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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.

Ongeveer 70 jaar geleden, toen de Vogelwijk voor haar
bewoners tot verboden gebied was verklaard omdat
dit deel van de stad onderdeel uitmaakte van de Duitse
kustverdedigingsgordel, bouwden Duitse militairen in
de Bosjes van Poot een garage. Die staat er nog altijd, in
het verlengde van de Nachtegaallaan. Na de oorlogsjaren deed de garage dienst als opslagloods van de Dienst
Bescherming Bevolking (BB), de hulporganisatie voor
burgers in tijden van oorlog en natuurrampen. Nadat
de BB in 1986 was opgeheven, werd de oude garage opslag- en repetitieruimte voor Toneelgroep De Appel en
dat is het in zekere zin nog steeds, hoewel er nauwelijks
meer wordt gerepeteerd.
In 1985 werd de loods – waarvan bekend was dat hij
leeg zou komen vanwege de opheffing van de BB opeens het onderwerp van ‘breaking news’ omdat de
gemeente besloot het bouwsel en het naastgelegen
scoutingclubhuis te slopen en er woningen neer te
zetten. Het regende protesten, en niet alleen uit de
Vogelwijk. Een belangrijk bezwaar was dat de loods
grenst (nog steeds) aan een vogelrustgebied, de
Abraham Schierbeektuin. Uiteindelijk sprak ook de
Welstandscommissie een veto uit en daarmee was het
plan van de baan.
Maar politici en ambtenaren zijn soms hardleers, want
in 1989 lanceerde de gemeente eenzelfde plan. Weer
vlogen alle tegenstanders tot in de hoogste boom van
de Bosjes van Poot. Nu nam menigeen het ook op voor
De Appel. Enkele edities van dit wijkblad stonden bol
van de ingezonden brieven tegen het plan. Slechts één
schrijver durfde zich uit te spreken vóór woningbouw:
‘Waarom ter plaatse geen appartementen voor oudere
Vogelwijkers gebouwd? Veel ouderen willen namelijk in
de wijk blijven wonen en nóóit naar een bejaardenhokje
elders worden verbannen.’
Het bestuur van de wijkvereniging nam een genuanceerd standpunt in. Het gaf de gemeente op één punt
volledig gelijk: de oude garage werd ‘lelijk en ontsierend’gevonden. ‘Zelfs de bouw van huizen op die plaats
zou een verbetering kunnen zijn, mits de architectuur
aansluit bij de omgeving’, aldus het bestuur. Maar de
eerste voorkeur was toch: sloop van de loods en herstel
van beplanting en bebossing. Na enkele maanden
haalde de gemeente opnieuw bakzeil, met als gevolg dat
het oorlogssouvenir er nog altijd staat. Ook het bouwplan uit 1988 voor extra woningen op het Eiberplein
bleek kansloos.
Inmiddels maakt de wijk zich op voor nieuwe woningbouwdiscussies: over mogelijkheden op het terrein van
de Sportlaankerk (zie verderop in dit nummer een lijvig
ingezonden stuk hierover) en het HALO-terrein, dat in
2015 beschikbaar komt. Dit blad biedt alle ruime voor
die discussies!
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Algemene Ledenvergadering:
donderdag 15 mei HALO
U zult elders in dit blad een uitgebreide uitnodiging kunnen lezen, maar als voorzitter van
het bestuur meen ik er goed aan te doen uw
aandacht te vragen voor de komende Algemene
Ledenvergadering van onze wijkvereniging: op
donderdag 15 mei om 20.00 uur (weer) in de
kantine van de HALO.
Naast het plenaire, deels huishoudelijke deel
van de vergadering zullen we enkele deelsessies organiseren. Een van die sessies zal gaan
over het onderwerp ‘verstening’, waarvoor
onze secretaris Henk Eleveld in het vorige wijkblad uw aandacht vroeg. Op de website van
onze wijkvereniging kunt u uw reactie kwijt:
bent u het eens met de bezorgdheid over al te
veel stenen ‘vloerbedekking’ in onze wijk, of
denkt u daar totaal anders over?
Een andere deelsessie gaat over de grond
wateroverlast die veel bewoners van onze
wijk al jaren ervaren. Ruim 80 wijkbewoners
hebben onlangs de enquête hierover ingevuld
en dat heeft meer analysewerk met zich meegebracht dan voorzien. We zullen respondenten persoonlijk per mail berichten over deze
deelsessie.
Uw aanwezigheid op de ALV is voor ons als
bestuur van groot belang. Uw betrokkenheid
geeft ons immers – en niet alleen in formele zin
– het mandaat om namens de bewoners van de
Vogelwijk op te treden.

van het voornemen van een groot deel van de
onlangs ‘ververste’ gemeenteraadsfracties om
voor de komende vier jaren ‘afspraken te maken
die bijdragen aan een goed functionerend stadsbestuur dat bewoners en bedrijven optimaal betrekt
bij de totstandkoming van beleid.’ Dit voornemen
wordt uitgewerkt in zeven uitgangspunten,
die de politiek vooral voor zichzelf formuleert,
inclusief een tussentijdse evaluatie eind 2015.
Kennelijk hebben de partijen goed geluisterd
naar de teneur in onze stad: ontevredenheid
over de mate waarin het bestuur in staat is
de burger en de stad te betrekken bij besluitvorming. Die ontevredenheid heeft in de wijk
Valkenbos-Regentes dermate grote vormen aangenomen dat inmiddels het volledige bestuur
van de bewonersorganisatie is opgestapt. Maar
ook in onze eigen wijk kunnen wij inmiddels
voldoende voorbeelden noemen die ons doen
twijfelen of de gemeente Den Haag onze grootste vriend is.
Samen met voorzitters van andere bewonersorganisaties in Segbroek hebben wij in een
brief aan de lokale politiek geschreven dat het
vertrouwen meer geschaad is dan met zeven
uitgangspunten op papier gerepareerd kan
worden. Het is een diep geworteld probleem
waar de komende vier jaren écht werk van
gemaakt moet worden. Als dat niet gebeurt,
dreigen we bij de volgende raadsverkiezingen in
een nóg meer versplinterd politiek veld terecht
te komen.

Goede voornemens
Samen met besturen van andere wijkorganisaties in Segbroek hebben wij kennis genomen

Beter luisteren
Het woord waar het om draait is: luisteren.
Luisteren naar bewoners van deze stad, al dan
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niet vertegenwoordigd in en door wijkorganisaties. Luisteren naar voorbeelden over ‘inspraak’:
hoe dat verworden is tot een processtap, met
de kennelijke inzet om daar zo ongeschonden
mogelijk door te komen. Met name bij onderwerpen op het terrein van ‘bouwen en wonen’
is de kans dat je daar als burger nog iets van
kunt vinden klein; je moet het gevecht aan. De
gemeentelijke gehoorgang lijkt hier behoorlijk
verstopt te zitten, als het probleem zich al tot
het gehoororgaan beperkt….
In de tweede helft van mei zullen we voor
raadsleden een politieke fietstocht door onze
wijk organiseren. Zo hopen we in werkelijk
contact met de lokale politiek te komen, rijdend
langs de onderwerpen die onze wijk bezig houden: de Sacramentskerk, het HALO-terrein, de
(voormalige) Noordwestelijke Hoofdroute, het
stille strand en natte kelders. De exacte datum
staat nog niet vast, maar heeft u interesse om
mee te fietsen, laat het ons dan weten of check
de website www.vogelwijkonline.nl
HALO-terrein
Samen met Haag Atletiek, Handbalvereniging
Hellas en de Stichting Sporthal Hellas heeft de
wijkvereniging een alternatief plan ingediend
voor de bebouwing van het terrein dat vrijkomt
als de HALO volgend jaar onze wijk verlaat. Ons
plan weet – meer dan het gemeentelijk ontwerpplan voor 70 woningen – de functies van het
sportterrein te verbinden met het realiseren van
woningen voor ouderen. Dat laatste is een diepe
wens van onze wijkvereniging: meer kwalitatief
hoogwaardige woonfaciliteiten realiseren voor
de ouderen in de wijk. Om te voorkomen dat je
de Vogelwijk moet verlaten, als je je huis moet
of wilt omruilen voor handzamer behuizing.
Voor meer informatie: zie de website van onze
vereniging.
Op naar de zomer
Hoewel de winter ons dit keer weinig argumenten heeft gegeven om binnen te blijven,
zijn vooral de lente- en zomermaanden voor

de Vogelwijker aangewezen om buiten door te
brengen. Om dat te ondersteunen vinden er
weer diverse activiteiten plaats. Misschien ook
goed om hier nog eens te memoreren dat u voor
straatfeesten en dergelijke geldelijke ondersteuning van de gemeente kunt krijgen. Onze penningmeester Peter Arends kan u behulpzaam
zijn bij de aanvraag. Er kan – ook in 2014 – soms
meer dan u denkt!
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter
Arends, Henk Eleveld, Marianne Moor, Christian
Pick en Arthur Wiggers)

Vraag van de penningmeester:

Heeft u uw contributie
al betaald ?
Ondanks de dit jaar doorgevoerde veranderingen (geen automatische incasso’s, geen
acceptgiro’s, maar een contributienota) is
het aantal leden dat zonder verdere aansporing de contributie 2014 voor de wijkvereniging al heeft betaald bijzonder groot. Dat is
goed nieuws!
Helaas zijn er ook leden die – om wat voor
reden dan ook – de contributienota van 15
euro nog onbetaald in een la (of elders) hebben liggen.
Mocht u tot die laatste categorie behoren,
wilt u dan zo vriendelijk zijn om spoedig € 15
over te maken naar rekening nummer NL61
INGB 0001 7837 22 (voorheen 1783722) t.n.v.
Wijkvereniging De Vogelwijk?
U maakt mij en vele anderen er blij mee!
Peter Arends, penningmeester wijkvereniging
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UITNODIGING

voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering

Wijkvereniging Vogelwijk / Wijkberaad Vogelwijk

Donderdag 15 mei 2014
Locatie: HALO GEBOUW, LAAN VAN POOT 363

AANVANG 20.00 UUR
(ZAAL OPEN VANAF 19.45 UUR)

Agenda
1. Opening door voorzitter Chris van Dam
2. Verslag ledenvergadering 14 november 2013
3. Jaarverslag 2013
- Activiteiten van verschillende commissies & werkgroepen.
- Ontwikkelingen rond de Sacramentskerk aan de Sportlaan
- Algemeen: het innemen van standpunten en het opstellen van zienswijzen i.v.m.
		 ontwikkelingen in en rond de wijk
- Aanpassingen van ontsluitingswegen en kruispunten rond de Vogelwijk (voorheen
		 Noordwestelijke Hoofdroute)
4. Financieel verslag 2013

PAUZE
5. Opsplitsen in drie groepen rond de onderwerpen
a. Verkeerssituatie Sportlaan – Segbroeklaan
b. Stand van zaken rond het onderwerp grondwateroverlast (resultaten enquête, analyse
van oorzaken etc.)
c. ‘Verstening’ in de Vogelwijk (moeten we daar iets aan doen en zo ja wat?)
Voor de onderwerpen a) en b) zal aan de gemeente Den Haag een toelichting worden
gevraagd.
6. Terugkoppeling vanuit de drie groepen en eventuele daaraan verbonden conclusies
7. Rondvraag
8. Sluiting, gepland rond 22.00 uur
Voor nadere informatie en achterliggende stukken: zie de website (vogelwijkonline.nl) of neem
contact op met Henk Eleveld: bestuur@vogelwijkonline.nl / 06 -16 478 764).
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Terugblik op b(l)oeiende praktijk
Duco en Friekel Wynia:‘We zijn altijd laagdrempelig gebleven’

Door Madelon Kranenburg
De Vogelwijk telt van oudsher verschillende
huisartsen. Tegenwoordig hebben die veelal
echter geen praktijk meer aan huis. Sinds een
jaar of twintig is de trend dat veel huisartsen
zich in een gezondheidscentrum vestigen, vaak
samen met collega-artsen, fysiotherapeuten
en andere behandelaars. Ook Duco Wynia, die
woont op de hoek van de Boomkruiperlaan en
de Roodborstlaan, in een pand met een riante
tuin, is vele jaren actief geweest in een gezondheidscentrum. In zijn geval op de Frankenslag
160. ‘Is geweest’, want begin april ging hij
met pensioen. Met Duco en zijn vrouw Friekel
blikken we terug op een, zoals ze zelf zeggen,
,,mooie periode.’’

6

De Vogelwijk mei 2014

Huiskamer
Duco Wynia omschrijft zijn vak als volgt: ,,Als
huisarts loop je door de huiskamer van het
bestaan van je patiënten. Je weet bijvoorbeeld
dat vader ziek wordt omdat opa ook door een
bepaalde aandoening getroffen werd en je weet
dat moeder verdrietig is omdat haar dochter
iets naars doormaakt. Juist deze verbanden
maken het vak van huisarts heel boeiend.”
Terwijl Friekel een schaaltje vult met pindarotsjes, waarover later meer, zegt Duco dat hij ook
vanmorgen weer vroeg wakker was, ondanks
het feit dat hij niet meer naar z’n werk hoefde.
,,Dat werkritme zit er nog steeds in. Het zal wel
even duren voordat ik dat kwijt ben.”

van levenslustig koppel
Als de vraag ‘Hoe was de afscheidsreceptie?’ heeft geklonken, wordt Duco zichtbaar
emotioneel en kiest zijn antwoord zorgvuldig.
,,Ontroerend.’’ Friekel vult aan: ,,Patiënten
stonden tot op de stoep. Ik denk dat er zeker
wel zevenhonderd mensen geweest zijn.”
Assistente
Duco Wynia nam in 1977 de huisartsenpraktijk
over van zijn vader, die zijn werk om gezondheidsredenen moest neerleggen. Friekel: ,,Toen
hadden we nog praktijk aan huis op de Van
Boetzelaerlaan, waar we destijds woonden. Het
was allemaal heel anders dan tegenwoordig.
Als Duco’s assistente was ik, wel met een achterwacht, van zeven uur ’s morgens tot zeven
uur ’s avonds aan huis gekluisterd in verband
met de telefonische bereikbaarheid. Ook in het
weekend. Maar ik heb dat nooit als een straf
ervaren. Ik heb m’n werk altijd met veel plezier
gedaan.”
Friekel heeft een verpleegkundige achtergrond
en deed naast haar werk als doktersassistente
ook de administratie van de praktijk. ,,In het
begin deden we alles nog handmatig. Pas veel
later kwam de eerste computer, een Apple. Dat
vonden we heel bijzonder.” Friekel graaft nog
even in haar geheugen en lachend zegt ze: ,,Ik
ben bevallen tussen twee spreekuren in. Ja, dat
heb je als zelfstandig ondernemer.”
Kinderen
Samenwerken zit Duco Wynia in het bloed, dus
het is niet zo verwonderlijk dat hij op den duur
in een gezondheidscentrum aan de slag ging.
,,Omdat ik geen loner ben”, zegt hij, ,,had ik op
de Van Boetzelaerlaan bij de verbouwing zelfs
al rekening gehouden met een ruimte waar
later een collega-huisarts spreekuur zou kunnen houden. Na een paar jaar werd die kamer

geregeld gebruikt door huisartsen in opleiding
die bij mij een praktijkstage liepen.”
Friekel: ,,In eerste instantie was die extra ruimte
de speelkamer van onze kinderen. Dan liepen ze
bijvoorbeeld met verbandjes de wachtkamer in
en verbonden de wachtende patiënten, die dat
op hun beurt weer heel leuk vonden. Eigenlijk
zijn de kinderen voor een deel door onze patiënten opgevoed.”
Maar kleine kinderen worden groot en verlaten
het ouderlijk huis. Dit was voor het echtpaar
Wynia het moment een volgende stap te zetten.
Frankenslag
Samen met collega-huisarts Frits van Exter zette
Duco in 1994 Gezondheidscentrum Frankenslag
op. Een centrum dat niet alleen onderdak bood
aan huisartsen, maar ook aan fysio-en mensendiecktherapeuten, een logopedist, een psycholoog en een praktijkondersteuner.
Duco: ,,Ik vond het heerlijk om met collega’s
samen te werken en ben blij dat mijn collega
Van Exter er net zo over dacht. Het is goed als
je even bij een naastgelegen kamer naar binnen
kunt stappen met de vraag: ‘Hoe kijk jij tegen
deze patiënt aan?’ Bovendien kreeg de huisarts
in de loop der jaren steeds meer taken toebedeeld: van kleine chirurgische ingrepen tot
de begeleiding van bijvoorbeeld diabetes- en
COPD-patiënten. Dan is het praktisch om in een
breder verband samen te werken. Al is het maar
om een vuist te kunnen maken tegenover de
steeds machtiger wordende zorgverzekeraars.”
Friekel: ,,Door de nieuwe opzet kreeg ik opeens
veel meer vrijheid. Als Duco visite moest rijden,
ging ik wel eens met hem mee en dan maakten
we soms een tussenstop om een haring te eten.
Door mijn verpleegkundige achtergrond kwam
ik ook wel met enige regelmaat bij patiënten
aan huis, voor bijvoorbeeld wondverzorging.
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Die huisbezoeken vond ik één van de leukste
aspecten van mijn werk.”

steeds minder ruimte is voor een persoonlijk
gesprek.”

Uitbreiding
Begon Gezondheidscentrum Frankenslag in
1994 nog kleinschalig, in de periode daarna
maakte het een indrukwekkende ontwikkeling door. Momenteel zijn er voor wat betreft
de huisartsen twee maatschappen actief, met
een bestand van in totaal 8000 patiënten.
Bovendien heeft het centrum het keurmerk
van het Nederlands Huisartsengenootschap
verworven. De praktijk wordt jaarlijks getoetst en zo wordt er doorlopend gewerkt aan
kwaliteitsverbetering. Ook Fysiofit Den Haag,
de bijbehorende praktijk voor fysiotherapie,
manuele therapie en mensendieck, maakte
een flinke groei door. Toen de gelegenheid
zich voordeed, werd daarom besloten ook het
naastgelegen pand aan te kopen.

Boomkruiperlaan
Toen de kinderen de deur uit waren en de artsenpraktijk was verplaatst naar de Frankenslag,
werd het woonhuis van de Wynia’s aan de Van
Boetzelaerlaan te groot. Friekel en Duco gingen
eens om zich heen kijken naar een bescheidener woonruimte. Daarbij liet Duco zijn oog
vallen op een huis aan de Boomkruiperlaan.
Dat was eigendom van een patiënte van hem,

Klaar voor de toekomst
,,De verbouwing verliep niet echt soepel,’’ zegt
Wynia. ,,De werkzaamheden werden zelfs een
keer stilgelegd omdat we aan allerlei extra
veiligheidseisen moesten voldoen. Maar ik
ben blij dat we de uitbreiding hebben gerealiseerd, want nu is het centrum helemaal klaar
voor de toekomst.” Na de uitbreiding van
het gezondheidscentrum is er nu ook ruimte
voor jeugd-ggz, een diëtist, een bloedafnamepunt, Respect Thuiszorg en een praktijk voor
lichaamsgerichte psychotherapie.
Friekel: ,,Zo is het mooi. Het centrum moet
ook weer niet te grootschalig worden, denk
ik. Wij zijn altijd persoonlijk en laagdrempelig gebleven. De deur stond altijd open. Was
er een kind op straat gevallen, dan werd de
pleister door ons geleverd en de hechting door
ons verzorgd.”
,,Het contact met mijn patiënten mis ik,’’ zegt
Duco, ,,maar de administratieve rompslomp
die bij grotere praktijken almaar toeneemt
zeker niet.” Friekel voegt eraan toe dat er
mede door dat laatste tegenwoordig ,,helaas

8

De Vogelwijk mei 2014

mevrouw Haitsma van wie hij wist dat ze plannen had om te verhuizen. ,,Ik vond het een
schattig huisje’’, zegt Duco. ,,Dus ik zei tegen
haar: ,,Als u het huis wilt verkopen, dan wil ik
het graag hebben. We waren de eersten die een
bod uitbrachten en dat werd gelijk geaccepteerd. Zo is het gekomen.”
,,We wonen hier met ongelooflijk veel plezier,’’
zegt Friekel enthousiast. ,,Het contact met
onze buren is heel leuk en we genieten van de
prachtige, rustige omgeving.’’ Duco: ,,We zijn
beiden sportief en we fietsen graag. Dan is er
niets mooiers dan de duinen naast de deur.”

Kenia
Over fietsen gesproken: in oktober gaat Duco
samen met zijn dochter Nienke een fietstocht
maken door Kenia, de Kenya Classic. Het is
een zesdaagse fietstocht langs projecten van
AMREF Flying Doctors. ,,Ik verheug me daar
zeer op en ik ben momenteel al hard aan het
trainen”, zegt hij. Maar trainen alleen is niet
genoeg. Er moet ook sponsorgeld worden
opgehaald. Bijvoorbeeld met de verkoop
van zelfgemaakte pindarotsjes op de recent
gehouden ‘home made market’ in de Prins
Hendrikstraat. Daarom waren Duco, Friekel
en Nienke op Koningsdag ook te vinden op de
altijd goed bezochte vrijmarkt aan de Frederik
Hendriklaan, waar ze allerhande tweedehands
artikelen verkochten en tegen betaling een
sanitaire voorziening leverden.
Nog niet uitgedokterd
Aan het slot van het gesprek vraagt Wynia zich
hardop af: ,,Ben ik niet te vroeg gestopt en
heb ik wel genoeg mijn best gedaan? Mensen
hebben zo veel vertrouwen in mij gesteld!’’
Maar hij geeft ook zelf het antwoord: ,,Ik ben
gestopt op mijn hoogtepunt en dat is beter dan
te wachten tot je fouten gaat maken of tot het
te vermoeiend wordt. Toch voel ik me nog niet
uitgedokterd. Ik heb mijn registratie tot 2017
en als ik al mijn puntjes haal zelfs nog langer.
Op de Frankenslag zullen ze mij vast nog wel
eens nodig hebben voor een waarneming.”
Maar daar blijft het niet bij. Duco Wynia
blijft ook actief als zogeheten SCEN-arts. Die
afkorting staat voor Steun en Consultatie bij
Euthanasie. Het gaat hier om artsen die bij
euthanasieverzoeken een tweede beoordeling
geven. Voorts zit Duco in een klachtencommissie van een groot ziekenhuis en blijft hij actief
als visitator voor praktijken met huisartsen in
opleiding. Hij speelt zelfs met de gedachte om
een aantal maanden in Groningen te gaan werken, waar een groot tekort is aan huisartsen.
,,Maar we blijven de Vogelwijk wel trouw
hoor”, zegt Friekel vastbesloten.

Kauw is in Vogelwijk
de meest gespotte
tuinvogel
De kauw is in de Vogelwijk de meest
voorkomende tuinvogel. Dat blijkt uit de
uitkomsten van de landelijke tuinvogeltelling die in het weekend van 18 en 19 januari
is gehouden. Iedereen kon op die zaterdag
of zondag gedurende een half uur noteren
welke vogels zich in zijn of haar tuin bevonden. De resultaten dienden te worden doorgemaild naar Vogelbescherming Nederland.
Op de website www.tuinvogeltelling.nl
zijn inmiddels alle uitkomsten van het hele
land te zien. Klik op de website het label
‘Resultaten 2014’ aan en je kunt per postcodegebied bekijken welke tuinvogels hebben
‘gewonnen’. Op nationaal niveau kwam de
huismus net als vorig jaar als winnaar uit de
bus, maar er waren aardig wat regionale en
lokale verschillen. Zo blijkt de onbetwiste
Haagse nummer één de koolmees te zijn. In
alle stadsdelen van Den Haag staat hij op de
eerste of tweede plaats.
In de Vogelwijk moet de koolmees het met
‘zilver’ doen. De kauw, die in de Vogelwijk
de meest gespotte tuinvogel is, haalde landelijk trouwens pas de zesde plaats.
De nationale top-vijf bestaat uit huismus,
koolmees, merel, pimpelmees en vink. Voor
de Vogelwijk kwam de volledige top-vijf
uit op achtereenvolgens kauw, koolmees,
merel, houtduif en… halsbandparkiet.
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Nieuwsflitsen
van
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Project ZonneVogel
begonnen
Alle panelen het dak op!

De windmolen DuinVogel bij het zuidelijk
havenhoofd was nog maar net afgebroken of
er begon al een nieuw energieopwekkingsproject voor bewoners van de Vogelwijk en
omgeving: De ZonneVogel. Met dit initiatief
van Vogelwijk Energie(k) en de Stichting
Rijnlands Lyceum profiteren huishoudens
van de opgewekte stroom door zonnepanelen die niet op hun eigen dak staan, maar
op de daken van de Montessorischool aan
de Laan van Poot en de Europese School
bij Houtrust. De realisatie van dit project is
mede mogelijk gemaakt door Eneco en Solar
Green Point.

De belangstelling voor het begin maart
aangekondigde ZonneVogel-project was
overweldigend. Eind maart waren alle
263 beschikbare panelen al ruimschoots
gereserveerd. Ouders en medewerkers
van de scholen en leden van Vogelwijk
Energie(k) hadden gretig gebruik gemaakt van de geboden voorrangsregeling
voor inschrijving. Met behulp van een eerlijke verdeelsleutel is aan alle gegadigden
een aantal zonnepanelen toegekend – zij
het soms wat minder dan waar zij op hadden ingetekend. Maar dat laatste werd
juist blijmoedig aanvaard onder het motto
‘hoe meer zielen hoe meer vreugd!’
Vlak voor de paasdagen begonnen
de installateurs op het dak van de
Montessorischool met de inrichting van
de eerste ‘zonneweide’. Van de straat af
is er niets van het panelenveld te zien,
maar binnenkort kunnen de schoolkinderen via een digitaal paneel in de school
op ieder moment precies zien hoeveel
stroom er op hun dak wordt geproduceerd. Vogelwijk Energie(k) kijkt ook
reikhalzend uit naar dat moment, want
ZonneVogel is tenslotte vooral een project
met het oog op de volgende generatie!
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Zoeken, nadenken en tellen bij de
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Onder een bewolkte hemel maar met een
prima lentetemperatuur hebben zo’n tachtig
kinderen op tweede paasdag deelgenomen aan
de jaarlijkse paaspuzzeltocht. Mede door de
overvloedige aanwezigheid van begeleidende
ouderen was het in het speurgebied, dat zich tot
in de duinen uitstrekte, aardig druk. De organisatoren van de Activiteitencommissie hadden er
dit keer een leuke, verrassende en pittige tocht
van gemaakt, niet alleen in afstand maar ook
wat betreft het niveau van de vragen en opgaven. De deelnemertjes moesten niet alleen goed
uit hun doppen kijken, maar ook nauwekeurig
kunnen tellen en over praktische wetenswaardigheden beschikken. Gelukkig waren er vaders
of moeders met een internetverbinding op hun
telefoon, zodat sommige antwoorden even
konden worden gecheckt. Als je je hebt geprikt
aan brandnetels, hoe kom je dan het snelst met
natuurlijke middelen van de huidirritaties af?
Inderdaad: door erover te wrijven met het blad
van de weegbree. Maar die moet dan natuurlijk wel in de buurt te vinden zijn. Betten met
urine helpt trouwens ook, maar dat stond er op
het vragenformulier niet als mogelijkheid bij
genoemd.
Egelopvang
Het puzzelparcours begon op het Eiberplein en
liep via de duinen naar de Egelopvang aan de
kop van de De Savornin Lohmanlaan, waar even
kon worden gepauzeerd om een appel te eten
(beschikbaar gesteld door groenteman Ron van
Arkel van de Mezenlaan), een egeltje te kleien
of egelbeeldjes te verven. De finish lag bij bij
restaurant Pex in de gelijknamige Bosjes, de verbouwde opvolger van de horecagelegenheid met
de naam ‘Genieten’, die het maar een paar jaar
heeft uitgehouden. Daar konden jong en oud
met een drankje en hapje op adem komen.
Bij dezen enkele souvenirplaatjes van de puzzeltocht.
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Een jongensdroom die werkelijkheid werd

Alphons Jacobs, thuis in de
Vogelwijk én in een helikopter
Door Mischa Vos
Propellers op volle kracht, verticaal opstijgen
en vliegen over woeste landschappen met
bergketens aan de horizon. Het klinkt als een
jongensdroom, maar het werd werkelijkheid
voor helikopterpiloot Alphons Jacobs (37).
Hij is lid van de activiteitencommissie van de
Vogelwijk (op tweede paasdag liep hij bij de
jaarlijkse puzzeltocht nog in paashaasvermomming rond) en woont aan de Kiplaan 8 met zijn
vrouw Valette en hun twee jonge zoontjes van
vijf en één jaar, Mick en Dean.
,,Deze wijk ken ik al van jongs af aan, want ik
kwam hier met m’n ouders wonen toen ik drie
was, aan de Sijzenlaan 104. Grappig om te zien
hoe de wijk inmiddels veranderd is. De vroegere Pauluskerk aan de Sijzenlaan is weg, daar
staan nu vier huizen, en de Sacramentskerk aan
de Sportlaan is niet meer in functie, althans
niet waar het gebouw oorspronkelijk voor bedoeld was. Bij het kerkje aan de Rietzangerlaan
speelde ik vroeger vaak met m’n vriendjes en
dan werden we door omwonenden weggejaagd als wij te veel lawaai maakten. En dan
had je nog het nonnenhuis aan de Haviklaan,
tegenwoordig een appartementencomplex. We
durfden daar vroeger echt niet in de buurt te
komen. Het was zo’n statig afgesloten pand dat
ons op een of andere manier angst aanjoeg.”
,,Ik ging naar de Nutsschool, waar mijn moeder
les gaf. Maar liefst 43 jaar heeft zij voor de klas
gestaan. Overigens heb ik nooit bij haar in de
klas gezeten, maar als ik de klas werd uitgestuurd, kon ik dat nooit geheim houden voor
thuis, want mijn moeder stond er altijd meteen
bij. Voordeel was wel dat alles meteen werd
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uitgesproken. Na de Nutsschool ging ik naar
het Dalton op de Aronskelkweg.”
Defensie
Met het schooldiploma op zak verliet Alphons
Den Haag. ,,Ik was achttien en ging naar de
Koninklijke Militaire Academie in Breda. De
KMA is echt een geweldige opleiding; je zit
er met enthousiaste mensen die allemaal
hetzelfde willen. Naast de lessen was er veel
ruimte voor sport en je maakte natuurlijk ook
flink wat studie-uren. Je bestreek een breed terrein: van de militaire basisbegrippen als exercitie tot krijgskunde en militaire bedrijfskunde.”

,,Na 3,5 jaar begon ik aan de vliegopleiding om
helikopterpiloot te worden. Dat wilde ik al van
kleins af aan. Toen keek ik graag naar het tvprogramma Tour of Duty. Een andere gebeurtenis die mij deed besluiten om bij Defensie te
gaan was de val van Srebrenica. Hoe moeilijk
de situatie ook moge zijn geweest, ik zag
mensen daar opereren op een wijze waarvan ik
dacht: dat kan beter. Die mensen daar verdienen dit niet.”  
Wings
De opleiding tot helikopterpiloot volgde
Alphons in Woensdrecht, in de Verenigde
Staten en in Noorwegen. Vervolgens werd hij
bij een squadron in Soesterberg geplaatst, als
volleerd helikopterpiloot met ‘wings’ op het
uniform, het insigne dat je krijgt als je je vliegbrevet hebt behaald. Hij was toen 23 jaar. ,,De
opleiding tot piloot is pittig’’, zegt hij. ,,Defensie
wil de beste mensen, die ze in een korte tijd
het vliegen kunnen aanleren. Er vallen dus ook
veel mensen af.”
,,Vliegen is ook wel een beetje een kwestie van
aanleg. Het stilhangen in de lucht bijvoorbeeld,
dat is in het begin erg lastig. De instructeur
doet het voor en het lijkt heel simpel, totdat je
het moet overnemen. Nou, ik kan je vertellen
dat ik zat te zwoegen en te zweten! Maar het is
een vaardigheid en nu is het net als fietsen: je
denkt er niet meer bij na.”
Cougar
In principe kan Alphons alle helikopters van
de grond krijgen, of het nu een Apache, een
Cougar of een Chinook is. Hij heeft zich echter
gespecialiseerd in zijn lievelingshelikopter de
Cougar, een Franse transportheli, vernoemd
naar een bergleeuw. De Cougar is snel, maar
voor helikopterbegrippen ook comfortabel.
,,Dat je je specialiseert in één type heeft een
reden: je moet alle noodprocedures kunnen
dromen. Het vliegen is nagenoeg hetzelfde,
maar als het fout gaat, moet je onder alle
omstandigheden weten wat je moet doen. En

dat kan het beste als jij jouw helikopter met
bijbehorende procedures van haver tot gort
kent.”
Werkdag
Een werkdag van een helikopterpiloot bij
Defensie ziet er volgens Alphons ongeveer als
volgt uit. ,,Om half acht begint de ochtendbriefing, met gegevens over het weer van die dag,
luchtdrukken, zichtwaarden en bijzonderheden
van het gebied en vliegveld waar je heen moet.
Dan wordt de vlucht voorbereid: de route
plannen en op de kaart tekenen, afspraken
met eenheden en controleren van alle toestemmingen. Daarna helm, vest en uitrusting halen,
naar het toestel en off we go! Een gemiddelde
vlucht duurt twee uur. Ik vervoer bijvoorbeeld
mensen van de Landmacht voor een oefening,
of materieel. Na het landen doe je de administratieve taken, een debriefing en dan is het
klaar. Met een vlucht van twee uur ben je een
dag kwijt.”
Uitzendingen
Alphons heeft spannende momenten
meegemaakt in onrustige gebieden ver weg van
hier. Hij was gedurende de tien jaar dat hij op
het squadron zat vaak lang van huis vanwege
uitzendingen naar Bosnië, Irak en Afghanistan.
,,Als je naar een nieuw land gaat, is dat altijd
spannend. Het zijn natuurlijk gebieden waar
iets aan de hand is en waar je er niet van moet
opkijken als jouw helikopter onder vuur wordt
genomen. Wat ook meespeelt is de verantwoordelijkheid die ik had als gezagvoerder: als ik
een fout maak, heeft dat gevolgen voor alle
inzittenden.”
,,Mijn eerste uitzending was naar Bosnië van
2002 tot 2004, steeds voor korte perioden om
materieel en soldaten te transporteren. Wij
vlogen daar naartoe in twee dagen, via ZuidFrankrijk naar Split. We hadden er vaak slecht
weer en veel bewolking. In Bosnië heb je veel
bergen waar je tussendoor vliegt. Dat is niet
zonder gevaar; een helikopter met collega’s is

De Vogelwijk mei 2014

15

neergestort. Als zoiets gebeurt, maakt dat weer
even duidelijk waarmee je bezig bent.”

Dat zijn de momenten dat je weer ontzag krijgt
voor de natuur.”

Irak
In Irak is Alphons drie maanden actief geweest.
Irak was anders dan Bosnië: meestal perfect
vliegweer. ,,Maar dat kan van het ene op het
andere moment omslaan. Wat mij nog levendig
bijstaat is een enorme zandstorm. Wij waren
daar wel voor gewaarschuwd, maar ik dacht:
dat valt wel mee, ik vlieg wel er overheen. Maar
tijdens het vliegen veranderde de strak blauwe
lucht plotsklaps in een grote donkerbruine
massa met harde winden en een vergezicht ver
beneden de minima. Ik steeg naar drie kilometer hoogte om er overheen te vliegen, maar
er kwam geen einde aan! Toen heb ik alles op
alles moeten zetten om terug te komen. Zonder
zicht, enkel met behulp van de instrumenten.

Afghanistan
Zijn laatste uitzendingen waren in 2007 en
2009 naar Afghanistan, met als doel het
vervoer van militairen tussen kampen, de
bevoorrading van troepen in het veld of het
vervoer van gewonden. In Afghanistan, waar
de Nederlandse helikopters met een groot
vrachtvliegtuig naartoe waren getransporteerd, kwam Alphons indringend in contact
met de lokale bevolking. ,,Een rivier vlakbij
ons kamp was buiten haar oevers getreden,
waardoor alle huizen van de lokale bevolking
waren verwoest. We hebben toen een dikke
driehonderd mensen met helikopters kunnen
redden. Hier werd het stilhangen met de heli
pas goed beproefd! Ik moest soms zelfs met de
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wielen in de rivier hangen om de Afghanen op
te vissen. Dat waren mooie klussen, want ondanks de taalbarrière kon je de dankbaarheid
van die mensen van hun gezichten aflezen.’’
,,Over taalbarrière gesproken: bepaalde gebaren zijn daar anders. Het gebaar ‘kom hier’
betekent daar juist ‘ga weg’! Wel handig om te
weten als je een reddingsoperatie uitvoert. Het
duurde even voor we dat doorhadden.”

Ochtendbriefing in Afghanistan.

Voorbereiden en coördineren
Sinds twee jaar werkt Alphons op het ministerie van Defensie in de rang van majoor. Het
kwam op zijn pad en vanwege de thuissituatie - vader van twee jonge kinderen - was die
keuze snel gemaakt. Hij werkt op de afdeling
waar de inzet van de krijgsmacht wordt gecoördineerd. Alphons legt uit: ,,Defensie krijgt
een vraag om deel te nemen aan een missie
en wij bereiden dan alles voor, van politieke
besluitvorming (doen we het wel of niet?) tot
de inzet van mensen en materieel. Ik ben nu
bijvoorbeeld bezig met de Patriot-missie in
Turkije en met de aanstaande missie in Mali.”
Vliegen doet hij nog steeds. ,,Je moet een
aantal uren per jaar vliegen en ik geef af en
toe les aan nieuwe piloten. Dat vind ik fijn
om te doen. En twee keer per jaar ga ik naar
Frankrijk, waar een simulator staat om veiligheidsprocedures te oefenen. “

Politiek
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart stond Alphons als nummer 11 op de lijst
voor het CDA. ,,Ik ben nu een aantal jaren politiek actief. Wat mij drijft is dat ik de afstand tussen de gemeenteraad en de bewoners van Den
Haag te groot vind. Dat is vaak de reden dat er
weerstand ontstaat over besluitvorming. Dus ik
wil die besluitvorming dichterbij de burger te
brengen. Maar het is en blijft moeilijk: mensen
willen inspraak, maar het is zo moeilijk om
diezelfde mensen te bereiken. En organiseer
je een bijeenkomst, dan komen er vaak maar
weinig belangstellenden opdagen. Maar toch:
het betrekken van mensen, dát is mijn doel.”
NSS
Eind maart was Den Haag een paar dagen lang
een vesting vanwege de NSS-topconferentie.
Veel mensen werden nerveus van de continu
boven de stad vliegende helikopters, maar
Alphons beleefde het anders. ,,Ik heb met veel
plezier en ontzag naar die Amerikaanse helikopters gekeken. Die zijn uitgerust met speciale
camera’s om van grote hoogte alles te kunnen
zien. Ze kunnen een nummerbord lezen en
mensen op de grond naar andere mensen toe
leiden die ze willen spreken of arresteren. Dat
kunnen ze ook ’s nachts, alles om eventuele terroristen of andere dreigingen op tijd te zien en
daar mensen op af te sturen.”
Inmiddels voelt Alphons zich net als in zijn
jeugdjaren weer een volbloed Vogelwijker. En
niet alleen in passieve zin, getuige zijn enthousiaste inbreng in de Activiteitencommissie
van de wijkvereniging. ,,Twee jaar geleden
zijn Valette en ik hier aan de Kiplaan komen
wonen. Vorig jaar zijn wij getrouwd. Wij hadden inmiddels onze twee prachtige zonen Mick
en Dean en wilden dat geluk bezegelen met
ons huwelijk.” Alphons glimlacht trots. ,,Mick
heeft een op afstand bestuurbare helikopter,
die hij al heel goed door de woonkamer weet te
manoeuvreren. Het zit er dus al in!”
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Lezingen van Saskia Gras in mei en juni
over De Zurbarán en koning Willem II
Saskia Gras, die sinds enkele jaren aan de Rietzangerlaan 2A cursussen kunst
geschiedenis en architectuur verzorgt, houdt binnenkort in bovengenoemd zaaltje
enkele kunsthistorische lezingen.
Zurbarán
Op woensdagavond 21 mei van 20.00 - 21.45
uur en donderdagochtend 22 mei van 10.00 11.45 uur vertelt ze aan de hand van geprojecteerde beelden over de 17e-eeuwse Spaanse
schilder Francisco de Zurbarán. Deze meester
uit de Spaanse Gouden Eeuw is in Nederland
niet zo bekend. Ten onrechte, want hij
wordt wel de Spaanse Caravaggio genoemd.
Momenteel is in Brussel in het museum Bozar
(Palais des Beaux Arts) een tentoonstelling
over De Zurbarán te zien. Hij is vooral beroemdvanwege zijn schitterende stofuitdrukking. Als geen ander wist hij bijvoorbeeld de
plooival van zacht fluweel of zijde in al zijn
lichtschakeringen weer te geven en aardewerk,
tin en porselein zodanig te schilderen dat het
bijna tastbaar werd.
Kosten: € 15,- inclusief koffie/thee of frisdrank.
Aanmelden via: saskiagras@hccnet.nl
of telefoon 070 - 4481054

Kunstkoning Willem II
Op donderdagochtend 12 juni van 10.00 11.45 uur of donderdagavond 12 juni van
20.00 - 21.45 uur geeft Saskia op genoemd
adres een lezing over de schitterende kunstcollectie van Koning Willem II en diens vrouw
Anna Paulowna. Deze lezing wordt georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling in het Dordrechts Museum: ‘Willem
II Kunstkoning’. De kunstverzameling van
het vorstenpaar was een van de grootste die
ons land ooit kende, met topstukken van
Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci,
Memling, Murillo en Jan Steen. In 1850, na
de onverwachte dood van de koning, werd de
collectie vanwege de vele nagelaten schulden
geveild en verdwenen de stukken voor een habbekrats naar het buitenland.
Kosten: € 15,-, inclusief koffie/thee of drankje.
Voor aanmelding: zie hiernaast.

Kwartellaan heeft eindelijk nieuwe speeltuin
Een jaar geleden werd het al met veel tamtam aangekondigd: de middenstrook van de
Kwartellaan zou in de nazomer van 2013 een
prachtige nieuwe ‘natuurlijke en avontuurlijke
speeltuin’ krijgen. Het ontwerp daarvoor was
in goed overleg tussen de gemeente en de
omwonenden vervaardigd. Maar het kwam er
almaar niet van. Ambtelijke molens draaien vaak
langzamer dan men zou wensen. Pas in april dit
jaar werd een begin gemaakt met de beloofde
facelift van de groenstrook. De oude speeltoestellen werden weggehaald, de grond werd bewerkt, er kwamen bulldozers en vele kubieke meters zand
en uiteindelijk verschenen de eerste nieuwe speeltoestellen. Rond Koningsdag zag het er al toonbaar
en bruikbaar uit. De buurt is er in elk geval erg blij mee.
De Vogelwijk mei 2014
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Vogelwijk schakelde soepel van
Koninginnedag naar Koningsdag
Foto’s: Ruud van der Hoofd
Onze wijk heeft een lange traditie in de viering
van de verjaardag van het staatshoofd. Die
traditie werd op zaterdag 26 april voortgezet
onder een andere naam: geen Koninginnedag
meer, maar Koningsdag. De overgang verliep
soepel. De sfeer was vertrouwd en even gezellig
als voorheen en het menu van de dag – met
uiteraard de vrijmarkt als hoofdgerecht –

verschilde eigenlijk maar op één punt met dat
van eerdere jaren: dankzij de assistentie van
twee scoutinggroepen was er nu nóg meer te
beleven voor de jonge wijkbewoners. Dank en
hulde aan de organisatoren van deze eerste
Koningsdag, te weten Yvonne van der Meer,
Sabine Amft, Marijke Vermeire en Marianne
Moor.
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Verse eitjes
Door Cor van Leeuwen
Het is al wat jaartjes geleden dat mijn vrouw begon over verse eitjes.
Via het internet kochten we een oudhollands kippenhok met twee
Brahma-krielkippen. U weet wel, van die lichtbruine dubbel gezoomde met die zwarte pellerientjes. Ze heetten Bep en Truus, maar
omdat ze in de Vogelwijk gingen wonen, stelde ik voor om ze Charlotte en Henriëtte te noemen. Mijn
vrouw wees dit echter af; het waren immers echte plattelandskippen.
In de zomer waren ze minstens twee maanden
hardnekkig broeds. Ons handboekje ‘Kip, ik heb je’
deed daar heel juichend over. Gefeliciteerd, u heeft
echte broedvaste kippen! Stadse kippen houden het
meestal na een paar dagen voor gezien. Hoofdstukken
lang werden we voorgelicht hoe we de kraamkamer
in gereedheid moesten brengen, maar we kregen geen
tips hoe de broedsheid kon worden gestopt.
De kenner weet het. Zonder haan is broeden een
zinloze bezigheid. Onderdompelen in koud water, het
leghok verduisteren, het hielp allemaal niets. Ze bleven zich bol maken om hun temperatuur te verhogen
en kwamen het leghok niet uit. Geen verse eitjes meer.
Johaan
Dan maar naar een vriendin om advies. Zij had een
soort privé-kinderboerderij met paarden, schapen
en heel veel kippen, waaronder Wyandottes en New
Jersey Giants. Hoe zou ze al die eieren op kunnen
eten…? Dat bleek geen probleem. De meeste jonge
kippen waren nog niet aan de leg en de Wyandottes
waren al op leeftijd en verbleven in een aanleunren.
Elk schaars ei kwam van de Hollandse krielkippen.
Ze had ook een heuse krielhaan. Konden we die
lenen? Een leasehaan voor een paar weken. Hij heette
Johaan en bleek een ouderwetse macho te zijn met
sterke seksistische trekjes. Na het betreden van de krielen stapte hij aan de voorkant af, waarbij hij de kop
van de kip in het zand duwde. U begrijpt het al, die
kwam bij mijn vrouw niet door de keuring. Bovendien
sneuvelden de door Johaan bevruchte krielkipeitjes al
na een paar dagen onder het gewicht van onze kippen.
Dat werkte dus niet.
Dierenarts
De Brahma-fokker in Monster begreep niets van onze

vraag dat we een haan wilden die na het betreden van
de kippen netjes aan de zijkant afstapte. ‘Wat is dat
nou voor een vraag!’, riep hij uit. ‘Daar let ik toch niet
op! Neemt u mij in de maling of zo?’ Voor twee kippen
mochten we trouwens van de fokker absoluut geen
haan nemen. ‘Die ragt hij helemaal af, mevrouw. Het
minimum is toch wel vijf kippen op één haan.’
We kregen wat bevruchte eieren mee. Helaas was Bep
nu van de leg af en bleek ook Truus van slag te zijn.
‘Kijk nou toch’, zei mijn vrouw. ‘Ze heeft helemaal
geen passage.’ Inderdaad had Truus een erg dikke
krop en kennelijk geen doorvoer naar de maag. De
dierenarts besloot de krop open te snijden. Ik hoopte
dat het goed zou aflopen, want een nieuwe kip kostte
20 euro.
Rekening
De volgende dag was de dierenarts trots op zijn werk.
Truus had de verdoving goed doorstaan en was echt
heel flink geweest, vertelde hij. Ik zelf was wat minder
flink toen ik hoorde dat de rekening 70 euro bedroeg.
Opeens herinnerde ik mij een eerdere uitspraak van
hem: ‘Kippen zijn gezond of ziek. Zijn ze gezond, dan
zie ik u niet en zijn ze ziek, dan draai je ze de nek om.’
Maar vooruit, de twee Brahma-dames legden na enige
tijd beiden weer volop. Ik berekende dat hun producten met inachtneming van alle kosten voorlopig
1 euro per stuk kostten.
Na een paar jaar moesten we noodgedwongen besluiten de Brahma-dames met onderkomen en al van
de hand te doen. De reden was het gedrag van onze
teckel, die altijd probeerde Bep en Truus de kop af te
bijten als ze uit hun buitenren waren ontsnapt. Aan
de verse eitjes heeft het in elk geval niet gelegen. Die
waren onveranderd lekker en al gauw misten we die
eigenlijk meer dan Bep en Truus zelf.
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Wijkagent op tournee met
preventietips tegen inbraak
Wijkagent Wilfried van der Vorst gaat in
juni met een grote witte politiebus in de
wijk een ‘Preventiecampagne’ voeren.
Iedereen die dat wil kan de bus in stappen, vragen stellen en handig informatiemateriaal meenemen, niet alleen over
inbraakpreventie maar ook over brandpreventie. ,,Daarom zal er ook iemand
van de brandweer aanwezig zijn’’, zegt
Wilfried. ,,Bovendien is er een vertegenwoordiger van de gemeente bij.’’
De bus komt op twee middagen op verschillende plekken in de Vogelwijk te staan:
- Op zaterdagmiddag 14 juni van 12.00
uur tot 16.00 uur op het pleintje aan de
Mezenlaan (bij de bakker, kapper en
groenteman)
- Op zaterdagmiddag 21 juni van 12.00 tot
16.00 uur op het Eiberplein.
,,Begin april heb ik op een avond overleg
gehad met de Commissie Buurtpreventie van
de wijkvereniging en bestuurslid Marianne
Moor,’’ aldus de wijkagent. ,,Daarbij stelden
we met z’n allen vast dat het wel weer eens
tijd wordt om de aandacht op preventie te
richten. En dan niet met een bijeenkomst in
een zaaltje, maar op een directere manier,
dichter bij de bewoners. Zo ontstond het idee
voor de informatiebus. Eigenlijk is preventie al
een jaar of vijf geen officiële politietaak meer.
Die taak is afgestoten naar de gemeente, zodat
de politie zich meer kon gaan richten op wat
men noemt ‘boeven vangen’. Toch blijven we
als politiekorps geregeld hameren op criminaliteitspreventie, want er valt op dat gebied met
vrij simpele middelen nog veel te doen!’’

Tuinschuren
Wilfried geeft een voorbeeld aan de hand van
een aantal recente inbraken in tuinschuren in
de wijk. Onlangs is daarbij een Poolse vrouw
op heterdaad betrapt en gearresteerd. De
mannen met wie ze samenwerkte wisten te
ontkomen. ,,Er zijn heel veel mensen bij wie de
deur van de schuur niet op slot is of waar zelfs
een goed slot ontbreekt’’, zegt Wilfried. ,,En
in die schuren staan vaak zeer waardevolle
dingen: een dure racefiets, kostbaar gereedschap, enzovoorts. Een ander voorbeeld is dat
veel mensen niet weten hoe ze om moeten
gaan met tijdklokschakelaars. Je moet er in
diverse kamers eentje aangesloten hebben en
dan moet je er ook voor zorgen dat op verschillende tijdstippen het licht gaat branden. We
kunnen dit soort dingen tijdens de preventiecampagne haarfijn uitleggen. En dat is straks
ook nog extra nuttig omdat in of na juni veel
mensen met vakantie gaan en hun huis voor
enige tijd onbewoond achterlaten.’’
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Kwaliteit, visie en durf nodig voor
invulling ‘kerk-kavel’ Sportlaan
Door Jan Bolk (wijkbewoner)
De toekomst van de leegstaande Sacraments
kerk aan de Sportlaan staat volop in de
belangstelling. Er worden heftige debatten over
gevoerd. De wijkbewoners zijn tegen sloop en
verdichting met appartementen, zeker als die
ook nog de hoogte ingaan. Vanzelfsprekend
worden de huidige kwaliteiten van de prachtige
tuinstadwijk heilig verklaard en als maatstaf
genomen. Maar er is meer aan de hand. Het
bisdom Rotterdam ontloopt de confrontatie, de
projectontwikkelaar verwijst naar het bisdom,
de gemeente verwijst naar de projectontwikkelaar en de wijkvereniging moet het werk doen.
Hoogste tijd om bij dat proces en dat rollenspel
enkele kritische kanttekeningen te plaatsen.
De rol van de eigenaar
De eigenaar van het kerkgebouw is nog steeds
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het Bisdom Rotterdam. Zoals ook bisdommen in andere provincies wil dit bisdom af
van kerken die aan de eredienst zijn onttrokken. De Sacramentskerk heeft al zes jaar geen
kerkelijke functie meer en het bisdom heeft
de opbrengst van een verkoop van gebouw en
grond voor andere dingen nodig. De verkoop
van leegstaande kerkgebouwen moet zo veel
mogelijk opbrengen. Daarom vragen bisdommen meestal meerdere projectontwikkelaars
een onderhands bod te doen.
Naast geld speelt ook de moraal in de handelwijze van het bisdom een rol. Bisdommen
laten bij voorkeur de aan hun functie onttrokken kerkgebouwen slopen omdat ze dan zeker
weten dat in de voormalige kerk geen ‘foute’
functies kunnen komen. Ik heb elders meegemaakt dat een r.k. orde een pand in de bin-

nenstad verkocht onder het beding dat er een
‘nette’ functie in moest komen. Een half jaar
later was het gebouw een exclusieve club met
geblindeerde ramen.
De meeste bisdommen overwegen geen alternatieven voor hun vaak unieke bezit. Bieden
ze hun kerk wel eens aan andere kerkgenootschappen of religies aan, of aan de buurt om er
een gemeenschapshuis van te maken?
Ik concludeer dat de wijk en zeker de gemeente
niet al te omzichtig met de eigenaar van de
Sacramentskerk moeten omgaan. Het bisdom
moet worden gezien als een weinig transparante projectontwikkelaar die een spel speelt
of met zich laat spelen om er het meeste aan te
verdienen.
De rol van de gemeente
De gemeente houdt zich in het hele voorbereidingsproces veel te afzijdig. Ze speelt in mijn
beleving een uiterst zwakke rol.
Ten eerste is er het bestemmingsplan. De
gemeente moet dat om een andere bestemming
te realiseren herzien. Zonder herziening geen
bouwvergunning. Zo’n procedure kan jaren
duren, zeker als er goed gemotiveerde bezwaren komen. Deze lange procedure is voor de
gemeente een belangrijk onderhandelingsinstrument, maar dat wordt kennelijk niet benut.
Bij een herziening moet opnieuw gekeken
worden naar de toelaatbare functies, de bebouwingsgrenzen, het bebouwingspercentage
en de maximale bouwhoogte. Ook dat is een
belangrijk onderhandelingselement. Maar het
is moeilijk onderhandelen voor een gemeente
als die geen eigen visie heeft. Dan loopt de
gemeente zoals helaas vaak gebruikelijk achter
de projectontwikkelaar aan in plaats van met
gedrevenheid en overtuigingskracht het proces
te sturen.
Hier komt nog bij dat De Vogelwijk beschermd
stadsgezicht is en dat de Sacramentskerk
binnen de begrenzing hiervan valt. Voor de gemeente schept dat verplichtingen. Dit betekent
dat de gemeente ingrepen in dat stadsgezicht

alleen maar moet accepteren als die het karakter van het stadsgezicht niet aantasten. Nieuwe
ingrepen zouden dat karakter zelfs moeten
versterken.
Wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan - of
beter gezegd: juist niet heeft gedaan – wordt
helder met het volgende voorbeeld. Stel dat
iemand eigenaar is van een leegstaand fabrieksgebouw met monumentale waarde uit
het begin van de 20e eeuw. De fabriek ligt
midden in een woonwijk uit dezelfde periode.
Deze woonwijk en ook de fabriek vallen in een
beschermd stadsgezicht. De eigenaar van de
vroegere fabriek wil die slopen en daar een
torenflat bouwen. De gemeente zegt dan dat
de eigenaar de buurt maar moet informeren.
Dat zou volstrekt onacceptabel zijn! Zo ga je als
gemeente toch niet met je inwoners om?
Scenario’s
De gemeente moet een gefundeerde eigen visie
voor de kerk en de locatie opstellen, gebaseerd
op een keuze uit verschillende ontwikkelingsscenario’s. Een scenario kan zijn het volledig
behoud van het huidige complex. Bij voorkeur
wordt dan naar een functie gezocht die het
gebouw zo veel mogelijk intact laat. Een buurthuis voor de hele wijk Segbroek met vergaderen expositiefaciliteiten zou goed passen.
Een andere mogelijkheid, een nieuwe woonfunctie in het gebouw, zal het karakter van het
interieur volledig aantasten. En als er geen
eenheid meer is tussen het exterieur en het
interieur van een gebouw ben je met een illusie bezig, met een stedenbouwkundig decor
zonder inhoud.
Een volgend scenario kan zijn het gedeeltelijk
slopen van het gebouw en bijvoorbeeld alleen
de toren laten staan. De nieuwe bebouwing
zou dan een bijzondere functie en architectuur
moeten hebben die zich duidelijk van de omringende bebouwing onderscheidt. Daardoor kan
het een bijzondere plek blijven.
Er is ook een scenario mogelijk waarbij alles
gesloopt wordt. Het gevaar hiervan is dat er
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in een historiserende sfeer iets teruggebouwd
wordt en er geen eigentijdse toevoeging aan
het beschermd stadsgezicht plaats vindt. Zo
zouden er langs de Sportlaan en de Sijzenlaan
op het terrein van ca. 0,3 hectare maximaal
10 halfvrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Deze zouden dan in maat en
schaal vergelijkbaar kunnen zijn met de andere
woningen in de omgeving, maar wel met een
hedendaagse architectuur. Een goed en strak
architectonisch draaiboek zal daarbij noodzakelijk zijn.
De gemeente moet dus een eigen visie ontwikkelen, maar ik denk dat de gemeente dat niet
kan omdat ze daar de expertise niet voor in
huis heeft. Dus moeten ze daarvoor anderen
inschakelen, zoals een architect van naam en
faam.
De rol van de wijkvereniging
De wijkvereniging werpt zich terecht op als
spreekbuis van de bewoners. Zij heeft al kenbaar gemaakt zich met alle mogelijke middelen
te zullen verzetten als met haar eisen geen
rekening wordt gehouden. Daarmee reageert
de wijkvereniging op een door de projectontwikkelaar Kavel Vastgoed BV ingediende
beginselaanvraag bij de gemeente. De wijkvereniging is teleurgesteld in de gemeente en
de projectontwikkelaar omdat er met haar
suggesties niets gedaan is. De vraag is hoe dit
gezien moet worden in het licht van de toezeg-

De Sacramentskerk gezien vanaf de achterkant aan de
Sijzenlaan, kort na de bouw in 1926.

ging van wethouder Norder aan de voorzitter
van de wijkvereniging – zie het wijkblad van
maart - dat het plan van Kavel Vastgoed niet zal
worden gerealiseerd.
De wijkvereniging had eigenlijk meteen nadat
de kerk in 2008 gesloten werd met suggesties en
randvoorwaarden moeten komen. Het was toen
al algemeen bekend hoe in Nederland bisdommen met hun leegstaande of leegkomende
kerken omgaan. Op dit moment is het gevaar
aanwezig dat de bezwaren van de wijkvereniging inderdaad niet serieus worden genomen,
als achterhoedegevecht worden gezien en als
nostalgische fantasie die niet van deze tijd is.
De wijkvereniging wil dat er een gebouw
komt dat qua stijl in de wijk past en dat in het
bestemmingsplan wordt vastgelegd aan welke
stijlelementen de nieuwbouw moet voldoen.
Bedoeld wordt, denk ik, dat er iets moet komen
dat vergelijkbaar is met wat er in de omgeving
staat. Dat zijn criteria die uiterst conservatief
zijn, niets te maken hebben met kwaliteit en ook
niet reëel zijn. Voor de Vogelwijk is niets erger
dan middelmatigheid, ingegeven door angst
voor het nieuwe. Dat verdient deze bruisende
wijk niet.
De rol van Kavel Vastgoed
Volgens de website van projectontwikkelaar
Kavel Vastgoed uit Rijswijk staat het bedrijf voor
inventieve en creatieve binnenstedelijke ontwikkelingen, een balans tussen actoren en belangen, het respect hebben voor elkaars belangen
en vooral een partner zijn bij de ontwikkeling.
Het bedrijf garandeert een persoonlijke en
flexibele aanpak. Daarnaast is het in staat om
voor elk project een ‘winning team’ van architecten, adviseurs, ingenieurs en bouwers samen
te stellen, dat alle nodige kennis en ervaring in
huis heeft.
Kavel Vastgoed voelt zich volgens de website het
beste thuis in de rol van regisseur, als schakel
tussen publieke en commerciële belangen of als
drijvende kracht achter een herontwikkelingsproject, zoals van een bestaande school naar ap-
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partementen. Bovendien ontwikkelt Kavel naar
eigen zeggen voor eigen rekening en risico.
Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Als
je naar hun projecten op de website kijkt is daar
niets inventiefs en creatiefs bij. Al hun projecten
zijn traditioneel en dan ook nog van een zeer
middelmatig kwaliteitsniveau.
Een balans tussen actoren en respect voor
andere belangen en het partner zijn in de
ontwikkeling is tot nu toe ook niet aan de orde.
Dat geldt ook voor de persoonlijke en flexibele
aanpak. Het ontwikkelen voor eigen rekening
en risico is ook relatief. Kavel heeft een overeenkomst met het bisdom met een ontbindende
voorwaarde: als ze geen bouwvergunning
krijgen gaat de transactie niet door.
Het is dan ook de vraag of deze projectontwikkelaar in staat is om samen met de gemeente en
vooral de omgeving voor deze delicate locatie
tot een goede oplossing te komen. Ik denk van
niet.
De architect
Het is voor mij de vraag of de door de projectontwikkelaar ingeschakelde architect voldoende
niveau heeft om tot een stedenbouwkundige
visie te komen. Gelet op zijn voorstellen meen
ik dat dat niet het geval is. Iemand die dit soort
voorstellen doet is niet geïnteresseerd in de omgeving. De voorgestelde woonappartementen
kunnen overal staan. Als hij door zijn opdrachtgever gedwongen is om een dergelijk ontwerp te
maken en hij het er niet mee eens is, had hij de
opdracht terug moeten geven.
Vorig jaar heeft architectenbureau Atelier PRO
op verzoek van de wijkvereniging een initiatiefplan gemaakt voor de herbestemming van de
kerk. Dit gaat ervan uit dat in beide zijbeuken
door een uitbouw aan iedere kant 7 grondgebonden woningen kunnen komen, dus 14 in
totaal. De kap wordt dan open gemaakt, waardoor de woningen aan een binnenhof komen
te liggen. De spits van de kerktoren wordt in
dit plan ook opengewerkt. Als voorbeeld wordt
verwezen naar de Ludgerkerk in Lichtenvoorde.

Dat voorbeeld geeft echter aan dat Atelier PRO
het probleem en de uitdaging ook niet begrepen heeft.
Voor de toekomst van de plek waarop de
Sacramentskerk staat, moet een architect van
naam en faam een visie opstellen. Daartoe zal
een shortlist van architecten gemaakt moeten
worden waaruit gekozen wordt. De gemeente
dient hiertoe het initiatief te nemen.
Slotconclusie
Er ligt een lastig probleem op tafel met veel
probleemeigenaren. Het om elkaar heen
draaien en naar elkaar wijzen heeft geen zin.
Er moet een doorbraak gevonden worden in
de impasse die steeds duidelijker wordt. Deze
doorbraak zou bereikt kunnen worden door
kwaliteit voorop te stellen. Maar kwaliteit
wordt niet bereikt met onderzoek en regels.
Ook niet met teruggrijpen naar het verleden.
Kwaliteit vraagt om visie en durf. Daarom ben
ik van mening dat een nog niet eerder bij het
project betrokken architect van naam en faam
als buitenstaander met een heldere visie een
doorbraak kan realiseren.

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag
10 mei

14.00 uur: Opening kunstexpositie
wijkbewoners, Rietzangerlaan 2A (zie
ook elders in dit blad)

Donderdag
15 mei

20.00 uur: Algemene Ledenvergade
ring wijkvereniging in kantine HALO

Woensdag
21 mei

17.00 uur: Borrel VogelNetwerk in
Restaurant Pex, Bosjes van Pex

Zondag
15 juni

10e Vogelwijk Classic Car Rally

Vrijdag
20 juni

15.00 uur Natuurwandeling senioren
door de wijk, met afsluitende borrel
(meer informatie volgt in juni)

Zaterdag 14
en 21 juni

12.00 – 16.00 uur: Preventieproject
politie, brandweer en gemeente (zie
elders in dit blad)

Vrijdag 12
september

15.00: Vogelwijk Golftoernooi en
golfclinic
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Een vleugje Frankrijk voor de Scheveningse kust

Winning van ‘Haagse olie’
duurt minstens tien jaar
Door Flip Petri

codenaam Q13a draagt, ligt in het zogeheten Amstelveld. Dit is een olieveld in zee dat
al in 1962 door de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) is ontdekt. Destijds werd
echter besloten dit veld gezien zijn tamelijk geringe omvang (nog) niet verder te ontwikkelen.
Nu pas, ruim een halve eeuw later, wordt het
Amstelveld alsnog geëxploiteerd. Dankzij
de sterk verbeterde opsporingsmethoden en
de moderne technieken van oliewinning uit
de zeebodem is komen vast te staan dat de
exploitatie van het Amstelveld de moeite waard
is. Verwacht wordt dat de in februari op gang
gekomen oliewinning zeker tien jaar lang zo’n
15.000 vaten ruwe olie per dag zal opleveren.
Eén vat (barrel) heeft een inhoud van bijna
160 liter. Geofysici gaan ervan uit dat door de
oliewinning de zeebodem van het Amstelveld
de komende tien jaar slechts enkele millimeters
zal dalen.
Sinds het afgelopen najaar is vanaf de Haagse
stranden en de Scheveningse boulevard bij
helder weer duidelijk een boorplatform in zee
te zien. Het ligt op slechts 12 kilometer afstand.
Nog nooit eerder is er zo dicht voor de Haagse
kust een booreiland zichtbaar geweest. Ooit
was er wel een ander soort zeeplatform vrij
makkelijk met het blote oog waarneembaar:
het beruchte REM-eiland van waaruit in 1964
experimentele commerciële televisieuitzendingen werden verzorgd. Dat lag 9 kilometer uit
de kust, maar dan ter hoogte van Noordwijk.
Amstelveld
Het ‘Scheveningse’ boorplatform, dat de
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Winningsvergunning
De huidige oliewinning vindt plaats door
een wereldwijd opererend energieconcern
met Franse wortels, in combinatie met een
Nederlands bedrijf. Daarnaast heeft een onderneming uit het emiraat Abu Dhabi een kleine
vinger in de pap. De volledige naam van de exploitant is GDF SUEZ E&P Nederland, waarbij
GDF oorspronkelijk stond voor Gaz de France.
In 2010 nam GDF SUEZ E&P een belang
van 50% in de winningsvergunning voor
het Amstelveld. Daarnaast verwierf het
Nederlandse staatsbedrijf EBN (oorspronkelijk
Energiebeheer Nederland) een aandeel van
40% in de winning. De resterende 10% berust

bij energiemaatschappij TAQA uit Abu Dhabi.
GDF SUEZ E&P Nederland BV, de FransNederlandse hoofdexploitant van het
Amstelveldplatform, heeft al veel ervaring
met de winning van brandstoffen in het
Nederlandse deel van de Noordzee. In totaal
beheert het concern in dit gebied 31 gas- en
olieproductieplatforms.
Hoogspanningskabel
Olieplatform Q13a is om verschillende redenen
tamelijk uniek. Het is niet alleen het dichtst bij
de Nederlandse kust gelegen platform, maar
het heeft ook een afwijkende kleur. Door de
goede zichtbaarheid is het grotendeels in de
schutkleur grijs geschilderd en niet in de gebruikelijke felle kleuren geel of rood, die te veel
´horizonvervuiling´ zouden opleveren. Ook is
het bijzonder dat dit platform is aangesloten op
het hoogspanningsnet van Stedin. Normaliter
produceren platforms op de Noordzee zelf hun
elektriciteit. Die wordt doorgaans opgewekt
door gasgeneratoren, aangedreven door gas uit
de zeebodem. In het Amstelveld is echter maar
weinig gas te vinden, dus de benodigde stroom
voor de pompinstallaties zou moeten worden

verkregen met behulp van krachtige dieselgeneratoren. Dat werd echter te milieuonvriendelijk geacht.
Vorig jaar is een veertien kilometer lange hoogspanningskabel aangelegd tussen de Q13a en
het hoofdverdeelstation van Stedin aan de De
Constant Rebequestraat. De kabel loopt deels
door een niet meer gebruikte rioolbuis die bij
de Scheveningse havenhoofden in zee uitmondt en ooit was aangesloten op de vroegere
Calvé-fabriek in Delft.
Pijpleidingen
De vrij lichte ruwe olie die uit het Amstelveld
wordt opgepompt, gaat via een nieuw aangelegde pijpleiding naar een ander platform dat
25 km verder in zee ligt. Dit is een platform
van het eerder genoemde TAQA uit Abu Dhabi.
Hier wordt de olie verder behandeld en vervolgens via een al bestaande pijpleiding naar een
raffinaderij in het havengebied van Rotterdam
getransporteerd. Momenteel is de Q13a nog
bemand, maar als alles op volle toeren draait,
zal het een onbemand platform worden, waar
natuurlijk wel geregeld menselijke inspecties
zullen plaatsvinden.

Fleurige dode boom op Tortellaan
Volgens kinderen van de Nutsschool en Montessorischool
die geregeld over de Tortellaan lopen of fietsen staat er een
‘lapjesboom’ in de voortuin van het huis op nummer 4. Maar
de bewoonster van dit pand, Anneke Bruning, noemt het een
Vriendinnenboom. Samen met zeventien vriendinnen heeft ze
kleurige lapjes gebreid, waarmee ze de dode boom in de voortuin hbeben aangekleed. Helaas beginnen kraaien en andere
vogels er nu pluisjes af te pikken, waardoor de lapjes hier en daar
kapot gaan. Toch is de boom met de gebreide maillot nog steeds
een prachtig kunstwerkje.
Op de zwartwitfoto komt de fleurigheid natuurlijk niet goed uit,
maar dat is een goede aanleiding om het eens met eigen ogen te
gaan bekijken. Overigens heeft aan de andere kant van de wijk,
bij de bakkerswinkel aan de Mezenlaan, een tot nu toe onbekend persoon een begin gemaakt met het rondbreien van een
lantarenpaal.
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10e Vogelwijk Classic Car Rally
zondag 15 juni

Er zijn al vele inschrijvingen binnen voor deelneming aan de 10e Vogelwijkrally van deze eeuw, die
verreden zal worden op zondag 15 juni. Er kunnen er nog meer bij! Bezit u een klassieke automobiel of ‘sports car’ of bent u bereid er voor die dag tegen een schappelijk bedrag eentje te huren bij
de organisatie, dan kunt u samen met een bijrijder als rallydeelnemers worden ingeschreven. De
organisatoren Carine Smith en Eric van der Maarel garanderen u een genoeglijke dag!
U kunt zoals gewoonlijk inschrijven in:
- De toerklasse: geschikt voor degenen met geen
of weinig rally-ervaring, die graag willen genieten van een gezellige en mooie toertocht in hun
eigen of gehuurde klassieke auto.*
- De sportklasse: geschikt voor degenen die
al eerder rally-ervaring hebben opgedaan en
die graag wat meer uitdaging en competitie
aangaan, natuurlijk ook in een klassieker.

De start vindt zoals gewoonlijk wederom plaats
op het parkeerterrein van de HALO, Laan van
Poot 363.
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Het parkeerterrein bij de startplaats
is beschikbaar en de inschrijving in de kantine
begint. Voor iedereen is er koffie/thee met iets
lekkers.
11.00 uur: Na een korte briefing kunnen de
eerste équipes van start gaan.
16.30 –18.00 uur: Aankomst van de équipes bij
de finish (de locatie hiervan wordt nog nader
bekendgemaakt).

De kosten voor deelname bedragen 85 euro per
équipe. Hiervoor ontvangt u koffie/thee, de rallybescheiden, het autoschild, professionele begeleiding inclusief bezemwagen met monteur, een
(eenvoudige) lunch en een borrel met hapjes bij
de finish. Tevens zijn er prijzen beschikbaar voor
de eerste drie équipes per klasse.
Voor diegenen, die graag mee willen doen, maar
niet zelf beschikken over een geschikte auto,
biedt het bedrijf Chrome van Eric van der Maarel
een keuze uit verschillende klassieke auto’s aan.
Zie ook www.chrome.nl
Meld u aan!
Wilt u (weer) meedoen? Schrijf u dan in per
e-mail bij Carine Smith: carine.smith@xs4all.nl
Vermeld hierbij de namen van chauffeur en
bijrijder, de klasse waarin u deelneemt, het merk
en type van de auto (liefst met bouwjaar), adres,
telefoonnummer en e-mailadres.Na inschrijving
ontvangt u per mail een bevestiging met uw
startnummer en vermelding van het rekeningnummer waarop u het inschrijfgeld kunt
overmaken.

De organisatoren hopen op een grote opkomst van auto-enthousiasten vanuit en rond de Vogelwijk.
Wilt u meer weten? Neem contact op met Carine Smith (06-51.15.23.73) of met Eric van der Maarel (Chrome): 06-28.22.80.98.
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Kortom
Lezing schrijfster Karin Anema
in bibliotheek Fahrenheitstraat
Op woensdag 14 mei om 19.30 uur zal schrijfster en Vogelwijkbewoonster Karin Anema
in de bibliotheek aan de Fahrenheitstraat
707 (hoek Cypresstraat) een lezing geven
over haar nieuwste boek Vandaag koop ik alle
kleuren.
Na een aantal reisboeken (o.a. Mexicaanse
sneeuw, De laatste grens) schreef Karin Anema
dit keer over een andere reis: die in het brein
van een man met een psychiatrisch verleden
en de diagnose schizofrenie. De hoofdpersoon
in dit boek, Twan, kampte jarenlang met psychosen en werd daarvoor gedwongen opgenomen. Uiteindelijk lukte het hem om zonder
hulp of medicijnen een zelfstandig leven op te
bouwen.
Karin Anema voerde jarenlang vele gesprekken met de hoofdpersoon, die vorig jaar zomer
overleed kort nadat het boek klaar was. Ook
mocht ze gebruik maken van zijn persoonlijke
archief. Tijdens de lezing zullen ook beelden
worden getoond van kunstwerken die Twan
maakte.
Prijs van de lzeing voor leden van de bibliotheek: 2,50 euro. Niet-leden: 5 euro. Liefst reserveren via telefoonnummer (070) 353 6970
of e-mail: bomenbuurt@dobdenhaag.nl

Creatieve wijkgenoten
gaan weer exposeren aan
Rietzangerlaan 2A
In het bekende zaaltje aan de Rietzangerlaan
2A, naast de St. Albaankerk, zijn er vanaf
10 mei weer kunstexposities van en voor
Vogelwijkbewoners.
Het is inmiddels al het zesde jaar dat creatieve
uitingen van bewoners van de Vogelwijk (en
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in enkele gevallen ook aangrenzende wijken)
aan de Rietzangerlaan tentoon worden gesteld
en verkocht.
U kunt de komende twee maanden gedurende enkele weekends diverse gevarieerde
exposities bezoeken, telkens op zaterdag - en
zondagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur.
De aftrap vindt plaats op zaterdagmiddag 10
mei om 14.00 uur. Bij dezen de uitnodiging
een kijkje te komen nemen. Op deze eerste expositie, die op 10/11 mei en 17/18 mei gratis
te bezoeken is, draait het vooral om sieraden,
sculpturen en schilderijen.
Op de tweede expo, op 31 mei/1 juni en 7/8
juni, zijn er sieraden, keramiek, aquarellen en
quiltwerk tentoongesteld.
Op de derde expo, op 21/22 en 28/29 juni,
zijn maskers, grafisch werk en weefwerk te
zien.
Wie er belangstelling voor heeft kan tijdens
de openingsuren van de exposities ook de vrijkatholieke St. Albaanskerk uit 1932 bezichtigen. Spreek daarvoor een van de organisatoren aan.
Meer informatie op de website van Marette
Wils: www.marette.123website.nl

Bent u een Parel in de
Vogelwijk?
Ook dit jaar is er weer een zogeheten
Parelroute in de Flora-en Faunawijken
(Heester-, Bomen-, Bloemen-, Vruchtenbuurt
en Vogelwijk) en wel op zaterdag 11 oktober
van 12.00-17.00 uur. Het is nog lang geen
oktober, maar de voorbereidingen van het
evenement beginnen nu al. Voor de Parelroute
is in de Vogelwijk nog ruimte voor enkele
nieuwe Parels. Daartoe doen de organisatoren
bij dezen een oproep.
Dus: heeft u een bijzondere hobby, een spe-

Kortom
ciale verzameling of een aparte werkplaats?
Speelt u in een band of maakt u muziek? Kunt
u steenhouwen of boetseren? Speelt u graag
toneel of bent u goed in goochelen? Houdt u
van schilderen of maakt u mooie foto’s? Schrijft
u gedichten of declameert u ze graag? Bent
u trots op de verbouwing van uw huis of de
inrichting van uw tuin? Heeft u een bijzonder
huisdier waarover u wilt vertellen? Kortom:
heeft u een hobby, een passie, een specialiteit,
een talent dat u op 11 oktober in de wijk wil
laten zien? Meld u dan aan als Parel!
Wees niet terughoudend, verlegen of bescheiden. Iedere bewoner kan een Parel worden!
Enthousiast, nieuwsgierig of op zoek naar meer
informatie? Vogelwijkbewoonster Simone
Kappeyne, lid van de Werkgroep Parelroute
Flora- en Faunawijken vertelt u graag meer. U
kunt haar bereiken op 06-3814 9134 of via het
mailadres: simonekappeyne@ziggo.nl.

Geef uw mening over het
‘nieuwe’ Westduinpark
De afgelopen drie jaar is het overgrote deel van
het Westduinpark aanzienlijk van gedaante veranderd. Vele honderden struiken en boompjes
die er van oorsprong niet thuishoorden - zoals
rimpelrozen, sneeuwbessen, esdoorns en populieren - zijn gerooid, waardoor op veel plekken
de ‘blanke top der duinen’ weer zichtbaar werd.
De werkzaamheden gaven ook nieuw leven en
een betere zichtbaarheid aan ‘De Natte Pan’
dat weer het karakter van een schilderachtig
duinmeertje kreeg. Bovendien zijn tal van afrasteringen weggehaald en werden de wandelen fietspaden opgeknapt. Ten slotte zijn ook
wildroosters in het gebied aangebracht, want
er wonen nu acht Schotse Hooglanders in dit
natuurgebied.
Linda Thorarinsdottir, wonend aan de

Mozartlaan in de wijk Bohemen, volgt momenteel bij het gerenommeerde Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) een
opleiding tot natuurgids. Ze heeft besloten het
vernieuwde Westduinpark tot haar afstudeerproject te maken. Daarom wil ze graag door
middel van een enquête reacties op het natuurherstel verzamelen onder bewoners uit de wijken bij het Westduinpark, zoals de Vogelwijk.
Via dit blad vraagt Linda uw medewerking aan
dit onderzoek.Uw mening ontvangt ze liefst
per e-mail (lindath@kpnmail.nl) maar als u
geen computer hebt, mag u haar ook even bellen (na 18.30 uur: 070 3912456).
Linda wil graag antwoord op de volgende
vragen:
•Vindt u het ‘vernieuwde’ duingebied mooier
of lelijker geworden? (graag een korte toelichting)
•Wat vindt u van de nieuwe voet- en fietspaden? (met enige toelichting)
•Zijn er dieren of planten die u nu niet meer
ziet en heeft u wellicht – afgezien van de
Schotse Hooglanders - nieuwe dieren of planten gezien?
•Heeft u nog extra wensen met betrekking tot
het Westduinpark?

‘Mindful’ wandelen door
de duinen en langs de zee
Ben je geïnteresseerd in Mindfulness en
houd je van de duinen en het strand, wandel
dan eens mee met wijkbewoonster Liliane
Verhaegen, fysiotherapeute en mindfulnesstrainster. Zij organiseert wandeltochtjes waarbij je leert aandacht te krijgen voor je lichaam,
je ademhaling en al je zintuigen. Laat je verrassen en krijg spelenderwijs inzicht in datgene
wat voor jou belangrijk is. De wandelingen zijn
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Kortom
elke dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur en
elke donderdagavond van 19.00-20.30 uur.
De kosten zijn 15 euro per keer. Vertrekpunt:
Duinopgang Laan van Poot/de Savornin
Lohmanlaan. Neem voor deelname contact op
met Liliane Verhaegen, tel. 06-27093136.
E-mail: liliane@mindfulness4all.nl

Golfliefhebbers, noteer alvast:
12 september Vogelwijk Open
Op vrijdagmiddag 12 september wordt op
de greens van Golfclub Ockenburgh aan de
Wijndaelerweg (bij Kijkduin) de inmiddels traditionele golfwedstrijd voor leden van wijkvereniging De Vogelwijk gehouden. Het toernooi
gaat dit jaar ook gepaard met een golfclinic.
Belangstellenden kunnen dan op een gezellige,
ongedwongen manier kennismaken met de
golfsport.
De inschrijving voor het toernooi en de clinic
wordt in juni geopend. Meer informatie leest u
dan in dit blad. De wedstrijd op genoemde vrijdagmiddag begint om 15.15 uur en na afloop
is er een gezamenlijke maaltijd. Voor deelname
aan het toernooi is minimaal het golfvaardigheidsbewijs (GVB) vereist. Gerekend wordt op
deelname van 30 tot maximaal 48 spelers.
Voor de organisatie heeft zich een wedstrijdcomité gevormd bestaande uit: Els Risselada,
Chris van Ede, Bert Bruning en Andy van der
Rijt. Voor nadere inlichtingen:
cwvanede@gmail.com

Estafette- en sololoop
Haag Atletiek 28 juni
Op zaterdag 28 juni houdt Haag Atletiek
(Sportpark Laan van Poot) weer zijn jaarlijkse
loopfestijn, waarbij zowel een estafetteloop van
6 of 9 uur of een sololoop van 6 of 9 uur moge-

lijk zijn. Alle informatie hierover, onder meer
over de kosten en de wijze van inschrijving,
staat op de website www.haagatletiek.nl
Wie zich inschrijft vóór 15 juni is goedkoper
uit! Op de dag zelf kan men zich echter ook nog
als team of als solist inschrijven.
Meer informatie is te verkrijgen bij Sonja van
Breukelen 06-10550200 of bij Jeannet Bloks:
06-14438815.

Werk Alberto Valentini in
Kappersgalerie Mezenlaan
Een groot aantal olieverfschilderijen en
pentekeningen van de in Den Haag wonende
Italiaans-Canadese schilder Alberto Valentini
is gedurende de maanden mei en juni te zien
én te koop in de kappersgalerie van Leon van
der Zijden, Mezenlaan 48. Over Alberto en
zijn voorliefde voor het schilderen van duin-,
strand- en zeegezichten stond een reportage in
de aprileditie van dit wijkblad. Overigens zijn
ook Alberto’s doeken met sfeervolle stadsbeelden en zijn pentekeningen met o.a. naaktstudies zeer de moeite waard.

Gezocht: vrijwilligers voor
‘signalerend huisbezoek’
De Welzijnsorganisatie van stadsdeel Segbroek
zoekt vrijwilligers die bij oudere en/of behoeftige buurtgenoten een eenmalig huisbezoek
willen afleggen. Als vrijwilliger inventariseert
u wensen en behoeften met behulp van een
vragenlijst. Daarnaast informeert u wijkbewoners over voorzieningen in het stadsdeel. De
vrijwilliger moet een luisterend oor hebben en
kunnen signaleren en doorverwijzen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met tel (070) 2052480.
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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

GARAGE-SALE - Zaterdag 26 mei aan de
Tortellaan 65 van 11.00 – 16.00 uur. Wegens
verhuizing te koop: huisraad en woonspullen,
zoals tweepersoonsbed, eettafel en stoelen, kinderbedje. Sierpotten voor in de tuin, oude ijzeren en stenen ornamenten en oude wastobbe.
Complete paardrij-outfit van laarzen tot cap en
handgemaakt zweepje; in-line skates (mt 3942), damesmode (mt 38-44) en nog veel meer.
Kom of bel voor een persoonlijke afspraak:
06 5241 1181, Marjolein Minks
ZORGAPPARTEMENTEN DEKKERSDUIN
De inschrijfprocedure voor de huurapparte
menten in het nieuwe woonzorgcentrum
Dekkersduin van Florence in de Campanulastraat is begonnen. De appartementen zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen maar
wel een zorgbehoefte hebben en een indicatie
voor (thuis)zorg van het CIZ. Belangstelling?
Kijk op www.florence.nl/
dekkersduin of bel 754 54 09.
TE KOOP - Roeimachine, 75 euro; Stoere
mountainbike (13 versnellingen, bijna niet gebruikt, voor 7e- of 8e-groeper) 50 euro; 2 witte
Ikea leunstoelen, 25 euro; witte ligstoel voor in
de tuin, 25 euro.Tel 3238882 of 06-48228505.
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GEZOCHT – Een Buggy met grote wielen om
met kleinkind in de duinen te kunnen wandelen. Tel. 3649989.
GEVRAAGD - Acteurs/actrices. Toneelgroep
Spelegast heet deze mensen hartelijk welkom! Wij repeteren elke maandagavond op
de Goudsbloemlaan (naast Jumbo). Leeftijd
of ervaring spelen geen rol. Neem contact op
met voorzitster Nel van Someren, tel. 387 1521
of mail: nvansomeren@ziggo.nl.
WORKSHOPS MINDFULNESS – Maak
kennis met mindfulness in een workshop
van twee avonden: maandagen 26 mei en 2
juni van 19.30-21.00 uur. Kosten: 40 euro in
totaal. Interesse? Neem contact op met Liliane
Verhaegen, Laan van Poot 442.
Tel: 06-27093136 of mail naar
liliane@mindfulness4all.nl
TE KOOP - Twee onder elkaar schuivende
logeerbedden, al of niet met matras.Prijs € 70.
Tel. 3233290 of e-mail:
lia.schwartzenberg@hotmail.com
SCHILDERLESSEN – Er is weer plaats voor
nieuwe deelnemers bij de schilderlessen van
Simone Kappeyne. De lessen vinden plaats op
dinsdagochtend bij haar thuis in de Vogelwijk.
Er wordt geschilderd met acrylverf. Materialen
zijn inclusief. Beginners en (half-)gevorderden
welkom. Kleine groep, veel individuele aandacht. Gratis proefles. Meer informatie:
simonekappeyne@ziggo.nl of 06-3814 9134.
TE KOOP - Zo goed als nieuwe Peugeotdamesfiets, zwart, 8 versnellingen. Frame 53.
Prijs: 280 euro. Tel: 06-24708699.
OPPAS - Hoi, ik ben Emma (17) en ik doe een
opleiding in grafisch vormgeven. Ik wil graag
als bijbaantje oppassen. Ik heb kleine broertjes thuis, dus genoeg ervaring met kinderen.
Als u interesse heeft, kunt u mij bereiken via
0637452895 of emmaa_2311@hotmail.com

TE KOOP - Chrysler Grand Voyager CRD SE
Luxe, diesel. Bouwjaar 7/2006. Stow & Go,
navigatie, klimaatcontrole, automaat, abs,
airbags, radio, cd. Km.stand 180.000. Nieuwe
onderdelen zoals distributiemotor en radiator.
Pico bello onderhouden. Prijs 8.500 euro.
Tel: 06-24708699.
GEZELSCHAPSDAME – Gezelschapsdame,
wonend in de Vogelwijk, zoekt nieuwe werkplek voor 1 dag. Ervaring in de zorg, bekwaam,
betrokken en integer. U kunt mij bellen op
tel: 06-18186833 of mail naar: nanschiffer@
hotmail.com Ik kan referentieadressen verstrekken.
JAPANSE YOGA - Voor meer energie en
ontspanning. Meld je aan voor de wekelijkse
Do-In yogalessen op maandagavond van 20:15
tot 21:15 in Sporthal Houtrust.
Ook als je niet lenig bent, kun je genieten van
bewegen. Aanmelden kan via
claartje.de.smit@do-in-yoga.nl
Meer informatie: www.klaaryoga.nl
TE KOOP – Eenpersoonsbed, houten frame
met spijlen aan hoofdeinde. Kleur bruin. Met
matras, dekbed en dekbedovertrek. Prijs: 20
euro. Tel: 06-24708699.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 14 mei – Helderziende waarnemingen door Martin Reul, aan de hand van nummers
die bij binnenkomst worden uitgedeeld
Woensdag 21 mei – Petra verzorgt een avond
met psychometrie aan de hand van een foto of
voorwerp van een levend persoon
Woensdag 28 mei – Helderziende waarnemingen van Debby Sasso. Na de pauze bloemenséance. Zelf 1 bloem meenemen.
Woensdag 4 juni – Brigitte Goudsmith verzorgt
een avond met psychometrie aan de hand van een
foto van een levend of overleden persoon

Geheugen
Waar is dat nou gebleven,
waar heb ik dat gestopt?
Wat wou ik ook weer zeggen,
wat zit er opgekropt?
Waar hoorde ik die kreten,
wie zei mij ook weer wat?
Waar laat ik toch mijn sleutels,
mijn bril, waar is m’n kat?
Waar had ik afgesproken,
waar wou ‘k ook weer naar toe?
Naar die gevierde kerel of
maakt dat mij juist moe?
Waar had ik ook weer last van,
waar zat ook weer die pijn?
Liep het nu langs m’n linker of
langs m’n rechterlijn?
Waar zeur ik toch zo over,
wat was nou het probleem?
Net wist ik ‘t nog te duiden,
nu heb ‘k een kop als leem.
Wie gaf ik ook weer wát mee,
ik ben toch nog niet gek?
Was het die maffe broekrok
of was het ma’s bestek?
Wie schreef me toch dat briefje,
van wie kreeg ‘k ook weer geld?
Aan wie kon ’k dat verhaal kwijt
of werd ’t me juist verteld?
Zo tob je almaar verder,
het lieve leven door,
‘Ga op geheugentraining!’
riep heel ons kinderkoor.
Zo moet je leren leven
wanneer je 80 bent
Als blijft het moeilijk wennen,
precies als met een vent!
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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.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 308 39 54.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. (070) 306 10 20.
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl
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Activiteiten & Clubs

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

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

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Bestuur

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

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

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

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

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