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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.

Heeft dit blad in papieren vorm z’n langste tijd
gehad? Wordt het langzamerhand overbodig? Deze
vragen stelden we ons als redactieleden de afgelopen maand na een opmerkelijke gebeurtenis die op
tweede paasdag had plaatsgevonden. De activiteitencommissie van de wijkvereniging organiseerde op die
dag een succesvolle paaspuzzeltocht voor de jeugd
zonder dat er ook maar één regel over in het wijkblad
had gestaan. Geen enkele aankondiging. Niets. En
toch was het bij die puzzeltocht behoorlijk druk.
Door miscommunicatie en andere oorzaken was de
redactie niet van het evenement op de hoogte gesteld.
Kan gebeuren. Maar dankzij een flink bestand aan
e-mailadressen waarover de activiteitencommissie
beschikt, een aankondiging op de website van de
wijkvereniging en een oproep op het sociale medium
Facebook kwamen er op tweede paasdag toch horden
ouders met kinderen op de puzzeltocht af. Waarmee
bewezen is dat dit blad niet alleenzaligmakend is als
je wijkbewoners op iets wilt attenderen.
Natuurlijk is deze gebeurtenis nog geen aanleiding
om dit wijkorgaan als achterhaald en overbodig weg
te zetten. Want het is veel meer dan een bulletin voor
aankondigingen van activiteiten. Bovendien lenen
interviews en reportages of verslagen van bijeenkomsten zich sowieso niet zo goed voor de ‘snelle’sociale
media. Daar wil men meestal even rustig voor gaan
zitten, met een blad waarin je alles bij de hand hebt
en waar je op je gemak in kunt bladeren.
In het Statenkwartier gaf de bewonersorganisatie
vele jaren lang De Statenkoerier uit, een vier keer
per jaar verschijnende wijkkrant. Echt een krantje, in
tegenstelling tot wat u hier in handen hebt, hoewel
we vaak horen spreken van ‘het Vogelwijkkrantje’. In
2011 hield die krant voor bewoners rond de ‘Fred’ wegens geldgebrek op te bestaan, maar de websiteversie
bleef. Men dacht toen dat dit wel voldoende zou zijn
en dat bewoners van het Statenkwartier massaal het
nieuws uit de wijk via internet zouden volgen. Dat
werkte echter niet goed. Daarom maakte een groep
wijkbewoners zich sterk voor een wederopstanding
van de Statenkoerier, hetgeen eind 2013 lukte.
Sindsdien belandt het blad, nu in magazinevorm
gegoten, elk kwartaal weer bij de wijkbewoners in de
brievenbus.
Internet en sociale media: voor velen handig, maar
de meeste mensen willen toch gewoon iets van papier
in handen. Daar houden we ons dan maar aan vast.
En bij dezen nog dank aan de organisatoren van de
paaspuzzeltocht voor de fraaie foto’s!
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Uit de crisis?
Zou het echt zo zijn? We lezen en horen dat
ons land zich langzaam uit het moeras van de
economische crisis beweegt. Meer werk, meer
rendement, meer vertrouwen in de economie.
En geldt dat dan ook voor onze wijk? Is het
echt zo, of is de wens de vader van de gedachte
dat het aantal huizen met een bord ‘verkocht’
toeneemt? Minder huizen onder water, hooguit
nog water in de kelder…. Dat zou mooi zijn!
Economie lijkt vooral een gedragswetenschap.
Minder wiskundig en meer psychologisch van
aard. Economisch herstel dient zich meestal aan
als de blaadjes aan de bomen komen, na een
eerste warme dag, wanneer het leven ons weer
toelacht. En dan maar hopen dat dat geluk alle
wijkbewoners ten deel valt, ook hen die in stilte
door de crisis werden getroffen. In de Vogelwijk
tonen we immers liever onze successen dan dat
we teleurstelling of tegenslag etaleren. Dat is
meer voor de binnenkamer. Maar een nieuwe
baan, nieuwe opdrachten, een (goed) verkocht
huis: ik hoop dat economische lente daar binnendringt, waar de hoop van het voorjaar het
meest nodig is.
Algemene Ledenvergadering: 21 mei
Op donderdag 21 mei houden we in de
Heldringschool aan het IJsvogelplein de
voorjaars-ALV van onze wijkvereniging. Elders
in dit blad leest u de agenda. Naast de officiële voordracht en benoeming van ons nieuwe
bestuurslid Anja Jager (cultuur) zullen we
afscheid nemen van Marianne Moor, die vele
jaren vanuit het bestuur de sociale kant van
de wijk in het oog heeft gehouden. Marianne
heeft dat fantastisch gedaan en we zullen haar
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inbreng node missen. We zijn nog op zoek naar
een opvolger en gelet op de samenstelling van
ons bestuur liefst een opvolgster.
Tijdens de ledenvergadering zal penningmeester Peter Arends de financiën over 2014 inzichtelijk maken. Het resultaat over 2014 heeft het
bestuur doen besluiten geen subsidie van de
gemeente Den Haag voor het jaar 2015 aan te
vragen. De voornaamste reden daarvoor was
dat het positieve resultaat van de vereniging
groter was dan de subsidie die we nog van de
gemeente ontvingen. Met de gemeente hebben
we de afspraak gemaakt dat we niet definitief
afstand doen van deze subsidiestroom, maar
dat we in 2015 geen subsidie vragen. Althans:
wél subsidie voor afzonderlijke activiteiten,
maar niet voor het functioneren van onze vereniging. En daar ben ik best trots op.
Sacramentskerk
Vaak wordt mij gevraagd: hoe staat het nu met
de lege Sacramentskerk aan de Sportlaan? Tot
nog toe heb ik me wat op de vlakte gehouden,
maar feitelijk wordt er hard gewerkt aan een
oplossing. Na zeer veel aandringen zitten we inmiddels om de tafel met een vertegenwoordiger
van het bisdom. Er is de achterliggende periode
gewerkt aan een alternatief plan dat vele malen
beter past bij de wensen van de wijk dan het
oorspronkelijke bouwplan.
Het bestuur schat in dat de rust van de achterkamer op dit moment de beste optie is, in het
volle besef dat we ons op een later moment
graag willen verantwoorden. Overigens is de al
jaren bestaande commissie die zich vanuit de
wijkvereniging met de Sacramentskerk bemoeit
nauw bij het proces betrokken.

Buurtveiligheid
Samen met wijkbewoner Willem Ruitenberg
heb ik het initiatief genomen de Commissie
Buurtveiligheid nieuw leven in te blazen. Ons
doel is om op een positieve manier de laancoördinatoren in onze wijk te ondersteunen en
aan te vuren: een leuke klus die echt bijdraagt
aan de veiligheid in je eigen buurt. Maar ook
willen we onze nieuwe wijkagente (Henrieke
Schoenmakers) optimaal toegang tot de wijk en
de wijkbewoners geven.
In een volgende editie van ons wijkblad meer
over onze initiatieven. Eén tip van de sluier
kunnen we alvast wel oplichten: komend najaar
zal de Vogelwijk bezocht worden door één of
meer professionele inbrekers, in opdracht van
de wijkvereniging! We zitten momenteel in het
‘offerte-traject’ zal ik maar zeggen. Vreemd
verhaal? Zeker! Later meer ….
HALO
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen
we er ook over spreken: de ontwikkelingen
rond het (huidige) HALO-terrein aan de Laan
van Poot. De gesprekken met de gemeente zijn
in volle gang en dat betekent dat het ook voor
mij nog een vraag is wat en in welke vorm we
daar tijdens de ALV over gaan zeggen.
Als bestuur zijn we buitengemeen blij met de
verbreding van de HALO-commissie: dat is
precies het traject dat ons voor ogen stond. Dat
niet iedere wijkbewoner dat meteen snapte is
goed te begrijpen, maar dat politici van een aan
het stadsbestuur deelnemende partij dat niet
begrepen is toch een curieuze ervaring. Als politicus moet je soms wachten met het debiteren
van een opvatting tot de burger er zelf wat van
gevonden heeft. Dat geldt zeker ten aanzien
van dit HALO-proces en dat geldt al helemaal
als je oplossing hapert.
Koningsdag 2015
Als u dit leest is Koningsdag al weer voorbij. Voor het eerst werd de VogelVrijmarkt
op een nieuwe locatie in de wijk gehouden:
het IJsvogelplein. We hadden vele jaren een

prima stek maar denken dat het plein bij de
Heldringschool nog beter is. We zijn benieuwd wat u er van vond: laat het ons weten.
Misschien hebt u het op Koningsdag zelf al gemeld aan één van de organisatoren. En anders
wordt een mail aan het bestuur zeer op prijs
gesteld!
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter Arends,
Henk Eleveld, Marianne Moor en Christian Pick en
aspirant-bestuurslid Anja Jager )

Bent u (binnenkort)
een wanbetaler?
In het vorige nummer van dit blad is een oproep gedaan om leden van de wijkvereniging
die de contributie voor 2015 nog niet hadden
betaald ertoe te bewegen dat alsnog te doen.
Deze oproep heeft helaas weinig effect gehad.
Daarom wil ik degenen die hun contributie
van 15 euro nog steeds niet hebben voldaan
langs deze weg nogmaals verzoeken dat per
ommegaande te doen.
Voorkom a.u.b. veel extra en onnodig werk
voor de ledenadministratie en de penningmeester en maak vandaag nog € 15,- over naar
Bankrekening nr NL61 INGB 0001 7837 22
t.n.v. Wijkvereniging De Vogelwijk
o.v.v. uw straatnaam en huisnummer.
Het zou zonde zijn als we wanbetalers over enkele maanden als lid moeten royeren. Dan blijven ze trouwens voortaan ook verstoken van
dit informatieve blad. Alleen al die dreiging
zou genoeg reden moeten zijn om onmiddellijk te controleren of u het lidmaatschapsgeld
wel hebt overgemaakt en dat onverwijld te
doen als blijkt dat u in gebreke bent gebleven.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Peter Arends
penningmeester wijkvereniging
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JKZ heeft na 86 jaar
de Vogelwijk verlaten
Verhuisoperatie was twee jaar voorbereid
Door Dick van Rietschoten - Foto’s nieuwbouw: Tristan van Rietschoten

Op 28 april is in het Juliana
Kinderziekenhuis aan de Sportlaan
een baby geboren die later kan zeggen: ‘Ik was het laatste kind dat op die
locatie ter wereld kwam’. Misschien
ontmoet die ooit wel het kind dat een
dag later het moederlichaam verliet
als allereerste boreling in het splinternieuwe Juliana Kinderziekenhuis aan
de Leyweg.
Na een verblijf van 86 jaar is het ‘JKZ’ eind
april uit de Vogelwijk verdwenen. In 1929
opende koningin-moeder Emma het kinderziekenhuis op de hoek van de Nieboerweg en
de dr. Van Welylaan. Het bijzondere hospitaal
zou er tot vlak voor de eeuwwisseling blijven staan, want toen verhuisde het naar een
nieuwe vleugel van het Rode Kruisziekenhuis
aan de Sportlaan, waar koningin Beatrix in
maart 2000 de officiële opening verrichtte.
Sinds 29 april jongstleden is er geen kinderstem meer te horen, zijn de ziekenzaaltjes,
operatiekamers en couveusekamers leeg,
liggen er geen vrouwen meer te bevallen en
zijn de logeergelegenheden in het ‘geboortehotel’ en het Ronald McDonaldhuis niet meer
in gebruik. Alles is verhuisd naar het splinternieuwe en ultramoderne JKZ dat de afgelopen
anderhalf jaar als aanbouw van het Haga
Ziekenhuis aan de Leyweg is verrezen, een
betoverend licht en kleurig onderkomen van

De centrale hal in het nieuwe JKZ

vier bouwlagen met als spil een atrium met een
trappenhuis, overkoepeld door een glazen dak.
Ziekenhuisverhuizer
De verhuizing was een indrukwekkende operatie die met welhaast militaire precisie werd uitgevoerd en waarvoor begin maart al een keer
was proefgedraaid. Het Haga Ziekenhuis had
de regie in handen gegeven van een ervaringsdeskundige die al drie maal eerder met een
dergelijk bijltje had gehakt: Mario Rommers uit
Voorburg.
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,,Noem me maar ziekenhuisverhuizer”, zegt
de 54-jarige projectleider, die tevreden op de
geslaagde operatie terugkijkt. ,,Nee, dat woord
hoor je niet vaak. Er zijn in Nederland maar
heel weinig mensen die dat als beroep kunnen
opgeven. Ik heb jarenlang gewerkt bij de facilitaire dienst van wat nu PostNL is en vijftien
jaar geleden ben ik me gaan specialiseren in
verhuizingsoperaties binnen de zorgsector. M’n
eerste grote klus was een verhuisproject van
het Westfries Gasthuis in Hoorn, daarna ging
ik aan de slag met het Maassstadziekenhuis in
Rotterdam en een paar jaar terug kreeg ik het
nieuwe Isala ziekenhuis in Zwolle als klant.
Een spectaculair gebouw, kijk maar eens op
internet!’’
Bij de Operatie Verhuizing JKZ voelde Mario,
die het project met vier medewerkers uitvoerde, niet alleen zakelijke maar ook emotionele betrokkenheid. ,,Het JKZ en het oude
Leyenburgziekenhuis ken ik al van jongs af aan
en ik ben er vaak op bezoek geweest. Ik kom
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hier uit de buurt, dus dat voelde vertrouwd.
Ik heb er echt wat mee. Overigens ben ik als
coördinator ook nauw betrokken geweest bij
de interne verhuizingen binnen het Leywegcomplex tijdens en na de renovatie en nieuwbouw van de afgelopen jaren.’’
Inhuizing
,,Voor het JKZ-project hebben we twee jaar geleden we de eerste krabbels al op papier gezet’’,
vertelt de verhuisregisseur. ,,Het ging trouwens
niet alleen om de verhuizing op zich en om vragen als ‘Wat gaat er mee en hoe?’, maar ook om
de zogeheten inhuizing: zeg maar de inrichting
van het nieuwe gebouw in de breedste zin van
het woord.’’
Tot die inhuizing behoorden ook ‘gewenningstrainingen’ voor het voltallige JKZ-personeel:
artsen, verpleegkundigen, administratieve
medewerkers, portiers, schoonmakers, noem
maar op, in totaal enkele honderden mensen.
Allemaal hebben ze in maart en april groeps-

gewijs een dag lang met de nieuwe behuizing
kennisgemaakt. ,,Je kunt al die mensen natuurlijk niet van de ene op de andere dag als een kat
in een vreemd pakhuis neerzetten’’, zegt Mario.
,,Ze hebben dus de weg binnen het complex
leren kennen, kregen te zien waar ze alle afdelingen en ruimten konden vinden en hebben
geleerd om te gaan met nieuwe apparatuur. Er
zijn tijdens de trainingsdagen zelfs al brandoefeningen gehouden.’’
Zeecontainers
De JKZ-verhuizing voltrok zich verspreid over
drie dagen: 25, 28 en 29 april. Op zaterdag 25
april reden vrachtwagens af en aan om de inventaris van alle poliklinieken over te brengen
naar de nieuwbouw, waar ze op Koningsdag
gebruiksklaar werden ingericht. Vervolgens
verdween op 28 april het grootste deel van de
acute zorg uit de Sportlaanvestiging van het
JKZ: de Spoedeisende Hulp, zes van de elf onderzoekskamers en twee van de drie operatiekamers. Er bleef dus nog één operatiekamer in
gebruik, voor spoedgevallen maar ook voor de
allerlaatste reguliere operaties die al gepland
waren. Zo werden er op dinsdag de 28ste in het

Mario Rommers

oude JKZ nog enkele kinderen aan hun neus- of
keelamandelen geholpen. Maar ook kwamen er
nog baby’s ter wereld.
Woensdag 29 april was de dag van de
grande finale en tevens het omslagmoment.
’s Ochtends werden alle kinderen, baby’s en
hoogzwangere of net bevallen vrouwen naar
de Leyweg vervoerd en verder verdween ook
de inventaris van alle zorgruimten die nog
niet eerder waren verhuisd. Tot precies half
twee die dag was het oude JKZ nog voor acute
situaties in bedrijf, maar na dat tijdstip was het
definitief gesloten en moest men voor zieke of
gewonde kinderen op de Leyweg zijn.
Rittenschema
Mario laat de dikke ordner met het verhuizingsdraaiboek zien. Een vel met vele gekleurde
vakjes toont het rittenschema voor het personenvervoer op 29 april. ,,We hadden drie grote
zeecontainers van binnen laten ombouwen tot
geoutilleerde ziekenkamertjes. De containers
waren met een kraan trailertrucks gezet en zo
hadden we luxe verhuiscabines waar couveuses
en bedden met kinderen of vrouwen in konden
worden gereden. Met elke rit van maximaal
vier bedden of twee couveuses gingen een arts
en verpleegkundige mee. Overigens zijn sommige kinderen en vrouwen niet met de containers, maar met ambulances vervoerd.’’
De trucks en ambulances begonnen ’s morgens
om half zeven te rijden. Ze kregen een escorte
van motoragenten en bij elk kruispunt stonden
verkeersregelaars om de wagens vrije doorgang
te geven. Zo kon er continu met een snelheid
van circa 30 kilometer per uur worden doorgereden. Zestien minuten heen, zestien minuten
terug. Aan het begin van de middag was alles
overgebracht en in de loop van de middag
was het in het nieuwe JKZ alweer ‘business as
usual’.
Toekomst
Het JKZ-gebouw aan de Sportlaan blijft niet
geheel leeg achter, want op de bovenste etage

De Vogelwijk mei 2015

7

is nog steeds een nierdialyse-afdeling van het
naastgelegen voormalige Rode Kruisziekenhuis
operationeel en dat blijft ook zo. De toekomst
van het verlaten deel van het gebouw is nog in
nevelen gehuld. Waarschijnlijk zal het geschikt
worden gemaakt voor een deel van de specialistische poliklinische zorg die het buurziekenhuis
verstrekt. Hierbij zijn ook kortdurende opnames mogelijk.
Het aanvankelijke idee om in het complex een
‘zorghotel’ te stichten voor tijdelijke opvang en

verzorging van ziekenhuispatiënten die om
allerlei redenen nog niet naar huis kunnen is
inmiddels van tafel. De directie van de Reinier
Haga Groep (ontstaan uit een bestuurlijke
fusie in 2013 tussen de Haga Ziekenhuizen en
de onder meer in Delft en Voorburg gevestigde
ziekenhuizen van de Reinier de Graaf Groep)
zal later dit jaar concrete plannen bekend
maken over mogelijke bestemmingen van
het oude JKZ en gedeelten van het vroegere
RKZ.

Senioren genoten van gezellige lentebrunch
Op vrijdagmiddag 11 april schoof een twintigtal senior-Vogelwijkers ten huize van Mieke
Douma aan de Eendenlaan aan voor een rijk voorziene lentebrunch. Evenals vorig jaar gold
ook nu het motto ‘wat je van ver haalt is lekker’, want opnieuw was de catering in handen van
het bedrijf Verhoeff & Mes op tafel, helemaal uit ’s-Gravendeel. Er werden weer vele wederwaardigheden uitgewisseld, die werden onderbroken door een voordracht van de Haagse Jessie van
Vlodrop over haar bedrijfje Verhalenvangers, waarmee ze mensen helpt hun levensverhaal op
schrift te stellen. Met hulp van de tafelende gasten gaf ze alvast een proeve van haar kunnen.
Het was een vrolijk en geanimeerd begin van de lente, met een zomers vooruitzicht.
De organisatoren Mieke Douma en Ria Zonneveld hadden weer prima werk verricht!
Foto: Ed Olie
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Mijn eerste maanden als
wijkagent in de Vogelwijk
Door Henrieke Schoenmakers, wijkagent Vogelwijk

Sinds januari ben ik werkzaam als wijkagent voor de Vogelwijk. Dat was in het
begin natuurlijk wennen, want ik kende er niemand en ook de wijk zelf was
voor mij grotendeels onbekend terrein.
Hoe maak je kennis met een wijk en haar bewoners? Om te beginnen gewoon door op de fiets
te stappen en de lanen in te gaan. Dat leverde
al heel wat leuke ontmoetingen en gesprekken
op. Zo heb ik een flink aantal van de laancoördinatoren mogen ontmoeten en heb ik alle
basisscholen en sportclubs bezocht. Verder kon
ik in verschillende vergaderingen kennismaken
met het wijkbestuur en de bestuursleden van
de wooncoöperatie Segbroekhof en van de flatcomplexen Groot en Klein Houtrust. Ook had ik
informatieve contacten met twee redacteuren
van het wijkblad.
Op pad met duinwachters
Om de wijk nog beter te leren kennen ben ik
ook een dag met de duinwachters het duin- en

kustgebied ingegaan. Dat was bepaald geen
straf, want het was een zonovergoten dag en ik
heb dan ook erg genoten van het schitterende
duingebied. Naast de mooie natuur hebben
we ook de beruchte ‘drankbunker’ en bekende
afvaldumpplaatsen en wildkampeerplaatsen
bezocht. Ik heb zelfs kennis mogen maken met
een pasgeboren Schotse hooglander!
Daarnaast waren er uiteraard ook de reguliere
meldingen en terugbelverzoeken.
Gelukkig weten de wijkbewoners mij inmiddels
goed te vinden via het mailadres
henrieke.schoenmakers@politie.nl of telefonisch via het algemene nummer 0900-8844.
Incidenten
Ik kan u zeggen dat er sinds mijn komst op

Onderzoek naar woonwensen van ouderen in
Eén op de drie senioren wacht te lang met
verhuizen naar een woning die beter op hun
leeftijd is toegesneden. ‘Langer thuis blijven
wonen’ is het devies van de overheid, maar de
huidige woning is vaak niet zo geschikt. Het
huis is bijvoorbeeld niet gelijkvloers en lastig te
bewonen als er mobiliteitsproblemen ontstaan.
Meer dan de helft van de 75-plussers woont
alleen, vaak in te grote of onhandige huizen.
Ondanks fysieke problemen en eenzaamheid
(49% bij 65-plussers) stuit verhuizen op veel
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bezwaren. ‘Onbekendheid met de mogelijkheden’ (51%), ‘opzien tegen de rompslomp’
(70%) en ‘weinig inzicht in de financiële consequenties’ (45%) spelen daarbij een belangrijke
rol.
Onderzoek in Haagse wijken
Stijlvol Ouder, een organisatie die zich bezig
houdt met het welzijn en de woonbehoeften
van ouderen, stelt momenteel een groot onderzoek in naar de vraag hoe ouderen het liefst

politiegebied al heel wat in de wijk is gebeurd.
Het is u misschien niet ontgaan dat zich de
laatste maanden een aantal incidenten heeft
voorgedaan. Zo is er een golf van vernielingen
gepleegd op en in de omgeving van de Laan
van Poot, onder meer bij Hellas (ter hoogte
van de atletiekbaan) en bij de scoutinggroep in
de Bosjes van Poot. Ook zijn diverse auto’s beschadigd: er zijn spiegels vernield en deuken
in auto’s getrapt. Voor een van deze vernielingen is gelukkig een verdachte aangehouden.
Daarnaast zijn er enkele woninginbraken
gepleegd en is een aantal pogingen hiertoe
ondernomen. Al deze delicten zijn in behandeling bij ons speciale woninginbrakenteam van
de recherche.
Een manier om direct van incidenten op de
hoogte te zijn en aan ‘heterdaadkracht’ bij te
dragen is door u aan te melden bij Burgernet
op www.burgernet.nl of www.denhaag.nl/
veilig
Met Burgernet werken burgers, gemeente
en politie via een telefonisch netwerk samen
om de woonomgeving veiliger te maken. De
politie zet dit netwerk in bij diverse opsporingsactiviteiten. Uiteraard blijft het belangrijk
om bij verdachte omstandigheden en bij een
‘heterdaadsituatie’ 112 te bellen.

Babbeltrucs
Onlangs zijn in het stadsdeel Segbroek weer
enkele bewoners slachtoffer geworden van
zogeheten babbeltrucs, ook in de Vogelwijk. Als
onbekenden op slinkse wijze met een smoesje
uw huis trachten binnen te komen (met het
doel waardevolle spullen te stelen) ga daar dan
nooit op in, maar waarschuw via het alarmnummer 112 direct de politie en geef een beschrijving van degene die bij u aanbelde of u op
straat aansprak. Hoe de daders bij babbeltrucs
te werk kunnen gaan, kunt u op de volgende
pagina’s lezen in een verhaal waarin een slachtoffer uit de wijk haar ervaringen vertelt.

Den Haag
willen wonen. Directeur Jeannette Dijkman:
,,Er wordt veel over ouderen gesproken en
voor hen besloten, maar wat willen de ouderen
zelf? Om dat te weten te komen houden we
in allerlei Haagse woonwijken een onderzoek
onder 65-plussers, in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen,
grote investeerders en onderzoeksbureau USP.
Er worden per wijk groepsdiscussie georganiseerd, gevolgd door telefonische- of online
enquêtes. Ook komen diverse woonconcepten

die in Den Haag beschikbaar zijn of op stapel
staan aan de orde.’’
Eind juni zullen de resultaten van het onderzoek aan de gemeente en de deelnemende
partijen worden aangeboden, zodat daar in de
beleidspraktijk op kan worden ingespeeld.
Wilt u (als 65-plusser) aan het onderzoek deelnemen? Neem dan contact op met:
Stijlvol Ouder, tel. (070) 2601200 of stuur een
email aan onderzoek@stijlvolouder.nl
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Bejaarde bewoonster Sportlaan via
babbeltruc door vrouwen beroofd
Door Magda van Eijck
Een ruim tachtigjarige alleenstaande bewoonster van de Sportlaan die niet bij naam
genoemd wil worden, is vorige maand het
slachtoffer geworden van een klassieke babbeltruc. Op doortrapte wijze wisten twee
vrouwen haar huis binnen te komen. Terwijl de
ene de bewoonster afleidde, roofde de ander
in de woonkamer allerlei kostbaarheden en
een bankpasje. Op aanraden van wijkagente
Henrieke Schoenmakers zocht het slachtoffer
contact met de redactie van dit blad om haar
verhaal te vertellen, als waarschuwing aan
haar mede-wijkbewoners.
Hieronder volgt haar weergave van de gebeurtenissen.
Opgebroken straat
,,Op een zaterdag liep ik in de Fahrenheitstraat,
waarvan het weggedeelte tussen Segbroeklaan
en Thomsonlaan opgebroken was. Via
paadjes kon je op bepaalde plekken
naar het trottoir aan de overkant
komen. Ik stak over en kennelijk
deed ik dat nogal voorzichtig
omdat ik enkele weken daarvoor gevallen was en mijn
arm gebroken had. Gelukkig
zat de arm niet meer in het
gips.
Terwijl ik daar liep, werd ik aangesproken door een jonge vrouw
die zei: ‘Dag, hoe gaat het ermee?’ Ik
antwoordde: ‘Goed, maar waar kennen we elkaar van?’ De vrouw leek even na te denken en
zei toen ‘Florence, toch?’ En ja, na de val had
ik met Florence Gezondheid en Zorg gesproken
omdat ik vanwege het gips om mijn arm moeite
had gehad met aankleden. Er waren mensen
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van Florence bij mij thuis geweest en er lag
zelfs nog een dossier, maar deze donkerharige vrouw herkende ik niet zo direct. Toen ik
vertelde over het dossier zei ze spontaan: ‘Dan
kom ik dat over een half uurtje wel even bij u
halen.’ En inderdaad: na een half uur belde ze
bij mij aan en ik liet haar binnen.’’
‘Collega’
,,Na een paar minuten werd er opnieuw
gebeld. De vrouw, die goed Nederlands sprak,
maar een Zuid-Europees uiterlijk had, zei: ‘Dat
is mijn collega’ en ze deed zelf de deur open. Ik
vond het nogal vreemd en ik wilde het dossier
geven en hen weer de deur uit laten, maar de
vrouw stond erop dat ik haar de badkamer
liet zien, want die wilde ze inspecteren om te
controleren of er voldoende handgrepen zaten.
Ik zag ineens dat de ander aan het slot van de
badkamer stond te morrelen. Opeens spraken ze ook even met elkaar in een
andere taal. Ik kreeg het gevoel
dat er iets niet klopte en zei:
‘Wat staat u daar te doen? Ik
vind dat u nu maar weg moet
gaan.’
‘Ja, we gaan’, zei de eerste
vrouw. ‘Maar hebt u even
een glaasje water voor me?
Ik voel me niet lekker en moet
iets innemen.’ Ze liep mee naar
de keuken. Dat duurde weer even en
daarna gingen ze beiden weg.’’
Sieraden
,,Ik was opgelucht toen ze de deur uit waren.
Vlug keek ik in m’n portemonnee die in de
kamer lag. Daar zat het geld gelukkig nog

in. Maar op maandagochtend merkte ik dat
mijn bankpasje weg was. Gealarmeerd liep ik
daarna naar een kastje in de kamer en keek in
het kistje waarin ik onder meer mijn sieraden
bewaar. De doosjes zaten erin, maar toen ik
ze open deed, bleken alle gouden sieraden
verdwenen te zijn. Ik ontdekte toen ook dat de
deurtjes onderaan het kastje opengebroken
waren en dat er een ander kistje met kostbaarheden verdwenen was. Daarin zaten vooral
dingen die alleen voor mij waarde hebben,
zoals mijn trouwboekje, diploma’s en andere
herinneringen, maar ook geld. Toen ik met de
eerste vrouw in de badkamer en keuken was,
heeft de tweede vrouw razendsnel deze dief-

stallen uitgevoerd, en zodanig dat het niet direct
zichtbaar was.’’
,,Twee agenten kwamen direct na mijn telefoontje om rapport op te maken, adviezen te geven
en Slachtofferhulp te bellen. Ook wijkagente
Henrieke Schoenmakers kwam en zij adviseerde om dit verhaal aan medebewoners van
de wijk te vertellen, want anderen kunnen ook
in zo’n babbeltruc trappen. Veel mensen hebben immers ooit contact gehad met Florence.
Misschien had de vrouw die mij op straat aansprak nog wel een andere instantie in gedachten
gehad als ik niet op het woord ‘Florence’ had
gereageerd. Om kort te gaan: voortaan laat ik
nooit meer zomaar vreemden in mijn huis.”

Vernieuwing tennispark Houtrust voltooid
De afgelopen maand is de laatste fase van de
renovatie van tennispark Houtrust afgerond.
Ruim een jaar geleden verkeerde het park na
het vertrek van de bedrijfsleider in deplorabele
staat. De leden van de thuisclub, tennisvereniging Never Out, brachten vervolgens via obligaties 80.000 euro bijeen voor een grootschalige
opknapbeurt. Uiteindelijk kwam daar nog een
financiële bijdrage van de gemeente (tevens de
verpachter van het park) bovenop.
Vorig jaar werden al zeven banen gerenoveerd,
er werd een nieuwe ‘tennismuur’ geplaatst (om
te voorkomen dat ballen op een aanpalende
voetbalveld zouden belanden) en er kwam een
aantal nieuwe hekken. Voorts kreeg het paviljoen nieuw meubilair en een nieuwe keukeni
nrichting.
Populieren
Dit voorjaar zijn alle banen aan de kant van de
Laan van Poot opgeknapt. Ook werd daar een
dubbele rij oude hekken verwijderd en vervangen door één nieuw hek. Voor de gemeentelijke
groendienst was dit een buitenkansje, want dat
bood de gelegenheid om twee ‘instabiele’ populieren omver te halen en er nieuwe boompjes

voor in de plaats te planten. Ook kon dankzij
het afbreken van de oude omheiningen eindelijk een heleboel troep worden opgeruimd die
al vele jaren tussen de hekken had gelegen.
Het tennispark wordt sinds vorig jaar februari
gerund door een groep van 25 à 30 vrijwilligers
uit tennisvereniging Never Out. Afwisselend
worden bardiensten en onderhoudsdiensten
verricht en administratieve taken vervuld. Tot
ieders vreugde kon het jaar 2014 zelfs worden afgesloten met een exploitatiewinst. Het
paviljoen is overigens nog steeds te huur voor
diverse bijeenkomsten, zoals een receptie of
een bridgedrive.
De Vogelwijk mei 2015
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Paaspuzzeltocht: zoeken naar
Foto’s: Mayke Houtappel
Zo’n tachtig kinderen en hun ouders
hebben op tweede paasdag genoten van
de traditionele paaspuzzeltocht in de
wijk. Voor de verandering speelde de
zoektocht voor de jonge speurneuzen
zich ditmaal geheel af in het oudste deel
van de wijk, waarbij een hoofdrol was
weggelegd voor de Bosjes van Poot. De
route liep vanaf het Leeuwerikplein
door diverse lanen en via het bos naar
Tennispark Houtrust.
Onderweg moesten de deelnemers een
groot aantal vragen beantwoorden en
onder meer letters verzamelen (het te
vinden woord was ‘kipjes’), adressen bij
foto’s zoeken, raden hoeveel eitjes de
paashaas bewaakte (het waren er 106)
en eieren tellen (23 in totaal).

14
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eieren en kipjes

Algemene
Ledenvergadering
Wijkvereniging Vogelwijk
Wijkberaad Vogelwijk
Donderdag 21 mei 20.00 uur
Heldringschool, IJsvogelplein

AGENDA
1. Opening door voorzitter Chris van Dam
2. Mededelingen
3. Verslag vergadering van 20 november 2014
4. Voordracht en benoeming bestuurslid
a. in de vacature van Arthur Wiggers stellen
wij voor te benoemen Anja Jager; zij zal in
het bestuur onder andere het Cultuurfonds
gestalte geven. Achter de schermen draait zij
al enige tijd mee
b. Bestuurslid Marianne Moor heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden te willen
beëindigen; zo mogelijk zal ter vergadering
een nieuw bestuurslid worden voorgedragen
5. Jaarverslag 2014
6. Financieel verslag 2014
Korte pauze, ongeveer van 20.30 tot 20.45 uur
Terwijl de jury zich over de speurformulieren boog,
werden de kinderen in het tennispark op een ijsje
getrakteerd. De winnaars waren Annabelle, Maurits
en Guusje.

7. Bouwkundige invulling van de HALO-locatie
Na de informatieavond van 16 maart heeft de
HALO-commissie van de wijkvereniging zich
in samenspraak met enkele direct omwonenden nader over de verschillende voorstellen
gebogen. De commissie zal haar bevindingen
toelichten. Het bestuur hoort graag uw mening
over een aantal onderdelen van de voorstellen.
8. Rondvraag
9. Sluiting, gepland rond 22.00 uur
Voor nadere informatie en achterliggende stukken verwijzen wij u naar de website www.vogelwijkonline.nl
U kunt ook contact opnemen met secretaris Henk Eleveld
via bestuur@vogelwijkonline.nl of 06 - 16 478 764.
De Vogelwijk mei 2015
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Hectisch leven in
‘vakantiepark’ Vogelwijk
Hoe werkende ouders met jonge kinderen de
week doorkomen
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Als lange tijd niet meer gehoord: de woorden
Dink, Dinky of Dinky’s. In de jaren tachtig en
negentig was dit een veel gebezigde uitdrukking voor een stel tweeverdieners zonder
kinderen: Double Income No Kids. Een luizenleven hadden die, zeker als het gezamenlijke
inkomen hoog was.
Wie in de Vogelwijk om zich heen kijkt, ziet
nu nauwelijks meer dinky’s, maar des te meer
tweeverdieners mét kinderen. Je zou je Diaks
kunnen noemen: Double Income And Kids.
Hun leven is wel andere koek dan dat van de

relaxte yuppies zonder nakroost. Amechtig ploegen zij zich door de week heen en hun gezins
rooster heeft veel weg van het strakke schema
van vertrek- en landingstijden op Schiphol.
Een van die gezinnen woont op de Spotvogel
laan 98. Het huishouden bestaat uit Sander
Geenen (43) en zijn vrouw Charlotte (41), zoon
Taeke (9) en de dochters Belle (7) en Bo (5). Als
op een avond om acht uur alle kinderen naar
bed zijn, wil het ouderpaar met een glas koele
sauvignon blanc binnen handbereik wel eens uit
de doeken doen hoe hun leven er uitziet.
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Vruchtenbuurt
Sander: ,,Eerst maar even iets over onszelf. We
zijn allebei opgegroeid in de Vruchtenbuurt.
Ik in de Sinaasappelstraat en Mispelstraat en
Charlotte in de Amandelstraat, hoewel ze als
baby bij Kijkduin woonde.’’
Charlotte: ,,Maar we kenden elkaar niet van de
Vruchtenbuurt hoor. We ontmoetten elkaar pas
bij hockeyvereniging HDS in Madestein.’’
Sander: ,,Sinds februari 2007 wonen we
hier in de Vogelwijk. Ongeveer een half jaar
eerder waren we getrouwd. Mooi op stand, in
Paviljoen Von Wied bij het museum Beelden
aan Zee. Wanneer was dat ook alweer precies?’’
Charlotte: ,,Dat zoeken we op.’’
Sander: ,,Nee, wacht even, ik weet het nog wel.
Op 16 augustus.’’
Charlotte: ,,Nee, de negentiende volgens mij.’’
Sander: ,,Je hebt gelijk: 19 augustus 2006.’’
Thuis werken
Charlotte: ,,We hebben allebei een drukke
baan, maar ik heb het geluk dat ik geregeld een
dagje thuis kan werken. Ik heb bouwkunde
gestudeerd – ja, in Delft natuurlijk - en ik ben
daarbij niet de architectenkant opgegaan, maar
heb me vooral gespecialiseerd in de processen
rond de volkshuisvesting. Ik werk nu voor een
middelgrote woningcorporatie in Dordrecht.
Tja, daar zit dus wel wat reistijd aan vast, maar
zoals gezegd: af en toe thuis werken is ook
mogelijk.’’
Sander: ,,Ik ben bedrijfsleider bij traiteur
Simon de Vogel op de ‘Fred’, de Frederik
Hendriklaan. Daar werk ik alles bijelkaar nu al
26 jaar. Ooit begon ik er als afwasser om wat
bij te verdienen toen ik economie studeerde
in Rotterdam. Maar na twee jaar studie kreeg
ik een aanbod voor een permanente baan
bij Simon. Dat heb ik aangenomen, want het
bedrijf fascineerde me. Ik ben er nooit meer
weggegaan. In de loop der jaren heb ik diverse
branchecursussen gevolgd en natuurlijk een
middenstandsdiploma gehaald.’’
,,Vier jaar geleden overleed Simon de Vogel
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plotseling. De naam bleef, maar sinds die tijd
run ik de zaak, waar inmiddels inclusief parttimers dertien mensen werken. En echt waar: ik
vind het nog elke dag leuk! Ik heb in die 26 jaar
heel veel klanten persoonlijk leren kennen en
ook een hele generatie zien opgroeien. Kinderen
die ik vroeger een plakje worst gaf, komen nu
met hun eigen kroost in de winkel. ’’
Strak weekschema
Charlotte begint te lachen als de vraag heeft
geklonken hoe ze met hun twee banen en drie
kids een gemiddelde week doorkomen. ,,Pff, als
je dat allemaal gaat opschrijven, ben je zo een
aantal blocnotevelletjes verder.’’
Sander: ,,Het is geregel en geplooi. We zitten
vast aan een strak schema, dat nauw luistert.
Onze ouders springen nu en dan ook bij, dus er
is een mooi organogram van te maken.’’
Charlotte: ,,Laten we bij het makkelijkste beginnen. Voor veel mensen is zondag een rustdag,
maar voor ons is dat de maandag. Dan hebben
we niks. Nee toch?’’
Sander: ,,Nee, niet echt. Geen hectische dingen
in elk geval.’’
Charlotte: ,,Dan krijgen we dinsdag. Dat is jouw
dag.’’
Sander: ,,Mijn vaste vrije dag. Nou ja… vrij…
Eerst de kinderen naar de Nutsschool brengen. Lekker dichtbij, dus geen probleem.
Dinsdagmiddag na schooltijd ga ik met Belle
naar zwemles in bungalowpark Ockenburgh en
met Taeke naar voetballen bij Quick.’’
Hockey en judo
Charlotte: ,,Woensdagmiddag, als de kinderen
geen school hebben, ben ik thuis. Belle heeft
dan hockey bij Craeyenhout en daarna judo aan
het Paddepad, dus dat is wel wat heen-en-weergerij. Donderdag in de namiddag zet ik Belle
weer bij hockey af en zorg ik dat Taeke bij Quick
komt voor de training. Als ik ze weer heb opgehaald, ga ik gauw eten maken. Sander komt
meestal pas na zevenen uit z’n werk.’’
Sander: ,,Vrijdag hebben Taeke en Belle ten-

Charlotte: ,,We hebben de zondag nog over
hè? Wat er dan gebeurt, is deels seizoengebonden. Zeilles voor Taeke bijvoorbeeld, hier op
Scheveningen bij De Zoute Optimist. Leuke club!
En verder is er één keer per maand een jeugdtenniscompetitie.’’

nis op Berg en Dal. Dat is weer een taak voor
Charlotte. En nu denk je inmiddels misschien:
wat doet Bo eigenlijk al die tijd? Nou, die hobbelt overal mee naartoe, naar de sportclubs en
dergelijke. Die moet verplicht naar de verrichtingen van haar broertje en zusje kijken.’’
Charlotte: ,,Maar ze verheugt zich altijd op de
vrijdagen, want dan hebben we na het tennissen steevast met een paar gezinnen op het tennispark een gezellige afsluiting van de week,
waarbij alle kinderen samen spelen en ze lekker
patat en bitterballen eten.’’
Weekend
Sander: ,,Dan komt het weekend eraan.
Zaterdag is voor mij de drukste dag op m’n
werk, maar voor Charlotte is het in het huishouden spitsuur. Er zijn altijd voetbal- en
hockeywedstrijden voor Taeke en Belle. En als
die achter de rug zijn, moet Taeke naar vioolles – wat-ie vaak nog in z’n voetbaltenue doet
- en Bo naar ballet in Loosduinen. Nee hoor,
die viool hebben we niet opgedrongen. Taeke
heeft zelf op internet gezocht wat-ie een mooi
instrument vond om te leren bespelen en daar
rolde de viool uit.’’

Schaarse rustpunten
Sander: ,,Tot nu toe ziet het er eigenlijk nog
redelijk overzichtelijk uit. Maar vergis je niet,
want dit ging alleen maar over sport en spel!
We hebben natuurlijk ook nog afspraken over
het spelen bij vriendjes of over vriendjes die
hier komen spelen, de verjaardagspartijtjes,
het huiswerk, het voorlezen, noem maar op.
Rustpunten zijn echt schaars. En we zijn ook
zelden allemaal tegelijk thuis. Nou ja, ’s avonds
en ’s nachts natuurlijk wel, en tijdens vakanties.
We gaan graag naar Friesland, waar we al jaren
’s zomers in Elahuizen zitten, aan de Fluessen.
En ’s winters een weekje skiën in Oostenrijk.
Charlotte noemt wonen in de Vogelwijk trouwens ook vaak ‘wonen in een vakantiepark’.
Mooie vergelijking toch?’’
Zonde
Charlotte: ,,Je zult ons niet horen klagen hoor.
En het gaat bij heel veel gezinnen zo, dus echt
uitzonderlijk is het niet. En ik geniet er altijd
hartstikke van als ik de kinderen plezier zie
hebben. Heerlijk. Daar heb ik wel wat hectische
toestanden voor over. Maar zodra ze iets niet
leuk meer vinden, moeten we ermee stoppen.
Dan is het zonde van de tijd en het geld.’’
Sander: ,,Dan ga je denken: waar doe je het
eigenlijk voor? ’t Is net als met mooi eten.
Charlotte en ik zijn gastronomische lekkerbekken en ik zit vanwege m’n werk bijna dagelijks
middenin de lekkere hapjes, die ik ook wel
eens meeneem naar huis. Maar de kinderen
moeten er vaak niks van hebben. Jammer hoor.
Indonesisch eten bijvoorbeeld, waar we allebei
dol op zijn, daar hoef je ook niet mee aan te
komen. Zonde om ze dat voor te zetten. Nou ja,
hopelijk draait dat de komende jaren nog bij.’’
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Een leesclub is vooral een
vrouwenzaak
‘Het gedrukte boek gaat nooit verloren’
Door Madelon Kranenburg

Wie somber is over de toekomst van
het gedrukte woord in het algemeen en
het boek in het bijzonder, denkt daar
na het lezen van dit verhaal vast anders
over. In de Vogelwijk wordt in elk geval
nog volop gelezen. Twee enthousiaste
vrouwen, Jeannette Dijkman en Tanya
Keizer, vertellen op uitnodiging van de
redactie over hun leesclub, die nu ruim
één jaar bestaat.
Persoonlijker
Jeannette trapt af: ,,Ik lees graag en het leek
me leuk met anderen over boeken te spreken,
in een huiselijke setting. Niet in een bibliotheek
dus, maar bij mensen thuis, want dat maakt het
net wat persoonlijker. Dat bracht mij er vorig
jaar februari toe een Kwettertje in het wijkblad
te plaatsen, waarop ik al vrij snel tien reacties
kreeg. Zo is de leesclub begonnen.”
Tanya: ,,Door ziekte en andere redenen vielen
er ook weer deelnemers af. Daarom hebben
we onlangs een tweede Kwettertje geplaatst.
We vinden een gezelschap tussen de acht en
tien mensen precies goed. Dan krijg je de beste
discussies. Maar op onze laatste oproep in het
eerste wijkblad van dit jaar hebben we zoveel
positieve reacties gehad dat we nu een wachtlijst hebben!”
- Zowel de club zelf als de wachtlijst bestaat louter
uit dames. Hoe zou dat komen?
,,Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen, en

dan vooral vrouwen boven de vijftig, het meest
lezen”, weet Tanya. ,,Hoe dat komt weet ik niet.
Misschien dat mannen in hun vrije tijd meer
behoefte hebben aan sportieve activiteiten.’’
,,Ik denk overigens ook niet dat mannen zich in
onze club, met alleen vrouwen tussen de vijftig
en zeventig jaar, op hun gemak zullen voelen”,
zegt Jeannette lachend.
Boekbespreking
Eens in de zes weken komt het gezelschap met
gemiddeld acht personen bij een gastvrouw
bijeen om een boek te bespreken. Hoe dat in
zijn werk gaat horen we van Jeannette: ,,We
bespreken een boek aan de hand van verdiepende lezersvragen, die op diverse internetsites
te vinden zijn. Behalve als het om heel recente
boeken gaat, maar die kiezen we dan ook
meestal niet uit.
,,We laten ons bij onze keuze overigens niet
alleen leiden door televisieprogramma’s als De
Wereld Draait Door of VPRO Boeken, maar juist
ook door recensies in kranten en tijdschriften.
En dan is het een kwestie van meeste stemmen
gelden”, vult Tanya aan. Ze vervolgt: ,,We houden bij onze keuze ook de thematiek wel in de
gaten. We hebben nu een aantal keren achter
elkaar boeken gelezen over moeizame relaties
en opvoedproblematiek. Dan zeggen we tegen
elkaar: ‘En nu even iets anders’. Jeannette en
Tanya schieten beiden in de lach.
De boeken worden door de deelnemers trouw
uitgelezen. Jeannette: ,,Ja, ook al moeten we
ons er af en toe doorheen worstelen. Dat is ook
het verrassende van een leesclub: je komt zo
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Een aantal dames van de leesclub bijeen. V.l.n.r. Nelly de Graaf, Jeannette Dijkman, Rianne Jannink, Tanya Keizer,
Elise Molenaar, Leonie Schouten en Marjan Scheeres.

in aanraking met werk van schrijvers die je zelf
nooit zou hebben uitgekozen. Dat kan mooie
ontdekkingen opleveren.”
,,Naar aanleiding van onze discussies over een
boek komen de deelnemers ook vaak met persoonlijke verhalen en ervaringen, zo van: ‘Oh
ja, die situatie in het boek komt mij ook bekend
voor’. Dan verdiept het gesprek zich. We vinden
het om die reden ook belangrijk dat het tussen
de deelnemers klikt.”
Boekhandels
Het is altijd leuk aan fervente lezers de vraag te
stellen wat ze de aantrekkelijkste boekhandel
vinden. Dat doen we nu dan natuurlijk ook.
Tanya: ,,Ik houd het dicht bij huis: Paagman
op de Frederik Hendriklaan. Het is een heerlijk
wandelingetje dat ik geregeld vanuit mijn
huis op het Mezenplein maak. Paagman is
mijn favoriete winkel, waar ik heerlijk op mijn
gemak kan snuffelen. Maar ook voor advies doe
ik nooit tevergeefs een beroep op het perso-
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neel. Ik raakte een keer met een vrouwelijke
medewerker aan de praat toen ik een keuze
moest maken voor onze leesclub. Ze wist echt
alles over boeken die geschikt zijn om in een
leesclub te bespreken. Ze zei – Tanya maakt een
gebaar alsof ze boeken uit een kast haalt - ‘Dan
moet je deze nemen. En o ja, die is ook goed
en deze ook!’ Haar enthousiasme was niet te
stuiten.”
De mooiste boekhandel van Jeannette ligt wat
verder uit de buurt, in Zwolle. ,,Waanders in de
Broeren. Een boekhandel die in de voormalige
Broerenkerk is gevestigd. In Maastricht heb je
er ook eentje in een kerkgebouw, maar deze is
nog mooier. Je vindt ‘m trouwens vlak bij het
driesterrenrestaurant De Librije.”
Favoriete boeken
- Vooruit, nu we toch bezig zijn: wat is jullie
favoriete boek?
Jeannette hoeft geen moment na te denken: ,,De stad der blinden, een roman van de

Portugese schrijver en Nobelprijswinnaar José
Saramago. Een weergaloze roman die mij keer
op keer weet te raken; een prachtig verhaal
waarin de strijd om te overleven genadeloos is.”
Tanya zegt een groot fan te zijn van Cees
Nooteboom, waarbij ze diens boeken Omweg
naar Santiago en Berlijn expliciet noemt. ,,Maar
ik lees ook graag het werk van Arthur Japin.
Het verfilmde Tirza van Arnon Grunberg en
Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier
vond ik ook indrukwekkende boeken.”
Jeannette en Tanya lezen overigens niet alleen
boeken voor de leesclub. ,,Neeehhh, dat zou
slechts één boek in de zes weken zijn”, zegt
Tanya stellig. Jeannette beaamt dat ze ook
behoefte heeft aan méér leesplezier. Ze heeft
net de thriller IJstweeling gelezen.
Digitaal lezen
Over de toekomst van het boek zijn de dames
zeker niet somber gestemd. ,,Men zal altijd
boeken blijven lezen. Dat is ook de verwachting vanuit de uitgeverijsector. Wel denk ik dat
men steeds kritischer wordt en dat de lat voor
auteurs hierdoor hoger komt te liggen, maar
dat is alleen maar positief”, stelt Jeannette. Ook
Tanya is niet somber: ,,Nee hoor, al weet ik niet
hoe het verder gaat als onze generatie is uitgestorven,” zegt ze er zachtjes achteraan.
- Zouden er dan nog steeds gedrukte werken worden gelezen of alleen boeken in digitale vorm?
Beide, denken zowel Jeannette als Tanya.
Jeannette kent mensen die zich hadden voorgenomen enkel nog digitaal te lezen, op hun i-pad
of een e-reader. Een tijd later zag ze tijdens een
bezoek weer verschillende ‘echte’ boeken in de
woonkamer liggen.
Ook Tanya heeft een voorkeur voor het drukwerk: ,,De geur van een boek, het ongeduldig
omslaan van pagina’s bij een pageturner, het
leggen van ezelsoren, daar gaat toch niets
boven? Je ziet: alles komt terug, ook langspeelplaten. Ik verwacht dat het met boeken net
zo zal gaan. Mensen gaan eerst meer en meer

digitaal lezen en vervolgens gebruiken ze die
techniek vooral tijdens vakanties.”
Lezingen
De leesclub wil dit jaar ook naar lezingen van
schrijvers en regisseurs en naar toneelstukken
op basis van boeken. Zoals Jeannette het zo
mooi uitdrukt: ,,Naar de ‘verplanking’ van een
boek. Al zullen we waarschijnlijk blijven zeggen: het boek was mooier”, lacht ze.
Dat de twee vrouwen een brede culturele belangstelling hebben, bewijst het feit dat ze ook
een filmclub hebben opgericht. ,,Maandelijks
bezoeken we met een groepje vrouwen,
waarvan een aantal ook in de leesclub zitten,
een film in het Filmhuis, Pathé Buitenhof of in
het Dakota Theater, het nieuwe theater in de
Zuidlarenstraat”, vertelt Jeannette ,,Na afloop
volgt dan onder het genot van een glas wijn de
nabeschouwing”, vult Tanya aan.

VOGELWIJKAGENDA
Za/Zo
9/10 mei

14.00 – 17.00 uur: Expositie
amateurkunst aan de
Rietzangerlaan 2A.

Donderdag
21 mei

20.00 uur: Algemene Leden
vergadering wijkvereniging in
Heldringschool.

Vrijdag
22 mei

15.00 -17.00 uur Voorjaars
wandeling door de wijk voor
senioren o.l.v. ‘natuurgids’ Lydia
Conens. Start bij Eendenlaan 6.

Dinsdag
26 mei

19.30 uur: Informatiemarkt
Vogelwijk Energie(k) en ledenvergadering (ook voor project
Zonnevogel) in Heldringschool
IJsvogelplein.

Zondag
14 juni

Vanaf 10.30 uur: Vogelwijk
Classic Car Rally. Start bij
HALO.

Vrijdag 11
september

15.00 uur: Vogelwijk
Golftoernooi op golfbaan
Ockenburgh.
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Koningsdagfeest op IJsvogelplein:
Vele jaren lang vierde de Vogelwijk de verjaardag van het staatshoofd met een opgetuigde
VogelVrijmarkt bij de kruising SijzenlaanKwartellaan. Vorig jaar vond daar in plaats van
de gebruikelijke Koninginnedagviering het eerste
Koningsdagfeest plaats, maar dat was tevens
de laatste keer want voor de activiteiten op
Koningsdag 2015 moest je op het IJsvogelplein zijn.
Dat was natuurlijk voor velen even wennen, maar
al gauw leek het of het nooit anders was geweest.
Jeugdorkest
De VogelVrijmarkt met de duizend-en-één tweedehands spulletjes had hetzelfde vertrouwde karakter
als altijd, maar in de activiteiten eromheen zaten
wel enkele accentverschillen. De pony’s waren
er nog wel, maar het eeuwige springkussen had
plaatsgemaakt voor een zweefmolen. Bovendien
werden de bezoekers enkele malen verrast met
een optreden van een selectie van het Hofstads
Jeugdorkest. Deze uitvoeringen vormden het eerste
project dat werd gesponsord door het onlangs
opgerichte Vogelwijk Cultuurfonds. De cultuurcommissie, bestaande uit de wijkgenoten Anja Jager,
Sjaak Blom, Rita Reimers en Willem van Tuyl van
Serooskerken, onderzoekt momenteel nog een
aantal andere mogelijkheden om dit jaar financieel
aan culturele wijkactiviteiten bij te dragen.
Dank aan organisatoren en medewerkers
De wijkvereniging is veel dank verschuldigd
aan allen die aan de organisatie van de
Koningsdagviering ‘nieuwe stijl’ hebben bijgedragen. Het gaat hierbij met name om Marianne
Moor (binnenkort aftredend als bestuurslid
van de wijkvereniging), Sabine Amft, Marijke
Vermeire, Myra Bruijnis, Paula Goossens en Marije
Theunissen. Het feest werden ook een succes dankzij de medewerking van Kinderopvang Zo aan de
Sijzenlaan, de Heldringschool en een aantal leden
van Scoutinggroep De Mohicanen in de Bosjes van
Pex. De catering was door de organisatoren zelf
verzorgd, met o.m. diverse taarten (gebakken door
wijkbewoners), poffertjes en hotdogs.
Bij dezen een aantal sfeerbeelden van het feest.
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een kwestie van even wennen

Foto’s: Mischa Vos

Meld u aan voor de

Vogelwijk Classic Car Rally
De afgelopen weken zijn de eerste aanmeldingen voor
de jaarlijkse Vogelwijk Classic Car Rally, die dit keer op
zondag op 14 juni wordt verreden, al binnengedruppeld.
Wilt u ook meedoen, wacht dan niet langer en geef u op
bij Carine Smith:

carine.smith@xs4all.nl
Vermeld de namen van chauffeur en bijrijder,
de klasse waarin u deelneemt, het merk, type
en bouwjaar van de auto, plus uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Zoals gewoonlijk zijn er twee klassen:
- De toerklasse: voor mensen met geen of
weinig rally-ervaring, die graag willen genieten van een gezellige en mooie toertocht in
hun eigen of gehuurde klassieke auto (huren
kan bij mede-organisator Eric van der Maarel
via www.chrome.nl)
- De sportklasse: voor degenen die al eerder
rally-ervaring hebben opgedaan en graag wat
meer uitdaging en competitie aangaan.
De start vindt opnieuw plaats op het parkeerterrein van de HALO, Laan van Poot 363.
Vanaf 10.00 uur begint de inschrijving in de

kantine van het complex.
Om 11.00 uur is er een korte briefing, waarna
de équipes van start kunnen gaan.
Het evenement eindigt in de late namiddag
met een borrel bij de finishplek, die pas later
bekend wordt gemaakt.
De kosten voor deelname bedragen net als
vorig jaar 85 euro per équipe van twee personen. 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 nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met Carine (06-51 15 23 73) of Eric
(06 - 28 22 80 98)

Pianiste Else Krijgsman geeft verjaardagsconcert
Op zondag 17 mei geeft pianiste Else Krijgsman vanaf 15.30 uur in haar woning aan de Laan van Poot
298 een concert ter gelegenheid van haar verjaardag, die ze in haar leven inmiddels al ruim tachtig
keer heeft gevierd. Ze vertelt en speelt gedurende ongeveer een uur en na afloop is er voor iedereen
een glas wijn of frisdrank. Voor haar optreden vraagt Else een donatie van 12 euro ten bate van Artsen
Zonder Grenzen.
Liefst van tevoren reserveren via (070) 3230958 of via krijgsman.else@gmail.com
Zie ook Elses website www.elsekrijgsman.com
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Kortom
Voorjaarswandeling door
de Vogelwijk op 22 mei
Op vrijdagmiddag 22 mei is er voor zestigplussers uit de Vogelwijk een wijkwandeling van ruim een uur uitgestippeld, waarbij
het groen in de omgeving de rode draad is.
Wijkbewoonster Lydia Conens, een van de
auteurs van het twee jaar geleden verschenen
natuurboek over de Vogelwijk (Natuur in en
rond een tuinstad), zal tijdens de wandeling als
gids optreden.
De tocht begint om 15.00 uur aan de
Eendenlaan 6. Na afloop is er op dit adres een
borrel.
U dient zich voor deze wandeling aanmelden
bij Ria Zonneveld, onder andere tijdens de
voorjaarsbrunch voor senioren die op 10 april
aan de Eendenlaan 6 wordt gehouden, maar
ook door een briefje of kaartje bij Ria te bezorgen (Sijzenlaan 1) of door haar te bellen op
maandagochtend 11 of dinsdagochtend 12 mei
via telefoonnummer (070)345.22.68. Aan de
wandeling zijn geen kosten verbonden.

Concert met ‘Bach en zijn
Nederlandse tijdgenoten’
Het Haagse barokorkest New Dutch Academy
geeft op donderdag 28 mei om 20.15 uur en
zaterdag 30 mei om 14.30 uur een concert met
als titel Bach en zijn Nederlandse Tijdgenoten
in de Gotische Zaal van de Raad van State,
Paleisstraat 1, Den Haag. Er worden overigens
ook werken van Vivaldi en Händsel ten gehore
gebracht.
Medewerking wordt verleend door de Duitse
sopraan Gudrun Sidonie Otto, de Zweedse
luitspeler Karl Nyhlin en de Engelse hoboïst
Alexandra Bellamy. Onder de Nederlandse tijd-

genoten die in het concert een rol spelen bevinden zich Hacquart, De Fesch, Van Wassenaer,
Graaf en Schickhardt. Tickets kosten bij de
entree € 30.
Zie verder www.newdutchacademy.nl

Drie kunstexposities
in Rietzangerlaan
Voor het zevende achtereenvolgende jaar kunt
u in mei en juni weer genieten van drie kunstexposities in de vergaderzaal naast de kerk aan
de Rietzangerlaan 2a.
Telkens op zaterdag - en zondagmiddagen
staan kunstenaars klaar om u hun werk te laten
zien of te verkopen.
De start is op 9 en 10 mei van 14.00 tot 17.00
uur en vervolgens elk weekend daarna gedurende dezelfde uren.
Op de eerste expo (9/10 mei en 16/17 mei )
zijn er quiltwerk, collages, hout - en keramiekwerk te zien.
Op de tweede expo (23/24 en 30/31 mei) zijn
er schilderijen en sieraden,
Op de derde expo (6/7 en 13/14 juni) ziet u
handgemaakte tassen, papiermaché, sieraden
en mandala’s.
U bent van harte welkom!
Verdere informatie bij Marette Wils, Sijzenlaan
47, tel. (070) 323 89 10. E-mail: wils@stipte.nl

Ben je tussen 6 en 13 jaar?
Word dan lid van de
Haagse Natuurverkenners
De gemeente Den Haag organiseert enkele
malen per jaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd spannende en leerzame tochten door de
Haagse natuur. Zo is er in april al een leuke lentetocht in het Zuiderpark geweest. Op zaterdag
30 mei en zondag 31 mei wordt onder deskun-
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Kortom
dige leiding een wandeling door het Haagse
Bos gemaakt en in het weekend van 20 en 21
juni is er een ontdekkingstocht in De Uithof.
Kijk snel op de website www.denhaag.nl/natuurverkenners
Voor vragen kun je ook mailen naar Sofie
Karatay: hnv@denhaag.nl

Vogelwijktuin open voor het
Fête de la Nature op 24 mei
Naar aanleiding van een oproep in dit wijkblad
hebben Hettie en René van Schie hun tuin
op de hoek van de Sportlaan (nr. 93) en de
Nachtegaallaan beschikbaar gesteld voor een
activiteit in het kader van het Fête de la Nature
op zondag 24 mei. In heel de stad zijn die dag
in 10 tuinen en parken allerlei activiteiten
met o.a. muziek, excursies, tuinierworkshops
en kinderspelen. Het definitieve programma
was bij het ter perse gaan van dit blad nog in
ontwikkeling. Kijk voor actuele informatie op
www.fetedelanature.nl
In de ruime tuin van Hettie en René van Schie,
voorzien van een partytent en zitjes, zal zondagmiddag 24 mei tussen 13.00 en 17.00 uur
in elk geval live-muziek ten gehore worden gebracht. De bedoeling is dat er verspreid over de
middag drie verschillende optredens plaatsvinden. De toegang is vrij. Het echtpaar zou echter
enige hulp vanuit de wijk, bijvoorbeeld voor
het schenken van drankjes, wel op prijs stellen.
Stuur een mail naar: rpmvanschie@gmail.com

Stilteconcert in St. Albaan
op zondagmiddag 17 mei
Er gebeuren verbijsterende dingen in de
wereld. Toch weten we: het antwoord op haat
en angst is nooit haat en angst. Maar hoe
blijven we daaruit? In de St. Albaankerk aan

de Rietzangerlaan geeft het muziekduo Onyx
(Harry van den Berghe en Wilma Diepgrond)
op zondag 17 mei van 13.00 tot 14.00 uur een
‘Stilteconcert’. Deze concerten brengen je in
contact met je eigen diepste stilte, die de bron
van liefde is. In de warme akoestiek van St.
Albaan klinken hun snaar- en blaasinstrumenten tijdloos en verstillend. De alt- en sopraanlier, de Japanse bamboefluit, het bijzondere
snaarinstrument nada tarangini, maar ook de
gitaar en dwarsfluit.
Als je je vanuit je eigen diepste stilte verbindt
met de gebeurtenissen in de wereld, kom je in
een gebied, waar het antwoord op angst geen
angst is, maar liefde. Het antwoord op haat
geen haat is, maar vergeving.
Na afloop van dit meditatieve concert kunt u
nog een kopje thee of koffie gebruiken.
Het concert is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Zie ook:
www.onyxmuziek.nl Tel. (070)2162470.

Klassiek gitaarconcert in
Houtrustkerk op 17 mei
Zondag 17 mei van 12.00 tot 12.30 zal de jonge
gitarist Aktas Erdogan een concert geven in de
Houtrustkerk, Beeklaan hoek Houtrustweg.
Het programma bestaat uit: ‘Sonata’ van Leo
Brouwer (1939), The Juggler’s Etude van
Ralph Towner (1940) en Café 2 - Tear Prelude
van Vojislav Ivanovic (1959). De toegang is
gratis met een collecte na afloop.
Aktas Erdogan werd in 1987 geboren in
Rotterdam, maar groeide op in Istanbul, waar
hij na de middelbare school een klassieke
gitaaropleiding volgde. Toen hij 19 was ging hij
naar Nederland nadat z’n ouders om politieke
redenen waren gearresteerd. Hij studeerde
verder aan het Haags conservatorium en in
Brussel.
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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

GARAGEVERKOOP - Zaterdag 23 mei van
11.00 - 16.30 uur. Alles moet weg! Spotprijzen!
Kruisbeklaan 33, bij mw. J.R. Hes.
TE KOOP - Leren paardrijlaarzen mt. 46, in
goede staat. Ook het binnenwerk is geheel van
leer. Tel 06 - 33093947.
AANGEBODEN - Vier mooie nieuwe kostuums,
blauw en grijs met kleine streep, maat 56, nooit
gedragen (de kaartjes zitten er nog aan). Ook
vier bijpassende overhemden (2 wit en 2 lichtblauw) geheel in de verpakking, maat 45.
Tel. 06-22789064, e-mail:
marijeveenbergen@hotmail.com
AANGEBODEN - Huishoudelijke hulp. Mijn
ervaren hulp van Nederlandse nationaliteit heeft
nog tijd beschikbaar om in de Vogelwijk en omgeving te werken. Voor informatie kunt u mij bellen.
Tel. (070) 3562354.
GEVRAAGD - Welke flinke jongeman wil mij
helpen mijn zolder leeg te ruimen? Ik heb geen
haast; het mag ook in de vakantieperiode. Bel
(070)3233438 of mail naar j.broeren@tiscali.nl
GEZOCHT- Iemand die onze zoon van bijna 12
jaar basiskennis kan bijbrengen in het MS Office
pakket en het ontwerpen van een website. Meer
informatie: tel 06-224 48712.

GEZOCHT – Betrouwbare hulp voor 1 of 2
ochtenden of middagen per week. Ideaal maar
niet vereist: in combinatie met de bereidheid ook
af en toe op onze twee jongens (van 3 ½ en 4 ½)
te passen. Tel: 06 - 50835844.
OPROEP - Wij hebben een huis te ruil voor de
periode van 21 juni tot 26 juli in Houtbaai te
Kaapstad, Zuid-Afrika. Ons huis biedt plaats
aan twee volwassenen en twee à drie kinderen.
Totaal 3 slaapkamers en grote tuin, dicht bij
strand en vele goede restaurants. Wie heeft in
deze periode een Vogelwijkhuis in de aanbieding
voor twee volwassenen en twee kinderen (9 en
12 jaar)? Mail naar carmen.terburg@gmail.com
HUIHOUDELIJKE HULP - Onze prima en
flexibele hulp (al 15 jaar) heeft weer wat extra
tijd beschikbaar. Voor ref. kunt u mij bellen, tel.
06 - 49747318.
HOBBYDANSERS GEZOCHT - Vanaf 6 mei
start er een beginnersgroep voor de groepsdans
Rueda de Casino. Het is voor koppels die al salsa
kunnen dansen en het plezier van een groepsdans willen ervaren. Dat kan op woensdagavond
in de Mallemok, Westduinweg. Aanmelding en
informatie: loesjebrouwer@kpnplanet.nl
BIJBAANTJE GEZOCHT - Mijn naam is Viola,
18 jaar, en ik ben opzoek naar een bijbaantje. Ik
vind het o.a. erg leuk om op te passen. Ik heb
veel ervaring met kinderen van 2 tot en met
12 jaar oud. Ook vind ik het leuk om teken/
schilderlesjes te geven aan kinderen of ouderen.
Boodschappen doen, hulp in het huishouden of
schoonmaken kan ook. Interesse? Bel: 06 -539
08 552 of mail naar viola-matthijsen@live.nl
GEZOCHT - Ben jij een hippe moeder van
kekke kinderen? Vind je het leuk om 2 x per jaar
vrienden en vriendinnen bij je thuis uit te nodigen voor de verkoop van Mees-kinderkleding?
Ik heb dit vele jaren met plezier gedaan, maar
nu mijn kinderen te groot zjn geworden zoek ik
iemand die het van mij wil overnemen. Meer informatie: Hanneke Veenman, tel. 06-13512572
of e-mail hannekeveenman_back@me.com
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail:
henrieke.schoenmakers@politie.nl

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

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

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

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag:
http://www.denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel (070) 353.85.11

Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening. Tel.
(070) 754 55 66. Email: wspuitzicht@florence.nl

THUISZORG
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Website: www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
Respect Zorggroep
Tel. (070) 306 91 70
Website: www.respectzorggroep.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
WIJKVERENIGING

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

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Henk Eleveld
tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl
Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl
Overige bestuursleden
- 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

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

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Bert Bruning: hjj.bruning@gmail.com
Tel: (070) 3684568
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl
Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
E-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Conditietraining voor mannen
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

