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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.

Van de redactie
Begin april bracht ondergetekende een aantal dagen
door in Italië. Een heerlijke ontsnapping. Het voorjaar
kwam in Nederland nog niet uit de verf, maar zo’n
1400 kilometer hier vandaan was het al volop lente.
Dat betekende dus lekker zonder jas de deur uit en
op zonovergoten terrassen met een kop koffie of glas
wijn genieten van de primavera in optima forma.
Van dat stralende frisse lentelicht leken de meeste
Italianen echter niet te kunnen of willen genieten,
want zeker zestig procent van de bevolking draagt
daar een zonnebril. Dat gaat bij velen zo ver dat ze
die bril ook ophouden in het openbaar vervoer (zelfs
als dat ondergronds is), in winkels of horecagelegenheden en ook op selfies of andere foto’s. Zo zie je in
Italië op zonnige dagen voornamelijk panda-achtige
lieden om je heen, met twee grote zwarte vlekken in
het gelaat. Maar waar je bij panda’s als je goed kijkt
nog wel de ogen ziet, is de doorsnee Italiaan gereduceerd tot een ogenloos wezen zonder menselijke
uitstraling. Ze kunnen net zo goed aliens zijn.
In Nederland is dit fenomeen gelukkig nog niet zo
wijdverbreid, maar het rukt wel op. Natuurlijk is het
handig en verstandig om bij hinder van felle zonneschijn, zoals bij een laagstaande zon, een poosje een
donkere bril op de neus te plaatsen, maar zet hem dan
bij sociale contacten of bij het poseren voor een foto
af. Gelukkig is op de prachtige dynamische groepsfoto van de deelnemers aan het recente Vogelwijk
Running Dinner, die in dit nummer is te vinden, geen
enkel ‘pandagezicht’ waarneembaar. Als de deelnemers Italianen waren geweest, zou die foto er veel
minder vrolijk uit hebben gezien.
Sprekend over de zon, waar we bij ons in het paasweekend uitbundig van hebben kunnen genieten, is
de associatie met zonnepanelen snel gemaakt. En dat
doet dan in onze wijk bijna onvermijdelijk denken
aan Vogelwijk Energie(k), de ideële vereniging die
in 2009 werd opgericht om wijkbewoners bewust
te maken van de mogelijkheden tot energiebesparing en te inspireren om maatregelen op dat vlak te
nemen. Als eerste daad blies zij de afgeschreven en
stilgevallen windmolen van Eneco bij het voormalige
Norfolkterrein nieuw leven in, maar daarna wist
Vogelwijk Energie(k) nog veel meer te bereiken. Nu
de vereniging deze maand haar tienjarig jubileum
viert, verdient zij een groot compliment en een welverdiend applaus!
DvR
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De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf,
voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Alweer een column...
Waar zijn ze gebleven, die eindeloze zondagen
van weleer? In mijn herinnering voltrokken
die zich onder een niet zelden grijs wolkendek.
Een dag duurde lang, een week eeuwig, een
maand een leven lang. Niets te doen, niets te
beleven. Tja, dat is tegenwoordig wel anders.
Voor je het weet, is de zondag al weer half
voorbij - en dan moet ik nog broodjes halen
voor het gezamenlijke ontbijt. Maar het is niet
alleen de zondag die voor mij steeds sneller
gaat. Dat de gemiddelde maand ook zo voorbij
is, merk ik pas goed sinds ik deze rubriek
verzorg. Gelukkig herinnert de hoofdredacteur
mij altijd tijdig aan mijn schrijfverplichtingen.
En ik had het laatste stukje toch net afgeleverd? Dat zal wel, maar toch alweer een paar
weken geleden.
Weer een stranddag
En daar zit ik dan na een zonovergoten stranddag kort na Pasen achter mijn laptop.
Niet erg hoor, aan het begin van het seizoen
is de combinatie van zee en (veel) zon bij
mij altijd een wat ongemakkelijke. Dat komt
omdat ik mij niet echt consequent insmeer en
vervolgens veel te lang in de zon blijf dralen.
De gevolgen laten zich raden. Dus prima om
even binnen te zitten en mijn ietwat rood aangelopen huid enige rust te gunnen. Overigens
niet in de Vogelwijk, maar op Tenerife, waar
we met het gezin voor een korte zonne
vakantie naar toe zijn. Na een bijna vier uur
durende vliegreis naar het Zuiden, kwamen
we aan op een bestemming waar het op dat
moment zelfs een aantal graden kouder was
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dan in Nederland, met z’n uitzonderlijk warme
paasweekend.

Weer doorrijden?
Mijn gedachten dwalen inmiddels af naar de
Vogelwijk. Afgelopen vrijdag heeft wethouder
Van Asten daar de opnieuw vormgegeven route
Kijkduin-Houtrust opengesteld. Eindelijk! Voor
veel wijkbewoners kwam daarmee een einde
aan een onrustige en niet zelden ongemakkelijke tijd. Ik ben benieuwd hoe het allemaal
geworden is en hoe een en ander bevalt, met
name op het punt van de verkeersveiligheid.
Ik hoor uw ervaringen graag op de komende
algemene ledenvergadering van 23 mei.
Weer een jubileum
Vorig jaar vierden we het eeuwfeest van de
wijk en nu is er binnen onze gelederen alweer een jubileum op komst, ditmaal van de
vereniging Vogelwijk Energie(k). Deze ideële
‘club’ die energiebesparing en duurzaamheid
propageert, is in 2009 opgericht door een
aantal enthousiaste Vogelwijkbewoners die de
door Eneco afgeschreven windmolen bij het
Zuiderstrand over konden nemen ten behoeve
van de wijk. Deze molen leverde vijf jaar lang
elektriciteit aan 150 huishoudens, maar moest
in 2014 wijken voor het Zuiderstrandtheater.
Hiervoor in de plaats legde de vereniging bijna
200 zonnepanelen op de daken van twee scholen in de wijk. Ook kwam Vogelwijk Energie(k)
met vele andere projecten op het terrein van
duurzaamheid en energietransitie. En dat
inmiddels al tien jaar lang. Op woensdagavond
15 mei a.s. zal haar jubileum worden gevierd in

de ‘toneelloods’ aan de Laan van Poot (voorheen van De Appel, nu beheerd door Bureau
Dégradé). Voor verdere informatie: zie
www.vogelwijkenergiek.nl/.

Weer nieuwe leden
Een paar dagen later volgt een kennismakingsborrel die we organiseren voor nieuwe leden
van de wijkvereniging. Als het goed is, hebben
de betreffende nieuwkomers die zich de afgelopen maanden hebben ingeschreven de uitnodiging daarvoor al ontvangen. Een mooie traditie
die het bestuur graag in ere houdt. En het is
ook mooi dat onze vereniging zich nog steeds
mag verheugen in een gestage ledenaanwas!

Weer een ledenvergadering
En daarmee houden de activiteiten nog niet
op. Op donderdag 23 mei volgt, zoals gezegd,
de algemene ledenvergadering, wederom
in de genoemde loods. Op de agenda (die u
elders in deze uitgave treft) staan onder meer
verkeersactualiteiten, het beheer van het duingebied en een mogelijk project om onze wijk
zo vlindervriendelijk mogelijk te maken. Maar
als er andere ideeën zijn, dan horen we dat ook
graag. Tot de 23e!
Redmar Wolf (mede namens de collega-bestuursleden Hans van Nieuwkerk, Dick Nell en Marcella
Putter).

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag 8 mei

13.00 uur: Wandelexcursie door het ‘Doorenbos Arboretum’ in het Zuiderpark.
Verzamelen voor het zwembad aan de kant van de Melis Stokelaan

Woensdag 15 mei

20.00 uur: Jubileumbijeenkomst 10 jaar Vogelwijk Energie(k) in de toneelloods
aan de Laan van Poot (t.h.v. de Nachtegaallaan)

Zondag 19 mei

16.00 uur: Welkomstborrel voor nieuwe leden wijkvereniging in strandpaviljoen
De Kwartel

Maandag 20 mei

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust. Elke wijkbewoner is welkom

Donderdag 23 mei

20.00 uur: Algemene ledenvergadering van de wijkvereniging in de toneelloods
aan de Laan van Poot

Zondag 26 mei

15.00 uur: Concert strijkkwartet in de toneelloods aan de Laan van Poot

Maandag 27 mei

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een gezellige groep
wijkbewoners waarbij iedereen kan aanschuiven. Vandaag komt men bijeen in
restaurant La Fontaine aan de boulevard van Kijkduin. Aanmeldingen en nadere
informatie bij Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Dinsdag 28 mei

14.00 uur: Stadswandeling en bezoek aan het Hof van Wouw o.l.v. wijkgenoot
Theo van Maanen. Verzamelen bij de Grote Kerk

Maandag 3 juni

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust

Dinsdag 11 juni

11.00 uur ‘Beeldenwandeling’ vanaf kruispunt Segbroeklaan-Goudenregenstraat
naar het Gemeentemuseum

Zaterdag 15 juni

Vanaf 10.00 uur: Vlaggetjesdag in het havengebied

Maandag 17 juni

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust

Zondag 23 juni

Vanaf 09.30 uur: Vogelwijk Classic & Sports Car Rally. Start bij Houtrust Squash
en parkeerterrein Westwood aan het begin van de Laan van Poot
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Foto: Martijn Beekman

Nieuw tracé Kijkduin-Houtrust
sinds Goede Vrijdag geopend
Door Dick van Rietschoten
Het leed is eindelijk geleden. Na ruim een jaar
van ongemakken voor duizenden inwoners
van de Vogelwijk, de Bomen- en Bloemenbuurt
en de wijk Bohemen is de grootscheepse
herinrichting van de verkeersroute KijkduinHoutrust eindelijk afgerond. Net voor het
paasweekend kon het verkeer weer volop van
het traject gebruikmaken. Ook bus 24 hernam
z’n oorspronkelijke route. Andere tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals het openstellen van de
gehele Laan van Poot voor tweerichtingverkeer
(door sommigen als een zegen ervaren) zijn
inmiddels ongedaan gemaakt.

Gemengde gevoelens
In het stadsdeelkantoor Segbroek aan de
Fahrenheitstraat zitten vier mannen die nauw
bij het megaproject betrokken waren kort
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voor de openstelling van het vernieuwde tracé
bijeen voor een korte voorlopige evaluatie en
een blik in de nabije toekomst: omgevingsmanager Dave van Schaick, de wegbeheerders
van Segbroek Paul Blonk en Ed Lemckert en
ook Stef Tours, die namens wijkvereniging De
Vogelwijk de afgelopen jaren alle stappen in het
project nauwgezet heeft gevolgd en becommentarieerd.
Het viertal heeft gemengde gevoelens.
Enerzijds is er trots over het resultaat van alle
inspanningen en over het feit dat de werkzaamheden binnen het geplande werkschema tot
een afronding zijn gekomen. Aan de andere
kant realiseren zij zich dat heel veel mensen
– en vooral degenen die direct aan het tracé
wonen – lange tijd last van deze infrastructurele megaklus hebben ondervonden: veelvuldig

omrijden, moeilijk bij je huis kunnen komen,
gesjouw met huisvuil, leven in een zandwoestijn en natuurlijk ook het voortdurende lawaai
overdag. Voor velen kwamen daar ook nog
eens de ongemakken rond de vernieuwing van
de riolering bij.

Stoepparkeren
,,Het is een groot compliment waard aan de
hele omgeving, met name aan degenen die dagelijks hinder hebben ervaren en de direct omwonenden’’, zegt omgevingsmanager Dave van
Schaick. ,,Natuurlijk hebben we de afgelopen
periode geregeld vragen en klachten binnengekregen. Dat is begrijpelijk bij een project van
deze omvang op een wegtraject waar normaal
gesproken meer dan 20.000 voertuigen per dag
gebruik van maken. Op alle ontvangen reacties
hebben wij persoonlijk gereageerd.’’
,,Veel voorkomende vragen waren: Waarom
moet het allemaal zo lang duren? Waarom
moeten we zo ver omrijden? Waarom al die
maatregelen tegen sluipverkeer? Door de
vragen en suggesties van omwonenden zijn
gaandeweg ook bepaalde probleemsituaties
verbeterd, zoals het half op de stoep parkeren
op de Laan van Poot tussen Nieboerweg en
Sniplaan, omdat de rijbaan daar vanwege het
tijdelijke tweerichtingverkeer te smal bleek om
de verkeersstroom goed te kunnen verwerken,

waardoor veel fietsers over de stoep gingen
rijden. Ook hebben we op verzoek van buurtbewoners de aansluiting GoudsbloemlaanSegbroeklaan eerder opengesteld dan aanvankelijk was gepland. Over het project op zich
hebben we overigens ook positieve reacties ontvangen, onder meer over de nieuwe ventweg
aan de Sportlaan, maar ook over de werklieden
en verkeersregelaars.’’

Breed gedragen
,,Over het algemeen was het een breed
gedragen project’’, beklemtonen Paul Blonk
en Stef Tours. ,,Er is vooraf en ook tijdens de
werkzaamheden heel veel informatie verstrekt, zodat de mensen wisten waar ze aan toe
waren.’’ Stef Tours noemt hierbij ook de belangrijke rol van de klankbordgroep, met vertegenwoordigers van de verschillende wijken en de
winkelgebieden rond het project, een gezelschap waarvan hij ook deel uitmaakte. ,,Binnen
die groep is regelmatig overleg gevoerd.’’ Paul
Blonk formuleert het nog iets scherper: ,,Er is
echt niets zonder overleg doorgedrukt en de
lokale kennis is benut om de tijdelijke verkeerssituatie zo veel mogelijk te optimaliseren.’’
Gewenning
De ogen zijn nu vooral gericht op de nabije
toekomst, naar het proces van gewenning aan

Van links naar rechts Dave van Schaick, Paul Blonk, Ed Lemckert en Stef Tours
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de nieuwe situatie. Dat laatste geldt vooral
voor het functioneren van de rotondes die zijn
aangelegd op de plekken waar de Sportlaan
de Wildhoeflaan/Daal en Bergselaan en de
De Savornin Lohmanlaan kruist. Sombere
geesten voorspellen enorme files gedurende de
spitsuren. Dave van Schaick herhaalt nog eens
wat hij al vaak heeft verkondigd, namelijk dat
dit project primair tot doel had een veiliger en
beter oversteekbare Machiel Vrijenhoeklaan,
Sportlaan en Segbroeklaan te realiseren.
,,Daarbij wordt de doorstroming ten opzichte
van de oude verkeerssituatie niet verslechterd,
maar ook niet verbeterd. Dat betekent dus dat
er net als voorheen in de spitsperiodes wachttijden kunnen ontstaan.’’

Voetgangers en fietsers
De vrees van sommigen dat voetgangers en
fietsers op de rotondes het onderspit zullen
delven is naar de mening van het voltallige
gezelschap ongefundeerd. Ed Lemckert en Stef
Tours wijzen erop dat fietsers en voetgangers
op de rotondes voorrang hebben en dat het
oversteken van de kruispunten voor voetgan-

gers dankzij een ‘eilandje’ halverwege de weg
juist makkelijker is geworden.
Ed Lemckert: ,,Het kan natuurlijk wel voorkomen dat er op drukke tijdstippen bijvoorbeeld
op de Wildhoeflaan een treintje van fietsers of
auto’s ontstaat, dat enige tijd moet wachten op
een goede gelegenheid om de rotonde over te
komen.’’ ,,Op de rotondes moet hoffelijkheid
een belangrijke rol gaan spelen’’, vult Stef Tours
aan. Vanzelfsprekend zal vanuit de gemeente
én de genoemde klankbordgroep de komende
maanden goed in de gaten worden gehouden
hoe alles in de praktijk verloopt. ,,Indien nodig
zullen er extra maatregelen worden genomen,’’
aldus Dave van Schaick.

Afwerking
Kort voor het paasweekend (een week eerder
dan gepland doordat het werk meezat door o.a.
het goede weer), op vrijdagmiddag 19 april,
stelde verkeerswethouder Robert van Asten het
nieuwe traject officieel open voor alle verkeer.
Dat gebeurde op de Machiel Vrijenhoeklaan
ter hoogte van de Muurbloemweg in het bijzijn
van ruim 200 belangstellenden. Symbolisch

Wethouder Robert van Asten verricht met het omhooghalen van een slagboom de officiële opening van het
vernieuwde traject
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keer moest er een kapotte slagboom worden gerepareerd. In totaal hebben ruim 150
mensen aan het project gewerkt en in de hele
stad stonden zo’n 2000 borden met omleidingsroutes. En ook belangrijk: langs de hele route
zijn 285 nieuwe bomen geplant en zijn zoals
bekend vier grote oude iepen op de Sportlaan
op spectaculaire wijze naar de andere kant van
de weg gehesen en daar herplant. Daar zijn we
als team ook best trots op!’’

Een van de ‘losse eindjes’ was twee dagen voor het
vrijgeven van de route nog de voltooiing van een nieuwe
bushalte op de Sportlaan.

opende Van Asten een slagboom waarmee hij
een groep fietsers als eerste weggebruikers vrij
baan gaf. Een kwartier later reden de eerste
auto’s al over het vernieuwde tracé richting
Vogelwijk. De ingebruikneming van de route
betekent overigens niet dat alles al 100 procent
klaar is. ,,Er moet hier en daar nog wel wat
worden afgewerkt. Denk daarbij onder meer
aan groenbeplanting en gras in de bermen
en de verdere aankleding van de Haagse
Beekzone’’, zegt de omgevingsmanager. ,,Over
dat laatste krijgen omwonenden nog apart
bericht. Ook zijn we nog druk met het herstellen van de tijdelijk verwijderde drempels op de
voormalige omleidingsroutes, zoals op de Daal
en Bergselaan.’’

Cijfers
,,Ik heb nog een paar leuke cijfers’’, lacht Van
Schaick tot slot. ,,Dan krijg je een nog beter
besef van de omvang van het project. Hij zet
z’n laptop aan en somt op: ,,Er is het afgelopen
jaar op dit bijna vier kilometer lange traject 24
miljoen kilo asfalt verwerkt en er zijn 525.000
nieuwe straatstenen en 360.000 stoeptegels
neergelegd. Er is 1700 meter oud riool verwijderd en 5,5 kilometer nieuw riool gelegd,
inclusief een aparte regenwaterafvoer. Helaas
hebben we ook last gehad van vandalisme: 38

Wie de komende tijd nog vragen, opmerkingen
of klachten over het traject Kijkduin-Houtrust
heeft, kan zich het best bedienen van het speciale
gemeentelijke telefoonnummer 14070. Ook kan
via de website www.denhaag.nl onder het hoofdstukje ‘Contact’ een contactformulier worden
ingevuld en verzonden.

Algemene
Ledenvergadering
Wijkvereniging
De Vogelwijk
Donderdag 23 mei
Toneelloods Bureau Dégradé
Laan van Poot, ter hoogte van
de Nachtegaallaan

Aanvang 20.00 uur
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV november 2018
3. Begroting 2018 en 2019
4. Evaluatie vernieuwing route HoutrustKijkduin
5. Parkeerdruk in de wijk
6. Stand van zaken m.b.t. duinpaden
7. Toekomst voormalig Rode Kruisziekenhuis
8. Rondvraag
9. Sluiting en borrel
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Gedenksteen voor hoogbejaarde
bewoonster die stierf in Sobibor
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Net als in veel andere steden zijn de afgelopen
jaren ook in Den Haag tal van Stolpersteine
geplaatst. Dat zijn kleine gedenkstenen ter
herinnering aan personen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar
vernietigingskampen. Een Stolperstein oftewel
‘struikelsteen’ wordt gelegd in de trottoirs voor
de huizen waar de kampslachtoffers woonden.
Den Haag telt er in totaal al ruim 130, maar
in de Vogelwijk is zo’n gedenksteen, voorzien
van een messing plaatje met naam, geboortedatum, arrestatiedatum en plaats van
overlijden, nog niet te vinden. Waarschijnlijk
komt daar binnen afzienbare tijd verandering
in. Sportlaanbewoner Han Mulder wil bij de
gemeente een Stolperstein aanvragen om die

neer te leggen bij het adres Pauwenlaan 11.
Daar woonde de hoogbejaarde Joodse vrouw
Francisca Möller, die op 20 maart 1943 op 87jarige leeftijd in het concentratiekamp Sobibor
bij de Pools-Russische grens werd vergast.

Westerbork
Enkele maanden geleden herlas Han Mulder de
oorlogsherinneringen van wijkbewoners die beschreven staan in het Vogelwijkboek Een Haagse
oase aan zee uit 2008. Daarin staat vermeld dat
in 1943 bij een razzia een Joodse familie uit het
huis aan de Pauwenlaan 11 was weggevoerd.
Hij wilde er meer over weten, vroeg de wijkbladredactie hem te helpen met nader onderzoek
en zocht ook contact met Herinneringscentrum

Initiatiefnemer Han Mulder bij het huis aan de Pauwenlaan 11
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Kamp Westerbork. Dankzij gegevens uit de
Collectie Naam & Gezicht van Kamp Westerbork,
een aantal nuttige tips van wijkgenoot Gerco
van der Heiden en een duik in het bevolkingsregister van Amsterdam ontstond zo een
intrigerend verhaal over de mensen die aan het
begin van de bezettingstijd op Pauwenlaan 11
verbleven.

Gezelschapsdame
Francisca Möller werd op 6 januari 1856 in
Amsterdam geboren als dochter van Victor
Möller en Sara Levie Nova. Ze bleef haar leven
lang alleenstaand en als volwassen vrouw
voorzag ze volgens de Amsterdamse burgerlijke
stand in haar levensonderhoud als Juffrouw van
gezelschap. Dergelijke vrouwen, in de wandeling meestal aangeduid als gezelschapsdame,
hielden tegen betaling eenzame oude of zieke
mensen gezelschap en verrichtten lichte huishoudelijke bezigheden.
In 1921 verhuisde Francisca, kort nadat ze
65 jaar was geworden, naar Den Haag. De
reden van het vertrek uit haar geboortestad
is niet bekend. In Den Haag kreeg ze aanvankelijk op verschillende adressen, onder meer
in de 2e Schuytstraat en op de Beeklaan, kost
en inwoning bij Joodse mensen die ze verzorgde. Ze woonde ook nog een aantal jaren
in het Bezuidenhout bij een oudere zus van
haar, die echter in 1930 overleed. Uiteindelijk
nam Francisca haar intrek in een pension
(respectievelijk op de Stadhouderslaan en de
Scheveningseweg) en in 1940 werd ze, inmiddels al halverwege de tachtig, in huis genomen door de familie Kaufmann die net op de
Pauwenlaan 11 was komen wonen. Aannemelijk
is dat de Kaufmanns bekenden van haar waren.
Opgepakt en vrijgelaten
Het gezin Kaufmann bestond uit Martin Douglas
Kaufmann (geboren in 1901 in Birmingham)
en zijn vrouw Petronella Brood (geboren in
1898 in Zwolle) en een dochter van Petronella
uit een eerder huwelijk: Margaretha Groen.

Martin was van oorsprong Joods, maar volgens
archiefkaarten was hij Nederlandse Hervormd
geworden. Petronella stond als doopsgezind te
boek.
In februari 1941 wordt Kaufmann aan de
Pauwenlaan door Duitse militairen opgepakt en
naar de gevangenis in Scheveningen overgebracht. Om onduidelijke redenen wordt hij
echter in mei 1941 weer vrijgelaten, wellicht
omdat hij kon aantonen dat hij protestants was
geworden en met een Nederlandse niet-Joodse
vrouw was getrouwd. Hij keert terug naar de
Pauwenlaan, waar Petronella met haar dochter
Margaretha en de fysiek zwakke Francisca was
achtergebleven.

Ziekenhuis
Begin februari 1943 moeten de bewoners
van Pauwenlaan 11 in het kader van de gedwongen evacuatie hun huis uit. Martin en
Petronella verhuizen naar Amsterdam, waar
ze gaan wonen aan het Olympiaplein. Dochter
Margaretha trouwt in die periode met ene Bert
Berends en gaat elders in Den Haag wonen. De
ziekelijke Francisca Möller, die de Duitsers bij
de arrestatie van Martin in 1941 nog ongemoeid hadden gelaten, belandt dezer dagen
in het toenmalige gemeenteziekenhuis aan de
Zuidwal. De Duitsers hebben het nu echter toch
op haar voorzien. Op 6 maart 1943 wordt ze in
het ziekenhuis door de Duitsers opgepakt en
overgebracht naar kamp Westerbork. Ook daar
komt ze op de verpleegafdeling terecht. Tien
dagen later echter wordt de weerloze 87-jarige
vrouw samen met bijna duizend andere Joodse
gevangenen in goederenwagons gedreven, op
weg naar vernietigingskamp Sobibor. Daar
overlijdt Francisca op 20 maart.
In totaal zijn er in de bezettingstijd 19 transporten vanuit Westerbork naar Sobibor vertrokken.
Van de 34.313 mensen die op transport werden
gesteld, hebben slechts achttien de oorlog
overleefd.
Martin Kaufmann overleefde de oorlog ook. Hij
bleef in Amsterdam wonen en overleed in 1966.

De Vogelwijk . mei 2019

9

Swingend paasconcert van QFive

Een veertigtal wijkbewoners genoot op de
zonnige tweede paasdag in de toneelloods
aan de Laan van Poot van een swingend
optreden van jazzkwintet QFive, met in de
gelederen twee Vogelwijkers: bassist Doron
Nagan en altsaxofonist Leon Monné. Samen
met drummer Henk Eijgendaal, tenorsaxofonist Hans Schönau en pianist Han van
der Rhee brachten zij onder meer enkele
klassieke Standards ten gehore, maar ook een
aantal anders gekleurde composities. Tussen
de nummers door vertelde Leon Monné wat
achtergronden over het muzikale menu dat het
publiek kreeg voorgeschoteld. Het concert was

georganiseerd door de Cultuurcommissie en
Ouderencommissie van de wijkvereniging. Op
zondag 26 mei is er om 15.00 uur op dezelfde
locatie opnieuw een concert, ditmaal van
een strijkkwartet van vier studenten van het
Koninklijk Conservatorium, wederom voor de
lage toegangsprijs van slechts 5 euro. Zij spelen
werken van Purcell, Mozart, Beethoven, Bloch
en Borodin. Het is de bedoeling dat dergelijke
concerten, ook met andersoortige musici, vaker
op zondagmiddagen zullen worden aangeboden. Bij voldoende belangstelling op de 26ste zal
vanaf komend najaar een langere reeks zondagmiddagconcerten worden georganiseerd.
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Offensief van politie Segbroek ter
voorkoming woningbraken
Door Adolfo Fiorini, hoofdagent in opleiding, politiebureau Segbroek
Een groep van acht politiestudenten – hoofdagenten in opleiding – heeft op een avond in februari in
de Vogelwijk een inbraakpreventie-actie gehouden. In veertien lanen, bijna allemaal in het oudste deel
van de wijk en drie in het naoorlogse deel (Spotvogellaan, Kruisbeklaan en Kramsvogellaan) belden de
agenten aan om met bewoners te praten over de mogelijkheden om woninginbraken te voorkomen.
Waar niet werd opengedaan, kregen de bewoners een brochure in de brievenbus. In totaal hebben de
studenten contact gehad met de bewoners van 78 huizen. Bij de actie kregen hoekwoningen speciale
aandacht omdat die vaker het doelwit van inbrekers zijn dan tussenwoningen.

Lichtkar
De actie werd gehouden omdat destijds de
krokusvakantie voor de deur stond. Inbrekers
slaan immers – zo blijkt ook uit politiecijfers –
graag toe in vakantieperiodes als mensen vaak
langdurig van huis zijn. Rond de krokusvakantie heeft de politie in de wijk ook een zogeheten lichtkar geplaatst (op de Kwartellaan ter
hoogte van de Sportlaan) waarmee omwonenden in verlichte letters alert werden gemaakt
op het beveiligen van hun huis. Later bleek

dat er in die periode vanuit de Vogelwijk geen
meldingen over inbraak zijn gedaan en slechts
één melding van een inbraakpoging, waarbij
een tuinhek beschadigd raakte.

Zomervakantie
Inmiddels is ook de meivakantie al achter de
rug en duurt het niet lang meer voordat de
lange zomervakantietijd begint. Bij dezen nog
een aantal tips voor eenvoudige maatregelen
om inbrekers uit uw huis te weren en te voorkomen dat bij thuiskomst het vakantiegevoel in
één klap is verdwenen.
✔ Vraag je buren een oogje in het zeil te
houden.
✔ Sluit alle ramen en deuren af en haal de
sleutels uit de sloten.
✔ Zorg dat het net lijkt of er iemand thuis is.
Bijvoorbeeld door ’s avonds een lichtje te
laten branden. Dit kan gemakkelijk met
tijdschakelaars.
✔ Heb je een oprit? Vraag de buren er af en toe
hun auto te parkeren.
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren
iets opvallends hebben gezien of gehoord.
En dat ze de politie toch niet belden, omdat
ze meenden dat het niets bijzonders was. ,,Ik
hoorde wel wat gerinkel, maar dacht dat de
buurjongen z’n huissleutel vergeten was.’’
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Ook bij twijfel kun je beter 112 bellen, want
de politie komt liever een keer te veel dan te
weinig. Dankzij uw tip kan de politie meer
inbraken voorkomen. Tachtig procent van de
woninginbraken kunnen worden opgelost
door oplettende wijkbewoners. Zie je een
verdachte auto, dan kunnen kenteken, merk,
kleur en eventuele bijzonderheden ons een
heel eind vooruit helpen. Van een verdacht
persoon horen we graag kenmerken zoals:
lengte, haarkleur, kleding, leeftijd, maar
vooral wat het meest aan deze persoon opvalt.
In de Vogelwijk zijn enkele WhatsAppgroepen
actief. Als u daar nog
niet bij zit, meld u
dan snel aan!

Voorverkenning
Inbrekers houden
vaak een ‘voorverkenning’
bij woningen waarop ze het hebben voorzien.
Zo zien ze bijvoorbeeld dat bewoners dagenlang bezig zijn hun caravan in te laden of dat
voor de deur een auto met dakkoffer staat
geparkeerd. Voorkom dat inbrekers weten dat
je weggaat. Haal de caravan zo kort mogelijk
voor het vertrek uit de stalling en pak deze
snel direct in. Of monteer een dakkoffer zo
kort mogelijk voor de vertrekdatum op de
auto.
Meer tips vindt u op de website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Registreer waardevolle spullen
Wordt er toch ingebroken? Serienummers
op inbraakbuit (laptops, camera’s etc.)
kunnen de politie leiden naar de rechtmatige
eigenaar. Registreer daarom nieuwe apparaten
makkelijk met de app op www.stopheling.nl
Liever ‘ouderwets’ op papier? Dat mag natuurlijk ook. Het gaat erom dat je gegevens
vastlegt, foto’s hebt van waardevolle spullen
(bijvoorbeeld kunstwerken) en deze na diefstal snel bij de hand hebt voor een aangifte
bij de politie.

Rijd op zondag 23 juni
mee met de Vogelwijk
Classic Car Rally
Er hebben zich al enkele tientallen deelnemers
ingeschreven voor de 15e editie van de traditionele
Vogelwijk Classic Car Rally, die op zondag 23 juni zal
worden verreden. De organisatoren Carine Smith en
Eric van der Maarel laten echter weten dat er nog veel
meer bij kunnen. Het belooft opnieuw een spannende
en ontspannende dag te worden waarbij weggetjes
worden bereden waar je normaal gesproken niet of
nauwelijks komt. En als het weer een zomers karakter
heeft, wordt het helemáál een aangename dag.
Zoals gewoonlijk zijn er weer twee deelnemersklassen: de toerklasse (voor degenen met geen of weinig
rally-ervaring) en de sportklasse (voor ervaren
rallyrijders die graag wat meer uitdaging en compe
titie aangaan).
De start vindt wederom plaats bij het parkeerterrein
van Westwood aan het begin van de Laan van Poot.
Verzameltijdstip: 09.30. Vertrek vanaf 10.15 uur. De
kosten voor deelname bedragen 90 euro per equipe.
Dit is inclusief koffie/thee, de rally-bescheiden,
autoschild, professionele begeleiding en bezemwagen met monteur, een lunchbuffet en een borrel met
hapjes bij de finish vanaf plm. 16.30.
Voor degenen die graag mee willen doen, maar niet
zelf beschikken over een geschikte auto, biedt het
bedrijf Chrome een keuze uit verschillende klassieke
huurauto’s aan: zie www.chrome.nl.
Inschrijving graag bij Carine Smith via: info@rally-cd.nl
Vermeld naam chauffeur en bijrijder, merk en type
auto, adres, telefoonnummer en e-mailadres en
natuurlijk de klasse waarin u deelneemt.
Voor inlichtingen/vragen: Carine Smith 06-51.15.23.73
of Eric van der Maarel (Chrome): 06-28.22.80.98
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Running Dinner weer succesnummer

Foto: Fred van der Burg

Lieve Bernadette en Karen,
Heel veel dank voor het organiseren van het Running Dinner. Wij hebben een erg leuke en
gezellige avond gehad én ook nog eens erg lekker gegeten. Volgend jaar weer!
Beste Karen en Bernadette,
Het was weer een zeer geslaagde avond met veel leuke, gezellige, gastvrije mensen.
Hi Bernadette en Karen,
Wij hebben een heerlijke avond gehad. Stonden aanvankelijk bij de verkeerde Jacqueline voor
de deur, maar hadden toch nog tijd genoeg om van het voorgerecht te genieten. We hebben
lekker gegeten, zéér prettige mensen ontmoet, goede gesprekken gehad, en veel gelachen.

Een kleine greep uit de vele enthousiaste reacties die Bernadette van Gigch en Karen Sjouke
binnenkregen na het Vogelwijk Running Dinner
van zaterdag 30 maart, de vijfde editie al die
zij hadden georganiseerd. Bij de aftrap van het
evenement tijdens een gezamenlijk apéritief
van de zeventig deelnemers in de Pastoor van
Arsschool aan de Haviklaan zat de stemming er
al meteen goed in. Daar getuigt ook de groepsfoto van, die werd genomen op het schoolplein

14

De Vogelwijk . mei 2019

kort voordat iedereen ‘rennend’ uitzwermde
over de wijk om ergens een voorgerecht,
hoofdgerecht of dessert te nuttigen en ook zelf
in eigen huis voor één gang gastheer/vrouw te
zijn voor vier bezoekende mee-eters.

Probleempje
,,Het was bijzonder aardig dat we ‘om niet’ in
de Van Arsschool mochten starten. De directeur kwam persoonlijk de deur openen’’, zegt

Bernadette. ,,Bijna alles verliep die avond
gladjes. Bijna, maar er dook aan het begin één
probleempje op. Een duo dat een voorgerecht
zou serveren, belde in paniek op om te vragen
waar de gasten bleven. Die bleken aan de deur
te staan van mensen die eerder hadden meegedaan, maar dit jaar niet meededen.’’
De oudste deelnemers waren Menno de Rijk
(95) van de Oude Buizerdlaan en zijn buurvrouw Nel Teutenberg. Zij waren degenen
die per ongeluk ‘bij de verkeerde Jacqueline’
hadden aangebeld. Er waren overigens meer
solo-deelnemers die met anderen een culinair
gelegenheidskoppel vormden.

Raakvlakken
Tot slot nog een stukje uit een e-mail die begin
april bij Bernadette binnenkwam:

We kijken met heel veel plezier terug naar
afgelopen zaterdag! Het begon al met het wijntje
drinken in de school. Zo leuk om zoveel bekende
mensen te zien. Daarna snel - met de auto naar huis om, in mijn geval, het voorgerecht te
serveren. Voor het hoofdgerecht gingen we naar
de Sportlaan, waar het moeilijk was een plekje
voor de auto te vinden. Wat dat betreft bof ik dat
ik in de Kramsvogellaan woon. Overal was de
tafel mooi gedekt, we hebben heerlijk gegeten en
bovenal was het zeer gezellig! Als je al zo lang in
de Vogelwijk woont is het leuk te ontdekken dat
er zoveel raakvlakken zijn met mensen en herinneringen uit het verleden.
Dank jullie wel voor de fantastische organisatie.
Door jullie inzet hebben meer dan 70 mensen een
superleuke avond gehad!

Moederdag
Haar armen spreiden zich weids als een zonsopkomst
zodra zij haar kinderen ziet, haar stem rijst
en daalt als een uitgelaten zwerm vroege vogels
roepend en zingend in hun broedgebied
woorden legt ze haar kinderen behaaglijk
om de schouders als lichte wollen mantels
haar lach bruist als een fontein in de lucht
keert parelend weer en klatert deinend in haar bekken
haar ogen blauw als aquamarijn kijken helder
en vertellen dat dit het beste broedsel is
ter wereld ooit gelegd
omdat ze weet dat dit niet de hele waarheid is en
dat je dit over je eigen volk niet kunt beweren
bruist opgelucht opnieuw haar lach

Olga Millenaar
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Anja Knoope kwam in 2018 in de Vogelwijk wonen. Ze is met vervroegd
pensioen na een loopbaan in de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs.
Geregeld schrijft zij een column over haar ervaringen in de wijk.

Alles loopt anders dan verwacht
Zo gaat dat soms. Alles tot in de
puntjes op orde en dan griep
krijgen en voor een week uitgeschakeld zijn. Dit overkwam mij
voorafgaand aan het Running
Dinner dat ik met Herma van Die
samen zou bereiden. In dezelfde
week was ik uitgenodigd voor
een heus Gala. Ik had er een
lange jurk voor in huis gehaald.
Afgezegd. Uitgerekend griep
krijgen met zulke bijzondere
afspraken, terwijl op het nieuws
gezegd wordt dat de epidemie
op haar retour is!
Naar de bollen
Dan maar – inmiddels weer
hersteld - even eruit aan het
einde van deze lange week: een
tochtje met de auto naar de
Bollenstreek. Het lijkt de stilte
voor de ‘bollenstorm’ want op
deze aangename dag met een
waterig zonnetje is nog niets te
zien van wat de Volkskrant een
paar dagen later op 8 april kopt:
Selfiecultuur plaagt tulpenveld.
Het doet nu gemoedelijk aan.
Geen toeristen op de velden zelf.
Behalve wat kleine opstoppingen van fotograferende fietsers
ziet het eruit als het vriendelijke
Hollandse landschap dat we
graag laten zien aan toeristen.
Ook wij worden gegrepen door
de schitterende kleurenpracht
met blauw, geel, roze en rood.
Vlammend oranje licht op in de
voorjaarszon. Zachte zoete geuren. Een sprookje! Uiteindelijk
hoorden we met Pasen almaar
op het nieuws dat het zeer druk

is richting Bollenstreek en dat
zelfs wordt afgeraden naar De
Keukenhof te gaan. Kijk, zo komt
het toch weer goed uit dat wij er
vroeg bij waren.
Vernieuwde route KijkduinHoutrust
Wat ook anders loopt is het afronden van de werkzaamheden
aan de route Kijkduin-Houtrust.
‘Anders’ wil hier zeggen: een
week eerder dan gepland. Op de
gemeentelijke website zijn de
berichten te volgen: er is hard
doorgewerkt zodat dit mogelijk
is. Wethouder Robert van Asten
bedankte bij de opening de
werkers en prijst het geduld van
de omwonenden. ‘Wat we wilden
doen met deze weg is zorgen dat
het verkeersveiliger wordt.’
Met de app had ik het afgelopen
jaar de berichtgeving over de
route gevolgd en de vlogs over
de voortgang en bijstellingen op
Facebook. Een aantal omwonenden maakt zich zorgen over de
tweebaansweg. Worden de files
hierdoor niet langer? Is het wel
veiliger? En hoe zit het met de
bereikbaarheid voor hulpdiensten? Anderen zeggen blij te
zijn met het vernieuwde traject
en noemen het overzichtelijker
dan voorheen. Iemand reageert
wijs op kritiek met de opmerking: ‘Zullen we het eerst eens
afwachten?’
Trajectverkenning
Nadat de wethouder de slagboom omhoog heeft getrokken,

Door Anja Knoope

mogen de fietsers op Goede
Vrijdag als eersten de gerenoveerde weg op. Zelf fiets ik de
route later die middag. Beetje
onwennig. Je krijgt er inderdaad
een ‘nieuwbouwwijkgevoel’
van zoals iemand op Facebook
opmerkte. Het oogt zó ruim en
kaal. Maar 285 nieuwe bomen
zijn natuurlijk niet zo snel volwassen en er groeit nu ook nog
geen gras in de bermen. Ook
de Segbroeklaan is weer open.
Het is er nog niet druk. Later in
het weekend rijd ik met de auto
richting Kijkduin en ben vooral
blij dat dat weer kan. De rotondes leveren geen problemen
op bij het oversteken, maar ik
heb nog wel even voor vertrek
- zoals de wethouder bij de
opening zei - het ‘oude’ traject
op Google Street View bekeken.
Een enorm verschil.
Complimenten
Er worden op Facebook veel positieve opmerkingen gemaakt
over de communicatie vanuit
de gemeente. Vooral de vlogs
trekken veel aandacht en lokken reacties uit. De gemeente
reageert op gestelde vragen en
opmerkingen. Dit geeft ruimte
om naast kritiek ook positief
te reageren op elkaar. Wat
vooral opvalt zijn de complimenten van omwonenden
aan de werkers over het feit
dat het zó mooi geworden is.
Complimenten! Dat is ook weer
eens iets anders.
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Montessorischool was op drie na
het drukste Haagse stembureau
Door Flip Petri
Op donderdag 23 mei mogen we voor de
tweede keer dit voorjaar naar de stembus,
ditmaal om leden van het Europees Parlement
te kiezen. Ruim twee maanden eerder, op
woensdag 20 maart, hadden we een ‘dubbele’
verkiezingsdag: er mocht gestemd worden
op kandidaten voor de Provinciale Staten
én voor een nieuw waterschapsbestuur. Die
dag maakte ik met enkele anderen deel uit
van de avondploeg van het stembureau in
de Montessorischool aan de Laan van Poot,
een van de in totaal 253 stemlocaties die Den
Haag telde. Hierbij een korte terugblik op mijn
belevenissen die dag.

Vice-voorzitter
Al twee keer eerder had ik als vrijwilliger bij
verkiezingen in een stembureau gewerkt, maar
alleen als teller. Nu had ik me aangemeld om in
het stemlokaal achter de tafel plaats te nemen.
Ik kon vice-voorzitter worden. Leuk, want zo
heb je rechtstreeks contact met de kiezers.
Tevergeefs had ik geprobeerd in de ochtendploeg te komen. Je moet dan in Den Haag weliswaar om 06.00 uur al aanwezig zijn, maar je
weet zeker dat je na 15.30 uur naar huis kunt.
De avondploeg – waartoe ik dus behoorde -
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begint om 15.30 uur, maar is pas klaar als de
tellingen zijn afgerond, en die tellingen zijn
nu eenmaal een tijd consumerende affaire. Zo
deden wij na sluiting van ons bureau alleen al
circa een uur over het openvouwen van de stembiljetten, die enorme lappen papier. Vervolgens
moet je gaan tellen hoeveel stemmen iedere
partij heeft gekregen en dat is met die enorme
biljetten die op de grond liggen een knap lastige
zaak. Wij waren dan ook pas een uur na middernacht klaar. En dan te bedenken dat wij hier
tegenwoordig de ‘Haagse telmethode’ hanteren.
Er wordt in eerste instantie uitsluitend geteld
hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen.
Hoeveel stemmen de afzonderlijke personen
op de lijsten hebben vergaard, wordt nu pas (in
tegenstelling tot vroeger) de volgende dag in
een centrale stemlocatie geteld.

Kleuren
Dat we zo laat klaar waren met tellen, kwam
doordat we, heel curieus, een van de drukste
stembureaus in Den Haag waren, zoals bleek uit
de later door de gemeente aan mij verstrekte cijfers (zie kader). Ook opmerkelijk is dat er in ons
stembureau aanzienlijk meer stemmen waren
uitgebracht voor de Provinciale Staten dan voor
de Waterschappen. Te meer curieus omdat een
aantal buitenlanders wel mocht stemmen voor
de Waterschappen, maar niet voor de provinciebesturen. Zit de grondwaterproblematiek bij
een aantal Vogelwijkers zo diep dat uit protest
geen stem (of een ongeldige) werd uitgebracht
voor het Hoogheemraadschap Delfland?
U zult waarschijnlijk als kiezer wel gemerkt
hebben dat ambtelijke (on)logica bij het drukken van de stembiljetten hoogtij had gevierd.
Want welke kleur zou u de stembiljetten voor de

Top-10 drukste Haagse
stembureaus bij verkiezingen
Provinciale Staten

Waterschapsverkiezingen geven als u de keuze
had tussen blauw en groen? Blauw natuurlijk.
Maar nee, deze biljetten hadden een groene
rand en de kandidaat-statenleden stonden op
een blauw gedecoreerd vel papier.
Amusant was ook dat op de entreedeur van de
gymzaal waar ons stembureau gevestigd was
een bord hing met het verzoek de zaal niet te
betreden met ‘straatschoenen’. Inderdaad: de
vloer van de plek waar het stembureau zat was
keurig afgedekt met platen, maar ja… om daar
te komen moest je wel de hele zaal doorlopen
en daar lag niets.
Nog iets: ik vind het een goede zaak dat na
afloop wordt nagegaan hoe je als stembureaulid de verkiezingen ervaren hebt, maar
om twee keer een enquête te moeten invullen
(één van de gemeente Den Haag en één van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), dat moet toch handiger
kunnen.

Hiërarchie
Het zal u niet zijn opgevallen, maar in het
stembureau heerst een strikte hiërarchie. De
eerste persoon die u spreekt aan de tafel is de
plaatsvervangend voorzitter. Hij controleert
of u de persoon bent die op de stempas staat.
De tweede persoon is de voorzitter; hij/zij
controleert de stempas en voert die in op de
Stembureau-App. De derde persoon, stembureaulid 3, neemt de stempas in en de vierde

1. Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Binnenhof: 1880 stemmen
2. Opvangcentrum Fonteynenburg,
Leidschenveen: 1659 stemmen
3. Wijkcentrum De Heldenhoek,
Elandstraat: 1590 stemmen
4. Eerste Ned. Montessorischool,
Laan v. Poot: 1552 stemmen
5. Bewonersvereniging,
Gentsestraat: 1549 stemmen
6. Centraal Station, Koningin
Julianaplein: 1536 stemmen
7. Woonzorgpark Loosduinen,
Willem III straat: 1496 stemmen
8. Haga Ziekenhuis, Leyweg/
Els Borstplein: 1407 stemmen
9. Bibliotheek Haagse Hout,
Theresiastraat: 1383 stemmen
10. Bibliotheek Leidschenveen,
E. Belinfantedreef: 1357 stemmen

persoon geeft u de/
het stembiljet(ten).
’s Middags kan er
een vijfde persoon
aan de tafel zitten,
vooral handig bij het
tellen later. Dan kunnen er trouwens ook
nog extra mensen
naar het stembureau
komen om te helpen
bij het tellen: de
tellers.
Wat mij opviel is dat
heel wat Vogelwijk
bewoners extra
dikke paspoorten hebben, met veel visumstickers. Er wordt hier dus blijkbaar heel wat gereisd. Een van de kiezers heb ik er trouwens op
moeten wijzen dat het in Nederland niet nodig
is dat je geld in je paspoort stopt als je dat moet
laten zien….
Wilt u zelf eens meemaken hoe het is om deel
van een stembureau te zijn?
Er worden voor de Europese verkiezingen
met name nog veel tellers gezocht, maar ook
voorzitters en vice-voorzitters. Meld u aan via
https://www.stembureauledenindenhaag.nl
U krijgt er ook nog voor betaald. Voor deze
verkiezingen ontving in Den Haag een voorzitter € 165, een plv. voorzitter € 145, een ‘gewoon’
stembureaulid € 125 en een teller € 70.
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Marco Backers leidt vlakbij paleis
Noordeinde een koninklijk bedrijf
Door Mischa Vos
Niet veel bedrijven mogen het predicaat Koninklijk voeren, waarmee ze officieel ‘hofleverancier’
zijn. Op 24 november vorig jaar werd dit predicaat toegekend aan Backers & Zoon Juweliers,
gevestigd aan het Noordeinde 58. Vogelwijkbewoner Marco Backers (58) staat samen met zijn
broer Eric aan het roer van deze juwelierszaak. Hij is trots dat hun familiebedrijf, ruim 100 jaar
geleden door zijn opa opgericht, het predicaat is toebedeeld. ,,Het wapenschild dat erbij hoort
heeft een mooie plaats in de vitrine gekregen!”

In den beginne
Het was 21 november 1918 toen opa Ferdinand
Backers in Bergen op Zoom een kleine ‘winkel
van goud en zilver’ van zijn moeder overnam.
Op diezelfde novemberdag trad Ferdinand, die
een opleiding tot goudsmid had gevolgd, in
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het huwelijk met Barbara Schuler. Er volgde
geen huwelijksreis, maar die avond ‘ten 6
ure’ vond de officiële opening plaats van de
Juwelierszaak der Fa. Ferd. Backers, juweliergraveur, zoals een krant destijds aankondigde.
Marco: ,,Bij de aanvraag van het predicaat

Koninklijk moet je kunnen aantonen dat het
bedrijf minstens 100 jaar bestaat. Dus je moet
gaan spitten in archieven om bewijsmateriaal
te zoeken. Dan kom je allerlei artikelen tegen,
waaronder deze aankondiging van de opening
van de winkel van mijn opa.”

Naar Den Haag
Na enkele jaren vertrok het gezin Backers naar
Den Haag. ,,Mijn opa begon met een juwelenkiosk aan de Scheveningse boulevard. Ook
had hij een zaak aan de Regentesselaan. In
1940 vestigde hij zich hier aan het Noordeinde
58.” Volgens Marco bood dit opvallend mooie
Jugendstilpand met de bolronde etalagebeglazing in het verleden onderdak aan een Engelse
kostuummaker en daarna aan een winkel
gespecialiseerd in middagjurken.
In die tijd was het Noordeinde niet wat het nu
is. Marco: ,,Paleis Noordeinde was destijds
nogal verwaarloosd. En de Venestraat was
toen de winkelstraat. Later verplaatste de
grandeur zich richting de Hoogstraat en het
Noordeinde, zeker toen koningin Beatrix na
haar aantreden in 1980 haar werkpaleis liet
renoveren. Dat deed dit gedeelte van de buurt
goed. Mijn vader, die de zaak van mijn opa
had overgenomen, kocht het pand in 1980.”
Zegelringen
Backers & Zoon is specialist in zegelringen
en wapengravures. Die traditie werd ingezet
door opa Backers, die geïnteresseerd was in
heraldiek. ,,Dat was echt zijn hobby. Hij begon
met het vervaardigen van zegelringen en dat
is in ons bedrijf altijd zo gebleven. Het heeft
ertoe geleid dat wij hier inmiddels beschikken over een uniek archief met afdrukken
van duizenden familiewapens.” Generaties
van vaak adellijke families komen bij Backers
over de vloer. Van heinde en verre, zo vertelt
Marco. ,,Laatst hadden wij hier een man die
speciaal uit Japan overkwam om voor zijn
twee dochters een zegelring te laten maken.
Wij maken nu ook een ring voor een man die

op de Seychellen woont. Hij is hier nog nooit in
de winkel geweest!”

No deal
,,Het stomme is dat sommige familiewapens
je bijblijven. Zo was de zoon van een klant
beroofd van zijn zegelring. Komt er een half
jaar later een vent onze winkel binnen met een
plastic zakje. Hij opent het voor mijn neus en
vraagt: ‘Koopt u sieraden in?’ Ik knikte instemmend, want als er iets moois te koop is, heb
ik daar natuurlijk wel oren naar. Dus die man
drukt mij een zegelring in handen. Ik bekijk de
gravure en herken ineens het wapen. Dat was
die gestolen ring! Dus ik zeg tegen die man: ‘Ik
koop hem niet van je, maar je krijgt hem ook
niet terug!’ Die man ging natuurlijk moeilijk
doen, maar we hebben hem de winkel uitgewerkt!”
Vogelwijk
,,Wij kwamen in 1965 op de Laan van Poot 216
wonen, tegenover het veld bij de Kwartellaan.
Ik was vier of vijf jaar. Ik weet dat mijn vader
destijds 27.000 gulden voor het huis moest
neertellen. Daarvoor moest-ie z’n laatste dubbeltje omdraaien. Ik weet ook nog goed dat wij
nieuw behang kregen en het oude behang eerst
moesten verwijderen. Komt daaronder ineens
een enorm prachtig fresco vandaan, echt schitterend! Het was een Bijbelse voorstelling, die
in de oorlog door een Duitse militair moet zijn
geschilderd.”
Weg en weer terug
Marco is volgend jaar 20 jaar getrouwd met
Nadia, die als het zo uitkomt in de winkel helpt.
Zij verzorgt ook de etalage, het visitekaartje
van de zaak. Marco en Nadia woonden na hun
huwelijk achttien jaar lang boven de winkel
aan het Noordeinde en kregen één zoon: Jim.
Zij keerden echter terug naar de Vogelwijk en
wonen nu aan de Kruisbeklaan. Marco vertelt
hoe dat liep: ,,Mijn vader spoorde mij aan een
appartement in Spanje te kopen. Ik twijfelde,
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maar mijn vader zei: ‘Doe nou maar, dat komt
goed!’ En hij had gelijk, want na drie jaar
was er iemand die het wilde kopen voor veel
meer dan wij ervoor hadden betaald. Terug in
Nederland was ik met Jim in de speeltuin en
ik kom een vriendje van HBS tegen, die vertelt
dat zijn ouders weggingen uit het huis aan de
Kruisbeklaan. We zijn toen gaan polsen en hebben het meteen gekocht. Het was dus een geluk
dat we hier terechtkwamen. Maar goed, een
beetje geluk moet je soms hebben toch?”

Reizen
Dat Marco de zaak zou overnemen van zijn
vader was niet meteen een uitgemaakte zaak.
,,Mijn broer Eric wel. Die wist al heel vroeg wat
hij wilde. Hij deed de opleiding goud- en edelsmid in Schoonhoven en werkt sinds 1977 in
de winkel. Ik had dat niet. Na school ging ik in
dienst, zat bij Unifil en zou naar Libanon worden uitgezonden, ware het niet dat die missie
ophield. Ik had dus wel de opleiding volbracht,
maar ben uiteindelijk niet gegaan. Toen ben ik
gaan reizen, met de rugzak op door de VS en
Indonesië, de wereld rond. In 1986 kwam ik
terug en op een dag legde mijn vader een hand
op mijn schouder en zei: ‘Probeer het gewoon
eens in de zaak’.”

Marco, lachend: ,,Misschien zei hij dat wel
omdat ik een beetje een rebelse jongen was en
hij mij zo in de gaten kon houden!” Spijt van zijn
keuze heeft Marco nooit gehad. Integendeel:
,,Wij hebben het ontzettend fijn in onze mooie
zaak met ons kleine team, met onze klanten en
ons mooie werk. Al 35 jaar ga ik fluitend naar
mijn werk. Op naar de volgende 100 jaar!”

Oud en van goede naam en faam
Het predicaat Koninklijk dat een bedrijf kan ontvangen, is in 1815 door Koning Willem I ingevoerd.
Waar dat in die tijd anders moet zijn geweest, betekent het voor een hofleverancier vandaag de
dag niet dat aan het hof moet worden geleverd. Een bestelling vanuit het hof heeft juwelier Backers
& Zoon wel eens gehad, maar het is geen voorwaarde voor toekenning van het predicaat. Die titel
geeft wel blijk van naam, faam en leeftijd van een bedrijf: minstens 100 jaar dus.
Het predicaat wordt – op aanvraag en na strenge beoordeling van het bedrijf en de eigenaars – toegekend door de Koning persoonlijk (bij Koninklijke Beschikking) en uitgereikt door de Commissaris
van de Koning. In het geval van Backers was het de Zuid-Hollandse commissaris Jaap Smit die de
ceremonie mocht voltrekken. Dat gebeurde tijdens een receptie die Marco en zijn broer gaven ter
ere van het 100-jarig bestaan. Marco denkt er met veel plezier aan terug. ,,De commissaris hield een
mooie toespraak voor ons, in het bijzijn van ongeveer 150 genodigden, onder wie veel van onze
klanten uit alle delen van Nederland.”
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Kille Koningsdag zonder opsmuk
Tekst en foto’s Dick van Rietschoten
Om twee redenen waren de vooruitzichten
voor de Koningsdagviering op het IJsvogelplein
tamelijk somber geweest. De weersvoorspellingen zagen er voor zaterdag 27 april niet vrolijk
lenteachtig uit, maar bedenkelijker nog was het
feit dat de traditionele VogelVrijmarkt er eentje
zou worden zonder enige omlijsting van bijvoorbeeld een ‘koek- en zopietent’, een satékraampje, een springkussen en een muzikale act. De
afgelopen maanden had zich namelijk ondanks
oproepen in dit blad geen enkele vrijwilliger
gemeld om namens de wijkvereniging de vrijmarkt wat meer cachet te geven.

Meivakantie
Met het weer viel het uiteindelijk wel mee.
Het was vrij fris, maar de zon keek geregeld
om de hoek van een wolk. Pas even na tweeën
viel er een korte bui, maar toen hadden veel
aanbieders van tweedehands spulletjes het al
voor gezien gehouden. Treuriger was het dat de
vrijmarkt als geheel een tamelijk kale bedoening
was. Zo hebben we dat de afgelopen jaren nooit
eerder gezien. Ook het bezoekersaantal was niet
om over naar huis te schrijven, al kwam er tussen twaalf en één wel wat meer volk op de been.
Het leek echter of er veel meer mensen dan in
voorgaande jaren voor een meivakantie hadden
gekozen. Naar verluidt was het ook op de vermaarde vrijmarkt aan de Frederik Hendriklaan
opvallend rustiger dan gewoonlijk.
Bij dezen een huldeblijk aan alle kinderen en
volwassenen die zich de moeite hebben getroost
het IJsvogelplein met hun koopwaar te verlevendigen. De vraag is echter hoe lang deze traditie
nog in stand zal kunnen blijven. Het zou mooi
zijn als komend jaar al in januari of februari een
aantal wijkbewoners het voortouw neemt om
weer een leuk aangeklede Koningsdag-vrijmarkt
te creëren, waarop het gezellig flaneren en
verblijven is.
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Nieuwsflitsen
van
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl
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We bestaan tien
JA
AR
jaar en vieren dat
op donderdagavond 15 mei
Door Guus Meijer

Zoals eerder gemeld, bestaat Vogelwijk
Energie(k) dezer dagen precies tien jaar.
Dat jubileum vieren we op gepaste wijze
met een bijzondere bijeenkomst op woensdagavond 15 mei vanaf 20.00 uur in de
bekende voormalige ‘Appelloods’ (tegenwoordig Bureau Dégradé geheten) aan de
Laan van Poot bij de Nachtegaallaan.
Speciale gast is wethouder Liesbeth van
Tongeren, die duurzaamheid in haar portefeuille heeft en de eerstverantwoordelijke is
voor de komende energietransitie, waarbij
we zo veel mogelijk afscheid nemen van
het verbruik van gas als energiebron. Alle
wijkbewoners zijn deze avond van harte
welkom.
Vanzelfsprekend staan ook op deze feestelijke avond overeenkomstig onze doelstellingen begrippen als energiebesparing en
milieuvriendelijkheid centraal.
Naast een korte terugblik op de afgelopen
tien jaar zullen we aandacht besteden aan
een studie van het gerenommeerde onderzoeksbureau DNV/GL naar mogelijkheden
voor duurzame warmte. De resultaten
worden door DNV gepresenteerd en vervolgens willen we bespreken hoe we hiermee
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verder gaan. Dat doen we onder meer in een
paneldiscussie met wethouder Liesbeth van
Tongeren en een aantal wijkgenoten.
De avond zal worden afgesloten met een borrel. Zie ook de in dit wijkblad ingesloten flyer.

Campagne Verduurzaming
Vogelwijk
In samenwerking met het bedrijf Energy
Guards dat de afgelopen jaren al vele zonnepanelen in de wijk heeft geïnstalleerd, begint
Vogelwijk Energie(k) een nieuwe campagne
ter verduurzaming van het woningbestand.
Die campagne omvat een vijftal mogelijke
maatregelen, van eenvoudige kierdichting tot
de nieuwste in het dak geïntegreerde zonnepanelen, alles met aantrekkelijke korting en
vakkundig uitgevoerd door genoemd Haags
bedrijf en met gebruikmaking van producten
die in de Haagse regio worden gemaakt. Zie
ook hiervoor een bij dit blad gevoegde flyer.

Elektrische deelauto
Na een eerste pilot in 2013-‘14 begon
Vogelwijk Energie(k) in 2017 met een actie ter
bevordering van de aanschaf en het gebruik
van elektrische deelauto’s. Deze actie loopt
ook nu nog, zij het zonder de oorspronkelijke
subsidie van gemeentewege, en dit begint
vruchten af te werpen, zoals u aan het slot van
dit verhaal kunt lezen in het relaas van een
wijkgenote uit de Talinglaan.
Hieronder nog eens de voorwaarden:
Voor maximaal drie wijkbewoners draagt
Vogelwijk Energie(k) €100 per maand bij in de
kosten van volledig elektrisch rijden, onder de
volgende voorwaarden:
1. Alleen voor leden van Vogelwijk Energie(k)
die in de wijk wonen;
2. Maximaal 12 maandelijkse bijdragen;
3. De auto moet te huur worden aangeboden
via SnappCar met een inspanningsverplichting om de auto minimaal twee keer per
maand te verhuren;

Harm de Boer geridderd
4. Er staat een Vogelwijk Energie(k)-sticker op
linker en rechter voordeur en een SnappCar
sticker op de voorruit.

Aantrekkelijk aanbod
Wijkbewoonster Nancy Arkema (Talinglaan)
is enthousiast over de elektrische deelauto.
Zij vertelt hierover het volgende:
,,Nadat ik mijn oude autootje had afgeschreven, wilde ik graag gebruik gaan maken van
een elektrische deelauto. Toen bleek dat er in de
Vogelwijk op dat moment niet zo’n auto beschikbaar, was heb ik zelf het initiatief genomen. Ik
kwam daarbij terecht bij Vogelwijk Energie(k),
die al enige tijd een aantrekkelijk aanbod had
om elektrische deelauto’s te stimuleren.
Inmiddels verhuur ik een elektrische Renault Zoë
via SnappCar (www.snappcar.nl). Ik nodig wijkbewoners die af en toe een auto willen gebruiken
of eens elektrisch willen rijden dan ook graag uit
om de Zoë uit te proberen.
Interesse?
Heeft u interesse in deze actie, wilt u weten
hoe het in de praktijk werkt of heeft u andere
vragen, neem dan contact op met Vogelwijk
Energie(k) via info@vogelwijkenergiek.nl
Wij nemen dan contact met u op.

Alle onderwerpen waar Vogelwijk Energie(k)
zich mee bezighoudt, kunt u ook uitgebreider
nalezen op www.vogelwijkenergiek.nl
Via deze website kunt u zich ook opgeven
als lid, voor slechts 25 euro per jaar.

In het kader van de jaarlijkse lintjesregen ter
gelegenheid van Koningsdag kregen ruim dertig
Hagenaars op 26 april in Diligentia uit handen
van burgemeester Krikke een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Onder de gedecoreerden
bevond zich Vogelwijkbewoner Harm de Boer
(Kwikstaartlaan) die vanwege vele vrijwillige
verdiensten op allerlei terreinen was benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De in Friesland geboren en getogen Harm (73)
maakte aanvankelijk carrière bij de politie, onder
meer als chef recherche in Utrecht en adjunct-chef
bij de Centrale Recherche Informatiedienst en
switchte daarna naar het ministerie van Landbouw
en Visserij waar hij hoofd van de Algemene
Inspectiedienst werd. Later volgde een leven als
diplomaat (landbouwattaché) op de ambassades in
Londen, Rome en Bonn.
Tijdens en na zijn beroepsloopbaan deed Harm
echter veel vrijwilligerswerk. Hij was onder meer
bestuurslid van FC Utrecht en interim-manager
bij ADO en bekleedde (of bekleedt) bestuurs- en
adviseursfuncties bij onder meer hockeyclub
Craeyenhout, ROC Mondriaan, de stichting City
Mondial, Koninklijke Horeca Nederland, Golfclub
Ockenburgh, het Haga Ziekenhuis (Cliëntenraad)
en Vogelwijk Energie(k).

Borrel voor nieuwe leden van
Wijkvereniging Vogelwijk
Het bestuur van de wijkvereniging nodigt iedereen
die zich de afgelopen anderhalf jaar heeft aangemeld als nieuw lid van de wijkvereniging van harte
uit voor een welkomstborrel.
Deze kennismakingsbijeenkomst zal plaatsvinden
op zondagmiddag 19 mei van 16.00-18.00 uur bij
Strandpaviljoen De Kwartel op het Zuiderstrand
(te voet of per fiets makkelijk te bereiken via de
duinopgang aan de Laan van Poot ter hoogte van
de Fuutlaan).
In verband met de planning van de catering
verdient het voor degenen die de borrel willen bezoeken aanbeveling zich aan te melden via een mail
naar voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Tot ziens!
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Bakkersechtpaar verrast met
televisieprogramma SBS
Terwijl de Raad van State zich boog over het lot van bakkerij Driessen aan de Mezenlaan, kregen
bakker Victor en zijn vrouw Daniëlle begin april een onverwachte luchtige afleiding voorgeschoteld.
Het winkelpersoneel en de collega-bakkers van Victor hadden het echtpaar stiekem opgegeven
voor deelname aan een SBS-televisieprogramma waarin volkszanger Dries Roelvink en diens
echtgenote en zoons enkele dagen een bedrijfje ‘overnemen’.
De aanvragers vonden dat Victor en Daniëlle
wel een poosje een time-out hadden verdiend
na een hectische periode waarin niet alleen
de broodproductieafdeling in het geding was
(enkele omwonenden zijn de overlast van het
nachtelijk bakken zat), maar waarin Victor ook
een zware operatie had moeten ondergaan.

Kinderfeest en verjaardagsparty
Zo stond er op de ochtend van 2 april tot grote
verbijstering van Victor en Daniëlle opeens
een tv-cameraploeg voor hun neus en doken
Roelvink en de zijnen op om het tweetal uit
de zaak te halen en voor een paar dagen naar
een hotel in Amsterdam te sturen. De kinderen
konden in Den Haag blijven, want voor hen
was ook zorg geregeld, en de bakkerij plus de
winkel zouden voorlopig even gaan draaien
onder ‘leiding’ van de familie Roelvink. Niet
voor niets heet het programma De Roelvinkjes
passen op de winkel.
Als extra activiteiten verzorgden Dries en zijn
vrouw Honoria op woensdagmiddag een kinderfeestje, terwijl hun zoons brood bezorgden

bij wijkbewoners die door omstandigheden
niet meer of moeilijk naar de winkel kunnen
komen.
Als klap op de vuurpijl werd er voor Victor op
4 april, zijn verjaardag, een verrassingsfeest
georganiseerd bij een strandtent op Kijkduin.
Het programma zou op dinsdagavond 7 mei
worden uitgezonden. Rond die tijd zou ook de
uitspraak van de Raad van State er zijn.
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

Mooie en informatieve excursies
Het uitstel van de wandeling met architect
Paul Corbey vanwege het stormachtige weer
van begin maart bleek een gelukkige keus.
Op 22 maart was het buiten aanmerkelijk
aangenamer. Het was een stevige tippel
van het Centraal Station naar het Jozef
Israëlsplein (deels via het Haagse Bos), maar
onderweg werden we gewezen op bijzondere
gevels en kerken en kregen we uitleg over
de architectuur van o.a. het gebouw waarin
het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat is gevestigd.

Bij het beeld van koningin Emma op het
Jozef Israëlsplein ontstond er nog enige
discussie over het materiaal waarvan het
gemaakt is. Het origineel was van natuursteen, maar omdat het in steeds slechtere
staat verkeerde, is het in 2001 vervangen.
Niet van hard plastic, maar in brons, zoals
Wikipedia ons later leerde.
Terug in het centrum hebben we in
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De Posthoorn onder het genot van een drankje
en een bitterbal geanimeerd nagepraat. We
liepen daarna nog een kort stukje door de
binnenstad, maar kwamen tijd tekort. Daarom
beloofde Paul Corbey ons in het najaar nog een
keer mee te nemen.

Oude Stadhuis
Al een paar dagen later stonden we met een
zeer geïnteresseerd groepje in Het Oude
Stadhuis aan de Groenmarkt, waar mevrouw
Coos Wentholt ons geestdriftig van alles vertelde over dit fraaie zeventiende-eeuwse pand.
Ze adviseerde ons nadrukkelijk om buiten goed
naar de mooie architectuur te kijken. Ook gaf
ze ons het advies om in de stadstuin achter het
nabijgelegen Nutshuis eens te gaan luisteren
naar het carillon van De Grote Kerk. Daar is het
geluid goed, zonder het binnenstadsgeruis, en
je hebt ook zicht op de toren. Laat dat nou net
in ons programma van die dag zitten! De tuin
bleek inderdaad een pareltje dat haast niemand
kent. Het Nutshuis zelf is ook prachtig en het
bezoek aan de oude kluis van het voormalige
bankgebouw sprak tot de verbeelding. De
lunch die het inpandige Juni Café voor ons
had klaargemaakt, lieten we ons (in een eigen
ruimte, met zicht op die mooie tuin) uitstekend
smaken.

IVN-boulevardwandeling
De wandeling over een deel van de boulevard
onder leiding van IVN-natuurgids en wijkgenoot Crit van Ewijk was ook een succes. Een
groep van twintig deelnemers liet zich door
Crit informeren over allerlei wetenswaardigheden van het kustgebied. We liepen van
de keerlus van lijn 11 naar De Naald op de
‘Woeste Hoogte’. Iemand vertelde me: ‘Dit is
zo dichtbij en toch was ik hierboven nog nooit
geweest.’ Het was ook verrassend te ervaren
hoeveel natuur, ja zelfs eetbare natuur, op de
boulevard kan worden gevonden. Je bent immers geneigd te denken dat de hele boulevard
versteend is. Crit vertelde ook een en ander
over de eigenschappen van onze kust en over
de kustbescherming. Daarover werden veel
vragen gesteld. Daarom gaan we met hem later
dit jaar een keer naar De Zandmotor ten zuiden
van Kijkduin.

daar niets meer van te merken. Daardoor
werd de zelfgebakken cake van Denise soms
vergeten. En het eindresultaat mocht er
wezen: mooie, zelf beschilderde eieren en
eierdopjes en eieren van stof om aan een
paastak te hangen. Ik wil Denise en Monique
langs deze weg namens alle deelnemers nog
een keer hartelijk bedanken!

Komende activiteiten
Hofjeswandeling binnenstad
dinsdag 28 mei om 14.00 uur
In de Haagse binnenstad valt veel moois te
ontdekken: verborgen schoonheden, stukjes
geschiedenis. Theo van Maanen, medewijkbewoner en gids bij diverse organisaties,
neemt ons mee naar verschillende hofjes in
het centrum, waarvan de meeste tegenwoordig niet toegankelijk zijn. Degenen die al eens
eerder een rondleiding met Theo hebben
meegemaakt, weten dat hij een boeiend
verteller is en erg veel weet van de geschiedenis van Den Haag. Hij neemt ons vanaf
de Grote Kerk mee op een wandeltocht die
uitkomt bij het Hof van Wouw aan de Lange
Beestenmarkt. Dit hofje is in 1647 gesticht
door Cornelia van Wouw met als doel de

Knutselen met eieren
Op 15 april was het tijdens de HoutrustKoffie
weer extra gezellig. Denise en Monique hadden
alles uit de kast getrokken om ons met eieren
te laten knutselen. Vrijwel iedereen begon met
te zeggen ‘ik ben niet zo creatief’ of ik heb twee
linkerhanden’. Maar eenmaal begonnen, was
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Bericht van de Ouderencommissie (vervolg)
huisvesting van alleenstaande vrouwen. Het
grondig gerestaureerde complex bestaat
nu uit 17 huisjes, waaronder het bijzondere
regentenhuis en beheerderhuis. De ‘vergeten groenten’ en kruiden in de Tuin der
Hesperiden worden verzorgd door vrijwilligers met groene vingers. Na afloop drinken
we hier nog koffie met elkaar.

Programma in het kort:
Datum: dinsdag 28 mei
Tijd: 14.00 uur
Verzamelen: bij de toren van de Grote Kerk
Duur: ongeveer 2 uur
Kosten: € 5 voor het bezoek aan het Hof
van Wouw en koffie, ter plekke (gepast) te
voldoen.
Aanmelden: per mail:
ouderen@vogelwijkdenhaag.nl, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer
of, als dat niet lukt, telefonisch bij Ine Essing
tel. 070-3460604.

Beeldenroute op weg naar het
Gemeentemuseum, 11 juni
We wandelen weer eens langs wat beelden
‘in de buurt’. Ditmaal beginnen we bij de
verdekt in het groen opgestelde sculptuur
De Rasp van Jan Snoeck aan de Segbroeklaan,
tegenover nummer 500, vlakbij de hoek met
de Goudenregenstraat. Daarna wandelen we
langs de Haagse Beek (nog drie beelden) naar
het Beeldenpark bij het Gemeentemuseum.
In de tuin rondom het museum staat een
collectie moderne en hedendaagse beelden
van o.a. Donald Judd en Henry Moore. Daar
is ook de ‘fragmentenmuur’ met gevelstenen
van Soll LeWitt te zien. Voor het Museon zien
we in de waterpartij zes sculpturen van Carel
Visser. Na de wandeling drinken we nog
koffie.

Programma in het kort:
Datum: dinsdag 11 juni
Tijd: 11:00 uur
Verzamelen: bij De Rasp van Jan Snoeck
aan de rand van het plantsoen aan de
Segbroeklaan bij het kruispunt met de
Goudenregenstraat.
Duur: 1,5 à 2 uur
Kosten: geen
Aanmelden: per e-mail bij:
marjanscheeres@gmail.com

Concert in toneelloods
zondagmiddag 26 mei
Na de aftrap door het jazzorkest QFive in de
toneelloods aan de Laan van Poot hebben de
Ouderen- en Cultuurcommissie een tweede
Zondagmiddagconcert georganiseerd, op
dezelfde locatie. Op zondag 26 mei om 15.00
uur kunt u voor slechts 5 euro een optreden
bijwonen van een strijkkwartet van vier studenten aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag: Ipek Atilla (viool), Stijn Brinkman
(viool), Christina Schoonakker (altviool) en
Mátyás Virág (cello). Zij brengen een gevarieerd programma met werken van Purcell,
Mozart, Beethoven, Bloch en Borodin. We
hopen op veel belangstelling. Als dit concert
goed bezocht wordt, gaan we in het najaar
een hele serie zondagmiddagconcerten plannen. In verband met de verwachte toeloop is
het aan te bevelen uw komst naar het concert
van 26 mei aan te kondigen via ouderen@
vogelwijkdenhaag.nl

Programma in het kort:
Datum: zondag 26 mei
Tijd: 15.00-17.00 uur
Plaats: Toneelloods Laan van Poot
Kosten: € 5,00 ter plekke te voldoen
Inschrijven: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
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Kortom
Workshop tekenen op 15 mei
in tennispaviljoen Houtrust
Kom lekker (leren) tekenen, want samen
tekenen is leuk en gezellig! Op woensdagochtend 15 mei geeft kunstenares Ingrid Vente in
tennispaviljoen Hourtrust een tekenworkshop.
Ingrid daagt je op speelse wijze uit. Het gaat
dit keer om het proces en de gezelligheid en
niet zozeer om het resultaat. Je zult merken
dat je na deze workshop de volgende keer als je
tekent iets losser bent, iets meer durft, niet zo
bang bent om het ‘fout’ te doen. Ingrid heeft gestudeerd aan de Haagse Koninklijke Academie
van Beeldende Kunst. Ze noemt zichzelf ‘autonoom kunstenaar’ en heeft onder meer tot doel
‘het bevorderen van bewustzijnsontwikkeling
en groei door middel van kunst’.
Je bent op 15 mei welkom op Tennisclub
Houtrust aan de Laan van Poot van 10.00
tot 12.00 uur. De kosten bedragen 15 euro,
inclusief alle materialen. Drankjes kunnen voor
eigen rekening aan de bar worden verkregen.
Aanmelden bij Yvonne Brouwer:
von.brouwer@gmail.com

Vogelwijker Anneke van Zanen
leidt sportkoepel NOC*NSF
Wijkbewoonster Anneke van Zanen-Nieberg
(Patrijslaan) treedt deze maand aan als
nieuwe voorzitter van de nationale sportkoepel NOC*NSF. De 55-jarige Van Zanen, die
in sportief opzicht haar wortels in de wereld
van het handbal heeft, is de opvolgster van
oud-tophockeyer André Bolhuis, die ruim acht
jaar voorzitter is geweest. Anneke van Zanen,
die nu onder meer de voorbereiding van de
Nederlandse deelname aan de Olympische
Spelen van 2020 in Tokyo op haar bord krijgt,
heeft al eerder voor NOC*NSF gewerkt. Van
2010 tot 2016 zat ze er in het bestuur als penningmeester. Ook haar beroepsmatige ach-
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tergrond ligt in de financiële sfeer. Behalve als
speelster bij handbalvereniging Hellas, waar ze
later voorzitter werd, maakte ze ook furore in
de wereld van de accountancy. Ze werkte onder
mee bij PricewaterhouseCoopers, was directeur
van de Algemene Rekenkamer, leidde bij het
ministerie van Financiën de Auditdienst Rijk
en maakte tussendoor een bestuurlijk uitstapje
als plaatsvervangend secretaris-generaal op het
ministerie van Justitie. Vorig jaar maart werd ze
voorzitter van de raad van bestuur van accountantsorganisatie Baker Tilly Berk.

Koorconcert Haga Sonare
op zondagmiddag 19 mei
Bij de lente hoort vrolijke zang, en dat
brengt het gemengd koor HagaSonare in zijn
Lenteconcert op zondag 19 mei om 15.00 uur in
de Noorderkerk aan de Schuytstraat 9. Onder
leiding van dirigent Danny Nooteboom zingt
het koor liederen van onder anderen Mozart,
Schubert, Grieg en Schumann. Het koor wordt
begeleid op de piano door Julia Buizer. Ook
staat sopraansolist Merel van Geest op het programma. De toegang is € 15,00 aan de deur en
€ 12,50 bij leden van het koor. Meer informatie
over het koor vindt u op www.hagasonare.nl.

Wijkbewoonster maakt boek
over oorlogsverzet in Zeeland
In april verscheen het boek Breekbare helden
van Vogelwijkbewoonster Carla Rus. Het boek
gaat over het verzet in Zeeland tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Carla, psychiater en
psychotherapeut, schreef het in haar huis aan
de Kramsvogellaan omdat zij de dochter is van
de in Zeeland vermaarde vroegere verzetsstrijder Jaap Rus, die onlangs overleed. De
eerste exemplaren van het boek werden in het
Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp
aangeboden aan Han Polman, Commissaris van

Kortom
de Koning in Zeeland en aan Gerdi Verbeet,
voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5
mei. Carla, die als therapeut veel mensen met
oorlogstrauma’s heeft behandeld en wegens
een lichamelijke handicap al jaren aan huis
is gekluisterd, schetst in haar boek een breed
beeld van het Zeeuwse verzet. Ze ontdekte
onder meer dat in Zeeland verhoudingsgewijs
(in procenten van de bevolking) meer burgers
in het verzet zaten dan elders in het land. Zie
ook de website www.carlarus.nl

Orkest Musica concerteert op
vrijdag 17 mei in de Bergkerk
Op vrijdagavond 17 mei om 20.15 uur begint
in de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan
het voorjaarsconcert van de Haagse
Orkestvereniging Musica (opgericht in 1910)
onder leiding van dirigent Jos Schroevers.
Op het programma staan werken van Verdi
(Ouverture i Vespri Siciliani), Puccini (2 operaaria’s), Leoncavallo (opera-aria) en Prokoviev
(delen uit de suite Romeo & Julia). Als soliste
treedt op Laetitita Gerards.Kaarten zijn 15 euro
indien besteld via penningmeester@musicadenhaag.nl en 17,50 op de concertavond bij de
ingang van de kerk.

Voorlichting over Frans recht
op 18 mei aan de Papegaailaan
Heeft u een huis een Frankrijk of wilt u er
eentje kopen? Dan is het handig om op zaterdagmiddag 18 mei een bezoek te brengen aan
Papegaailaan 7, want daar verzorgt kandidaatnotaris Mireille Bosscher vanaf 16.00 uur een
vrijblijvende informatiebijeenkomst over Frans
recht. De volgende onderwerpen zullen aan de
orde komen: erfrecht, successierecht, ‘taxe sur
la plus value’, ‘vente en viager’ en ten slotte het
levenstestament. Een hapje en drankje staat
voor u klaar.

Mireille, eigenaar van Juridische Adviespraktijk
Bosscher, geeft niet alleen een uiteenzetting
over genoemde onderwerpen, maar staat ook
open voor alle vragen op het gebied van de
juridische en fiscale praktijk in Frankrijk.
Als u interesse heeft, dient u zich wel snel aan
te melden via info@bosscher-advies.nl
Zie ook de website www.bosscher-advies.nl
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”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 8 mei - Martin Reul verzorgt een avond
met helderziende waarnemingen aan de hand van
een briefje met de naam van een overleden persoon.
Na de pauze kunt u door enkele magnetiseurs worden
gemagnetiseerd.
Woensdag 15 mei – Maria Plop verzorgt een avond
met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
levend persoon.
Woensdag 22 mei – Mannie Hoogendorp verzorgt
een avond met psychometrie aan de hand van bloemen.
U dient zelf een bloem of plantje mee te nemen.
Woensdag 29 mei – Riet Schillemans verzorgt een
avond met psychometrie aan de hand van een foto of
voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 5 juni – Brigitte Goudschmidt verzorgt
een avond met psychometrie aan de hand van een foto
of voorwerp van een levend of overleden persoon.
Woensdag 12 juni - Martin Reul verzorgt een avond
met helderziende waarnemingen aan de hand van
nummers die bij binnenkomst worden uitgereikt. Na
de pauze kunt u door enkele magnetiseurs worden
gemagnetiseerd.
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‘Met de hockeyclub maak ik deze
zomer kinderen in Indonesië blij’

Beste Vogelwijkers,
Mijn naam is Edine van
Breemen, ik ben 16 jaar,
woon in de Vogelwijk, doe
momenteel havo-examen
op het Segbroek College
en ben lid van hockeyclub
HDM. Deze zomer doe ik
mee met de HDM Youth
Academy, waarbij ik drie
weken vrijwilligerswerk ga doen in Indonesië.
Samen met nog vier anderen gaan ik naar weeshuis Pa van der Steur en hockeyschool Hockeyhockey, allebei vlak bij Jakarta, om de kinderen
daar een lach op het gezicht te toveren!
Supermooie projecten
De Stichting HDM Youth Academy heeft sinds
2002 al zo’n 220 HDM-jeugdleden uitgezonden
naar diverse werelddelen om zo andere culturen
te mogen ontmoeten en ter plekke de handen
uit de mouwen te steken. Allemaal supermooie
projecten, waarin het kennismaken met kinderen die het een stuk minder goed hebben dan wij
hier in de Vogelwijk, centraal staat.
Mag het ‘toveren van een lach op het gezicht
van een kind’, zoals de slogan van HDM Youth
Academy luidt, al een doel op zich zijn? Ik vind
van wel. Daarom heb ik er ook heel erg veel zin
in om hieraan mee te doen, en op wat voor manier dan ook mijn steentje te kunnen en mogen
bijdragen. Ook al is het voor een relatief korte
periode van drie weken, toch geloof ik dat deze
uitzending een enorme ervaring zal zijn die mij
m’n hele leven zal bijblijven.

Fundraising
Een vereiste voor de
deelname is dat iedere
deelnemer een bedrag
aan fundraising voor de
HDM-stichting bijeen moet
brengen. U begrijpt het
misschien al: ik ben op
zoek naar familieleden,
vrienden, kennissen en/of
bedrijven die mij persoonlijk willen sponsoren, waarbij absoluut geldt dat
‘elke bijdrage welkom is’. Het is zelfs mogelijk dat
uw bedrijf een factuur ontvangt van de Stichting,
zodat uw donatie als ‘sponsorbijdrage’ aftrekbaar
is. Hopelijk kunt u mij helpen!
Wilt u meer weten over de Stichting HDM Youth
Academy, dan kunt u kijken op de website van
HDM www.hdmonline.nl onder het label ‘HDM &
maatschappij’.
Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met één van de onderstaande commissieleden van de HDM Youth Academy, Bouwien
Keijzer, hdmyouthacademy@gmail.com of via
06-51253236. Ook bij mij kunt u nadere informatie krijgen: 06-45401066.
Het bankrekeningnummer waarnaar u een bijdrage kunt overmaken is:
NL09RABO010.66.89.223 t.n.v. Stichting HDM
Youth Academy, graag onder vermelding van
Edine van Breemen, zodat de penningmeester
precies weet voor wie welk bedrag binnenkomt.
Alvast heel véél dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groeten,
Edine
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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

GEZOCHT - Binnendeur met 6 panelen voor
huis aan Laan van Poot uit begin jaren 20. Wie
heeft er een in de kelder of schuur staan? Wij
zijn na een verbouwing op zoek en hopen op een
wijkgenoot met een deur uit dezelfde tijd. Breedte
ca. 77,5 cm, hoogte ca. 210 cm. Graag contact via
06-12426301.
AANGEBODEN - Na jaren plezier doen we
onze tien jaar oude houten schommel weg
(twee schommels, ringen en rekstok + verankers). Afmetingen lengte, breedte, hoogte:
280x280x230 cm. De twee kunststof schommels
met touw zijn onlangs nog vervangen. Gratis af te
halen. Info: beishuizenjm@yahoo.com of bel met
Jeroen, 06-28633695.
GEVONDEN - Een klein portemonneetje, legergroen, met daarin een OV-jaarkaart met een foto
van een jongetje van plm. 7 jaar oud, vergezeld
van een giftcard van Pathé. Gevonden hoek
Kwartellaan/Sportlaan. Tel. 06-28 44 79 43.
AANGEBODEN - Onze hardwerkende huishoudelijke hulp heeft nog tijd voor een extra adresje.
U kunt mij bellen op tel. 070-3603074 (Martina
Correljé).
AANGEBODEN – Grote witte box met speelgoedla, 80/100 centimeter, gratis af te halen.
Marja van Ede, Kramsvogellaan 31,
tel. 06 12 77 91 40.
TE HUUR - Grote recent gerenoveerde familiewoning in de Vogelwijk met heerlijke tuin voor
de periode van 1 juli tot 15 september. Ideaal als
tijdelijk huis, tijdens je verbouwing of als vakantiehuis voor kinderen/kleinkinderen. We zitten
deze periode zelf in het buitenland. Mail voor
meer informatie naar elinevrijland@gmail.com
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AANGEBODEN - Maandblad Traksjon (voor liefhebbers van Citroën Traction Avant), jaargangen
1992-2002. Gratis af te halen. Info: 06-53404680.
BEACH (Touch) RUGBY – We zijn opzoek naar
enthousiastelingen die zin hebben om op woensdagavond ‘touch rugby’ (zonder fysiek contact) te
spelen op het strand. Info: W. Rijnen, tel.
06–310 26 434 of rijnenwillem@gmail.com
THEATER IN DE FUUT - Komt dat zien!
Theatergroep Plankgas speelt drie nieuwe
voorstellingen in strandtent De Fuut. 12 & 27
juni: Ans en Wilma gestrand, met Anna Nicolai &
Pieternel Bollmann. 13 & 19 juni: DOEK! (Maria
Goos) met Casper van Bohemen en (wijkgenote)
Linda Møller. 20 & 26 juni: Heb ik weer! met
Albertine de Kanter, Magali de Frémery en Nicky
ten Bosch. Aanvang: 18.30 u. Diner & theater: €
43. Reserveren: info@defuut.nl of 070 - 3549074.
Boek snel!
GEZOCHT – Gastgezinnen die drie tot acht
maanden een buitenlandse scholier/student willen opnemen die via het uitwisselingsprogramma
AFS in Nederland studeert. Alle soorten gezinnen
zijn welkom in welke samenstelling dan ook! Je
geeft je gastdochter of -zoon kost en inwoning
en een warm nest. De medische kosten, verzekeringen en reiskosten worden vergoed. Kijk op
de website www.afs.nl/host-an-AFSer voor alle
verdere informatie of bel met Hanneke Teekens:
06-48 55 85 84.
AANGEBODEN/AF TE HALEN - Zeer veel
diverse boeken, (o.a. moderne literatuur, kunst
en natuur), B&O radio met Beovox-speakers,
dames-golftas, koperen kroonluchter, damesfiets
(opknapper) en Akai-geluidsinstallatie. Tel. 06
20181902 of 070-4480842 (Anneke Blaauw)

WIJKOUDERENWERK

Nuttige adressen &
telefoonnummers

Segbroek / Vogelwijk

Politie

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.

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
Werkdagen: ma, woe en do.

Buurtveiligheid

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk.
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

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) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.):
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak.
Verder liefst altijd een afspraak maken via website www.denhaag.nl onder ‘Loket’.
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Informatie over het duingebied
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

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 (25 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein
(070 - 20 52 480) kunnen wijkbewoners ook worden aangesloten bij een ‘telefooncirkel’ .
Dan worden zij dagelijks op vaste tijdstippen
gebeld om te weten te komen of alles in orde is.
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66. e-mail: info@florence.nl
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 - www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
(ook voor personenalarmering en spreekuren
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl
B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05,
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl

De Vogelwijk . mei 2019

39

Activiteiten & Clubs
WIJKVERENIGING

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

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Overige bestuursleden
- Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Portefeuille Openbare Ruimte vacant
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Ledenadministratie

(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.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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Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
Ouderenactiviteiten
Ine Essing, tel.: 346 06 04
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Werkgroep AED Vogelwijk
aedvogelwijk@gmail.com
tel. 06-53414041
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
Willem van Tuijll
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, inekecas@xs4all.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 06-83224388
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex Westduin
Laan van Poot 355A.
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06-29045258
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Segbroek College, Klaverstraat
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.com
Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

