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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.

Als u dit novembernummer in handen krijgt, hebben we niet alleen een nieuw kabinet maar zijn ook
de Amerikaanse presidentsverkiezingen net achter
de rug, zodat al bekend is wie de komende vier jaar
het Witte Huis zal bewonen. Op het moment dat
deze tekst werd geschreven, waren de verkiezingen
nog een adembenemende thriller met onbekende
afloop. Zou Barack Obama mogen blijven of zou de
wereld geconfronteerd worden met een man die
onder meer het wapenbezit van burgers verheerlijkt en een sociale zorgverzekering afschildert als
iets communistisch?
Het afgelopen voorjaar leek voor Obama het binnenhalen van de zege nog een fluitje van een cent,
maar toen in de zomer de retoriek van Romney in
kracht toenam, kwam de tweestrijd toch nog tot
een spannende slotfase. Maar genoeg hierover,
want les jeux sont faits. Die laatste woorden zullen
mijn voormalige leraar Frans, een sympathieke
wijkgenoot die ik af en toe nog spreek, deugd doen.
Nog zie ik zijn – al dan niet gespeelde - verbijstering voor me toen enkele klasgenoten ‘les yeux sont
faits’ hadden opgeschreven.
November is in onze wijk traditiegetrouw de
maand van lampionnen en pepernoten. Lampionnen tijdens het aanstaande Sint Maartensfeest (als
u deze traditie niet wilt laten doodbloeden, moet
u een voorraad snoep kopen en op 11 november
tussen 18.00 en 19.30 uur een brandende kaars
voor uw raam zetten, zodat kinderen weten dat ze
mogen aanbellen) en pepernoten tijdens het Sinterklaasfeest op het Mezenpleintje op zaterdagmiddag 17 november tussen 13.00 en 14.30 uur.
Overigens kunt u op zondag 11 november in de
middag nog naar het HALO-gebouw om daar de
manifestatie ‘Vogelwijk uit de kunst’ te bezoeken.
Een groot aantal wijkgenoten exposeert daar zijn
of haar kunstzinnige uitingen.
Tot slot uw aandacht voor de Algemene Leden
vergadering van de wijkvereniging op donderdagavond 22 november in de HALO-kantine. Zie de
agenda verderop in dit blad. U kunt er meepraten
over het ‘wijkbeleid’ voor de komende twee jaar
en het is ook een mooie gelegenheid om afscheid
te nemen van Pieter Duisenberg die de wijkvereniging bijna zeven jaar uitstekend als voorzitter heeft
gediend.
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PRAAT MEE IN DE VOGELWIJK - EEN BETROKKEN WIJK AAN ZEE

Algemene Ledenvergadering najaar 2012
Vereniging en wijkberaad ‘De Vogelwijk’
Donderdag 22 november
Locatie: HALO Kantine, Laan van Poot nr 363, Den Haag
Aanvang 19:30 uur
(Zaal open vanaf 19.30 uur voor gesprekken met wijkagent Wilfried v.d. Vorst)

AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda
2. Twee parallelle workshops (19.45 - 21.15 uur): gezamenlijk bedenken en bespreken van speerpunten voor de Wijkvereniging 2013/14
Workshop 1. Hoort iedereen erbij in de Vogelwijk?
Toelichting: De wijkvereniging richt zich op verschillende leeftijdscategorieën. Grote groepen kinderen
en ouderen doen mee aan de activiteiten die voor hen worden georganiseerd. Andere groepen, zoals
bejaarden op hoge leeftijd en jongeren tussen 13 en 20 zijn voor de wijkvereniging moeilijker te bereiken.
Nieuwe ideeën zijn welkom en bewoners kunnen ook vertellen wat ze van de gemeente verwachten. Ook de
veiligheid in de wijk is een thema dat hierbij past: wat kun je zelf doen en wat zijn de taken van de overheid
(gemeente, politie)?

Workshop 2. Wat willen we met duinen, strand en kust?
Toelichting: Het is fantastisch zó dicht bij duinen, strand en zee te wonen, met allerlei mogelijkheden voor
wie natuur en rust zoekt of recreatie en gezelligheid. De vraag is hoe je die verschillende functies met elkaar
in balans houdt. Vanuit Scheveningen en Kijkduin wordt aan het relatief stille Zuiderstrand ‘geknabbeld’:
met een nieuw hoog hotel op het zuidelijk havenhoofd,‘all year round’-strandtenten, permanente strandhuisjes en soms wilde plannen om de kust te versterken in combinatie met bebouwing in de duinen of op
zee. Voeg dan nog toe dat er verdeeld is gereageerd op het aanpakken van de duinbegroeiing en je begrijpt
dat het bestuur van de wijkvereniging graag wil horen hoe u over al deze ontwikkelingen denkt. Dat bepaalt onze opstelling richting gemeente en provincie.

Pauze
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plenaire presentatie van conclusies uit beide workshops
Notulen vergadering mei 2012*)
Jaarplan*) en begroting 2013
Vacature voorzitter
Commissies, mededelingen en rondvraag
Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)

*) De betreffende stukken staan vanaf 12 november op de website www.vogelwijkonline.nl
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Denk en praat mee!
Bij de aanstaande ledenvergadering van onze
wijkvereniging (donderdagavond 22 november) gaan we de prioriteiten voor de wijkvereniging bepalen voor de komende twee jaar.
Twee jaar?! Ja, want veel trajecten lopen langer
dan een jaar. Maar de belangrijkste reden is de
volgende: in 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Voor de vorige verkiezingen in 2010 hadden
we ook in een vroeg stadium bepaald wat de
belangrijke thema’s waren. Eén van die thema’s
toen: geen cruiseterminal en geen 1250 woningen op het Zuiderstrand. Daar hebben we toen
op ingezet en met succes. Dankzij vereende
krachten met andere bewonersorganisaties,
een goed gemikte communicatiecampagne
en veel politiek lobbywerk hebben we deze
plannen uit de verkiezingsprogramma’s weten
te halen. Het werd een waar verkiezingsthema
waarop partijen zich gingen profileren door
zich duidelijk tegen de gewraakte voornemens
uit te spreken. En de plannen gingen van de
baan.
Dit is een goed voorbeeld van hoe we gezamenlijk prioriteiten hebben bepaald en naar buiten
toe hebben ingezet. Op de ledenvergadering
van 22 november gaan we dit weer doen.
Samen bepalen we de onderwerpen en de
inzet. Commissies zullen inleidingen houden
en daarna zal in kleine groepjes worden gediscussieerd over wat we willen gaan doen. Het
gaat zowel over de openbare ruimte als over
de sociale gemeenschap. Voor wat betreft de

openbare ruimte spitsen we het toe op ontwikkelingen rond kust, strand en het Westduinpark
(balans tussen natuur, recreatie en commercie)
en inventariseren we welke andere zorgen
er zijn (bijv. rond het groen in de wijk en de
Noordwestelijke Hoofdroute). De sociale
onderwerpen betreffen bijvoorbeeld buurtpreventie en veiligheid, welke behoeften er zijn
aan activiteiten en voorzieningen voor jeugd en
senioren en ook hoe we expats meer bij de wijk
kunnen betrekken.
Kortom: Denk mee en praat mee! Graag tot 22
november in de Halo aan de Laan van Poot!
Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Anke
Lütkenhues, Marianne Moor, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)

VOGELWIJKAGENDA
Zondag
11 november

15.00 - 17.00 uur: Uit de
Kunst in de Vogelwijk (HALOgebouw)

Zondag
11 november

18.00 - 19.00 uur:
Lampionnentocht Sint
Maarten.

Woensdag
14 november

17.00-19.00 uur: Eerste
bijeenkomst VogelNetwerk,
Papegaailaan 7

Zaterdag
17 november

13.00-14.30 uur: Sinterklaas
op het Mezenpleintje

Donderdag
22 november

19.30 uur Wijkvergadering
in HALO-kantine

Vrijdag
23 november

15.15 Excursie 50+ naar
Gemeentemuseum

Weekend 1 &
2 december

12.00-17.00 uur: Winter Fair,
Papegaailaan 7

Elke zondag
tot kerst

13.00-16.00 uur: Winter Fair,
Leeuweriklaan 13

Zaterdag
15 december

19.30 uur Kerstbridgedrive
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Wijkbezoeken legden vooral
verkeersproblemen bloot
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Wat is er mis met het duinpad dat naar de
Fuutlaan leidt? Hoe onhandig is het Sprietplein
voor de bewoners? Waarom houdt de rijwielstrook op de Sportlaan bij de Wildheflaan opeens op? Deze en vele andere vragen kwamen
aan de orde tijdens het tweede werkbezoek
dat ambtenaren van het stadsdeel Segbroek
op donderdagavond 27 september aan de
Vogelwijk aflegden. Op 20 juni was het noordelijk deel van de wijk al – samen met een aantal
bewoners - aan een kritische inspectie onderworpen en eind september was de VogelwijkZuid aan de beurt.
Met een groep van zo’n vijftien personen,
onder wie de wegbeheerders Ron Siliakus en
Ed Lemckert, groenbeheerder Hans Kruiderink,
politieagente Linda Hermans, wijkbestuurslid
Arthur Wiggers en een aantal belangstellende
bewoners, fietsten de wijkschouwers langs een
stuk of tien (tevoren bepaalde) locaties die
vragen opriepen.
Afvalbakken
Allereerst werd op het parkeerterreintje aan
de duinvoet bij de Kwartellaan stilgestaan bij
de vraag of er wellicht wat extra afvalbakken
zouden kunnen worden geplaatst. Dat gaat
inderdaad gebeuren, maar pas in de loop van
volgend jaar, aldus Hans Kruiderink. Het idee
om ook een dispenser voor hondenpoepzakjes
neer te zetten, wees hij af. Op andere plekken
in de stad is dat al eens geprobeerd, maar al na
een paar dagen bleken alle zakjes eruit te zijn
geroofd.
Wel had de groenbeheerder goed nieuws over
de glas- en papiercontainers aan het eind van
de Kwartellaan: die worden volgend jaar allemaal ondergronds gemaakt. Ook de containers
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op de Tortellaan gaan ondergronds. Bovendien
zal de Vogelwijk waarschijnlijk in 2014 één of
meer verzamelcontainers voor plastic afval krijgen. Nu nog is het aantal plastic-containers in
de stad zeer gering omdat er nog altijd sprake
is van een proefneming. De dichtstbijzijnde
plek waar Vogelwijkbewoners hun plastic kwijt
kunnen is nu op de Goudsbloemlaan. Omdat
de betreffende containers daar vrij snel vol
blijken te zijn, zullen ze voortaan vaker worden
geleegd.
Middenstrook Kwartellaan
Komend jaar gaat de gemeente verder met
de herinrichting van de middenstrook van de
Kwartellaan, waarvoor in overleg met de bewoners een plan is ontworpen. De strook krijgt
een ‘natuurlijker karakter’ en er komen lagere
heesters. Met dat laatste wordt het groene deel
overzichtelijker, hetgeen het gebied onaantrekkelijker schijnt te maken voor hangjongeren. Aan het begin van de Kwartellaan, bij
de Sportlaan, wordt het elektriciteitshuisje
volgend jaar uit de middenstrook verwijderd.
Bovendien zal worden getracht aldaar een
wat rijkere wilde beplanting te verkrijgen,

Het fietspad houdt plotseling op.

met onder andere meer klaprozen en minder
van het hooikoortsbevorderende (on)kruid
Ambrosia.
Op het kantoor van het stadsdeel Segbroek
zal worden nagedacht over de suggestie om
de verkeersdrempel bij het inrijden van de
Kwartellaan vanaf de Sportlaan enigszins af te
vlakken. Ook de suggestie om het punt waar
Segbroeklaan en Sportlaan samenvloeien veiliger te maken voor fietsers, zal daarbij worden
meegenomen.
Sprietplein
Aangekomen bij het Sprietplein, een door
enkele huizen omzoomd plantsoentje tussen
de Sportlaan en de Sijzenlaan, vertelde een
bewoonster hoe lastig het is om in de spitsuren
met de auto de Sportlaan op te komen. Zij bepleitte de aanleg van een ‘rondweggetje’ om het
plantsoen, zodat automobilisten gemakkelijk
via de Sijzenlaan naar de Wildhoeflaan zouden
kunnen rijden, waar je via stoplichten op de
Sportlaan kunt geraken. Tot een aantal jaren
geleden had het Sprietplein trouwens zo’n
rotonde-constructie, maar bij een herinrichting
van het plantsoen was die verdwenen.

Een punt van aandacht voor de wegbeheerders
van Segbroek is ook de al genoemde stoplichtkruising Sportlaan-Wildhoeflaan. Voor fietsers
op de Sportlaan, die richting Kijkduin rijden,
houdt de aparte rijwielstrook even voorbij het
Sprietplein plotseling op, waardoor zij volgens
ervaringsdeskundigen ‘vermalen dreigen te
worden’ door de auto’s. De oorzaak hiervan
ligt in het feit dat de Sportlaan op dat punt een
linksaf-vak heeft voor automobilisten die naar
de Daal en Bergselaan willen. Daardoor is er
nauwelijks ruimte meer voor een fietsstrook.
Geconstateerd werd echter dat door een kleine
versmalling van het trottoir en het kappen van
minstens één boom bij het kruispunt een aparte
opstelstrook voor fietsers kan worden gerealiseerd. Verder werd vastgesteld dat het voetgangerslicht voor mensen die op dit kruispunt
de Sportlaan willen oversteken wel erg kort op
groen staat.
Drempels
Naar aanleiding van klachten over de voetgangerslichten bij het kruispunt SportlaanDe Savornin Lohmanlaan, die wandelaars ook
te weinig oversteektijd zouden gunnen, beslo-
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ten de wegbeheerders ter plekke de proef op de
som te nemen. Inderdaad bleken de lichten op
minstens één punt beter op elkaar te moeten
worden afgesteld.
Op de De Savornin Lohmanlaan tussen
Sportlaan en Laan van Poot moet de gemeente
volgens een aantal omwonenden bij de eerstvolgende herbestrating (2014-2015) nagegaan
of de huidige verkeersdrempels wel op ‘logische
plekken’ liggen. Dit zal worden bestudeerd.
Duinhek
Bijna aan het slot van de excursie werden de

bezoekers met een opmerkelijk fenomeen geconfronteerd. Bij het fietspad dat duinafwaarts
naar de Fuutlaan leidt is vrij dicht bij de uitmonding een snelheidsremmende drempel geplaatst
(zo’n moderne met een irritante deuk erin), direct gevolgd door een hek. Het gevolg daarvan
is dat afdalende wielrijders als het ware tegen
dat hek aan gelanceerd dreigen te worden.
Vooral voor fietsers met kinderen in zitjes is dit
een riskant punt. De drempel een meter of tien
terugleggen blijkt een dure grap te zijn. Daarom
werd alom het verwijderen van een stuk hek een
betere oplossing geacht.

Reacties van het stadsdeel Segbroek op aandachtspunten die bij de wijkschouw van
20 juni aan de orde kwamen:
Gevaarlijke situaties in bocht
Nieboerweg-Distelvinkenplein door te hard
rijdende auto’s, die vaak slippen op de tramrails.

Elektronische ‘snelheidsverklikker’ geplaatst en
kattenogen in wegdek aangebracht zodat in
het donker de loop van de tramrails zichtbaar is.
Snelheidsmetingen hebben geen schokkende
resultaten opgeleverd.

Parkeeroverlast rond ziekenhuis Sportlaan

Binnenkort overleg met ziekenhuis en
omwonenden over evt. invoering betaald
parkeren rond ziekenhuis.

Te hard rijdende bussen Sportlaan

Metingen laten geen opzienbarende resultaten
zien

Onduidelijke situatie voor fietsers op
Houtrustbrug richting Vogelwijk

Wordt op gestudeerd in het kader van
doorgaande ‘sterfietsroute’ vanaf het centrum
langs het Verversingskanaal

Fietsers die vanaf Houtrustweg de Segbroeklaan
willen oversteken, moeten onevenredig lang
wachten op groen licht.

Wordt momenteel bestudeerd.

Ontbreken voetpad langs kanaal Houtrustweg

Lastige situatie: beperkte ruimte en het talud
langs het kanaal is geen eigendom van de
gemeente. Momenteel geen geld voor oplossing.

Nachtelijke overlast bezoekers disco Westwood;
gebrek aan fietsrekken

Beveiligers Westwood spreken jongeren bij hun
vertrek vaker aan op gedrag; overleg gaande over
meer fietsrekken bij de disco.

Weinig ruimte voor fietsers die vanuit
Vogelwijk Segbroeklaan willen oversteken
naar Fahrenheitstraat (smal stuk weg en veel
geparkeerde auto’s).

Plan gemaakt om het betreffende stuk straat
langs het JKZ anders in te richten en minder
geparkeerde auto’s toe te staan.
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Afscheid van de Heldringschool
Door Dick van Rietschoten
Met de herfstvakantie in zicht hebben leerlingen en leraren van de O.G. Heldringschool
aan het IJsvogelplein afscheid genomen van
het oude gebouw, waarvan de fundamenten
in 1927 zijn gelegd. In afwachting van een
nieuw onderkomen, dat volgend jaar op de
plek van de oude school zal verrijzen, is de
Heldringschool tot de lente van 2014 gehuisvest in twee gebouwen in Scheveningen.
Peuterspeelzaal ‘Vogelijntje’ en de groepen
1 t/m 4 zijn nu gevestigd in de voormalige
Prinses Julianaschool in de Gaffelstraat en
de groepen 5 t/m 8 gaan naar de vroegere
De Savornin Lohmanschool aan het Willem
Beukelszoonplein. Op schooldagen zullen tussen het Fazantplein en deze tijdelijke locaties
pendelbussen heen en weer rijden.
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Borrel
Op maandagmiddag 15 oktober vond in de
gymzaal van de oude Heldringschool een zeer
druk bezochte afscheidsborrel voor ouders en
leerkrachten plaats. Tijdens dit door de ouderraad georganiseerde evenement werd een
eigentijdse videoclip vertoond (een zogeheten

lipdub), een muzikaal spektakel van filmer
Koen Verhagen, waarin alle leerlingen en docenten optraden. Voorafgaande aan het feest
ontving directrice Ria Schoonenboom twee
bejaarde dames die beiden in de jaren dertig
op de Heldringschool hadden gezeten (zie
foto) en daar nog vele verhalen over konden
vertellen.

Verhuizing
Op 17 oktober kwamen de eerste verhuiswagens het IJsvogelplein oprijden om de
inboedel naar de tijdelijke schoollocaties in
Scheveningen te brengen. De datum waarop de
sloop van de school begint is nog niet bekend,
maar het zal in elk geval in deze maand zijn.
Inmiddels is wijkagent Wilfried, die elke dinsdag in de school spreekuur hield, op zoek naar
een andere locatie hiervoor.
Na de sloop en voorafgaand aan de nieuwbouw
zal de afdeling Archeologie van de gemeente
nog een bodemonderzoek verrichten. Begin
november worden op de speelplaats aan de
kant van het Fazantplein al enkele proefsleuven
gegraven om de samenstelling van de ondergrond te beoordelen.
Voordat de nieuwbouw aanvangt, gaat op de
bouwplaats een stukje ‘archeologie van de toekomst’ de grond in: er wordt een metalen kist
begraven die vol zit met herinneringen aan en
gegevens over de Heldringschool. ,,Je moet het
zien als een soort tijdcapsule, waar in de verre
toekomst weer met verwondering naar zal worden gekeken’’, aldus Ria Schoonenboom.

Zondag 11 november:
‘Uit de Kunst in de Vogelwijk’

Op zondagmiddag 11 november wordt in de
HALO aan de Laan van Poot van 15.00 tot 17.00
uur de tweede editie gehouden van Uit de Kunst
in de Vogelwijk, dé gelegenheid voor kunstminnende Vogelwijkbewoners om de kunstuitingen
van wijkgenoten te bewonderen.
Van zo’n twintig wijkbewoners zullen kunstuitingen te zien en te horen zijn, alles geïnspireerd op
het thema ‘zee’: schilderijen, tekeningen, foto’s,
beelden, viltwerk, gedichten en muziek.
Om 15.30 uur geeft een medewerker van het
Muzee Scheveningen (waar je bij uitstek van alles
te weten kunt komen over het leven van, op en
in de zee) een korte presentatie over Kunst en de
Zee. Voor volwassenen en grote kinderen biedt
de Haagse trainer en coach Mireille Bijnsdorp van
www.words4all.nl een workshop aan met korte
schrijfopdrachten, die te maken hebben met de
expositie en het thema. Kleinere kinderen kunnen deelnemen aan een leuke knutselactiviteit,
waarvoor ook het zilte nat de inspiratiebron is.
Gertrude van Everdingen zal zorgen voor zeemuziek, met de mogelijkheid voor bezoekers om
mee te zingen.
Kom dus in groten getale op zondag 11 november tussen 15.00 en 17.00 uur naar de kantine
van de HALO voor een gezellige middag met
kunst en de zee!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de organisatoren: Simone Kappeyne en
Mieke Douma.
simonekappeyne@planet.nl (of 06-3814 9134)
visserdouma@hetnet.nl (of 06-5118 2890).
De Vogelwijk november 2012
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Lulu Wang creëert interactief
boek en wordt ook uitgever
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Xiaoling Huang en Theo Benschop

Het afgelopen voorjaar passeerde
schrijfster Lulu Wang een opmerkelijke
tijdgrens: ze had precies de helft van
haar leven in China gewoond en de
andere helft in Nederland. ,,En nu de
tijd verstrijkt, raak ik dus steeds langer
verbonden met Nederland dan ik ooit
met China ben geweest,’’ zegt de succesvolle auteur, die samen met haar
man Will sinds tien jaar aan de Pauwenlaan woont. ,,Maar van Nederland
en China houd ik even veel hoor. China
blies mij de eerste levensadem in en
Nederland liet mij literair ontkiemen.’’

Maastricht
Ze werd op 22 december 1960 geboren in
Peking, als enig kind van een officier, verbonden aan de Academie van Militaire
Wetenschappen van China, en een moeder
die historicus was. Lulu studeerde Engels en
kwam in 1986 op haar 25ste naar Maastricht
om er Chinese les te gaan geven aan de hboopleiding tolk/vertaler, tegenwoordig de
Vertaalacademie geheten. Daar schreef ze haar
eerste boek, Het Lelietheater.
Dat debuut maakte haar in één klap beroemd
omdat het een meeslepend geschreven en
grotendeels autobiografisch verslag is over
de Culturele Revolutie ten tijde van Mao en
de soms krankzinnige uitwassen daarvan.
Het boek werd in vele talen vertaald en in 26
landen verkocht. Er volgden nog negen boeken,
waarvan acht ook bestsellers werden. Van het
in 2010 verschenen boek Wilde Rozen – dat
inhaakt op Het Lelietheater – hebben bijvoorbeeld ondanks de terugloop in de boekenverkoop rond 15.000 exemplaren de boekhandels
via de kassa verlaten.
Maanfeestkoek
,,Ik heb door Europa gereisd en in heel veel
landen lezingen en interviews gegeven,’’ vertelt
Lulu aan de keukentafel met uitzicht op de
achtertuin. Ze serveert koffie met Chinese
‘maanfeestkoek’, een rond cake-achtig gebakje,
bijna zo groot als een bierviltje, met een intens
smakende dadelvulling. ,,In China wordt dat
in de herfst gegeten bij het Maanfeest, een heel
belangrijke gebeurtenis omdat het een feest
van verzoening en hereniging is. Misschien
zijn die koeken hier wel te koop in het Haagse
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Chinatown, maar ik bestel altijd zelf een
hoeveelheid in China, dan krijg je de echte
originele.’’
Book app
Haar liefde voor het lage land aan de Noordzee
waarvan ze sinds een twintigtal jaren ook de
nationaliteit bezit, deed Lulu vorig jaar besluiten een bijzonder literair project te beginnen:
een boek met de titel Nederland, wo ai ni oftewel Nederland ik houd van jou. Geen gewoon
boek in de klassieke zin des woords, maar
een interactief boek, een zogeheten book app,
speciaal gemaakt voor de elektronisch-digitale
media, zoals de i-pad, Android-tablet, smartphones en de nieuwste generatie computers.
Het digitale boek is voor een paar euro bij de
Apple-winkel op internet te koop en als je het
hebt geïnstalleerd, kun je er uren zoet mee zijn.
,,Ik ben een van de eerste auteurs in Nederland
en ook daarbuiten die zoiets heeft gedaan,’’
zegt ze trots.
Met een team van technici, kunstenaars en musici heeft de schrijfster er een jaar aan gewerkt.
In juni werd de eerste versie gepresenteerd,
speciaal voor de i-pads. Een paar maanden
later kwam de smartphone-editie uit en sinds
eind oktober is het interactieve boek ook op gewone pc’s met het besturingssysteem Windows
8 te downloaden.
Aantrekkelijk
Lulu: ,,Het is een verhaal van ongeveer zeventig
pagina’s, maar er zit heel veel omheen: illustraties, foto’s, muziek, korte films en ruim 80 zijlijnen rond het hoofdverhaal, die je allemaal kunt
aanklikken. Ook is er een discussieforum. Je
moet met je tijd meegaan hè? De mensen lezen
helaas steeds minder echte boeken, dus dan
moet je het over een andere boeg gooien en het
ook nog zo aantrekkelijk mogelijk maken.’’
,,Ik beschrijf de belevenissen van een Chinese
jonge vrouw, Qiangwei, die voor het eerst
in Nederland komt en haar ogen uitkijkt.
Qiangwei is ook de naam van het meisje dat de

hoofdpersoon is in Wilde Rozen. Je begrijpt dat
ik daarmee mijzelf bedoel.’’
Vreemd
,,In Nederland, wo ai ni komen alle ervaringen
tijdens mijn eerste kennismaking met dit land
samen. Ik vond zó veel dingen vreemd! Niet alleen de overvloedige welvaart, maar ook allerlei gewoonten en bijvoorbeeld het eten en drinken. De melk vond ik hier fantastisch smaken,
want in China werd melk altijd aangelengd met
water. Hier had je heerlijk romige volle melk.
Maar ik vond het hoogst onzinnig dat men dan
ook halfvolle en magere melk verkocht!’’
,,De rol die alcohol hier speelt vond ik ook
opvallend. Zomaar glazen wijn of bier drinken,
dat is er in China echt niet bij. Daar drink je alleen een soort rijstwijn op feestdagen, en enkel
bij het eten. Nog een voorbeeld: de begroetingen! Toen ik in 1994 voor het eerst in jaren
weer naar China ging, met m’n Nederlandse
paspoort op zak, bleek ik al zo verwesterd te
zijn dat ik oude vrienden en bekenden omhelsde en kuste. Dat kon daar helemaal niet!
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Dat was not done. In China gold altijd dat je
zoiets alleen doet als je een hechte relatie hebt,
maar zelfs dan absoluut niet in het openbaar.
Bij de jongere generatie Chinezen begint dat
taboe de laatste jaren wel wat af te brokkelen.’’
Plannen
Lulu is van plan ook al haar eerdere boeken te
digitaliseren, zij het niet zo duur en bewerkelijk
als Nederland, wo ai ni. ,,Anders dreig ik failliet
te raken. Ik wil trouwens in eigen beheer ook
de papieren versies van mijn eerdere boeken
opnieuw gaan uitgeven, zij het op bescheiden
schaal. Ik ben nu dus naast schrijver ook uitgever geworden!’’
Wie de Chinees-Nederlandse auteur wel eens
in de namiddag of vooravond over de Laan
van Poot naar de sportschool op Houtrust ziet
lopen, bij mooi weer zelfs op blote voeten,
bespeurt alleen al aan haar tred dat ze nog
bruist van energie. ,,Behalve een dagelijkse
mediatie heb ik ook de sportschool echt nodig.
Ik heb nog zo veel te doen en ben nog zo veel
van plan! Er is een sprookjesboek in de maak
dat heel kleurrijke illustraties krijgt van de
Haagse kunstenares Susan Schildkamp, ik ga
op tournee met een pianiste en een sopraan,
ik heb mijn eigen website waar ik veel aan doe
en ik heb een idee voor de oprichting van een
centrum voor Chinese cultuur in Den Haag.’’
Vogelwijk
Is Lulu behalve van Nederland als geheel ook
van Den Haag en de Vogelwijk gaan houden?
Ze lacht uitbundig. ,,O ja, héél erg! Maastricht
is uiteraard een fantastische stad met een
Nederlands-Duits-Franse sfeer, maar ik heb
voor Den Haag gekozen omdat dat centraler
ligt en ook nog aan zee. Bovendien had ik
ontdekt dat Den Haag zo mooi groen is, met
veel bossen en parken. Mijn ouders, die nog
leven en al een paar keer in Nederland zijn
geweest, vinden dit ook een geweldige stad. En
de Vogelwijk…. dat is natuurlijk de beste buurt
waar je in Den Haag kunt wonen!’’

Vogelwijk-excursie vol
nostalgie naar Haags
Gemeentemuseum
Op vrijdag 23 november organiseert het Haags
Gemeentemuseum in samenwerking met wijkvereniging De Vogelwijk voor vijftigplussers uit
de wijk een georganiseerde rondleiding langs
de succesvolle expositie Happy Days. Daarbij
worden de bezoekers teruggevoerd naar het
Den Haag van de jaren 1947 tot 1967, de tijd van
de naoorlogse wederopbouw. Inderdaad: Happy
days are here again! Niet alleen kunst, cultuur
en vormgeving komen aan bod, maar ook de
mode, het dagelijks leven, de jeugdcultuur
en de eerste demonstraties. Na afloop van de
rondleiding is er een borrel in Brasserie Berlage,
in het ‘plantsoen’ achter het Gemeentemuseum,
richting het Omniversum.
De kosten van
dit arrangement
bedragen € 20,– per
persoon en voor de
bezitters van een
Museumjaarkaart slechts een tientje.
We verzamelen om 15.15 uur bij de kassa van
het Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan
41. Het museum is goed bereikbaar met bus 24,
auto of fiets. Mocht u een vervoersprobleem
hebben, meldt dat dan bij Ria Zonneveld (zie
telefoonnummer hieronder) zodat kan worden
geregeld dat u met iemand meerijdt.
De rondleiding begint om 15.45 uur en zal een
uur duren. De aansluitende borrel is van 17.00
uur tot 18.30 uur.
Belangstellenden dienen zich tot uiterlijk
zondag 18 november aan te melden bij Ria
Zonneveld, tel. (070) 345.22.68. Geeft u daarbij
tevens aan of u al dan niet in het bezit bent
van een Museumjaarkaart (die u op de 23ste
ook bij u moet hebben!). Mieke Douma en Ria
Zonneveld van de seniorencommissie hopen
velen van u op 23 november te zien.
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Waar is de brievenbus?
Door Dick van Rietschoten

Verborgen brievenbussen, jungle-tuinen, angstaanjagende honden, fikse
regenbuien, gladde tuintegels, lastige hekjes en opgebroken trottoirs. Dat
waren de belangrijkste bestanddelen van een avontuurlijke herfstige tocht die
de schrijver van dit relaas in oktober maakte langs alle ruim 2500 Vogelwijkwoningen. Een vrijwillige en leerzame onderneming die het gevolg was van
een achteloze toezegging.
Wat voorafging was het volgende. Het oktobernummer van dit blad wordt, net als het
aprilnummer, traditiegetrouw huis aan huis
in de wijk bezorgd. In de overige maanden
van het jaar ontvangen alleen de circa 1800
abonnees (lees: leden van de wijkvereniging)
het blad. Gewoon per reguliere post. De huisaan-huisverspreiding is echter bedoeld om de
hardnekkigen die geen lid/abonnee zijn ertoe
te bewegen zich alsnog tot het lidmaatschap
der wijkvereniging te bekeren. Jaarlijks levert
dat een bescheiden aanwas op, maar helaas
valt die vaak weg tegen het aantal uitschrijvingen wegens overlijden of verhuizing.
Medisch mankement
Al sinds jaar en dag worden de huis-aanhuisedities in tweeënhalve dag bezorgd door
oud-wijkbewoner Ronald Moeskops, die
daarvoor een alleszins redelijke vergoeding
ontvangt. Veertien dagen voor de oktoberverspreiding belde deze distributieveteraan
echter naar het hoofdkwartier van het
wijkblad met de mededeling dat hij wegens
een medisch mankement aan een voet niet in
staat zou zijn z’n herfstronde te lopen. Hij had
zijn sombere mededeling nog maar nauwelijks gedaan of de redactiechef – in wiens
hoofd het schrikbeeld opdoemde dat er in
korte tijd een vervangende bezorger diende te
worden geronseld – sprak spontaan de zin uit:
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‘Dan doe ik het ditmaal wel zelf’.
‘Weet waar je aan begint, want het is een behoorlijk zware klus’, waarschuwde Moeskops.
‘Ach, dat zal wel meevallen. Ik ben niet vies van
een stevige wandeling en bovendien is dit een
goede manier om de wijk nog minutieuzer te
leren kennen’, luidde het antwoord. Zo gezegd,
zo gedaan.
Bezorgroute
Welnu, ik heb het geweten. In een auto
volgestouwd met wijkbladen en een handige
schoudertas paraat reed ik op woensdag 3 oktober vanaf drukkerij Pasmans aan de rand van
Loosduinen goedgemutst zeewaarts. Ronald
Moeskops had me een handig plattegrondje
toegezonden, waarop de Vogelwijk duidelijk
bloksgewijs zichtbaar was. Zo kon ik elk gelopen blok afkruisen. Handig.
Ronald begint altijd aan de De Savornin
Lohmanlaan, zo wist ik, en wandelt van daar
uit fluitend in noordelijke richting, met als
slotakkoord een rondgang langs de nieuwe
flats op het voormalige Houtrustterrein. Ik had
echter oneerbiedig een afwijkende bezorgroute
gekozen. Eerst wilde ik het middendeel van de
wijk doen, en dan met name het lastige stuk
waar nog een aantal straten open lag vanwege
riool-, rijbaan- en trottoirvernieuwing. Dan had
ik die hindernissen alvast gehad. De rest kon
alleen maar makkelijker zijn.

Survivaltocht
Op zichzelf een slimme gedachte, ware het niet
dat ik geen rekening had gehouden met een
herfstig regenfront dat ik tijdens deze exercitie
op m’n dak kreeg. Zo werd de reis door het
opbrekingsgebied een natte survivaltocht – met
als extra attractie hier en daar spekgladde
tuintegels – die me na zo’n drie uur noodzaakte om volkomen doorweekt en met nat
zand op broek en schoenen naar huis te rijden
teneinde mij te voorzien van droge kleding,
ander schoeisel en een meer waterbestendige
schoudertas. Excuses aan degenen die ondanks
mijn verwoede pogingen om de bladen droog
te houden toch een ietwat door vocht aangetast
exemplaar in de brievenbus hebben gekregen.
Stenen gleuven
Hiermee is ook het sleutelwoord van de operatie gevallen. Brievenbus. Want alles draaide
gedurende de drie bezorgdagen om deze
centrale vraag: Waar is de brievenbus? Dat is
namelijk bij zeer veel huizen niet in één oog
opslag duidelijk.
Je hebt brievenbussen in diverse uitvoeringen.
Ouderwetse smalle stenen gleuven in de gevel,
waarin vrijwel alle post enkel in opgevouwen
toestand kan worden gedeponeerd (als er tenminste nog iets bij kan, want erachter zit vaak
maar een klein opvangbakje), ruime metalen
gleuven boven- of onderin huisdeuren of aan
de buitenkant van flats en dan nog een ruim assortiment aan buitenbrievenbussen: van groen
plastic, van metaal of zelfs grote klassieke bussen van gietijzer, gekocht op een antiekmarkt of
als namaakproduct via internet besteld.

woekerd door beplanting dat je ze nauwelijks
opmerkt. Geregeld ben ik (niet zelden na enig
gehannes met het openen van een tuinhekje)
tevergeefs een pad afgelopen in de richting van
de huisdeur omdat ik daar een brievengleuf
had ontwaard. Die bleek dan echter onklaar te
zijn gemaakt, waarna ik vertwijfeld rondspeurend alsnog ergens een verscholen buitenbrievenbus wist te spotten. Ook overkwam het me
enkele malen dat ik na enig gezoek eerst een ligusterheg opzij moest duwen om bij een stenen
brievenbus in de gevel te kunnen komen. De
prijs voor de meeste huizen met goed zichtbare
buitenbrievenbussen gaat overigens naar de
Vliegenvangerlaan.
Extra meters
Door al het gezwalk in voor- en zijtuinen, op
zoek naar een goede afleveringsplek voor het
wijkblad, maakte ik behoorlijk wat onnodige
meters. Zo ook bij het fenomeen van twee aan
elkaar grenzende tuinpaden die tot aan de
beide voordeuren door een heg van elkaar gescheiden zijn. Jammer dat je staande bij deur A
dan niet even bij de bus van deur B kunt, maar

Gehannes
Het behoeft geen nadere uitleg dat de postbezorging bij flatgebouwen van een leien dakje
gaat. Maar bij alle overige woningen in de wijk
moet je je ogen bijzonder goed de kost geven
om erachter te komen waar je iets in de bus
kunt doen. Heel veel buitenbrievenbussen zijn
namelijk zeer verdekt opgesteld of zodanig om-
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bode hoorde: ,,In buurten als de Vogelwijk zou
je als postbesteller eigenlijk gewapend moeten
zijn met een snoeimes en een hagelgeweer.’’

helemaal terug moet lopen naar de straat om
het tuinpad van B op te gaan. Sporadisch had
ik mazzel en kon ik staande voor brievenbus
A ook direct de buren bedienen. Bij sommige
panden werd me ook de mogelijkheid geboden
om zonder extra meters een overstapje van
tuinpad A naar tuinpad B te maken, waarvoor
hartelijk dank.
Huisdeuren
Over huisdeuren gesproken: zelfs die waren
nu en dan moeilijk te vinden. Soms bleek de
deur zich niet aan de voorkant, maar aan de
zijkant van de woning te bevinden, maar er
waren ook gevallen waarbij de bezorger eerst
door een soort doolhofje moest alvorens een
deur te kunnen ontdekken.
Opvallend groot was het aantal tuinen waar
al lange tijd geen onderhoud scheen te zijn gepleegd. Hier en daar moest je je echt door een
jungle worstelen. Deze ervaring, gevoegd bij
het geblaf en gegrom van honden dat ik vanachter bepaalde huisdeuren te horen kreeg,
deed me opeens denken aan een opmerking
die ik zo’n twintig jaar geleden van een post-

Boeiend en interessant
Ondanks de regenbuien, het voortdurende
gezoek en de vele voetstappen was de bezorging van het wijkblad, waarbij ik op die eerste
natte herfstmiddag gelukkig nog een poosje
ben geassisteerd door mijn 13-jarige kleinzoon
en diens even jonge vriendinnetje, toch een
boeiende en interessante ervaring.
Nu pas drong bijvoorbeeld de boeiende architectonische verscheidenheid van de wijk goed
tot me door. Nu pas ervoer ik ook dat tuinen
van een groot aantal hoekwoningen zo’n omvang hebben dat je al bijna van een landgoed
kunt spreken. Nu pas ontdekte ik in heel wat
lanen smalle ‘achteromweggetjes’ die naar de
achterkanten van huizen leiden. Nu pas ervoer
ik hoe steriel een woning wordt als grote stukken groen uit de tuin zijn verwijderd, of (zoals
aan het begin van de Koekoeklaan) zelfs ál het
groen.
En nu pas zag ik ook hoe ontzettend veel
wijkbewoners hun huis hebben voorzien van
een beeltenis van de vogel waarnaar hun laan
is genoemd. Haviken, spreeuwen, pauwen,
roodborsten, spotvogels, mezen, kraaien,
kwartels en ooievaars in overvloed. In de
vorm van bordjes of plaquettes aan de gevel
en als beeldjes in de vensterbank of in de tuin.
Aandoenlijk.
Vergeten
Voor zover ik weet, heb ik tijdens de bezorg
ronde slechts één steek laten vallen. Hoe het
kwam is niet meer goed te achterhalen, maar
in elk geval bleek ik een complete flat aan het
begin van de Sportlaan te hebben overgeslagen. Dat sommige bewoners daarna ging klagen omdat ze het blad misten, siert hen zeer.
De schade kon een week later alsnog hersteld
worden.
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Volop mogelijkheden voor
conditietraining vlakbij huis
Door Peter Verburg
Een groeiend aantal bewoners van de Vogel
wijk (en daarbuiten) doet al jaren aan conditietraining. De opkomst van de fitnesscentra heeft
daar beslist aan bijgedragen. Zelfonderhoud
van het lijf is belangrijk en goed. Het kan
vlakbij huis op vele plekken. In officiële
fitnesscentra, zoals bij de Houtrustflats en in
het HALO-complex, maar ook nog steeds in
gezellige groepjes in gewone gymzalen, zoals
de volgende drie mogelijkheden:
• voor vrouwen elke woensdag van 20.00
tot 21.00 uur in de gymzaal van de
Houtrustschool aan het Nachtegaalplein;
informatie bij Ineke Spaanbroek,
tel. 365 30 02 en e-mail
damesgym@vogelwijkonline.nl
• voor mannen elke dinsdag van 20.30 uur
tot 21.45 uur in een gymzaal van de HALO;
informatie bij Frank v.d. Maaten, tel.
06 51 182 353 en e-mail
frank@vandermaaten.nl
• voor vrouwen en mannen ‘gemengd’ elke
woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in de
gymzaal van basisschool De Oase, Donker
Curtiusstraat 4 (bij de Thorbeckelaan); informatie bij Hans de Brabander, tel. 390 66 40
en e-mail hansdebrabander@casema.nl
Deze ‘gymzaaltrainingen’ zijn goedkoper dan
de fitnesscentra en worden eveneens gegeven
door zeer deskundige trainers. De programma’s
verschillen per locatie en zijn zo samengesteld dat iedereen in eigen tempo mee kan
doen. Ineke, Frank en Hans zijn graag bereid
om daarover informatie toe te sturen en per

18

De Vogelwijk november 2012

telefoon vragen te beantwoorden. Ze bieden
programma’s voor alle leeftijden vanaf 30 à
35 jaar.
Waarom?
Waarom zou u aan conditietraining doen?
Een arts die jarenlang voor de Verenigde
Naties in Thailand actief was, dr. Sokh, zei
dat je het leven zou moeten beschouwen als
een huis met vijf denkbeeldige kamers. Om
goed van het leven te kunnen genieten, zou
je volgens hem dagelijks enige tijd in elk van
die kamers aan onderhoud moeten doen. Zo
blijft je leven in balans en kun je overal ook
beter tegen. Eén van die kamers staat voor
zelfonderhoud van je lichamelijke gezondheid,
anders gezegd: conditietraining.
Sommige mensen besteden veel tijd aan dit
zelfonderhoud en anderen beperken het liever
tot enkele uren in de week. Dat kan genoeg
zijn als je bijvoorbeeld vertrouwt op de deskundigheid van Ard Schenk, die onlangs een
inspirerend boek heeft geschreven over het
belang van goed eten, bewegen en geregelde
conditietraining. Titel: ‘Je tweede jeugd begint
nu’. En dat kan gelden voor elke leeftijd van 25
jaar tot… zeg het maar.
P.S. Wie meer wil weten over de opvattingen van
dr. Sokh, kan het hele verhaal van en over hem
van mij krijgen. Stuur een mail naar pv@bart.nl
en ik zend het toe.

Omrijden
Wat me nu toch is overkomen! Zelden heb ik zoiets stoms gedaan. Nou, zelden….
Op mijn jaarlijkse tocht met de auto naar familie in Denemarken vertrok ik op 4
september naar Leens in Groningen, vanuit Den Haag zo’n 265 kilometer. Daar zou
ik bij vrienden logeren.
Op de 5de vertrok ik voor de tweede etappe naar Denemarken, nog zo’n 570 kilometer lang. Vrolijk ging ik op weg. Lekker weer, maar geen zon, wat in dit geval heerlijk
was omdat ik oostwaarts reed.
Net over de Duitse grens werd de mij bekende weg geblokkeerd en moest ik afbuigen. Gehoorzaam vervolgde ik mijn weg, speurend naar omleidingsborden. Maar
ik zie er geen eentje. Na twintig minuten kreeg ik het gevoel: dat gaat niet goed!
Maar toen ik opeens de plaatsnaam Nordhorn zag staan, was ik weer gerustgesteld,
want dat zag er vertrouwd uit. Ik besefte toen nog niet dat ik me deerlijk vergiste
en Nordhorn had verward met Oldenburg, waar ik altijd langs kom. Ik karde maar
door en zag borden met Papenburg en Meppen, die me niets zeiden. Maar even later
doemde opeens de naam Assen op en zelfs Bourtange.
‘Wat raar’, dacht ik. ‘Ik ben weer op weg naar Nederland. En ook nog eens naar het
zuiden! Opeens besefte ik dat Nordhorn op de hoogte van Enschede ligt. Eindelijk
drong het tot mijn duffe brein door dat er iets moest gebeuren. Geen benzinestations, geen politie, geen wegenwacht en in die tussengehuchten zie je ook haast geen
mens. Ik nam een afslag en keerde om. Daar las ik een bord met Emden. Eindelijk de
goede kant op. Opnieuw passeerde ik het vestingstadje Bourtange op de GroningsDuitse grens en eindelijk was ik weer zowat terug op de plek waar ik eerder die
ochtend de provincie Groningen had verlaten.
Tot mijn grote opluchting zag ik een verwijzing naar het vertrouwde Oldenburg.
Nu kon het niet meer missen. Het voelde als thuiskomen. Ik ondervond verder geen
enkel obstakel meer, maar piekerde me suf over de vraag hoe het zo fout had kunnen
gaan. Tot op heden is me dat nog altijd volkomen onduidelijk. Ik bleek bijna 180
kilometer nodeloos te hebben omgereden!
Dit voorval deed me sterk denken aan een andere ervaring. Ooit was ik met een
vriendin op vakantie op het Turkse deel van Cyprus, waar we in het hotel een kaart
van het eiland kregen met het oosten aan de linkerkant en het westen rechts. ,,Je
houdt ‘m op z’n kop!”, riep Kaat. ,,Nee hoor,’’ zei ik, ,,op een kaart is het westen altijd
links, vraag het de bridgers maar. Ik hield het maar op een drukfout, maar dan een
van de bijzonderste die ik ooit had gezien.
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NRC Handelsblad brengt via CBS
wijkdemografie in kaart
Waar in de Vogelwijk wonen verhoudingsgewijs
de meeste gezinnen met maar één ouder? Dat
is in het gebied dat wordt begrensd door de
De Savornin Lohmanlaan, Tortellaan, Oude
Buizerdlaan en Sportlaan. En waar in de wijk
wordt het meest verdiend? Op en rond de
Wildhoeflaan. Deze en soortgelijke gegevens
zijn sinds het afgelopen voorjaar via internet
zichtbaar, met dank aan NRC Handelsblad.
De krant heeft van het Centraal Bureau voor
de statistiek (CBS) de beschikking gekregen
over allerlei demografische gegevens van de
Nederlandse bevolking. Die gegevens zijn
vervolgens zichtbaar gemaakt op Googleplattegronden van steden, dorpen en wijken.
Tik maar eens in een internet-zoekprogramma
de woorden ‘CBS-cijfers komen tot leven’.
Er verschijnt dan een verwijzing naar een onderdeel van de NRC-website waar al die
statistische gegevens te vinden zijn. Wie dat
aanklikt, krijgt een plattegrond voor zich, waar
hij desgewenst een postcode kan
intikken van het gebied dat hij nader wil beschouwen.

Wil je enige demografische gegevens over de
Vogelwijk weten, dan tik je dus 2566 in. Een
paar seconden later krijg je de plattegrond van
de wijk in beeld, bedekt met heldere kleuren.
Dan kun je gaan kiezen: ben je bijvoorbeeld op
zoek naar de hoogste concentraties 65-plussers
in de wijk? Een gebied met een donkerblauwe
kleur betekent dat 5 à 10 procent van de bewoners daar gepensioneerd is, lichtblauw is 10 à 15
procent, zachtgroen 15 tot 20 procent en geel
20 tot 25 procent. Laatstgenoemde kleur zien
we veel aan het begin én eind van de Laan van
Poot en in het appartementencomplex tussen
het Fazantplein en de Laan van Poot. Een nog
hogere concentratie 65-plussers (25 tot 40 procent) vinden we in de flats aan de Sportlaan en
de Ranonkelstraat.
Statistische gegevens over Nederlanders kunnen
zo gedetailleerd zichtbaar worden gemaakt
doordat nergens ter wereld het postcodesysteem
zo fijnmazig is als in Nederland. Gemiddeld
delen in ons land slechts 38 mensen (volwassenen en kinderen) één postcode. En daar maakt
het CBS dankbaar gebruik van.
De Vogelwijk november 2012
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Chiropractor Rikke Sørensen

Na de Vogelwijk via Denemarken
naar een uitdagend nieuw begin
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Soms lopen dingen anders gepland. Rikke
Sørensen, geboren in het Deense Aarhus, had
niet verwacht dat ze hier nog zou wonen. Vorig
jaar wilde zij de Vogelwijk vaarwel zeggen om
zich met haar man Marco en hun vier kinderen
voorgoed te vestigen in haar geliefde geboorteland Denemarken. Zij voerden hun plan uit,
maar het liep toch allemaal anders dan gedacht
en gehoopt. Een terugkeer naar Nederland was
onvermijdelijk. Even was de deceptie groot,
maar nu treurt ze er niet meer om. ,,Wat ik
vooral belangrijk vind: niemand kan zeggen
dat we het niet hebben geprobeerd!”

Rikke is chiropractor. Zij ontvangt mij in
de spreekkamer van haar praktijk aan de
Goudenregenstraat. Terwijl ze koffie zet kijk
ik rond en zie een aantal indrukwekkende
apparaten. Aan de muur posters van delen
van het menselijk lichaam, in dit geval voornamelijk van de wervelkolom. De therapeute
neemt plaats achter haar bureau. Haar werk
als chiropractor is haar passie. ,,Toen ik klein

was had ik dagelijks hoofdpijn, zo erg dat ik er
vaak van moest overgeven. Ik kreeg medicatie
voorgeschreven, maar niets hielp. Hoewel mijn
moeder er geen gerust gevoel bij had, ging zij
met mij naar een chiropractor. Ik was toen 12
jaar. Dat was werkelijk een verademing, want
door de behandeling verdween mijn hoofdpijn
geleidelijk. Dat maakte toen zo’n diepe indruk
op mij, dat ik dacht: dat wil ik later ook!”
Vakantieliefde
,,Ik ben geboren in Aarhus en heb daar mijn
hele leven gewoond. Tijdens mijn studie ontmoette ik mijn man Marco Holleman. Dat was
in Frankrijk, een vakantieliefde! Maar Marco
woonde in Nederland en ik in Denemarken, dus
dat werd een long distance relationship. Vier
jaar lang reisden wij heen en weer om elkaar te
zien. Toen Marco zijn afstudeerproject in een
haven in Denemarken kon doen, gaf dat ons de
kans om samen meer tijd door te brengen.”
Nederland
Het samenzijn beviel zo goed dat Rikke besloot
huis en haard te verlaten om naar Nederland
te komen. ,,In 1999 ben ik afgestudeerd als
chiropractor. En naast Marco als reden om naar
Nederland te komen, was een mooie bijkomstigheid dat hier toen ook veel werk op mijn vakgebied was. Na stage te hebben gelopen in Leiden
en Roosendaal, kocht ik in 2001 de praktijk aan
de Goudenregenstraat. Marco en ik woonden
toen nog in Rotterdam.”
Tortellaan
Rikke en Marco hebben vier kinderen, Tessa
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en Nienke en de tweeling Sanne en Jonathan.
,,Nadat ik onze eerste twee kinderen had gekregen, wilde ik dichtbij mijn praktijk wonen. Wij
keken rond en mijn oog viel op de Vogelwijk,
want dat leek nog het meeste op Denemarken!
Tenminste… in de Vogelwijk zit je niet zo op
elkaars lip, heb je ruimere tuinen en kijk je niet
zo bij de buren naar binnen. Een beetje zoals ik
in Denemarken gewend was, rustig en weids.”
Rikke en Marco kochten een eengezinswoning aan de Tortellaan 58, op de hoek van de
Kruisbeklaan, dat helemaal uitgewoond was,
maar vakkundig werd verbouwd tot hun droomhuis. De verhuizing was voor Marco geen issue,
want het familiebedrijf van Marco, een stuwadoorsbedrijf in de Rotterdamse haven, kreeg
ook een Amsterdamse vestiging, zodat Marco
centraal tussen beide steden kon gaan wonen.”
Emigratie
,,Marco en ik hadden altijd al het idee om
terug te keren naar Denemarken als wij ouder
zouden zijn. Marco was om die reden een studie
Master of Business Administration begonnen
op Nyenrode, zodat hij in ieder geval naast zijn
ervaring als ondernemer ook een ‘echt’ papiertje op zak zou hebben mocht hij in Denemarken
ooit aan de bak moeten.” Maar het idee om te
emigreren naar het Scandinavische land raakte
in een stroomversnelling toen Rikke begin 2011
een e-mail kreeg van een Deense collega. Het
ziekenhuis in het voor Nederlanders moeilijk uit
te spreken plaatsje Middelfart, was op zoek naar
mensen zoals ik. ,,Ik nam contact op, gewoon
uit nieuwsgierigheid, en kreeg meteen een baan
aangeboden!”
Te koop
,,Ik wilde die baan in het ziekenhuis zo graag,
dat wij besloten naar Denemarken te verhuizen.
Ik moest dus de praktijk verkopen. En onze
vierde was op komst, dus ik wilde een koper
vinden voordat ik met zwangerschapsverlof
zou gaan. Ik zou dan niet meer terugkeren naar
de praktijk.” Gemakkelijk was dit besluit voor
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Rikke niet, omdat zij verknocht was geraakt aan
de praktijk en aan haar patiënten, met wie zij
een band had opgebouwd. Hun droomhuis aan
de Tortellaan hielden zij aan, omdat de makelaar huurders had en het niet zo’n gunstige tijd
bleek om het huis van de hand te doen.
Financiering
Wat ging er fout? Rikke vertelt: ,,Achteraf denk
je ‘naïef’ of ‘stom’, maar we dachten echt dat
het wel goed zou komen. De overdracht van
de praktijk aan de Goudenregenstraat zou
eind 2011 gebeuren. We woonden inmiddels
al in Denemarken. Maar we kregen steeds
meer signalen dat er iets aan de hand was met
die praktijk. Het werd almaar duidelijker dat
de aspirant-koper, ook een chiropractor van
buitenlandse afkomst, de financiering niet rond
kreeg. Daarbij kwam dat ook zijn visum als ‘kennismigrant’ verliep.”
Rikke bleef de aspirant-koper bestoken met
e-mails om tot een oplossing te komen, tot hij op
een dag niet meer thuis gaf en naar zijn advocaat verwees. Toen werd het Rikke duidelijk
dat de koop echt niet door zou gaan en dat er
geen oplossing zou komen. Achteraf zegt ze:
,,We hadden niet moeten gaan voordat het geld
binnen was.”
Uitdaging
Na nog geen jaar in Denemarken te hebben gewoond, zat er niets anders op dan terug te keren
naar Nederland. Terug naar de Tortellaan zou je
zeggen, maar daar zaten nog steeds huurders in.
En daarnaast had het ondernemersduo Rikke
en Marco behoefte om bij terugkeer een geheel
nieuwe uitdaging te zoeken.
Enkele jaren geleden hadden zij hun oog al
laten vallen op het statige Huize Beverland aan
de Eikstraat 2, een prachtig pand op de hoek
van de Thomsonlaan met het karakteristieke
torentje met glas-in-loodramen. ,,Marco kwam
erachter dat dit pand te koop stond en het lukte
ons ook nog om de nieuwe eigenaar te worden.
Dit is ons nieuwe project. De verbouwing is nog

De ideale situatie is volgens Rikke dat de klachten van patiënten straks in haar praktijk vanuit
verschillende disciplines kunnen worden
onderzocht. Dat geeft de patiënt snel duidelijkheid. Rikke hoopt dat zij deze in Denemarken
bestaande methode ook hier kan aanbieden.

volop aan de gang en duurt nog tot februari
volgend jaar.”
Het pand aan de Eikstraat is zelfs voor een
gezin met vier kinderen wel erg ruim bemeten.
Rikke heeft dan ook grootste plannen. ,,Ik ga
hier mijn praktijk onderbrengen. Er is ruimte
voor wel vier behandelkamers, dus ik wil dat er
naast een andere chiropractor ook een fysiotherapeut komt en ik hoop in de toekomst ook
een arts.”

Torentje
Wij ronden het gesprek af, als mij nog een
vraag te binnen schiet: wat wordt de bestemming van het mooie torentje met glas-inloodramen? Rikke schiet in de lach. ,,Omdat
het rond is, kun je er moeilijk meubels plaatsen,
dus dat wordt de speelkamer van de kinderen!”
Bij het afscheid zegt ze: ,,Natuurlijk, ik heb
even een droom in duigen zien vallen, maar we
hebben onze ervaringen om weten te buigen
in iets positiefs. En of we ooit weer een poging
wagen richting Denemarken? Ach, voorlopig
zitten wij hier goed!”
Mocht u een kijkje willen nemen op de website
van Rikke: www.chiropractie-rugcentrum.nl

ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN

Dealer van

ACTIE!

Airco geurbehandeling

Normaal € 59,–

Nu € 39,–*

Deze actie is geldig t/m 31 november 2012

*excl. interieurfilter

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Sneeuwbalstraat 138a - 2565 WG Den Haag - (070) 3452137 - info@sneeuwbal.nl - www.sneeuwbal.nl
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Straatfeest op de Allée des Canards
Het is alweer lang geleden, maar het straatfeest dat bewoners van de Eendenlaan op
15 september hadden georganiseerd, staat
alle deelnemers en bezoekers nog goed bij.
Het was dan ook een uitermate genoeglijk
festijn, met Restaurant d’Allée des Canards
waar volop spijs en drank verkrijgbaar was,
met een springkussen voor de kinderen en
vooral een serie indrukwekkende optredens.
Zoals het HBS-lied dat een koortje van jonge
voetballers ten gehore bracht, het lied van
Sarah en van Stijn en Anita, het gitaarspel
van Joeri, de moppentrommel van Sem en
Lander en het verhaal van Ank Schimmel, de
oudste laanbewoonster die in haar huis ook
geboren is. Pas laat in de avond trokken de
laatste feestgangers hun voordeuren achter
zich dicht.

Zaterdag 17 november
komt Sinterklaas
weer in de wijk
Traditiegetrouw brengt Sinterklaas ook
dit jaar weer kort na zijn aankomst in
Nederland een bezoek aan de Vogelwijk.
Dat gebeurt op zaterdag 17 november
tussen 13.00 en 14.30 uur.
Zoals gewoonlijk is het VogelwijkSinterklaasfeest een cadeau van de wijkvereniging en bakkerij Victor Driessen. Bij
de bakkerswinkel aan het Mezenpleintje
zullen Sinterklaas en een groep Pieten
rond 13.00 uur arriveren, waarna de
Pieten een muzikale show ten beste zullen geven. Nieuw dit
jaar is de Suikerspinnenpiet,
die voor elk kind een
suikerspin zal maken.
Dat wordt extra smullen!
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Voor u
geproefd...
In deze nieuwe, experimentele rubriek
kunnen alle wijkbewoners een korte recensie
geven van een restaurant in de omgeving van
de Vogelwijk dat om één of meer redenen
aanbevelenswaardig is. Mail uw ervaringen
naar wijkvereniging@hotmail.com
Door Joop Vermeulen en Dick van Rietschoten
Omdat het restaurant dat we op de avond van
onze vriendenmaaltijd van vier personen op het
oog hadden geheel vol bleek te zitten, moesten
wij uitwijken naar een andere gelegenheid. Op

goed geluk vielen we bij de jachthaven aan
de dr. Lelykade tegenover het Gamma-filiaal
restaurant Adriatico binnen. Het kan oneerlijk verdeeld zijn in de wereld, want waar ons
aanvankelijk bedoelde restaurant afgeladen
was, ontwaarden wij hier alleen een aantal
personeelsleden.
Dat beloofde vast niet veel goeds, zo’n ruimte
met louter lege tafels en stoelen, verzuchtte een
eetgezellin. Maar het viel alleszins mee, zou
niet veel later blijken.
Restaurant Adriatico is in tegenstelling tot
wat je zou denken geen Italiaanse eetgelegenheid. Aan het roer van het nog maar sinds
mei bestaande restaurant staat de Kroatische
eigenaar en chef Ljubo, die wordt geassisteerd
door zoon en dochter. Omdat de witte huiswijn
(Chardonnay) nogal vlak van smaak bleek te
zijn, kozen we voor de iets duurdere en wél
voortreffelijke Spaanse witte, gemaakt van
de frisse Verdejo-duif. Op de rode huiswijn
(Languedoc) was trouwens niets aan te
merken.

Adriatico biedt op z’n kaart voor elk wat wils:
vlees, vis en vegetarisch en dat alles voor zeer
bescheiden prijzen en van goede smaak en
kwaliteit. Wat dat laatste betreft viel vooral
de prachtige malsheid van het vlees op. Onze
entrees, met insalata caprese, inktvisrolletjes,
gambasalade en pata negra vormden het bewijs
dat de zee tussen Italië en Kroatië niet zo heel
breed is.
De hoofdgerechten, met onder meer een prima
tournedos, tonijn en gevulde zeebaars (met
kaas en paksoi) waren allemaal rond de twintig
euro en gingen vergezeld van een veelzijdige
saladeschotel en gebakken aardappeltjes. Geen
bijzondere culinaire hoogstandjes, maar gewoon lekker. Dat gold evenzeer voor de schappelijk geprijsde desserts, zoals het walnotenijs
met walnotenlikeur (5,50).
De slotconclusie van de avond was: Onbekend
maakt ten onrechte onbemind. En: Adriatico
verdient geen avonden waarop je een kanon
door de zaak kunt afschieten.
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In de brievenbus
Lieve mensen, lieve sponsors
In het septembernummer van wijkblad De Vogelwijk heeft een artikel gestaan over mij
en mijn aanstaande deelname aan School at Sea: een zeilreis van een half jaar op een
driemaster met een groep leeftijdgenoten, waarbij je gewoon je schoolopleiding blijft
volgen. Onder andere naar aanleiding van dit verhaal hebben zich veel sponsors gemeld en een bijdrage gegeven. De zeilreis gaat nu zeker door! Het gaat echt gebeuren!
Ik wil iedereen daarom heel erg bedanken voor het mogelijk maken van dit grote
avontuur. Er is veel gebeurd de afgelopen weken. Interviews met kranten, radioprogramma’s en een foto-opname voor de Telegraaf op het schip van Wubbo Ockels. En
natuurlijk alle giften en materialen die ik mocht ontvangen. Alle gevers staan allemaal
vermeld op mijn site www.kimmoatsea.com
Super, superbedankt allemaal!
Inmiddels heb ik alle inentingen gekregen die nodig zijn. Ik ga aan boord van Regina
Maris op 21 oktober om 10.00 uur in de haven van Amsterdam. Er gaan een heleboel
spullen mee van school en voor de expedities, wanneer we ergens aan wal gaan.
De eerste 5 dagen blijven we in de haven van Amsterdam om alles over het schip te
leren en het vertrek voor te bereiden, waarna op 26 oktober het echte avontuur gaat
beginnen. We varen eerst naar Tenerife, waar we de
vulkaan de Teide zullen beklimmen en op de top zullen
overnachten ! Verder hebben we daar nog een uitwisselingsprogramma van een week met een Spaanse school.
Daarna zeilen we in drie weken door naar de Caribische
eilanden, waar ons nog veel meer wacht.
Na een half jaar worden we terugverwacht in de haven
van IJmuiden op 21 april 2013.
Het is natuurlijk een hele onderneming en ik zal mijn
familie & vrienden heel erg gaan missen. Het is ook best
een beetje eng, maar ik wil later geen spijt hebben dat ik niet ben gegaan. Tot na 21
april 2013, dan zie ik iedereen weer. Nogmaals bedankt!
Groetjes, kus en een dikke knuffel,
Kimmo Pronk, Sportlaan 9
Mail: kimmopower@hotmail.com
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Tekst en foto’s: Mischa Vos

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu

�

Naam
Gezinssamenstelling
In de Vogelwijk gewoond
Vroeger adres
Huidig adres

Tine Tettero (84)
Weduwe van Jozef Tettero
Van 1968 tot 1989
Kruisbeklaan 49a
Pastoor van der Boomstraat 66 te Berlicum

maar ook als maatje. Dat hij
er niet meer is raakt haar nog
steeds: ,,Zijn overlijden is
echt een grote klap voor mij
geweest. Het voelt alsof ik in
korte tijd tien jaar ouder ben
geworden.”

Beneden de rivieren, onder de rook van Den
Bosch, woont Tine Tettero. Met haar echtgenoot Jozef verliet zij eind jaren tachtig de
Vogelwijk om zich definitief te vestigen in het
Brabantse Berlicum. Jozef is drie jaar geleden
op 80-jarige leeftijd overleden. Op het kastje
in de woonkamer prijkt een foto van hem, een
man met een zeer vriendelijke uitstraling. Hij
speelde een belangrijke rol in haar leven, zegt
ze, niet alleen als echtgenoot en levensgezel,
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Armoede
Jozef was van goede komaf en
woonde in de Ananasstraat, in
tegenstelling tot de Zwetstraat
in de Haagse Rivierenbuurt,
dat het arme arbeidersmilieu
symboliseerde waar Tine in
opgroeide. Zij bewoonde met
haar ouders, broer en zus een
klein appartement met uitzicht op het spoor. ,,Mijn vader
was banketbakker. Hij had de winkel van zijn
vader geërfd, maar toen de zaak failliet ging,
moest hij noodgedwongen in loondienst.” De
vader van Jozef had het beter getroffen. Hij
was mede-eigenaar van een wasserette. Het
gezin Tettero had het goed. ,,Je kent het wel,
van die diners met mooi gedekte tafels. Voor
mij was dat heel bijzonder. Mijn ouders waren
gewoon arm.”

Ontmoeting
Tine en Jozef ontmoetten elkaar via de roomskatholieke kerk. ,,Na de oorlog organiseerden
de Haagse parochies allerlei activiteiten,
waaronder een debatclub voor jongeren. Ik beheerde het secretariaat en regelde alles. Daar
ontmoette ik Jozef, die bij de club wilde komen
om lezingen te houden en stellingen te poneren waarover werd gedebatteerd. Jozef en ik
bleven altijd met zijn tweetjes over, waarna hij
mij vaak naar huis bracht. Een avond vroeg hij
mij mee naar een studentenfuif. Ik natuurlijk
mee, samen flink aan de drank en toch nog op
de motor terugkomen! Tja, zo ging dat toen…
We trokken steeds vaker met elkaar op. Op een
koude decemberdag vroeg hij me om bij hem
thuis aan te schuiven voor het kerstdiner. Ik
vertelde meteen aan mijn moeder dat Jozef mij
gevraagd had, waarop zij zei: meid, hij is ver
boven je stand!”
Vonk
,,Wanneer de vonk oversloeg? We waren in
mijn herinnering niet meteen ontzettend verliefd, maar het ging gewoon heel goed tussen
ons. We voelden elkaar goed aan en begrepen
elkaar. Pas toen we getrouwd waren laaide het
vuur echt op. Jozef was zo’n lieverd. Hij kon
ook heel goed luisteren en hield mij altijd bij
de les. Ik kon mijn oordeel nog wel eens iets
te snel klaar hebben, waarop Jozef mij altijd
kalmerend en enigszins vaderlijk toesprak:
Tine… voorzichtig. Hij was trouwe ns ook
heel muzikaal en kon prachtig orgel en piano
spelen.”
Oorlog
Tine was twaalf jaar toen het Duitse leger
Nederland veroverde. ,,Ik zat op school aan de
Hoefkade. Ik deed niet echt mijn best, maar
hield mij meer bezig met keten. Het is misschien raar, maar als ik eraan terugdenk, realiseer ik me dat er op school tussen de leerlingen
onderling nauwelijks over de Duitse inval werd
gesproken. Daar hadden we het niet over. En

wij hadden thuis geen radio of krant, dus we
wisten vaak niet eens wat er precies gaande
was.”
Geluk
,,Echt hele nare herinneringen heb ik niet
aan de oorlog. Er moet een engeltje hebben
rondgevlogen rond ons gezin, want er is bij ons
gelukkig nooit iets heel ergs gebeurd. Als er
razzia’s waren, verstopte mijn vader zich snel
in de ruimte boven de schuifdeurseparatie in
de woonkamer. Ze hebben hem nooit gevonden. En als de Duitsers vroegen waar hij was,
dan zeiden wij gewoon dat we het niet wisten.
Vervolgens namen ze dan wel allerlei spullen
mee, zoals koper.“
Bommen
,,Het Engelse bombardement op het
Bezuidenhout in maart 1945 kan ik me nog
goed herinneren, want dat was vlakbij waar wij
woonden. We zagen de vliegtuigen overkomen
terwijl we op het balkon stonden te kijken.
Wat een klappen, dat vergeet je niet meer! Ik
weet ook nog de keer dat op een avond in de
slaapkamer waar ik met m’n zusje lag plotseling heel de kamer verlicht werd. Tegelijkertijd
hoorden we een hard fluitend geluid. Op dat
moment dacht ik echt dat we er geweest waren.
Het bleek een V1-raket te zijn, die vlakbij het
station insloeg.”
Bonnen
,,Tijdens de oorlog hebben we veel suikerbieten gegeten. Met mijn moeder ging ik naar de
gaarkeuken, een emmertje in mijn hand. Als je
je bonnen inleverde, probeerde je ze snel terug
te snaaien om extra eten te bemachtigen. Dat
hadden ze natuurlijk al snel door. Maar ja, veel
eten was er niet, laat staan gevarieerd eten.
Maar mijn moeder maakte er altijd wel wat
van. Achteraf heb ik vaak gedacht hoe moeilijk
het voor haar moet zijn geweest dat zij haar
kinderen in die tijd nauwelijks fatsoenlijk te
eten kon geven.”
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Dakkapel
,,De eerste woning die Jozef en ik samen
betrokken was een parterre in de Archimedes
straat. Omdat we veel last hadden van de
buren, zijn we daar weggegaan. Na een paar
maanden bij mijn schoonouders te hebben
ingewoond, zijn we gaan zoeken naar een
betaalbaar koophuis. Dat was in 1968. Zo
kwamen we terecht op de bovenetage van een
duplexwoning aan de Kruisbeklaan. Onder ons
woonden twee oude dametjes, die dus dezelfde
voordeur hadden als wij.’’

we alsnog de dakkapel plaatsen. Echt goede
buren zijn we uiteindelijk nooit geworden, want
door dat voorval was het contact danig bekoeld.”

De woning aan de Kruisbeklaan

Brabant
,,Jozef en ik kochten voor de weekends een stacaravan in het Brabantse dorp Middelbeers. Het
was in de Vogelwijk natuurlijk heerlijk wonen, zo
dichtbij het strand, maar lekker in de weekenden
naar het nabije zuiden vonden we ook wel wat.
Na verloop van tijd kregen wij een tip: er stond
een boerderij te koop in Berlicum waar wij wel
in geïnteresseerd zouden zijn. Wij dus kijken,
met mijn schoonouders erbij. De weg er naartoe
vond ik al betoverend. Al dat groen en die bossen, het was net een vakantieoord! Toen ik de
boerderij zag, was ik meteen verkocht. Hij had
een rieten dak en was gigantisch groot, met een
voor-, midden- en achterhuis. Naast ons huis in
de Vogelwijk werd dat ons tweede onderkomen.
Vrijdagavond reden we er naartoe en zondagavond kwamen we weer naar de Kruisbeklaan.”
,,Het opknappen van de boerderij werd ongeveer ons levenswerk, maar het was het allemaal
waard. Heel wat feesten hebben we er gegeven.
Iedereen kon blijven slapen, want er waren
kamers zat. We namen in de weekenden ook
vaak de kinderen mee van mijn schoonzus. Die
konden heerlijk spelen in de tuin.’’

,,Nou, dat is me wat geweest met die twee! Wij
hadden een schuin dak op de bovenste etage
en wilden een dakkapel maken zodat Jozef er
een studeerkamer van kon maken, want hij was
socioloog. Wij hadden een vergunning aangevraagd en een aannemer in de arm genomen.
Toen die zojuist een deel van het dak had
gesloopt, belde er een deurwaarder aan: of wij
het dak onmiddellijk weer dicht wilden maken
op straffe van een dwangsom! De dametjes
onder ons hadden alsnog bezwaar aangetekend. Ze vonden een dakkapel geen gezicht,
ook al zouden ze die vanuit hun raam niet eens
kunnen zien! Wij hebben toen een kort geding
aangespannen, dat wij wonnen. Toen konden

Ontslag
Eind jaren tachtig verloor socioloog Jozef vrij
onverwacht zijn baan. Hij werkte voor het
KASKI, het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut,
een in 1946 opgericht sociaal-wetenschappelijk
instituut dat onderzoek verricht naar godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in
Nederland. Voor een aantal bisdommen onderzocht hij bijvoorbeeld of bepaalde kerken al dan
niet moesten worden gesloten.
Tine: ,,Toen hij zijn baan kwijtraakte, waren wij
genoodzaakt één van onze twee huizen op te
geven: óf de Kruisbeklaan óf de boerderij. Wij
hebben toen allebei een lijstje gemaakt met de
voors en tegens van beide huizen en we kozen
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Bericht van de wijkagent:
uiteindelijk voor de boerderij in Berlicum.
Daar waren we inmiddels ook al aardig ingeburgerd. Jozef mocht er in de kerk als organist
zelfs al ‘rouwtjes en trouwtjes’ begeleiden.’’
Expats
,,Voordat wij ons huis aan de Kruisbeklaan
verkochten, hebben we het nog enkele jaren
verhuurd aan expats. Zo woonde er enige
tijd een Spanjaard, maar ook een militair,
een Iraanse diplomaat met zijn vrouw en een
Franse dame die naar men zei van lichte zeden
was. Ze speelde ‘s nachts piano, waar de buren
niet zo blij mee waren.”
Of de dame in kwestie ook ‘praktijk aan huis’
had, daarover heeft Tine Tettero nooit duidelijkheid verkregen.
Seniorenwoning
Momenteel woont Tine in een seniorenwoning
in Berlicum. Het verblijf op de boerderij, die
uiteindelijk veel te groot was voor haar alleen,
noemt ze nog altijd ,,de mooiste periode in
mijn leven.”
Ze zegt dat de aanloop van visite helaas
minder is dan vroeger, maar dat haar huidige
onderkomen haar goed bevalt. ,,Ik heb het
naar mijn zin hier en probeer bezig te blijven.
Dat heb ik altijd wel gedaan: volksdansen,
zwemmen en jeu de boules. Nu doe ik alleen
nog yoga.”
In de Vogelwijk komt zij nog sporadisch. De afstand naar Den Haag vindt zij te groot om met
de auto af te leggen. Soms is er een vriend die
haar brengt, zodat zij toch nog af en toe haar
schoonzus in Den Haag kan bezoeken.
De cirkel is rond
Na het gesprek met Tine rijd ik terug naar mijn
huis in de Vogelwijk, waar ik een paar dagen
later achter de pc mijn aantekeningen uitwerk,
waardoor dit verhaal ontstaat. Locatie: de
vroegere studeerkamer van… Jozef Tettero.
Fijn dat die grote dakkapel er destijds toch is
gekomen!

Registreer waardevolle
goederen
Het komt regelmatig voor dat eigenaren van gestolen goederen de unieke nummers hiervan (bijv.
serienummer van laptop, framenummer van fiets
of IMEI-nummer van mobiele telefoon) niet weten.
Voor de politie is het nagenoeg onmogelijk gestolen
goederen waarvan de serienummers onbekend zijn
te traceren. Daarom adviseert het inbrakenteam
Segbroek u uit voorzorg de gegevens van uw waardevolle spullen te noteren, zodat u deze bij de hand
hebt als u aangifte zou moeten doen van verlies of
diefstal hiervan.
Het is van belang in ieder geval de onderstaande
gegevens te registreren en zorgvuldig te bewaren:
- Omschrijving voorwerp
- Aanschafwaarde
- Merk
- Type
- Serienummer
- Bijzondere kenmerken
Bij de receptie van het politiebureau Segbroek kunt
u een lijst verkrijgen waarop u uw kostbaarheden
uitgebreid kunt registreren. Ook is het mogelijk uw
goederen digitaal te registreren, eventueel inclusief
foto’s, via de ‘STOP HELING’-app van de Politie.

Maak het auto-inbrekers
niet (te) gemakkelijk
In het kader van de actie ‘Geef auto-inbrekers
geen kans!’ hebben agenten van het politiebureau
Segbroek in september in de Vogelwijk via een
steekproef 200 auto’s gecontroleerd.
Tijdens deze controle bleken 35 van de 200 auto’s
een potentieel doelwit te zijn. In 24 auto’s werden
waardevolle spullen aangetroffen, bij zes auto’s was
de zuignap-afdruk van de TomTom op het raam
zichtbaar en vijf auto’ s waren niet afgesloten.
,,Auto-inbrekers merken dit soort omstandigheden
ook snel op. Denk dus aan uw spullen en geef autoinbrekers geen kans!’’, aldus het ‘autocontroleteam’
van de politie.
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Reclamefolder uit 1927 in
kruipruimte gevonden
Het huis van Ruud en Alison van den Brekel
aan de Roodborstlaan 1 gaf onlangs een goed
bewaard geheim prijs. Bij het opknappen van
de kelder en het vervangen van de laatste nog
overgebleven loden leidingen vond de loodgieter in de ondergrondse kruipruimte een
foldertje van vloeipapier met een advertentie
uit 1927 voor een pas geopende tabakswinkel
aan de Mezenlaan 43. Dat is een locatie die
wij tegenwoordig plegen aan te duiden als het
Mezenpleintje en waar vroeger tal van winkels
waren te vinden. De tabakszaak was gevestigd
in het pand links naast de huidige groentewinkel van Ron van Arkel.

Wat de dag zal brengen
Haar soepel vallend jurkje doet ze aan
dat vindt hij altijd mooi, ze houdt van hem
veel lange jaren houdt ze van hem
Niet zoals je houdt van een hoed
of van een aardbei, maar zoals je houdt
van iemand die je nooit wilt laten gaan
Op haar armen en benen wrijft ze
een welruikende lotion
zoekt haar hoogste hakken
– voor hem gaat niets te hoog –
en wankelt pijnlijk heupwiegend
naar de trein
Als ze uren later op het bankje zit
waar ze altijd zaten, pakt ze uit haar tas
het uitgelezen boek

,,Wat mij vooral opvalt is de goede staat
waarin dit reclamevloeiblad verkeert,’’ zegt
Ruud van den Brekel, opgetogen over de
vondst. ,,Het is duidelijk dat onze kruipruimte
altijd erg droog moet zijn geweest.’’
Hoe lang de ‘Sigaren- en cigarettenhandel’ van
de heer Jansz het heeft uitgehouden, is niet
bekend. Wel weten we dat ergens in de jaren
dertig in hetzelfde pand een kapperszaak werd
gevestigd, geleid door de heer Kortekaas. Na
de oorlogsjaren opende de zoon van kapper
Kortekaas er een stomerij en in de jaren zestig
werd het pand een winkel in elektrische huishoudelijke apparaten. Nu is het al enige tijd
een woonhuis.

Hij komt al jaren niet meer, maar je
weet nooit wat de dag zal brengen

Olga
Millenaar

Kortom
Winter Fair aan
de Papegaailaan
In het weekend van 1 en 2 december organiseert Yvonne Brouwer in haar huis aan de
Papegaailaan 7 van 12.00 tot 17.00 uur weer
haar jaarlijkse Winter Fair. Tijdens deze middagen verkopen diverse exposanten prachtige
spullen, alles nieuw en ver onder de winkelprijs. Naast allerlei winter- en kerstdecoraties
voor binnen en buiten, tafelkleden en kandelaars treft u ook mooie cadeaus aan voor zowel
kerst, sinterklaas of andere gelegenheden. U
kunt daarbij denken aan shawls, petten en mutsen (onder meer uit Peru) sieraden en tassen.
Meer informatie op de website
www.vergaderathome.nl
Al met al een sfeervolle, kleine fair, toegankelijk voor iedereen die gezellig even wil komen
neuzen onder het genot van een kopje koffie of
een glaasje wijn.

Presentatie Nieuwe
Catechismus van dr. B. Wentsel
op 10 november
Op zaterdag 10 november om 10.00 uur
worden tijdens een bijeenkomst in de Bergkerk
aan de Daal en Bergselaan de ProtestantsKatholieke Catechismus gepresenteerd. Deze
geheel nieuwe oecumenische catechismus is
opgesteld door dr. B. Wentsel (1929), emerituspredikant van de voormalige Gereformeerde
Kerken in Nederland en al vele jaren woonachtig in de zogeheten Fazantflat aan de Laan
van Poot. Belangstellenden zijn welkom om
deze presentatie bij te wonen. Na afloop ervan
zijn er soep en broodjes beschikbaar. Organist
Warner Fokkens en klarinettiste Wimke
Schrier-Caspers zullen de ‘doop’ van de nieuwe
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catechismus muzikaal omlijsten.
De nieuwe catechismus (uitgeverij: Kok,
Kampen) verschijnt bijna 450 jaar na de komst
van de beroemde Heidelbergse Catechismus uit
1563. Theoloog Wentsel werkte er enkele jaren
aan en schreef het naar eigen zeggen ,,om de
rijkdom van het geloof te laten schitteren, de bijbelkennis te verfrissen, de dialoog aan te gaan
met moslims en vele zoekenden meer houvast te
geven.’’ Hij vervaardigde twee versies: de Kleine
Protestants-Katholieke Catechismus van 140
bladzijden en de Grote Protestants-Katholieke
Catechismus van 750 bladzijden.

Maak op maandagmiddagen
kennis met kinderopvang
De Blauwe Boxer
De Blauwe Boxer, een instelling voor buitenschoolse opvang die is gevestigd op het terrein
van Haag Atletiek aan de Laan van Poot, biedt
ouders en kinderen elke maandag door middel
van een ‘inloopmiddag’ de gelegenheid om kennis te komen maken.
Op maandagmiddagen van 15.30 tot 18.30 kunnen kinderen naar hartenlust ‘op proef’ bij De
Blauwe Boxer komen spelen, knutselen en sporten. De eerste twee keer deelnemen is gratis.
De Blauwe Boxer, onderdeel van de landelijke
organisatie SKON kinderopvang, is een zogeheten sport-bso. Dankzij de bijzondere locatie
kunnen er dagelijks voor kinderen in de basisschoolleeftijd verschillende sportactiviteiten
worden aangeboden.
Bij de Blauwe Boxer worden de kinderen na
schooltijd opgevangen waar ze even kunnen
genieten van een glas ranja en een stuk fruit.
Hierna kunnen ze zich op diverse manieren
vermaken. Voor nadere informatie kan worden
gebeld naar telefoonnummer 06-13710983.
Mailen kan ook: deblauweboxer@skon.nl

Kortom
Zondag 11 november
Sint Maartensfeest

Kerstbridgedrive op
zaterdag 15 december

Op zondag 11 november begint om 18.00 uur
weer de jaarlijkse St. Maartenstocht door de
wijk. Kinderen lopen met lampions langs de
huizen en overal waar een kaars voor het raam
brandt, kunnen ze aanbellen en een liedje
zingen. In ruil daarvoor krijgen ze een versnapering. Er zijn drie startlocaties, waar zoals
gewoonlijk eerst een oliebol van bakker Victor
Driessen wordt genuttigd: het Mezenpleintje,
de Pauwenlaan ter hoogte van nr. 91 en de
hoek van de Laan van Poot en de Tortellaan.

Een decembermaand in de Vogelwijk is niet
compleet zonder de vermaarde Vogelwijk
Kerstbridgedrive. Op zaterdagavond 15 december om 19.30 is het weer zo ver. De locatie is als
vanouds het souterrain van de Bergkerk aan de
Daal en Bergselaan.
Kosten: nog altijd slechts 4 euro per persoon.
Deelnemers dienen zich snel op te geven bij organisatrice Lucie Nijmeijer, telefoon 3230181,
of per e-mail: lucienijmeijer@hotmail.com

Elke zondag herfst- en
kerstfair in Ivy Lodge
Vanaf deze maand tot kort voor Kerstmis houdt
Grada Albregts in haar villa Ivy Lodge aan de
Leeuweriklaan 13 op alle zondagmiddagen
van 13.00 tot 16.00 uur weer de welbekende
en gezellige herfst- en kerstfairs. In de sfeervol
verlichte tuin, het tuinhuis en de serre van Ivy
Lodge zijn op acht zondagen in november en
december vele sfeerartikelen te koop, zoals
huis- en tuindecoraties, brocante, lampen,
tafelkleden, kussens, schilderijtjes, kleine meubeltjes en originele cadeautjes. Het overgrote
deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.
Dit seizoen is dat de Haagse Stichting Blijf
Vrouw. Deze organisatie zet vrouwen uit de
regio met een levensbedreigende ziekte die in
slechte sociaal-economische omstandigheden
verkeren in het zonnetje. De vrouwen krijgen
een ‘verwen-arrangement’ of er wordt een
bijzondere wens van hen vervuld.
Nadere informatie kunt u van Grada krijgen via
haar mailadres:
grada_guida@hotmail.com

Natuurherstel Westduinpark
tweede fase van start gegaan
In de voorlaatste week van oktober is in het
duingebied dat grenst aan de wijk Duindorp de
tweede fase van start gegaan van het natuurherstelproject voor het Westduinpark. Net
als in het projectgebied dat vorig jaar onderhanden is genomen (tussen Kijkduin en de De
Savornin Lohmanlaan) zullen ook hier bulldozers en andere zware machines aan het werk
gaan om ongewenste beplanting weg te halen
en weer ‘blanke duintoppen’ te creëren.
In de duinstrook langs de nieuwe flats aan de
Wieringsestraat zullen ongeveer 300 bomen en
boompjes worden gekapt. Verder zal de skatebaan in het duingebied achter de keerlus van
lijn 12 verdwijnen. Net als in het gebied van
fase 1 worden ook hier alle asfaltpaden vervangen door schelpenpaden en worden waar
mogelijk afrasteringen verwijderd. Aan het slot
van de operatie krijgt ook dit duingebied en
bescheiden kudde van Schotse hooglanders.
Op 17 oktober hebben vertegenwoordigers van
de gemeente en de provincie tijdens een informatieavond voor belangstellenden in Duindorp
tekst en uitleg gegeven.
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Kortom
Ondernemers uit de Vogelwijk,
sluit u aan bij het VogelNetwerk

Wethouder Sander Dekker
staatssecretaris Onderwijs

Vind u het ook fijn als je zaken kunt doen met
iemand uit de buurt? Te weten wat er zoal in
onze wijk voor ondernemingen zijn? En zou
het niet aardig zijn om in deze tijden van crisis
werk uit te besteden aan elkaar in plaats van
ver weg? Sluit u dan aan bij het VogelNetwerk!
Het VogelNetwerk brengt ondernemende
Vogelwijkers bij elkaar.
Het is een initiatief van een aantal zelfstandige
ondernemers uit de Papegaailaan en omgeving, zoals enkele coaches, een gezelschapsdame, een schoonheidssalon, een masseur, een
vertegenwoordiger in horecameubilair en een
verhuurder van vergaderruimte.
De initiatiefnemers willen proberen eens
per maand een borrel te organiseren voor
Vogelwijkse ondernemers, waarbij iedereen
een minuut de tijd heeft om iets over zijn of
haar bedrijf te vertellen. Visitekaartjes worden uitgewisseld en onder het genot van een
wijntje, biertje of frisje wordt met elkaar kennis
gemaakt. Iedere deelnemer krijgt na afloop per
mail de lijst van deelnemers toegestuurd.

De Haagse VVD-wethouder van Financiën en
Stadsbeheer Sander Dekker is opgestapt omdat
hij in het tweede kabinet-Rutte aan de slag gaat
als staatssecretaris van Onderwijs.
De 37-jarige Sander Dekker was de afgelopen drie jaar ook stadsdeelwethouder van
Segbroek. In die hoedanigheid bracht hij verschillende malen een bezoek aan de Vogelwijk.
De nieuwe staatssecretaris is een geboren en
getogen Hagenaar (hij groeide op in de wijk
Transvaal) en studeerde bestuurskunde in
Leiden. Met het onderwijsveld heeft hij al aardig wat ervaring, want van 2006 tot 2010 was
hij wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport.
Vóór die tijd was hij gemeenteraadslid en van
2004 tot 2006 leider van de VVD-fractie in de
Haagse raad.

De eerste bijeenkomst is op:
WOENSDAG 14 NOVEMBER
tussen 17.00 en 19.00 uur
Adres: Papegaailaan 7
Je bent welkom tussen 17.00 en 17.30 uur. Om
17.30 uur beginnen we met de 1-minuut presentaties. Deelname kost € 10,00 inclusief borrel en hapjes. Geef je op bij:Yvonne Brouwer,
Papegaailaan 7, tel. 070 3 23 41 87,
mobiel 06 146 589 79
info@vergaderathome.nl
www.vergaderathome.nl
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‘Home Sale’ van webwinkel
Fredst op 9 en 10 november
Webwinkel Fredst uit de Vogelwijk opent binnenkort de deuren voor een ‘home sale’.
Vrijdag 9 november van 11.00 tot 21.00 en
zaterdag 10 november van 11.00 tot 18.00
kunt u op Kruisbeklaan 59 de unieke producten komen bekijken, voelen, passen en als het
bevalt... kopen!
Fredst is een webwinkel (www.fredst.nl) van
eigenaresse Patrice van Alphen. De naam van
de winkel is samengesteld uit de voornamen
van haar drie kinderen Frederieke, Stijn en
Teun. Patrice bedenkt en maakt allerlei producten, zoals kinderkleding en kraamcadeautjes,
maar ook kleding- en woonaccessoires en
andere hebbedingen voor groot en klein.
Twee keer per jaar kan een ieder bij Patrice aan
huis langskomen om alles live te bekijken en te

Kortom
kopen. Het is ook mogelijk om uit de aanwezige stoffen een rokje, knuffel of kraamcadeau
samen te stellen. Fredst gaat dan aan de slag
en voor je het weet, ligt er een uniek ontwerp,
mooi verpakt op de deurmat.
Kom vrijdag 9 of zaterdag 10 november rustig
binnen lopen op Kruisbeklaan 59. De koffie
staat klaar!

Vrijwilligers gezocht voor
vriendschappelijk huisbezoek
De Welzijnsorganisatie Segbroek is op zoek
naar vrijwilligers (m/v) om aan de toenemende
vraag voor vriendschappelijk huisbezoek te voldoen. Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een
oudere die behoefte heeft aan gezelschap. Dit
kan gaan om bejaarden die bijvoorbeeld niet
meer zelfstandig de deur uit kunnen. Gezocht
worden nieuwe vrijwilligers die samen met de
te bezoeken persoon bijvoorbeeld een krant of
tijdschrift willen lezen, een spelletje doen of
een wandeling maken. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk
Segbroek, telefoon 070 – 3600237.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 7 november: Tineke de Caluwé
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 14 november: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst.
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door
diverse magnetiseurs.
Woensdag 21 november: Maria Plop verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 28 november: Jan Debeij verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een levend persoon.

EEN GOEDE TIP VOOR
CADEAUMAAND DECEMBER
Niet te duur
Dicht bij huis
Plezierig leesbaar
Informatief
Herkenbaar
Interessant
Verrassend Gewoon doen !!
Het boekje Vogelwijk Tuinstad is te koop voor
12,50 euro bij:
- Boek- en kantoorhandel Bruna,
Fahrenheitstraat
- Carla’s boeken, winkelcentrum De
Savornin Lohmanplein
- De Vulpen, Frederik Hendriklaan
- Paagman, Frederik Hendriklaan.
- Boekhandel Scheveningen, Keizerstraat
- VVV Bibliotheek, Spuiplein.
- En bij de leden van de Bomencommissie
Vogelwijk, o.a. Talinglaan 19,
Leeuweriklaan 12 en Houtrustlaan 32
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

OPPASMOEDER GEZOCHT - Drukke gezellige familie zoekt een lieve oppasmoeder om
onze zoon (6) en dochter (9) van school te halen
(Vogelwijk) en mee te nemen naar sport in de
buurt (voetbal en turnen). Voor
3 à 4 dagen in de week. Fam Stadhouders:
tel 06-13962910.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouwbare
huishoudelijke hulp, 36 jaar, heeft nog tijd over.
Zij spreekt goed Nederlands, werkt heel netjes,
gedegen en doet graag ‘grote beurten’. U kunt mij
bellen voor verdere informatie.
Tel. 3257683.
TEHUIS VOOR POES GEZOCHT - Wegens omstandigheden een goed tehuis gezocht voor onze
lieve schildpadpoes Nikkie. Deze ‘binnenpoes’ is
gesteriliseerd en 13 jaar oud.
Inl.: 323 63 77 of 06-58 85 42 40.
TE HUUR - Royaal (90 m2) 4-kamer topappartement in Vruchtenbuurt. Twee ruime slaapkamers,
kamer-en-suite, luxe badkamer, balkon op ZW,
dubb. glas. Huurprijs € 875,- p.m. excl. glw. Info:
06-51239335.
GEZOCHT - Schrijfster zoekt lichte en rustige
ruimte om aan haar boek te werken. Wie heeft
deze ruimte (met vrije opgang) beschikbaar? Bel
Annette 06-54756052.

HUISOPPAS GEZOCHT? - Gaat u overwinteren in het buitenland en zoekt u een betrouwbare
oppas die voor uw huis, tuin en post zorgt? Neem
dan contact op met mevrouw E. Lansdorp tel.
3636145.
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn goede hulp
heeft nog tijd beschikbaar. Ze is te bereiken op
06 17936426 voor het maken van een afspraak.
Referenties: 070 3232410, G. v.d. Haagen.
TE KOOP - Het ultieme sinterklaascadeau voor
een kleuter: een z.g.a.n. fietsje met handrem en
standaard. Prijs 45,-. Fam. Unger tel. 3235340.
AANGEBODEN - Hulp bij het onderhouden
en veranderen van uw tuin door bevlogen en
natuurlijk tuinierster; €17,00 per uur. U kunt mij
vrijblijvend bellen voor een afspraak. Marjolein
Minks, 06-52411181 of 7803655.
TE KOOP – Garage ca. 6.00 x 3.00 m. onder de
Sportlaanflats ter hoogte van de Kwartellaan.
Altijd droog vanwege verwarmingsbuizen.
Vraagprijs: € 48.500,-.Inlichtingen: telefoon
06-5432 0402 of e-mail assenrom@ziggo.nl
AANGEBODEN - Onze hardwerkende hulp
heeft nog tijd over. Ze spreekt en schrijft goed
Nederlands en is betrouwbaar. U kunt haar bellen
op nummer 06-26217601. Ze werkt al op meerdere adressen in de Vogelwijk. Voor referenties
kunt u bellen met tel. 06-11925073.
MUSICI GEZOCHT – Het afgelopen voorjaar
opgerichte harmoniegezelschap ‘Dagorkest
Vlietstreeek’ zoekt nog trompettisten, klarinettisten en hoornisten. Als je van muziek maken
houdt en van gezelligheid, kom dan eens naar een
repetitie: elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur
in gebouw Marcanto van de Voorburgse muziekvereniging St. Caecilia, Groene Zoom 11, Den
Haag. Het orkest gaat onder meer optreden in
verzorgingshuizen.
Voor verdere informatie, zie: www.stcaecilia.nl
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 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. 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel 070 353.85.11

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 2629999 of (070)-3600237.
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen
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. 360 02 37.
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. 754 55 55.
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. 306 10 20
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
wi j kvereniging

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

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

