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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.

We hebben een merkwaardige zomer achter de rug.
Een zomer die eind april begon, die in juli ophield
om plaats te maken voor koud, nat en winderig
herfstweer en die in augustus de draad nu en dan
weer oppakte. Het absolute dieptepunt was 14 juli:
de hele dag plensregen en windkracht 9. Daags erna
lag de stad bezaaid met bruut afgerukte boombladeren en takken.
De ervaringen in de afgelopen jaren hebben inmiddels geleerd dat het uitermate riskant is om in juli
activiteiten in de open lucht te organiseren, laat
staan wandel-, fiets- of kampeervakanties in eigen
land te plannen.
In dagblad AD/Haagsche Courant lazen we dat veel
mensen ter compensatie voor het slechte weer zichzelf waren gaan verwennen met goede maaltijden
buiten de deur. Niet de afhaalchinees of een pizzeria,
maar ‘troost-eten’ op niveau. Dat was in deze barre
economische en meteorologische tijden een mooie
opsteker voor de kwaliteitshoreca, ook in de directe
omgeving van onze wijk, zoals wij persoonlijk ervoeren in gelegenheden als At Sea bij de haven (grenzend aan het vroegere Norfolkterrein), Al Dente aan
het Goudenregenplein, restaurant Bis op de hoek van
de Thomsonlaan en de Valkenboskade en ook het
kleine maar fijne Thaise eethuisje ToekToek aan de
Westduinweg.
Een simpel hapje eten bij strandtent De Kwartel
kwam er in de tweede helft van ´herfstmaand´ juli
niet van en iedere Vogelwijker weet inmiddels wel
waarom. De verwoestende brand van zaterdagochtend 16 juli legde de tent enkele weken lam. Het lijkt
alweer lang geleden, maar omdat dit blad in augustus niet is verschenen, komen we er in dit nummer
toch nog op terug.
Tot slot nog een extra oproep aan u als lezer om op
zondag 11 september tussen 16.00 en 18.00 uur een
drankje en hapje te komen nuttigen bij de wijkborrel aan het Fazantplein. Daaraan voorafgaand zijn
er diverse sportieve activiteiten in het kader van de
Vogelwijk-Lanenloop, maar ook als u daar niet aan
mee doet of niet naartoe wilt, nodigt het bestuur van
de wijkvereniging u van harte uit voor de borrel.
En nog iets: doe uzelf eens een lol geef u op voor een
bezoek op 8 oktober aan de ARTI-kunstbeurs met de
speciale Vogelwijk-pendelbus. Zie enkele pagina’s
verderop.
DvR
De Vogelwijk september 2011

1

daaruit kunnen worden getrokken. In het okto
bernummer van ons blad komen we daarop
terug.

Het woord is aan

de voorzitter...
De zomer loopt alweer op z’n eind. Na zo’n
periode waarin alles een beetje langzamer
gaat, wens je dat dat relaxte leefritme nog lang
zo blijft. En daarnaast: de regen zou nu toch
wel ‘op’ moeten zijn? Ik hoop dus op nog een
paar warme weekends en (na)zomeravonden.
Vooral ook voor de strandtenthouders: De
Kwartel (na de brand weer deels opgebouwd),
De Fuut, La Cantina, Friends, Bo Beach, Pier
32, De Staat, Vulcano, etcetera: we hebben allemaal zo onze favorieten.
Tijdens mijn vakantie in Catalaans Spanje
kwam ik kort na het bekend worden van het
nieuws over de Kwartelbrand zowaar een restaurantje tegen dat ook De Kwartel heette. Iets
nauwkeuriger: De Kwartels. Zie bijgaande foto.
We hebben er heerlijk gegeten!
Riolering en bestrating
De gemeente heeft bekendgemaakt dat de vernieuwing van de riolering en bestrating in het
wijkgedeelte tussen de Kwartellaan en de Oude
Buizerdlaan (Vogelwijk fase 3) volgend jaar
februari zal beginnen. Uiteraard zullen de bewoners van de betreffende lanen tijdig worden
geïnformeerd over wat hen te wachten staat.
De resultaten van de dit voorjaar gehouden
enquête over de rioleringsprojecten van de
afgelopen vier jaar (waaraan helaas maar weinigen hebben deelgenomen) kunt u vinden op
onze website: www.vogelwijkonline.nl
Een delegatie van de wijkvereniging heeft
deze maand overleg met de gemeente over de
uitkomsten van de enquête en de lessen die
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Wijkwandeling VVD
Op zaterdag 1 oktober brengen vertegenwoordigers van de Haagse afdeling van de VVD een
werkbezoek aan de Vogelwijk. Dat gebeurt
door middel van een wijkwandeling onder leiding van gemeenteraadslid Martin Wörsdörfer.
U bent hartelijk welkom om mee te wandelen
en uw stem te laten horen! We beginnen om
14.00 uur met een kop koffie bij mij thuis aan
de Kwikstaartlaan 16. Noteer dit maar alvast.
Erfpacht
Eind augustus heeft de gemeente opnieuw een
aanbieding gedaan om de erfpacht om te zetten
in eigen grond. Bij een eerdere gelegenheid
hebben onze wijkgenoten Harold Belderbos
en Hans Mentink adviezen hierover verstrekt.
Aangezien de gemeente van belangstellenden
een reactie verwacht vóór 1 oktober, zullen
we hun advies op dit nieuwe aanbod op onze
website zetten.
Kerk Sportlaan
De wijkvereniging is benaderd door de projectontwikkelaar die zich bezig gaat houden met
de voormalige RK kerk aan de Sportlaan. Op
dit moment is er nog weinig informatie, maar
de plannen betreffen naar verluidt sloop en
nieuwbouw. Er is binnenkort een afspraak en
daarbij zullen we ook spreken over spoedige
communicatie met de bewoners, met name de
direct omwonenden. Het uitgangspunt van de
wijkvereniging is de bescherming van het tuinstadkarakter van de Vogelwijk als beschermd
stadsgezicht.
Rol van de wijkvereniging
De gemeente heeft een nieuw beleid met betrekking tot bewonersorganisaties. Dit betreft
onder andere een nieuwe vorm van subsidiëring (minder) en een duidelijker rol van

bewonersorganisaties als tussenschakel tussen
bewoners en gemeente.
Financieel gezien zijn de gevolgen voor ons niet
groot. Het andere aspect betreft de vertegenwoordigende rol. Deze rol hebben wij de laatste
jaren al geprobeerd actief te vervullen. Toch
zullen we de komende maanden kijken hoe
we, in het kader van het nieuwe gemeentebeleid, dit nog verder kunnen ontwikkelen. Een
voorbeeld daarvan is een actiever gebruik van
de website en ook meer werken met online-enquêtes. Zo kunnen we uw standpunten directer
vernemen en meenemen naar de gemeente.
Wordt vervolgd dus!
Segbroek
Op 30 augustus was er in de Acaciastraat een
inspraakavond voor bewoners van Segbroek.
Als het goed is, belandde een uitnodiging
daarvoor onlangs in elke Vogelwijk-brievenbus.
Ik vind het een prima ontwikkeling dat de gemeente zich in toenemende mate actief tot de
bewoners richt met de vraag om mee te denken
en te praten. Ik hoop dat veel van onze wijkbewoners acte de présence hebben gegeven.
Lanenloop en wijkborrel
Vorig jaar was dit evenement zowel sportief als
qua gezelligheid een groot succes. Ik hoop zeer
velen van u na afloop van de sportieve evenementen tussen 16.00 en 18.00 uur te ontmoeten op het Fazantplein bij de achteringang van
de Heldringschool (en bij slecht weer in de
gymzaal van de school). De borrel is voor iedereen, ongeacht of je meedoet aan de Lanenloop.
Er is trouwens niet alleen iets te doen voor
hardlopers, maar ook voor wandelaars, want er
is een informatieve wandelroute door de wijk
uitgezet.
Graag tot 11 september!
Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Karin
Donk, Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag
14.30 uur
10 september Straatfeest Papegaailaan.
Zondag11
september

vanaf 14.00 uur - Vogelwijk
Lanenloop e.a. met borrel
vanaf 16.00 uur

Zaterdag
17.00 uur
17 september Straatfeest Kwikstaartlaan
Zaterdag
1 oktober

14.00 uur - Start wijkwandeling met delegatie VVD.
Start: Kwikstaartlaan 16.

Vrijdag 7
oktober

18.30 uur - Vossenjacht voor
de jeugd. Verzamelen bij De
Kwartel.

Zondag
6 november

15.00 uur - Ruilbeurs boeken,
cd’s en dvd’s. Rietzangerln. 2A

Help de
Brandwondenstichting
en wordt in oktober collectant
Van 9 t/m 15 oktober wordt de jaarlijkse
nationale collecte voor de Brandwonden
stichting gehouden. Deze stichting is volledig
afhankelijk van particuliere giften en ontvangt geen overheidssubsidie. Gelukkig kan
de stichting elk jaar rekenen op vele vrijwilligers die zich inzetten voor de collecte. Alleen
dankzij hen kan de stichting haar werk
doen. Tijdens de collecte trekken meer dan
65.000 vrijwilligers langs de huizen, ook in
de Vogelwijk, met een verzoek om een kleine
bijdrage.
De jaarlijkse collecte is de grootste inkomstenbron van de Brandwondenstichting.
Om het werk voort te zetten en uit te breiden, is het dus van belang dat de collecte
gesteund blijft door vele vrijwilligers. Geef u
dus op als collectant, al is het maar voor een
paar uur!! Bel (0251) 27 55 55
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De Kwartel deels uit de as herrezen
Door Dick van Rietschoten

De Kwartel door brand verwoest! Op de ochtend van zaterdag 16 juli ging de tamtam met dit bericht razendsnel door de wijk en – dankzij de uitvinding van de sms
en soortgelijke technieken – ook tot ver over de grenzen. Wijkbewoners die vakantie vierden in Spanje, Frankrijk, Italië of waar dan ook, werden aan hun ontbijt of
lunch verrast met berichtjes in de trant van ‘Kwartel afgefikt’. Het spreekwoordelijke en in dit geval ook nog toepasselijke ‘lopend vuurtje’ deed z’n werk uitstekend.
Wie in de buurt was, repte zich na het horen van het bericht naar de plaats des
onheils om de rokende puinhoop persoonlijk in ogenschouw te nemen. Het hele
weekend fungeerde het duin boven de trap bij de afgebrande strandtent als spottersplek voor ramptoeristen.

Brandstichting?
Wat er op die zaterdag bij het ochtendgloren
precies is gebeurd, is nooit opgehelderd. Er
zijn sterke vermoedens van brandstichting,
maar harde bewijzen ontbreken. Tot een uur
of drie waren er nog gasten in de tent geweest.

Eigenaar Ed de Block en zijn zoon wilden zich
net te ruste begeven toen ze de brand bij de
keuken ontdekten. Er bleek geen redden meer
aan. Tweederde van het paviljoen verkoolde.
Als door een wonder overleefden twee partytentjes bij de hoofdingang de hitte en het vuur.
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Bluswater
De opgetrommelde brandweer kampte ondanks de nabijheid van de zee met een tekort
aan bluswater, want elke brandweerwagen
bevat een watertank die alleen goed is voor
‘eerste hulp bij ongelukken’. Het dichtstbijzijnde watertappunt met voldoende druk
bleek honderden meters ver weg te liggen. Het
uitrollen van slangen daarheen zou te veel tijd
kosten. Daarom werd in allerijl besloten een
mobiele watertank te laten komen.
Hulpactie
De staat van ontreddering waarin Ed de Block,
z’n vrouw Laura, hun kinderen en het vaste
personeel van de strandtent zich bevonden,
laat zich makkelijk raden. Vanuit de Vogelwijk
werd een hulpcomité opgericht dat huis aan
huis een oproep deed om het gezin De Block
bij wijze van overbrugging aan wat geld en
goederen te helpen.
De strandtenthouder bleek overigens goed ver-

zekerd. Met enige hulp van een schadeverzekeringsexpert uit de Vogelwijkgelederen worstelde
hij zich snel door de bureaucratische procedures
heen en begon rap aan het bijeengaren van
spullen om de tent weer gedeeltelijk te laten
draaien. Tweeënhalve week na de brand ging de
vlag weer fier in top en kon men er al weer op
het terras zitten en een drankje nuttigen. Vanaf
het weekend van 7 augustus waren bescheiden
hapjes ook geen probleem meer.
Begin oktober gaat De Kwartel - zoals de meeste
andere strandtenten - geheel tegen de vlakte,
maar Ed heeft beloofd om volgend jaar een
frisse nieuwe start te maken.
Filmpjes
Enkele filmpjes van de brand in De Kwartel
zijn te zien op de website van de hulpdiensten:
www.regio15.nl
Ook op de website van wijkvereniging De
Vogelwijk (www.vogelwijkonline.nl) is het een
en ander te zien.

De Kwartel begin augustus.
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Jan Spek deed op
‘Dat complex was mijn
Door Dick van Rietschoten

Waar de Laan van Poot bij Houtrust
aan zijn kronkelweg langs bos en duin
begint, staat verscholen in het groen
tussen het tennispark en de voetbalvelden een eenzaam huis. De woning is
sinds het midden van de jaren tachtig
het onderkomen van Jan en Coby Spek.
Jan was de laatste bedrijfsleider van
de Houtrusthallen, die in 2002 werden
afgebroken. Op een zonnige zomermiddag praten we urenlang met hem, met
als achtergrondgeluiden het zachte ruisen van hoge populieren en het geplok
van tennisballen.
Er komt veel aan de orde. Scheveningen en
Houtrust spelen daarbij een belangrijke rol,
maar ook vertelt Jan over zijn liefde voor varen
over de wereldzeeën, hoe hij de Poolse paus een
Haags muzikaal cadeau bezorgde, een eroticabeurs naar Den Haag haalde, enkele malen de
alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk reed,
zes keer de Vierdaagse liep en al jaren een zware
hardloopwedstrijd over het strand organiseert.
Dienstwoning
Het huis van Jan (67) en Coby (61) werd in 1949
gebouwd als dienstwoning voor de toenmalige
directeur van de Houtrusthallen en de bijbehorende kunstijsbaan. Tot 1985 hebben er nog twee
directeuren gewoond, maar de laatst benoemde
topman wilde er zijn intrek niet nemen. Hij vroeg
toen bedrijfsleider Jan Spek of die er misschien
zin in had om er te gaan wonen. ,,Daar hoefden
we niet lang over na te denken,’’ zegt Jan.
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Houtrust het licht uit
kindje’
Hij woonde op dat moment met Coby en hun
zoons Leon en Maxime in de Sloepstraat in
Scheveningen, achter de brandweerkazerne
aan de Duinstraat. Sinds 1971 was hij al voor
de Houtrusthallen werkzaam. ,,Toen gingen
we letterlijk op een steenworp afstand van
Houtrust wonen, helemaal vrij en nog in een
prachtige buurt ook,’’ vat hij zijn verhuizing
samen.
Patissier
Voor hij in de curieuze voorpost van de
Vogelwijk terechtkwam, had Jan - geboren in
de Haagse Spoorwijk - al heel wat turbulente
jaren achter de rug. ,,Van huis uit ben ik eigenlijk patissier. Mooi vak! Later heb ik nog aanvullende horeca-opleidingen gedaan. Mijn eerste
baan was banketbakker bij De Bijenkorf.’’
Met nostalgische blik in de ogen vertelt Jan
over zijn militaire diensttijd bij de Marine, in
de jaren 1963-1964. ,,Ik kreeg daar, gezien
mijn vooropleiding, de functie van hofmeester.
In eerste instantie werkte ik bij een helikoptersquadron op de vliegbasis Valkenburg, maar
daarna mocht ik mee met de laatste reis van het
beroemde vliegdekschip Karel Doorman naar
de Nederlandse Antillen. Een fantastische belevenis was dat! Ik voelde me echt bevoorrecht
en in feite was dat ook zo, want alle hofmeesters op het schip waren beroeps en ik was de
enige dienstplichtige.’’
Kurhaus
In de tweede helft van de jaren zestig leerde
Jan zijn Coby kennen, een echte Scheveningse
die hij in het uitgaansleven had ontmoet. In
1969 traden ze in het huwelijk. En hoewel
Jan toen al lang niet meer voor De Bijenkorf
werkte, mocht hij daar nog wel zijn eigen

bruidstaart komen maken.
Jan was inmiddels bedrijfsleider bij het restaurant van Hotel Palace aan de boulevard, naast
het Kurhaus. ,,Die panden waren toen eigendom van de beruchte vastgoedbaas Zwolsman,
die ook de Houtrusthallen in bezit had,’’ vertelt
Jan, de geschiedenis weer tot leven brengend.
,,In 1971 stootte Zwolsman zijn bezittingen
in Scheveningen af, want het ging financieel
niet goed meer met hem. Het Kurhaus en
Palace gingen dicht, maar gelukkig kreeg ik het
aanbod om de totale horeca-exploitatie van
de Houtrusthallen, de Houtrustrotonde en de
ijsbaan op me te nemen.’’
,,Ik nam die kans natuurlijk aan, maar met
Houtrust ging het ook niet zo goed. Het was een
verlopen boel en er kon voorlopig niets worden
geïnvesteerd. Om de serviezen aan te vullen
kregen we bijvoorbeeld oud serviesgoed uit het
Kurhaus en er kwamen ook oude gordijnen uit
het Kurhaus te hangen. We hebben nog spannende momenten meegemaakt toen tijdens
een Koninginnedagconcert van het Residentie
Orkest onze grote oude koffiezetmachine
het begaf. Dat was improviseren geblazen
met potjes koffie en keteltjes kokend water!
Overigens had wijkvereniging De Vogelwijk
ook geregeld bijeenkomsten en feesten in de
Houtrustrotonde. En zelfs jarenlang een bal op
de avond voor Koninginnedag.’’
Ambtenaar
In 1974 nam de gemeente Den Haag het
Houtrustcomplex van het ingestorte Zwolsmanimperium over. Een flinke omschakeling voor
Jan, ,,want zo werd ik opeens gemeenteambtenaar.’’ Terwijl in Scheveningen werd begonnen
met een grootscheepse vernieuwing van het
Kurhaus en z’n omgeving (,,Wat is dat toch lelijk
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geworden met die blokkendoosflatjes eromheen!”) moest Houtrust nog wat jaartjes op een
opknapbeurt wachten.
Jan maakte als horecamanager lange dagen,
maar de voldoening was vaak groot. ,,Ik heb zo
veel leuke momenten en hoogtepunten beleefd,
te veel om op te noemen. Nou, een paar dan:
de evangelist Johan Maasbach hield een keer
een bijeenkomst met 4000 mensen, voor wie
ik een maaltijd moest organiseren. Een heel
gedoe, maar ’t kwam allemaal prima voor elkaar. In 1980 hadden we de Haagse Beatnach,
een schitterend evenement met alle Haagse
popgroepen uit de jaren zestig. Duizenden
mensen op de been en alles in pais en vree. Dat
was soms wel anders met de bijeenkomsten
van Zuid-Molukkers die geregeld op Houtrust
plaatsvonden, maar de ongeregeldheden
kwamen altijd uit een heel klein groepje voort.
Doorgaans waren het zeer indrukwekkende
manifestaties, met mooie zang. Mijn lievelingsevenement was door de jaren heen altijd
de jaarlijkse Pasar Malam. Dan hing er altijd

een heerlijke sfeer, en ook een heerlijke geur
natuurlijk, van al die lekkere Indische hapjes. En
laat ik ook de spannende ijshockeywedstrijden
niet vergeten. Fantastisch om mee te maken.
Jammer dat die ijsbaan in 1983 na de komst van
schaatsbaan De Uithof is opgeheven.’’
Acquisitie
Omdat de gemeente de horeca-exploitatie van
Houtrust in 1981 ging verpachten aan een apart
bedrijf, kreeg Jan Spek een andere functie.
Hij werd acquisitiemanager, een bedrijfsleider
die de boer op moest om beurzen en andere
evenementen naar Houtrust toe te trekken. Als
resultaat van die arbeid kwam onder meer in
1983 de nationale anti-kruisrakettenmanifestatie naar Houtrust en was het complex op 13
mei 1985 het toneel voor een ‘optreden’ van
paus Johannes Paulus II, die een paar dagen in
Nederland was.
,,De organisatie van dat pausbezoek was in
handen van het bisdom Rotterdam,’’ herinnert
Jan zich. ,,In de voorbereidende gesprekken liet

Een foto van het Houtrustcomplex in 1951, met links boven de toen anderhalf jaar oude directeurswoning, die nu
geheel verscholen ligt in het groen.
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ik me ontvallen dat ik wel een koor zou kunnen
regelen. Daarbij dacht ik aan het beroemde
Haags Matrozenkoor waar mijn beide zoons op
zaten. Op mijn suggestie werd niet afwijzend
gereageerd, hoewel ik had gedacht dat er wel
twintig koren in de rij zouden hebben gestaan
om voor de paus te zingen. Nog diezelfde dag
belde ik met de dirigent van het koor, Sipke de
Jong, die hier in de Vogelwijk woont. Ik vroeg:
,,Heb je zin om voor de paus op te treden?’ Hij
was totaal verbijsterd. Ik zei: ik kan het regelen,
maar dan moeten jullie wel een Pools lied instuderen, want die paus was immers een Pool.
Dat beloofde Sipke. In Rotterdam vertelde ik
vervolgens dat het Haags Matrozenkoor een
lied in het Pools wilde zingen. Toen was het
helemaal voor de bakker. Het werd een enorm
succes en halverwege dat Poolse lied is de paus
zelf mee gaan zingen.’’ Jan staat op en haalt
een plakboek met foto’s en knipsels tevoorschijn. ,,Kijk, hier staan mijn zoons bij de paus!’’
Atletiek
Als compensatie voor het verdwijnen van de
schaatshal kreeg het Houtrustcomplex eind
jaren tachtig een gloednieuwe indoor-atletiekbaan. Er werden heel wat kampioenschappen
in georganiseerd en de man die dat allemaal
met de betrokken organisaties regelde, was
uiteraard Jan Spek. Van de gemeente kreeg hij
zelfs te horen dat er voortaan hoofdzakelijk nog
sportevenementen in Houtrust mochten plaatsvinden. De meeste andere grote evenementen,
zoals beurzen en congressen, moesten naar het
Congresgebouw en de Statenhal. Maar dat was
Jan te gortig. ,,Ik lag af en toe met de gemeente
overhoop omdat ik lak had aan die regel. Wat
ik binnen kon halen, haalde ik binnen. Zo kreeg
ik er in 1996 lucht van dat Ahoy in Rotterdam
geweigerd had een grote Erotica-beurs te huisvesten. Ook in een paar andere Nederlandse
steden en in Antwerpen bleken de initiatiefnemers van die beurs geen poot aan de grond te
krijgen. Toen heb ik gezegd: kom maar bij mij.
De gemeente vond dat niet leuk, maar het werd

een aantrekkelijke en esthetisch verantwoorde
beurs met ontzettend veel bezoekers.’’
Sloop
Door teruglopende inkomsten en achterstallig
onderhoud werd de exploitatie van Houtrust
eind vorige eeuw steeds penibeler. In 2000 viel
het besluit het complex te slopen.
,,Dat ging me wel aan het hart, want het was
als het ware mijn kindje,’’ kijkt Jan terug. ,,En
daarna werd ik extra treurig toen het terrein
door protesten van een aantal buurtbewoners
tegen de nieuwbouwplannen nog vijf jaar
braak heeft gelegen. Ik ben de buurtbewoner
die er het dichtst bij zit, maar ik heb met het
nieuwe plan, inclusief het schoolgebouw, nooit
problemen gehad. We overwegen zelfs om over
een poosje in een van die nieuwe flats te gaan
wonen.’’
Bij zijn afscheid van Houtrust kreeg Jan, die
inmiddels zijn ‘directeurswoning’ van de
gemeente had gekocht, een ,,bevredigende
financiële vertrekregeling’’ aangeboden.
Sindsdien bestaat zijn leven voor een belangrijk
deel uit sportieve activiteiten of het organiseren
daarvan.
Hardlopen
Met een vriend voer hij ettelijke malen met een
groot jacht over de Noordzee en de Atlantische
Oceaan, tot aan de Cariben toe. Een nog veel
ruiger avontuur dan met de Karel Doorman.
,,Heerlijk!” Zeilen doet-ie nu en dan ook, bij
voorbeeld bij de Kortste Nacht Zeilrace, in juni
in het pikkedonker vanuit de Scheveningse
haven. Zo’n vijftig kilometer in totaal. ,,Dit
jaar heb ik met m’n zeilmaat Frans zowaar
gewonnen.’’
Daarnaast spelen hardlopen en schaatsen
belangrijke rollen. ,,In de jaren tachtig wilde ik
wel eens goed leren schaatsen, op Noren wel te
verstaan. Op de nieuwe schaatsbaan De Uithof
nam ik les en zo kwam ik in contact met een
groep schaatsers die me uitnodigde om eens
mee te gaan hardlopen op het strand. Zo rolde

De Vogelwijk september 2011

11

ik er in. Ook hardlopen werd een passie.
Dit alles leidde tot enkele deelnames aan de
alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee
in Oostenrijk (,,De laatste jaren doe ik die 200
kilometer in drie dagen.’’) en tot de jaarlijkse
‘Meeuwen-Makrelenloop’, waarbij Jan al vele
jaren de spil in de organisatie is. ,,Het is een
barre hardloopwedstrijd van zestien kilometer
over het strand tussen Scheveningen en Ter
Heijde, altijd in de week voor kerst. Na afloop
is er erwtensoep en gebakken vis en iedere
deelnemer krijgt een gerookte makreel mee
naar huis. En die meeuwen in de naam van
de loop zijn afgeleid van de initiatiefnemers,
de gebroeders Meeuwisse. Het is een populaire race geworden. We begonnen in de jaren
negentig met een man of zeventig, maar vorig
jaar waren er al tegen de 600 deelnemers.’’
Bridge
De middag nadert z’n einde, maar als het aan
Jan Spek had gelegen, had hij nog uren door
kunnen praten, want hij is een vat vol verhalen. Coby schuift aan om een glas rosé mee te
drinken. Haar grote passie is bridge, vertelt ze.
Jaarlijks speelt ze ook mee aan het traditionele
tuinenbridgetoernooi van de Roodborstlaan en
omstreken. Lachend laat ze de eerste prijs zien
die ze daarbij heeft gewonnen. Ze weet beter
dan Jan wat er in de Vogelwijk speelt, omdat ze
er door het bridgen en dankzij een jarenlange
thuispraktijk als dameskapster aardig wat contacten heeft opgebouwd.
Jan erkent dat hij zich door het wonen en
werken aan de periferie van de wijk ,,niet zo’n
Vogelwijker in hart en nieren’’ voelt, maar de
rustige en gemoedelijke sfeer van dit deel van
de stad zou hij toch niet willen missen. Intussen
is er voor Jan en Coby nog een extra band met
de wijk ontstaan, want zoon Leon woont er met
zijn vrouw en kind (de trots van opa en oma
Spek) aan de Koekoeklaan. ,,We zijn veel weg
met onze caravan, maar het is altijd een genot
om weer thuis te komen’’, rondt Jan af, terwijl
hij zijn glas heft.

De perken te buiten…
Na afronding van het vernieuwingsproject voor
riolering en bestrating tussen de Nieboerweg
en de Kwartellaan heeft de gemeente een groot
aantal groenstroken allesbehalve netjes achtergelaten. Het omspitten en verversen van de grond
en het inzaaien van stroken met wilde planten,
zoals bijvoorbeeld op het eerste stuk van de Laan
van Poot is gebeurd, bleef onder meer op de
Pauwenlaan achterwege.
Voor een aantal bewoners ging het rommelige
aanzien van de groenstroken voor hun deur alle
perken te buiten. ,,Bellen naar de gemeente had
nul resultaat,’’ aldus het echtpaar Anneke en
Jean-Paul Malherbe. ,,Daarom namen sommigen het heft maar in eigen hand, zoals op de
Pauwenlaan te zien is ter hoogte van de nummers
27, 29, 31, 33, 35 en 37. Aangestoken door een
bewoner die enkele rollen graszoden overhad,
zijn nu ook de naaste buren en de buren daarvan
door een soort grasvirus overvallen.’’
Volgens Jean-Paul moesten uit de perkjes
eerst nog kilo’s
achtergebleven
rioleringsbuis,
kapotte stenen,
stukken beton
en hardnekkig
onkruid worden verwijderd.
,,Maar het resultaat mag er zijn.
Wellicht wordt de
Pauwenlaan zo
toch weer mooi!’’
De Vogelwijk september 2011
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Sport- en ontmoetingsdag
Vogelwijk
zondag 11 september
Lanenloop, wijkborrel en nog veel meer...

De wijkvereniging nodigt alle wijkbewoners uit voor de grote Vogelwijkborrel
op zondag 11 september. Deze borrel wordt gehouden als sluitstuk van
een feestelijke Vogelwijkdag met tal van activiteiten voor jong en oud.
De borrel begint op 11 september om 16.00 uur op het schoolplein van de
Heldringschool aan het Fazantplein. Voorafgaand aan dit evenement vindt
onder meer de traditionele jaarlijkse Vogelwijk-Lanenloop plaats. Bij de lanenloop, maar ook tijdens de borrel, wordt geld ingezameld voor de stichting
Bewegen Tegen Kanker.
Hapjes en tombola
De Activiteitencommissie roept u op om
hapjes aan te leveren voor de borrel. Heeft u
iets lekkers, meld dat dan via een mail naar
activiteitencie@live.nl of bij Carmin Raspan
06-21544061. Het oorspronkelijke idee om
een hapjeswedstrijd te houden, bleek te hoog
gegrepen en is dan ook geschrapt.
De Activiteitencommissie zoekt ook nog mensen die wijn of andere drank willen sponsoren
en personen of bedrijven die prijzen (gratis)
ter beschikking willen stellen voor de tombola
ten bate van het goede doel. Reageer s.v.p via
bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.
Het middagprogramma
Vóór de borrel:
Om 14.00 uur is er de WANDELTOCHT ‘Ken uw
wijk’. Aan de hand van vragen leert u de wijk
beter kennen. U kunt zich hiervoor inschrijven
op 11 september om 13.30 aan het Fazantplein.
Om 14.30 uur begint voor kinderen tot 13 jaar
een 11 LANENTOCHT (Neem hiervoor iets mee

om te racen: fiets, step, skates etc.) Start aan
het Fazantplein.
Om 15.30 uur begint de VOGELWIJK
LANENLOOP (5 km). Start en finish zijn ook
op het Fazantplein. Doet uw laan nog niet met
hardlopers mee? Opgeven hiervoor kan nog via
www.inschrijven.nl (U kunt zich met andere
lopers uit uw laan, maar ook individueel
aanmelden. In dat laatste geval graag uw laan
vermelden!)
De opzet van de lanenloop is weer als vanouds,
namelijk een competitie tussen teams van diverse lanen, waarbij de laan wint die het snelst
haar lopers binnenbrengt (dus zo min mogelijk
strafpunten krijgt). Welke laan wint dit jaar de
felbegeerde zilveren vogel? Het afgelopen jaar
ging de eer naar de lopers van de Pauwenlaan.
De gehele opbrengst van de middag gaat
naar Bewegen tegen Kanker.
N.B.: Ook als u niet meerent of niet aan de andere activiteiten meedoet, kom dan in elk geval
gezellig borrelen!
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Gemeente verlengt regeling
subsidie dak- en vloerisolatie
men. De verlenging van de regeling haalt voor
veel woningeigenaren met isolatieplannen de
druk van de ketel om die plannen (en de financiering ervan) snel gereed te hebben.

Door Dick van Rietschoten
Goed nieuws voor woningbezitters die hun
dak en/of vloer willen isoleren om energie te
besparen! De riante gemeentelijke subsidieregeling voor dak- en vloerisolatie, die op 1
november zou aflopen, wordt met nog een jaar
verlengd. Bovendien is er een subsidieregeling
in de maak voor het aanbrengen van dubbel
glas van het type HR++, de hoogste kwaliteit
op dat gebied. Dat maakte duurzaamheidsadviseur Ceciel Rip van de gemeente Den Haag
op 18 augustus bekend tijdens een informatieavond over woningisolatie, georganiseerd
door Vogelwijk Energie(k). In één moeite door
vertelde ze dat er ook nog een subsidieregeling
voor zonnepanelen aanstaande is.
Zo’n veertig wijkbewoners waren naar het
paviljoen van tennispak Houtrust gekomen om
over de mogelijkheden voor woningisolatie te
worden bijgepraat. Ze vertrokken na afloop
met de geruststellende gedachte dat subsidieaanvragen voor dak- en vloerisolatie ook na
1 november nog in behandeling worden geno-
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Advies
De gemeentelijke subsidieregeling houdt in dat
voor dak- en vloerisolatie 35 euro per vierkante
meter aan subsidie wordt uitgekeerd, met een
maximum van 70 procent van de daadwerkelijke kosten. Daarnaast is nog tot 31 december
van dit jaar de rijkssubsidieregeling ‘Meer
Met Minder’ van kracht. Dit is een subsidie
van maximaal 750 euro voor energiebesparende maatregelen in het algemeen (dus ook
bijvoorbeeld voor verbetering van gevels en
ramen), maar dan wel op basis van een officieel
Energieprestatie-Advies (EPA-advies).
Tijdens de informatiebijeenkomst gaf EPAadviseur Michiel de Raaij, eigenaar van een
Haags ingenieursbureau, voorlichting over het
‘energielabel’ dat aan huizen wordt toegekend.
Dat label varieert van A (zeer goed geïsoleerd)
tot en met G. Als hij een EPA-advies van een
huis vaststelt, doet hij na een intakegesprek
met de bewoners een uitgebreid onderzoek
naar de huidige staat van de woning en stelt

Michiel de Raaij (links) in gesprek na zijn presentatie.

daarna met de bewoners een plan op om het
huis energiezuiniger te maken. Hij helpt ook
met de subsidieaanvragen en met het vinden
van een erkende aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Zo rolt er uiteindelijk een
definitief energielabel uit de bus. Sinds 2008
zijn huiseigenaren verplicht om bij verkoop van
het huis zo’n energielabel te overleggen.
Een EPA-advies kost, afhankelijk van de omvang van het huis, 300 à 500 euro. ,,Maar dat
is bijvoorbeeld al terug te verdienen met de
rijkssubsidie in het kader van de regeling Meer
Met Minder,’’ aldus Michiel de Raaij.
Aannemer
Aannemer en Vogelwijkbewoner Maurits
Burkhardt behoort tot het legertje erkende
aannemers die subsidiewaardige isolatiewerkzaamheden mogen verrichten. Hij vertelde de
aanwezigen eerlijk en ronduit dat een isolatieproject niet altijd van een leien dakje gaat en
dat er vaak meer werk aan vast zit dan woningbezitters zich realiseren. ,,Daarom nemen
we altijd alle voor- en nadelen en de mogelijke
consequenties goed met de mensen door. Bij
vloerisolatie moet bijvoorbeeld vaak een deel
van het parket eraan geloven. Of je komt in een
huis met een veel te lage kruipruimte: die moet
dan worden uitgediept. Er zijn ook huizen met
stalen kozijnen. Daar kan geen HR++ isolatie-

glas in. Veel mensen weten trouwens ook niet
dat er na een isolatieproject een heel andere
vochtbalans in huis ontstaat, wat bijvoorbeeld
gevolgen heeft op alles wat van hout is. Daar
moeten dan ook weer maatregelen voor worden getroffen.’’
Energiebeurs
Op zondag 2 oktober wordt in het Atrium van
het stadhuis aan het Spui voor de eerste keer
een grote energiebeurs voor consumenten
gehouden. Op deze beurs staan aanbieders van
producten op het gebied van duurzaam wonen,
werken, vervoer, voeding en vrije tijd.
Er zijn meer dan 50 stands, maar ook demonstraties en creatieve workshops. Ook is er
lekker eten en een speel- en knutselplein voor
de kinderen. De toegang is gratis. De beurs is
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie over isolatiemaatregelen:
ga naar de startpagina van www.denhaag.nl en
tik midden boven bij ‘zoekopdracht’ de woorden
‘dak- en vloerisolatie’ in. Als u leest dat de subsidieregeling tot 1 november geldt, moet de website
nog worden bijgewerkt.
Voor een Energieprestatie-advies voor uw huis
kunt u contact opnemen met Michiel de Raaij
(06-41124595) of een andere gecertificeerde EPAadviseur.

Wijkwandeling met VVD op zaterdag 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober houdt de Haagse afdeling van de VVD een wijkwandeling in de Vogelwijk.
U bent van harte uitgenodigd deze wandeling mee te maken en uw opvattingen en wensen over de
wijk kenbaar te maken. Noteer daarom deze uitnodiging alvast in uw agenda.
De wandeling staat onder leiding van gemeenteraadslid Martin Wörsdörfer. Het VVD-bezoek
begint om 14.00 uur met een kopje koffie aan de Kwikstaartlaan 16, thuis bij Pieter Duisenberg,
voorzitter van de wijkvereniging.
Tijdens de wandeling komen onder meer de veiligheid en de voorzieningen in de wijk aan de orde.
De wandeling wordt afgesloten met een borrel.
De Haagse VVD heeft de afgelopen maanden ook in andere wijken (Regentes-Valkenbos en
Morgenstond) dergelijke ‘wijkonderzoeken’ afgelegd.
Voor vragen over de wijkwandeling van 1 oktober kunt u contact opnemen met Hans Niestadt,
tel. 3533726 of Hans Mojet (3628588).
De Vogelwijk september 2011
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Parkietschool zwaait veterane uit
Door Dick van Rietschoten
De Parkietschool heeft op vrijdag 26 augustus
op feestelijke wijze en met een vleugje weemoed afscheid genomen van docente Josée
Monraats, die 41 jaar aan de school verbonden
is geweest. Ouders, leerlingen en oud-leerlingen zwaaiden de veterane uit. ,,Tot op het laatst
toe heb ik altijd met heel veel plezier op deze
school gewerkt. Er heerst hier een ontzettend
goede sfeer,’’ benadrukte ze bij haar afscheid
tegen iedereen die het maar horen wilde. ,,Als
ik nog door moest werken, zou ik dat beslist
geen straf vinden.’’
Tekenend voor de lange periode waarin ze les
heeft gegeven (,,Behalve de kleuters en groep
8 heb ik met alle klassen gewerkt’’) is het feit
dat de Parkietschool een vrouwelijke leerkracht
heeft die nog als kind bij Josée in de klas heeft
gezeten. ,,Leuk is dat: een oud-leerling als
collega,’’ zegt ze. ,,En het gaat zelfs nog verder
dan dat, want ook de kinderen van die collega
kreeg ik als leerling.’’
Tortellaan
Na haar eindexamen aan de rooms-katholieke
meisjeskweekschool in de Helenastraat begon
Josée Monraats haar onderwijscarrière aan de
Paschalisschool in het Benoordenhout. Daar
stond ze echter maar een jaar voor de klas. In
1970 werd haar werkterrein de Vogelwijk, waar
ze als pasgetrouwde juf ook ging wonen: aan
de Tortellaan. Sinds 1978 woont ze overigens
in Wassenaar.
,,Toen ik er ging werken, heette de school aan
de Parkietlaan nog Theresiaschool, alleen
bestemd voor jongens. Het hoofd was mijnheer
Koolzaad. Na een jaar werd het een gemengde
school en veranderde de naam in De Parkiet,’’
vertelt Josée. ,,Langzamerhand kwamen er ook
steeds meer kinderen die niet in de Vogelwijk
woonden.’’

Tot halverwege de jaren tachtig droeg de
school nog wel een stevig katholiek stempel.
,,Alle leerlingen moesten op vrijdagochtend
naar een soort kindermis in de Sacramentskerk
en de pastoor van die kerk had een grote
invloed op het reilen en zeilen van de school,’’
herinnert Josée zich. ,,Dat is in de loop der
jaren weggeëbt. Nu zijn er nauwelijks nog
ouders die vooral voor deze school kiezen
vanwege de godsdienstige achtergrond. In mijn
laatste klas van 32 leerlingen waren er nog zes
die van hun ouders communie moesten doen.’’
Mondiger
Terugkijkend op leerlingpopulatie van de
afgelopen vier decennia constateert Josée dat
de kinderen steeds mondiger zijn geworden.
Een goede ontwikkeling, vindt ze. ,,De school
heeft daar zelf natuurlijk ook aan bijgedragen
door veranderingen in de manier van lesgeven.
We hebben nu bijvoorbeeld een lesmethode die
‘Leefstijl’ heet en waarbij kinderen op een leuke
manier allerlei sociale vaardigheden wordt
bijgebracht. Zelfs de meest verlegen kinderen
zie je daarbij opbloeien.’’
Grootse plannen voor haar leven als ‘pensionada’ heeft Josée nog niet. ,,Maar in elk geval
wil ik veel meer gaan lezen en films kijken.’’
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Met Vogelwijk-arrangement per
bus naar kunstbeurs ARTI 11
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Door Dick van Rietschoten

Er zijn nog niet zo veel aanmeldingen
binnengekomen voor het speciale
Vogelwijk-arrangement om op zaterdag 8 oktober de internationale kunstbeurs ARTI 11 te bezoeken. Organisator en Kwartellaanbewoner Axel
Lemmens maakt zich echter nog geen
zorgen. ,,Om mij heen heb ik al heel
wat animo bespeurd. Ik denk dat veel
mensen hebben gedacht: eerst maar
eens met vakantie, want oktober is nog
ver weg.’’
De kunstmanifestatie ARTI11 wordt van 5
tot en met 9 oktober gehouden in de Fokker
Terminal aan de Binckhorstlaan, de voormalige
school voor vliegtuigtechniek. Het is de zesde
keer dat deze ‘Art, Design and Taste Fair’ in Den
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Haag plaatsvindt. Vorig jaar trok het evenement bijna 10.000 bezoekers.
Pendelbus met drankje
De organisatie van de beurs, waar dit keer ongeveer 45 kunstgaleries uit Nederland, België,
China en Spanje zich zullen presenteren, is al
jaren in handen van Axel Lemmens. Natuurlijk
wil hij ook nu weer zo veel mogelijk kunstliefhebbers naar de beurs lokken, maar omdat
hij zich realiseert dat de Binckhorstlaan niet
snel en makkelijk bereikbaar is, heeft hij voor
zijn wijkgenoten een speciaal arrangement
bedacht.
Op zaterdag 8 oktober rijdt er een bus tussen
de Vogelwijk en de Fokker Terminal. Die pendeldienst of shuttle bus gaat twee keer heen en
twee keer terug. Er vertrekt een bus om 11.00
uur vanaf het Fazantplein en die rijdt om 13.30
uur weer vanaf de expositie naar de Vogelwijk,

maar men kan ook kiezen voor vertrek van het
Fazantplein om 12.00 uur en terugkeer met de
bus van 14.30 uur.
Slechts 15 euro all-in
Het arrangement kost slechts 15 euro. ,,De
Vogelwijkbewoners krijgen voor dat bedrag niet
alleen het vervoer, maar ook een toegangskaart
voor ARTI11 - ter waarde van 10 euro – en een
drankje plus een rondleiding over de beurs,’’
aldus Axel. ,,En er zit nog een ander extraatje
aan vast, want wijnhandelaar Robert Hulst uit
de Vogelwijk zal in de bus voor de liefhebbers
een glas wijn schenken. Kortom: het wordt
ongetwijfeld een gezellige excursie.’’
Aanmelden
Wie op 8 oktober mee wil, moet zich zo snel mogelijk per e-mail bij Axel Lemmens aanmelden.
Stuur een berichtje met uw naam en adres en
het aantal personen dat meegaat naar

axel@artidenhaag.nl. Als er genoeg belangstelling is, krijgen de geïnteresseerden in de loop
van september per mail een bevestiging met
nadere informatie. Is er toch onverhoopt te
weinig interesse, dan verneemt men voor het
eind van de maand dat het niet doorgaat en dat
men alsnog op eigen gelegenheid naar de beurs
moet.
De organisator wijst erop dat ARTI11 ook nog
een aparte expositie bevat van NederlandsIndische kunst, gemaakt door Nederlandse
beeldende kunstenaars met Indonesisch bloed.
Expat day
Op donderdag 6 oktober houdt ARTI11 een
Expat Day (met rondleidingen in het Engels),
maar Vogelwijkbewoners met een buitenlandse
achtergrond kunnen natuurlijk ook gewoon
met het Vogelwijk-arrangement meedoen.
Alleen moeten zij er dan wel rekening mee houden dat de rondleiding in het Nederlands is.

Den Haag telt bijna weer 500.000 zielen
De gemeente Den Haag staat op het punt
zijn 500.000ste inwoner te verwelkomen.
Sinds half augustus wordt er officieel afgeteld. Bij het ter perse gaan van dit blad moesten er nog 314 Hagenezen worden geboren
om het half miljoen vol te maken.
Een half miljoen inwoners is geen primeur
voor Den Haag, want midden jaren zestig
was dit aantal ook al gepasseerd. Begin jaren
zeventig kwam er weer de klad in de groei.
en daalde het inwonertal gestaag.
Velen trokken naar het uitdijende
Zoetermeer, waar ruimere woningen voor
minder geld te krijgen waren. Bovendien
daalde het aantal geboorten en maakten in
het kader van de stadsvernieuwing oude
kleine woningen met een hoge bezettings-

graad plaats voor nieuwbouw met meer
leefruimte. Met andere woorden: het aantal
inwoners per vierkante meter nam drastisch
af. De omvang van de Haagse bevolking
dreigde zelfs tot beneden de 400.000 te
zakken.
Sinds Den Haag er de afgelopen jaren door
grote gebiedsuitbreidingen veel nieuwe
bouwgrond bij heeft gekregen (Ypenburg,
Wateringse Veld, Leidschenveen) steeg het
inwonertal weer in rap tempo. Misschien
wordt de baby die het etiket ‘half miljoenste Hagenaar’ krijgt opgeplakt wel in de
Vogelwijk geboren, maar gezien het relatief
geringe aantal zwangere vrouwen in onze
contreien is die kans zeer klein.
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Klein leed
op het
Zuiderstrand

In de
brievenbus

Geachte redactie,
Dinsdag 2 augustus 2011 loop ik samen met mijn dochtertje aan het einde van de De
Savornin Lohmanlaan over het voetpad op het hoge duin. Naar het strand, naar Pier 32.
Voor het eerst in weken weer een echte stranddag! We hebben een goed humeur, dus
dat we tijdens dit wandelingetje van 4 minuten maar 4 keer opzij moeten springen voor
scootertjes die zich zo snel mogelijk tussen de wandelaars, kinderwagens en bolder
karren bewegen, deert ons niet. De zon schijnt en ik heb vroeger mijn ‘Puchie’ ook wel
eens bereden over een niet daartoe aangewezen weggedeelte. Onder aan het duin tel ik,
zonder te weten waarom ik dat doe, 26 geparkeerde scooters.
Twee dagen later zit ik weer bij ‘mijn’ strandpaviljoen Pier 32. Ik zie Lammert, al ruim
35 jaar de eigenaar en onder andere actief lid van het Natuur- en Milieuplatform
Westduinpark, in gesprek met twee dienders. Er volgt een bekeuring voor een leve
rancier van terrasstoelen en ruiten voor de terrasschermen. Geen geldige vergunning
voor het met 40 stoelen en glas beladen rijbewijs B-vrachtwagentje. Lammert betaalt
de leverancier op voorhand 100 euro voor de bon en zakt met een grote zucht op het
stoeltje naast mij neer.
,,Tja, die stoelen en het glas had ik natuurlijk zelf in 6 à 7 ritjes met de Jeep over het
duin moeten rijden’’, gromt de nestor van het Zuiderstrand. ,,Maar dit was een stuk
minder belastend voor het milieu en de gebruikers van het De Savornin Lohmanpad.’’
Naar de letter van de wet handelden de politieagenten natuurlijk juist, maar Lammert,
die in ruim 35 jaar nooit rottigheid heeft gehad of veroorzaakt en er voor waakt dat
zijn gasten de natuur en onze wijk respecteren, wordt er een beetje chagrijnig van.
En ik ook. Twee dagen eerder hadden de wetshandhavers betere zaken kunnen doen,
maar de 26 echt hinder veroorzakende scooteraars ontsprongen de dans. En Lammert
Bouwer, die zag zijn dagwinst op deze matige stranddag naar de acceptgiro-brigade in
Leeuwarden verdwijnen.

Johan van den Berg
Kraaienlaan
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Een vleugje nostalgie
Door Dick van Rietschoten
Den Haag heeft sinds eind jaren tachtig een schitterend Openbaar Vervoer Museum, waar liefhebbers van oude trams en bussen hun hart kunnen ophalen. Het is gevestigd in de voormalige
tramremise op de hoek van de Parallelweg en de Wouwermanstraat. Tussen april en november is
het museum elke zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend. Een bezoek is een leuk en
interessant nostalgisch uitje, ook voor het hele gezin. Vanuit het museum kunnen zelfs rondritjes in
klassieke trams en bussen worden gemaakt.
Alle informatie is te vinden op de internetsite www.hovm.nl
Deze septembermaand biedt het museum nog een extraatje waar oudere Hagenaars van zullen
smullen: er staan gave exemplaren van de ‘Blauwe tram’ en ‘Gele tram’ die in de vorige eeuw tot in
de jaren vijftig tussen Den Haag, Wassenaar en Leiden reden.
Het fotoarchief van dit
wijkblad bevat diverse
foto’s van trams en bussen die ooit de Vogelwijk
doorkruisten.
In het nog altijd verkrijgbare wijkgeschiedenisboek Een Haagse oase
aan zee (een ‘must have’
te koop voor nog geen
tientje!) staan er ook
enkele afgedrukt, als illustraties bij het gedetailleerde hoofdstuk over
het openbaar vervoer dat
sinds de jaren twintig
langs en door onze wijk
heeft gereden.
Hierbij twee tramfoto’s,
beide uit 1956, die nog
niet eerder in dit blad
zijn gepubliceerd: lijn 12
op de Nieboerweg en lijn
3 op de Kwartellaan. Wie
nog meer van dergelijke
foto’s heeft (ook van
bussen), kan zich bij de
redactie melden.
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Zwoele zomerfe
Twee bewonersgroepen uit de wijk wisten op zaterdag 20 en zondag 21 augustus
feestelijk te profiteren van de zwoele zomeravonden die ons op die data werden
gegund. Op de 20ste hielen de bewoners van de Roodborstlaan en omstreken een
ontspannen barbecue en daags erna vloeide de drank en brandde het houtskool

Roodborstlaan

Helikopter
Het Roodborstfeest, georganiseerd door Alison
van den Brekel en Esther Schouten-Driessen, had
nog een verrassend extraatje. Op uitnodiging
van een van de partygangers kwamen er twee
Amsterdammers op bezoek - Tjeerd Fonk en Abdel
Benayad - die een spectaculair stuk ‘speelgoed’
bij zich hadden. Het betrof een zelfgebouwd
radiografisch bestuurbaar helikoptertje van
ongeveer veertig bij dertig centmeter, dat op de
Roodborstlaan opsteeg en vliegend over de feestgangers enkele filmpjes maakte. Een van de
filmpjes is te zien op internet via de link
http://youtu.be/uoX5hgcobIo
Inmiddels staat het ook op de website
www.vogelwijkonline.nl
Fotograaf en helikoptereigenaar Tjeerd Fonk
heeft een eigen website (www.guzzco.nl) en kan
bij diverse evenementen met zijn helikoptertje
worden ingehuurd.
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Wie goed kijkt, ziet het
filmende helikoptertje bij de
lantarenpaal vliegen. De man
rechts is fotograaf Tjeerd en
naast hem staat ‘piloot’ en
navigator Abdel.

eestjes

Door Dick van Rietschoten

op de Pauwenlaan tussen Kwikstaartlaan en Fuutlaan.Bij beide gelegenheden
bleek hoe belangrijk en nuttig dergelijke sociale activiteiten zijn voor de
intermenselijke contacten en met name voor de kennismaking met nieuwe
bewoners.

Pauwenlaan

Quiz
De organisatie van Pauwenlaanparty was in handen van Marja Feddes & Peter Wit, Tom Teepe,
Ruud Mondriaan en Mileen Boutkan. Peter fungeerde ook als quizmaster van een vragenspel
in de sfeer van petje-op-petje-af, waarin verschillende groepjes het tegen elkaar op namen. Alle
vragen hadden betrekking op de Vogelwijk en er waren ook speciale Vogelwijkvragen voor de
deelnemende kinderen. De uiteindelijke winnaar van dit saamhorigheidsspel sleept een heerlijke
hazelnoottaart in de wacht.
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Door Dick van Rietschoten

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu
Naam             
Gezinssamenstelling
Vroeger adres
Huidig adres
In de Vogelwijk gewoond

�

Gijs (55) en Maud (53) van Ginneken
3 zoons, 1 dochter
Laan van Poot 426
Prins Hendrikplein 12
Van 1993 tot 2008

Sinds ze elkaar kennen, zijn Gijs en Maud
van Ginneken niet bepaald een honkvast duo
geweest. Op tal van plekken, in Nederland
maar ook ver daarbuiten, vonden ze voor korte
of wat langere tijd een dak boven hun hoofd.
De langste periode die ze op één adres doorbrachten is samen te vatten onder de noemer
‘Vijftien jaar Vogelwijk’. Daarna was het welletjes. Voor Gijs eigenlijk nog niet, maar Maud
was onverbiddelijk. Ze wilde wel in Den Haag
blijven, maar dan in een buurt met meer leven
in de brouwerij. Al snel liet Gijs zich overtuigen.
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Van de overstap die ze in 2008 van de Laan
van Poot naar het Prins Hendrikplein maakten,
heeft ook hij inmiddels geen greintje spijt meer.
Carré
Gijs zag het levenslicht in het pittoreske
Monnickendam. Als kleuter verhuisde hij met
z’n ouders naar Amsterdam-Zuid, waar hij tot
en met zijn gymnasiumopleiding woonde.
Mauds wieg stond in Dordrecht, maar via haar
familie had zij ook banden met Amsterdam.
Haar achternaam luidt namelijk Carré. ,,De opa

van mijn vader, dus mijn bet-overgrootvader,
was Oscar Carré. Hij was circusdirecteur en
liet in 1887 in Amsterdam het Theater Carré
bouwen. Oorspronkelijk was dat alleen bedoeld
voor circusvoorstellingen, maar uiteindelijk
werd het een ook een theater voor toneel,
muziek en cabaret. Ik heb overigens niet lang in
Dordrecht gewoond. Ik groeide op in Heelsum
aan de zuidrand van de Veluwe, vlak bij
Wageningen.’’
Laatstgenoemd universiteitsstadje was de
plaats waar de wegen van Gijs en Maud elkaar
kruisten. Gijs: ,,Ik wilde graag iets in het
ontwikkelingswerk gaan doen, en dan vooral
op het gebied van de watervoorziening. Het
waterprobleem waar heel veel landen in de
derde wereld mee kampen, interesseerde me
hevig. Daarom ging ik naar de landbouwuniversiteit in Wageningen om me te verdiepen in
de ‘tropische cultuurtechniek’ zoals dat toen
heette. In het studentenleven kwam ik Maud
tegen. Ze was net verpleegkundige geworden
en volgde in Wageningen een opleiding voor
operatieassistente.’’
Maud: ,,Gijs was in die tijd president van de
studentenvereniging Ceres. Omdat-ie me zo
vaak mogelijk wilde zien, heeft hij me toen tot
buitengewoon lid van die vereniging benoemd.
Dat heeft achteraf nog enig gedonder gegeven,
want zoiets kon natuurlijk helemaal niet.”
Nigeria
Als verliefden kregen ze allebei een uitgelezen
kans om elk op hun eigen vakgebied de rauwe
praktijk van het veldwerk te ondervinden. Een
van Gijs’ zussen was getrouwd met een arts die
– ter vervanging van zijn dienstplicht - als tropenarts in Nigeria in een hospitaaltje werkte te
midden van de primitieve Fulani-stam. Terwijl
Gijs nog studeerde en Maud al klaar was met
haar basisopleiding verpleegkunde, konden
ze er beiden een paar maanden heen: Maud
werd meteen tot ‘hoofdzuster’ gebombardeerd
en assisteerde bij operaties. Gijs kon helpen
bij een naburig irrigatieproject. ,,Ik heb daar

op medisch gebied dingen meegemaakt die in
m’n opleiding helemaal niet voorkwamen,’’ zegt
Maud. ,,We hebben bijvoorbeeld met minimale
middelen bij een man die door een slang was
gebeten een been afgezet.’’
In zijn laatste studiejaar kreeg Gijs een officiële
praktijkstage op Sumatra, waar Maud hem
kwam opzoeken. In 1983 trouwden ze in Gijs’
geboorteplaats Monnickendam, tegelijkertijd
met een andere zus van Gijs en haar partner.
,,Het was een bijzondere huwelijksdag,’’ memoreert Maud, ,,niet alleen voor ons vieren,
maar ook voor het dorp, want het was het eerste
dubbele huwelijksfeest in de geschiedenis van
Monnickendam.’’
Irak
Enkele maanden na hun jawoord vertrokken Gijs en Maud naar Irak, waar Gijs via het
Nederlandse bedrijf Euroconsult ging assisteren
bij het ontwerpen en realiseren van het Abu
Ghraib irrigatieproject. Gijs moest de velddrainage behendig ‘om’ de beruchte gelijknamige
gevangenis heen ontwerpen, want die stond
midden in het projectgebied. Gijs: ,,Saddam
Hoessein was er toen al president en het was aan
allerlei dingen te merken dat je in een dictatuur leefde. Wij woonden in een luxe wijk van
Bagdad, zeg maar een soort Vogelwijk, maar ook
daar hing een beklemmende sfeer. Oudste zoon
Coen, in Nederland ter wereld gekomen, bracht
de eerste tweeënhalf jaar van z’n leven grotendeels in Irak door. Voor de geboorte van zoon
Daan ging Maud weer even naar Nederland,
want dat was toch vertrouwder en veiliger dan
een kliniek in Bagdad.
Turkije
,,Mijn volgende klus lag in Turkije,’’ pakt Gijs na
het uitschenken van een fles wijn de draad weer
op. ,,Daar coördineerde ik bijna zes jaar lang
allerlei projecten om verzilting van de bodem in
kustgebieden tegen te gaan, zodat er behoorlijke
landbouw zou kunnen plaatsvinden. Ruim vijf
jaar hebben we in Ankara gewoond. Daar zijn
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ook onze kinderen Roos en Ties geboren.’’
Lachend vertelt hij hoe z’n jongste zoon onlangs met z’n brommer door de Haagse politie
werd aangehouden. ,,Hij moest z’n naam
opgeven – Ties van Ginneken dus – en daarna
vroegen ze wanneer hij geboren was. Ties
noemde de datum en zei er achteraan: ‘geboren
in Ankara, Turkije.’ Waarop die politieman hem
ongelovig aankeek en zei: Ja ja, maar nou effe
serieus hè….”
,,Op zich was wonen in Turkije met vier kleine
kinderen geweldig leuk,’’ zegt Maud, ,,maar
ik moet er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat ik me vaak een beetje eenzaam heb
gevoeld. Gijs was namelijk heel veel weg,
op dienstreis. En ik was natuurlijk ook altijd
‘de vrouw van’. De oudste kinderen gingen
trouwens naar de British Embassy School en
daar leerden ze razendsnel Engels. Hartstikke
leuk, maar het leidde er wel toe dat ze met
hun Nederlands een taalachterstand kregen.
Dat wreekte zich toen we terugkwamen in
Nederland en in Den Haag gingen wonen, waar
Gijs bij TNO ging werken.’’
Scholen
,,Op aanraden van vrienden waren we eens
gaan kijken in de Vogelwijk en dat sprak ons
enorm aan. Zo kwamen we dus in 1993 op de
Laan van Poot terecht,’’ vat Gijs de overstap van
Ankara naar de Haagse kust samen. ,,In eerste
instantie schreven we onze oudste kinderen
in op de Heldringschool, maar daar kregen
we problemen vanwege de taalachterstand
van de jongens. De school wilde daar namelijk
zelf geen extra inspanningen voor verrichten.
Na veel heen-en-weer-gepraat hebben we
de jongens ten slotte overgeplaatst naar de
Nutsschool, waar ze goed werden bijgespijkerd.’’           
Wijkvereniging
Toen de kinderen wat groter werden, wilde
Maud graag haar beroep weer uitoefenen. Ze
ging parttime als operatieverpleegkundige wer-

ken in het Dijkzigt-ziekenhuis in Rotterdam.
Gijs op zijn beurt werd actief in het wijkleven.
,,Een collega van mij bij TNO, Rolf Perié, was
voorzitter van de wijkvereniging. Toen hij daar
eind jaren negentig mee wilde ophouden,
heb ik aangeboden het stokje van hem over
te nemen. Nou, dat heb ik geweten, zeg! Ik
belandde midden in de ‘burgeroorlog’ over de
verkeersafsluitingen bij de Kwartellaan en een
heleboel zeurpieterij daaromheen. Na twee
jaar had ik het als voorzitter wel gezien. Toch
wilde ik graag iets voor de wijk blijven doen,
maar dan wel iets waar ik zelf ook plezier aan
beleefde. Die lol vond ik uiteindelijk in het wijkblad. Ik heb daar in de redactie vijf hartstikke
leuke jaren meegemaakt. Als je diep in m’n hart
kijkt, zul je zien dat ik dat nog af en toe mis.
Het wijkblad ploft hier trouwens nog steeds in
de brievenbus hoor.’’
,,Nadat we waren verhuisd, ontdekte ik dat het
Zeeheldenkwartier ook een wijkblad heeft: de
Elandkrant, die zeven keer per jaar verschijnt.
De kwaliteit ervan is niet om over naar huis te
schrijven. Op een dag ben ik binnengestapt bij
het wijkkantoortje dat ze hier hebben en daar
bood ik aan om iets voor de Elandkrant te gaan
doen. De vrouw die de eindredactie voor het
blad verzorgt, keek me ongeïnteresseerd aan en
zei: ‘Neuh, da’s niet nodig hoor, we redden ons
wel.’ Ongelooflijk toch?’’
Verhuizing
De verhuizing uit de Laan van Poot was het
idee van Maud. ,,Ik begon de kriebels te krijgen
bij de gedachte dat we altijd maar in die stille
Vogelwijk moesten blijven wonen,’’ erkent ze.
,,Ik wilde wat dichter naar het centrum toe,
naar een buurt met meer reuring zoals dat
heet. Gijs hoefde niet zo nodig weg en daarom
ben ik zelf maar eens naar de mogelijkheden
gaan kijken. Toen ik dit herenhuis te koop zag
staan, was ik meteen verkocht.’’
Lachend kijkt ze Gijs aan: ,,Jij kon je moeilijk
van de Vogelwijk losscheuren, hè? Ik niet, dat
weet je, maar een paar jaar eerder had je met
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mij ook niet over verhuizen moeten beginnen.’’ Ter nadere explicatie richt ze de blik
weer op de verslaggever: ,,Voor een gezin
met kinderen is de Vogelwijk, zo dicht bij de
duinen en de zee, natuurlijk ideaal. Dat heb ik
ook jarenlang gevonden. Maar toen ze ouder
waren geworden, was voor mij de jus eraf.’’

Oppaslijst Vo
Hier is weer de up to date lijst van Vogelwijkse
tieners die beschikbaar zijn als oppas gedurende de avond of wellicht een paar uur in de
middag na schooltijd.
Fleur Meijer
Kraaienlaan 16
Tel. 3235916 of 06-22001854
fleurancemeijer@hotmail.com
Marceline Mutsaerts
Mezenlaan 13
Tel. 06 10377592
marcelinemuts@hotmail.com

Werk
Om bij haar werk te komen, hoeft Maud
tegenwoordig maar tien minuten te fietsen.
Ze is zorgmanager op de afdeling interne
geneeskunde van het Westeinde-ziekenhuis
oftewel het Medisch Centrum Haaglanden.
Gijs werkt inmiddels bij het ingenieursbureau
DHV. Sinds een jaar is hij gedetacheerd bij
Rijkswaterstaat, waar hij manager is bij het
beheer en onderhoud van onze stormvloedkeringen.
,,Ik heb het op mijn werk en ook in dit huis
prima naar m’n zin,’’ zegt hij. ,,Maar één keer
per jaar hebben we te véél reuring. Dat is
tijdens het Zeeheldenfestival, op het plein pal
voor onze deur. Het begon jaren geleden als
een wijkfeest op een zaterdag in juni, maar in
de loop der tijd is dat uitgebreid tot maar liefst
vijf dagen, met veel muziek en herrie tot bijna
middernacht. Pffff!’’ Maud knikt. ,,Te veel
is ook niet goed. Ik was blij toen het festival
weer voor een jaar afgelopen was.’’
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Puck Hageman
Laan van Poot 168
Tel. 06-12689967
puck_hageman@hotmail.com
Anne-Rixt Siemensma
Sportlaan 117
Tel. 3585466, 06 – 41733644
anne_smily9@hotmail.com
Claire van Helsdingen
Sijzenlaan 53
Tel. 3239499 of 06-14617183.
clairie101@hotmail.com
Yannick Slothouber
Wildhoeflaan 27
Tel. 06-10003293
yannickslothouber@hotmail.com
Juliette Goldbach
Pauwenlaan 28
Tel. 3653609, 06-42596938
juliette_goldbach@hotmail.com

ogelwijk

List of babysitters and nannies

Neem contact met haar of hem op, nodig de persoon in kwestie desnoods even thuis uit, maak een
afspraak over tijden en prijzen en profiteer van de aangeboden dienst.
U kunt deze pagina’s het best kopiëren en ergens ophangen of voor het grijpen leggen. Altijd handig als
je even omhoog zit.
Alouette Strik
Roodborstlaan 7
Tel. 0641327019 of 070-3220757
loutjeeh@live.nl

Claudia Luberti
Sportlaan 349
Tel. 3255185, 0618106363
clau_luberti@live.nl

Flora Nacer
Pauwenlaan 89
tel: 0644103293
flora_nacer@hotmail.com

Wies en Lot Allema
Pauwenlaan 53
tel. 3614153, 06-15 69 99 77
(Wies)
06- 33930901 (Lot)
wiesallema@hotmail.com
lotallema@hotmail.com

Tim Leether
Kwartellaan 25
Tel. 3614940

Onno Marges
Fuutlaan 39
Tel. 3457209 / 06-34192984
dobmar@ziggo.nl

Linde Rappard
Mezenlaan 27
Tel. 06-47783678 070-3464969
linde.rappard@hccnet.nl
Sanya van der Velde
Houtrustlaan 30
Tel. 06-34607335
sanyavdvelde@msn.com
Pieter-Bas Flohil
De Savornin Lohmanlaan 467
Tel. 3254242 en 06-10903397
ina@cenm.com
Mirli Devilee
Hoenderlaan 11
Tel. 3585840 of 06-14347074
mirlidevilee@hotmail.com
Melin Crebas
Adres: Patrijslaan 6A
Tel. 3924681 of 06-36208646

Liselore van der Laan
Patrijslaan 25
Tel. 4277275, 06-57544047
lies_2@live.nl
Nils Wijsman
Oude Buizerdlaan 7
Tel. 4480272 of 06-24736727
nilsdevoetballer7@hotmail.com
Thomas van der Laan
Patrijslaan 25
tel. 4277275 of 06-17726669
t.vanderlaan@hotmail.com
  
Sanne van Rijswijk
Houtrustlaan 34
Tel. 06-15202684
sanne--r@live.nl
Lisa Hillen
Haanplein 9
Tel. 3640753, 06-28407968
Lisachristina@hotmail.com

Moïra Blijleven
Kauwlaan 14
Tel. 06 28415132
x_mootjee_x@hotmail.com
Nathan Hoeffnagel
Nieboerweg 240
Tel. 06- 34566598
nathan.hoeffnagel@hotmail.com
Daan de Lint
Kraaienlaan 89
Tel. 06-15956658
daantjedelint@hotmail.com
Lucas van den Elshout
Sijzenlaan 76
Tel 06-81497857
lucasvdelshout@orange.nl
Eliane Pathuis
(studente Leiden)
Laan van Poot 274
Bereikbaar: 06-20205297
pathuisje@hotmail.com
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Herinnering aan
Coby Kervezee

Op zaterdag 2 juli vormde het Mezenpleintje
het decor voor een bijzondere ‘ceremonie’ rond
de kleurrijke mozaïekbank aan de rand van het
plantsoen. Aan de linkerkant van de bank had
het bestuur van de wijkvereniging namelijk een
plaquette laten bevestigen ter herinnering aan
oud-bestuurslid Coby Kervezee, die begin dit
jaar op 52-jarige leeftijd na een ongeluk in haar
huis aan de Spotvogellaan overleed.
Coby was zeer actief in de wijkvereniging (en
daarbuiten) en dankzij haar heeft de Vogelwijk
- net als een aantal andere Haagse wijken - ook
een met mozaïeksteentjes ingelegde ‘social
sofa’ gekregen. In de plaquette staat het levensmotto gegraveerd dat Coby altijd uitdroeg:
Zorgen moet je doen, niet maken.
Muziek
Enkele tientallen familieleden, vrienden en bekenden van Coby woonden de herinneringsbijeenkomst bij. Geheel in de geest van Coby werd

het geen zwaarmoedig samenzijn, maar een gezellige borrel, smaakvol muzikaal omlijst door
gitarist en wijkgenoot Jaïr Stunt en violist Bert
Tielens, die zich in jazzy- en gypsy-stijl uitleefden. Wijkvoorzitter Pieter Duisenberg hield een
korte toespraak, waarin hij benadrukte dat het
laten aanbrengen van de herinneringsplaquette
nogal wat voeten in de aarde had gehad, maar
dat het dankzij de bemiddeling van voormalige
stadsdeeldirecteur Annita de Bruijne toch nog
voor elkaar was gekomen.
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Jazz in de gracht met een
vleugje Vogelwijk
Door Magda van Eijck
Op 19 en 20 augustus was er Jazz in de Gracht
op de Dunne Bierkade en het Groenewegje. Een
deel van Den Haag waar je vroeger niet gezien
wilde worden, maar dat vooral door de inzet
van de vader van oud-minister Joris Voorhoeve
fraai is gerestaureerd. En door de gezellige restaurantjes, nu bekend als de Avenue Culinaire.
Voor de oude panden hadden de restaurants
in dat zonnige weekend tafels en stoelen
buiten gezet, maar de mooiste plekken waren
op de bootterrassen waar ook Vogelwijkers
- bij restaurant ‘M’ signaleerden we zelfs een
heel nest - van een drankje en hapje genoten
en intussen naar de bands op de boten van
de Ooievaart luisterden. Het unieke van dit
grachtenconcert is dat de muzikanten naar je
toe varen. Zangeres Lilian Viera uit Brazilië met
Zuco103 kreeg de mensen op de gracht zelfs
aan het swingen.
Beroemde bewoners
Het prachtige pand van uitgeversfamilie

Voorhoeve werd in 1639 gebouwd door Pieter
Post, de grote bouwmeester uit de Gouden Eeuw,
in opdracht van de eerste bewoner Claes Direx
van Balckeneynde. Diens dochter trouwde met
de schilder Paulus Potter, die in het huis ernaast
woonde. Daarnaast, nu café De Paas, woonde
Jan van Goyen die zijn dochter uithuwelijkte aan
leerling Jan Steen. Ook raadpensionaris Johan de
Witt woonde er en om de hoek was het huis van
Spinoza.
Zijn standbeeld staat daar nu op de
Paviljoensgracht, ter hoogte van het Paviljoen
Doen van ROC Mondriaan op de hoek met de
Dunne Bierkade (no. 35). In dit pand (ooit van
start gegaan door een initiatief van wijkbewoners
Harm de Boer en Dick Kramer met hulp van chefkok Paul Fagel) doen leerlingen werkervaring
op in de horeca en sociale hulpverlening. Oudsterrenkok Harry Visbeen kookt er nu een paar
avonden per week met veelbelovende studenten
voor een schappelijk prijsje. Bel wel even voor de
openingstijden en reserveer vooraf op nummer
088-6663313. Je wordt dan te woord gestaan
door leerlingen, misschien wel uit de Vogelwijk.
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Een leuk en lekker Walking Dinner
Het stadsdeel Segbroek, waarvan de Vogelwijk
een onderdeel is, vormt deze zomer het middelpunt van een aantal activiteiten die door de
Haagse Brug worden georganiseerd. De Haagse
Brug is een initiatief van de gemeente, bedoeld
om een brug te slaan tussen de ‘vaste bewoners’
van Den Haag en de circa 40.000 expats in de
stad, van wie de meesten - vaak tijdelijk - bij
internationale instellingen werken.
Op 28 juli genoten bijna veertig Nederlandse en
buitenlandse bewoners van Segbroek opgedeeld in groepjes van een Walking Dinner: een
toer door de buurt waarbij restaurants van
verschillende culturen werden bezocht. Elk
restaurant had een lekker proeverijtje voor de
bezoekers klaargemaakt.
Herhaling waard
De start was op het Goudenregenplein bij
Al Dente (Italiaans) waar een drankje werd
geserveerd om in de stemming te komen.
Daarna ging het naar Bis (Frans) aan de
Thomsonlaan, Swinging Safari (Afrikaans) aan
de Valkenboslaan, vervolgens naar het Indian
Curry House (Indiaas) aan de Thomsonlaan,
The Pink Elephant (Thais) aan het
Thomsonplein, Eftelya (Turks) aan hetzelfde
plein en tot slot restaurant 1798 (Hollands) aan
de Valkenboslaan.
Liefhebbers konden gebruik maken van de
nieuwe elektrische ‘tuktuks’, waarmee men van
het ene naar het andere adres werd vervoerd.

,,Maar wij gingen steeds te voet, want het was
juist fijn om na elk heerlijkheidje weer even de
benen te strekken,’’ zegt Sportlaanbewoonster
Els Abbink, een van de deelnemers aan het
Walking Dinner, waarover ze bij toeval had
gelezen. ,,Het was een zeer geslaagde avond,’’
aldus Els, ,,en al de bezochte restaurants zijn
voor mij beslist een herhalingsbezoekje waard.
Ik heb nooit geweten dat er zoveel lekkers uit
zoveel culturen in ons stadsdeel aanwezig is.
Ook voor de expats uit de Vogelwijk is het de
moeite waard om zelfs eens in de omgeving op
culinair onderzoek te gaan.’’
Slotmanifestatie
Wie op internet ‘De Haagse Brug’ intikt, vindt
vanzelf pagina’s met nadere informatie.
Op 25 augustus organiseerde de Haagse Brug
ook nog een informatieve rondwandeling door
Segbroek. Op dinsdag 6 september om 16.45
uur begint in het voormalige zwembad De
Regentes, Weimarstraat 63, de slotmanifestatie
van De Haagse Brug in Segbroek. Burgmeester
Van Aartsen komt spreken en er wordt een film
over Segbroek vertoond.
Belangstellenden moeten zich wel aanmelden
via haagsebrug@denhaag.nl
Zondag 18 september is de Haagse
Internationale Dag 2011. Dan openen allerlei
internationale organisaties hun deuren voor
het publiek. Zie hiervoor de Engelstalige pagina’s achterin dit blad.

BOEKEN- en CD-RUILBEURS

zondagmiddag
6 november

Voor het derde jaar organiseren Vogelwijkers Marette Wils, Henny Pasanea, Marjan Scheeres en
Mileen Boutkan een boekenruilbeurs. De komende editie word gehouden op zondag 6 november
van 15.00 tot 16.30 uur, opnieuw in het kerkzaaltje aan de Rietzangerlaan 2A. U kunt maximaal 5
boeken komen inleveren en naar keus weer hetzelfde aantal boeken meenemen.
Nieuw: dit jaar kunt u behalve boeken ook cd’s en dvd’s ruilen.

De Vogelwijk september 2011

37

Kortom
Vrijdagavond 7 oktober:
Vogelwijk Vossenjacht
Zoals gebruikelijk organiseert de
Activiteitencommissie ook dit najaar
weer een vossenjacht voor de jeugd. Die
vindt dit keer plaats op vrijdagavond 7
oktober. Aanvang 18.30 uur op het duin
boven strandtent De Kwartel.

Boeiende expositie over
The Golden Earring(s)
Begin september is in het Haags Historisch
Museum aan de Korte Vijverberg 7 de tentoonstelling Golden Earring – Back home van start
gegaan. De expositie, opgezet ter gelegenheid
van het 50-jarig jubileum van de Haagse rockband, duurt nog tot eind februari. De tentoonstelling schetst een rijk beeld van een halve
eeuw Golden Earring(s) aan de hand van tal
van singles, lp’s, posters, T-shirts, instrumenten
en portretten. Uiteraard is er veel aandacht
voor de muziek zelf en wordt ook het Haagse
uitgaansleven in de jaren ’60 en ’70 belicht.
Vanaf oktober zijn er ook lezingen over de
Haagse popmuziekgeschiedenis.
Zie de website van het Haags Historisch
Museum.

Tentoonstelling over Haagse
winkels van toen en nu
Het Haags Historisch Museum aan de Korte
Vijverberg houdt van 24 september t/m 8
januari een voor Hagenaars zeer herkenbare en
interessante tentoonstelling over winkelen in
de residentie.
Verse vis van de viskraam, overheerlijk gebak
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van Maison Kelder en een lekkere zak drop
van de antieke drogist Van der Gaag aan de
Groenmarkt. Welke Hagenees kent het niet?
De expositie ‘Mijn Den Haag winkelt’ zet
winkels van toen en nu in de schijnwerpers.
Te zien is hoe de stad zich in de vorige eeuw
ontwikkelde tot winkelparadijs met buurtwinkels, (super)markten, chique speciaalzaken en
grote warenhuizen. Een van de hoogtepunten
is een reconstructie van de enkele jaren geleden
gesloten fameuze hoeden- en pettenwinkel van
Bik, schuin tegenover ijszaak Florencia in het
straatje dat Geest heet. De rijke Hagenaar maar
ook Jan met de Pet kocht daar zijn hoofddeksel.
Ook verschijnt een boekje met wandelroutes
langs Haagse winkeliconen (te verkrijgen in het
museum), want deze tentoonstelling is uiteraard niet compleet zonder winkelen in Den
Haag.
De herinneringen aan de Haagse winkels worden geïllustreerd met foto’s, films, posters, lichtreclames, verpakkingsmaterialen, schilderijen
en andere winkelobjecten die eens vele etablissementen van Den Haag sierden. Ook winkels
van nu komen aan bod. Wist u bijvoorbeeld dat
de eerste roltrap van Nederland in De Bijenkorf
aan de Grote Marktstraat werd geplaatst? En
dat het authentieke interieur van de vermaarde
sigarenhandel De Graaff aan de Heulstraat sinds
de opening in 1928 nooit is veranderd? Kortom:
het is de moeite waar deze expositie te gaan bekijken, zeker als u ook nog liefhebber bent van
Haagse popmuziek, omdat in hetzelfde museum
sinds begin deze maand ook een tentoonstelling
over de Golden Earring(s) te zien is.

Duo Dreams met klarinet en
piano in Houtrustkerkconcert
Het muzikale tweetal Duo Dreams, bestaande
uit Emirhan Tuga (klarinet) en Yuka Tada

(piano), presenteert op zondag 16 oktober van
12.00-12.30 het programma ‘Dance d’art’ in de
Houtrustkerk, Beeklaan 535.
Zij spelen stukken van componisten die geïnspireerd werden door de dans. Het programma
neemt de luisteraar mee op een muzikale reis
van Hongarije met Bartók, via Liszt, Chopin en
Lutoslawski tot aan de Turkse volksdansmuziek van Saygun.
Duo Dreams heeft sinds 2008 opgetreden in
Nederland, Turkije en Japan. In april 2010
nam het duo deel aan het International Ankara
Music Festival in Turkije. Hun CD ‘Moonlight’
kwam uit bij AK Music Records in Istanbul.

Kunstproeven in Duinoord
In het weekend van 8 en 9 oktober stellen 25
kunstenaars in de wijk Duinoord en directe
omgeving hun ateliers open voor het publiek.
De ateliers zijn geopend van 12.00 uur tot
17.00 uur. Er is een grote diversiteit in kunstwerken en stijlen te zien. Er doen beeldhouwers, keramisten, schilders en glaskunstenaars
mee met werken variërend van realistisch tot
lyrisch abstract.
De kunstenaars werken samen met de horecaondernemers in de wijk, die in elk atelier
vertegenwoordigd zijn met een specialiteit van
het huis. Hierdoor valt er veel te genieten voor
pupillen én papillen. Deelname is gratis.
Bij galerie Marcello en Els, Koningin
Emmakade 148, is een groepsexpositie te zien
van alle deelnemende kunstenaars. Daar is
ook de routekaart verkrijgbaar, evenals bij alle
deelnemende kunstenaars. De open ateliers
zijn herkenbaar aan de driehoeksborden aan
de gevel.
De route is te bekijken op de website:
www.kunstproeveninduinoord.nl

Kleinkinderen

Willem
Willem is bijna twee en opa gaat hem van
de crèche halen. Het heeft erg geregend en er
liggen veel plassen op straat. Opa en Willem
lopen naast elkaar. Willem waarschuwt – voor
het geval opa ondeugende dingen van plan is:
‘Opa, niét in de plassen!’
Opa mag op de - net twee jaar geworden Willem passen, maar Willem heeft graag de
regie in handen, dus als opa denkt dat hij
zomaar door de kamer kan wandelen, wijst
Willem, die op de grond zit te spelen, naar de
vloer en zegt: ‘Opa, jij moet daar zitten! Op je
billen!’
In het najaar van 2004, als Willem twee
jaar en vier maanden is, mag hij van opa de
pindakooitjes voor de koolmezen met pinda’s
vullen. Opa zet intussen koffie en houdt uit de
verte toezicht. Als opa te dicht bij komt, houdt
Willem, die druk bezig is met zijn belangrijke
taak, hem streng op een afstand met de
woorden: ‘Nee opa, jij moet koffie zetten!’

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 7 september: Tiny de Ruiter verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto van
een overleden persoon.
Woensdag 14 september: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een nummertje dat uitgedeeld wordt bij binnenkomst. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden
door diverse magnetiseurs.
Woensdag 21 september: Jan Stuivenberg
verzorgt een avond met bandstemmen.
Woensdag 28 september: Maria Plop verzorgt
een avond met een handtekeninganalyse.
Woensdag 5 oktober: Tineke de Caluwé verzorgt een avond met een bloemenséance.
U mag een bloemetje of plantje meenemen.
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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.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE ZIEN – Op 6 en 8 sept. treedt Theatergroep
Plankgas op in strandtent De Fuut met het stuk
Offers & Koffers (6 sept) en Suitcases & Sacrifices
(English version, 8 sept.) over de ups & downs
in het leven van expats. Herkenbaar, geestig en
ontroerend. Arrangement met diner vanaf 18.30
uur: 40 euro. Reserveren: info@defuut.nl of
070-3549074
GEVONDEN - Leesbril gevonden, grijze tint, op
17 aug. op de Kwikstaartlaan ter hoogte van nr.
38. Eigenaar of eigenares kan hem ophalen.
Tel. 3252460.
HUISH. HULP - Zoekt u huishoudelijke hulp?
Dan kan ik u mijn heel goede, betrouwbare, flexibele Indonesische hulp aanbevelen die nog tijd
beschikbaar heeft. Zij spreekt enig Hollands en
Engels. Haar telefoon nr. is 06-34 09 28 55. Voor
referentie: tel. 363 40 22.
GEZELSCHAPSDAME - Vrouw 60+, zorgzaam
en vriendelijk, biedt zich aan als gezelschapsdame, éen of twee dagdelen per week. Vergoeding
in overleg. Ik ben in het bezit van een auto en
bereikbaar op tel. nr 346 54 17.
TE KOOP - 2 fietszitjes Bobike Maxi/mini 15
euro per stuk, een jongensfiets 20”’, 35 euro, een
jongens/meisjes step met luchtbanden 15 euro,
houten speelkeuken 35 euro, uitschuif peuter/
kleuter ledikant incl. matrasdelen 35 euro.
Tel. 06-51086523.
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GEZOCHT – 60-plusser zoekt, uiteraard tegen
betaling, hulp bij het uitruimen van de zolder en
het plaatsen van sommige spullen op Marktplaats.
Tel 32 55 423.
AANGEBODEN - Gezellige oppas-oma (in bezit
van auto) biedt aan tegen vergoeding uw kinderen uit school te halen en op te passen. Enkele
dagen per week mogelijk. Veel ervaring.
Tel. 06-30075004/3254981.
TE KOOP - Peugeot herenfiets, 5 versnellingen,
in goede staat. Prijs 160 euro. Tel. 3653782.
FILOSOFEREN EN DICHTEN - Denk als een
filosoof, schrijf als een dichter. Gratis proefles op
woensdag 28 sept. om 15.30 uur op de Laan van
Poot 440. Meer informatie bij Moes Wagenaar
(stadsdichter van Enschede) 06 53554820,
m@hofmuze.nl
HUISH. HULP - Mijn hulp heeft nog tijd beschikbaar. Ze is zeer betrouwbaar, vriendelijk, werkt
stevig door en is flexibel. Zij werkt al jaren in de
Vogelwijk en spreekt Nederlands. U kunt haar bellen op nr. 06-43942096. Voor nadere informatie
en referenties: 070 3649459 Fam.
De Regt.
TE KOOP – Mooie stevige driewieler, 15 euro.
Tel. 3235340.
TE KOOP – Massief donker eikenhouten boekenrek. Hoogte 0.95, br.0.30, lengte 1.05.
Vraagprijs 50,-. Inlichtingen tel. 365 09 90.
TE KOOP - Zo goed als nieuwe ‘sta-opstoel’, merk Fitform (Wellco International).
Elektronische bediening, kleur goudbruin, garantie voor 3 jaar. De nieuwprijs is 1800,- Wij bieden
de stoel aan voor 700,-, inclusief een splinternieuwe rollator. Voor verdere inlichtingen:
tel. 3637774 of 06-42813292
AANGEBODEN - Heeft u een feest of partijtje?
Groot of klein? DJ Maarten verzorgt met professionele apparatuur al uw muziek tegen een schappelijke vergoeding. Van achtergrondmuziek tot
jaren ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, ’00. Bel vader Marc in de
Kraaienlaan voor info.
Tel 06-53 470 159.

OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken voor onze
dochter van 6 jaar een oppas om haar iedere
dinsdag op te halen bij de naschoolse opvang in
de Vogelwijk en thuis met haar te eten. Neem
contact op met Suzanne: tel. 06-51797717.
TE HUUR AANGEBODEN - Wegens verblijf in
het buitenland te huur voor 6-8 maanden:
gemeubileerde 3-kamer flat a.d. Sportlaan ter
hoogte van Rode Kruisplantsoen. Huurprijs: 750
euro p. maand exclusief gas, water, elektra.
Tel. 06 22399258 of 06 30657031.
COMPUTERHULP – Carel de computerhulp
(Sijzenlaan) helpt u graag bij al uw computeren internetproblemen. (Tips, virusbestrijding,
traagheid verhelpen etc.) Meer weten?
Tel. 06-13225431.
PIANOLESSEN - Piano lessons offered. For all
ages and levels, by an experienced teacher in a
nice, friendly atmosphere. Languages possible:
English, German, Polish.
Please contact anna.katynska@gmail.com or
phone: 06 81 655 154.
OPPAS GEZOCHT – Wij zoeken een aardige
en ervaren oppas aan huis voor onze kinderen
(jongen van 8 en meisje van 6) op maandagmiddag na schooltijd. Voor meer informatie
graag na zessen contact opnemen met Fam.
Beishuizen, tel 3620352.
BOEKENRUILBEURS - Noteert u het alvast
weer in de agenda? Op zondag 6 november van
15.00 – 16.30 wordt in de zaal van de kerk aan
de Rietzangerlaan 2A weer de najaars-boekenruilbeurs gehouden. U kunt maximaal 5 boeken
komen inleveren en naar keus weer hetzelfde
aantal boeken meenemen. Ook kunt u dit jaar
op dezelfde wijze DVD’s en CD’s ruilen.
HAARDHOUT TE KOOP - Droog haardhout te koop (berken, essen en eiken) in de
Vogelwijk. Wordt bij u thuisbezorgd. Nu bestellen, eind september leveren. Bel 06-27898963
of mail
info@rubins-art.com
TAFELTENNISSERS GEZOCHT - Zijn er nog
liefhebbers van tafeltennis in de wijk? Graag
melden bij Else Krijgsman, tel. 3230958.

Brand
Er dansen tongen van vuur als een derwisj
die eeuwig lijkt te draaien
er cirkelt wanhoop door de nacht
de hel heeft onderdak gevonden
bij die hitte bevriest men door de aanblik
van de woeste vernietiging en het besef van alles
dat verdwijnt in het leven en niet terugkeert
slaap die daarna niet komen wil
in de ochtend huisraad ineengekrompen
tussen verkoolde muren, resten as waaruit
een parasol steekt als een ingeteerde inktzwam
herinneringen, vastgelegd in beeld, verloren
zoals de zon opkomt boven zand en zee
de koude maan verdwijnt, zo is er de kunst
om opnieuw te beginnen al blijft soms
een hardnekkig heimwee naar wat ooit was

Olga
Millenaar
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Vogelwijk International
The Hague International Day 2011
18 September
Experience our International City of Peace and Justice on 18 September. Twelve
organizations, normally closed to the public, will open their doors for one day only
during The Hague International Day. The following locations will be opened:
• Peace Palace
• International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia

• International Criminal Court
• Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons
• European Patent Office
• Europol
• Eurojust
• The House of Europe
• Residence of the Swedish Ambassador
• Embassy of the Slovak Republic

International Market in World Forum
At the International Fair in the World Forum,
international organizations such as the NATO
C3 Agency, Eurojust and the Special Court for

Sierra Leone as well as a large number of NGOs
will provide information about their work.
Visitors to The Hague City Hall will be able to
attend the ever popular annual Feel at Home in
The Hague Fair in the Atrium of City Hall for a
small admission fee of € 5.
Free shuttle buses will depart from City Hall
during the day to take visitors to the various
participating organizations. Only a limited
number of people will be admitted to the international organizations. Visitors can register via
www.internationaledag.nl
More information can be read on the website of
De Haagse Brug, the meeting point for expats
and other foreign residents of the city:
http://www.haguebridge.org

‘Haagse Sportkampen’ very sucessful
‘We’ve always got something spectacular in
mind!’ Hans Melaard says this with a smile as
we talk about the successes for the third year in
a row of this summer’s Haagse Sportkampen at
the HALO.
This year the popular day-camp for children
and young people from the Vogelwijk and other
neighbourhoods broadened its programme this
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year with real success. What once started as a
tennis camp with only 39 kids grew in July of
this year to a spectacular multi-sport programme, offering dance, gymnastics, tennis,
surfing, a special varied sports programme and
a kiddo camp for four and five year olds to a
grand total of 175 kids.
A HALO graduate who returned there to teach

By Carolyn Edgerton

in 1992, Hans Melaard shares the challenge of
organizing and running the sports camps under
the Haagsesportkampen umbrella with fellow
teacher Len van Rijn.

Experienced staff
All the camp group leaders have their roots at
the HALO, where they were specifically trained
to work as teachers with young people. They
were assisted by students in the upper years
of their schooling in sports studies and sports
management. With 800 students at HALO,
there was a wide skill base for Hans and Len to
choose from.
All the camp staff were bilingual, and the
opening welcome this year was in Dutch and
English – a great start for new kids this year
who joined the Sportkampen from some of the
international schools in the area.
Hans credits the HALO students for their
ingenuity, commitment, enthusiasm and responsibility. Every evening after the kids were
sent home for the day, the camp staff stayed
busy, for instance to plan new activities for
the next day. Besides that they wrote a daily
newsletter that was e-mailed that same night
to the families of every child taking part in
the Sportkampen, and they posted the photos
of the day’s events in the Sportkampen web
album.

Spectacular
The big challenge for Hans and Len every year
is to come up with something spectacular. Last
year our local firefighters paid a visit with an
exciting demonstration, and this year the kids
were power kiting and rolling on water in aquabubbles. Have they got something special in

mind for 2012? It’s already in the works!
And good news for the parents of some satisfied campers who didn’t want the week to end –
the Sportkampen are looking at extending the
length of their programme next year with the
possibility of a two week option! Hans and Len
are even investigating the possibility of organizing Sportkampen or sporting activities for kids
over the herfstvakantie this year!
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Events not to be missed
Every Vogelwijk resident is invited to attend the
sports activities and the ‘Vogelwijkborrel’ on
Sunday 11 September at the Fazantplein.
The borrel will begin at 16:00 on the school
yard of the Heldringschool, Fazantplein. The
lead-up to the event will be our traditional
Vogelwijk Lanenloop (Street-run).
Funds collected during both the Lanenloop
and the borrel will be donated to the ‘Bewegen
Tegen Kanker’ foundation.
There will also be a hike through the area,
starting at 14.00 hrs. Learn to know your neighbourhood better! You can register for this on
11 September at 13.00 on the Fazantplein.
Especially for kids there will be a race with
bike, rollerblades or wave boards, starting at
14.30.
The 5 kilometer Lanenloop starts at 15.30 hrs.
It’s a competition between the different
Vogelwijk streets. You can register with other
runners from your street or also sign up individually at www.inschrivingven.nl

Art fair
You can subscribe for a visit to the international art exhibition ARTI 11 on Saturday

8 October in the Fokker Terminal on the
Binckhorstlaan near Voorburg.
Vogelwijk resident Axel Lemmens is the organizer of the exhibition. He arranged a special package for interested Vogelwijkers. On Saturday 8
October a shuttle bus will be operating between
Vogelwijk and the Fokker Terminal. It is expected to make two trips, the first leaving from the
Fazantplein at 11.00 to return at 13.30. Visitors
can also choose to leave at 12.00 noon, and
return at 14.30.
The cost of the Vogelwijk package is only 15
euros, including the bus ride (with a free drink
on board), the entry ticket to ARTI 11 (normally priced at 10 euros), another free drink
at the exhibition and a guided tour around the
exhibition itself!
Anybody who would like to take advantage of
his special offer is asked to send an email as
soon as possible to axel@artidenhaag.nl
On Thursday 6 October the ARTI 11 fair will be
holding a special Expat Day (with a guided tour
in English) but Vogelwijkers with an international background are also simply welcome
to take part in the ‘Vogelwijk arrangement’ on
Saturday.

De Kwartel Back in business
After a near disastrous fire early in the morning of 16 July,
one of our neighbourhood favourite stops for refreshments
on the beach, Beach pavilion De Kwartel, has re-opened!
Although operating in ‘slimmed down form’, you can still
enjoy the fresh sea air, that beautiful view andthe friendly
hospitality on their terrace. Stop by for coffee or cocktails,
a variety of sandwiches, salads and wraps as we enjoy some
beautiful late summer weather!
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan ook contact
op met de veiligheidscoördinatoren van de wijkvereniging, Victor Veenman en Pieter Zeestraten:
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
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WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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
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.
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.
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.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Frederique Paardekooper,
tel. 2201547, e-mail: activiteitencie@live.nl
wijkvereniging

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
Karin Donk (vicevoorzitter),
Sijzenlaan 68, tel. 324 23 95

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 accept
giro toegezonden. Gironummer wijkvereniging:
1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
W. van Alphen-Schröder, Sportlaan 998
tel. 360 21 37 of 06-51373635
Buurtpreventie
Victor Veenman, Pieter Zeestraten
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: vogelverkeer@gmail.com
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl
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

