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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.

Terug van twee maanden weggeweest, na een
zomer die toch nog zomers werd. Het risico dat
je als redactie bij het overslaan van een publicatiemaand loopt, is dat je de lezers nog enkele
‘oude koeien’ moet voorschotelen. In dit geval
bijvoorbeeld de kindersportdag en de Vogelwijk
Lanenloop die beide plaatsvonden op 30 juni:
helaas net te laat om nog te worden gememoreerd
in het gecombineerde juli-augustusnummer (dat
op dat moment al gedrukt was) en nu eigenlijk
al erg lang geleden. Maar de redactie huldigt het
standpunt dat in principe alle grote activiteiten in
onze wijk memorabel zijn en dus een plekje in het
wijkblad verdienen, ook al vonden ze ruim acht
weken geleden plaats.
U zult er trouwens binnenkort aan moeten wennen
dat het fenomeen van een maand zonder wijkblad
niet beperkt blijft tot de zomer. De redactie en het
bestuur van de wijkvereniging hebben namelijk
besloten om naast een dubbel zomernummer ook
een twee maanden omspannend winternummer
te gaan maken. Dit wil zeggen dat voortaan de
maanden december en januari in één uitgave zullen
worden gecombineerd. Begin januari valt er dus
geen wijkblad meer in uw brievenbus.
De reden voor deze maatregel is tweeërlei. Ten eerste is er sprake van een bezuiniging op de druk- en
verspreidingskosten van het blad, dat als gevolg van
de crisis aanzienlijk minder advertentie-inkomsten
vergaart dan vijf jaar geleden. In de tweede plaats is
er een praktische reden. December is voor de redactie, de advertentiebeheerder en de drukkerij altijd
een zeer stressvolle maand. De laatste week van het
jaar bestaat bijna louter uit feest- of vakantiedagen
en dit betekende altijd dat vóór Kerstmis alle kopij
voor het januarinummer plus alle advertenties voor
de nieuwe jaargang persklaar moesten zijn. Als die
druk van de ketel kan worden gehaald, zou dat een
aantal betrokkenen – onder wie ondergetekende en
zijn redactiecollega’s – zeer goed uitkomen.
Kortom: met ingang van 2014 verschijnt dit blad
10 keer per jaar in plaats van de 11 keer die u al
decennia gewend bent. Deels noodgedwongen,
deels uit praktische overwegingen. Maar u kunt
ervan op aan dat deze maatregel de kwaliteit van
het product geenszins zal aantasten!
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Na een heerlijke en warme zomer moesten
velen van ons begin september weer overschakelen naar de werkelijkheid van alledag. Van
geen of weinig verplichtingen naar het vaste
parcours van werk, school, boodschappen, verenigingsleven enzovoorts. Eigenlijk is het ook
wel weer goed dat de sportclub of een andere
hobby weer van start gaat, nu het einde is aangebroken van de periode van het jaar waarin de
Vogelwijk op z’n best is: zon, zee en rust!

aanzien van de Noordwestelijke Hoofdroute of
Internationale Ring. Na jarenlange studies en
overleg in klankbordgroepen heeft verkeerswethouder Peter Smit aan de gemeenteraad
een voorstel gestuurd dat er op neer komt dat
de Sportlaan en Segbroeklaan geen wezenlijke rol vervullen in de hoofdverkeersfunctie.
Scheveningen en Kijkduin zullen bereikbaar zijn
via twee zgn. inprikkers: hoofdverkeerswegen
die een goede bereikbaarheid van (en naar)
buiten de stad garanderen. Verkeerskundig onderzoek zou hebben aangetoond dat het daarbij
niet nodig is om Segbroeklaan en Sportlaan ook
zo’n functie te geven. Daar zal de gemeente zich
beperken tot het oplossen van een aantal (nader
te prioriteren) knelpunten. Ik noem dit maar
even de ‘Karrenspoor-variant’.
Blijvende problemen
Tijdens een gesprek met wethouder Smit vlak
voor de zomer hebben we afgesproken dat we
ons als wijkorganisatie hierop zullen beraden.
Helderheid over wat de gemeente wil is goed,
maar het lijkt er op dat bestaande problemen
worden weg-gedefinieerd. Nu al is de drukte op
deze route zeer groot: degene die denkt dat met
‘inprikkers’ richting Kijkduin en Scheveningen
de drukte op de Sportlaan en de Segbroeklaan
gelijk blijft, zal een zeer sceptische voorzitter
van de Vogelwijkvereniging treffen.

Veiligheid
Is de zomer ook een periode dat de Vogelwijk
op z’n best is voor inbrekers? Je zou het bijna
denken. Verschillende wijkbewoners deelden
met mij hun onbehagen over inbraken in de
afgelopen maanden. Het beeld ontstond dat er
sprake zou zijn van een hausse. Desgevraagd
liet de politie mij weten dat zij dat beeld niet
had. Wel dat er uitgebreid aandacht was voor
deze materie.
Dat bleek wel begin augustus toen bij een
(poging tot) inbraak aan het begin van de
Sportlaan de Hermandad fors uitrukte. Met
veel dank aan een attente buurtbewoner.
Wilt u uw gevoel toetsen aan de werkelijkheid,
kijk dan eens op de website
www.hoeveiligismijnwijk.nl
Daar staan de criminaliteitscijfers van Den
Haag, uitgesplitst naar stadsdeel, maar wel met
een vertraging van 1 à 2 maanden.

Tegelijkertijd is dit een dossier met veel uitersten in zich. Beperkte ruimte in de stad, milieuambities, doorstroming. Bijna niet te verenigen.
Daar waar bepaalde belangengroeperingen
voor één anker kunnen gaan liggen, zullen wij
als wijkvereniging toch moeten proberen meerdere belangen te verenigen. Hoezeer de belangen van wijkbewoners hierin verschillend zijn,
samen zullen we eruit komen! Liefst voordat de
gemeenteraad zich later dit jaar hierover buigt.

Noordwestelijke Hoofdroute òf
karrenspoor
Vlak voor de zomer maakte de gemeente Den
Haag bekend welke lijn men wil volgen ten

Wijkblad en kosten
U kon op de vorige pagina al lezen dat het aantal edities van ons zeer gewaardeerde wijkblad
naar beneden wordt bijgesteld: van 11 naar
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10. Maar er verandert meer: de postbezorging.
Komend najaar stappen wij over van PostNL naar
Sandd en dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Als
bestuur beseffen we dat ons wijkblad voor velen
de belichaming is van onze wijkvereniging. Mede
daarom vinden we het van belang dat de kwaliteit
van het blad – inclusief de bezorging – op peil
blijft. De combinatie van stijgende kosten en dalende opbrengsten verplichtte ons tot een aantal
keuzes, waarbij het verhogen van de contributie
ons geen goede optie leek. Daarom: één editie
minder per jaar én een andere bezorger.
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter Arends,
Marianne Moor, Arthur Wiggers en de kandidaatbestuursleden Henk Eleveld en Christian Pick).

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag
11 september
17.00 uur

Borrel VogelNetwerk (ondernemers),
Papegaailaan 7

Vrijdag
13 september
15.00 uur

Vogelwijk Golftoernooi, Golfbaan
Ockenburg

Zaterdag
14 september
15.00 uur

Spotvogelfeest en straatspelen voor
het blok Kramsvogellaan, Kruisbeklaan,
Tortellaan en Laan van Poot. Centrale
locatie: het laatste stuk Spotvogellaan
tussen Tortelaan en Kramsvogellaan

Vrijdag
20 september
12.30 uur

Boottocht voor 60+leden wijkvereniging door Haagse grachten

Woensdag
2 oktober
19.30 uur

Thema-avond Vogelwijk Energie(k) in
Maris College Houtrust

Zaterdag 12
en zondag
13 oktober
14.00 uur

Vanaf Laan van Poot bij begin
Pauwenlaan, architectuurwandeling
langs huizen van J.B. Fels

Maandag
11 november
18.00 uur

Sint Maarten

Woensdag
13 november
17.00 uur

Borrel VogelNetwerk (ondernemers),
Papegaailaan 7

Donderdag
14 november
19.30 uur

19.30 uur: Algemene Ledenvergadering
wijkvereniging, HALO-kantine (onder
voorbehoud)

Wijkblad
zoekt nieuwe
advertentiebeheerder
Het bestuur van de wijkvereniging en de
redactie van het wijkblad zijn op zoek
naar een vrijwilliger of vrijwilligster die
het advertentiebeheer van het wijkblad
op zich wil nemen. De afgelopen vijf jaar
heeft Marjan Scheeres vanuit haar huis
aan de Rietzangerlaan deze taak met
grote toewijding uitgeoefend. Aan het
eind van dit jaar wil zij haar functie echter
neerleggen. Vanzelfsprekend doet zij dat
pas als er een opvolger is, die zij ook heeft
ingewerkt.
Het advertentiebeheer behelst het
onderhouden van contact met de adverteerders en de drukkerij van het wijkblad,
de inning van het advertentiegeld en
waar mogelijk het werven van nieuwe
adverteerders. De piek van het werk ligt
in de maanden november en december,
als de advertenties voor het komende jaar
moeten worden vastgelegd.
Wie wil zich op deze manier voor de wijkvereniging en het wijkblad inzetten? Als
u interesse hebt of iemand kent die deze
belangrijke taak op zich wil nemen, neem
dan contact op met voorziter Chris van
Dam of een ander bestuurslid van de wijkvereniging. Zie hun gegevens achterin dit
blad.
Wilt u liever eerst een gesprekje met
Marjan Scheeres over haar ervaringen
met het advertentiebeheer, dan kan dat
vanzelfsprekend ook. Mail naar
advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl
of bel (070) 3240119.
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Kandidaat-bestuursleden stellen
zich voor
Christian Pick en Henk Eleveld hebben zich
beschikbaar gesteld als gegadigden om het
bestuur van de wijkvereniging te versterken.
De kandidaat-bestuursleden zullen pas half november tijdens de algemene ledenvergadering
van de wijkvereniging officieel worden voorgedragen en – naar verwachting – benoemd,
maar achter de schermen zijn ze al bezig zich in
te werken.
Opmerkelijk is dat zowel Christian als Henk
zichzelf bij het bestuur hebben aangemeld. Zij
deden dat na een oproep die voorzitter Chris
van Dam het afgelopen voorjaar in het wijkblad
deed. Henk, die in een aantal gemeenten veel
bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, is bereid
de functie van secretaris op zich te nemen.
Christian zal samen met Marianne Moor met
name de ‘sociale portefeuille’ beheren.
Christian Pick (42) heeft de Duitse nationaliteit en woont dus als ‘expat’in de wijk. Wat
dat betreft sluit zijn beoogde toetreding tot
het bestuur mooi aan bij het vertrek van zijn
landgenote Anke Lütkenhues, die ruim vier jaar
als bestuurslid actief is geweest.
Burenhulpcentrale
Christian, opgegroeid in het Ruhrgebied vlak
bij Düsseldorf, werkt sinds 2000 als hoofd
personeelszaken bij de Nederlands-Duitse
Handelskamer aan de Nassaulaan. Na jaren
aan de Regentesselaan te hebben gewoond,
verhuisde hij vorig jaar mei met zijn vrouw
en twee jonge kinderen naar de Sportlaan
165. Het is niet de eerste keer dat hij in het
wijkblad staat. Begin dit jaar werd hij in het
blad geportretteerd als deelnemer aan de
Burenhulpcentrale van Segbroek.
,,Ik wil mij graag betrokken tonen bij mijn directe leefomgeving,’’ antwoordt hij op de vraag
waarom hij zich voor het wijkbestuur heeft
aangemeld. ,,Die bestuursfunctie vind

Christian (links) en Henk hebben er zin in

ik een mooie en nuttige taak met veel verschillende facetten.’’
Socioloog
Henk Eleveld (62) woont met echtgenote aan
de Laan van Poot 300. Hij is van oorsprong een
Drent, geboren in Dwingeloo, maar heeft sindsdien in een reeks andere provincies gewoond.
Henk is socioloog en verrichtte veel werk voor
overheidsinstanties, vooral gemeenten, waar
hij ook als interim-manager diverse functies bekleedde. Zo was hij onder meer gemeentesecretaris in IJsselstein. Daarnaast is hij ook gemeenteraadslid geweest in St. Pancras en Werkendam.
Halverwege de jaren tachtig leerde hij de Haagse
Vogelwijk kennen. Van 1985 tot 1998 woonde
Henk met zijn gezin aan de Spotvogellaan.
Daarna verhuisde hij wegens z’n werk naar
midden-Nederland, maar tien jaar geleden
keerde hij in de Vogelwijk terug, ditmaal aan de
Laan van Poot.
,,Nu ik mijn bedrijfsactiviteiten aan het afbouwen ben, krijg ik tijd om me als vrijwilliger
voor andere activiteiten in te zetten, zoals die
van onze wijkvereniging,’’ zegt hij. ,,Ik vind het
belangrijk dat de wijkactiviteiten op peil worden
gehouden en dat de belangenbehartiging van de
wijkbewoners op eigentijds wijze wordt georganiseerd, in goed overleg met de gemeente. Dat
zijn dingen die de inzet van velen vragen en daar
wil ik er graag één van zijn.’’
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Van Thuis naar Thuis:

‘Regeldames’ laten je onbezorgd
Stel: u moet gaan verhuizen, maar
ziet enorm op tegen al het gedoe
dat daarbij komt kijken: verhuizer
regelen, schilder en timmerman
optrommelen, inpakken, uitpakken,
inrichten, verhuisberichten
rondsturen en ga zo maar door.
Dan droomt u ervan dat dit alles u
uit handen wordt genomen en dat u
na de verhuizing een kant-en-klaar
huis kunt betrekken, dat ook nog eens
sfeervol is ingericht en waar de eerste
dagelijkse boodschappen al in de
voorraad- en koelkast liggen.
Maar soms zijn dromen geen bedrog,
want zo’n service bestaat sinds
januari van dit jaar. De naam ervan
luidt: Van Thuis naar Thuis.
Verzorgingshuis
Elske van der Heem-Hageman en Monique
Tielrooij-Jasper, twee hartelijke en doortastende dames, tekenen voor dit concept.
Het gesprek met de initiatiefneemsters
vindt plaats in het huis van Monique aan de
Pauwenlaan. Al direct bij binnenkomst is te
zien dat we hier te maken hebben met een
vakvrouw met oog voor detail. De woonkamer is zeer sfeervol ingericht. Je voelt je er
direct thuis.
,,Dit is precies wat we met ons bedrijf Van
Thuis naar Thuis ook willen bereiken”, zegt
Monique, terwijl we plaats nemen aan de
grote houten tafel.
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Hoe zijn Monique en Elske op het idee
gekomen?
Monique: ,,Ik was betrokken bij de verhuizing
van mijn schoonmoeder naar een verzorgingshuis en toen vonden veel medebewoners het er
bij haar zo mooi en gezellig uitzien. Anders dan
de doorsneekamer in een verzorgingshuis. Veel
bewoners kwamen speciaal om die reden naar
haar appartement kijken. Bovendien werd ik
er toen ook weer mee geconfronteerd dat je bij
een verhuizing aanloopt tegen heel veel geregel. Dat kan voor mensen een probleem zijn. Zo
is eigenlijk samen met Elske het idee voor Van
Thuis naar Thuis geboren.”
Stoffen
Elske: ,,Wij kennen elkaar al lang. Ik heb
vroeger ook in de Vogelwijk gewoond en onze
kinderen zaten bij elkaar op de Nutsschool.

verkassen

Door Madelon Kranenburg - Foto’s: Dick van Rietschoten

Er ontstond een hechte vriendschap en dit jaar
zijn we samen dit bedrijf begonnen.”
Voor Elske sluiten haar huidige werkzaamheden enigszins aan bij haar vorige functies:
,,Ik heb een stoffenzaak gehad, echt met stoffen aan de rol, en ik heb ook in de makelaardij
gewerkt.”
De opgedane kennis uit het verleden komt nu
goed van pas. ,,Jazeker, zegt Elske, want we
doen indien gewenst écht alles. Van interieuradvies tot de afwikkeling van alle administratieve rompslomp. Het interieuradvies kan
er bijvoorbeeld uit bestaan dat wij adviezen
geven bij de aankoop van nieuw meubilair en
vervolgens met de klant aan de hand van een
plattegrond bekijken hoe de woning het best
kan worden ingericht.”
Monique: ,,Wij hebben onlangs een verhuizing
gedaan voor een klant van ons met een visuele
beperking. Bij de inrichting van zijn nieuwe
huis hebben we toen rekening gehouden met
zijn vertrouwde loopje. Zo voelde zijn nieuwe
woonomgeving voor hem ook vertrouwd aan,
zodat hij direct weer optimaal kon functioneren.”
Kleiner wonen
Ook bij het selecteren van de inventaris kan
Van Thuis naar Thuis de helpende hand bieden. Elske: ,,Mensen die kleiner gaan wonen,
moeten afscheid nemen van vertrouwde spullen. Dat is vaak moeilijk. Wij kunnen advies
geven bij dit proces en ook zorgen dat de
overgebleven spullen weer een goede bestemming krijgen.”
Elske en Monique vertellen enthousiast over
hun werk en hun klantenkring, die heel divers
is. ,,Laatst hebben we een verhuizing begeleid
voor een klant die zelf in Indonesië woont,

maar ook in Wassenaar een huis had’’, vertelt
Monique. ,,In Wassenaar wilde hij verhuizen
naar een kleiner appartement. Dat is natuurlijk
lastig als je zo op afstand zit. Wij hebben alles
hier in Nederland voor hem geregeld. Dat was
erg leuk om te doen.”
Omdat het allemaal te mooi klinkt om waar te
zijn, toch nog maar even een praktische vraag.
Als het oude huis of appartement schoon moet
worden opgeleverd en in het nieuwe huis moet
nog worden geschilderd en de gordijnen moeten nog worden uitgezocht en op maat gemaakt
en opgehangen, kunnen jullie daar dan ook bij
van dienst zijn?
De dames knikken eensgezind en antwoorden
volmondig: ,,Ja, graag zelfs!”

Praktische informatie:
Tarief: 47,50 euro per uur
(er zijn uitzonderingen)
Website: www.vanthuisnaarthuis.nl
telefoon: (070) 221 00 10
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Open(lucht) bibliotheek aan
de Fuutlaan
Tekst en foto’s: Magda van Eijck
Wandelaars op de Fuutlaan staan stil bij nummer 8a en fietsers stappen af om daar naar
de ‘Open Bibliotheek’ te kijken. Er ontstaan
spontane gesprekjes. Iedereen die het ziet is
blij verrast dat dit zomaar kan: boeken in een
kastje op straat zetten die men mee mag nemen
om te lezen!
Maarten Hajer, hoogleraar politicologie
én directeur van het Planbureau voor de
Leefomgeving is de bedenker en uitvoerder
van deze bibliotheek. Met zijn vrouw Janine
Spanjer vertelt hij erover in zijn zonnige achtertuin.
Delen
,,Gebruiksvoorwerpen delen is echt in opkomst,’’ zegt Maarten. ,,Mensen delen in toenemende mate auto’s, maar er is bijvoorbeeld ook
een website waarop mensen aangeven welke
gereedschappen zij hebben die men van hen
mag lenen. En kijk maar eens op websites als
www.airbnb.nl waar je overal ter wereld prima
overnachtingsdressen van particulieren kunt
vinden. Er zijn zelfs al een paar Vogelwijkers
die er een kamer aanbieden. Leuke websites
zijn ook www.peerby.nl of www.spullendelen.
nl waar je van alles en nog wat te leen vindt.’’
,,Er is ooit onderzocht dat een boor gemiddeld slechts 12 minuten in zijn ‘leven’ gebruikt
wordt! Boeken lees je ook meestal maar eenmaal. Waarom zou je dat dan niet delen met
anderen? Sommige boeken koester je vanwege
bijzondere herinneringen of emoties, maar
andere wil je best uitlenen. Zo is ons initiatief
ontstaan.”
Gesprekken
Janine vult aan: ,,Het levert direct op wat je
verwacht: gesprekken ontstaan en nieuwe

boeken komen er vanzelf bij. Er belde ook een
mevrouw aan die deel 2 en deel 3 van een
serie van de Indonesische schrijver Pramoedya
Ananta Toer had meegenomen. Zij vroeg of we
ook het eerste deel hadden, ‘Aarde der Mensen’.
Dat hadden we inderdaad en dat heeft ze toen
meegenomen. Laatst vertelden mensen dat ze
speciaal een blokje omliepen om te kijken of er
nieuwe boeken bij waren gekomen.”
Maarten: ,,Ik heb veel over openbare ruimte
geschreven en vooral hoe en wanneer sociale interactie op gang komt. Inrichting heeft invloed
op gedrag. Dat blijkt nu dus ook weer.’’
In eerste instantie was het idee van Maarten
en Janine een ‘strandbibliotheek’. Mensen die
over de Fuutlaan naar het strand zouden lopen,
konden dan een boek meenemen en het na
een dagje zonnen en lezen weer terugbrengen.
Uiteindelijk werd het een open bibliotheek voor
wijkbewoners en alle anderen die langs lopen
of rijden. Maarten: ,,Iedereen mag een boek
meenemen en dat betekent tevens dat men
mag kiezen tussen lenen – en dus later weer
terugzetten - of houden.’s Avonds halen we alles
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wel binnen en ’s morgens vroeg zetten we de
uitstalling weer buiten. Als het regent, halen
we het boekenkastje binnen en als we enige tijd
weg zijn, wordt dat geregeld door familieleden
of andere bekenden.’’
Nieuwe boeken
,,Het loopt prima, alleen kunnen we wel wat
meer nieuwe boeken gebruiken. Nu en dan
zetten mensen er uit eigen beweging nieuwe
exemplaren bij. Een vriend van me ging onlangs
voor een paar jaar naar het buitenland en bracht
een stapeltje boeken die hij toch niet meenam.
Zo kunnen we de inhoud van het kastje regelmatig verversen. Gisteren stonden trouwens
twee boeken van het begin er opeens weer.”
In juli hing bij huize Hajer de vlag uit, maar dat
was niet vanwege de opening van de bibliotheek, maar ter ere van dochter Louke van 18,
die was geslaagd en na de vakantie in Leiden
verpleegkunde gaat studeren. Dochter Minke
(21) studeert sociologie aan de Universiteit van
Amsterdam en zoon Sebastiaan van 14 woont
nog thuis. Louke is trouwens ook voor de buurtbewoners een bekende verschijning omdat zij
vaak te paard door de lanen rijdt.

Jubilerende Egelopvang
houdt op 7 september
Open Dag
De Stichting Egelopvang Den Haag bestaat
25 jaar. Dit jubileum wordt onder meer
gevierd met een Open Dag op

zaterdag 7 september
van 14.00 - 17.00 uur
De meeste Vogelwijkbewoners zullen het
hoofdkwartier van de Egelopvang wel kennen omdat dit als het ware om de hoek ligt:
in het duingebied aan het eind van de De
Savornin Lohmanlaan. U gaat daar linksaf
(rechts ligt de Laan van Poot) het duinpad
in en volgt het bordje Egelopvang.
Tijdens de Open Dag (een leuk idee als
uitje met kinderen) kunnen de bezoekers
uitgebreid kennis maken met het werk van
de Egelopvang en natuurlijk met de egels
die er worden verzorgd. Verder wordt er
koffie, thee of limonade aangeboden met
iets lekkers er bij.
Voor de kinderen is er een speurtocht uitgezet. Ook kunnen ze egels kleien, kleurplaten kleuren en egelkaarten maken.
Volwassenen kunnen meedoen aan informatieve wandeltochtjes door het onlangs
prachtig opgeknapte Westduinpark onder
leiding van een deskundige gids. Speciaal
voor deze gelegenheid heeft de Egelopvang
toestemming gekregen om hier en daar
buiten de paden te komen.
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Anneke Bruning geeft
als Lady Speaker
de Prinsjesdagceremonie
extra kleur
Door Dick van Rietschoten

Op de zeventiende van deze maand, de derde dinsdag
van september, maakt Den Haag zich weer op voor de
traditionele Prinsjesdag. Met veel ceremonieel worden
dan de plannen van de regering voor 2014 en de
bijbehorende rijksbegroting bekendgemaakt.
Voor koning Willem-Alexander, nog maar
enkele maanden geleden als staatshoofd ingehuldigd, wordt het de eerste keer dat hij in de
Ridderzaal de Troonrede zal voorlezen. Als hij
op de heen- en terugweg naar het Binnenhof
met koningin Máxima in de Gouden Koets over
het Lange Voorhout rijdt, passeert hij echter bij
de tribunes vol toeschouwers ter hoogte van het
Eschermuseum een vrouw uit de Vogelwijk die
al voor het zevende jaar op rij een belangrijke
Prinsjesdag-rol speelt. Het is Anneke Bruning,
die namens de gemeente Den Haag als Lady
Speaker via luidsprekers nauwgezet verslag doet
van de stoet en alles daaromheen.
Draaiboek
,,Dat beschouw ik als een heel eervolle taak,”
zegt Anneke in haar huis aan de Tortellaan, waar
ze in december 1974 vanuit Delft met echtgenoot Bert en twee kinderen neerstreek. ,,Op de
tribunes, vanwaar je een prachtig uitzicht op het
Voorhout hebt, zitten in totaal zo´n tweeduizend
mensen die ik van tekst en uitleg voorzie. Het
zijn bijvoorbeeld gasten van de gemeente Den
Haag, maar ook dagjesmensen overal vandaan,
die deze speciale plek hebben geboekt als onderdeel van een soort Prinsjesdag-arrangement.’’
,,Ik vertel alles wat de mensen te zien krijgen.
Het ministerie van Defensie levert me altijd een
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draaiboek waar de inhoud en volgorde van de
stoet in staan, met daarbij de namen van de legereenheden en de muziekkorpsen die je voorbij
ziet komen of die de erewacht vormen, plus een
beschrijving van de uniformen. Uiteraard geef
ik ook uitgebreide informatie over de Gouden
Koets en andere rijtuigen, over de paarden,
de koetsiers en palfreniers, noem maar op. De
gegevens daarover krijg ik van de Koninklijke
Stallen.’’
Historie
,,Een vast onderdeel van mijn verhaal is de
historie van Prinsjesdag. Oorspronkelijk was
het - ongeveer halverwege de zeventiende eeuw
- de verjaardagviering van het prinsje dat later
stadhouder Willem III zou worden. En in 1688
ook nog eens koning van Engeland. Ook voor
latere prinsen hielden de Oranjegezinden een
vaste feestdag. Pas in 1814 werd Prinsjesdag de
dag waarop de koning de troonrede uitsprak.
In eerste instantie was dat trouwens altijd in
november en dus niet in september.’’
,,Wist je trouwens dat koningin Wilhelmina
maar weinig van die Gouden Koets moest hebben? Ze had hem in 1898 bij haar officiële inhuldiging van de burgers van Amsterdam cadeau
gekregen. Later werd bekend dat ze het een onding vond: veel te pronkerig. Ze is er uiteindelijk

in 1901 wel in getrouwd. En vanaf 1903 speelt
de koets ook de hoofdrol in de Prinsjesdagstoet.’’
Als Lady Speaker is Anneke tijdens het voorbijtrekken van de stoet niet continu aan het woord.
,,Als er muziek langskomt, houd ik mijn mond.
En ook als de Gouden Koets pal voor de neuzen
van de toeschouwers passeert. In het verleden
heeft koningin Beatrix laten weten dat ze het
niet op prijs stelde als er door de luidsprekers
iets werd verteld terwijl ze wuivend langs de
tribunes reed. Ze groette mij trouwens altijd wel
persoonlijk met een hoofdknik. Ik ben benieuwd
of Willem-Alexander die traditie voortzet. Ja, hij
weet dat ik er sta hoor, want hij heeft natuurlijk
al vaak in de stoet meegereden.’’
Freelancer
De bijzondere taak die Anneke tijdens de
Prinsjesdagen bekleedt, kwam zeven jaar geleden voor haar niet zomaar uit de lucht vallen. Ze
werd ervoor gevraagd omdat ze al zo’n veertig
jaar in Den Haag een bekende en veelgevraagde
toeristische gids en gastvrouw is. Na de middelbare school in Delft had ze bij diverse opleidingen en baantjes in Zwitserland, Frankrijk,
Spanje en Zuid-Afrika haar talenkennis verbreed
en verdiept: Frans, Duits, Spaans en Engels. De
VVV in Rotterdam was haar eerste Nederlandse
werkgever, maar begin jaren zeventig maakte
ze de overstap naar Den Haag, waar ze ook
ging wonen én actief werd in wijkvereniging De
Vogelwijk.
,,In de toeristenbranche heb ik hier altijd als freelancer gewerkt, dus nooit in vaste dienst. Zo kon
ik het werk ook makkelijker combineren met het
moederschap. Ik trad als gastvrouw of reisleidster op namens onder andere de Haagse VVV,
de gemeente Den Haag, de inmiddels ter ziele
gegane Stichting Promotie Den Haag, het gerenommeerde tourbedrijf Veentjer Guided Tours
en soms ook ministeries. Zo heb ik bijvoorbeeld
buitenlandse ministers en hun gevolg op sleeptouw gehad. Ook kreeg ik een keer een groep familieleden van prins Claus onder mijn hoede. Of
het kroonprinselijk paar van Denemarken. Maar

doorgaans heb ik gewerkt voor Jut en Jul in allerlei gradaties. Bussen met dagjesmensen uit de
Betuwe, groepen Zuid-Koreanen, Vietnamezen
of Chinezen, ambassadepersoneel, bedrijfsuitstapjes, noem maar op. En nog steeds hè, al doe
ik het de laatste tijd wel wat kalmer aan.’’
Gevarieerde programma’s
Het is overigens een misverstand te denken dat
Anneke haar gasten in al die jaren enkel Haagse
highlights heeft voorgeschoteld. ,,Welnee. Ik ga
ook vaak met ze naar Delft of naar Amsterdam,
Leiden of Rotterdam. Sommige groepen gaan
zelfs twee of drie dagen met me mee. Dan
bezoeken we ook musea, waar ik dan vaak een
aparte deskundige gids voor een rondleiding heb
geregeld.’’
,,Maar binnen Den Haag zijn ook een zeer
gevarieerd bezoekprogramma’s mogelijk. Je
hebt bijvoorbeeld een algemene rondrit, waarin
ook het Binnenhof, Panorama Mesdag, het
Vredespaleis en Madurodam zijn opgenomen.
Heel populair zijn ook de bezoeken aan de
Schilderswijk, te voet of per fiets, waar ik mijn
gasten een dwarsdoorsnede van multicultureel
Den Haag voorschotel. Dat vind ik zelf eigenlijk
het allerleukst om te doen. De laatste jaren geef
ik trouwens ook architectuurrondleidingen. Die
kennis komt je niet zomaar aanwaaien, dus ik
moest mezelf wat dat betreft flink bijspijkeren’’
Royal Tour
,,Een andere topper uit het assortiment is de zogeheten Royal Tour. Het woord zegt het al. Een
paar jaar geleden mochten we opeens niet meer
met een touringcar aan de achterkant van Huis
ten Bosch komen, maar dat verbod is na een
poosje weer opgeheven. Een van de eerste keren
dat ik weer met een groep toeristen door het
Haagse Bos reed, op een zondagmiddag, hadden
we per ongeluk zomaar bingo: daar kwamen
Willem-Alexander, Máxima en hun dochtertjes
op de fiets vanuit Wassenaar aangereden. Ze
gingen even bij oma op de thee. Haha! Het leek
net of ik dat zo gearrangeerd had.’’
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Woensdag 2 oktober:
thema-avond met gastspreker
Herman Wijffels
De vereniging Vogelwijk
Energie(k) houdt op
woensdagavond 2 oktober
in het Maris College
Houtrust een themaavond met als centrale
vraag: Hoe maken we de
Vogelwijk energieneutraal?
In de wijk zijn al veel mensen bewust bezig
met energiebesparing en duurzame activiteiten, maar er moeten nog veel meer bewoners
over de streep worden getrokken om ook
dergelijke maatregelen te nemen.
Tijdens de bijeenkomst kunt u onder meer
luisteren naar en discussiëren met de inspirerende gastspreker dr. Herman Wijffels. Hij
is op dit moment hoogleraar Duurzaamheid
en Maatschappelijke Verandering aan de
Universiteit Utrecht. Voorheen was hij onder
meer president-directeur van de Rabobank,
voorzitter van de SER en voorzitter van
Natuurmonumenten.
De avond van 2 oktober begint om 19.30
en zal om 22.30 uur eindigen. Iedereen is
welkom, dus niet alleen leden van Vogelwijk
Energie(k). Noteer de datum alvast in uw
agenda. Uw aanwezigheid is belangrijk voor
de toekomst van onze wijk!
De aula van het Maris College Houtrust is
makkelijk bereikbaar. Loop of fiets aan het
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begin van de Laan van Poot door het pad tussen
de tennisbanen en het Squash-centrum. Aan het
eind links is de ingang van de school.
Als u de thema-avond wilt bijwonen, meld u dan
aan via info@vogelwijkenergiek.nl U ontvangt
dan een deelnamebevstiging en toegangsbewijs.
Verdere informatie vindt u op de website
www.vogelwijkenergiek.nl

Rutger van Hoogstraten
nieuwe voorzitter
Met unanieme steun van de Ledenraad het
heeft bestuur van Vogelwijk Energie(k) drie
nieuwe leden mogen verwelkomen: Rutger
van Hoogstraten is aangetreden als voorzitter. De twee andere nieuwe bestuursleden zijn
Peter van Weereld en Iris Weimar. De overige
bestuursfuncties worden vervuld door Jenneke
Ringnalda (penningmeester), Paul Schlotter
(secretaris) en Peter van der Woude.
Het bestuur heeft met veel dank voor bewezen
diensten afscheid genomen van Paul Lohmann,
Willem Minderhout en Huub van Rossum.
Rutger van Hoogstraten is al vanaf het
begin in 2009 een actief lid van Vogelwijk
Energie(k). Via zijn dagelijkse werkzaamheden bij Shell Nederland is hij goed bekend met
de Nederlandse energiesector. Rutger: ,,Het
energieneutraal maken van deVogelwijk, met als
streefjaar 2040, is een lastige maar uitdagende
opgave. De wijk heeft met zijn huizen uit de
jaren twintig en
dertig een flinke
achterstand in te
lopen, maar heeft
tegelijk het potentieel om in Den
Haag en Nederland
een voortrekkersRutger bij zijn ondergrondse tank voor opvang
van regenwater.

rol te vervullen bij het verduurzamen van de
wijken. Vogelwijk Energie(k) heeft de afgelopen
jaren al veel bereikt met een aantal zeer succesvolle projecten. De uitdaging is nu om ook
andere wijkbewoners te bereiken en weerbarstiger projecten aan te pakken. Ik noem dat ‘het
mobiliseren van de tweede golf’.”
Rutger neemt zijn voortrekkersrol heel serieus.
Hij heeft in zijn eigen huis aan de Fuutlaan
zonnepanelen, vloer- en radiatorisolatie, een
‘slimme’ energiemeter, regenwateropvang
en een groen dak. Dat alles heeft hem ook de
status van duurzaamheidsambassadeur voor
de gemeente Den Haag opgeleverd. Daarmee
heeft de Vogelwijk nu vier van deze ambassadeurs. Zij delen hun ervaringen graag met
wijkgenoten en tijdens de Landelijke Open
Duurzaamheidsdagen ook met bezoekers uit de
rest van Den Haag.

De elektrische deelauto rijdt!
U heeft ‘m waarschijnlijk niet gehoord, maar
misschien wel gezien, die mooie, blauwe auto
met een levensgroot wit elektrisch snoer en het
logo van Vogelwijk Energie(k) erop. Deze geheel elektrische Nissan Leaf stond nog maar net
geparkeerd bij de laadpaal aan de Mezenlaan of
er meldden zich alweer nieuwe deelnemers aan
voor het proeftraject.
Een deelneemster: ,,Het is een bijna hemels
gevoel om in die auto te rijden. Die stilte, dat

snelle optrekken. En de snufjes: in een tunnel
gaat bijvoorbeeld vanzelf het licht aan en
daarna weer uit en een zwoele stem geeft je
een seintje als je in de buurt van een laadpaal
komt. Waar je ook parkeert ontstaat vanzelf
een kring belangstellenden. En het zijn niet
alleen schone, maar ook nog eens goedkope
kilometers.’’
Er is nog plaats voor enkele deelnemers aan
het proefproject voor leden van Vogelwijk
Energie(k), met voorlopige, voordelige
tarieven. In aanvulling op de laadpaal aan de
Mezenlaan komen er binnenkort verspreid
door de wijk nog meer laadpalen bij.
Deelname aan de pilot, die tot en met februari 2014 loopt, kost € 10 per maand. Voor uw
gereden kilometers betaalt u altijd 10 cent/
km. Als u de auto niet langer meeneemt
dan anderhalf uur, kost u dat verder niets.
Voor een hele ochtend (08.00-14.00 uur),
middag (14.00-18.00 uur) of avond (vanaf
18.00 uur) betaalt u € 5 bovenop de kilometerheffing. Als u de auto een hele dag voor
uzelf wilt houden, betaalt u €25 bovenop de
kilometerheffing.
Meer weten? Kijk op de website
www.vogelwijkenergiek.nl
Meedoen? Mail naar:
info@vogelwijkenergiek.nl
Nog geen lid van Vogelwijk Energie(k)?
Ook dat is met een mailtje te regelen!

Vrijwilligers gezocht voor huisbezoek bij ouderen
Sommige ouderen vinden het fijn om wekelijks bezoek van iemand te krijgen of samen naar buiten
te gaan. De welzijnsorganiatie van Segbroek zoekt vrijwilligers die van tijd tot tijd zulke bezoeken aan
(vaak eenzame) ouderen willen brengen, met iemand in een rolstoel willen gaan wandelen of iemand te
begeleiden bij ziekenhuisbezoek.
Heeft u affiniteit met ouderen en spreekt het bovenstaande u aan, meld u dan aan voor vriendschap
pelijk huisbezoek. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Lizeth Kastelein. Zij is
werkzaam in buurtcentrum ’t Lindenkwadrant bij de kerk in de Kamperfoeliestraat, tel: (070) 308 39 54.
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Marguerite Hamer legt ervaringen
‘troostmeisjes’ vast in boekvorm
Door Magda van Eijck - Foto: Thomas Vahé
Op 13 augustus, twee dagen voor de traditionele Nationale Indiëherdenking, werd in het
Hilton Hotel aan de Zeestraat het boek Geknakte
bloem, geschreven door Vogelwijkbewoonster
Marguerite Hamer-Monod de Froideville, ten
doop gehouden. Het boek vertelt de herinneringen van een aantal Nederlandse meisjes en
jonge vrouwen die tijdens de Japanse bezetting
van Indonesië door Japanse militairen seksueel
werden misbruikt. Marguerite (Fuutlaan) heeft
zich vele jaren lang ingezet voor deze voormalige ‘troostmeisjes’ en gepleit voor genoegdoening, excuses en schadevergoeding.
Het ‘eerste exemplaar’van Geknakte bloem
werd aangeboden aan acteur Willem Nijholt,
die evenals Marguerite als kind in een Japans
interneringskamp in Nederlands-Indië opgesloten heeft gezeten en het voorwoord in het boek
schreef.
Gedicht
De titel van het boek komt uit een gedicht
dat geschreven is door een van de honderden
vrouwen die gedwongen als prostituee hebben gewerkt. Marguerite benadrukte dat de
term ‘troostmeisjes’ die de Japanse militairen
gebruikten eigenlijk een woord is waarvan de
betrokken vrouwen gruwen. ,,Troost betekent
juist een arm om je heen, een beschermend
gebaar. Dat heeft niets te maken met gedwongen prostitutie.’’ Overigens moesten destijds
in Nederlands-Indië ook enkele Nederlandse
jongens van 8 tot 12 jaar dagelijks groepsverkrachtingen door Japanners ondergaan.
Uitkeringen
Als bestuurslid van de Stichting Japanse
Ereschulden en vertrouwenspersoon van
de misbruikte vrouwen heeft Marguerite de
afgelopen jaren deelgenomen aan onderhan-

Willem Nijholt met Marguerite

delingen met Japan over uitkeringen aan de
voormalige troostmeisjes en troostjongens. In
juli 1998 schreef de toenmalige Japanse premier
Hashimoto een brief aan de Nederlandse premier
Kok waarin hij oprechte excuses aanbood voor
het lijden dat de Nederlandse slachtoffers van
gedwongen prostitutie was aangedaan. Hierna
kregen 75 vrouwen en 4 mannen een uitkering
van 57.450 gulden (ongeveer €25.000) over drie
jaar. Anderen waren inmiddels overleden.
War Child
Omdat Marguerite niet wil dat de levensverhalen
van de betrokken vrouwen en mannen verloren
zouden gaan, heeft zij het boek Geknakte bloem
geschreven. De vrouwen die aan het woord
komen, hebben in het boek wel een andere naam
gekregen. Sommigen hadden tot voor kort uit
schaamte en verdriet nog nooit over hun ervaringen gesproken.
Ook nu worden nog steeds vrouwen gedwongen
tot prostitutie en ook nu worden kinderen in
oorlogsgebieden misbruikt. Daarom gaan de royalty’s van het boek naar de stichting War Child.
Geknakte bloem is inmiddels door de Japanse
hoogleraar T. Muraoka, die Hebreeuwse taal
en letterkunde aan de Leidse Universiteit heeft
gedoceerd, in het Japans vertaald. Deze maand
komt het in Japan op de markt.
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Happy Birds: volop genieten van
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Stelt u zich voor. Je bent pas toegetreden tot de geheel vernieuwde activiteitencommissie van de Vogelwijk en
druk met elkaar bezig de eerste grote
activiteit te organiseren: een sport- en
speldag voor de jeugd op het HALOterrein. Het evenement staat gepland
voor zondag 30 juni. Dat moet toch wel
mooi zomerweer opleveren! Maar daar
ziet het niet naar uit. Ook in de week
eraan voorafgaand komt er maar geen
eind aan het frisse en natte voorjaar.
Het is kou, wind en regen wat de klok
slaat. Dan zinkt de moed je toch bijna
in de schoenen. Zo voelde het ook een
beetje voor Marije Teunissen, Myra
Bruijnis, Alphons Jacobs, Femke van
Veen en de meest recente versterking
van het gezelschap: Christa Parlevliet
en Leontien Hueting. Maar onverdroten en optimistisch gingen ze door en
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ziedaar: hun hoop was niet vergeefs
geweest, want toen het openluchtfestijn
losbarstte scheen zowaar de zon!
Reuze spannend
Maar liefst zo’n honderd kinderen
hadden zich aangemeld om in groepjes
mee te doen aan de sportieve spellen
die de organisatoren hadden bedacht.
Creativiteit kan de nieuwe activiteitencommissie niet worden ontzegd, en
al helemaal niet waar het om sommige namen van de spelletjes ging:
Het Moeras, Happy Birds Katapult,
Koekhappen in Tweelingpakken,
Knotshockey, Reuzesteps, Midgetgolf
en de Appeltjes-estafette. Ziet u het
voor u? De kinderen vonden het allemaal reuze spannend en zij genoten
zichtbaar én hoorbaar.
Het was overigens die dag druk op het
sportcomplex achter de HALO, omdat
ook de jaarlijkse Vogelwijk-Lanenloop

zonnige kindersport- en speldag
daar van start ging en er bovendien nog een
pupillendag van Haag Atletiek bleek te zijn.
In goed overleg met Haag Atletiek konden de
activiteiten echter moeiteloos tegelijkertijd
plaatsvinden.
Triodus
De groepjes kinderen werden begeleid door
ouders en medewerkers van hoofdsponsor
Triodus Kinderopvang. De activiteitencom-

missie kreeg ook hulp aangeboden van
bakkerij Driessen, die gratis krentenbollen
had geleverd. Eerder zorgde drukkerij Van
Deventer ‘om niet’ voor alle posters en flyers.
De prijs voor de kinderen? Ach, meedoen is
winnen, zeggen ze. Dus iedereen kreeg aan
het eind van de middag een medaille. Het
zeskoppige organisatieteam mag met recht
trots zijn op het eerste geslaagde evenement.
Vindt u het ook leuk om evenementen te
organiseren? De activiteitencommissie kan
altijd extra hulp gebruiken. Vele handen
maken immers licht werk! Wilt u een keer
meedoen, mail dan naar
activiteiten@vogelwijkonline.nl
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Is er in de Vogelwijk animo voor
lessen ‘Bewegen voor ouderen’?
Begin dit jaar hebben veel oudere wijkbewoners deelgenomen aan de cursusreeks
Valpreventie, die verzorgd werd in het kerkzaaltje aan de Rietzangerlaan. Er waren toen
nogal wat deelnemers die het betreurden dat er
in de Vogelwijk geen ‘Bewegen Voor Ouderen’
wordt georganiseerd. Een van de conclusies
van de cursus Valpreventie was immers dat
bewust en geregeld bewegen eigenlijk de beste
valpreventie voor senioren is.
Marianne Moor, bestuurslid van de wijkvereniging, is met dit gegeven aan de slag gegaan.
Ze vond uiteindelijk een docente die bereid is
om tegen een geringe vergoeding (bijv. 5 euro
per keer) een tiendelige cursus ‘Bewegen Voor
Ouderen’ te geven. Die zou vanaf half oktober
op dinsdagmiddagen van 13.00 uur tot 14.15
uur kunnen worden gegeven in het clubgebouw
van voetbalvereniging SVV Scheveningen op
het Sportpark Houtrust aan de Houtrustlaan.

Zittend en staand
Tijdens de cursus, bedoeld voor 70-plussers,
leren de deelnemers (vooral zittend op een stoel
maar af en toe ook staand) allerlei lichaamsoefeningen te doen die ze thuis kunnen herhalen.
De oefeningen zijn afgestemd op het niveau van
de groep, maar ze kunnen voor iedereen lichter
of zwaarder worden uitgevoerd.
Elke les duurt 45 minuten en na afloop drinken
de deelnemers gezellig samen koffie of thee. Het
minimum aantal deelnemers voor deze tiendelige serie lessen is 10 en het maximum 20.
De vraag is nu: is er voldoende animo voor deze
cursus?
Als dit nuttige buitenkansje u aantrekt, laat dat
dan zo snel mogelijk weten aan Marianne Moor.
Liefst per e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
maar als u geen internet hebt, mag het ook
telefonisch: 06 53 22 13 79

Bosjes van Poot, negentig jaar terug
Het is lang geleden dat we in dit blad een
historische foto uit de Vogelwijk hebben geplaatst. Bij dezen krijgt u er weer eens eentje
voorgeschoteld. Het is een ansichtkaart uit de
jaren twintig van de vorige eeuw, met een afbeelding van een deel van de Bosjes van Poot.
De foto is genomen bij de hoek van de Laan
van Poot en de Houtrustweg, op de plek waar
in de jaren zestig het complex met de installatie voor rioolwaterzuivering werd gebouwd.
Op de achtergrond zijn duidelijk de huizen
aan de Kranenburgweg te zien, gelegen aan de overkant van het Verversingskanaal.
Enkele tientallen meters achter de rug van de fotograaf bevond zich het befaamde theehuis, verscholen in het geboomte. Dat pand huisvest sinds 1936 – na enkele verbouwingen - de IVIO-school
voor individueel onderwijs aan kinderen met ernstige leermoeilijkheden.
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Kraaienlaan
wint
Lanenloop 2013
Tekst en foto’s: Mischa Vos

Als u aan de Laan van Poot, de Sijzenlaan, de
Kraaienlaan of de De Savornin Lohmanlaan
woont, dan heeft u ze op zondag 30 juni ongetwijfeld voorbij zien razen: hardlopers van
jong tot oud, bezig aan de jaarlijkse Vogelwijk
Lanenloop. ’t Was niet alleen rennen voor de
lol, want zoals altijd zat er ook een serieuze
kant aan. Het deelnemersgeld gaat immers
altijd naar een goed doel. Ditmaal was dat doel
net als vorig jaar de stichting Bewegen Tegen
Kanker.
U kent het concept van de Lanenloop inmiddels
wel: 5 kilometer kriskras door de wijk, de pijlen
volgend die op het – soms nog gloednieuwe
– wegdek van de lanen waren aangebracht.
Dat laatste was het werk van de organisatoren
Robert Weij en Jan Jens, die voor het evenement door verschillende sponsors financieel werden gesteund.
Hazewinden
De 48 deelnemers verzamelden zich op de
atletiekbaan bij de HALO voor de start. Niet
de lopers van de Pauwenlaan (de winnaars
van vorig jaar, herkenbaar aan de looppas met
de borst vooruit) en evenmin de runners van
de Sportlaan (gelet op deze straatnaam had
er misschien net iets meer in gezeten), maar
de hazewinden van de Kraaienlaan streken
dit keer met de eer om zich een jaar lang
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de snelste laan van de Vogelwijk te mogen
noemen. De prijs, een houten vogelsculptuur,
ging dus naar de vier Kraaienlaners. Toch wist
de Pauwenlaan ook nog een vleugje eer naar
zich toe te trekken, want de beste individuele
tijd, 21 minuten en 38 seconden, was geklokt
voor Pauwenlaanbewoner Robert Weij. Nu zult
u denken: die naam komt mij bekend voor.
Inderdaad: hij is één van de organisatoren.
Wellicht had hij het parcours al een paar keer in
vliegende vaart verkend.

90-jarig
Hofstads Jeugdorkest
nodigt u uit voor de
Open Dag
Hofstads JeugdOrkest is in 1923 in Den
Haag opgericht en daarmee het oudste
jeugdorkest ter wereld. Dit jaar viert het
orkest zijn 90-jarig jubileum met diverse
concerten en activiteiten, waaronder
concerten in Madurodam en bij het
Vredespaleis, op 17 november een openbaar optreden in de Dr. Anton Philipszaal
en op 21 september een Open Dag.
De Vereniging Hofstads Jeugdorkest bestaat in feite uit acht orkesten en ensembles en een opleidingsprogramma waarin
meer dan 300 jonge musici van 6 tot 23
jaar samen muziek maken.Veel kinderen
uit de Vogelwijk zijn lid (of lid geweest)
en hebben zo vrienden voor het leven
gemaakt. Het plezier in samenspelen en
het behalen van een zo hoog mogelijk
muzikaal niveau staan voorop, maar de
combinatie met de sociale activiteiten en
de gezellige sfeer maakt het extra leuk.
Heeft u altijd al willen zien hoe het gaat
bij een orkestrepetitie? Kent u kinderen
die al een instrument spelen of dat graag
zouden willen in orkestverband of die
gewoon nieuwsgierig zijn? Dan bent
u samen van harte welkom tijdens de
Open Dag op 21 september in de nieuwe
repetitielocatie van de vereniging: het
schoolgebouw van Dalton Den Haag,
Aronskelkweg 1. Tussen 14.30 en 19.00
uur kunt u binnenlopen en de magie van
het Hofstads JeugdOrkest vrijblijvend ervaren. Meer informatie over de Open Dag
en de aankomende optredens is te vinden
op www.hofstadsjeugdorkest.nl
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Architectuurboek over
gebroeders Fels verschijnt in
de lente van 2014
“We hebben alleen nog een klein zetje nodig”
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
De kogel is door de kerk. In het voorjaar van
2014 zal er een prachtig naslagwerk verschijnen over de gebroeders J.B. en H. Fels, die in
de vorige eeuw als architecten naam hebben
gemaakt met tal van woonhuizen en indus
triële objecten. Ir. J.B. Fels (voor zijn omgeving:
Koos) is een van de belangrijkste bouwmeesters van de Vogelwijk. Tientallen karakteristieke woningen heeft hij ontworpen en vele
andere zijn onder zijn supervisie gebouwd.
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Ook was hij nauw betrokken bij de naoorlogse
wederopbouw van Den Haag. Zijn broer Henk
Fels begon als landhuisarchitect, maar maakte
later naam als ontwerper van elektriciteits
centrales.
De kleinzoon van Koos, Rob Fels, ijvert al ruim
twee jaar voor de totstandkoming van een
boek over zijn bijzondere opa en oudoom.
Rob is een architect in ruste die aan de
Kraaienlaan woont in een huis dat op zijn

grootvaders tekentafel ontstond.
Samen met architectuurhistoricus Marcel
Teunissen is Rob vorig jaar al begonnen met
het samenstellen en schrijven van het boek
en het bijeenbrengen van vele illustraties.
,,We gaan het boek in eigen beheer uitgeven,’’
vertelt Rob. ,,We hebben alleen nog een klein
zetje nodig.’’ Maar daarover straks meer.
Crisis
De afgelopen twee jaar heeft het duo Rob
Fels en Marcel Teunissen zich de blaren op
de tong gepraat en de vingers blauw getypt
met pogingen om bij allerlei organisaties en
instanies subsidie voor hun boek binnen te slepen. Ze hadden daarbij de economische crisis
tegen zich en dat merkten ze telkens weer op
gevoelige wijze. Ondanks veel afwijzende telefoontjes, brieven en mails wisten ze toch een
basiskapitaaltje bijeen te garen, onder meer
dankzij een aantal Vogelwijkbewoners die
met donaties (tegen beloning van één of meer
gratis boeken) het initiatief steunden.
Enkele weken geleden verbraken Marcel en
Rob het contact met uitgeverij De Nieuwe
Haagsche, die alleen onder een aantal strikte
voorwaarden brood zag in het project. ,,Daar
kwamen we geen stap verder mee. Daarom
hebben we onlangs besloten het heft helemaal
zelf in handen te nemen,’’ aldus Rob. ,,We
richten ons nu vooral op een aantal kleine
subsidiefondsen die voor bescheiden bedragen
als sponsors kunnen optreden, en daarnaast
hebben we nog een extra zetje nodig van mensen uit de Vogelwijk. Dat hoeven natuurlijk
niet per se bewoners van een Felshuis te zijn.
Iedereen die in architectuur is geïnteresseerd,
kan een bescheiden bijdrage leveren, al is het
maar een tientje.’’
Stichting
Inmiddels is er een stichting die het samenstellen en uitgeven van het ‘Felsenboek’
ondersteunt. Dat is de Stichting Nomadisch
Paviljoen, die de afgelopen jaren meer archi-

tectuurboeken het licht heeft doen zien, zoals
het bijzonder fraaie boek Schoone Eenheid over
de architectuurstroming De Nieuwe Haagse
School. Marcel Teunissen, die ook verantwoordelijk is voor de teksten in het ‘Felsenboek’,
was ook de belangrijkste auteur van Schoone
Eenheid.
Deze maand krijgt de Stichting Nomadisch
Paviljoen een zogeheten ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst haar aanmerkt als
een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Wie
geregeld geld aan Goede Doelen schenkt, weet
wat dat inhoudt: giften aan een ANBI-fonds
zijn fiscaal aftrekbaar.
Architectuurwandeling:
Tour de Fels
Om de geestdrift voor de scheppingen van J.B.
Fels in de Vogelwijk aan te wakkeren, zal architectuurhistoricus Marcel Teunissen in oktober
twee wandelexcursies langs Felshuizen in de
wijk organiseren. Deze wandelingen vinden
plaats op zaterdag deze maand een ‘Felswandelexcursie’ in de wijk organiseren.
De eerste wandeling vindt plaats op zaterdagmiddag 12 oktober en het traject wordt nog
een keer gelopen op zondagmiddag 13 oktober.
Deze beide tochten beginnen op de T-splitsing
van de Laan van Poot en het begin van de
Pauwenlaan, ter hoogte van De Jutters, en
eindigen daar ook weer. Deelnemers aan deze
Tour de Fels betalen bij aanvang van de excursie
10 euro. Vanzelfsprekend komt dit ten goede
aan het boek.
Sponsorformulier
In het oktobernummer van dit blad zult u een
formulier aantreffen waarmee u kunt intekenen op de aankoop van het Felsenboek komend
voorjaar. Ook zal dan de definitieve speciale
‘voorintekenprijs’ van het boek bekend zijn. Op
de achterkant van het intekenformulier zal een
lijst staan van alle Vogelwijkwoningen die Koos
Fels heeft ontworpen.
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Jeu-de-boulesvereniging
Vogelwijk veertig jaar
Een mijlpaal mag het zeker worden genoemd,
het 40-jarig bestaan van de jeu-de-boulesvereniging die in 1973 vanuit de wijkvereniging
werd opgericht. Al vier decennia klinkt het
ketsende geluid van de metalen ballen over
het HALO-terrein, waar de huidige 17 leden
elke dinsdag en donderdag tussen 14.00 en
16.00 uur op ontspannen wijze het befaamde
Franse spel beoefenen. Na afloop is er een
kopje koffie. ,,Lekker ontspannen en gezellig,”
aldus Fuutlaanbewoonster Liesbeth Heimans.
De ‘boulers’ hebben op dinsdag 25 juni hun
jubileum gevierd met een lunch in restaurant
De Haagse Beek bij Kijkduin.
Is jeu de boules iets voor u? De vereniging heeft
extra ballen, waarmee u gerust een keer kunt
komen oefenen, want nieuwe leden zijn altijd
welkom. Voor meer informatie: zie de contactgegevens achterin het blad onder de rubriek
‘Activiteiten & Clubs’.

Nieuwe peuterspeelzaal
in de Bosjes van Pex
Op maandag 9 september is midden in de
Bosjes van Pex 2013 een nieuwe peuterspeelzaal geopend. Deze educatieve opvang, die
de naam De Bosuiltjes heeft meegekregen, is
een particulier initiatief van onderwijzeres
en sociaal-pedagogisch hulpverlener Linda
Veerhuis. Zij is elf jaar werkzaam geweest in het
(speciaal) basisonderwijs.
Peuterspeelzaal De Bosuiltjes is alleen gedurende de ochtenden van maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag geopend. Volgens Linda
krijgen de peuters ,,uitdagende activiteiten
aangeboden, waarbij de natuurlijke omgeving
en het beleven van de seizoenen een belang-
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rijke rol speelt, zoals boswandelingen, het
onderhouden van een tuintje en knutselen met
natuurlijke materialen.’’ Zij baseert zich hierbij
op de Italiaanse pedagogische filosofie Reggio
Emilia.
Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Ouders hebben de keuze tussen 1, 2, 3 of 4 ochtenden per
week. De tijden zijn van 8.30-12.00 uur.
Verdere informatie op de website:
www.peuterspeelzaaldebosuiltjes.nl
U kunt ook bellen naar Linda Veerhuis:
06-14185650 of mailen:
info@peuterspeelzaaldebosuiltjes.nl

Cursussen kunstgeschiedenis
in Vogelwijk beginnen weer
Deze maand beginnen in de vergaderzaal naast
de kerk aan de Rietzangerlaan 2A twee nieuwe
lesreeksen kunstgeschiedenis, verzorgd door
kunsthistorica Saskia Gras. U kunt zich hiervoor nog bij Saskia opgeven via
saskiagras@hccnet.nl of bellen met 0704481054.
Op donderdagochtenden van 10.00 tot 11.45
uur kunt u de cursus Kunst van de negentiende eeuw volgen, met o.m. de Romantiek,
de Haagse school, het impressionisme en
Jugendstil. De lesdata zijn: 26 september, 3 en
10 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, 5
en 12 december. Kosten: € 125 incl. uitgebreide
syllabus.
Op maandagmiddagen van 15.00-16.45 behandelt Saskia een aantal capita selecta, een gevarieerd pakket aan onderwerpen, van het oude
Egypte tot Jugendstil en de architectuur van
Frank Lloyd Wright. Lesdata: 23 en 30 september, 7 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november.
Kosten: € 100 incl. uitgebreide syllabus.
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Concerten in Houtrustkerk
Op zondag 6 oktober van 12.00-12.30 uur zal
er in de Houtrustkerk, Houtrustweg 1 hoek
Beeklaan 535, een koffieconcert worden gegeven door organiste Marieke Stoel. Zij zal werken van Nederlandse componisten ten gehore
brengen. De toegang is vrij.
Op zondag 3 november is in dezelfde kerk van
12.00-12.30 uur een concert te beluisteren van
het Ysaye-trio, bestaande uit Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) en Rada Ovcharova
(viool). Op het programma staat de Serenade
opus 8 van Beethoven. Het drietal zal dan ook
zijn nieuwe cd presenteren.

Cursus ‘Leren leren’ voor
ouder en kind in Vogelwijk
Psychologe Mariël van der Horst, wonend
aan de Sportlaan, biedt op woensdagavond 2
oktober een workshop van anderhalf uur aan
waarin kinderen tussen 11 en 15 jaar samen
met één van hun ouders ouder worden getraind
in efficiënt leren. Veel kinderen presteren op
school onnodig onder de maat omdat ze niet
weten hoe ze zich het best de leerstof eigen
kunnen maken. Ze moeten dus ‘leren leren’ en
volgens Mariël is het zeer aan te bevelen als
daar ook een vader of moeder bij wordt betrokken. Zo kan het toepassen van diverse ‘leerstrategieën’ thuis nog beter in praktijk worden
gebracht.
De aanpak van Mariël heeft al veel kinderen
goed gedaan. Ze gaan betere cijfers halen en
krijgen door die succeservaringen ook steeds
meer zelfvertrouwen.
De training/workshop is op woensdagavond 2
oktober van 18.30 – 20.00 uur. Het minimale
aantal deelnemers is 6 koppels (ouder plus

kind) en maximaal 8 koppels. De kosten zijn
30 euro per koppel.
De training wordt gegeven aan de Papegaailaan 7. U kunt zich aanmelden bij Mariël via
het mailadres mevdhorst@kpnplanet.nl
Meer informatie is te vinden op
www.vergaderathome.nl

Doe mee aan de Segbroekenquête
Elk jaar stellen de Haagse stadsdelen een activiteitenplan op voor het daaropvolgende jaar. Zo
ook het stadsdeel Segbroek, waar de Vogelwijk
deel van uitmaakt. Voor het Activiteitenplan
2014 hebben de beleidsmakers van Segbroek de
opvattingen van de bewoners hard nodig, met
name waar het gaat om leefbaarheid, jeugd,
welzijn, participatie en burgerschap. Daarom
is er een internet-enquête opgesteld, die u kunt
vinden op de website van Segbroek. Wat vindt
u fijn aan uw buurt en wat kan er beter? Tot 13
september kunt u de enquête invullen.
U vind de vragenlijst via de website
www.denhaag.nl
Daar klikt u op ‘Bewoners’, vervolgens op
‘Stadsdelen en wijken’ en ten slotte aan de rechterkant van het scherm op ‘Segbroek’. Daar zet
u vanzelf de enquête staan. Het kost u maar een
paar minuten om het formuler in te vullen.

Huiswerkbegeleiding van
Haags Studiepunt nu ook
in nieuw clubhuis Quick
Middelbare scholieren die professionele
huiswerkbegeleiding willen, kunnen daarvoor
met ingang van deze maand ook terecht in het
nieuwe clubhuis van voetbal-en cricketvereniging Quick aan de De Savornin Lohmanlaan.
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Dit ‘buurthuis van de toekomst’ dat niet alleen
faciliteiten biedt voor sport maar ook voor onderwijs en kinderopvang, is de tiende Haagse
locatie waar het Haags Studiepunt actief is.
Alle scholieren uit het voortgezet onderwijs
komen voor studiebegeleiding bij Quick in aanmerking. Het maakt niet uit op welke school
de deelnemers zitten. Voor de huiswerkbegeleiding kan worden gekozen uit één of meer
middagen van maandag tot en met donderdag.
Van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00
en 21.00 uur is bij Quick ook individuele bijles
(1 op 1) mogelijk.
Bovenbouwscholieren uit de Vogelwijk en
omgeving waren tot nu toe aangewezen op
de locatie van het Haags Studiepunt aan de
Frederik Hendriklaan. Brugklassers van het
Mariscollege Houtrust, het Segbroekcollege en
De Populier kunnen op hun eigen school door
het Haags Studiepunt worden begeleid.
Examentrainingen worden in het Quick-home
(nog) niet gegeven. Daarvoor moeten de examenkandidaten naar de Frederik Hendriklaan
85A.
Voor alle verdere informatie, de tarieven en de
wijze van aanmelding: zie de website
www.haagsstudiepunt.nl

Op Papegaailaan 7 is altijd wat
te doen: van netwerkborrel tot
aanschuifdiner
Yvonne Brouwer, bewoonster van Papegaailaan
7, stelt haar woning steeds vaker open voor een
breed spectrum aan activiteiten, cursussen en
workshops. Bovendien is zij de bedenker van de
VogelNetwerkBorrel, waar ondernemers uit de
wijk (in alle soorten en maten) elkaar kunnen
ontmoeten. De borrel wordt om de twee maanden gehouden op de tweede woensdag van de
maand. De eerstvolgende is op woensdag 11

september van 17.00 – 19.00 uur. Deelname
kost een tientje en wie wil komen, moet zich
tevoren even aanmelden via
info@vergaderathome.nl
Het nieuwste initiatief van Yvonne is het
Aanschuifdiner. Maximaal 20 personen kunnen
op donderdag 3 oktober voor 19,50 (afgezien
van de drank) aan de Papegaailaan 7 een tweegangendiner verorberen, vervaardigd door een
professionele kok. Voor 5,95 heb je er ook een
dessert bij. Iedereen kan om 18.00 uur aankloppen en aanschuiven. ,,Zo’n etentje, waarbij je
uit bent en toch dicht bij huis, is weer eens wat
anders. En je ontmoet er vast nieuwe leuke
mensen. Kom gerust met je moeder, je partner,
je buren, je collega’s, broers en zussen, het
maakt niet uit,’’ aldus Yvonne. Graag reserveren
via info@vergaderathome.nl
Yvonne wil voortaan elke maand een
Aanschuifdiner organiseren. ,,En als er wijkbewoners zijn die ook graag een keer willen koken, laten ze dan snel contact met me
opnemen.’’ Meer informatie – inclusief het
menu voor 3 oktober - staat op de website www.
vergaderathome.nl
Daar vindt u ook gegevens over de komende
cursussen en workshops, zoals het zakelijk toepassen van de sociale media Facebook, Twitter
en LinkedIn en ‘Hoe maak ik mijn website
effectief?’

Zaterdag 12 oktober:
jaarlijkse Parelroute floraen faunawijken
Op zaterdag 12 oktober wordt voor de vierde
keer een Parelroute georganiseerd in de Haagse
Flora- en Faunawijken: de Vogelwijk, de
Bomen-, Bloemen-, Heester- en Vruchtenbuurt.
Parels zijn in dit geval mensen met een bijzondere hobby of (semi-)professionele handwer-
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kers, kunstenaars of artiesten. Op deze dag
openen de parels/bewoners van 12.00 tot 17.00
uur hun woning voor iedereen die belangstelling heeft.
Het publiek kan lopend of fietsend door de
wijken trekken met een plattegrond van
deelnemende bewoners en locaties in de hand.
De programmaboekjes met informatie over
alle deelnemers en locaties zijn ongeveer drie
weken van tevoren te vinden in winkels, bibliotheken en andere openbare gebouwen in de
bovengenoemde wijken, waaronder uiteraard
het stadsdeelkantoor Segbroek.

Haags Toonkunstkoor zoekt
nieuwe tenoren
Het Haags Toonkunstkoor (opgericht in 1829!)
is, met ruim 100 zangers, een kwaliteitskoor
met ambitie en gezelligheid. Jaarlijks worden in voor- en najaar twee grote concerten
gegeven, waarbij koorwerken uit verschillende
stijlperiodes ten gehore worden gebracht. Voor
maart 2014 staat bijvoorbeeld het oratorium
Elias van Felix Mendelssohn op het programma
en voor mei 2015 het War Requiem van
Benjamin Britten.
Het koor heeft momenteel plaats voor tenoren. Als u belangstelling heeft, kunt u drie
maanden vrijblijvend komen kennismaken.
Het koor staat onder de bezielende leiding van
dirigent Daan Admiraal en repeteert wekelijks
op dinsdagavond van 20.00-22.15 uur in de
aula van de Vrije School Den Haag aan de
Abbenbroekweg.
Wil u komen meezingen (ook als u bas, sopraan
of alt bent)? Neem dan contact op met Fons
Janssen: a.m.c.janssen@planet.nl of tel. (070)
3556789.
Meer informatie: www.haagstoonkunstkoor.nl

Houtrustkerk biedt
muzikaal theater
Op maandagavond 16 september opent de
Houtrustkerkgemeente het nieuwe seizoen met
een theatervoorstelling in de Houtrustkerk, getiteld: ‘Op het leven!’ In deze muzikale voorstelling komen joodse, christelijke en islamitische
verhalen broederlijk bijeen.
‘Op het leven’ volgt in verhalen, liedjes en
muziek de loop van het leven. Het begint bij
de geboorte van Mozes, Jezus en Mohammed.
Daarna volgen verhalen en liedjes over kinderen, vaders en moeders, spelen en school, verliefdheid, trouwen, armoede en rijkdom, ouder
worden en sterven.
De teksten zijn deels bewerkte versies van
bestaande verhalen uit de joodse, christelijke en
islamitische traditie.
De voorstelling in de kerk begint om 19.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 5,00.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 11 september - Martin Reul
verzorgt een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. een briefje met de naam van
een overleden persoon. Na de pauze kunt u
worden gemagnetiseerd door diverse magnetiseurs.
Woensdag 18 september - Esther Minnen
verzorgt een avond met zelfgemaakte tekeningen
Woensdag 25 september - Jock verzorgt
en avond met ‘engelen-energie’
Woensdag 2 oktober - Jan Stuivenberg
verzorgt een avond met zandlezen
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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

GEZOCHT - Wij zijn Annette Holst (Vogelwijk)
en Emma Hagendoorn, vriendinnen en leerlingen
van het Segbroek College. In oktober gaan wij
met een groep schoolgenoten naar Kenia om daar
o.a. scholen en medische posten te bezoeken.
We zoeken nu wat spullen om mee te nemen
voor Keniaanse scholieren en ook voor artsen die
in Kenia hulp verlenen. We willen o.a. pennen,
tandenborstels en tandpasta, zeep, witte sokken
(voor meisjes), zwarte schoensmeer, verbandmiddelen en medische wegwerphandschoenen. Kunt
u ons helpen met deze spullen of met een sponsorbijdrage, mail dan s.v.p. naar
annetteroosje@hotmail.com
HUISHOUDELIJKE HULP – Onze zeer bedreven hulp heeft nog enige tijd over om in de
Vogelwijk te werken. Ze is snel, vrolijk en heeft
veel ervaring. Haar telefoonummer is 213 1228
of 06 14378827. Referenties: fam. Unger, tel.
323 53 40 of mw.Drilsma, tel. 36 55 168.
KOOPWONINGRUIL - Wij wonen in een 4
kamer benedenappartement aan de Sportlaan
met groot terras aan de parkzijde en een eigen
garage. Wij zijn op zoek naar een benedenwoning
met tuin in de Vogelwijk. Onze voorkeur gaat uit
naar koopruil. Een optie tot bijbetaling is mogelijk.Voor nadere informatie kun u ons bellen op
06-52840009.
TE KOOP – Een klassieke kinderwagen/wandelwagen, 50 euro. Mevr. Haak, tel 3601144.
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AANGEBODEN - Tuinvrouw heeft weer wat uurtjes tijd om uw tuin te doen. Ook andere klusjes.
Alleen bij ouderen en in de Vogelwijk; 12.50 per
uur. Tel. 06 21814540.
GEZOCHT - Een wedstrijd-tafeltennistafel, liefst
outdoor. Inklapbaar. Tel. 06-51880466 of e-mail:
miterburg@casema.nl
AANGEBODEN - Af te halen: een biljarttafel met
alles erop en eraan. Tel. 06- 51880466 of e-mail:
miterburg@casema.nl
GEVONDEN – Eind juli: damesbril op sterkte,
donkerrood montuur, hoek Laan van Poot/
Boomkruiperlaan.Tel. 363 5722.
OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Arlette van
den Driest, 13 jaar en leerling van het Sorghvliet
Gymnasium. Ik kom graag op uw kinderen
passen, liefst in de avonduren of late middag.
Onlangs heb ik bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin de oppascursus gevolgd en een diploma
gekregen.Tel.2200272 of 06-43016804.
TE KOOP - Sparta herenfiets met handremmen en een Batavus damesfiets met terug
traprem.T.e.a.b. Tel. 3606047.
TIJDELIJK TE HUUR - Vanaf oktober a.s. voor
5 à 8 maanden een gemeubileerde driekamerflat aan de Sportlaan. Huur 745 euro p.m. incl.
servicekosten, tv + internet (WiFi) en water, maar
excl. gas en elektriciteit. Nadere informatie 0622399258 of 06- 30657031.
OPPAS GEZOCHT - Wij zijn op zoek naar een
betrouwbare oppas aan huis (in de Vogelwijk),
voor onze kinderen van 7 en 9 jaar op maandag
en dinsdag (van 15.00 uur tot ca 18.00 uur). Tel:
06-26 152 995.
TE KOOP – Een nieuwe matras, 90x200 cm. van
Beter Bed, pocket Silver II. Rekening is aanwezig.
Prijs: 175 euro. Tel. 32 35 340.
OPPAS GEZOCHT – Wij zoeken per 1 november een oppas voor onze zoon (4) voor drie
naschoolse dagen per week. Meer informatie:
michiellaan@gmail.com of 06-51062894.

GARAGEBOX TE HUUR - Per 1 oktober
garagebox op de Sportlaan 1170 te huur (bij
Kwartellaan) voorzien van elektra, alarm,
verwarming, werkbank en schuifkasten;
€ 190,- per maand. Tel. 06-53.124.659
HUISHOUDELIJKE HULP – Mijn hulp heeft
nog tijd beschikbaar. Zij is betrouwbaar, werkt
goed en spreekt Nederlands. Zij werkt het liefst
bij ouderen.
U kunt haar bellen op tel. 3824 211.
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn betrouwbare en hard werkende hulp, Nederlands
sprekend, heeft nog tijd over om te assisteren
bij het schoonmaken. Zij is te bereiken op nr.
06-360 393 97. Voor referenties: tel. 3241004.
(na 18.00).
WORKSHOP - In 90 minuten efficiënter en
beter leren hoe te leren. Vanaf 11 jaar kun je
met één ouder aan het werk. Datum: woensdag
2 oktober. Plaats: Papegaailaan 7. Zie ook in
rubriek ‘Kortom’.
5e BOEKENRUILBEURS - Reserveert
u alvast 24 november in uw agenda? Dan
wordt voor het vijfde jaar de Vogelwijkboekenruilbeurs gehouden. Het programma
voor deze middag verschijnt in de oktober
uitgave.
PETANQUE CLUB - De Haagse Pétanque
Club (HPC) bestaat 50 jaar en nodigt u uit
om eens een kijkje te komen nemen op onze
speelochtend, elke zaterdag van 10.00-12.00
uur op het sportpark Laan van Poot. Rechts
aanhoudend ziet u het clubhuis met daarachter
de ‘jeu de boules’ banen. Nadere informatie:
J.P. Unger tel. 3235340.
HONDENVRIEND GEZOCHT – Welke hondenliefhebber wil af en toe een kort weekend
bij ons thuis op onze 11-jarige goedmoedige
en goed luisterende hond passen? U hoeft niet
bij ons te logeren (mag wel) maar de hond is
het liefst in eigen vertrouwde omgeving. Tel.
06-25173308 of (070)3684333 of mail naar:
mhboutkan@planet.nl

Zomervirus
De zomer gaat zich te buiten
Als een virus slaat ze toe, onverwacht
in alle hevigheid na maanden
koude noordenwind
Koortsig broeit de aarde en gloeit
het asfalt als heet ijzer waar
het stof langs hijgt
hemelwijd strak blauw boven
blakende duinen
Onophoudelijk trekt een grote stoet
met volle bepakking zeewaarts
De stad ligt verlaten, met slechts
een niet verkoelende, droge wind
langs lege winkelstraten
Geluk schijnt bereikbaar: eindelijk zomer!
Maar bij al die hitte
schuilt er diep van binnen
als een aangroeiende donder
een schaamteloos verlangen
naar dauw en koele wind

Olga
Millenaar
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel (070) 353.85.11

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het
maken van een afspraak op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6,
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 308 39 54.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. (070) 306 10 20
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
w ijkv e r e ni g ing

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
Chris van Dam
tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Vacant
Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26
tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een 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, Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld
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, HALO. Contact: Willem
Korteweg, tel. 06-11928401
mail: volleybal@vogelwijkonline.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

