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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.

Wat een zomer hebben we achter ons liggen! De
Vogelwijk-kelders waren sinds 1976 niet meer zo droog
geweest als in de maanden juni, juli en augustus van
dit jaar. Veel tuinen hadden er lange tijd niet meer zo
verpieterd uitgezien en geel hooiachtig gras leek een
nieuwe trend te zijn geworden. Gelukkig vielen in de
loop van augustus een paar porties verfrissende regen
die de natuur weer nieuwe energie gaven.
Intussen mogen we hopen dat we deze maand een
mooie nazomer beleven, want het zou doodzonde zijn
als het feestweekend van 22 en 23 september, waarin
we 100 jaar Vogelwijk vieren, zou worden dwarsgezeten door vroegtijdig nat en winderig herfstweer.
Het festival, dat zich vooral zal afspelen op een groot
grasveld bij de atletiekbaan aan de Laan van Poot,
komt rap naderbij. Daarom staat een belangrijk deel
van dit blad in het teken van het wijkjubileum. U vindt
hier onder meer een uitgebreid feestprogramma en
een gesprek met enkele van de organisatoren. Verder
hebben we een interview met een hoogbejaarde
bewoonster van de Pauwenlaan die haar hele leven
in de Vogelwijk heeft gewoond en een verhaal over
Sportlaanbewoonster mevrouw Burgy, die net zo oud
is als de wijk zelf: 100 jaar dus.
Nu zullen veel rasechte Hagenezen van rond de
zeventig ongetwijfeld in hun hersenpan een belletje
horen rinkelen. Burgy? Was dat niet de naam van de
twee domineeszoons die halverwege de jaren zestig een leidende rol speelden in de jongerengroep
- vaak ook aangeduid als ‘jeugdbende’ - De Kikkers,
waarvan de leden met hun Beatleskapsel, Clarksschoenen en legerjasjes of zwarte capes op hun
Puch- en Tomosbrommers door de stad scheurden
en het geregeld aan de stok hadden met de ‘concurrerende’ en vooral uit Indo’s bestaande groep De
Plu? Inderdaad, dat waren de zoons van mevrouw
Burgy, Bert en Kasper (destijds ‘Cappy’ genaamd),
van wie de eerstgenoemde vorig jaar is overleden.
De 100-jarige dame wilde om begrijpelijke redenen
niet meer aan die Kikkersperiode worden herinnerd,
maar het valt niet te ontkennen dat het hier om een
opmerkelijk stukje Haagse geschiedenis gaat. En ook
Vogelwijkgeschiedenis, want heel wat Kikkers van
weleer woonden hier in de wijk, sommigen zelfs nog
steeds.
Tot slot een oproep. Wij kunnen als redactie tijdens het
feestweekend natuurlijk niet overal bij zijn. Vandaar
ons verzoek: als u leuke foto’s van bepaalde evenementen hebt, mail ze dan alstublieft snel naar ons toe (zie
de mailadressen hiernaast) want in het oktobernummer komt uiteraard een uitgebreide reportage van de
feestelijkheden te staan.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Hitte, droogte en natuurbranden
Met leerplichtige kinderen leef je in het ritme
van de schoolvakanties. De zomervakantie,
met bijbehorend bezoek aan Het Buitenland, is
als ik dit schrijf net achter de rug. De warmste
(en droogste) weken in Nederland hebben wij
hierdoor gemist. Want wat was het hier een
extreme zomer! Het heeft gelukkig in onze wijk
niet tot grote problemen geleid, behalve dan die
snel gebluste natuurbrand in het duingebied.
Peanuts vergeleken met de natuurbranden op
onze vakantiebestemming in de VS. Het was een
vreemde gewaarwording om aldaar een hele dag
door een apocalyptisch landschap te rijden met
rookwolken die het zonlicht wegnamen. Ook de
berichten over extreme weersomstandigheden
in andere landen gaven een wat unheimisch
gevoel. De hele wereld leek wel van slag.
Het grote aftellen is begonnen!
Genoeg somberheid. Want het einde van de
zomervakantie betekende ook dat het grote
aftellen naar ons Vogelwijk-feestweekend van
22/23 september is begonnen. Nog maar een
paar weken en dan kunnen we met elkaar feestvieren als nooit te voren. Volgens mij hebben
veel wijkbewoners daar heel veel zin in. En wat
een prachtig programma is het geworden! Op
het festivalterrein is er voor elk wat wils. Hoewel
alles tot in de puntjes is voorbereid, hebben de
organisatoren niet alles in de hand. De onzekere
factor is de opkomst van wijkbewoners en andere geïnteresseerden (die laatsten zijn ook van
harte welkom). Met weinig mensen kun je natuurlijk niet groots uitpakken. Belangrijk is dus
dat u allemaal komt, het liefst op beide dagen.
Voor de wat oudere jeugd...
Een punt van aandacht hierbij zijn nog de
wijkbewoners die deze uitgave niet lezen. De
wat oudere jeugd bijvoorbeeld. Die heeft zo

haar eigen informatiekanalen, waarvan het
wijkblad, de website van de wijkvereniging en
de Facebook Festival-evenementpagina’s naar ik
aanneem geen onderdeel uitmaken. Toch is ook
deze groep van harte welkom. Ze zouden anders
bijvoorbeeld een fantastische Westwood-avond
missen op zaterdag, met wellicht de nachtburgemeester van Den Haag en misschien zelfs Eller
van Buuren (broer van ....). En op zondagmorgen kunnen ze met hun ouders bij de Lanenloop
zich “het snot voor de ogen lopen”. Dat moet je
toch willen? Als iemand hen zou kunnen inlichten, dan graag.
Vogelwijk 100-wijn en een fotoboek
Het festivalterrein bij de atletiekbaan is berekend
op een grote opkomst. Voor een aantal onderdelen geldt echter wel ‘op = op’. Bijvoorbeeld het
welkomstdrankje op zaterdag vanaf 17.00 uur.
Kom dus op tijd! Ook de voorraad ‘Vogelwijk-100
wijn’ is niet onbeperkt. Op vertoon van een
exemplaar van dit wijkblad kunt u zondag vanaf
16.00 op het festivalterrein een fles van deze
speciale wijn ophalen. Wij zullen dan uw wijkblad van een stempel voorzien, zodat eenzelfde
familie niet twee flessen (of meer) krijgt. Vroeg
aansluiten is echter het devies om teleurstellingen te voorkomen.
Als ons jubileumweekend achter de rug is, wacht
de leden van de wijkvereniging trouwens nog
een feestelijk cadeau. Want dan krijg iedereen
het prachtige fotoalbum Vogelwijk in Beeld 19182018 in de bus, althans voor zover de brievenbus
groot genoeg is om dit boekwerk van 72 pagina’s
in A4-formaat te behappen. Maar dat zal allemaal wel goed komen.
Tot ziens op het festivalterrein!
Redmar Wolf (ook namens de mede-bestuurleden
Marcella Putter, Hans van Nieuwkerk, Christian
Pick en Dick Nell)
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v.l.n.r.: Elizabeth, Karen en Yvonne

Dreamteam achter de schermen
van het Vogelwijk Festival
Door Marjet Steenhuisen

100 jaar Vogelwijk, daar hoort een echt festival bij. Alle ingrediënten waren er: de
feestelijke aanleiding, voldoende ruimte in de wijk en geen gebrek aan enthousiaste ondernemers die een bijdrage wilden leveren. Maar hoe komt alles samen
en zorg je ervoor dat het een succes wordt? In de tuin bij Yvonne Brouwer aan de
Papegaailaan vertellen op een zonnige zomerdag drie vrouwen uit de wijk die
deel uitmaken van het organisatieteam voor het jubileumfestival vol geestdrift
over wat ons in het weekend van 22 en 23 september te wachten staat.
Zaterdag- en zondagprogramma
Even voorstellen. Elizabeth Komondy runt met
twee andere vrouwen uit de wijk het bedrijf
Wij-Koken, dat onder meer zorgt voor catering
bij feesten en andere partijen.
Karen Warmenhoven, in het dagelijks leven
fysiotherapeute en leidinggevende in een revalidatiecentrum, is enkele jaren lid geweest van
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de activiteitencommissie voor kinderen in de
wijk. Samen met drie andere voormalig leden
van deze commissie, Anouk van den Bout,
Carmin Raspan en de al genoemde Elizabeth
vormt Karen het team dat het zaterdagprogramma van het festival heeft voorbereid.
Yvonne Brouwer had zelf ooit een evenementenbureau en heeft nu al een aantal jaren aan
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huis haar bedrijf Vergader@home. Samen met
haar buurvrouw Denise van den Anker is zij
verantwoordelijk voor het zondagprogramma.
Veel hulp van eigen bodem
Al snel blijkt dat de dames niet alle eer willen opstrijken voor het organiseren van het
Festival. Ze hebben gelukkig veel hulp gehad
van ervaren mensen uit de wijk zoals Peter
Boelhouwer van HAAGEVENTS en Louis
Paardekooper van De Cateringmeesters, tevens
partner voor de catering tijdens het festival.
,,We zijn gewoon eens gaan praten met Peter
om te weten waar we allemaal aan moesten
denken. Je wilt niets over het hoofd zien hè.
Nou, dat gesprek was meteen al een soort
reality check” geeft Karen toe. ,,Er komt zó veel
op je af!”
Elizabeth vult aan: ,,Je begint klein, maar dan
zie je ineens wat het allemaal inhoudt: eten en
drinken regelen, kraampjes, meubilair, sanitair,
het aanvragen van vergunningen - ook voor het
schenken van alcohol - en natuurlijk de communicatie, want je wilt uiteraard dat er veel
mensen komen.”
,,Op basis van een gesprek met Louis Paarde
kooper hebben we besloten een ‘eventplanner’
aan te stellen, want zoiets organiseren is echt
een vak’’, zegt Yvonne. ,,Bovendien heb je in de
aanloop naar het feest en op de dagen zelf een
fulltime verantwoordelijke nodig. Daar hebben
we nu gelukkig Anouk van De Cateringmeesters
voor. Zij coördineert alles voor ons. We hebben
zelf gezorgd voor tenten, toiletten, muziek en
horeca, maar de logistiek hebben we uitbesteed.”
Logo
Trots is het team ook op Debbie van Bruggen
en Paul Wiggers, twee grafisch vormgevers uit
de wijk. Paul heeft gezorgd voor het ontwerp
van het logo ‘Vogelwijk 100 jaar’ en Debbie ontwierp posters, onder meer voor het wijkblad.
,,Het definitieve programma en alle details
komen in de aanloop naar het festival te staan

op de Facebookpagina van de Vogelwijk
- Wijkvereniging De Vogelwijk Den Haag - dus
het is slim om die te ‘liken’ en goed in de gaten
te houden”, zegt een enthousiaste Elizabeth,
,,en dan met name de evenementenpagina die
we voor het Festival hebben gemaakt.’’
Een festival voor jong en oud
Op de vraag wat het meest spannende is voor
de komende tijd, zijn de vrouwen van het organisatieteam het unaniem eens. ,,Het is spannend dat we niet kunnen voorspellen hoeveel
mensen er komen.’’ Karen: ,,We hopen natuurlijk op heel veel wijkbewoners. We kunnen niet
genoeg benadrukken dat het echt gaat om een
feest voor jong en oud, want op beide dagen is
er voor iedereen wel iets te doen.’’ Elizabeth:
,,We zien trouwens op Facebook dat ook al
mensen uit omliggende wijken het evenement
delen. Maar het zal toch vooral een feest van en
voor Vogelwijkbewoners zijn.’’
Over het weer maken de dames zich geen
zorgen. ,,Nee hoor’’, zegt Yvonne, ,,want bij
tegenvallend weer gaat het feest gewoon door
in daarvoor gehuurde tenten.’’
Programma zaterdag
Het centrale festivalterrein is een grasveld
naast de atletiekbaan en bij het clubhuis van
Haag Atletiek. Je komt er via de ingang van
Sportpark Laan van Poot, tussen de Nutsschool
en Montessorischool. Op zaterdag 22 september barst het feest om 17.00 uur los met een
drankje en hapje dat de wijkvereniging de
feestgangers aanbiedt. Daarna dienen eten en
drinken op eigen kosten te worden genuttigd.
Na de start is er voor elk wat wils, zoals live
muziek, een ‘Silent Disco’ (bekend van De
Parade) en een fotokiosk waarin je een feeste-
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lijke foto van jezelf kunt maken. Voor wie wil
blijven eten is er in foodtrucks en kraampjes
een keur aan heerlijkheden voorhanden.
Programma zondag
Het zondagprogramma wordt ingeluid met de
Lanenloop, waarbij buren uit eenzelfde laan
samen een (hard)loopteam vormen dat een
parcours door de wijk aflegt.

Parcours Vogelwijk Lanenloop zondag 23 september

De deelnemers verzamelen zich vanaf 10.15
uur bij de bakkerij van Victor Driessen aan de
Mezenlaan (waar limonade, koffie of thee met
een lekkernij kan worden genuttigd) en als
iedereen een T-shirt met de naam van zijn of
haar laan erop heeft ontvangen, begeeft het ge-

zelschap zich naar de Houtrustlaan, waar vanaf
11.00 uur wordt gestart. De looproute eindigt
op het feestterrein, waar een fanfare klaarstaat
om hen te begroeten en de dag feestelijk te
beginnen.
Verder is er een ‘Lazy Sunday Aanschuiflunch’
met live country muziek, waar een heerlijke
driegangenlunch aan tafel wordt geserveerd.
Voor de kinderen begint om 13.00 uur een
zogeheten ‘Trashure hunt’, een combinatie van
schatgraven en afval verzamelen, waarbij ze
met een Vogelwijktreintje door de wijk rijden
en spullen van de straat oppikken om hiermee
na de rit een kunstwerk te maken.
Van 14.00 tot 17.00 uur kan iedereen met het
treintje mee voor een Tour-de-Vogelwijk, een
interessante excursie. Onderwijl kunnen op
het grasveld kinderen van 3 tot 93 zich laten
vermaken door leden van handbalvereniging
Hellas die er een sportieve, gezellige spelmiddag van maken. Na het optreden van het
Vogelwijkkoor én nog een officieel momentje
wordt het festival afgesloten door een optreden
van West Coast Big Band met vibrafonist/slagwerker Frits Landesbergen.

https://www.facebook.com/
wijkvereniging.devogelwijk/

Word verslaggever/fotograaf voor wijkblad De Vogelwijk
De redactie van het wijkblad roept bij dezen bewoners op om tijdens het feestweekend foto’s te
maken en die – eventueel begeleid met een tekstje – per e-mail op te sturen naar
redactie@vogelwijkdenhaag.nl of dvanrietschoten@ziggo.nl
De redactie kan immers tijdens het weekend niet alomtegenwoordig zijn.
Losse teksten over persoonlijke belevenissen en/of observaties tijdens het feest zijn ook zeer welkom!
Aangezien het ernaar uitziet dat de redactie eind dit jaar zal worden uitgedund doordat twee redacteuren er na jarenlange inzet mee ophouden, zoeken we sowieso nieuwe redactiemedewerkers, die
hetzij af en toe een bijdrage leveren (reportage, interview, actuele of historische informatie) hetzij
permanent redactielid willen zijn.
Aanmeldingen graag naar Dick van Rietschoten: dvanrietschoten@ziggo.nl
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Feestaanbieding!

Boek over gebroeders Fels voor 25 euro
Tweeënhalf jaar geleden publiceerden
architectuurhistoricus Marcel Teunissen
en Vogelwijkbewoner Rob Fels een zeer
informatief en rijk geïllustreerd boek over
de architectenbroers Koos en Henk Fels.
Koos Fels was de opa van Rob Fels, die op
de Kraaienlaan in een huis woont dat van
zijn grootvaders tekentafel kwam. En dat
was niet het enige Fels-pand in deze buurt.
Beide broers hebben een omvangrijk oeuvre
nagelaten en Koos Fels drukte in de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw een
belangrijk stempel op de architectuur in de
Vogelwijk, toen nog Tuinstadwijk Houtrust
of Tuinstadwijk Segbroek geheten. In totaal
zijn ruim 130 Vogelwijkwoningen van de
hand van Koos Fels.
Het prachtig vormgegeven ‘Felsboek’, dat
onlangs werd genomineerd voor de longlist
voor de prestigieuze Die Haghe Prijs, kost
in de winkel bijna veertig euro, maar ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
wijk biedt Rob Fels het nu aan voor slechts

De huizen van Koos Fels in de wijk

25 euro. Deze kans mogen architectuurlief
hebbers niet laten lopen en zeker niet de
wijkbewoners die in een huis van Koos Fels
wonen en in 2016 hebben verzuimd het
boek aan te schaffen.
Rob Fels zal op zaterdag 22 september met
een ‘boekenkraampje’ op het feestterrein
van het Vogelwijk Festival aanwezig zijn,
niet alleen om boeken te verkopen maar
ook om over zijn opa (en oudoom) te vertellen. U kunt ook een boek bestellen door Rob
een mail te sturen: rob.fels@casema.nl

Verkeersdrempel door hitte uit verband gerukt
Tijdens de hete droge weken van juli gebeurde
er op de Mezenlaan iets uitzonderlijks. Op
vrijdag 27 juli kwam een groot aantal tegels
van de verkeersdrempel tussen de Nieboerweg
en de Mezenlaan als zelfrijzend bakmeel
omhoog. Ze zaten kennelijk nogal strak tegen
elkaar en werden door de uitgedroogde grond
als het ware omhoog gestuwd.
Buurtbewoners belden de politie, want het
begon al donker te worden en de schots en
scheef liggende drempeltegels zouden makkelijk tot ongelukken kunnen leiden. Er kwam
snel een oplossing. De hele toegang tot de
Mezenlaan werd met een hek afgesloten. De

maandag daarop kwamen stratenmakers de
verkeersdrempel weer als nieuw aanleggen.
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Louline de Gaay Fortman

Een leven lang in de
Vogelwijk
Door Dick van Rietschoten
Ze oogt broos en dat is ze ook. En niet alleen
fysiek. Maar als je een poosje met haar praat,
verschijnt weer geregeld een twinkeling in haar
ogen en lijkt ze weer op wie ze zo vele jaren is
geweest: een sterke vrouw met een sterke geest,
die haar woorden vaak verpakt in droge humor.
Louline de Gaay Fortman, die we ontmoeten
in haar huis aan de Pauwenlaan, is 88 jaar en
woont al haar hele leven in de Vogelwijk. Nou
ja, op die twee oorlogsjaren na dan, toen alle
wijkbewoners op Duits bevel naar elders waren
verbannen.
Soms klinkt het ,,Sorry, dat weet ik echt niet
meer’’, maar in veel gevallen wordt haar geheugen opgefrist door haar bovenbuurvouw en
goede vriendin Loes Meijer, die bij het gesprek
aanwezig is.
De Gaay Fortman. Bekende naam uit de
Nederlandse politiek in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw!
,,Ja hoor, ik ben familie van de bekende
Fortmannen’’, zegt ze. ,,De man die in de jaren
zeventig minister van Binnenlandse Zaken is
geweest en bekend stond als Gaius, was een
neef van me. In de familie stond-ie trouwens
bekend als Willy. Zijn zoon Bas, ook voormalig
politicus, is dus een achterneef. Ach ja, die zijn
hier vroeger met verjaardagen met enige regelmaat over de vloer geweest.’’
Louline groeide als jongste van drie zussen op
aan de Pauwenlaan 25, een van de circa 130
woningen in de wijk die zijn ontworpen door
architect Koos Fels. ,,Mijn ouders hadden dit
huis al tijdens de bouw in 1925 gekocht. Vijf
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jaar later werd ik geboren. Mijn vader heeft de
tuin helemaal zelf ontworpen, precies zoals-ie
er nu nog uitziet, met een vijver en een zitkuil
erin, al is de beplanting in de loop der jaren wel
wat veranderd.’’
Leraar biologie
,,Tuinieren lag in het verlengde van mijn vaders
interesse en van z’n beroep, want hij was
leraar biologie aan het christelijk lyceum in de
Populierstraat. Later heb ik daar zelf nog les van
hem gehad. Hij was veel bezig met de natuur en
mijn zussen en ik kregen daar uiteraard wel het
één en ander van mee. Als leraar trok hij af en
toe met zijn klassen de natuur in, bijvoorbeeld
naar de duinen en het strand, om aanschouwelijk onderwijs te geven. Het gekke is trouwens
dat mijn zussen en ik nauwelijks in het duingebied en op het strand kwamen, terwijl we daar
zo dichtbij woonden! Dat komt zo: mijn ouders
hadden een vakantiehuis aan de Zeeuwse kust,
in Westerschouwen, waar we geregeld met het

Het gezin De Gaay Fortman in 1925 bij hun net
gebouwde huis aan de Pauwenlaan

Louline (met strik) met haar zussen de Duitse dienstbode Maria (zittend, tweede van links)

hele gezin naartoe gingen. Daar hadden we
ons strandvertier en banjerden we door de
duinen. Ik kan me trouwens nog wel goed voor
de geest halen dat in mijn jeugd de bebouwing
van de wijk grensde aan een polderachtig
landschap met nog wat boerderijen.’’
Opeens schiet Louline nog iets anders uit die
periode te binnen. ,,We woonden hier niet met
z’n vijven, dus vader, moeder en drie meiden,
maar met z’n zessen. We hadden namelijk een
inwonende dienstbode, een Duitse jongedame
die Maria heette. Die zorgde voor het eten en
maakte het huis schoon. Wat m’n moeder dan
deed? Haha! Die had kennelijk haar handen
vol aan het opvoeden van ons.’’
Lager onderwijs volgde Louline niet op de
vlakbij gelegen Heldringschool – die was gereformeerd en haar ouders waren hervormd, dat
telde toen nog – maar op de Montessorischool
in de Banaanstraat. ,,Dat was een van de vele
straten in de Bomenbuurt die later, in 1942,
werden weggevaagd voor de bouw van de
Duitse anti-tankgracht.’’
Gedwongen verhuizing
Onvermijdelijk komt zo de oorlogsperiode

in het gesprek aan de orde. ,,In gedachten zie
ik nog wel beelden van Duitse militairen die
hier door de wijk lopen. Begin 1943, toen ik
net op de hbs zat, moesten we het veld ruimen
en verhuizen. Heel de wijk raakte ontvolkt.
We kregen een huis toegewezen in Voorburg,
aan het Oosteinde, en onze Duitse dienstbode
verhuisde gewoon mee. Voordat we weggingen,
haalden m’n ouders alle deurkrukken en lichtknopjes weg om te voorkomen dat ons huis door
Duitsers zou worden bezet. Dat heeft inderdaad
goed gewerkt. M’n vader mocht les blijven
geven, dus hij was vrijgesteld van tewerkstelling
in Duitsland.’’
,,Tijdens de hongerwinter van ’44-’45 waren de
scholen dicht en vanwege de voedselschaarste
hier heb ik toen een aantal maanden samen
met een zus in een dorp in Friesland gewoond.
Nijemirdum. Ik ben er later nog wel eens terug
geweest.’’
Toen het gezin De Gaay Fortman na de bevrijding weer op de Pauwenlaan terecht kon,
maakte Louline haar hbs-opleiding af en behaalde ze het B-diploma. ,,Daarna ben ik bij de
Hortus Botanicus in Leiden een analistenopleiding gaan doen. Ik heb daar twee jaar plantkun-
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dig onderzoek gedaan, maar op een gegeven
moment had ik daar schoon genoeg van. Toen
ben ik dichter bij huis gaan werken: in de bibliotheek van de Bomenbuurt.’’
Eendenlaan
In 1955 trouwde Louline met Frank de
Swart, wiens vader midden in de stad, aan de
Groenmarkt, een bekende Haagse drukkerij
had. ,,Er was een grote woningnood, dus we
trokken hierboven in’’, vertelt ze, een vinger
omhoog wijzend. In 1956 werd zoon Pieter
geboren, twee jaar later gevolgd door John.
Met de twee kleine jongens verhuisden vader
Frank (die inmiddels directeur van drukkerij
De Swart was geworden) en moeder Louline na
een poosje naar de Eendenlaan 5, op een paar
minuten loopafstand van Loulines ouderlijk
huis. Eindelijk een eigen onderkomen! Maar
halverwege de jaren tachtig keerde Louline,
inmiddels gescheiden, naar haar geboortehuis
terug. Dat was leeg komen te staan nadat haar
ouders, die er al die tijd nog hadden gewoond,
naar verzorgingshuis Uitzicht waren verhuisd.
,,Ze zijn allebei onfatsoenlijk oud geworden’’,
zegt Louline met een knipoog. ,,M’n vader werd
95 en m’n moeder 99.’’
Sportief
Louline is altijd een zeer sportieve vrouw geweest, iets waar ze nu met enige verbazing op
terugkijkt. ,,Ik kan het me in m’n huidige staat
haast niet meer voorstellen, maar ik heb tientallen jaren geskied, gewandeld en getennist. En
nadat ik was gescheiden, heb ik met Loes en
nog een paar vriendinnen jaarlijks prachtige
vakantieavonturen beleefd, zowel ‘s winters als
in de zomer. ,,En wat hebben we veel gelachen
hè, ook buiten die vakanties’’, komt Loes Meijer
tussenbeide. Terwijl Louline instemmend knikt,
haalt Loes herinneringen op aan komische verkleedpartijen en sketches die ze vaak samen op
verjaardagsfeesten en andere gezellige bijeenkomsten plachten op te voeren.
,,O ja, we waren geregeld knettergek’’, geeft

Louline toe. ,,Tja, nu is het allemaal een stuk
minder geworden. De jaren beginnen behoorlijk
te tellen hè. Ik heb ook geen zin meer in uitstapjes. Ik hoef niet meer zo nodig naar buiten.
Gelukkig word ik hier goed verzorgd. Door Loes
en niet te vergeten door Cora, die sinds een paar
jaar ook hier een etage huurt. Af en toe neemt
mijn zoon John me mee naar Scheveningen
voor een ritje in een rolstoel over de boulevard.
Dat vind ik al mooi zat. Ik doe niet veel meer, ik
slaap veel en lees ook nauwelijks meer, terwijl
ik vroeger hele bibliotheken vol heb uitgelezen.
Maar een wijntje gaat er ’s avonds altijd nog wel
in hoor.’’

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag
15 september

15.00 uur: Gratis cursus
reanimatie voor 100 personen in een van de sportzalen
van Health & Sportscentrum
Westduin achter de Nutsschool
en Montessorischool aan de
Laan van Poot. Geef u op via
aedvogelwijk@gmail.com

Maandag
17 september

10.00 – 12.00 uur:
HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van wijkgenoten
in het paviljoen van Tennispark
Houtrust.

Woensdag
19 september

10.30 uur: excursie senioren
naar Vogeltuin dr. Abraham
Schierbeek. Verzamelen bij de
ingang aan de Laan van Poot ter
hoogte van de Boomkruiperlaan.

Zondag 22 &
zaterdag 23
september

Eeuwfeest Vogelwijk op grasveld
naast atletiekbaan Laan van
Poot. Zie programma elders in
dit blad en op de website www.
vogelwijkdenhaag.nl

Maandag
24 september

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels,
een gezellige groep wijkbewoners waarbij iedereen kan aanschuiven. Vandaag komt men
bijeen in bistro Berg en Dal in de
Bosjes van Pex. Graag aanmelden bij Bernadette van Gigch:
b.vangigch@kpnmail.nl
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Hoopgevend overleg over
verzanding van duinpaden
Door Roel Bekker

Op het artikel in het wijkblad van juni waarin ik mijn zorgen uitte over het verlies
van een aantal verharde wandelpaden in het Westduinpark (inclusief de Bosjes
van Poot) doordat deze zijn omgezet in zandpaden, heb ik erg veel reacties
gekregen. Veel mensen bleken mijn zorgen te delen.
Sindsdien heb ik ook enkele malen nader contact gehad met de gemeente. Op mijn verzoek
werd mij eerst een serie documenten toegestuurd: de oorspronkelijke plannen, kaartmateriaal, rapporten enzovoorts. Ik heb de gemeente voor die informatie gecomplimenteerd.
Het zijn heldere stukken en je krijgt een goed
beeld van de plannen, die van veel ambitie
getuigen. Uit alle stukken blijkt dat de ge-

Zandpad in de Bosjes van Poot
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meente het gebied vooral ziet als natuurgebied.
De maatregelen zijn er dan ook op gericht de
natuurwaarden de hoogste prioriteit te geven.
Daarbij wil de gemeente ook graag een natuur
zoals die er ooit in het verleden was. ‘Wanneer
precies?’, vroeg ik me af, maar dat terzijde.
Rimpelrozen
Ik ben ook een groot natuurliefhebber en juich

veel van wat de gemeente in het duingebied
heeft gedaan toe. Maar men heeft wel erg
strikt de nadruk gelegd op bepaalde natuurwaarden, terwijl daar natuurlijk ook best discussie over mogelijk is. Want nu moesten die
prachtige rimpelrozen met hun fraaie bloemen
en rozebottels verwijderd worden omdat die
er vanouds niet zouden hebben thuisgehoord.
Van de vrijgekomen zandvlakten profiteert
dan, naar men zegt, de zandhagedis. Maar ik
hoorde onlangs natuuronderzoekers klagen
dat dat dan weer ten koste gaat van in de duinen van oudsher voorkomende slakkensoorten. En die Schotse Hooglanders, waren die
er vroeger ook? Kortom: discussie zal er altijd
zijn, en in een gebied dat jaarlijks meer dan
2 miljoen bezoekers trekt, moet je enerzijds
zorgvuldig beheer voeren maar anderzijds ook
een beetje praktisch blijven.
Schelpenpaden
Zoals ik eerder al betoogde, is men bij de uitvoering van de plannen in zijn natuurenthousiasme doorgeschoten, vooral bij de wandelpaden. Op de kaarten die bij de plannen horen,
is goed te zien dat men aanvankelijk veel
schelpenpaden wilde aanleggen of bestaande
geasfalteerde paden wilde omzetten naar
schelpenpaden. Daar is echter heel weinig van
terechtgekomen. Het aantal goed begaanbare
wandelpaden is volgens mijn berekening met
ruim 3 kilometer afgenomen. Gevolg: wandelaars zijn overwegend aangewezen op de
hoofdpaden, zeker als ze minder goed ter been
zijn. Of van hardlopen houden, zoals ik. Die
hoofdpaden zijn nu drukker bevolkt geworden, terwijl je daar minder zicht hebt op de
natuur dan op de kleinere, nu vrijwel onbegaanbare paden. De zandpaden lenen zich
voor een kort stukje struinen, maar niet voor
een echte wandeling.
Verbetering?
Naar buiten toe geeft de gemeente trouwens
een verkeerde voorstelling van zaken. Op de

werkborden aan de rand van de duinen is nog
steeds te lezen dat het doel van de werkzaamheden ‘verbetering wandelpaden’ is. Dat
dekt de lading natuurlijk niet. En ik las in een
evaluatierapport dat bij de documenten zat:
‘Ook de wandelpaden zijn al aangepakt en nu
beter toegankelijk en begaanbaar’. De auteur
van dat rapport heeft niet goed uit zijn ogen
gekeken! Anders dan een ingezonden brief
in het wijkblad onlangs suggereerde, klinken
zandpaden ook echt niet in als ze veel belopen
worden. Strand- en duinzand is en blijft heel
mul.
Een belangrijk punt in de discussie is de zogenaamde noodzaak om natuur te compenseren
die door nieuwe fietspaden zou zijn afgenomen. Dat stond ook centraal in het interview
met Ariën Tuin, groenbeheerder van Segbroek,
in het wijkblad van mei dit jaar. ‘Zandpaden
in de duinen zijn nodig om verhardingen te
compenseren’, aldus Tuin. Bij de stukken die
ik van de gemeente kreeg zat ook een rapport
met een precieze berekening van de balans
tussen natuurverlies en natuurwinst in het
Westduinpark. Daaruit blijkt dat er netto
sprake is van maar liefst ruim 10.000 m2 natuurwinst! Het argument dat al die zandpaden
nodig zijn voor compensatie gaat dus niet op.
Bijstelling maatregelen
Kortom: met die wandelpaden is het niet
helemaal goed gegaan. Wel positief is dat de
gemeente mensen met opmerkingen over de
wandelpaden heeft uitgenodigd voor overleg
en daarbij ook een nadere toelichting heeft
gegeven. Verder heeft de gemeente mij laten
weten dat de problemen zijn onderschat en dat
men onderkent dat de maatregelen moeten
worden bijgesteld.
Ik heb daarbij natuurlijk gevraagd om in ieder
geval niet nóg meer begaanbare wandelpaden
in zandpaden om te zetten en te bekijken of
niet een aantal zandpaden uitgevoerd kan
worden als halfverharde en/of schelpenpaden,
zoals aanvankelijk ook de bedoeling was. De
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gemeente liet weten daar positief tegenover
te staan. Daarvoor is nog wel overleg met de
provincie nodig maar ik kan mij niet voorstellen dat die daar moeilijk over zal doen.
De bedoeling is dat de ‘reparatiewerkzaamheden’ nog dit jaar beginnen. Hopelijk worden de
verbeterde paden dan goed ontworpen, zodat
ze niet onmiddellijk weer onder stuifzand
bedolven worden. Ik vind zo’n aanpak ook een
stuk beter dan de lapmiddelen die men tot nu

toe heeft geprobeerd, zoals het plaatsen van
wat schermen en het neerleggen van een vlondertje. Maar dat waren ideeën van een paar
jaar geleden. Ik heb de indruk dat men er nu
wat serieuzer naar kijkt. Mijn dag was dan ook
goed toen ik dat had gehoord. Heel verstandig
dat men op die manier met reële bezwaren
omgaat. Nu nog zien dat het ook gebeurt. Ik
houd de voortgang in de gaten en houd u op de
hoogte.

Jubileumcadeau

Gratis naar kunstbeurs Art The Hague
Van woensdag 26 september tot en met
zondag 30 september vindt in de Fokker
Terminal aan de Binckhorstlaan 249 de
zesde editie van Art The Hague plaats. Op
deze beurs voor eigentijdse kunst presenteren Nederlandse en buitenlandse kunstgalerieën tal van schilderijen, zeefdrukken, sculpturen en andere kunstwerken.
Bovendien is er dit jaar speciale aandacht
voor tekenwerk op papier.
Organisator van deze manifestatie is
Kwartellaanbewoner Axel Lemmens.
Omdat de Vogelwijk deze maand z’n 100ste
verjaardag viert, biedt Axel alle bewoners
van de wijk de kans om gratis een bezoek
aan Art The Hague te brengen. Stuur een
e-mail naar info@artthehague.nl en schrijf
daarin - voorzien van uw naam en adres dat u als Vogelwijkbewoner graag naar
Art The Hague wilt.
U krijgt dan een digitale toegangskaart (ter
waarde van 10 euro) teruggestuurd. Die
kunt u uitprinten of in uw telefoon opslaan
en op een van de beursdagen meenemen
naar de Fokker Terminal.
Informatie over de openingstijden en de
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extra activiteiten op de verschillende
dagen vindt u op www.artthehague.nl
De Haagse kunstenaar Philip Akkerman
(1957) speelt dit jaar een centrale rol op de
kunstbeurs. Hij is vooral bekend geworden
door zijn vele zelfportretten in allerlei stijlen, waarvan hij er enkele duizenden heeft
gemaakt. Op vrijdag 28 september houdt hij
een lezing over zijn werk.

Een van de vele zelfportretten van de Haagse
kunstenaar Philip Akkerman

Anja Knoope woont sinds een jaar aan de Sportlaan en is dus nog een
betrekkelijke nieuwkomer in de wijk. Ze is met vervroegd pensioen na een
loopbaan in de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs. Vanaf nu zal zij
geregeld een column schrijven over haar ervaringen in de wijk.

100 jaar Vogelwijk door de ogen van een nieuwkomer
Door Anja Knoope
Toen ik vijf jaar geleden voor het
eerst op de Sportlaan kwam – nog
slechts op bezoek - was ik niet
meteen onder de indruk van de
woonomgeving van mijn nieuwe
liefde. Ik zag een aantal in het oog
springende minpunten. Huis: charmant maar scheef. Voortuin: wat
moet je ermee? Sportlaan: drukke
doorgangsweg, waar parkeren
een ramp is. Niet mijn gedroomde
nieuwe woonplek, temeer omdat
ik hoog en droog woonde in een
nieuw appartementencomplex in
het centrum van Schiedam. Mét
inpandige parkeergarage!
Duinen en croissants
Eenmaal definitief neergestreken
in de wijk ontdek ik als eerste de
duinen. Zaterdagmorgen vroeg
eruit om te wandelen. Mijn sport.
Trainen voor de Vierdaagse van
Nijmegen, die ik elk jaar loop. Zo
werd mijn duin- en strandloop een
wekelijks ritueel. Wat een schitterend gebied als achtertuin!
Iedere zaterdag naar de bakker en
groenteboer op het Mezenpleintje,
samen met mijn partner. Een verse
croissant eten op het verstilde
plantsoen bij het beeld van Lotje
hoort daarbij. Het is hier niet
moeilijk je voor te stellen dat deze
uitstulping van de Mezenlaan
vroeger het centrum van de wijk
was. In het boek Een Haagse oase
aan zee is te lezen welke winkels
en bedrijfjes er zoal waren. De

markiezen aan de huizen zijn
hier nog stille getuigen van. Op
zaterdagmiddag oogt het nog
dorps en charmant. Het doet de
naam tuinstadwijk, zoals het hier
oorspronkelijk heette eer aan. Dat
is ook toepasbaar op de hele wijk:
ruim en groen, een parkachtige
omgeving met prachtige huizen.
Wijkblad
Al jaren voor ik definitief bij mijn
nieuwe lief aan de Sportlaan
introk, zag ik bij hem altijd het
wijkblad liggen. Ik werd een trouw
lezer en word nog altijd gegrepen
door het enthousiasme dat uit het
blad spreekt. De liefde en betrokkenheid voor de wijk spatten ervan
af. Ik volg de grondwaterproblematiek en vind het mooi dat een
groep wijkbewoners hier bovenop
zit. Ik volgde de ontwikkelingen
rond de Sacramentskerk: sloopplannen, woningbouwplannen en
tussendoor nog de opvang van
uitgeprocedeerde asielzoekers. Fijn
dat de wijk zich hun lot aantrok!
Het mooie, soms ontroerende artikel met herinneringen aan de kerk
in het zomernummer van het blad
geeft aan hoezeer het verdwijnen
van de kerk bewoners aan het
hart gaat. Voor mijzelf is het vooral
het van alle kanten zichtbare en
beeldbepalende gebouw dat binnenkort uit het blikveld verdwijnt.
Gelukkig passen de nieuw te
bouwen villa’s – dankzij de wijkvereniging - goed bij de wijk.
Met belangstelling lees ik ook altijd

de Vogelwijkagenda met allerlei
activiteiten zoals clubs, sporten
en cursussen die de cohesie in de
wijk bevorderen en de intentie
uitspreken dat iedereen welkom
is.
De liefde bezegeld
Wat maakt dat een mens uiteindelijk kiest voor wonen in de
Vogelwijk? In mijn geval is het
bestendigen van de liefde hierin
de belangrijkste factor. Het huis is
verbouwd. Scheef zal het blijven.
Maar dat heeft ook z’n charme.
Intussen is de voortuin omarmd.
Die geeft naast ongemak ook privacy en beschutting. De Sportlaan
zal een drukke weg blijven, ook
als het werk aan de Segbroeklaan
gereed is. En parkeren blijft daar
een crime, maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben. Door het
verbeteren en veiliger maken van
de route Kijkduin-Houtrust blijft
een groot deel van de wijk voorlopig nog slecht toegankelijk. Leuk
is anders. Maar uiteindelijk wordt
het voor alle weggebruikers een
veiliger traject.
Inmiddels voelt het rijk, hier te
mogen wonen. Deze wijk met
haar geschiedenis van een eeuw
prikkelt mijn nieuwsgierigheid
om verdere verkenningen te
doen. Wat is er al veel veranderd
in de vijf jaar dat ik er kom en zelfs
in dat ene jaar dat ik er nu officieel
woon!
De wijk blijft veranderen en ik
verander mee.
De Vogelwijk . september 2018
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Toen de wijk ontstond, was
mevrouw Burgy net geboren
Door Magda van Eijck

Veel Vogelwijkbewoners worden oud, vooral
vrouwen. In 2010 overleed op de Krams
vogellaan mevrouw Menke-Kolstee, die 104
jaar was en een half jaar eerder nog haar
levensverhaal in dit blad had verteld. Ook
hebben we de afgelopen paar jaar tot twee
maal toe een honderdjarige in ons midden
gehad: de dames Loonstra (Haviklaan) en
Wernink (Roodborstlaan). Op 28 juni jongstleden werd er aan de Sportlaan ter hoogte van
het Wielewaalplein opnieuw een eeuwfeest
gevierd. Daar werd mevrouw C. Burgy-van der
Kolk honderd jaar. Een opmerkelijk feit, want
daarmee is de jarige net zo oud als de wijk waar
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ze al vele decennia woont. Toen op 21 augustus
1918 aan de Houtrustlaan de eerste steen werd
gelegd voor wat toen nog de ‘Tuinstadwijk
Houtrust’ heette, lag mevrouw Burgy sinds
zeven weken in de wieg in haar geboorteplaats
Wierden bij Almelo in Overijssel.
Dominee Burgy
De honderdjarige is de weduwe van de hervormde predikant ds. K.J.H. Burgy die lange
tijd twee Haagse kerkgemeenschappen heeft
gediend. ,,Sinds 1958, dus al zestig jaar, woon
ik hier op de Sportlaan”, vertelt mevrouw
Burgy. ,,En ik ben niet van plan nog te ver-

huizen, ook al heeft dit huis negen kamers.
Vroeger heb ik wel eens gedacht: als ik oud
ben, ga ik in één van de Sportlaanflats hier
tegenover wonen, maar dat is nooit gebeurd.
Dit huis is trouwens geen eigendom. Vroeger
was het van de kerk, die zorgde voor een huis.
Nu is er een andere eigenaar van wie ik het
huur.
,,Toen we in de oorlogsjaren trouwden,
vertrokken we naar Westmaas in de Hoekse
Waard, waar mijn man zijn eerste predikantsplaats had gekregen. We woonden daar in
deze prachtige pastorie”, zegt ze, terwijl ze
een foto laat zien van een mooie villa met
een bruggetje over een beekje naar het huis
toe. ,,Toen mijn man na een aantal jaren
dominee werd in Den Haag, verhuisden we
naar de Van Weede van Dijkveldstraat in het
Statenkwartier. Zijn eerste kerk hier was de
Oranjekerk op de Goeverneurlaan, die in de
jaren negentig is gesloopt. Hij was ook dominee in de Julianakerk in de Kempstraat. Dat
gebouw staat er nog, maar het is geen kerk
meer. Er zit nu een buurtcentrum in.’’
,,Vroeger kwam ik altijd in de Pauluskerk
aan de Sijzenlaan, maar die is alweer zo’n
vijftien jaar geleden afgebroken. Daarna werd
de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan de
dichtstbijzijnde protestantse kerk. Vijf vrouwen uit de Bergkerk, onder wie ik, hebben
een soort koffieclub. Na de kerkdienst gaan
we altijd met z’n allen bij één van ons koffiedrinken, dus steeds bij een ander.’’
Jaren geleden heeft mevrouw Burgy de stadsspeld van de gemeente Den Haag ontvangen.
Die kreeg ze omdat ze 37 jaar voor de AKB
(Algemene Kleding Beurs) op het Westeinde
had gewerkt. Het geld van de verkochte kleding was bestemd voor goede doelen.
Kinderen
Het echtpaar Burgy kreeg drie kinderen:
Kasper, Bert en Nelleke, en later kwamen er
ook drie kleinkinderen. Helaas was er ook
verdriet. ,,Mijn man is in 1992 op 77-jarige

leeftijd gestorven en onze dochter Nelleke
is achttien jaar geleden overleden. Ze was
onderwijzeres geweest, onder meer in
Hellevoetsluis. Daar kwamen in die tijd veel
Turkse gezinnen wonen en Nelleke gaf dus
les aan die kinderen. Ze praatte er graag over.
Onze zoon Bert leeft ook niet meer. Hij kreeg
vorig jaar kanker en is daaraan afgelopen
september gestorven.’’
,,Honderd jaar worden gaat vanzelf’’, vindt
mevrouw Burgy, die jarenlang schilderen als
hobby heeft gehad en nog altijd een aantal
van haar werken aan de muren heeft hangen.
,,Ik ben wel blij dat ik nog zo vitaal ben, ook al
loop ik met een rollator. Twee van je kinderen
overleven is inderdaad heel moeilijk, maar
ik probeer liever aan mooie herinneringen te
denken.’’
Honderd rozen
De dag van haar 100ste verjaardag zal mevrouw
Burgy niet licht vergeten. ,,Loco-burgemeester
Richard de Mos kwam samen met zijn secretaresse op bezoek. Ik kreeg een brief van de
koning en ook één van de commissaris van
de koning en in de loop van de dag kwamen
familieleden en vrienden mij feliciteren.
Verder kreeg ik honderd rode rozen van mijn
ex-schoondochter. Natuurlijk was mijn zoon
Kasper er met zijn gezin en er was zelfs een
nichtje uit Nieuw-Zeeland. Kortom: het was
een prachtige verjaardag.’’
,,Het enige nare van ouder worden is dat
iedereen om je heen wegvalt, maar zielig of
alleen ben ik absoluut niet’’, zegt ze tot besluit.
,,Kennelijk heb ik goede genen. Ik kom uit
een sterk geslacht waar weinig enge ziektes
waren.’’

NB: Informatie van wijkgenoten over bewoners
van de wijk die een bijzondere verjaardag of jubileum vieren is belangrijk voor de redactie van dit
blad, want we kunnen niet alles weten. Vergeet
dus niet ons in voorkomende gevallen te tippen.
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FESTIVAL
Vogelwijk

Zaterdag 22 september

17.00 uur Aanvang feest
Welkomstdrankje en -hapje aangeboden door de wijkvereniging.

Het Foodplein
Op het festivalterrein worden vanuit verschillende Food Tenten maaltijden verkocht o.a.:
Slagerĳ Engelbert verkoopt zelfgemaakte hamburgers
Viszaak Den Heĳer staat klaar met een heerlijke vispaella
Restaurant Binnen verkoopt authentieke Franse crêpes
Restaurant Burrata heeft een Italiaanse assortiment
De biologische fritestruck maakt biologische frites
Voor verkoelende lekkernijen is er een ĳskraam
Kinderactiviteiten
Voor de kids is er van alles te doen: springkussens, suikerspinnen, popcorn maken en
chillen in de loungehoek.
Photo booth
Voor alle leeftijden. Vereeuwig jezelf in het fotohokje.

IEDE

REEN
WELK
GRAT
OM
IS TO
EGAN
G

De Stille Disco
Zonder anderen te storen lekker dansen. Ook leuk voor toeschouwers…

Westwood
Wij zijn heel blij met de medewerking van Westwood, voor vele Vogelwijkers een bekende
plek. Westwood verzorgt ’s avonds een daverend muziekprogramma van loungemuziek
tot disco. Kids, tieners, pubers, ouders, oma’s en opa’s: it’s time to dance!

23.00 uur Einde feest
18
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Zondag 23 september
10.30 uur Lanenloop. Verzamelen bij de bakker op het Mezenpleintje
11.15 uur Binnenkomst eerst Lanenlopers, Atletiekbaan Laan van Poot. Vanaf 11.00 uur is
het feestterrein bij de Atletiekbaan open. De koffie staat klaar, het lekkers krijgt u van ons.
11.30 uur Optreden Duindorp Fanfare. Kom vooral ook kijken naar de figuren die zij op
het terrein lopen en draaien….
13.00 uur Vertrek Kinderpiratentrein voor de Trashurehunt (zie kader elders in blad).
13.00 - 15.00 uur Aanschuiflunch met 3 gangen (zie kader elders in blad), uitgeserveerd
aan lange aanschuiftafels. Maak kennis met wijkgenoten en geniet van een heerlijke lunch
en een wijntje. Terwijl je luncht, zorgen de Dustbowl Drifters voor een gezellig muziekje
waarop ook gedanst mag worden! Bluegrass, country and folk tunes…. Je kunt eigenlijk
niet blijven zitten.
14.00 uur Vertrek van de eerste TreinTour door de wĳk.Tot 17.00 uur rijdt het treintje elk
half uur met gids door de Vogelwijk. Laat je verrassen door saillante details over huizen,
bewoners, bijzondere plekken en de geschiedenis van de wijk. Met leuke en lekkere
tussenstopjes!
15.00 uur Tijd voor een officieel momentje.
15.30 uur Optreden Vogelwĳkkoor. Speciaal voor deze gelegenheid met alleen maar
‘Vogelliedjes’. Aan het slot kun je meezingen!
16.00 uur West Coast Big Band met Frits van Landesbergen.
Lekker dansen, swingen, schuiven, borrelen...
18.00 uur Redmar Wolf, voorzitter van de wĳkvereniging, sluit het feestweekend af.
Vanaf 16.00 uur kunt u een fles jubileumwijn afhalen. Als u dit exemplaar van het wijkblad
meeneemt en laat zien, krijgt u per adres 1 fles Vogelwĳkjubileumwĳn.
Voor de laatste nieuwtjes: volg onze eventpagina
op Facebook en de pagina van de Vogelwijk
www.facebook.com/wijkvereniging.devogelwijk
En op de website www.vogelwijkdenhaag.nl
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Kidsprogramma
Zowel op zaterdag als zondag is er een Kidsplein. Met springkussens, popcorn,
suikerspinnen, Giant Domino, Hoelahoeps, een ijskar en broodjes knak…
Op zondag is er voor kinderen vanaf 4 jaar een Trashurehunt, waarbij met een
‘piratentrein’ op jacht wordt gegaan naar ‘zwerfvuil’ in de wijk. Van het afval dat
wordt gevonden, gaan we schitterende kunstwerken maken.
Start: 13.00 uur, aanmelden uiterlijk 12.45 uur. Er kunnen ruim 40 kinderen
meedoen. Vol=vol
Ook op zondag: Let the games begin! Leden van handbalvereniging Hellas
hebben voor kinderen van alle leeftijden een sport- en spelparcours uitgezet! Als
je alle spellen hebt gedaan, krijg je een prijs! Vanaf 15.00 uur
NB: Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, maar er is natuurlijk wel
gezellige begeleiding en er zijn leuke activiteiten.

Menu Aanschuiflunch Zondag
Gezellige lange aanschuiftafels waarop heerlijke gerechten worden geserveerd.
De eigen bijdrage voor deze feestelijke Vogelwijklunch is slechts 10 euro.
Wel graag van te voren aanmelden! (zie hieronder). Dit komt op tafel:
Hokkaido pompoensoep met rode curry en korianderroom
***
Turks brood met muhammara, black hummus en kruidenboter
Charcuterie, Caesarsalade met kip
Quinoasalade Flower Power; mozzarella, pompoen & granaatappel
Vitello tonnato, Kleurige tomatensalade
Quiches: vis, vlees en vegetarisch
Tonĳnsalade; scharrelei, ui & groene boontjes
Gegrilde groenten, Gevulde eitjes
***
Ĳsje van de chef

Aanmelden en meer info bij Yvonne Brouwer: vergaderathome@kpnmail.nl
Extra: Tijdens de lunch worden er 3 kappersbonnen verloot van Etienne Coiffure!
NB Heeft u als Vogelwijkbewoner geen vervoer en/of bent u slecht ter been? Laat het ons weten.
Er zijn vrijwilligers die u graag komen halen en weer thuisbrengen.
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Ook wijkbewoners in de tienerleeftijd lezen en/of bladeren vaak
in dit blad. Daarom willen we hen op gezette tijden ook aan het
woord laten. In bijgaand verhaal vertelt Alexia Overdiek over
wat turnen voor haar betekent.

JONGE

VOGElS

Wil je ook in het wijkblad over je hobby of je sport praten of heb
je een bijzonder huisdier?
Stuur dan een mailtje naar redactrice Magda van Eijck:
magda.van.eijck@gmail.com

Door Magda van Eijck

Alexia Overdiek (10) houdt zich prima
staande op de evenwichtsbalk
Om een goede turnster te worden, moet je al
zeer jong met turnlessen beginnen. De 10-jarige
Alexia Overdiek van de Mezenlaan begon daar
dan ook al mee toen ze 5 jaar was. Ze traint
nu drie keer in de week drie uur in de selectiegroep bij turnvereniging Die Haghe. Twee keer
in de turnhal aan de Groen van Prinstererlaan
en eenmaal in de week in de Zuiderpark Sport
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Campus. Daarnaast oefent ze ook nog thuis én ze
zit ook op balletles om alles nog wat sierlijker te
kunnen doen. We zullen dus vast en zeker later
meer van haar horen.
Op 16 juni won Alexia al twee medailles bij de
clubkampioenschappen op de onderdelen balk en
sprong. Ze komt uit in de zogenaamde N3-klasse.
Dat betekent de 3e Divisie op landelijk niveau.

De Twentse turnster Sanne Wevers is het grote
voorbeeld voor Alexia. Sanne is bekend door
haar gouden medaille op het onderdeel balk
bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in
2016 en doordat ze begin augustus van dit jaar
Europees kampioene op de balk werd. ,,Het
moeilijkste en natuurlijk ook het belangrijkste
bij de balk-oefeningen is dat je er niet afvalt’’,
zegt Alexia. ,,Je moet dus heel goed je evenwicht zien te houden.’’ Maar het gaat niet alleen
om de oefening zelf, legt Alexia uit. ,,Ook de
afsprong is belangrijk. Die moet je goed en zo
sierlijk mogelijk doen.’’
Die Haghe
In 2016 bestond de christelijke turnvereniging Die Haghe 90 jaar en natuurlijk werd dat
gevierd. Naast de atletiekbaan aan de Laan van
Poot werd in juni van dat jaar een grote circustent geplaatst waar de meer dan duizend leden
met hun familie en vrienden mochten komen. In
deze tent voerden bijna alle turners en turnsters
van de vereniging een aantal voorstellingen uit
met als thema ‘De vier seizoenen’. ,,Het was een
prachtige show’’, zegt Alexia, ,,want turnen is
ook heel mooi om naar te kijken.’’
De turnonderdelen bij de dames zijn sprong,
brug, evenwichtsbalk en vloer. Bij een wedstrijd
doe je meestal al deze onderdelen na elkaar,
maar je kunt ook prijzen winnen voor elk individueel onderdeel. Of je altijd zo lenig blijft, weet
je niet. In de puberteit verandert het lichaam en
het kan zijn dat sommige dingen dan niet meer
lukken, zegt Alexia, die naast de turn- en balletlessen ook nog op viool- en tennisles zit. ,,Ik
vind het allemaal hartstikke leuk.’’
Tweelingbroer Max en grote broer Alex
Alexia en haar tweelingbroer Max zitten allebei
in groep 7 van basisschool De Parkiet en ze
spelen beiden viool in het Hofstads Strijkorkest.
Hun vijftienjarige broer Alex zit op het gymnasium Haganum. Hij speelt piano en kan daarmee zijn vioolspelende broer en zus begeleiden.
Daarnaast speelt Alex voetbal, het afgelopen

seizoen nog bij voetbalclub Die Haghe, maar
nu bij HBS.
Ook tweelingbroer Max is zeer actief: hij zit op
tennis, hockey en judo en is lid van een schaakclub. Met schaken eindigde hij vorig jaar als
vierde in de clubcompetitie. Trots laat hij zijn
beker zien. Zijn judoclub zit aan de zuidrand
van de Vogelwijk, bij het Paddepad. Zo heet de
judovereniging zelf ook. Voor Max is vioolspelen
heel erg belangrijk maar hij doet ook zijn best
om hockey goed te leren.
Ze gaan hoogstwaarschijnlijk alle drie een gouden toekomst tegemoet, want als je over zoveel
ijver en doorzettingsvermogen beschikt, dan
kom je er wel!

De tweeling Alexia en Max
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Gezellig zomers burenfeest
aan de Tuinfluiterlaan
Het was al aardig wat jaren geleden dat
de bewoners van de Tuinfluiterlaan met
z’n allen een zomers straatfeest vierden,
maar op de zonnige zaterdag van 30
juni kwam het er eindelijk weer eens
van. Het werd een evenement waar alle
betrokkenen met plezier op terugkijken.
Door het initiatief van een aantal
nieuwere bewoners werd het fenomeen
‘straatfeest’ weer nieuw leven ingeblazen. Met name Luc van Stiphout, Frans
Slabbekoorn en Martijn Kloosterman
moeten hier worden genoemd, maar
uiteindelijk droegen vrijwel alle bewoners enthousiast met zowel vast als
vloeibaar voedsel bij aan het welslagen
van het feest, aar jong en oud volop van
genoten. Bewoonster Pien Buurman van
Vreeden maakte bijgaande foto’s.
Onlangs waren er ook straatfeesten op
de Talinglaan en Roodborstlaan, maar
daarvan kreeg de redactie geen impressie binnen.
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Complex Hellasduin krijgt
zes appartementen extra
Door Dick van Rietschoten
Het beoogde appartementencomplex
Hellasduin dat als ‘particulier bouwproject’
van een groep Vogelwijkbewoners op de plek
van de voormalige HALO zal verrijzen, krijgt
meer wooneenheden dan aanvankelijk de bedoeling was. Tot voor kort waren de toekomstige bewoners, die tezamen de Vereniging
Kopers Hellasduin vormen, uitgegaan van de
bouw van twee woonblokken met in totaal 38
appartementen. Inmiddels is het plan bijgesteld naar een totaal van 44 appartementen.
De uitbreiding van het aantal wooneenheden
bleek noodzakelijk omdat de bouwkosten door
diverse oorzaken (o.a. de hoge grondprijs,
de hoge kwaliteitseisen en het aanbrengen
van een anti-grondwatervoorziening) naar
30 miljoen euro zouden stijgen. Daarmee zou
de gemiddelde prijs per vierkante meter zo’n
7000 euro bedragen. Een onaanvaardbaar
hoog bedrag, ver boven de nu geldende marktprijzen voor vergelijkbare woonprojecten,
want die komen uit op om en nabij de 5000
euro per m2.
Bouwvolume
Voor de initiatiefnemers van Hellasduin zat
er daarom niets anders op dan te proberen de
m2-prijs omlaag te krijgen. Dat is de afgelopen
zomer gelukt, ten eerste door het ontwerp
van het complex enigszins te versoberen en
ten tweede door de beschikbare vloerruimte
te verdelen over meer appartementen: niet
38 maar 44. Het totale bouwvolume zou
daardoor nauwelijks merkbaar (slechts zo’n
5 procent) groter worden. Enkele omwonenden hebben kenbaar gemaakt daar bezwaren
tegen te hebben. Een bemiddelend gesprek
bracht in augustus nog geen oplossing, maar

Het bouwterrein waar tot voor kort nog de HALO stond

de verwachting is dat nader overleg met de
gemeente, buurtbewoners en de wijkvereniging tot een spoedig akkoord zal leiden. Als
Hellasduin door tegenwerking van de omgeving niet zou kunnen worden gerealiseerd,
zullen commerciële projectontwikkelaars zich
op het bouwterrein storten, waarna de omwonenden mogelijk echt ongewenste ontwikkelingen over zich heen zouden krijgen, aldus
de opvatting van het bestuur van de kopers
vereniging.
Bewonersoverleg
Omdat de ‘Hellasduinvereniging’ prijs stelt op
regelmatig overleg met een representatieve
vertegenwoordiging van Vogelwijkbewoners
is in afstemming met de wijkvereniging en
de gemeente besloten een Bewonersoverleg
in het leven te roepen waarin omwonenden, andere belangstellenden uit de wijk,
toekomstige bewoners en de gemeente Den
Haag de voortgang van het project met elkaar
bespreken.
Belangstellenden voor dit overleg kunnen zich
- liefst zo spoedig mogelijk - opgeven bij Irene
van Geest: irenevangeest@planet.nl
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing en Marjan Scheeres, Commissie Ouderenactiviteiten

Voor de meeste mensen zit de zomervakantie
er weer op. En wat hebben we kunnen genieten
van het mooie weer! De koffieochtenden en de
wandelingen gingen in de zomer gewoon door.
Dat was fijn voor degenen die niet met vakantie
gingen.
De wandeling door de Bomenbuurt op 26 juli
was ook weer bijzonder. Onze wijkgenoot Flip
Petri trad op als gids en hij was zo enthousiast
dat er onvoldoende tijd was om de wandeling
helemaal af te maken. Er was ook zoveel te
vertellen over de architectuur van De Nieuwe
Haagse School!
Bovendien had hij een paar leuke extraatjes
ingebouwd. Hij begon met een introductie op
het Goudenregenplein en nam ons daarna mee
naar Gall & Gall aldaar, waar de eigenaar vertelde over de bijzondere geschiedenis van zijn
pand. We wandelden verder onder de poort
naast deze winkel, waar aan de Klimophof
in 1922 een in die tijd veelgeprezen winkelgalerij ontstond. Daarna ging het verder, via
de Goudsbloemlaan, naar wijkcentrum De

Flip Petri geeft tekst en uitleg op het Goudenregenplein
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Hyacint. Dit ligt op een min of meer verborgen
plekje naast de Jumbo-supermarkt. Flip had geregeld dat we naar binnen konden en zodoende
de prachtige grote binnentuin konden bekijken.
Een verborgen juweeltje, volledig door vrijwilligers onderhouden.
Papaverhof
De wandeling werd voortgezet naar De
Papaverhof. Flip had bewoonster Louki Nak
bereid gevonden te vertellen over dit bijzondere
bouwproject van architect Jan Wils en ons haar
huis te laten bezichtigen. Ze deed dit met verve
en met respect voor de lange geschiedenis van
dit hof. Haar huis ademde nog de sfeer uit de
tijd dat het gebouwd werd. Ze heeft de originele
details dan ook gekoesterd.
Door deze aangename onderbrekingen, die
wat tijd in beslag namen, werd besloten de
wandeling op een ander moment voort te zetten. Het was namelijk weer zo’n ontzettend
warme dag! Dus hebben we de ochtend op de
Goudsbloemlaan met heerlijke koffie of een ijs-

koud drankje afgesloten. Het resterende deel van
de wandeling wordt later dit jaar ingepland.
De maand september staat in het teken van
het 100-jarig bestaan van de wijk. Met name
voor de ouderen in onze wijk is er de lunch op
zondag tijdens het feestweekend, waar overigens ook andere wijkbewoners welkom zijn. We
hopen dat oudere wijkbewoners in groten getale
‘acte de présence’ zullen geven. Verdere informatie staat elders in dit blad. Opgeven bij Yvonne
Brouwer.

Excursie Vogeltuin
Woensdag 19 september om 10.30 uur gaan
we naar de dr. Abraham Schierbeek Tuin
aan de Laan van Poot ter hoogte van de
Boomkruiperlaan. Deze vogeltuin (eigenlijk
een vogelrustgebied, waar geen publiek mag
komen) is in 1927 opgericht door de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming (AVN)
in Den Haag en genoemd naar haar voorzitter Abraham Schierbeek. De tuin ligt in de
Bosjes van Poot op een plek waar de gemeente
vroeger een kwekerij had. Hoewel het terrein
slechts 1 ha beslaat, is het door de begroeiing
een paradijs voor vele vogels zoals bosuilen,
sperwers, roodborstjes, spechten, winterkoninkjes, merels en mussen. Er zijn voor de vogels
veel bessendragende struiken, er staat een
kunstmatig gebouwd stuk ruïne en er zijn twee
waterpoelen. Sinds 1947 beheert de Haagse
Vogelbescherming het terrein.
De vogeltuin is niet geschikt voor grote groepen.
Er mogen maximaal 20 deelnemers in. Vanwege
de kleine smalle paadjes is de tuin niet geschikt
voor mensen die slecht ter been zijn. Stevig
schoeisel is een vereiste.
Programma in het kort
Datum: woensdag 19 september, 10:30 uur.
Verzamelen: Laan van Poot 105 t.o. de
Boomkruiperlaan
Opgeven: per mail bij marjanscheeres@gmail.com

Nieuwe speelplek
ontdaan van gevaarlijk
vijvertje
Sinds half juni is de opnieuw ingerichte
speelplek op het laaggelegen veldje
rechts naast de Montessorischoool aan
de Laan van Poot volop in gebruik.
Het had echter nogal wat voeten in de
aarde voor het zo ver was. Het vorig
najaar aangelegde speelterrein was
lange tijd maar voor de helft bruikbaar
omdat de afwatering van het terrein
nog niet goed was geregeld.
Daar kwam het afgelopen voorjaar
nog een probleem bij. Een ‘speelkuil’,
die de ontwerper had bedacht, bleef
almaar vol water staan zodat het een
vijvertje leek. Het was de bedoeling
dat het een droge kuil zou zijn, die
alleen na een regenbui wat drassig
zou worden. Kinderen zouden dan
door middel van grote stapstenen

Hier is het onbedoelde vijvertje nog te zien

droog naar de overkant moeten zien
te lopen. Dat er permanent water
in bleef staan, was absoluut niet de
bedoeling. Na een alarmerende brief
van Fuutlaanbewoonster en kinderarts Petra Hissink, waarin stond dat
kleine kinderen makkelijk in de kuil
zouden kunnen verdrinken, besloot
de gemeente de onbedoelde vijver in
juni geheel te dempen. De stapstenen
liggen er nog wel.

De Vogelwijk . september 2018

27

Kortom
Cursus Facebook en Twitter
voor bewoners Vogelwijk
Seniorweb organiseert eind oktober en begin
november een kleinschalige tweedelige cursus in het gebruik van Facebook en Twitter,
bestemd voor senioren uit de Vogelwijk. Deze
verhelderende cursussen vinden plaats in
Duindorp, in dienstencentrum Het Trefpunt,
Tesselsestraat 71. De data zijn: dinsdag 30
oktober en dinsdag 6 november van 10.00 tot
12.00 uur.
De kosten bedragen 35 euro.
Er zijn maximaal tien deelnemers mogelijk,
dus geef u snel op, in elk geval vóór 1 oktober.
Stuur een e-mail naar Vogelwijkbewoner en
cursusleider Han Mulder:
hanmulder@icloud.com
Basisvereiste: de deelnemers moeten wel met
een digitale tablet of laptop en smartphone om
kunnen gaan.

Tekencursus in het najaar
aan de Laan van Poot
Beeldend kunstenares Simone Kappeyne biedt
vanaf 20 september bij haar thuis aan de Laan
van Poot 414 een twaalfdelige tekencursus aan.
De lessen worden gegeven op donderdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur óf donderdagavonden van 19.00-21.00 uur. Afhankelijk van
de aanmeldingen wordt het de ochtend of de
avond.
De laatste cursusdag is 13 december en op 25
oktober is er vanwege de herfstvakantie geen
les.
De cursus kost 200 euro (inclusief alle materialen) en is geschikt voor zowel beginners als
voor mensen die al vaker hebben getekend.
Simone maakt onder meer gebruik van de
bekende tekenmethode van Betty Edwards
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‘Drawing on the right side of your brain’. Met
deze methode kan iedereen realistisch leren tekenen, of je nu denkt dat je talent hebt of niet.
Tijdens de cursus komen portretten, stillevens
en dier- en mensfiguren aan bod.
Na de kerst is er de mogelijkheid voor een
vervolgcursus van 12 lessen, waarbij wordt
geoefend met kleur en met andere tekenmaterialen, zoals pastelkrijt.
Voor meer informatie en aanmelding:
simonekappeyne@ziggo.nl of 06-38149134

Actie Vogelwijk Energie(k):
zuiniger koelen en drogen
De stimulerende zomeractie van Vogelwijk
Energie(k) om met flinke korting een superzuinige koelkast of wasdroger aan te schaffen
loopt nog steeds. De actie is opgezet in samenwerking met witgoed- en elektronicawinkel Fa.
Stadhouder aan het Thomsonplein 15.
Het betreft enerzijds de aankoop van een
Bosch koelkast met A+++ label. Als u uw
oude koelkast of koel/vriescombinatie inruilt,
krijgt u een korting van 75 euro op de prijs.
Daarbovenop krijgt u – als u lid bent of wordt
van Vogelwijk Energie(k) – een premie van 65
euro. Het totale voordeel van 140 euro geldt
dus alleen bij inruil van uw oude apparaat,
dat Stadhouder meeneemt bij levering van uw
nieuwe.
Wat de wasdroger betreft: iedereen weet
langzamerhand wel dat wasdrogers enorme
energieslurpers zijn. Het is en blijft dus het
beste uw wasgoed binnen- dan wel buitenshuis te drogen te hangen. Maar als u om welke
reden dan ook niet zonder elektrische droger
kunt, is het de moeite waard te overwegen het
huidige apparaat in te ruilen voor een modern,
veel minder stroom verslindend exemplaar. De

Kortom
nieuwe zogeheten ‘warmtepompdrogers’ zijn
in aanschaf iets duurder dan conventionele
drogers, maar gebruiken tot 60% minder energie! De zomer-inruilactie stelt u in staat tegen
dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd
uw oude wasdroger te vervangen, dus met een
totale korting van 140 euro als u lid bent of
wordt van Vogelwijk Energie(k) en uw oude
droger inruilt. Het A++ dan wel A+++ label
geeft de garantie dat de nieuwe droger veel zuiniger is. Overleg met Stadhouder welk model
het beste bij u past.
Meer informatie over de beschikbare apparaten kunt u lezen in de folders geplaatst op de
website www.vogelwijkenergiek.nl

Lunch en optreden koor in
Duinhage op 12 september
Woonzorgcentrum Duinhage aan de De
Savornin Lohmanlaan 202 organiseert iedere
tweede woensdag van de maand een sociëteit
voor bewoners en omwonenden, onder wie ook
Vogelwijkbewoners. U bent van harte welkom
bij Sociëteit Duinhage op woensdag 12 september van 13.00-16.00 uur voor een lunch
met aansluitend een optreden van De Heydse
Vismaatjes, een koor uit Ter Heijde, bestaande
uit plm. 40 zangers en zangeressen.
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit
Nederlandstalige zeemansliederen, maar ook
er worden ook Engelstalige nummers gezongen. De koorleden zijn gekleed in traditionele
klederdracht van hun voormalige vissersdorp.
De kosten voor lunch + concert bedragen €
7,50 per persoon. U kunt zich opgeven bij de afdeling Welzijn van Duinhage, tel (070)7541621
of per mail: evelien.hakvoort@florence.nl
U kunt desgewenst ook alleen van het optreden
genieten. Dan zijn de kosten € 5,00
inclusief een kop koffie of thee.

Huiskamerconcerten van
pianiste Else Krijgsman
Schijnbaar onvermoeibaar gaat de 87-jarige
pianiste Else Krijgsman ook in dit seizoen door
met de maandelijkse twee huiskamerconcerten
in haar concertsalon aan de Laan van Poot 298.
Het recept is bij de liefhebbers al jaren bekend.
Elke maand speelt Else op een zaterdag en een
zondag een paar klassieke stukken uit haar
rijke repertoire en ze vertelt er geestdriftig
over. De toehoorden kunnen een glas wijn of
frisdrank krijgen. Men moet zich wel van te
voren aanmelden. De concerten kosten 12,50
euro per keer, maar dat geld stort Else op de
rekening van Artsen Zonder Grenzen.
De eerstvolgende concerten zijn op zaterdag 15
september om 15.30 en zondag 23 september
(tijdens het jubileumfeest ‘100 jaar Vogelwijk’)
eveneens om 15.30 uur.
Daarna op 13 & 21 oktober en 17 & 25 november, telkens ook vanaf 15.30. Op tweede
kerstdag en nieuwjaarsdag zijn er speciale
concerten, geheel gewijd aan Schubert.
Reserveren via krijgsman.else@gmail.com of
tel. 070-3230958. Zie ook de website
www.elsekrijgsman.com

Tiende editie ‘Parelroute’
weekend 13 en 14 oktober
Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober vindt
voor de tiende keer de ‘Parelroute van de Flora
en Faunawijken‘ plaats (Heester-, Bomen-,
Bloemen- en Vruchtenbuurt en de Vogelwijk).
Bewoners van deze wijken kunnen dan op
bezoek bij mensen die een bijzondere hobby
of verzameling hebben of die een bepaalde tak
van kunst beoefenen. In een speciaal hiervoor
gemaakt boekje, in oktober verkrijgbaar bij o.a.
de bibliotheek aan de Fahrenheitstraat en een
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aantal winkeliers, zijn alle parels die meedoen
te zien en is de route te vinden. Ook kunt u
kijken op de website
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl
De Parelroute wordt op zaterdag 13 oktober om
11.00 uur officieel opengesteld met een korte
bijeenkomst in de Bergkerk, Daal en Bergselaan
50. Van 12.00 tot 17.00 kunt u daarna bij de
parels terecht.

Vrijwilliger gezocht voor
boodschappendienst
De ouderenconsulenten van de welzijnsorganisatie in Segbroek zijn op zoek naar vrijwilligers
die graag een uurtje per week vrij willen maken
om boodschappen te doen voor ouderen die
daar wegens omstandigheden niet meer toe in
staat zijn. In overleg met een (vaste) klant haalt
de vrijwilliger éénmaal per week de boodschappen bij een supermarkt in de buurt. Voor
meer informatie kunt u bellen of mailen met de
ouderenconsulent van Segbroek, Jeroen van
Rossum: j.vanrossum@xtra.nl of 070-2052480

Politie speurt met drones
in duinen naar zwervers
Bij wijze van experiment heeft de politie in
augustus met behulp van drones (onbemande
‘mini-helikopters’ die voorzien zijn van een camera) in de duinen achter de Vogelwijk gezocht
naar dak- en thuislozen en hun verblijfplaatsen
in de bosjes of duinvalleien. Volgens de politie
was het belangrijkste doel van de actie de zwervers hulp te kunnen aanbieden, maar tevens
was de speurtocht erop gericht overlast in het
duingebied tegen te gaan. Er werden overigens
geen dak- en thuislozen gevonden, maar wel
een paar verblijfplaatsen. Binnenkort wil de
politie opnieuw een dergelijke opsporingsactie
houden.

Facebookpagina Vogelwijk
wordt steeds populairder
De Facebookpagina ‘Wijkvereniging Vogelwijk
Den Haag’ kan zich verheugen in een groeiend
aantal deelnemers uit de wijk. Op dit moment
zijn er al honderden wijkbewoners die geregeld
berichten, foto’s en filmpjes plaatsen, lezen en/
of becommentariëren. Het kunnen er natuurlijk nog veel meer worden! Sluit u dus aan!
Denk bijvoorbeeld ook tijdens het komende
Vogelwijk-feestweekend van 22 en 23 september aan de mogelijkheid om foto’s, filmpjes of
grappige gebeurtenissen via Facebook wereldkundig te maken. En vergeet daarbij ook onze
nijvere webmaster Ruud van der Hoofd van de
website www.vogelwijkdenhaag.nl niet.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 12 september – Martin Reul
verzorgt een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. in te leveren briefjes met de
naam van een overleden persoon. Na de pauze
kunt u worden gemagnetiseerd door ervaren
magnetiseurs
Woensdag 19 september – Fien verzorgt een
sessie met ‘eenhoornkaarten’. Stel een vraag en
Fien trekt drie kaarten voor het antwoord
Woensdag 26 september – Petra verzorgt
een sessie met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een levend persoon
Woensdag 3 oktober – Jock verzorgt een sessie met door haarzelf gemaakte bijenwaskaarten.
U mag zelf een kaart uitzoeken
Woensdag 10 oktober – Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. nummers die worden uitgedeeld. Na
de pauze kunt u worden gemagnetiseerd door
ervaren magnetiseurs
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE HUUR – Garage aan het Deltaplein met
plek voor twee auto’s (oldtimers bijv.). Voor 1
auto 100 euro per maand. Wie twee auto’s wil
stallen, betaalt 175 euro per maand. Inl. bij
mevr. Van der Kleij, tel. (070)3962655
TE KOOP - Ruime garagebox in Mariahoeve,
5.60 x 3 15 met extra nis van 2.10 x 0,50 voor
het plaatsen van motor of grote kast. Vraagprijs
28.000 euro. Info: 06- 18687762.
VOORSTELLING ‘ADIEU INDIË’ – Donder
dagavond 20 september vanaf 18.30 uur
in strandtent De Fuut (42,50 euro inclusief
Indische maaltijd vooraf) en zondag 14 oktober
om 16.00 uur in Muzee Scheveningen (20
euro). Een herkenbaar, nostalgisch en soms
vermakelijk theaterstuk, dat pijnlijke episoden
niet uit de weg gaat. Met onder anderen actrice
Linda Møller uit de Vogelwijk.
Reserveren bij De Fuut: info@defuut.nl of
070 - 3549074.
Muzee: www.muzeescheveningen.nl of
070 - 3500830.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouwbare, goede hulp heeft tijd over. Altijd op tijd,
vrolijk en hard werkend. Als u belangstelling
hebt, kunt u mij bellen: 06-23661176.
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TE HUUR AANGEBODEN - Comfortabel
gemeubileerde 3-kamerflat aan de Sportlaan
voor 1 à 2 personen, € 795 per maand (incl. tv,
internet, water, maar exclusief verbruik gas +
elektra). Telefoon 06-22399258 of
06-39799509.
AANGEBODEN - Gazelle damesfiets, gratis af
te halen. Tel. 06-44093695 of 070-3689423.
CHALET TE KOOP – Gelegen op kleinschalig
park ‘De Lochemseberg’ op 10 min. loopafstand van het centrum van Lochem. Volledig
ingericht met cv en houtkachel, 2 slaapkamers,
fraaie tuin rondom met vijver. Vraagprijs €
45.000. Voor meer informatie: 06-43902383
of mail naar sanhirdes@casema.nl
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze werkster,
waar wij zeer tevreden over zijn en die al vele
jaren verschillende huizen in de Vogelwijk
schoonmaakt, heeft nog een dagdeel in de
week over en zou u graag van dienst zijn.
Nadere informatie via 0646898085.
WOONRUIMTE GEZOCHT - Met spoed gezocht: zelfstandige woonruimte in de Vogelwijk
voor een alleenstaande vrouw met beperkte
financiële middelen en een lieve hond. Ze
verzorgt al 3 jaar een oudere dame bij wie ze
nu nog inwoont en wil graag een eigen woning.
Graag bellen naar 06-53 7070 83.
BIJLES AANGEBODEN - Ik ben Quinten
Pijpers (18). Ik ben geslaagd voor mijn gymnasiumdiploma en geef al 4 jaar bijles aan
leerlingen van basis- en middelbare scholen.
Mocht uw zoon of dochter hier ook behoefte
aan hebben, neem dan contact op via: pijpersquinten@gmail.com of 06-15220794.
TE KOOP - Kettler Ergometer CTR2 (crosstrainer) inclusief hartslagmeter. In goede staat, 50
euro. P. v. Hees, tel. (070)-3638939.

HUISHOUDELIJKE HULP - Onze huishoudelijke hulp heeft naast haar werk bij
ons nog uren over. Indien u geïnteresseerd
bent, neemt u dan contact op via mij,
mevr. L. Walter , tel. 06-21397629
COLLECTE DIERENBESCHERMING
- De Dierenbescherming collecteert van
30 september t/m 6 oktober. Heb jij een
hart voor dieren en zo’n 2 uurtjes (of
meer) over voor hulp aan dieren in nood?
Collecteer dan ook mee. Meld je snel aan!
Zie www.dierenbescherming.nl/collecte
PUPPY-OPVANG GEZOCHT - Onze
Labradoodle-pup Toetje van 14 weken is
nog te jong om met een uitlaatdienst mee
te kunnen lopen. Daarom zoeken wij op
vrijdagen dagopvang voor haar, natuurlijk
tegen vergoeding. Toetje luistert al heel
goed en is ook al zindelijk.
Graag uw reactie via: 06-12271295
(Fuutlaan).

Werk Segbroeklaan lag
drie weken stil
Bij het ter perse gaan van dit blad was het nog onduidelijk of de gemeente de herstructurering van
de rijbanen op de Segbroeklaan in het kader van
de Noordwestelijke Hoofdroute volgens schema
op tijd klaar zou krijgen. In mei besloot de gemeente het nieuwe profiel van de Segbroeklaan
in één keer aan te brengen en niet in fasen, zoals
tot dan toe steeds de bedoeling was geweest.
Daartoe zou de gehele Segbroeklaan vanaf 2
juli tien weken lang afgesloten worden voor alle
verkeer. Dat gebeurde ook en leidde dankzij de
vakantieperiode slechts af en toe tot verkeersopstoppingen op de Sportlaan en de Houtrustbrug.
Tot veler verbazing lagen de werkzaamheden op
de Segbroeklaan echter in augustus drie weken
lang stil.

AANGEBODEN - Onze lieve, betrouwbare en hardwerkende huishoudelijke
hulp maak graag bij u schoon! Voor referentie kunt u bellen naar
06- 55 876 598.
T’AI CHI - Goed voor je concentratie en
evenwicht, een gezonde manier van bewegen. Deze maand begint een nieuwe groep
op vrijdagmiddag 14.00 uur aan de Laan
van Poot 353A. Zie ook healingtaichi.nl.
Info bij Ben Lochtenbergh, 06-24752557
WINTERBANDEN TE KOOP – Slechts
4 keer gebruikt, winterbanden incl. velgen
voor Suzuki Swift. Merk: Yokohama 18560 R15 84T, Profiel 5, Velgmaat 11x ET
45. Tel. 06-25173308.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

Als het karwei toch op tijd gereed komt, zal half
september worden begonnen met de geplande
werkzaamheden op de zuidelijke Sportlaan,
met onder meer gedeeltelijke verlegging van de
Haagse Beek, aanleg van een ventweg naast de
hoofdrijbaan en het creëren van een rotonde
bij de kruising met de Daal en Bergselaan en de
Wildhoeflaan.
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WIJKOUDERENWERK

Nuttige adressen &
telefoonnummers

Segbroek / Vogelwijk

Politie

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

Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers.
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl
Werkdagen: ma, woe en do.

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.):
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak.
Verder liefst altijd een afspraak maken via website www.denhaag.nl onder ‘Loket’.
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Informatie over het duingebied
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein
(070 - 20 52 480) kunnen wijkbewoners ook worden aangesloten bij een ‘telefooncirkel’ .
Dan worden zij dagelijks op vaste tijdstippen
gebeld om te weten te komen of alles in orde is.
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66. e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00 - www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
(ook voor personenalarmering en spreekuren
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl
B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05,
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

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

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com
- Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Ouderenactiviteiten
Ine Essing
Tel.: 346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com
Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, tel. 356 20 31, e-mail: clavi@hetnet.nl
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, inekecas@xs4all.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Nutsschool, Laan van Poot
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.com
Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

