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In feestartikelenwinkels, waarvan je er vroeger diverse 
had (in de Weimarstraat vind je er nog eentje die de 
tand des tijds heeft doorstaan) kon je altijd zwarte 
brillen kopen met een roze neus eraan en een brede 
zwarte snor eronder.
Nu is er sinds ongeveer een jaar in ons land een merk-
waardige modetrend gaande die voortdurend aan 
die feestartikelenwinkels doen denken. Grote zwarte 
brillen. Het lijkt wel of opeens duizenden mensen 
zo’n nepbril met neus en snor hebben gekocht, daarna 
thuis de neus en snor eraf hebben geknipt en vervol-
gens de overgebleven bril zijn gaan dragen. 
Je ziet ze op tv, in tijdschriften en op straat en het aan-
tal lijkt zich nog steeds in rap tempo te vermeerderen. 
Het is een raadsel waar die aanstekelijkheid vandaan 
komt, want er zijn eigenlijk maar weinig mensen bij 
wie zo’n grote zwarte bril goed staat. In heel veel 
gevallen oogt een ooit sympathiek uiterlijk door zo’n 
strenge bril opeens aanzienlijk minder prettig. In som-
mige gevallen zou je bijna van automutilatie kunnen 
spreken.
Wat heeft dit met de Vogelwijk te maken? Niets. Het 
is gewoon een observatie en interpretatie van iets dat 
maar weinigen schijnt op te vallen.
Nou ja, misschien is er toch een link met onze wijk. 
Wacht maar even. Via de website www.vogelwijk-
online.nl kunt u nog tot 15 mei een enquête invullen 
over de rioolwerkzaamheden en de daarmee gepaard 
gaande opbreking en herinrichting van lanen en plei-
nen. Ook de bewoners die te maken hadden met het 
eerste rioolvernieuwingsproject van drie jaar geleden 
worden uitgenodigd de vragenlijst in te vullen, want 
op die manier kunnen klachten en/of tevredenheids-
betuigingen worden vergeleken. Doe dus mee, want 
daar kunnen nuttige gegevens uit voort komen. 
Van een stormloop op de enquête is de afgelopen 
maand nog geen sprake geweest. En dat is ook wel ver-
klaarbaar. Want als je midden in de werkzaamheden 
zit, met alom zand, modder, lawaai en nog meer onge-
mak, heb je een sterke neiging tot klagen. Maar als het 
leed eenmaal geleden is, vergeet je snel hoe vervelend 
het was en bekijk je je woonomgeving opeens met een 
heel andere bril. Geen zwarte, maar een roze.

                                                                  DvR  

   Van
de Redactie
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Ik moet dit vandaag schrijven, maar buiten 
schijnt de zon. U kent dat gevoel ongetwijfeld 
ook wel. Ik kan me nauwelijks bedwingen 
naar buiten te gaan, maar eerst nog even dit 
stuk. Want er is al weer zo veel gebeurd in 
onze wijk en er staat nog veel gepland voor de 
meimaand. 

April
Met betrekking tot april kunnen we terugkij-
ken op de goedbezochte kledingbeurs aan het 
Mezenpleintje, de paaspuzzeltocht waaraan 
ongeveer 100 kinderen en minstens net zo veel 
ouders deelnamen, de plantjesmarkt aan de 
Laan van Poot, het succesvolle bezoek van seni-
oren aan het Residentie Orkest en natuurlijk de 
traditionele Vogelvrijmarkt op Koninginnedag! 

Mei
Voor deze maand staan onder andere op de 
kalender de internationale ontmoetingsborrel 
voor wijkbewoners uit alle windstreken op don-
derdagavond 12 mei aan de Rietzangerlaan 2A 
(kom gezellig een drankje drinken!) en de start 

van de LED-lampencampagne van Vogelwijk 
Energie(k) op donderdagmiddag 19 mei.
Op de avond van diezelfde dag beleggen we 
als wijkvereniging ook een Algemene Leden-
vergadering, waarvan we de agenda verderop in 
dit blad afdrukken.
Deze Algemene Ledenvergadering stelt u in 
staat om het toekomstig beleid van de wijkver-
eniging vast te stellen en het bestuur decharge 
te verlenen over het afgelopen jaar. Daarnaast 
zijn er twee andere interessante thema’s: ten 
eerste de buurtpreventie-pilot tegen wonin-
ginbraak waar de Vogelwijk aan meedoet. Ten 
tweede de ontwikkelingen met betrekking tot 
Scheveningen Haven en de kust. Ook andere 
wijkwetenswaardigheden zullen worden 
uitgewisseld, zoals de stand van zaken rond de 
parkeeroverlast bij het Rode Kruis Ziekenhuis.

Blanke top der duinen
Nadat dit wijkblad er vorige maand als eer-
ste over had bericht, volgden diverse andere 
lokale  media met artikelen en reportages over 
de opknapbeurt voor een groot deel van het 
Westduinpark. Wethouder Sander Dekker werd 
vaak geciteerd met zijn uitspraak over de terug-
kerende blanke top der duinen. ,,We gaan het 
duinlandschap in oude glorie herstellen. En we 
zetten er géén hek omheen. Mensen kunnen er 
straks echt van genieten’’, aldus de wethouder. 
Goed nieuws voor het Westduinpark en goed 
nieuws voor onze leefomgeving! Geniet ervan!

Pieter Duisenberg
(mede namens collega bestuursleden Karin Donk, 
Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en Rob Heidt)

Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...

Vul nog even enquête over rioolprojecten in
Tot en met 15 mei heeft u nog de gelegenheid de enquête in te vullen over uw ervaringen met de riool-
vernieuwingsprojecten in de wijk (sinds 2007). Die enquête vindt u op de website www.vogelwijkonline.nl 
Wijkbewoners die geen internetverbinding hebben, kunnen bij bakkerij Driessen aan de Mezenlaan of bij de 
Vogelwijk-apotheek aan de Kwartellaan een papieren enquêteformulier afhalen. Op dat formulier staat een 
retouradres vermeld..
De gegevens uit het onderzoek wil de wijkvereniging voorleggen aan de gemeente. Ze kunnen dan worden 
gebruikt om het verloop van toekomstige rioolvernieuwingsprojecten in het resterende gedeelte van de 
wijk en ook elders in de stad soepeler te laten verlopen.
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De vorig jaar opgerichte Stichting Vogelwijk Energie(k), die de windmolen bij het 
zuiderstrand nieuw leven inblies en allerlei plannen koestert om de Vogelwijk duurzamer 
te maken, heeft inmiddels ook een coöperatieve vereniging opgericht. Leden van die 
vereniging zijn de 110 obligatiehouders die tezamen de windmolen hebben ‘gekocht’ plus 
alle donateurs die vorig jaar 25 euro op de rekening van Vogelwijk Energie(k) hebben 
gestort. 
Deze maand begint Vogelwijk Energie(k) een ledenwerfactie. Iedere Vogelwijkbewoner 
die voor 25 euro per jaar lid wordt, krijgt als welkomstgeschenk twee dure maar 
superzuinige LED-lampen (45.000 à 50.000 branduren), waarvan de winkelprijs 32 euro 
per stuk bedraagt. Ook de reeds bestaande leden ontvangen dit cadeau. De ‘weggeefactie’ 
kan worden uitgevoerd dankzij een subsidie die Vogelwijk Energie(k) van de gemeente 
Den Haag heeft gekregen en mede dankzij samenwerking met het Klimaatfonds 
Haaglanden.

De eerste sets LED-lampen zullen worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 

donderdag 19 mei om 17.00 uur 
in het paviljoen van tennispark Houtrust (begin Laan van Poot) 

in aanwezigheid van 
wethouder Rabin Baldewsingh (duurzaamheid) 

   
Elke Vogelwijkbewoner die met Vogelwijk Energie(k) sympathiseert wordt hiervoor van 
harte uitgenodigd. Ter plekke kunt u zich als lid opgeven, maar u kunt ook nu al 25 euro 
storten op bankrekening 148036759 ten name van Vogelwijk Enrgie(k) onder vermelding 
van ‘Contributie 2011’.

De komende jaren wil Vogelwijk Energie(k) nog tal van acties op touw zetten om 
de nagestreefde CO2-reductie binnen onze wijk gestalte te geven. Om nog bredere 
verspreiding te geven aan haar doelstellingen publiceert Vogelwijk Energie(k) deze 
maand een duurzaamheidsbrochure die huis aan huis in de wijk zal worden bezorgd, vol 
met interviews, praktijkverhalen en tips. Let op: Er staat een extra speciale aanbieding 
van LED-lampen in, alleen voor  Vogelwijkbewoners! Het is de bedoeling dat deze 
brochure op de bovengenoemde 19 mei ten doop wordt gehouden.

Gratis twee LED-lampen voor 
leden van Vogelwijk Energie(k)



4   De Vogelwijk mei 2011

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

Naam              Henriëtte (‘Kiek’) Vermeulen - Van der Veer
Leeftijd 87 jaar

Huishouding Weduwe van Joop Vermeulen, moeder van Joop (61) en 
Annelies (56), oma van Marcel (31)

In de Vogelwijk gewoond Van 1954 tot 2008
Vroeger adres Spotvogellaan 56

Huidig adres Dekkershaghe, Aaltje Noorderwierstraat 22a

Door Magda van Eijck

�

,,Ik ben geen Haagse van geboorte”, steekt 
mevrouw Vermeulen van wal. ,,Mijn geboorte-
plaats was de stad Buitenzorg op Java, het 
latere Bogor. Pas in 1932, op 7-jarige leeftijd, 
ben ik in de Dunklerstraat 16 in Den Haag 
komen wonen, niet ver van de Houtrustbrug. 
In de oorlog is ons huis op last van de Duitsers 
afgebroken omdat daar de tankgracht bij de 
Atlantikwall moest komen. Wij werden geëva-
cueerd naar de Bazarstraat. Dichtbij ons huis in 
de Dunklerstraat zat ik op de Da Costaschool. 
Na de oorlog zijn we verhuisd naar de Van 
Beverningkstraat in het Statenkwartier. Dat 
was iets dichter bij mijn vriendje Joop, die in de 
Van Beuningenstraat woonde. Joop was 13 en 

ik was 12 toen we elkaar leerden kennen en we 
waren onafscheidelijk. 
Gelukkig is hij de oorlog goed doorgekomen, 
maar hij moest er wel voor onderduiken. In de 
wc konden wat planken worden verwijderd 
en daaronder was ruimte voor twee personen. 
Toen er gewaarschuwd was voor huiszoeking 
zijn Joop en z’n broer Henk daar in gegaan. 
Toen een Duitser door het huis liep, riep ons 
kleine nichtje Elsje bij de wc opeens: ‘Oom 
Joop, oom Henk wat doen jullie daar?’ De mi-
litair bleek gelukkig een goede Duitser te zijn, 
want hij deed of hij niets hoorde.
Na de oorlog ben ik met Joop getrouwd en 
zijn we boven mijn ouders gaan wonen. 
Toen mijn ouders naar een nieuwe flat op de 
Segbroeklaan gingen verhuizen, betekende dat 
voor ons dat wij ook een ander huis moesten 
zoeken. Mijn vader wilde het huis in de Van 
Beverningkstraat verkopen.”

Spotvogellaan
,,Joop werkte bij de Shell, hij was kapitein op 
een Shell-tanker. In onze verlovingstijd en later 
tijdens ons huwelijk is hij wel eens twee jaar ‘op 
zee’ geweest. Dat is lang hoor, maar meestal 
was het korter. Toen we in 1949 door de ver-
koop van het huis van m’n ouders iets anders 
moesten gaan zoeken, was mijn man op zee. Ik 
kon toen een duplexwoning op Spotvogellaan 
56 kopen. Het benedenhuis was verhuurd, 



De Vogelwijk mei 2011   5

maar in het bovenhuis konden wij wonen. Ik 
had zelf duizend gulden gespaard, van mijn 
vader leende ik elfduizend gulden en ik nam 
een hypotheek voor achttienduizend gulden. 
Mijn man was later enorm kwaad op me. Hij 
vond dat we zo’n huis niet konden betalen, 
maar we kregen van het rijk uiteindelijk ook 
nog vierduizend gulden subsidie en hebben de 
hypotheek keurig afgelost. We hebben met heel 
veel plezier op de Spotvogellaan gewoond. De 
hele Vogelwijk was ons trouwens dierbaar.
Het hart van mijn man bleek niet zo goed te 
zijn: hij mocht geen trappen meer lopen en dat 
was een reden om een vergunning te vragen 
om het benedenhuis erbij te betrekken. De 
benedenbuurvrouw, die niet vriendelijk was 
en er voor een laag huurbedrag woonde, moest 
er dus uit. Helaas werd de hartkwaal van mijn 
man zo erg dat hij op 49-jarige leeftijd werd 
afgekeurd. Toen was hij elke dag thuis en 
konden we de jaren dat hij weg was geweest 
dubbel en dwars inhalen. We zijn er ook veel op 
uit getrokken, meestal naar Frankrijk. Verder 
wilde Joop niet, want hij had wel genoeg van 
de wereld gezien.
Bijna vijftien jaar hebben we nog samen geno-
ten, maar toen is hij toch aan een hartinfarct 
overleden. Hij was echt weg en dat besefte ik 
pas goed nadat ik over hem gedroomd had. In 
mijn droom was ik boos op hem omdat hij mij 
geen brieven meer schreef. Ik werd wakker be-
sefte dat dat nooit meer zou gebeuren. Vroeger 
was hij ook lang weg, maar door zijn brieven 
was hij toch dichtbij.”

Zoon en dochter
,,Ik was vroeger chemisch analiste in Leiden, 
maar in die tijd stopte je met werken als je ging 
trouwen en kinderen kreeg. Ik zat op hockey bij 
SV35 en tennissen deden we op landgoed Te 
Werve in Rijswijk, dat eigendom was van Shell. 
Shell is trouwens een goed bedrijf, want on-
danks dat mijn man afgekeurd was op zijn 49e, 
heb ik toch een volledig pensioen gekregen.
Bridgedrives in de Vogelwijk waren ook altijd 
leuk en aan de kinderkermis op Koninginnedag 

werkte ik ook mee. Later heb ik nog zo’n vijftien 
jaar in de egelopvang gewerkt en ik werkte ook 
veel in mijn tuin, daar genoot ik van. 
Allebei mijn kinderen wonen in de Vogelwijk. 
Annelies in de Kruisbeklaan en Joop aan de 
Sportlaan, nadat hij eerst op de Spreeuwenlaan 
en de Rietzangerlaan gewoond had. M’n klein-
zoon Marcel Vermeulen is juwelier. Hij heeft 
een zaak in de Prinsestraat.”

Serviceflat Dekkershaghe
Sinds 2008 woont mevrouw Vermeulen in 
Dekkershaghe in een prachtige flat op de eerste 
etage. Op het enorm grote balkon staan heel 
veel potten met planten. Ook in de serviceflat 
geniet ze van de natuur. In de kamer staat een 
laptop. ,,Ik mail met mijn nicht in Canada en op 
Google zoek ik vaak iets op,” vertelt ze.
,,Het wijkblad leest ze nog steeds graag. ,,Ik 
heb trouwens eind jaren vijftig het allereerste 
wijkblad nog in handen gehad: dat was toen 
een vouwblad.”
,,O ja, nog iets: vanaf mijn tiende jaar moest ik 
een bril dragen en enkele jaren terug moest ik 
een staaroperatie ondergaan. Dokter Van Os 
vroeg toen: ‘Wilt u straks weer een bril dragen 
of zal ik uw ogen zo opereren dat dat niet meer 
nodig is?’ Ze heeft het zo gedaan dat ik nooit 
meer een bril hoef te dragen, alleen een lees-
bril. Geweldig hè?”
Na de dood van haar man heeft mevrouw 
Vermeulen nog veel gereisd, over de hele we-
reld. Net als op haar hele leven kan zij ook hier 
met plezier op terug kijken.
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Door Madelon Kranenburg

Op 19 april werd aan de Sportlaan het 
verbouwde Ronald McDonald Huis her-
opend. Dit gastenverblijf voor familie 
van zieke kinderen, gevestigd boven 
op het dak van het Juliana Kinderzie-
kenhuis (JKZ), heeft na elf jaar een 
complete metamorfose ondergaan. 
Aanleiding om eens te gaan kijken bij 
dit bijzondere particuliere initiatief, 
dat volledig afhankelijk is van giften en 
donaties en geen subsidie van de over-
heid ontvangt. 

Ronald McDonaldhuis drijft 
op sponsors en vrijwilligers

Hoe het begon
In 1974 werd in Philadelphia (USA) het al-
lereerste Ronald McDonald Huis ter wereld 
geopend. De van origine Engelse oncoloog 
prof. dr. Audrey Evans merkte dat er een 
dringende behoefte was aan een logeerhuis 
voor ouders die dagelijks bij hun zieke kind 
wilden zijn, maar die ver van het ziekenhuis 
woonden. Ze vond een geschikt huis nabij 
het ziekenhuis, maar zocht nog een sponsor. 
McDonald's en Audrey Evans vonden elkaar. 
Ze spraken af dat McDonald's het Huis zou 
financieren en dat het de naam Ronald 
McDonald Huis zou krij-
gen, naar de clown van 
McDonald's. Er kwamen 
geleidelijk meer Huizen, 
ook buiten Amerika. De 
steun van McDonald's 
bleef en ook de naam 
Ronald McDonald 
Huis.

Als je vanuit het JKZ met de lift naar de bo-
venste etage gaat, kom je thuis in het Ronald 
McDonald Huis Den Haag. Het is verbluffend 
te ervaren hoe goed de organisatie er in is ge-
slaagd een huiselijke sfeer te creëren. Het ruikt 
naar vers gezette koffie en er heerst een serene 
rust. We spreken met Susanne Keulaerds, 
manager van het Ronald McDonald Huis, en 
vrijwilligster Juliette Cijfer over hun niet altijd 
makkelijke maar dankbare werk.

Passie
In de hele wereld staan inmiddels driehonderd 
Ronald McDonald Huizen waarvan achttien 
in Nederland. ,,Maar er is in Nederland maar 
één vestiging op het dak van een ziekenhuis 
en dat is hier op de Sportlaan, zeg Susanne 
Keulaerds.” Zij is sinds ruim een jaar manager 
van deze vestiging en vertelt vol passie over 
haar werk. ,,Per toeval kwam ik bij de Ronald 
McDonald Huizen terecht, eerst in Rotterdam, 
bij het Sofia Kinderziekenhuis en nu bij het JKZ 
in Den Haag. Het werk voor deze organisatie 
heeft mij enorm geraakt. De zeer betrokken 
vrijwilligers, waarvan we er hier in Den Haag 
zeventig hebben, het sterke bestuur én de 
sponsors die het huis een warm hart toedragen 
maken het werken voor deze stichting zeer 
interessant en stimulerend.”

Vrijwilligers en sponsors
,,De Ronald McDonald Huizen draaien in feite 
op vrijwilligers en sponsors. ,,De keuken is gele-
verd door firma A, firma B is verantwoordelijk 
voor het meubilair, bedrijf C financiert een 
kamer en aannemer D levert de kozijnen en de 
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schilder bij de verbouwing,’’ legt Susanne uit. 
,,Dankzij de sponsors en vrijwilligers kunnen 
wij blijven bestaan en het is dan ook een be-
langrijk onderdeel van mijn werk om potentiële 
sponsors en vrijwilligers enthousiast te maken 
voor het Ronald McDonald Huis.” 
Bij het Ronald McDonald Huis geldt echt dat 
alle kleine beetjes helpen. Bij de kassa van alle 
vestigingen van hamburgerketen McDonald’s 
staat een huisje waarin de bezoeker geld kan 
deponeren voor de Ronald McDonald Huizen. 
,,Eens in de zoveel tijd fietst onze vrijwilliger 
Stef langs alle vestigingen van McDonald’s in 
onze regio om de inhoud van deze huisjes op te 
halen. Dat geld komt rechtstreeks aan ons huis 
ten goede. Daarnaast organiseren particulieren 
en bedrijven geregeld evenementen, bijvoor-
beeld een tennistoernooi, waar geld wordt 
opgehaald voor het Ronald McDonald Huis. 
En een krachtig, doortastend bestuur ziet er op 
toe dat al het geld dat bij ons binnenkomt goed 
wordt besteed.”

Lach en traan
Naast het bestuur - dat geheel uit vrijwilligers 
bestaat - zijn er ook vrijwilligers die verant-
woordelijk zijn voor de dagelijkse gang van 
zaken en het huis draaiende houden. ,,Dat is 
werk met een lach en een traan”, weet Juliette 
Cijfer, nu twee jaar als vrijwilliger in het Ronald 
McDonald Huis aan de Sportlaan werkzaam. 
Haar bezigheden variëren naar eigen zeggen 
,,van toiletten en kamers schoonhouden en het 
inschrijven en rondleiden van nieuwe gasten 
tot taarten bakken en soep koken.’’ En even 
belangrijk is dat ze bij dit alles ook een luiste-
rend oor is voor de ouders, broertjes, zusjes en 
overige familielede van de zieke kinderen. 
Susanne Keulaerds: ,,Maar het is toch vooral 
aanpakken. Je moet als vrijwilliger echt een ze-
kere affiniteit met huishoudelijke taken hebben 
en ook praktisch ingesteld zijn, bijvoorbeeld om 
een eventueel defect in huis te kunnen verhel-
pen. Het is zeker niet zo dat vrijwilligers alleen 
maar gesprekken voeren met onze gasten. Vaak 
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hebben de ouders van de zieke kinderen daar 
in eerste instantie helemaal geen behoefte aan. 
Wel zoeken de ouders steun bij elkaar.”
Om het vrijwilligerswerk goed vol te kunnen 
houden, werken de vrijwilligers in teams van 
twee personen drie uur per week. Daar bo-
venop komt dan nog eens in de zoveel tijd een 
weekenddienst van drie uur. Dit systeem wordt 
in alle Ronald McDonald Huizen toegepast.

Slapen bij je kind
Als ouders op de wachtlijst staan voor een 
verblijf in het Ronald McDonald Huis – waar 
ze vlakbij hun kind kunnen overnachten – 
biedt het JKZ hen de mogelijkheid om op een 
stretcher naast hun kind te slapen. Alleen op 
de afdeling neonatologie, voor pasgeborenen 
die extra zorg nodig hebben, kan dat niet. ,,Die 
wachtlijst is doorgaans nooit langer dan een 
paar dagen’’, zegt Susanne. ,,Voor het verblijf 
wordt vijftien euro per nacht in rekening 
gebracht.  Sommige ziektekostenverzekeraars 
vergoeden dat wel, maar soms pas na verloop 
van twee weken.”

,,Ouders verblijven in de regel nooit maanden 
achtereen in ons huis. Wel komt het voor dat 
ouders van een ziek kindje gedurende het jaar 
meerdere keren terugkomen’’, vertelt Juliette 
Cijfer. ,,Vaak ontstaat er dan ook een band 
tussen de ouder, de vrijwilligers en andere 
aanwezige ouders en dan worden er ook wel 
emotionele gesprekken gevoerd. Meestal ga ik 
met een goed gevoel naar huis, maar als er iets 
ingrijpends is gebeurd, bijvoorbeeld als er een 
kind is overleden, bespreek ik dat wel met mijn 
thuisfront. Zo leren mijn kinderen ook dat het 
in het leven niet altijd zonneschijn is. Maar dit 
werk houdt mijzelf ook met beide voeten op de 
grond.”  

Metamorfose
Het Ronald McDonald Huis aan de Sportlaan 
heeft na de verbouwing een complete meta-
morfose ondergaan. De gemeenschappelijke 
ruimte is twee keer zo groot geworden. De acht 
beschikbare kamers, gefinancierd door spon-
sors, zijn ruim en hebben een nieuw verflaagje 
gekregen. Ze zijn nu van het niveau van een 
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comfortabele hotelkamer en het sanitair ziet 
er goed verzorgd uit. Bovendien is het geheel 
smaakvol ingericht met apparatuur en meubi-
lair. Inderdaad, alweer gefinancierd door spon-
sors die zich bij het Huis betrokken voelen.
,,De verbouwing werd mogelijk doordat het 
Haga-ziekenhuis ging uitbreiden met een 
nierdyalise-afdeling’’, zegt Susanne Keulaerds. 
,,Omdat zij meer meters gingen maken, 
konden wij op het dak ‘meeliften’. Het kon 
allemaal gerealiseerd worden binnen een zeer 
schappelijke prijs, omdat het Haga-ziekenhuis 
deze ruimte in de toekomst zelf weer zal gaan 
hergebruiken. Want op termijn zal het Ronald 
McDonald Huis naar de Leyenburg-locatie 
van het Haga-ziekenhuis verhuizen. Aan de 
Sportlaan blijven dan onder andere poliklinie-
ken en voorzieningen voor dagbehandeling 
over. Maar dat duurt nog wel een aantal jaren. 
Voorlopig zitten we nog tot ons grote genoegen 
in de Vogelwijk.” 

Steun
Tot slot de vraag: Kan dit Ronald McDonald 
Huis nog steun gebruiken van bijvoorbeeld de 
wijkvereniging of leden van de wijkvereniging?
Keulaerds: ,,Graag! Of het nou vrijwilligers zijn 
of mensen die een activiteit willen organiseren 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan ons 
huis, ik wil deze mensen allemaal graag ont-
vangen om met hen van gedachten te wisselen 
over de mogelijkheden.”
Bij het verlaten van het ziekenhuis zien we op 
het parkeerterrein een grote auto van hoofd-
sponsor McDonald’s staan, die voor het Ronald 
Mc Donald Huis een voorraad frisdrank blijkt 
te komen afleveren.

Ronald McDonald Huis Den Haag
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag
tel. 070 - 31 17 390
fax 070 - 31 17 381
e-mail denhaag@ronaldmcdonaldhuis.nl 
Bankrekeningnummer: 66.23.33.667

ACTIVITEITENAGENDA
Woensdag 11 mei 
13.00 uur

Lunch en sociëteit 
voor alleenstaanden in 
Duinhage, De Savornin 
Lohmanlaan 202  

Donderdag 12 mei 
19.30 uur

Lenteborrel voor 
Vogelwijkers uit alle 
landen, Rietzangerlaan 
2A

Dinsdag 17 mei 
19.00 uur

Duinexcursie; start aan 
kop Sav. Lohmanlaan

Donderdag 19 mei 
17.00 uur

LED-lampenactie 
Vogelwijk Energie(k), 
paviljoen tennispark 
Houtrust

Donderdag 19 mei 
19.30 uur

Algemene wijkverga-
dering in kantine Haag 
Atletiek, Sportpark 
Laan van Poot

Woensdag 1 juni
13.30 -16.00 uur

Buitenspeeldag  op het 
Fazantplein

Woensdag 8 juni, 
middag

‘Gezondheidsplein’ in 
Duinhage 

Donderdag 9 juni 
09.00 uur

Dagtocht naar 
Rotterdam voor 
Vogelwijksenioren 

Dinsdag 14 juni 
20.00 uur

Instructieavond voor 
deelnemers aan de 
Vogelwijkrally van 19 
juni  

Zondag 19 juni 
10.30 uur

Vogelwijk Classic & 
Sports car Rally

Zondag 
11 september

Vogelwijk Lanenloop



     In de 
  brievenbusGeachte redactie, 

Wat is er toch gebeurd met ons 
prachtige, zo karakteristieke 
strand tussen Kijkduin en Scheveningen? 
Wat een treurige, saaie vertoning is het geworden. De pieren zijn weg en ik mis 
ze! Vijftig jaar heb ik over ze gelopen, die vreemd gevormde keitjes onder je 
voeten. Ik zelf, maar ook mijn kinderen gingen gewapend met emmertjes en netjes 
de pieren op om van alles en nog wat te vangen, in het emmertje met zeewater te 
deponeren en trots te tonen. Waarna – onder protest – de boel weer in zee moest 
worden teruggezet. De kinderen kregen T-shirtjes aan ter bescherming van de 
rood verbrande ruggetjes, want ze stonden de hele dag gebogen over de keien. 
En wat leerden ze onderhand veel van al de zeesterren, mosselen en schelpjes, 
kortom alles wat tussen die keien leefde.
Ongetwijfeld is de kust nu veiliger geworden. Maar als het vloed is, zie je de 
overgebleven keien bij De Fuut niet meer en zullen daar deze zomer nog wel wat 
bebloede tenen worden gestoten. En maar even niet door de golven duiken op die 
plek!
Wat ook zo armoedig is, en eigenlijk zouden hiervoor ‘buurtboetes’ moeten worden 
uitgeschreven: die strak betegelde voortuinen. Pal op de zon. Alles kan er groeien 
en bloeien en alle vogels en beestjes zullen zich daar helemaal thuis voelen. Maar 
nee. Wat zijn we blijkbaar ver af komen te staan van de natuur en wat zijn we 
bang om ook maar iets te moeten doen in een tuin. Met harde hand wordt de na-
tuur de nek omgedraaid. Schande en de Vogelwijk onwaardig.
Was er nog iets, ja er is nog iets. Op zondagen geen lawaai maken. Kan dat? Al die 
elektrische bladblazers, schuurmachines, grasmaaiers, heggenscharen, hogedruk-
spuiten: ze maken zó vreselijk veel lawaai!!! 
Ja, ik hoor mijzelf klagen. Ik ben een Nederlander, dus ik klaag. (Haha!) 
Dit was het. En het lucht op, werkelijk!

Met groeten,

Beatrix de Booij-Wijnand
Pauwenlaan
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Drie heren die van 1936 tot 1942 op de voor-
malige jongensschool zaten en één oud-leerling 
uit 1951, vertelden smeuïge verhalen over 
hun schooltijd: het geregelde bezoek aan de 
nabijgelegen Sacramentskerk op de Sportlaan, 
het gezamenlijk biechten, de 200 strafregels 
bij ongeoorloofd zwaaien naar Sinterklaas 
en de verschillen in schooltijden tussen de 
Theresiaschool aan de Parkietlaan en de 
rooms-katholieke Mariaschool voor meisjes 
aan de Haviklaan, bedoeld om te voorkomen 
dat de jongens en meisjes contact met elkaar 
zouden hebben.

Oorlogsverhalen
De leerlingen van vandaag de dag vonden het 
allemaal even spannend. Ook de oorlogsverha-
len van deze ‘ervaringsdeskundigen’ werden 
met veel interesse aangehoord: mitrailleurs op 
het dak van de school, tenten voor soldaten op 
de speelplaats en paarden die gestald ston-
den in de kerk. De kinderen stelden heel veel 
vragen en maakten een verslag van het bezoek 
in hun schoolkrant. Zie daarvoor de website 
www.parkiet.org

De oud-leerlingen kregen uiteraard ook nog 
een rondleiding door hun vroegere school, 
want hoewel het gebouw in 85 jaar van buiten 
niet is veranderd, heeft de tijd van binnen niet 
stilgestaan. Het bezoek werd beëindigd in de 

gymzaal, waar iedere oud-leerling een goede 
herinnering aan heeft en waar nog altijd in de 
muur de beroemde spreuk zichtbaar is: ‘Denkt 
aleer gij doende zijt en doende denkt dan nog’. 
Op de foto vier leden van de oude garde en vier 
van de huidige generatie onder het spreek-
woord dat elke oud-leerling een leven lang bij 
blijft.  
Op vrijdag 18 juni zal het 85-jarig bestaan 
groots worden gevierd en wie dan een kijkje wil 
komen nemen, is van harte welkom!

Oud-leerlingen vertellen over
de vroegere Theresiaschool
Door José Heemstra

In juni viert de r.k. basisschool De Parkiet, voorheen St. Theresiaschool (alleen 
voor jongens), haar 85-jarig bestaan. In de aanloop naar dit feest is onlangs een 
aantal oud-leerlingen uitgenodigd om aan de kinderen van de bovenbouw-
groepen te vertellen over hun schooltijd van vóór en kort na de oorlog.
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Tekst en foto: Dick van Rietschoten

Blijdschap, ballonnen, gebak bij de koffie en ijs 
voor de kinderen. Op de Eerste Nederlandse 
Montessorischool aan de Laan van Poot heerste 
op 6 april een feestelijke stemming, en niet 
ten onrechte. De Onderwijsinspectie was op 
bezoek geweest en had geconstateerd dat 
de school het afgelopen jaar een succesvolle 
kwaliteitssprong heeft gemaakt. Daarmee was 
het stempel ‘zeer zwak’ dat de inspectie in het 
najaar van 2009 tot veler schrik op de school 
had gedrukt definitief uitgegumd.
,,Dat geeft ons weer extra energie en zelf-
vertrouwen voor de komende fusie met het 
Rijnlands Lyceum en de International School 
of The Hague‘’, zegt Vogelwijkbewoner 
Wim Kuijken, bestuursvoorzitter van de 
Montessorischool. ,,En dat geldt ook voor onze 
betrokkenheid bij de binnenkort op te richten 
Europese School, bestemd voor kinderen van 
ouders die in de regio Den Haag bij een van de 
Europese instellingen werken.’’

Cito-toetsen
Het bestuur van de Montessorischool, waarin 
onder anderen ook de wijkgenoten Marion 
Scholten, Bibian Brugman (secretaris) en 
Natassia Jacobs zitting hebben, kreeg eind 
2009 door de slechte beoordeling van de 
inspectie ,,een flinke dreun te verwerken’’, 
zoals Wim Kuijken het uitdrukt. ,,En je kunt wel 
raden hoe het lerarenteam zich voelde.’’
Een belangrijke oorzaak waardoor de bijna 
95-jarige basisschool in de ogen van de inspec-
tie door het ijs was gezakt, lag in het feit dat 
de school geen Cito-toetsen afnam. ,,Je zou 
kunnen zeggen dat we in dat opzicht een beetje 
eigenwijs waren en er onze eigen ideeën op na 

hielden’’, erkent bestuurslid Marion Scholten. 
,,Maar we hebben ervan geleerd. Niet dat nu 
opeens de jaarlijkse Cito-toetsen als hoogste 
doel worden beschouwd, verre van dat. Maar 
de Cito-methode wordt nu wel als een nuttig 
middel gezien om kinderen naar een bepaald 
kwaliteitsniveau te tillen en hun kennisniveaus 
met elkaar te vergelijken. Er wordt nu op-
brengstgericht gewerkt en dat wil de inspec-
tie terecht. Dat kwartje is nu wel gevallen. 
Overigens blijven we naast de Cito-toetsen ook 
nog het Montessori Kindvolgsysteem hanteren, 
een meetinstrument dat we al jaren toepassen.’’

Verbeterplan
De integratie van de Cito-toets in het school-
systeem maakte onderdeel uit van een veel-
omvattend ‘verbeterplan’ dat vorig jaar onder 
leiding van schooldirectrice Havva Çinar werd 
uitgevoerd. Kwaliteitszorg kwam hoog in het 
vaandel van de school, de  leerkrachten gingen 
bij elkaar in de klassen op bezoek en wisselden 
ervaringen uit en er werd ook een kijkje in de 
keuken bij andere scholen genomen. ,,Al na een 
half jaar zag je de leerresultaten omhoog gaan 
en die lijn bleef stijgen’’, zegt Wim Kuijken, die 

Feest op Montessorischool na 
geslaagde kwaliteitssprong
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zelf nog twee kinderen op de school heeft zitten.
,,De overgrote meerderheid van de ouders is er 
op blijven vertrouwen dat het goed zou komen, 
want er zijn na dat slechte inspectieoordeel van 
eind 2009 maar zo’n tien leerlingen van school 
gegaan’’, vervolgt Marion Schouten. De voorzit-
ter vult aan: ,,In het schoolteam of bestuur zijn 
geen koppen gerold. We hebben de boel goed 
bij elkaar weten te houden. We hebben samen 
de pijn gevoeld en nu zijn we allemaal blij en 
opgelucht.’’

Fusie
Rest nog de vraag, waarom het Rijnlands Lyceum 
(met vestigingen in Wassenaar, Oegstgeest 
en Sassenheim) en de daaraan gelieerde 
Internationale School op Kijkduin vorig jaar 
uitgerekend de danig gebutste Montessorischool 
aan de Laan van Poot uitkoos als nieuwe fusie-
partner.
,,Men wist toen al dat we intensief bezig waren 
met een kwaliteitssprong’’ haast Wim Kuijken 
zich te zeggen, ,,dus dat inspectierapport speelde 
al geen grote rol meer. Het ging er vooral om 
dat onze school een zelfde soort onderwijsfilo-
sofie koestert als het Rijnlands Lyceum en qua 
populatie ook sociaal-culturele overeenkomsten 
heeft. Bovendien ligt de Laan van Poot in de 
buurt van de International School of The Hague 
en van de vestigingsplaats van de toekomstige 
Europese School die ook in de nieuwe constella-
tie zal worden opgenomen. Die school zal ergens 
in de internationale zone in de buurt van het 
Gemeentemuseum komen te staan.’’
,,Ik wil trouwens nog wel benadrukken dat 
onze Montessorischool na de fusie gewoon een 
zelfstandige Nederlandse basisschool blijft. Ook 
de huidige oudervereniging zal blijven bestaan. 
Maar we hopen wel rijke vruchten te kunnen 
plukken van de samenwerking met de internatio-
naal georiënteerde scholen in onze omgeving.’’
Alsof dat nog niet wervend genoeg klinkt, 
melden Marion en Wim lachend dat er ,,voor 
komend schooljaar in de midden- en bovenbouw 
nog enkele nieuwe leerlingen bij kunnen.’’

Donderdag 19 mei 2011
LOCATIE 

kantine  HAAG Atletiek, Laan van Poot 535E

AANVANG  20:00 UUR

(ZAAL OPEN 19:30 UUR 
VOOR GESPREKKEN WIJKAGENT)

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen vergadering mei 2010*)

3. Jaarverslag / jaarrekening 2010*)

4. Parkeerproblematiek rond ziekenhuis 
Sportlaan

5. Buurtpreventie pilot plan anti-woninginbraak

6. Voorstellen van laancoördinatoren

pauze

7. Plannen Scheveningen Haven (met o.a. hoog-
bouw) en Verkeer Houtrustweg   

8. Mededelingen  en rondvraag

9. Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)

*)  Stukken zijn op te vragen bij secretaris A.Lütkenhues  
(070-8875563 of alluetkenh@aol.com)

Algemene 
Ledenvergadering

voorjaar 2011
Vereniging en Wijkberaad 

Vogelwijk
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Overal in de stad kom je ze tegen: 
straatnaambordjes die uit het lood 
zijn geslagen, op half zeven hangen 
of aan een paal zijn bevestigd die 
verre van waterpas staat. Er is een 
vrachtwagen of bulldozer tegenaan 
gereden, het bordje heeft een tik 
van een opgehesen puincontainer 
gekregen of het is een kwestie van 
puur vandalisme. 
Ook in onze wijk vind je zulke 
zielige bordjes. Een aantal ervan 
hebben we de afgelopen maanden 
maar eens op de foto gezet. Tot 
onze verrassing bleken begin april 
de twee scheve exemplaren aan de 
Zwanenlaan en de Nieboerweg (zie 
foto) keurig te zijn gecorrigeerd.

Bij wijze van test hebben we 
inmiddels via de website 
www.denhaag.nl bij de gemeente 
aan de bel getrokken met de vraag 
het schuine straatnaambord op de 
Mezenlaan te herstellen. Een po-
ging om dat zelf te doen was eerder 
mislukt omdat het bevestigingsme-
chanisme echt verwrongen bleek. 
We wachten benieuwd af. Het 
herstel zou een aardig afscheids-
cadeautje zijn voor schoenmaker 
Heinz van Beek, die zijn zaak eind 
juni wil sluiten en de afgelopen 
drie jaar tegen het invalide bordje 
aan heeft moeten kijken. (Er komt 
overigens nog wel een afscheids-
feestje voor Heinz, gepland op 
zaterdagmiddag 25 juni. Meer 
daarover in het volgende wijkblad.) 

 Zielige bordjes
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Cecile houdt van sleutels
De tweejarige Cecile is gek op sleutels, een voorkeur die ze van haar zusje Emma heeft overgeno-
men. Beiden denken dat met elke ‘echte’ sleutel die je vindt alle deuren voor je opengaan. Deuren 
die open zijn, worden doorgaans ook met de sleutel die er op zit op slot gedaan (als ze tenminste 
een stoel vinden om er bij te kunnen) en dan is het maar te hopen dat die sleutel niet in hun 
broekzakjes of tussen het speelgoed verdwijnt.

Op een dag was Cecile ziek. Ze mocht niet naar de crèche, maar wel naar opa en oma. Omdat 
het voorjaarszonnetje heerlijk scheen en het op het terras zonnig was, zette oma daar twee 
tuinstoelen neer waar oma en Cecile op konden liggen. Dat was lekker: samen in de zon liggen. 
Toen ging de telefoon. Het was tante Daisy die meldde dat opa uit Rotterdam vertrokken was en 
dat hij over ruim een half uur wel weer thuis zou zijn. 

Cecile was achter oma aan via de keukendeur naar de telefoon gedrenteld en liep ook weer 
achter oma aan terug naar het terras. Dat dacht oma tenminste, want Cecile stopte bij de 
keukendeur, trok die dicht en draaide ook onmiddellijk de onderste knip van de deur om. 
Nu zat Cecile alleen binnen en oma zonder voordeursleutel buiten. Via het raam probeerde 
oma Cecile te bewegen de knip weer terug te draaien, maar daar had ze de kracht niet voor: 
omdraaien ging wel, maar terugdraaien niet.

Even later pakte Cecile een krukje, ging er bij de keukendeur op staan en draaide nu ook de sleu-
tel om, omdat volgens haar de deur daarmee wel weer open zou gaan. Dit maakte alles nog wat 
erger, maar nog veel alarmerender was dat Cecile bij het plaatsen van het krukje de lus van het 
luxaflextouw om haar nekje had gekregen. Oma’s hart klopte in haar keel en ze maakte Cecile 
duidelijk dat ze de lus eerst van haar hoofd af moest doen, daarna van het krukje af moest stap-
pen en in de grote bruine stoel in de serre moest gaan zitten en daar moest gaan slapen.
Cecile begreep niet waarom dat laatste moest en waarom oma’s stem zo boos klonk. Ze begon 
zielig te huilen (ook bij oma kwamen de tranen), maar deed toch wat haar gezegd werd. En 
wonder boven wonder: ze viel echt in de grote bruine stoel in slaap.

Toen opa thuiskwam, werd hij door een opgeluchte oma op het garagepad opgewacht. Nadat 
hij via de voordeur was binnengekomen, het krukje had weggezet en de keukendeur weer had 
opengemaakt, ging hij naar ijzerwarenhandel Roos om haken te halen voor het opbinden van 
de luxaflexkoorden. Toen Cecile wakker werd was alle narigheid weer voorbij. En ze leefden nog 
lang en gelukkig, maar… aan Ceciles ouders werd die dag wel het verhaal verteld zónder het 
detail over het luxaflextouw om het kindernekje.

 KleinKinderen
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Hoeveel paaseieren zitten er in het 
netje aan de boom? Welke vogels 
staan er op de windwijzer van 
Fuutlaan 18? Wat kun je worden als 
je een opleiding bij de HALO hebt 
gevolgd? Wat is struweel? Hoe ver 
is het naar Hoek van Holland? Deze 
en nog veel meer lastige vragen 
kregen zo’n honderd kinderen en 
hun ouders of andere begeleiders 
voorgeschoteld tijdens de zonover-
goten Paaspuzzeltocht van 17 april. 
Nee, het was geen paasweekend, 
maar omdat Pasen dit jaar samenviel 
met de meivakantie van de scholen, 
zouden veel kinderen in dat weekend 
met vakantie zijn. Daarom had de 
Activiteitencommissie het evenement 
maar een week vervroegd.
Een paassfeer hing er in elk geval 
wel. Er huppelden aardig wat paas-
hazen en zelfs een witte kip langs 
het parcours en aan paaseitjes was 
ook geen gebrek. Menige volwassene 
haalde tijdens de speurtocht nog 
even herinneringen op aan die barre 
paaspuzzeltocht van eind maart 
2008, waarbij de deelnemers werden 
overvallen door een sneeuwbui. 
Maar nu was er letterlijk geen wolkje 
aan de hemel, ook niet bij strandtent 
De Kwartel waar de tocht eindigde 
en de prijzen werden uitgereikt. Het 
enige wolkje bevond zich – zij het 
in figuurlijke zin - boven het hoofd 
van de uitbater van de strandtent, 
die enigszins verstoord reageerde 
op de (nota bene netjes van tevoren 
aangekondigde) invasie van puzzel-
tochtdeelnemers.

Zonnige puzzeltocht met lastige vragen
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Zonnige puzzeltocht met lastige vragen
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Op twee manieren is de afgelopen maand 
dankzij lofwaardige initiatieven van wijkbewo-
ners geld ingezameld ten bate van de kankerbe-
strijding. De kinder- en damskledingbeurs van 
zaterdag 16 april in het leegstaande winkel-
pand van de voormalige buurtkruidenier, 
georganiseerd door Eva Kraus, Gerda Zijp en 

Veel geld ingezameld voor 
kankerbestrijding

Mardi Wakum, was een nog groter succes dan 
in november jongstleden. Na een spetterende 
modeshow verzamelden zich in de winkel en 
op het pleintje steeds meer belangstellenden en 
dat ging de hele middag door. Een percentage 
van de verkoopprijs van de kleding ging naar 
de stichting KIKA voor onderzoek en behan-
deling van jonge kankerpatiënten. In totaal 
werd op die manier zo’n 600 euro voor KIKA 
vergaard.
Ook de plantjesmarkt die Sandra Korff de Gidts 
op 20 april voor haar huis aan de Laan van Poot 
had georganiseerd, had over belangstelling niet 
te klagen. De markt, die duurde van ’s och-
tends vroeg tot het begin van de avond, bracht 
eveneens enkele honderden euro’s op voor de 
kankerbestrijding, in het bijzonder voor het 
project Alpe d’HuZes. 
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Senioren uit de Vogelwijk wordt op donderdag 
9 juni een dagtocht naar Rotterdam aangebo-
den waarbij de sfeer van de havenstad volop 
kan worden opgesnoven. Deze excursie, geor-
ganiseerd door wijkvereniging De Vogelwijk, 
kost 20 euro per persoon inclusief lunch en 
drankjes.
De deelnemers dienen zich om 09.00 uur te 
verzamelen bij woonzorgcentrum Duinhage 
aan de De Savornin Lohmanlaan 202. Na het 
nuttigen van een kop koffie en betaling van het 
reisgeld stapt het gezelschap in een touring-
car die hen naar de Maasstad brengt. Het 
eerste reisdoel is het voormalige cruiseschip 
ss Rotterdam van de Holland Amerika Lijn, dat 
sinds zijn ‘pensioen’ in het najaar van 2008 per-

Dagtocht naar Rotterdam met
lunch op voormalig cruiseschip   

manent aan de kade ligt en gebruikt wordt als 
hotel-, restaurant- en evenementenboot. Men 
kan er allerlei soorten feesten vieren, uitste-
kend eten en luxueus overnachten.
Aan boord van de Rotterdam krijgen de bezoe-
kers een rondleiding, die wordt besloten met 
een lunch. Vervolgens wordt er een bustoer 
door de stad gehouden, die eindigt in een 
tuincentrum alwaar thee of koffie kan worden 
gedronken. Rond 17.00 uur arriveert de bus 
weer bij Duinhage.
Belangstellenden voor deze excursie kunnen 
zich opgeven bij Wil van Alphen, van maandag 
t/m donderdag via tel. nr. 3602137 of 06-
51373635. Opgeven per e-mail kan altijd via 
het adres  alphen.schroder@ziggo.nl

    

Aannemersbedrijf
Dennis Blok bv
nieuwbouw, verbouw & renovatie

Orchideestraat 28  Den Haag
tel. 070 345 78 70 / 06 518 267 97
www.dennisblok.nl
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De liefhebbers kijken er alweer reikhalzend 
naar uit: de jaarlijkse Vogelwijkrally. Deze au-
topuzzelrit met klassieke- en sportwagens die 
voor de zevende keer voor leden van wijkver-
eniging de Vogelwijk wordt georganiseerd, 
vindt dit jaar plaats op zondag 19 juni tussen 
10.30 en 19.00 uur. 

U kunt deelnemen in twee klassen:
- De Toerklasse, geschikt voor degenen met 
geen of weinig rally-ervaring, die graag willen 
genieten van een gezellige en mooie toertocht 
in hun klassieke auto.
- De Sportklasse, geschikt voor degenen die 
al eerder rally-ervaring hebben opgedaan en 
die graag wat meer uitdaging en competitie 
aangaan, natuurlijk ook in hun klassieker.
Beschikt u niet over een ‘classic of sports car’? 
Geen nood, u kunt er eentje huren bij het be-
drijf Chrome (informatie via info@chrome.nl)

Instructieavond
Nieuw is dit jaar dat voorafgaand aan de rally 
een instructieavond kaartlezen wordt geor-
ganiseerd voor degenen die wat meer willen 
leren over rallyrijden en verschillende kaart-
leessystemen. Deze gezellige avond met uitleg, 
‘droogrit’ en consumpties is gepland op dinsdag 
14 juni om 20.00 uur in de HALO-kantine. De 
kosten hiervoor bedragen 15 euro per persoon.

De kosten voor deelname aan de rally zelf be-
dragen 75 euro per equipe. Hiervoor ontvangt 
u koffie/thee, de rallybescheiden, een auto-
schildje, professionele begeleiding inclusief  
bezemwagen met monteur, een (eenvoudige) 
lunch en een borrel met hapjes bij de finish. 
Tevens zijn er prijzen beschikbaar voor de eer-
ste drie equipes per klasse.

Hoe inschrijven?
U kunt zich per equipe inschrijven via:
carine.smith@xs4all.nl 
Vermeld naam chauffeur, naam bijrijder, 
merk en type auto, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres en natuurlijk de klasse waarin 
u deelneemt. Na inschrijving ontvangt u een 
bevestiging met uw startnummer en vermel-
ding van het rekeningnummer waarop u het 
inschrijfgeld kunt overmaken.
Voor de instructieavond kaartlezen kunt u zich 
ook via dit e-mailadres opgegeven.

Bent u nog geen lid van de wijkvereniging? 
Dat is zo opgelost. Kijk op de website www.
vogelwijkonline.nl en klik op de bal rechts met 
de aanduiding ‘Wordt lid’.

Nadere informatie kunt u krijgen bij Eric van 
der Maarel (tel 06-28.22.80.98) en Carine 
Smith (06-51.15.23.73).

rijd zondag 19 juni 
mee in de Classic en 
Sports Car rally
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Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Huizen met ‘concertzaaltjes’, die vind je in 
de Vogelwijk. Er zijn er zelfs twee op de Laan 
van Poot. In één daarvan, op nr. 378, wonen  
Gertrude van Everdingen, haar man Jac Gofers 
en hun dochters Salomé van elf en Joline van 
bijna dertien. Zij verzorgen daar geregeld 
concerten met elkaar of met anderen en bieden 
ook de gelegenheid er op te treden. De viool-
leerlingen van één van Gertrudes vriendinnen, 
Bettina Abraham, mogen er bijvoorbeeld een 
paar keer per jaar aan hun ouders, broertjes, 
zusjes, opa’s, oma’s en anderen laten horen hoe 
ver ze gevorderd zijn.
Van heel klein (en nog niet zo heel lang op les) 
naar groot (en behoorlijk gevorderd) spelen de 
jonge violisten om de beurt enkele muziekstuk-
ken waarbij ze op de vleugel worden begeleid 
door hun vader of moeder of door Gertrude. 
Voor de pauze spelen – heel aandoenlijk – de 
kleinsten. Daarna gaat iedereen wat drinken 
met veel lekkers erbij en na de pauze spelen de 

oudere leerlingen. Ook de kleinste toehoorders 
zijn tijdens het concert muisstil.

Conservatorium
,,Ik ben musica, docent en klankcoach,’’ vertelt 
Gertrude. ,,Na mijn opleiding aan het Haagse 
conservatorium, waar ik piano en schoolmu-
ziek studeerde, ben ik in diverse ensembles in 
binnen- en buitenland gaan spelen en zingen.” 
Gertrude is de bedenker van vele muzikale 
projecten binnen het voortgezet onderwijs. Ze 
werkte van 1982 tot 2002 als muziekdocent 
op het Segbroek College. ,,Ik kreeg destijds 
de kans om daar op school een echt muzikaal 
klimaat te ontwikkelen. Er kwamen musicals, 
koren, bandjes, songfestivals en uiteindelijk 
ontstond het Muziekplan waarbij muzikaal 
talentvolle leerlingen vijf uur extra muziekles 
krijgen op diverse instituten hier in de stad. Die 
extra lessen biedt het Segbroek College ook 
voor sport, dans, beeldende kunst en theater.” 

    Blij 
van muziek
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,,Toen Joline, mijn oudste dochter, voor het 
eerst naar school ging nam ik afscheid van het 
Segbroek College en ging verder als freelancer. 
Ik vond een baan op een middelbare school 
lastig te combineren met het wegbrengen en 
ophalen van mijn kind.” 

Helende klanken
Gertrude ontwikkelde zich daarna verder 
tot klankcoach en begeleider van ‘Helende 
Klanken’-cursussen in Nederland en ‘Helende 
Klanken’-reizen waarbij ze zingend en zeilend 
langs de Turkse Rivièra trekt.
,,Sinds vijf jaar werk ik op het Rotterdams 
conservatorium bij de opleiding Docent Muziek 
- vroeger heette dat Schoolmuziek - als hoofd-
vakdocent muziekdidactiek en muziekmetho-
diek. Jaarlijks geef ik ook een periode les op 
het Amsterdams conservatorium. En in Het 
Koorenhuis aan de Prinsegracht ben ik vaste 
invalkracht bij enkele Jazzkoren.”
In het najaar van 2010 begon Gertrude ‘Samen  
zingen met klank en energie’ in de Vrij-Katho-
lieke kerk aan de Rietzangerlaan. Iedereen 
die dat wil kan daar onder begeleiding van 
Gertrude en haar muzikanten mantra’s en 
zogeheten psonns (spirituele liederen in een 
oude klankentaal) zingen. Op 17 mei en 28 juni 
zijn de volgende zangavonden in de kerk vanaf 
20.00 uur (info: www.klankenenergie.nl of 
gertrudevane@gmail.com) 

Koren
Gertrude heeft de leiding over twee koren. 
Eén daarvan heet Sanggoet, een twaalfkoppig 

gemengd koor dat voornamelijk bestaat uit 
ouders van Vrije Schoolleerlingen (klasgenoot-
jes van haar kinderen) en het andere is het 
Vogelwijkkoor dat eind september vorig jaar 
van start is gegaan.
Gertrude: ,,Wijkgenote Yvonne Brouwer heeft 
me zo ver gekregen om dit Vogelwijkkoor op 
te richten. Ze zei tegen me: ‘Ik word zo blij 
van zingen en zoek nog een koor’. Ze had het 
niet beter kunnen formuleren dus ik heb daar 
tijd voor gemaakt. Inmiddels heb ik een heel 
speciaal Vogelwijkkoor met mensen die er naar 
uitkijken om iedere week te komen zingen.”

Jac, Salomé en Joline
Gertrudes echtgenoot Jac Gofers heeft aan 
de Technische Universiteit van Eindhoven 
werktuigbouwkunde gestudeerd maar is na zijn 
afstuderen eerst in de muziek verder gegaan. 
Gertrude: ,,Hij speelt bugel en trompet en zat 
destijds in een bekend amusementsorkest. Hij 
heeft diverse bekende artiesten begeleid, onder 
wie Ted de Braak, Tineke Schouten en André 
van Duin. Later speelde hij ook in het Philips 
Symfonieorkest en zong hij in een projectkoor. 
Sinds een paar jaar speelt hij ook contrabas en 
kan hij mij en onze dochters begeleiden.”
In de loop der tijd heeft Jac zijn technische vak 
weer opgepakt en inmiddels is hij voor zichzelf 
begonnen met het bedrijf Promolding BV, dat 
op Ypenburg is gehuisvest met een tweede ves-
tiging in Shanghai. ,,Kort samengevat ontwik-
kelt en produceert Promolding kunststofpro-
ducten waarbij duurzaamheid voorop staat”, 
legt Gertrude uit. ,,Denk daarbij aan medische 
technologie, de vliegtuigindustrie maar ook 
aan nieuw te ontwikkelen sportartikelen.”
Oudste dochter Joline speelt hobo en piano en 
kan prachtig zingen, terwijl zus Salomé viool 
speelt en het leuk vindt om van alles uit te pro-
beren op de gitaar, de ukelele en de cajon, een 
slagwerkinstrument uit Zuid Amerika. 
Een zeer muzikaal gezelschap, deze familie 
Gofers, en het kan niet anders dan dat ook zij 
allemaal blij worden van muziek.



De Vogelwijk mei 2011   23

Ga mee op excursie door de
duinen op woensdag 17 mei
Als u met eigen ogen wilt zien en met eigen 
oren wilt horen hoe de gemeente binnen-
kort het duingebied tussen de De Savornin 
Lohmanlaan en Kijkduin wil opknappen, 
moet u beslist mee met de duinexcursie die 
de gemeente op 17 mei voor bewoners van de 
Vogelwijk organiseert. 
Tijdens de wandeling vertellen deskundigen 
hoe de kwaliteit van het gebied wordt verbe-
terd en nemen zij u mee naar enkele locaties 
waar in het najaar aan de slag wordt gegaan. 
U bent van harte welkom!
Dinsdag 17 mei van 19.00 - 21.00 uur
Startpunt: Duinopgang hoek De Savornin 
Lohmanlaan-Laan van Poot

Dichtbundel op komst van 
Olga Millenaar
De Witte Uitgeverij in Leiden geeft komende 
maand een bundel uit met vijftig gedichten 
van Vogelwijkbewoonster Olga Millenaar. Het 
boekje heet ‘Waar einde een begin is’.
Olga Millenaar, voormalig docente dramatische 
expressie aan de Haagse Sociale Academie, 
publiceert sinds 2001 met enige regelmaat 
gedichten in wijkblad De Vogelwijk. Haar bun-
del zal op donderdagavond 23 juni ten doop 
worden gehouden in de Regentenkamer, Cort 
Heyligersstraat 4. Meer over deze dichtbundel 
vindt u in het wijkblad van juni.

Extra politie-actie tegen
inbraakgolf Segboek 
Het politiekorps Haaglanden heeft een speciaal 
anti-inbrakenteam samengesteld om de golf 
van woninginbraken van de laatste tijd in het 
stadsdeel Segbroek (waaronder de Vogelwijk) 
in te dammen. 

Het team, dat in elk geval tot november dit jaar 
actief zal zijn, bestaat uit agenten van verschil-
lende disciplines. In heel Segbroek worden 
elke dag gemiddeld twee inbraken gepleegd. 
Door de inzet van het Inbraakteam Segbroek 
hoopt de politie de pakkans voor de inbrekers 
aanzienlijk te vergroten. Er is nu bijvoorbeeld 
meer tijd om sporen en methodes van inbre-
kers te vergelijken. Ter ondersteuning van het 
team zullen er in de kwetsbare gebieden van 
Segbroek ook meer agenten in burger gaan 
surveilleren.
De politie doet tevens een beroep op mensen 
die iets verdachts zien of getuige zijn van een 
(mogelijke) inbraak om zich zo snel mogelijk 
via 112 te melden.

Herhaling uitzending
‘Sterren op het doek’
Enkele maanden geleden was op tv de serie 
‘Sterren op het doek’ te zien, waarin kunste-
naars werd gevraagd portretten te maken van 
een bekende Nederlander. De geportretteerde 
bepaalde uiteindelijk welk doek volgens hem 
of haar het beste was. Vogelwijkbewoonster 
Anja Jager deed mee in de aflevering waarin 
cabaretier Marc Marie Huybrechts de hoofdrol 
speelde. Zij won. Wie dat destijds heeft gemist, 
kan de uitzending alsnog bekijken tijdens een 
herhaling op donderdag 2 juni om 20.50 uur op 
Nederland 2.
Anja Jager exposeert met een groep andere 
beeldende kunstenaars tot en met 3 juli elke 
donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag in De 
Tienhof, Laan van Niftarlake 97 in Tienhoven  
Meer over Anja: www.anjajager.nl

Voormalige Vogelwijkbakker
Leo Driessen overleden
Op 16 april overleed op 74-jarige leeftijd Leo 
Driessen, die van de jaren zeventig tot begin 

Kortom
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deze eeuw bekendheid genoot als ‘de bakker 
van het Mezenpleintje’. In 1972 namen Leo en 
zijn vrouw Greet de bakkerszaak over van Wout 
van Houdt. De gingen boven de zaak wonen. 
Leo, die de afgelopen twee jaar in een verpleeg-
huis woonde,  trad nooit veel op de voorgrond, 
ook al omdat hij altijd ’s nachts in de bakkerij 
in de weer was. Sinds eind vorige eeuw is 
zoon Victor Driessen de bakker, zij het dat het 
brood nu niet meer achter de winkel maar in 
Scheveningen wordt geproduceerd. 
Leo en Greet kregen vijf kinderen, onder wie 
twee tweelingen. Victors tweelingzus Esther 
werkte 25 jaar lang in de winkel. 

Greenwheels-plek 
Mezenpleintje
Het zogeheten ‘autodelen’ wint in Den Haag 
aan populariteit. Verspreid over de stad zijn 
momenteel 86 parkeerplekken gereserveerd 
voor een auto van het bedrijf Greenwheels 
en daar komen er binnenkort nog eens 14 bij. 
Het delen van een auto wordt op deze ma-
nier steeds makkelijker. Gemiddeld maken 
vijftien mensen gebruik van 1 Greenwheels-
auto. Onlangs is ook in de Vogelwijk een 
Greenwheels-parkeerplaats gecreëerd, en wel 
op het winkelpleintje aan de Mezenlaan.  
Lees meer over de mogelijkheden en voorwaar-
den van Greenwheels op de volgende website:
http://www.greenwheels.nl

Vogelwijkloop 2011 op
zondag 11 september
De jaarlijkse Vogelwijkloop, waarbij hardlopers 
uit de wijk zich in een wedstrijd van laan tegen 
laan met elkaar meten, wordt dit jaar gehouden 
op zondag 11 september. Ook dit jaar zal met 
dit loopevenement geld bijeen worden ge-
bracht ten behoeve van de zorg voor kankerpa-
tiënten. Vorig jaar ging de opbrengst van 5000 

euro naar ‘Bewegen Tegen Kanker’, een project 
waarin het Medisch Centrum Haaglanden 
(Westeinde Ziekenhuis en Antoniushove) sa-
menwerkt met voetbalclub ADO Den Haag.   
Met het ingezamelde geld werden diverse 
ontspannende activiteiten en trainingspro-
gramma’s voor kankerpatiënten georganiseerd. 
Uit internationale studies blijkt het positieve 
effect van bewegen op het leven en welzijn van 
kankerpatiënten. Omdat de bewegingspro-
gramma’s niet volledig uit het ziekenhuisbudget 
kunnen worden gefinancierd, wordt er dank-
baar gebruik gemaakt van donaties, zoals onder 
meer de Vogelwijk die vorig jaar leverde.
ADO Den Haag stelt zijn terrein beschikbaar 
voor bewegingsactiviteiten. De club zorgt ook 
voor ondersteuning bij het organiseren van ple-
zierige uitstapjes voor kankerpatiënten en hun 
familie, want niet iedereen kan dat zelf betalen.

Buitenspeeldag Fazantplein
op woensdagmiddag 1 juni
Op woensdag 1 juni vindt de jaarlijkse buit-
enspeeldag  plaats, voorheen bekend als de 
Nationale Straatspeeldag. Vier kindercentra 
van Kinderopvang 2Samen organiseren deze 
dag dit jaar in de Vogelwijk op het Fazantplein: 
2Papegaaien, 2Kaketoes en 2Lepelaars en het 
in Duindorp gevestigde 2Albatrossen. Voorheen 
werd deze dag door enthousiaste bewoners 
uit de Vogelwijk georganiseerd tot dat hun 
kinderen hier te oud voor werden. De kinder-
centra vonden het jammer dat het zou stoppen. 
Daarom hebben zij het stokje overgenomen. 
De Vogelwijkvereniging steunt het initiatief net 
als vorig jaar met een geldbedrag. De buit-
enspeeldag begint op 1 juni om 13.30 uur en 
duurt tot 16.00 uur. Er is een springkussen, er 
zijn twee pony’s waar de kinderen een rondje 
op kunnen rijden, er is schatgraven, schminken 
en nog veel meer. Kom gezellig spelen! Meer 
informatie: www.2samen.nl

Kortom
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Website voor ‘zandmotor’
Via de website www.dezandmotor.nl kunt u 
sinds kort alles te weten komen over de aanleg 
van het experimentele schiereiland voor de 
kust van Ter Heijde, ten zuiden van Kijkduin. 
Het zandeiland, dat momenteel wordt op-
gespoten, wordt 100 hectare groot. Dat is de 
oppervlakte van 200 voetbalvelden. Het is een 
kustversterkingsproject van Rijkswaterstaat en 
de provincie Zuid-Holland. Het is de bedoeling 
dat het zand van het eiland op natuurlijke wijze 
door wind, golven en stromingen wordt ver-
spreidt langs de kust tussen Hoek van Holland 
en Scheveningen. Dat zorgt voor een geleide-
lijke kustaanwas. Als u wilt gaan kijken bij de 
zandmotor of een bezoek wilt brengen aan 
het informatiecentrum over het project, kunt 
u op de website ook alle benodigde gegevens 
daarover vinden. 

Inspirerende exposities aan 
Rietzangerlaan 
Voor het derde achtereenvolgende jaar orga-
niseert een groep professionele- en amateur-
kunstenaars - onder wie veel Vogelwijkers - 
binnenkort een expositie van hun werk in het 
bijgebouw van de Vrij Katholieke Kerk aan de 
Rietzangerlaan 2A.
Zij willen graag laten zien wat zij hebben ge-
creëerd op het gebied van schilderen, grafiek, 
weefwerk, mandala’s, zijdebeschilderen, zilver- 
en goudsmeedkunst en handgemaakte tassen.
Van een aantal disciplines is het werk ook te 
koop! 
U bent van harte uitgenodigd te komen kijken. 
Er komen drie reeksen exposities op zaterdag- 
en zondagmiddagen van 14.00 - 16.00 uur.

Eerste reeks: 28/29 mei en 4/5 juni: weef-
werk, goud- en zilversmeedwerk.
Tweede reeks: 11/12 juni en 18/19 juni, 
mandala’s.

Derde reeks: 2/3 juli en 9/10 juli: schilde-
rijen, grafiek, papier maché, zijdebeschilderin-
gen en handgemaakte tassen.

De makers zijn tijdens de tentoonstellingen zelf 
ook aanwezig, zodat u altijd vragen kunt stellen 
over technieken of producten. Bij de opening 
van elke reeks zal iets worden verteld over de 
exposerende kunstenaars en hun werk en zal er 
muziek ten gehore worden gebracht.
Nadere informatie: Marette Wils, tel. 323 89 10 
e-mail: fokker-wils@scarlet.nl

Maandelijkse sociëteit voor al-
leenstaanden in Duinhage 
De welzijnsorganisatie van Segbroek gaat in sa-
menwerking met woonzorgcentrum Duinhage 
één maal per maand een sociëteit organiseren 
voor alleenstaande oudere bewoners uit De 
Vogelwijk. Deze sociëteit, die vergezeld gaat 
van diverse leuke activiteiten, wordt gehouden 
op elke tweede woensdag van de maand van 
13.00 - 16.00 uur. Locatie: Duinhage, 
De Savornin Lohmanlaan 202.
De eerste sociëteit vindt plaats op woensdag 
11 mei. U wordt dan vanaf 13.00 uur een lunch 
aangeboden alsmede een optreden van het 
muzikale ensemble Kaleidoskop met het pro-
gramma ’Oriënt Express’.

De volgende sociëteit wordt gehouden op 8 juni 
met als thema ‘Het Gezondheidsplein’. Op deze 
voor alle ouderen toegankelijke bijeenkomst 
geven diverse instanties op het gebied van ge-
zondheid en zorg informatie en voorlichting.
Verdere data zijn 13 juli, 10 augustus en 14 
september. De programma’s hiervoor volgen te 
zijner tijd. De kosten voor de sociëteitsmidda-
gen bedragen slechts € 2,00 per keer. 

U kunt zich opgeven bij Duinhage, telefoon 
3254640.

Kortom
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The Expat Pages     By Carolyn Edgerton

Sand, sea, salt and wind will once again get 
free reign in The Hague’s Westduinpark, our 
Vogelwijk dune area. In the coming two years, 
the white dune peaks will again becoming 
visible in the area between Kijkduin and the 
Vogelwijk.
‘We’re going to restore the dune landscape 
to its full splendour,’ announced Deputy 
Mayor Sander Dekker (Finance and City 
Management). ‘And we will not put a fence 
around it. People will be able to come and 
really enjoy the dunes there.’
The alderman explained that it will be a huge 
project to bring back the southern part of the 

A Meet and Greet 
for Vogelwijk 
neighbours!
The Vogelwijk residents will welcome 
and celebrate spring on Thursday 12 
May during an ‘International Meet and 
Greet Party’. Wherever you come from - 
Germany, Belgium, France, UK, Ireland, 
USA, Canada, Spain, Italy, Iceland, 
Scandinavia, the African, Latin American 
or Asian continent and of course the 
Netherlands – you are welcome as long as 
the Vogelwijk is your home!

Join us on Thursday 12 May from 19:30 - 
22:30 at Rietzangerlaan 2A (next to the 
small church). Write this in your agendas 
and join us for a drink and a snack!

Would you like to bring along a snack to 
share with your neighbours for a friendly 
‘pot-luck’? Can you help out by lending us 
(Carolyn Edgerton and Anke Lütkenhues) 
a hand to organise and bring your commu-
nity together? 
Just write: expats@vogelwijkonline.nl,
or bestuur@vogelwijkonline.nl 
and tell us whether you’d like to come and 
maybe what you can do to help with the 
event. 

We hope to see many people!  

The Ronald McDonald house, located on the 
top floor of the Juliana Kinderziekenhuis 
(Sportlaan), has re-opened on 19 April to a 
new beginning! After 11 years and thanks 
entirely to private donations, the guest house 
for the families of sick children who are being 
cared for at the children’s hospital has under-
gone a complete metamorphosis. It’s modern 
and cosy all in one.
There are now about three hundred Ronald 
McDonald houses around the world, and 
eighteen in the Netherlands. ,,But in Holland 
there’s only one branch on the roof of a hospi-
tal and that’s here on Sportlaan,” says Susanne 
Keulaerds.  She’s been the branch manager for 
just over one year and spoke with us passiona-
tely about her work. ,,The work for this organi-
zation has touched me enormously. The very 
dedicated volunteers, of which we have about 
70 here in The Hague, the strong board and 
the sponsors of this facility make work for this 
foundation very interesting and stimulating. "

Companies
,,The Ronald McDonald Houses are in fact run 
by volunteers and sponsors. The kitchen was 
supplied by company A, company B was res-
ponsible for the furniture, company C financed 
a particular room and contractor D supplied 
the window frames and the painter for the 
renovations,’’ Susanne explains. ,,We owe our 
very existence to the sponsors and volunteers. 
An important part of my work, then, is to seek 
out potential sponsors and enthusiastic volun-
teers for the Ronald McDonald House."

Ronald McDonald House Sport laan looking for sponsors 
and volunteers



De Vogelwijk mei 2011   27

The Expat Pages     By Carolyn Edgerton

Ronald McDonald House Sport laan looking for sponsors 
and volunteers

Kwettertjes
The ‘Classified Ads’ for de Vogelwijk!

Got something to sell? Something to 
rent? Looking for some help around the house 
or for your kids? Want to do some babysit-
ting? Got something to trade? Lost some-
thing? Interested in giving some workshops for 
members of the community?
The page with Kwettertjes (or Tweets in 
English) in this magazine is your answer! The 
ads are free to members of the wijkvereniging 
(residents' association). Business advertising is 
not permitted, except for offers of courses, les-
sons or relating to domestic help services. Send 
your ad before the 20th of every month to mrs. 
M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333. 
E-mail: mhboutkan@planet.nl

At the Ronald McDonald House truly every lit-
tle bit helps.  Every single McDonald’s restau-
rant has a small box at the cash counter where 
you can donate money directly to the Ronald 
McDonald house. ,,Once in a while our volun-
teer Stef cycles to all the McDonald's in our 
region to collect the contents of the donation 
boxes. That money comes directly to our house. 
Individuals and companies also raise money 
for us by organizing different events, a tennis 
tournament for example, where all the money 
raised goes to the Ronald McDonald House. 
And our board of directors ensures that all the 
money that comes in to us is well spent."

Smile and tear
Volunteers are responsible for the daily run-
ning of the house. They keep it going. ,,That’s 
work with a smile and a tear," says Juliette 
Cijfer, a volunteer veteran at the Ronald 
McDonald House at Sportlaan. The jobs that 
come her way run from cleaning rooms and 
toilets to registering and guiding new guests to 
baking cakes and cooking soup.  “'And equally 
important is that the volunteers also have an 
ear ready to listen to the for parents, brothers, 
sisters and other family of sick children.”
The volunteers work in teams of two, three 
hours per week. In addition, volunteers are 
requested to do occasional three hour week-
end shifts. This system is applied in all Ronald 
McDonald Houses.
While parents are on the waiting list for a 
stay at the Ronald McDonald House - where 
they can stay near their child – the Juliana 

Kinderziekenhuis offers them the possibility to 
sleep next to their child on a cot. The only ex-
ception to this is the neonatal department, for 
newborns who need extra care. ,,The waiting 
list is usually no longer than a couple of days,'' 
says Susanne. ,,The cost of an overnight’s stay 
is 15 euros per night. Some insurance poli-
cies cover that, but sometimes only after two 
weeks."
,,It happens that parents of a sick 
child will come back several times 
during a year,'' Juliette says. ,,The 
result is that often you get a bond 
between the parents, volun-
teers and other parents 
present and then there 
are also emotio-
nal discussions. 
Usually I go home 
with a good feeling, but if 
something drastic happened, 
for example if a child dies, 
then I talk about it at 
home.  This teaches my 
children that life isn’t 
always sunshine.’’
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Last year the Stichting Vogelwijk Energie(k) 
– the last word is a Dutch combination of 
energy and energetic - breathed new life into 
the broken windmill at the south beach near 
Scheveningen port. Together last year, 110 
association members ‘bought’ the windmill, 
which now produces green energy for about 
450 households.

This month, every Vogelwijk resident who 
chooses to join Vogelwijk Energie(k) as a sup-
porting member for only 25 euros a year will 
receive a welcome gift of two super-efficient 
LED bulbs (50,000 hours of light each) with a 
retail value of 32 euros per bulb. 
The ‘giveaway’ is thanks to a subsidy from the 
municipality awarded to Vogelwijk Energie(k) 
in cooperation with the Klimaatfonds 
Haaglanden. The first sets of LED lights will 
be awarded at a ceremony at on Thursday, 

Free LED bulbs for members of Vogelwijk Energy 
19 May at 17:00 in the Houtrust Tennispark 
cluhouse (at the beginning of Laan van Poot) in 
the presence of Alderman Rabin Baldewsingh 
(sustainability).   

Become a member
You can become a member of Vogelwijk 
Energie(k) Cooperation via their website 
www.vogelwijkenergiek.nl
You can also pay 25 euros to bank ac-
count 148036759 in the name of Vogelwijk 
Energie(k) referring to: ‘Contribution 2011’. 
You will receive your LED bulbs directly.  
In the coming years Vogelwijk Energie(k) 
wants to take a number of steps to reduce 
our neighborhood’s CO2 emissions. You’ll see 
them outlined in a glossy brochure delivered 
to your house later this month! Make sure to 
have a look when you receive it: There is an 
extra special offer of LED lights inside - only for 
Vogelwijk residents! 

Huge makeover for 
our dunes 
Westduinpark back into its original state. In the 
20th century people were convinced that dune 
sand had to be prevented from being scatte-
red. They proceeded to plant roses, snowberry 
shrubs, maple trees and poplars to ‘strap down’ 
the entire landscape with their roots. Wind 
and rain also brought pollution in the form of 
acid rain, which worked as a sort of fertiliser 
for the plants there. Landscape architects now 
will have to turn back time in order to create an 
open dune landscape again.
Starting next September precision work will 
be carried out in the dune area, using heavy 



De Vogelwijk mei 2011   29

Useful Addresses and 
Telephone Numbers
Police
In case of emergencies, life-threatening 
situations or fire: 112

General Police Number: 0900-8844
Segbroek Police Station, Farenheitstraat 192.
Open from 08:00 until 18:00.
Wijkagent (Neighbourhood police officer): Wilfried 
van der Vorst, e-mail:
 wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Appointment hours: every Tuesday afternoon from 
14:00-14:30 in the Heldringschool, ground floor, 
Fazantplein entrance

Neighbourhood watch - Buurtpreventie
If you have information or would like to receive 
information about safety and security in the 
Vogelwijk, please make contact with the safety and 
security coordinators of the Resident’s Association, 
Victor Veenman and Pieter Zeestraten: 
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Fire
In case of fire: 112
In all other cases: 362.11.50

Doctor’s Night Service
Tel. 346 96 69

Duty Pharmacist weekends
Tel. 345 10 00

Segbroek District Office
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Opening hours (for matters such as passports, 
driver’s licenses, extracts from the civil registration, 
removals, etc): Wednesdays from 12:00-20:00, all 
other workdays from 08:00-14:00. 
Website municipality Den Haag
www.denhaag.nl (also in English)

Dierenambulance Den Haag 
Tel. 328 28 28

Telephone complaints for the municipality
Tel. 14070

machinery. Ecologists have taken stock of the 
entire area to determine which shrubs and trees 
will have to be removed and which should be 
given more space. A total of 1,300 trees will be 
chopped down. The sand where Japanese roses 
and other indigenous plants grow will be dug 
down a meter deep.
According to alderman Sander Dekker, ‘Area 
residents and park visitors will have to get over 
their initial shock. A fabulous landscape will be 
the end result. Paved footpaths and fences will 
be replaced by cattle guards as well as shell and 
sand paths. Then we’ll allow nature to take over 
and large and small grazing animals like horses, 
cattle and wild rabbits to go to work.

Extra police action against 
Segbroek burglary wave 
In the face of the latest wave of break-ins in the 
Segbroek area the Haaglanden police has for-
med a special anti-burglary team in the Segbroek 
area to control and deal with the siuation. As 
most of you know, Vogelwijk is one of the neigh-
bourhoods that makes up the Segbroek district.  
The team, which will remain active until at least 
November this year, consists of officers from 
various disciplines. Right now there are an aver-
age of two break-ins in Segbroek every day. With 
this Burglary Team the police hope to signifi-
cantly increase their chances of apprehending 
those responsible. For example, now there will 
be more time to follow the clues and trails left by 
the perpetrators and to compare their methods 
to identify patterns between the cases. In sup-
port of this special team, more plain clothes 
officers will be deployed in the areas which have 
been particularly victimized.  
The police continue to urge people who see 
something suspicious or witness a (possible) 
intrusion to call 112 to report the incident as 
quickly as possible.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over 
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de 
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen, lessen, 
huishoudelijke hulp e.d.  
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl  

TE KOOP – Nieuwe Bose luidsprekerset, zwart; 
201 serie V; direct/reflecting; afm. 35 x 22 x 20.
(nieuwprijs €298) nu voor €150. Tel. 3655229.

GEVRAAGD - Stevige (werk)tafel van onge-
veer max. 190 breed en 60 cm diep. Verder een 
tweezits bankje met losse kussens en een goede 
keukenmachine. Tel. 06 21814540.

TE KOOP - Mooi pc meubeltje met uitschuifbare 
lade voor toetsenbord en opbergruimte.
Kleur: vurenhout, als nieuw. 25 euro. Voor een 
knutselaar: voor 20 euro een Mac pc, nog goed 
bruikbaar met muis en toetsenbord. 
Info tel. 06 218 145 40.

OPROEP - Ik ben Shitra van Witsen, 8 jaar, en ik 
heb samen met een vriendinnetje de paaseitjes-
actie gedaan voor de O.G. Heldringschool. Nu 
mis ik de adressen van twee families waar ik nog 
paaseitjes moet afleveren. Het gaat om de families 
L.T. Falkena en P. Wever. Als deze het lezen of u 
weet waar ze wonen kunt u mij dan even bellen of 
een sms sturen? Dan kom ik ze nog even langs-
brengen. Mijn telefoonnr is : 06 22399226.

GEVRAAGD – Vogelwijkgezin dat tijdelijk in 
Zambia woont zoekt een huis in Vogelwijk voor 
3 à 4 weken vanaf ongeveer 22 juni, met ruimte 
voor 2 volwassenen en drie kinderen van 0, 4 
en 6 jaar. Reacties: pmvanwijk@hotmail.com 
(Pauline)

TE KOOP - Een nieuwe Tempur 2 zijdige com-
forttopper opleg matras. Maten 100x200x7 cm.
Het is een nieuw oplegmatras, slechts eenmalig 
getest. Nieuwprijs 930 euro (bon aanwezig)
incl. 11 jaar garantie. Prijs nu 450 euro. Tel. 06-
20309065.
  
POSTZEGELS - Een beginnend verzamelaar kan 
een paar zakjes niet-afgeweekte postzegels komen 
ophalen. Ze zijn van alle delen van de wereld. 
Tel 3234274.

BIJLES WISKUNDE EN REKENEN – Ik 
geef al meer dan 10 jaar bijles en heb ook op 
diverse Haagse middelbare scholen gewerkt als 
wiskunde docente. Naast mijn huidige werk op de 
Rotterdamse Hogeschool heb ik nog ruimte om 
buurtbewoners te helpen bij rekenen en wis-
kunde. Tel. 06 14 54 22 36.
 
HULP IN DE HUISHOUDING – Mijn hulp 
heeft nog tijd beschikbaar. Ze is zeer betrouwbaar, 
vriendelijk, werkt stevig door en is flexibel. Zij 
werkt al jaren in de Vogelwijk. U kunt haar bellen 
op nr. 06 39361189. Voor informatie en referen-
ties: 06 50661130.

TE HUUR - Te huur voor Vogewijkbewoners: een 
6-persoons ‘town house’ op de Monte Mayor Golf 
& Country Club, Benahavis (Marbella), Spanje. 
Zie: www.ourtownhouseatmontemayor.nl. 
Voor boekingen en/of vragen: tel. 06-28900033 
of ourtownhouseatmontemayor@gmail.com.

TE KOOP - Nieuwe hard disc Seagate 160 gb ide 
(waarde € 42,50) voor € 20. Tel.3642034.
 
GEZOCHT - Wie wil zo nu en dag een dagje op 
mijn oude hond passen? En wie wil mij inci-
denteel rijden voor bezoeken buiten Den Haag 
(museum e.d.). Een auto is aanwezig. Beide uiter-
aard tegen tevoren afgesproken vergoeding. Tel. 
3646885.
  
GEZOCHT - Ik zoek en hoop te vinden een flinke 
hulp voor schoonmaakwerkzaamheden in huis en 
van de praktijk. Het gaat om 24 uur per 4 weken. 
Graag correct Nederlands sprekend en een goede 
werkhouding. Tel. 3469061. Bij voorkeur na 18.00 
bellen.
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TE KOOP - Robuust eikenhouten bureau met 
stoel, anno 1900. Foto’s per email, 
liesvanreenen@live.nl Prijs in overleg. 
Inlichtingen tel. 06-53261995.

AANGEBODEN - Bridge club Replay in Den 
Haag wil op de donderdagavond een dames-
bridgeclub oprichten. Prachtige locatie aan het 
Stadhoudersplantsoen 28 met goede en vrije 
parkeergelegenheid. 
Voor inlichtingen: 06-40585775.

TE KOOP - Wegens auto van de zaak een goed 
onderhouden Zilvergrijze Golf VW 1.4 met airco 
te koop aangeboden. Hatchback, 5 deurs, elektri-
sche deurvergrendeling, raambediening (voor en 
achter), lichtmetalen velgen, radio- en cd-speler, 
kenteken: 67-NK-DP, kilometerstand 90.000, 
APK gekeurd april 2011. Vraagprijs 8.250 euro. 
Bel voor meer informatie: 06-38040178 .

TE KOOP - Algarve Portugal omgeving Faro. 
Vrijstaande villa met grote aangelegde tuin en 
zwembad, grote living, 3 slaapkamers, 2 bad-
kamers, cv-inst. plus allesbrander/haard. Eigen 
bron. Prijs 425.000 euro. 
Voor verdere inlichtingen: 06 51226529.

OPPASWERK GEZOCHT - Hallo, ik ben 
Angelique van Ballegooyen (19 jr) en zoek op-
paswerk. Ik heb mijn diploma voor de opleiding 
‘helpende zorg en welzijn’. Ik loop nu stage op 
een basisschool. Ik werk graag met kinderen en 
wil hier mijn beroep van maken. Neem contact 
met mij op per e-mail:  Angel19@live.nl of  
tel. 06-12200832.
 
TE KOOP - Een niet-gebruikte Union 
Postcodeloterijfiets voor 175 euro. 
Tel. 323 39 68. 

TEHUIS VOOR KAT GEZOCHT -  Wie wil er, 
eventueel tijdelijk, een lieve kat van 12 jaar in 
huis nemen? Hij is van mijn dochter die in China 
werkt. Hij is superlief, aanhankelijk en goed 
gezond. Anders moet hij weer naar het asiel waar 
hij vijf jaar geleden al uit kwam. 
Tel. 06 218 145 40.
 

    Lorre

Gevels
                                                             
Je ziet het nogal eens gebeuren en 

ik vraag me af waarom de gevels 

van huizen worden schoongespo-

ten. Is dat voor het behoud van je 

woning? Ik stelde deze vraag aan 

een paar mensen.

Nou, het antwoord was unaniem. 

Nodig is het niet, het wordt alleen 

mooier. Mooier?? Een oud huis laat 

je toch oud, dát is mooi en spaart 

een vracht geld.

Maar je kunt daarover van mening 

verschillen.

Neem Marijke Helwegen. Zij heeft 

haar gevel ook opgeknapt. Eerlijk 

is eerlijk, mooi is ze wel geworden, 

maar nodig is het niet, het kost een 

lieve duit en ook daar kun je ver-

schillend over denken.

Mijmerend gingen mijn gedachten 

uit naar een paar van mijn vriendin-

nen, net als ik bejaard, en ik dacht: 

Je hebt een ouwe kop, maar mooi 

dat-ie is… Het is maar net waar je je 

prioriteiten legt.
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail: 
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond, 
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan ook contact 
op met de veiligheidscoördinatoren van de wijk-
vereniging, Victor Veenman en Pieter Zeestraten:
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het ma-
ken van een afspraak op woensdag, donderdag 
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar-
straat 69, tel. nr.  346 95 43. 
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan 
verbonden

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen 
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks 
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig 
gevoel. 
Tel.  360 02 37.

Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent 
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoor-
beeld voor een praatje of om er eens op uit te 
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u. 
Tel. 360 02 37.

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot die thuis niet alleen kan worden gelaten, 
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een 
paar uur tussenuit wilt. 
Tel. 360 02 37.

Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht, 
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor 
informatie, bemiddeling en advies op het gebied 
van wonen, welzijn en zorgverlening. 
Tel. 754 55 55.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

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

Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl

Ouderenactiviteiten
W. van Alphen-Schröder, Sportlaan 998
tel. 360 21 37 of 06-51373635

Buurtpreventie
Victor Veenman, Pieter Zeestraten
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl

Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: vogelverkeer@gmail.com

Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com

Tennisclub
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl

Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02

Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten, 
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,  
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl

Speelplekken 
Job Heimerikx en Maurits Voncken: 
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl   of 
maurits.voncken@minvenw.nl 

Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl

Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl

Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com

Penningmeester
Rob Heidt
Mezenlaan 60, tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl

Overige bestuursleden
Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
Karin Donk (vicevoorzitter), 
Sijzenlaan 68, tel. 324 23 95

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een accept-
giro toegezonden. Gironummer wijkvereniging: 
1783722.

WIJKVERENIGING


