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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.

Rond Koninginnedag vertoefde ondergetekende
een aantal weken op een ander continent. Bij
terugkeer op het Vogelwijknest, aan het begin van
de derde meiweek, had de omgeving een vervreemdend effect. Bij vertrek was de lente nog niet
doorgebroken en waren vele bomen en struiken
nog kaal. Nu stond alles opeens in fris groen blad,
spatte het fluitenkruid uit de bermen en knalde
het koolzaad als een geëxplodeerde gele verfbom
je blikveld binnen. En dat waren niet de enige veranderingen die de ogen deden knipperen. Dat het
kabinet-Rutte was gevallen, hadden we indertijd
nog net meegekregen, maar wat was in vredesnaam de Kunduz-coalitie waar iedereen het nu
opeens over had? En wat was de rioolvernieuwing
in de wijk alweer een eind opgeschoten!
Maar een mens went snel aan veranderende
omstandigheden. Zo drong ook binnen een paar
dagen het besef door dat we waarschijnlijk moeten
leren leven met het idee dat over enkele jaren
een 90 meter hoog hotel aan de zuidkant van de
Scheveningse haven verrijst. De coalitiepartijen in
de Haagse gemeenteraad durfden het niet aan wethouder Norder en diens collega-stadsbestuurders
het vuur nader aan de schenen te leggen.
De realisering van het Scheveningse ‘landmark’,
zoals grote opvallende gebouwen in architectentaal al gauw worden genoemd, zal voor velen een
schrikbeeld zijn. De vuurtoren van Scheveningen
is ruim 49 meter hoog. Het fundament ervan staat
ongeveer tien meter boven het zeeniveau, dus hij
torent in totaal zo’n zestig meter boven het strand
uit. Het geprojecteerde hotel van 90 meter schiet
daar dus nog dertig meter overheen.
Laten we hopen dat het – als het doorgaat - in elk
geval een fraai architectonisch ontwerp wordt.
Wat dat betreft leven we gelukkig in een gunstig
tijdperk, want na de fantasieloze lelijkheid die de
architectengeneratie van de jaren zestig, zeventig
en tachtig heeft geproduceerd (uitzonderingen
daargelaten), is er sinds een jaar of twintig weer
veel creativiteit en schoonheid in de architectuur
waarneembaar.
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Wat ik al vreesde in mijn voorwoord in het
meinummer, lijkt helaas bewaarheid te
gaan worden. De plannen voor het vroegere
Norfolkterrein, inclusief de 90 meter hoge
hoteltoren, zijn door de commissie Ruimte uit
de gemeenteraad goedgekeurd. Het frustrerende is dat dit is gebeurd ondanks eensgezind
protest van alle bewonersorganisaties langs de
kust. Daarnaast waren ook de belangenorganisaties van Scheveningse ondernemers tegen.
De 15 bewonersorganisaties vertegenwoordigen bij elkaar meer dan 100.000 Hagenaars.
Met deze organisaties is een open brief in de
krant gezet en ook aangeboden in de commissie Ruimte. Je zou toch zeggen: hier moet naar
geluisterd worden! Maar nee…

Algemene Ledenvergadering van 22 mei hebben we een convenant kunnen tekenen tussen
bewoners, het stadsdeelkantoor en de politie
over de inrichting van de Kwartellaan en het
beheer van groen en openbare ruimte aldaar.
In het akkoord zitten ook preventieve afspraken met betrekking tot hangjongeren.
Wijkfietstocht met stadsdeeldirecteur
Op 20 juni krijgen we gewaardeerd bezoek
van een delegatie van het Stadsdeelkantoor
Segbroek, onder leiding van directeur
Hanneke Schippers. We verzamelen om 19.30
uur bij de Sacramentskerk aan de Sportlaan
en zullen samen een fietstocht maken langs
diverse ‘knelpunten’ in de wijk. Tijdens de
recente ledenvergadering zijn al enkele suggesties gedaan: bijvoorbeeld de verkeerssituatie aan de Houtrustweg, bij de Houtrustbrug
en bij de samenkomst van Segbroeklaan en
Sportlaan.
U kunt uw suggesties nog doen via onze
website www.vogelwijkonline.nl. En u bent
van harte uitgenodigd om op 20 juni mee te
fietsen.

Irrationeel
Politiek kan raar en irrationeel lopen, dat zie je
maar weer. Alle wijken langs de kust tegen, alle
oppositiepartijen tegen. En van de coalitiepartijen is slechts één partij ronduit vóór (de PvdA,
de partij van wethouder Norder) en hebben
de drie andere (VVD, CDA, D66) ons laten
weten ,,helemaal niet blij en eigenlijk tegen te
zijn, maar ja, we zitten vast aan het coalitieakkoord.’’ En zo gaat het dus toch door.

Nieuwe webmaster
We hebben een opvolger gevonden voor webmaster Peter Arends. Om te beginnen, Peter
nogmaals dank voor jouw inzet en de opzet
van de website in de afgelopen anderhalf jaar!
Graag heet ik wijkgenoot Ruud van der Hoofd
van harte welkom als nieuwe webmaster!
Ruud gaat ook zitting nemen in de wijkbladredactie, zodat website en blad meer aanvullend
worden op elkaar. Ja ja, ook wij gaan met de
tijd mee…
Tot slot: nog een paar dagen en dan is-ie er
weer… de Vogelwijk Classic Car Rally!

Convenant Kwartellaan
Waar betrokkenheid en samenwerking tussen
gemeente en bewoners wél heeft gewerkt?
Onder meer aan de Kwartellaan. Tijdens de

Pieter Duisenberg
(mede namens collega bestuursleden Anke
Lütkenhues, Marianne Moor, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)
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Ook economische
crisis in de Vogelwijk?
Nog tientallen wanbetalers!
In de laatste week van mei waren er nog
165 leden van de wijkvereniging die hun
contributie over 2012 niet hadden voldaan.
Nogmaals bij dezen een oproep om na
te gaan of u voor dit jaar hebt betaald.
Dat scheelt in de brieven die als aanmaning moeten worden verstuurd. Wie niet
betaalt, moet helaas uit de ledenlijst worden
geschrapt. Maar wilt u niet voor slechts 15
euro op de hoogte blijven van het wel en
wee in de wijk? Ik kan het mij nauwelijks
voorstellen.
Twijfelt u of u betaald heeft, bel of stuur een
bericht naar mij. Ik heb de lijst met namen
naast mijn telefoon liggen.
Rob Heidt, penningmeester
Tel. 365 87 28
robertheidt@hetnet.nl

Het boek over de
architecten gebroeders
Fels komt er echt!
De productie van het boek over de architecten
J.B. Fels (die tienallen huizen in de Vogelwijk
heeft ontworpen) en diens broer H. Fels
(vooral bekend door industriële bouw) loopt
enige vertraging op. ,,Maar tegen alle mensen
die ons al genereus hebben gesponsord, zeggen
we: het komt er echt!’’, zegt Vogelwijkbewoner
Rob Fels, de kleinzoon van J.B. Fels die het
boek samen met architectuurhistoricus Marcel
Teunissen samenstelt.
De auteurs zijn nog naarstig op zoek naar wat
extra sponsorbedragen, want zonder een financiële basiszekerheid durft uitgeverij De Nieuwe
Haagsche er niet aan te beginnen. ,,Maar
helaas houdt het in subsidieland tegenwoordig
niet over,’’ aldus Rob Fels. ,,We hebben inmiddels wel enkele goede contacten gelegd, maar
pas in juli weten we zeker wanneer we met ons
project kunnen beginnen. We geven in elk geval
de moed niet op. En mocht het onverhoopt toch
helemaal mis gaan, dan krijgt iedereen die al
geld heeft gestort dat bedrag netjes terug.’’

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag 9 juni

Vlaggetjesdag in haven Scheveningen

Zondag 10 juni

Vogelwijkrally voor klassieke- en sportwagens, start vanaf 11.30 uur bij
de HALO

Zaterdag 16 juni

Estafettedag Haag Atletiek

Woensdag 20 juni

‘Wijkschouw’ door Hanneke Schippers, stadsdeeldirecteur Segbroek.
Verzamelen 19.30 voor de kerk aan de Sportlaan. Fiets meenemen.

Vrijdag 29 juni

Excursie senioren naar Corpus

Zondag 2 september

Boomfeestmiddag op
Nachtegaalplein

Zondag 9 september

Vogelwijk Lanenloop en aansluitend wijkborrel (voor alle bewoners)

Vrijdag 21 september

Vogelwijk Golf Open
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Ruud van der Hoofd nieuwe
beheerder vogelwijkonline.nl
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Sinds half mei heeft de website van wijkvereni
ging De Vogelwijk (www.vogelwijkonline.nl) een
nieuwe beheerder oftewel webmaster: Ruud
van der Hoofd, bewoner van een huis aan de
Laan van Poot tussen de uitmonding van de
Wildhoeflaan en Pauwenlaan. Hij nam de taak
over van Peter Arends, die de website het afgelopen jaar op poten heeft gezet, en is meteen
enthousiast aan de slag gegaan.
Hoewel Ruud (59 jaar en geboren in Batavia)
nog maar anderhalf jaar in de Vogelwijk woont,
kent hij de buurt al lange tijd. Zijn ouders
hebben namelijk vele jaren een huis aan de
Kruisbeklaan gehad. Bovendien groeide hij op
aan de Goudsbloemlaan en woonde hij in 2009
en 2010 aan de Ranonkelstraat, allemaal in de
nabijheid van de stek waar hij zich nu bevindt
en waar hij samenwoont met zijn van origine
Poolse echtgenote Bozena en een tienerzoon
en –dochter die beiden op het Segbroekcollege
zitten.
Systeemanalist
Over computers hoef je Ruud niets te vertellen, want gedurende zijn werkzame leven was
hij systeemanalist en programmeur. Inmiddels
is hij met vervroegd pensioen. ,,Ik ben na m’n
gymnasium gaan werken bij de Postgiro, hier
in Den Haag, en daar heb ik een informaticaopleiding gevolgd,’’ vertelt hij. Later werd ook
het girokantoor in Arnhem zijn werkdomein.
Na een paar jaar besloot hij z’n digitale vleugels
nog verder uit te slaan. ,,In 1985 kon ik een zeer
aantrekkelijke functie op dat gebied krijgen bij
de Europese Investeringsbank in Luxemburg. Zo
ben ik dus daarheen verhuisd en het werk daar
beviel zo goed dat ik er 24 jaar ben gebleven.
Het omgaan met computers, dat eigenlijk begon
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als een hobby, is geleidelijk een passie geworden. Ik heb er nog steeds plezier in.’’
Vrijwilligerswerk
De Vogelwijkwebsite is overigens niet de enige
die Ruud beheert. ,,Bij wijze van vrijwilligerswerk geef ik ook digitale ondersteuning aan
de wijkvereniging in Transvaal. Daarvoor ben
ik nu en dan te vinden in het wijkcentrum De
Paardenberg in de voormalige Julianakerk aan
de Kempstraat. De komende tijd wil ik rustig bezien wat er allemaal kan worden verbeterd aan
de website van de Vogelwijk. Er moet bijvoorbeeld een wat helderder structuur in worden
gebracht en je moet zien te voorkomen dat-ie
vol loopt met oude informatie. Enfin, daar kom
ik wel uit.’’
Ruud gaat als webmaster deel uitmaken van de
redactie van het wijkblad. Zo zal hij onder meer
samen met de schrijvende redacteuren bepalen
wat er op de website komt en in welke vorm.
Wie Ruud suggesties wil doen over de website of
informatie wil sturen die via de website wereldkundig kan worden gemaakt, kan hem benaderen via: webmaster@vogelwijkonline.nl
of rudi.vanderhoofd@gmail.com

De Vogelwijkhuizen van de
familie Schoen
Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Mensen die zijn opgegroeid in de Vogelwijk en daarna zijn uitgezwermd naar
andere locaties keren na verloop van tijd vaak terug naar het ouderlijk huis om
er zelf te gaan wonen. De afgelopen jaren hebben in dit blad al vele voorbeelden
gestaan van zo’n terugkeer op het oude Vogelwijknest.
Zo keerde onder anderen Pieter Cusell met
zijn vrouw Dien na de dood van zijn ouders
naar Wildhoeflaan 23 terug. Josien BansemaCost heeft met haar gezin enige tijd in het huis
van haar jeugd aan de Fuutlaan 2 gewoond.
Joop Teepe, die vanaf 1935 opgroeide aan
de Laan van Poot 166, woonde daar opnieuw
(nu met echtgenote Ellen) tussen 1966 en
2006. Esther Lunshofs ouderlijk huis stond
aan Houtrustlaan 16 en sinds kort is dat
opnieuw haar domicilie, die zij deelt met man
en zoontje. En in het februarinummer van dit
jaar stond een artikel over tassenontwerpster
Natassia Jacobs die met haar man Maarten van
Bremen en hun kinderen hun intrek hadden
genomen in het ouderlijk huis van Maarten
aan Laan van Poot 296.

op Java,” vertelt Tineke-Schoen-Obbink. ,,Ik
heb daar ook in een Jappenkamp gezeten en
daarna heeft mijn vader mijn zusje en mij zo
snel mogelijk naar Nederland gestuurd omdat
hij dat veiliger voor ons vond. Enige tijd daarna
zijn mijn ouders ook naar Nederland gekomen,
maar eerst wilde mijn vader zijn werk daar
afmaken - hij was gemeentesecretaris - en zo
goed mogelijk overdragen.’’
In 1954 gingen mijn ouders op Nachtegaalplein
22 wonen. Ik woonde zelf toen in Leiden met
mijn man Jaap Schoen, die ik in Den Haag op

Fuutlaan, Nachtegaalplein, Mezenlaan
Het kan nog sterker, zoals de wederwaardigheden van de familie Schoen bewijzen, een
familie die al vele decennia met de Vogelwijk
is verbonden. Rutger Jan Schoen, zoon van
het echtpaar Jaap en Tineke Schoen, woont
momenteel in het huis van zijn ouders aan de
Fuutlaan. Bovendien is zijn broer Michiel met
z’n gezin in het huis van zijn grootouders aan
het Nachtegaalplein getrokken. Moeder Tineke
Schoen is zelf ook in de Vogelwijk gebleven en
woont nu op de Mezenlaan.
,,Ik ben op 19 juni 1931 geboren in Semarang
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zwemclub HZ&PC had leren kennen. Na zijn
studie geneeskunde en specialisatie werd Jaap
neuroloog in het Diaconessenhuis in Voorburg,
maar daar wilden we niet wonen. Jaap wilde
niet, als hij bij de bakker stond, van patiënten
horen dat de pilletjes die hij voorgeschreven
had niet of juist wel hielpen. Daarom kozen ook
wij voor de Vogelwijk.’’
,,In september 1965 kochten we het pand op
Fuutlaan 15 voor 75.000 gulden. De heer en
mevrouw Bruinsma, die daar toen woonden,
zouden naar een verzorgingsflat in het Belgisch
Park gaan. Helaas bleek het veel langer te
duren voordat daar plaats was en dus bleef het
echtpaar Bruinsma, heel aardige mensen hoor,
op de benedenverdieping van het huis wonen.
Wij bewoonden met onze twee zoontjes Rutger
Jan – uit 1957 - en Michiel, die vier jaar later
was geboren, de rest van het huis. Helaas was
er boven geen verwarming! Het heeft uiteindelijk twee jaar geduurd voordat de Bruinsma’s
vertrokken.”

Gobtiko
Op de Fuutlaan werd in 1967 dochter
Caroline geboren. De kinderen gingen naar de
Nutsschool en Caroline ontmoette daar haar
latere vriendje Stijn Timmermans, die op de
Kanarielaan woonde. Ze is ook met dit jeugdvriendje getrouwd. Ze hebben drie kinderen
Josephine (12), Guus (10) en Frederike (7) en
wonen nu in Rijswijk.
Rutger Jan studeerde communicatiewetenschappen en woont met zijn vrouw Amanda
de Glanville en hun kinderen Mabel (13) en
Hubert (11) in het ouderlijk huis Fuutlaan 15.
Zoon Michiel studeerde belastingrecht,
trouwde met Els Peeters en heeft nu een
kleinschalig aannemersbedrijf. Zij wonen met
hun ‘drie J’s’ (Jaap van 14, Jasper van 11 en
Janneke van 12) in het huis van de ouders van
Tineke op Nachtegaalplein 22. Die woning
is dus al sinds 1954 in handen van dezelfde
familie. Aan de gevel zit nog steeds een mooi
bord met de naam ‘Gobtiko’ hetgeen staat voor
de namen van de familie van Tineke.
Hoewel Tinekes moeder de welluidende namen
Margaretha Carolina droeg werd ze Go genoemd. Ook hun oudste dochter kreeg de naam
Go. ‘Go’ staat dus voor moeder en zus. ‘Ob’
is Tinekes vader (Herman Obbink), ‘Ti’ staat
uiteraard voor Tineke en ‘Ko’ voor haar broer
Jacobus, die tijdens zijn studie bij een zeilongeluk is verdronken.
Burencontact
,,Toen we op de Fuutlaan woonden, hadden
we met veel buren goede contacten,’’ vertelt Tineke. ,,Zoals met de familie Smit van
Fuutlaan 5. De zonen Casper, Thijs en Jelke Jan
waren vaak bij ons, vooral tijdens de ziekte van
hun moeder. Toen hun beide ouders overleden
waren, heeft Jelke Jan nog twee jaar bij mij in
huis gewoond om zijn middelbare school hier
af te maken. Casper en Thijs studeerden toen
al. Ik beschouw hen ook een beetje als mijn
kinderen en hun kinderen zijn voor mijn gevoel
eigenlijk ook mijn kleinkinderen.’’ ,,Casper is
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50-jarige leeftijd overleden. We waren toen
met vakantie op Corsica. Zijn hobby was duiken. Hij dook in het water en kwam normaal
weer boven, maar toch zag ik dat er iets aan de
hand was: de dure zaklamp die hij bij zich had,
zat niet in zijn hand, maar dreef op het water.
Hij bleek een hartaanval te hebben gehad.’’
,,Ja, dat was een enorm verlies. En ook in
andere opzichten veranderde ons leven. We
hadden altijd praktijk aan huis en ik nam de
telefoon aan, maakte de afspraken en deed de
administratie. In die tijd hadden we het heel
druk, zonder mobieltjes en computers. We hadden toen ook een aantal dagen per week een
hulp die het huishouden draaiende hielp houden en de kinderen opving. Vanaf die vakantie
op Corsica bleef ik alleen met de kinderen op
de Fuutlaan, zonder man en zonder de drukke
praktijk.’’

vaatchirurg en hij woont op het Haanplein met
zijn vrouw en hun kinderen Olivier, Sam en
Isabel. Thijs is tandarts geworden en naar de
Veluwe verhuisd. Jelke Jan is nu dierenarts en
ook hij is de Vogelwijk trouw gebleven, want
hij woont met zijn vrouw en tweejarig zoontje
Stijn op de Spreeuwenlaan.’’
,,Mijn kleinkinderen van de Fuutlaan en het
Nachtegaalplein komen op woensdag altijd
bij me lunchen. Heel gezellig, zoals je ziet,”
zegt Tineke, want ook nu we haar spreken zijn
Mabel, Hubert, Jasper en Janneke aanwezig.
Alleen Jaap ontbreekt. Die is aan het drummen
of voetballen.

Nog een huis: het speelhuis
De achtertuin van Tinekes huis aan de
Mezenlaan grenst voor een deel aan de
achtertuin van het huis van Michiel aan het
Nachtegaalplein. Daar tussenin staat nóg een
huis: het speelhuis.
Bij de Mezenlaanwoning hoorde oorspronkelijk
een garage, maar de toegang daar naartoe was
al door vorige bewoners versperd door planten
en struiken. Zoon Michiel heeft toen de garage
verbouwd tot een prachtig speelhuis voor de

Bombardement Bezuidenhout
Met weemoed vertelt Tineke over haar gestorven man Jaap. ,,Hij woonde in zijn jeugd in het
Bezuidenhout, aan de van Imhoffstraat. Tijdens
het vergissingsbombardement van maart 1945
is zijn ouderlijk huis als één van de weinige huizen in die wijk gespaard gebleven. Dat was een
wonder! Helaas is Jaap al in 1981 op nog maar
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kinderen. Het staat er vol met speelgoed en de
vloer ligt bezaaid met legostenen. Je zult maar
zo’n oma met zo’n speelhuis hebben!
Tineke vertelt verder: ,,Op aanraden van de
kinderen nam ik hier op de Mezenlaan ook een
hondje. Het moest wel een ‘Westley’ zijn, vond
ik. Vroeger hadden we op de Fuutlaan ook een
Westley, die Jasper heette. Ik belde een kennel
op en daar vroegen ze hoe oud ik was. Toen
ik mijn leeftijd noemde, zeiden ze dat ik veel
te oud voor een puppy was. Uiteindelijk is er
hier toch eentje gekomen omdat mijn dochter
Caroline garant stond voor de opvang, voor het

geval er met mij iets zou gebeuren. En zo heb ik
nu Flo als huisgenoot.’’
,,Jammergenoeg ben ik een poos geleden door
toedoen van Flo gevallen, waarbij ik mijn heup
heb gebroken. Die was niet zo makkelijk te
repareren, want mijn botten zijn wel erg broos.
Het gaf een hoop ellende, maar gelukkig heb ik
heel veel hulp van buren en vrienden.”
Toch blijft Tineke er vrolijk onder. Ze houdt nog
van een wijntje en van meer goede dingen des
levens, maar vooral heel veel van haar kinderen
en kleinkinderen en niet te vergeten van haar
tuin aan de Mezenlaan.

Vogelwijk vaarwel!
Door Hans Abbink
Bent u wel eens verhuisd? Vast wel, en wij
natuurlijk ook wel eens. Alleen vond de laatste
verhuizing voor ons veertig jaar geleden plaats.
Onze kinderen waren toen nog klein. Zij weten
eigenlijk niet beter dan dat wij altijd in de
Vogelwijk hebben gewoond, om preciezer te
zijn: in de Vliegenvangerlaan.
Als je dan, zoals wij, toch na vier decennia het
besluit neemt om te gaan verhuizen, confronteert je omgeving je prompt met twee vragen:
waarom en waarheen?
Op de eerste vraag zal iedereen die van woning
gaat wisselen wel een eigen antwoord hebben.
Toen wij in de vroege jaren zeventig verhuisden
was de reden verandering van werk en de gedachte dat we dan ook maar in de stad van die
nieuwe baan - Den Haag - wilden gaan wonen.
Maar nu was de reden anders en moeilijker,
want waar kun je beter wonen dan in een
fijn huis in de Vogelwijk? Maar toch: wilden
mijn vrouw Evalien en ik daar samen oud(er)
worden en er misschien ooit alleen overblijven?
Nee dus, was ons beider antwoord en dan ben
je al beetje aan het afscheid nemen.
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Te Koop
Toch is de schok nog groot als de makelaar
ineens (al was het volgens afspraak) een groot
bord met ‘Te Koop’ in je tuin komt zetten.
Stiekem denk je dan: het zal in deze crisistijd
wel een poosje duren eer het pand verkocht is.
Ondertussen dient dan wel de tweede veel
gestelde vraag zich nadrukkelijker aan, al was
het maar omdat je laangenoten en anderen dat
graag willen weten. Waarheen? Het was in elk
geval zeker dat het niet een ‘afgelegen’ plek
als Groningen, Maastricht of Middelburg zou
worden. We wilden graag in de buurt blijven,
maar ook Den Haag is aardig groot, dus het
was lastig kiezen.
Wat waren daarbij onze overwegingen? We
hebben serieus een lijstje gemaakt. Minimaal
100 m² en alles gelijkvloers, op één verdieping. Met andere woorden: ‘horizontaal naar
binnen - en t.z.t. horizontaal naar buiten’. Het
moest dus een appartement worden, het liefst
wat hoog - vanwege het uitzicht - en uitgerust
met een lift. Verder niet te ver van openbaar
vervoer, dichtbij winkels, een aardig balkon
met voldoende zon, geen parkeerproblemen
en nog zo wat.
Maar daar waren we nog niet echt mee bezig.
Eerst maar eens kijken wat we weg zouden
doen. We hadden immers tijd genoeg.
Mocht u ook zo ver komen: begin dan met de
zolder. Dat lijkt eenvoudig, maar is het toch
niet. Je heb immers niet voor niets al die rot-

zooi bewaard omdat je het nog eens nodig zou
kunnen hebben of om aan je kinderen te geven.
Dat laatste moet je trouwens maar vergeten. Zij
hebben allang hun eigen verzameling aangelegd en niet weggedaan. Bovendien: wat moeten zij met onze herinneringen, bijvoorbeeld
uit onze verlovingstijd? Terzijde vraag ik me af
of er tegenwoordig eigenlijk nog wel verloofd
wordt, maar dat is een ander verhaal.
Gelukkig bestaan er kerkelijke verkoopdagen
en de website Marktplaats.nl en anders is de
Kringloopwinkel altijd blij met je overtollige
spullen. Zo hoefden we niet alles wat overbodig
leek geworden weg te gooien.
Badkuipcurve
Op aanraden van onze makelaar hadden we
ons huis in het voorjaar - nu een jaar geleden te koop gezet. Een mooie tijd immers om je
huis schoon te maken of (in plaats daarvan) te
verhuizen.
Kent u de badkuipcurve? In het begin komen er
aardig wat reacties, daarna een hele poos niks
en na een poosje loopt de belangstelling weer
iets op. Wij hebben aan de Vliegenvangerlaan
ongeveer vijftien kijkers gehad, maar dat
betekende wel iedere keer je huis opruimen,
schoonmaken, kasten op orde brengen en
bedden opmaken, soms zelfs al vóór 09.00
uur! Wat wij niet gedaan hebben, maar wat
wel schijnt te helpen is een appeltaart bakken
als er kijkers komen. De geur stemt de mensen
gunstig, zegt men. Hoe dan ook: ons huis heeft
er veertig jaar nooit zo lang achter elkaar zo
opgeruimd uitgezien.
En dan opeens, na een paar maanden, zijn er
mensen die twee keer komen kijken. Een goed
teken, blijkt achteraf. Dan moet je ineens echt
ja of nee zeggen. We hebben ja gezegd. Boffers
waren wij, zei iedereen, maar het voelde toch
even onwennig.
Huizen kijken
Zo begon fase twee: waar gaan we naartoe?
Dan word je zelf kijker. Dat is wel leuk, want er
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staat een boel te koop! Op een ochtend bezoek
je bijvoorbeeld vier appartementen met de ene
makelaar en dan ‘s middags met een andere
makelaar nog drie andere. Voor alle zekerheid
bekijk je daarna nog een paar hele andere mogelijkheden elders in de stad. Toen een tweede
ronde, samen met de kinderen, langs de beste
opties. Het was een periode van veel wikken en
wegen. Pas nadat we zeker wisten dat we ons
huis hadden verkocht, maakten we de definitieve keus. Het werd een ruim appartement
aan de Groen van Prinsterlaan, nota bene op
loopafstand - iets meer dan een kilometer - van
de Vliegenvangerlaan.
We waren blij dat we met onze kopers overeen
waren gekomen dat we nog een paar maanden
in ons oude huis mochten blijven wonen. Nu
konden we ons nieuwe onderkomen tenminste
een grote beurt geven. Dat is weer een apart
verhaal. Dan maak je in korte tijd heel veel keuzes. Een nieuwe keuken en andere badkamer
zijn al bijna vanzelfsprekend.
Wij hadden het geluk dat wij bij verschillende
bewoners in het flatcomplex, onder wie ook
oud-Vogelwijkers, mochten komen kijken. Dat
heeft ons goed geholpen en op ideeën gebracht. Gelukkig zijn wij het samen heel vaak
eens over wat wij zouden willen.
Als het dan allemaal gelukt is en je woont er,
dan gebeurt er iets bijzonders. Dan komt er
weer een hele ronde kijkers. Want je buren,
vrienden, familie, allemaal willen ze wel weten
hoe je het hebt overleefd en hoe het geworden
is. En natuurlijk ruim je dan opnieuw je huis
op, probeer je het spic & span te houden en
maak je bedden op. Kortom: alsof je het wilt
verkopen!
Goede buren
Ondertussen wonen we hier nu al een aantal
maanden. We hebben zelfs al geregeld heerlijk
in de voorjaarszon op ons nieuwe balkon gezeten. En niet te vergeten: de balans opgemaakt.
We hebben een hoop geld uitgegeven, maar het
was het waard. Maar één ding is misschien nog
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wel belangrijker en dat blijkt gratis: we hebben
net als aan de Vliegenvangerlaan opnieuw
goede en aardige buren, flatgenoten in dit
geval. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn,
maar dat is het niet.
En nu vraagt u zich natuurlijk af: kostte het
geen moeite om na veertig jaar de Vogelwijk te
verlaten? En missen jullie de oude buurt niet?
Evalien en ik hebben al een aantal keren tegen
elkaar gezegd dat het eigenlijk verbazingwekkend is dat we zo makkelijk afscheid hebben
genomen van de plek waar we zo vertrouwd
mee waren. We hebben er natuurlijk wel naar
toe geleefd en er zelf toe besloten. Ook niet
onbelangrijk is het feit dat we de activiteiten
die we in en rond de Vogelwijk hadden gewoon
hebben voortgezet: tennissen, de leesclub,
muziek maken en de kerkelijke activiteiten voor
de Houtrustkerk; zelfs tijdens alle verhuisperikelen.
Oriëntatie
Wel is onze oriëntatie veranderd. We zijn nog
nooit zo vaak in Loosduinen geweest. We
fietsen en lopen andere routes. Meer en Bos
is ook dichtbij, het strand wat verder. Maar
ik haal nog brood bij bakker Driessen aan het
Mezenpleintje en sinaasappelen bij groenteman Ron van Arkel op een paar passen daar
vandaan. En een van onze kinderen woont nog
in de Vogelwijk, dat helpt natuurlijk ook. Maar
eerlijk is eerlijk: we hebben de ontluikende
sneeuwklokjes en de krokusjes in de eigen tuin
dit voorjaar wel gemist. Aan de andere kant
ontlopen we wel de rioleringswerkzaamheden
met alle bijkomende lasten.
We zullen ons altijd met ons vertrouwde vorige
‘leefgebied’ verwant blijven voelen en vanzelfsprekend ook abonnee van dit wijkblad blijven.
Maar spijt van ons vertrek hebben we niet.
Want de flat en de buurt waar we nu wonen
vormen voor ouder wordende Vogelwijkers een
heerlijke plek.

Schrijf u in
voor het Vogelwijk Golf Open
Zoals eerder gemeld zal op vrijdag 21 september een golfwedstrijd voor leden van de
Vogelwijkvereniging worden georganiseerd. Na onze vorige aankondiging hebben zich al
een aantal enthousiaste wijkbewoners gemeld. Nu wordt de inschrijving daadwerkelijk
geopend en kan men zich opgeven voor deelname.
De wedstrijd wordt gehouden op de fraaie baan van de Golfclub Ockenburgh, onder de
vlag van de wijkvereniging, die deze wedstrijd ook financieel ondersteunt. De Vereniging
Golfclub Ockenburgh (GCO) zal de deelnemers gastvrij ontvangen. Gerekend wordt op
deelname van 30 tot maximaal 44 spelers.
Programma
Het programma begint om 15.15 uur in het clubhuis voor het afhalen van de scorekaarten
en het indelen van de flights. Om 15.45 gaat men naar de diverse afslagplaatsen voor een
shotgunstart om 16.00 uur. Er wordt gespeeld over 18 holes.
Als spelvorm is gekozen voor strokeplay met handicapverrekening, waardoor iedere golfer
een reële kans krijgt die dag mee te dingen naar de hoogste eer. Er zullen afzonderlijke prijzen zijn voor dames en heren. Na afloop kan worden deelgenomen aan een gezamenlijke
maaltijd, waarbij ook partners en familieleden welkom zijn.
Voorwaarden
Voor deelname moet u aan een aantal vereisten voldoen:
1. Lid zijn van wijkvereniging De Vogelwijk
2. In het bezit zijn van een golfhandicap of een golfvaardigheidsbewijs
3. Na een bevestiging van uw inschrijving dient u uiterlijk op 10 september te hebben
betaald.
Dankzij de financiële bijdrage van de wijkvereniging zijn de kosten bescheiden gebleven:
• 10 euro voor leden van de Golfvereniging Ockenburgh
• 20 euro voor overige deelnemers
• 20 euro voor de gezamenlijke maaltijd (incl. een glas wijn)
Graag aanmelden per e-mail via: vanede@wxs.nl
Vermeld uw naam, evt. lidmaatschap van golfclub, golfhandicap en met hoeveel personen
u wilt deelnemen aan de maaltijd. Hierna ontvangt u een
bevestiging van uw inschrijving.
Wij hopen op een grote deelname en een
gezellig golffeest.
Het wedstrijdcomité
Els Risselada, Chris van Ede en Bert Bruning.
Nadere inlichtingen: vanede@wxs.nl
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Schotse hooglanders in nieuw Ha
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Gedeputeerde Han Weber en wethouder
Sander Dekker lieten op maandagochtend 14 mei bij de kop van de De Savornin
Lohmanlaan vier Schotse hooglanders los in
het Westduinpark: twee volwassenen en twee
jonkies. Naast de praktische reden, namelijk
dat deze runderen ervoor moeten zorgen dat
het pas ontgonnen duingebied niet opnieuw
zwaar begroeit, was er ook een ceremoniële
reden voor deze handeling: de officiële openstelling van het herboren duinterrein rond de
vallei De Natte Pan.

gemeente, waterleidingbedrijf Dunea en de
uitvoerders van het spectaculaire natuurherstelproject, waren op het feestje afgekomen en
ook omwonenden toonden hun belangstelling.
Han Weber en Sander Dekker dankten de plannenmakers en uitvoerders voor hun enorme
inzet in het afgelopen half jaar. Het duingebied
tussen de Savornin Lohmanlaan en Kijkduin
heeft immers in een mum van tijd een geheel
ander aanzien gekregen: minder begroeiing,
meer zand, meer de natuurlijke uitstraling die
bij een duingebied hoort.

Uitstraling
Een kleine honderd aanwezigen, onder wie
vertegenwoordigers van de provincie, de
De Schotse hooglander is een meestal roodbruin runderras met grote horens. Een volwassen stier weegt 800 kilo en een koe 500
kilo. Ze kunnen tot achttien jaar oud worden
en zijn niet agressief. Dit runderras is zeer
geschikt om in natuurgebieden als grote
grazer te worden ingezet. In Nederland zijn
de hooglanders dan ook veelvuldig te zien
in natuur- en recreatiegebieden.

De wethouder haalde in zijn toespraak herinneringen op. Het gebied is hem zeer vertrouwd, want als kind ging hij al geregeld met
zijn grootouders op zondagen in de duinen
wandelen. Ook benadrukte hij het belang van
natuurgebieden in de nabijheid van een grote
stad. Den Haag doet het op dat vlak goed.
Vervolgens nodigde hij iedereen uit mee te
lopen naar de veewagens waarin de Schotse
Hooglanders waren aangevoerd. ,,Laten we die
vier grote jongens maar loslaten!”
Excursie
Nadat de grazers hun nieuwe leefgebied
nieuwsgierig waren gaan verkennen, werd
er voor belangstellenden een korte excursie
gehouden. In twee groepen van ieder 25 man
werd het duingebied nader verkend, met als
hoogtepunten de Natte Pan en de hoogste
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Werkbezoek
stadsdeeldirecteur
Hanneke Schippers
op 20 juni
Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers
komt op woensdagavond 20 juni naar
de Vogelwijk voor een zogeheten ‘wijkschouw’. Samen met bestuursleden van
de wijkvereniging en bewoners (iedereen
is welkom) fietst zij dan door de wijk
langs plekken en situaties die aandacht
en/of verbetering behoeven.

top van Zuid-Holland, De Vulkaan oftewel de
Haagse Piek. Tijdens de tocht werd verteld dat
wandelaars nu ook hier en daar van de paden
af mogen door de groene paaltjes te volgen die
her en der verspreid staan.
In de dagen na de officiële openstelling van het
gebied ontstond er enige ophef door berichten
dat ijverige duinwachters met bekeuringen van
40 euro hadden lopen strooien. Dat was niet
fair, zo luidden de klachten, omdat de paden
nog niet goed gemarkeerd waren en er nog niet
overal borden stonden waarop is vermeld aan
welke regels bezoekers zich dienen te houden.
Onderzoek van de gemeente wees echter uit
dat in de Hemelvaartsweek slechts twee boetes
waren uitgedeeld: aan iemand die z’n hond niet
aan de lijn had en aan een persoon die zich bij
de poel van de Natte Pan had gewaagd.

Omdat de Vogelwijk twee kilometer lang
is, zal Hanneke haar werkbezoek over
twee dagen verdelen. Op 20 juni komt
het noordelijk deel van de wijk aan bod
(Houtrustweg tot Kwartellaan) en in
september volgt dan een bezoek aan het
zuidelijk deel.
De wijkschouw van 20 juni begint om
19.30 uur voor de kerk aan de Sportlaan,
schuin tegenover het ziekenhuis.
Tijdens de algemene ledenvergadering
van de wijkvereniging op 22 mei werden
al enkele suggesties gedaan voor plekken
die de stadsdeeldirecteur (en haar ambtenaren) beslist in ogenschouw moeten
nemen. Daarbij werden vooral gevaarlijke
of onlogische verkeerssituaties genoemd, onder meer bij de Houtrustbrug
en ter hoogte van het Shell-station aan
de Sportlaan, de kruising SportlaanWildhoeflaan (waar het stoplicht op de
Wildhoflaan te kort op groen staat) en
het punt waar Sportlaan en Segbroeklaan
samenvloeien.
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Meerderheid gemeenteraad
steunt hoogbouw bij haven
Tot ongenoegen en teleurstelling van vele Hagenaars is de meerderheid van de
partijen in de Haagse gemeenteraad op 16 mei akkoord gegaan met de bouw van
een 90 meter hoog hotel aan de zuidelijke oever van de Scheveningse haven. Ook
werd ingestemd met de aanleg van een kabelbaan over de havenmonding en langs
de boulevard als dat technisch en financieel haalbaar is.
Deze omstreden elementen maken deel uit van
het ontwikkelingsplan voor het havengebied,
dat in 2020 gerealiseerd zou moeten zijn.
Wethouder Norder deed in de raadscommissie
Ruimte, waar het akkoord werd bezegeld, de
toezegging dat er een onderzoek zal worden
ingesteld naar afwikkeling van de verkeersstromen rond de haven en in de wijken daaromheen.
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Bijgesteld
De meeste partijen bleken van mening dat de
wethouder de afgelopen maanden het oorspronkelijke concept al in voldoende mate had
bijgesteld. Zo wordt de geplande hoogbouw
aan de noordkant en zuidkant van de haven
minder hoog (het was respectievelijk 100 en 70
meter en is nu vastgesteld op 90 en 40 meter)
en de voormalige Norfolkhaven – de ‘derde

haven’ – krijgt niet alleen een recreatieve
bestemming maar een gecombineerde
functie: voor zeezeilvaart en bedrijfsleven.
Volgens Rutger van Hoogstraten, die
namens de Vogelwijk deel uitmaakte van
de zogeheten klankbordgroep voor het
havenproject, en Vogelwijkvoorzitter Pieter
Duisenberg zijn met name de hoogbouw
en de kabelbaan paradepaardjes van de
PvdA. Rutger van Hoogstraten: ,,De coalitiegenoten CDA, VVD en D66 wilden een
knallende ruzie met de PvdA vermijden.
Maar veel raadsleden hadden wel buikpijn
van het feit dat de PvdA niet toestond alsnog een aantal elementen uit het totaalplan te schrappen.’’
Open brief
De bewonersorganisaties van een groot
aantal wijken langs de kust, waaronder
wijkvereniging De Vogelwijk, stelden
voorafgaand aan de beslissende politieke
beraadslaging van 16 mei een uiterste
poging in het werk om de partijen in de
Haagse raad alsnog op andere gedachten
te brengen.
Samen met de Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming en de organisatie van
havenondernemers hadden de wijken
- waaraan het Statenkwartier opvallend
ontbrak - in een open brief en een paginagrote krantenadvertentie hun bezwaren
tegen de plannen nog eens samengevat:
geen hoogbouw, geen kabelbaan en eerst
zoeken naar goede verkeersoplossingen.
Het protest mocht niet meer baten,
hoezeer ook werd beklemtoond dat het
hier gaat om de opvattingen van zeker
100.000 Hagenaars. Het enige wat de
tegenstanders nu nog rest is een juridisch
en bestuursrechtelijk offensief tegen de
plannen.

Achternamen
Het blijft grappig als je ziet hoe familienamen
soms treffend passen bij wat men doet of bij
toeval slaan op een situatie die op dat moment
speelt. In zulke gevallen moet ik sinds het
midden van de jaren negentig altijd denken
aan die burgemeester van het Gelderse dorp
waar de rivier buiten z’n oevers liep. Hij heette
Zomerdijk. En vanzelf komt dan ook de naam
boven van de woordvoerder van de pilotenvakbond, die Baksteen heet.
Al geruime tijd speelt er een kwestie met onroerend goed bij Schiphol, rond de heren Poot, een
naam die wij in de Vogelwijk maar al te goed
kennen. De heer Poot waar het momenteel
vooral om gaat, krijgt geen poot aan de grond,
heeft geen poot om op te staan en houdt al
meer dan zeven jaar zijn poot stijf. En hij blijft
toch met twee poten op de grond.
Natuurlijk zijn er veel meer namen die geen
enkel verband hebben met werk of situatie. De
heer Duivendak heeft niets met duiven, de heer
en mevrouw Appel verkopen geen appels en de
familie Bakker heeft een slagerij. Jan Kees de
Jager is ook geen jager, maar hij was de afgelopen maanden wel op jacht naar bezuinigingen.
Ooit was ik uitgenodigd op een vriendinnenlunch met twaalf vrouwen. Aanwezig waren
een Oranje, een Burger en een Prins. Helaas
ontbrak een Koning.
Er schiet me nog iets te binnen over dat
samenzijn. De gastvrouw had voor ieder een
oneliner bedacht die op de persoon in kwestie
sloeg. Aan de hand van die slogan moesten we
onze plaats aan tafel vinden. Het was bijzonder
origineel en heeft ons aardig beziggehouden.
De slagzin die op mij sloeg, luidde: ‘Zelfs achter
het net vangt ze nog vis’. Dat verwees naar
de mij toegedichte behendigheid in het voor
elkaar krijgen van allerlei dingen. Ik had me er
niet in herkend. Tja, de bekende blinde vlek!!!
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Hockeyrecreanten spelen het luie
zweet eruit bij HBS-Craeyenhout
Door Madelon Kranenburg

Bij sportverenigingen is het een vertrouwd beeld: de kinderen zetten op het
veld hun beste beentje voor en de enthousiaste ouders staan langs de lijn aan
te moedigen.Bij het zien van al die sportieve inspanningen, gaat het bij de
ouders ook wel eens kriebelen.
Zo ook bij Vogelwijker Paul van Roon (64).
,,Wij moeten toch ook weer eens in beweging komen”, zei hij in 1996 tegen een aantal
vaders wier dochters net als de zijne ook op
Craeyenhout aan de Daal en Bergselaan hockeyden.
Zo werd na toestemming van het bestuur van
de vereniging HBS-Craeyenhout een recreatief
herenhockeyteam gevormd, dat inmiddels
zestien jaar op de dinsdagavond op een van
de hockeyvelden van Craeyenhout speelt.
Momenteel bestaat het team uit 34 leden,
waarvan er 20 uit de Vogelwijk afkomstig zijn.
Craeyenhout
Een kortstondige duik in de geschiedenis.
HBS (Houdt Braef Stant) is een eerbiedwaardige voetbalclub die eind negentiende eeuw
ontstond en in 1928 ook aan cricket ging doen.
Decennia lang werd er gespeeld op Houtrust en
sinds 1968 aan de Daal en Bergselaan. In 1974
werd onder de HBS-vlag een dameshockeyafdeling opgericht, die eerst de naam HBS ’74
kreeg, maar een jaar later al HBS-Craeyenhout
ging heten, een verwijzing naar de aloude bijnaam van de HBS-voetballers, die vanwege hun
zwarte tenue De Kraaien werden genoemd.
,,Erg prettig zo’n vrouwenhockeyclub op steenworp afstand van je huis. Mijn dochters hoefde
alleen de Sportlaan maar over te steken”, zegt
Paul van Roon.
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De sportieve resultaten van de dames van
Craeyenhout zijn zeker niet onverdienstelijk.
Het 1e hockeyteam houdt momenteel braef
stant in de zogeheten overgangsklasse.
Rood tegen Wit
De herenhockeyers die voor hun lol – en
conditie - op de dinsdagavonden vanaf negen
uur in actie komen, vormen niet het enige
recreantenteam. Er bestaat ook een gemixt
recreatief team, dat op maandagavonden het
veld betreedt.
,,Er wordt geen competitie gespeeld, maar we
zijn wel behoorlijk fanatiek in woord en gebaar.
Het zweet moet eruit”, vertelt Paul van Roon
enthousiast. ,,De aanwezige heren worden bij
elke wedstrijd opgesplitst in twee teams: rood
tegen wit. We kijken altijd naar de capaciteiten
van de verschillende spelers en zorgen ervoor
dat de teams goed aan elkaar gewaagd zijn. Dat
moet eerlijk verlopen, want de spelers zijn van
alle niveaus”, legt Paul uit.
We moeten het wel als een echte wedstrijd
zien, benadrukt hij. ,,We spelen onderling maar
willen wel winnen. Er wordt volgens de nieuwste spelregels gespeeld en er is ook altijd een
scheidsrechter bij. Dat moet ook wel, want het
kan er behoorlijk hard aan toe gaan. ,,Niet dat
er spelers uit het veld worden gestuurd, maar
vooral in de beginjaren kon het soms ‘levensgevaarlijk’ zijn, want vrijwel niemand had een

hockey-achtergrond. We werden in die jaren
ook getraind door mensen van de club, maar
dat hoeft nu niet meer.”
Biertap
,,Net zo belangrijk als het hockey is het sociale
aspect na afloop van de wedstrijd”, zegt Paul.
,,Het clubhuis is op de dinsdagavond gesloten,
maar wij hebben de sleutel. Tegen vergoeding
van het verbruik kunnen we gebruik maken
van de biertap. Voor de hapjes zorgen we zelf.”
,,We zijn een hecht team, met zeer uiteenlopende achtergronden- en leeftijden. Van
aannemer tot uroloog en van de loodgieter tot
financieel adviseur”, zegt econoom van Roon.
,,Door de jaren heen hebben zich natuurlijk
wel wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het team. Maar er zijn binnen de club
hechte vriendschappen ontstaan en ook veel
oud-leden bezoeken nog trouw onze (lustrum)
feesten. Er ontstaat ook gauw een band omdat

we naast de wekelijkse hockeywedstrijd toernooien spelen op andere clubs, etentjes organiseren en jaarlijks met het team een weekend
naar de Ardennen gaan.”
Nieuwe aanwas krijgt de het team volgens Paul
via ‘mond-tot-mond-reclame’.
Clubgevoel
Om de binding met de club te bevorderen moeten de dinsdagavondhockeyers wel lid worden
van HBS-Craeyenhout. ,,Onze dochters verlaten op een gegeven moment de club. Ze gaan
studeren, verhuizen of gaan naar een andere
vereniging. Het lidmaatschap zorgt ervoor
dat de vaders betrokken en actief blijven bij
de vereniging en dat is erg leuk en hartstikke
gezellig. Ik fluit zelf ook nog steeds wedstrijden van andere hockeyteams en leer zo weer
nieuwe mensen kennen, die ik anders nooit
had ontmoet.”
HBS is een bloeiende vereniging, zegt Paul.
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,,Naast voetbal, cricket en hockey kan er
bijvoorbeeld ook worden deelgenomen aan
golfwedstrijden die vanuit HBS worden georganiseerd. Ook daar doe ik samen met twee
teamgenoten aan mee.”
Sportvereniging in beweging
Al gaat dit verhaal vooral over hockey, het kan
niet onvermeld blijven dat de voetballers van
HBS zowel in sportief als in huishoudelijk opzicht behoorlijk aan de weg timmeren.
Zo wist het 1e team zich onder leiding van
coach André Wetzel te handhaven in de topklasse.

En wat het huishoudelijke aspect betreft: er
wordt veel aandacht besteed aan het onderhouden en moderniseren van het sportpark. Het
clubgebouw is gerenoveerd, er zijn kunstgrasvelden aangelegd en nu wordt er gewerkt aan
de realisatie van een nieuwe tribune met circa
250 overdekte zit- en staanplaatsen, zowel aan
de hockeyveldzijde als aan de voetbalkant.
Maar dit bouwwerk is meer dan enkel een
tribune. Er is onder meer plaats voor vier grote
kleedkamers, een ruime verzorgings-annex
fysiotherapieruimte en een kamer voor de
scheidsrechters. En voor de hockeytoeschouwers komt er een horeca-uitgiftepunt.

Nieuwe serie lessen kunstgeschied

In vervolg op het succes van de lessen over verschillende onderwerpen uit de kunstgeschiedenis die Saskia Gras tussen januari en april heeft
gegeven aan de Rietzangerlaan, heeft deze
kunsthistorica en wijkbewoonster besloten in
het najaar hiermee verder te gaan.
De in januari aangevangen chronologische
serie lessen, die begon bij de kunst van de
Middeleeuwen, gaat vanaf september op
donderdagochtenden door met de Kunst van
de Renaissance en het Maniërisme (stroming in
de late Renaissance), gevolgd door De Gouden
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Eeuw en de Kunst van de Negentiende Eeuw.
Daarnaast begint in het najaar op maandagmiddagen een nieuwe serie Capita Selecta,
waarbij in acht lessen telkens één onderwerp
uit de kunstgeschiedenis uitgebreid aan bod
komt.
Alle ‘colleges’ worden weer gegeven in
het zaaltje naast de St. Albaankerk aan de
Rietzangerlaan 2A. In de laatste week van september en de eerste week van oktober liggen
de cursussen even stil omdat Saskia dan een
architectuur-excursie naar Chicago leidt.
Capita Selecta
De onderwerpen die vanaf maandag 17 september aan bod komen bij de Capita Selectareeks, zijn de volgende:
1. Antiek-klassieke invloed op de
Middeleeuwse kathedralenbouw
2.Ontstaansgeschiedenis van Den Haag
3.Pieter Bruegel de Oude, boerenschilder of
intellectueel?
4.Het Hollandse Stilleven in de 17e eeuw

Zaterdag 16 juni:
Estafettedag Haag Atletiek
Wie van hardlopen houdt, kan op zaterdag 16 juni z’n hart ophalen tijdens de estafettedag van
Haag Atletiek. Er wordt een 9-uurs estafette en een 6-uurs estafette gehouden, waaraan men met
teams maar ook als solo-loper kan meedoen
Bij de 9-uurs estafette (start 09.00 uur) bestaat een team uit maximaal zes lopers die om beurten
in de Vogelwijk een parcours van 1,8 kilometer afleggen. Bij de 6-uurs estafette (start 12.00 uur)
bestaat een team uit maximaal vier lopers. Tijdens de wedstrijden zijn er masseurs aanwezig en
er kan ook worden gedoucht. Er zijn diverse prijzen te winnen en na afloop is er een pasta-party
waaraan u voor 8 euro p.p. kunt deelnemen. Op de dag zelf kunt u zich nog als loper inschrijven!
Zie voor de deelnemerskosten en andere informatie de website www.haagatletiek.nl

denis van Saskia Gras
5.Utopia: de ideale stad
6.Honoré Daumier, verslaggever van zijn tijd
7. René Magritte, waarnemingspsycholoog
onder de surrealisten

8.Land Art
De lessen worden gegeven van 15.00 tot 16.45
uur. De lesdata zijn:
17 september, 8, 22 en 29 oktober en 5, 12, 19
en 26 november.
De kosten voor deze cursus bedragen € 100,inclusief een syllabus en koffie/thee.
Chronologische serie
Bij de chronologische serie, die weer begint op
donderdagochtend 20 september, komt onder
meer het volgende aan de orde:
• Vroeg-Renaissance: Masaccio, Fra Angelico,
Mantegna, Piero della Francesca, Donatello,
Botticelli;
• Hoog-Renaissance: Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Rafaël;
• De Renaissance in Venetië (Bellini, Titiaan,
Tintoretto, Palladio);

• De Renaissance in Duitsland (Cranach,
Dürer, Holbein);

• Nederland en Vlaanderen (Lucas van Leyden,
Brueghel)

• Engeland en Frankrijk (School van
Fontainebleau)

• Italiaans Maniërisme: Pontormo, Bronzino,
El Greco, Giambologna;

• Utrechtse en Haarlemse Maniëristen
(Bloemaert, Karel van Mander, Goltzius,
Cornelis van Haarlem).
De lessen worden gegeven van 10.00 tot 11.45
uur. De lesdata zijn: 20 september, 11, 25
oktober, 1, 8, 15, 22 en 29 november, 6 en 13
december 2012.
De kosten voor deze cursus bedragen € 125,incl. syllabus en koffie/thee.
Alle informatie kunt u ook vinden op
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
Voor aanmelding of meer informatie: stuur een
e-mail naar saskiagras@hccnet.nl
of bel (070) 4481054 (eventueel antwoord
apparaat inspreken).
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Siciliaanse inspiratie voor
jonge Vogelwijkse musici
Door Andrea Connell
In de meivakantie ging het Juniorenorkest van
de Vereniging Hofstads Jeugdorkest (VHJO) –
het oudste jeugdorkest ter wereld! - op tournee
naar Sicilië. Onder de zeventig kinderen waren
zes Vogelwijkers - Mees Ephraim, Dina Marges,
Teun Landheer (niet op de foto), Fiona en Lea
Connell-Wiggers en Philip Wolters.
Het was een onvergetelijke ervaring. Het
jeugdorkest heeft een aantal concerten gegeven, o.a. in de openlucht in de archeologische
Tempelvallei van Agrigento, deed mee aan een
muziekconcours en haalde zelf het regionale
tv-journaal. Natuurlijk hebben de jonge musici
ook heerlijk genoten van de gastvrijheid van de
Siciliaanse gastgezinnen en het lekkere weer.
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De Sicilianen kennen (nog) geen jeugdorkesten zoals in Nederland. Ze waren dan ook erg
onder de indruk. De lokale bestuurders en musici in Agrigento willen het Haagse voorbeeld
graag volgen.
Benefietdiner
Zo’n tournee is natuurlijk niet goedkoop. Om
het vervoer van de instrumenten en andere
logistieke zaken te bekostigen zijn de orkestleden voorafgaand aan de reis druk bezig
geweest met allerlei acties - van koekjes bakken en concerten geven tot auto’s wassen en
ansichtkaarten verkopen. Na hun terugkomst,
op zondag 13 mei, heeft een aantal ouders op

het Daltoncollege een Siciliaans benefietdiner
voor 200 kinderen en gasten georganiseerd,
inclusief tombola. Veel lokale bedrijven hebben
dit evenement gesponsord en daardoor ook het
muzikale avontuur van dit jonge orkest.
Het heerlijke buffet werd voor een vriendenprijs verzorgd door Donato Delicatessen. Tot
de gulle lokale gevers hoorden ook Jumbo
(Anemoonstraat), Albert Heijn (Frederik
Hendriklaan), Tuincentrum Hanenburg en
Promolding BV. Bakker Driessen van het
Mezenpleintje bakte op moederdag zelfs 50
verse stokbroden! Verder zorgde Diva Flowers
(Fahrenheitstraat) die zondagochtend voor
vrolijk opgemaakte bloemstukjes en La Buena
Vida (Fahrenheitstraat) doneerde een prachtig
delicatessenpakket voor de tombola.

Website
Het Hofstad Jeugdorkest biedt meer dan 200
jongeren in de leeftijd van 6 tot 25 jaar de mogelijkheid samen te musiceren in verschillende
ensembles, waarbij het plezier in samenspelen en het behalen van een zo hoog mogelijk
muzikaal niveau voorop staan. Meer informatie
over het orkest en de tournee is te vinden via de
website www.vhjo.nl.
Mees, Dina, Lea, Fiona, Philip en Teun zijn een
hele bijzondere ervaring rijker en alleen maar
enthousiaster geworden om samen muziek
te maken. En daar genieten de trotse ouders
natuurlijk enorm van!

Kunstwerk ‘De Houtsnip’
bij Houtrustcomplex
ingewijd
Wethouder Marnix Norder heeft op 23 mei op
het voorterrein van de appartementencomplexen Groot en Klein Houtrust het kunstwerk
De Houtsnip ingewijd. Hij deed dit door middel
van het onthullen van een plaquette. Daarmee
werd het gereedkomen van het woningcomplex
en de ruimte eromheen officieel bezegeld.
Bij de ‘ceremonie’ werd de wethouder geassisteerd door Pieter Duisenberg, voorzitter van wijkvereniging De Vogelwijk. In een
korte toespraak zei Pieter blij te zijn met het
Houtrustcomplex, maar hij deelde ook een sneer
uit aan het stadsbestuur vanwege de megalomane hoogbouwplannen voor het havengebied.
De Houtsnip is een creatie van binnenhuisarchitect en beeldend kunstenaar Nard
Kools. Hij is een oud-student van architect
en Vogelwijkbewoner Wim Aleven, die lid
was van de begeleidingscommissie voor het
Houtrustproject.
Het geërodeerde stalen object symboliseert de
vliegbewegingen van de houtsnip, een vogel die
vooral in loof- en naaldbossen leeft. Het object,
dat grotendeels is gefinancierd door Proper
Stok, de projectontwikkelaar van het wooncomplex, bevat ook een zit-element. Er is echter de
afgelopen tijd bij de omwonenden geen animo
bespeurd om zich daar in de zon neer te vlijen.
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In de brievenbus

Beste redactie,
Het is geweldig dat de gemeente bij de herinrichting van de Kwartellaan naar de
bewoners heeft geluisterd. Wel vroeg ik mij af of de hangjongeren er zullen wegblijven.
Groenbeheerder Hans Kruiderink van het stadsdeel Segbroek zei in een interview: ,,Om de
aantrekkingskracht als hangplek te verminderen komen er geen banken meer, maar enkel
nog zitplekken op een aantal liggende boomstammen.”
Ik vraag mij af of de heer Kruiderink ook rekening heeft gehouden met hangouderen.
Hangjongeren zullen ook op de boomstammen gaan zitten, maar dat zie ik ouderen niet zo
snel doen. Als die niet meer zo goed ter been zijn, kunnen ze op de Kwartellaan dus niet
meer op een bank uitrusten. Dan moeten ze thuisblijven of met een rollator naar buiten
gaan. In een buurt waar zo veel ouderen wonen, vraag ik mij af of hierover is nagedacht.
Of is er soms overlast van ‘hangouderen’?
Voor de goede orde, ik behoor zelf (nog) niet tot die groep! Wie zou het antwoord op mijn
vraag weten?
Met vriendelijke groet,
Walda Goldbach, Pauwenlaan 28

1/2 pag.
Advertentie Castle Craig

22

De Vogelwijk juni 2012

Kortom
Zomerbridge bij Houtrust
Evenals voorgaande jaren organiseert bridgeclub HOC/STC weer een serie zomerdrives,
die iedere maandagavond in juli en augustus
worden gehouden. Er wordt gespeeld in het
clublokaal van HSC: de kantine van SVV
Scheveningen, gelegen aan de Houtrustweg,
ingang Laan van Poot naast de sporthal.
Aanvang:19.45 uur. Aanmelden vanaf 19.30
uur. Er wordt minimaal in twee lijnen gespeeld
en er is een leuk prijsje te winnen. Verder kunt
u zich plaatsen voor de feestelijke finale op
maandag 27 augustus. Deelname is gratis. Voor
meer informatie: teco@hocstudiecentrum.nl

Vrolijke workshops
aan de Papegaailaan
Laat u meevoeren naar momenten waarop
u gelukkig was of met passie ergens aan
werkte. Deze reis kunt u maken tijdens een
workshop bij coachingspraktijk DOE!S, die
Frederique Visch-van der Does onlangs aan de
Papegaailaan 12 heeft geopend.
De workshops zijn bedoeld voor een gezelschap
van 4 tot 6 vrienden en/of vriendinnen die
tijdens een ontspannen middag of avond met
elkaar willen ervaren wat hen gelukkig maakt
en wat hun passie is. Volgens Frederique gaan
de deelnemers daarna ,,vol positieve energie en
met nieuwe ideeën de deur uit.’’ Ze zegt dat de
reacties tot nu toe zeer positief zijn, in de trant
van ,,Het is superleuk om eens met vriendinnen
stil te staan bij wat ons gelukkig maakt” of ,,Het
was een mooie verdieping van onze vriendschap.”
In haar praktijk richt Frederique zich naar
eigen zeggen op ,,het herstellen van de balans
bij mensen, zodat ze hun eigen kracht ontdekken.’’ Door hun positieve eigenschappen en

talenten uit te vergroten komen ze, aldus de
coach, zelf met oplossingen voor hun problemen en zijn ze in staat dat ook echt te doen.
Vandaar de naam DOE!S, die uiteraard ook
een woordspeling is op de achternaam van
Frederique.
Vogelwijkbewoners die een workshop boeken,
ontvangen 10% korting!
Frederique Visch-van der Does
06-12317447
info@doeseencoach.nl
www.doeseencoach.nl

Goed idee: Recycling!
Is uw broodrooster ter ziele, heeft uw printer
het begeven of zit u met een kapotte dvd-speler
of oude videorecorder in uw maag? Breng dan
het oude exemplaar niet langer terug naar
de winkel of naar het afvalstation, maar lever
voortaan uw oude kleine elektrische en elektronische apparaten in bij de
kinderboerderij op de Mient
Er wordt dan gezorgd voor hergebruik van
onderdelen en bovendien ontvangt de boerderij voor elk apparaat een punt. Na een x-aantal
punten mag er dan een aanschaf voor de boerderij worden gedaan. Met het inleveren van
oude apparaten slaat u dus meerdere vliegen in
één klap.

Zomers orgelconcert
in Houtrustkerk
Op zondag 22 juli van 12.00 tot 12.30 geeft organiste Marieke Stoel op de beide orgels van de
Houtrustkerk (aan het eind van de Beeklaan)
een recital. Zij speelt composities van Zipoli,
Louis Vierne en Paul Barras. De toegang is vrij
en na afloop wordt er gecollecteerd.
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Oppaslijst Vo
Hier is weer de up to date lijst van Vogelwijkse
tieners die beschikbaar zijn als oppas gedurende de avond of wellicht een paar uur in de
middag na schooltijd.

Fleur Meijer
Kraaienlaan 16
Tel. 3235916 of 06-22001854
fleurancemeijer@hotmail.com
Marceline Mutsaerts
Mezenlaan 13
Tel. 06 10377592
marcelinemuts@hotmail.com
Anne-Rixt Siemensma
Sportlaan 117
Tel. 06-41733644
anne_smily9@hotmail.com
Claire van Helsdingen
Sijzenlaan 53
Tel. 3239499 of 06-14617183.
clairie101@hotmail.com
Yannick Slothouber
Wildhoeflaan 27
Tel. 06-10003293
yannickslothouber@hotmail.com
Juliette Goldbach
Pauwenlaan 28
Tel. 3653609, 06-42596938
juliette_goldbach@hotmail.com
Alouette Strik
Roodborstlaan 7
Tel. 0641327019 of 070-3220757
loutjeeh@live.nl
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ogelwijk

List of babysitters and nannies

Neem contact met haar of hem op, nodig de persoon in kwestie desnoods even thuis uit, maak een
afspraak over tijden en prijzen en profiteer van de aangeboden dienst.
U kunt deze pagina’s het best kopiëren en ergens ophangen of voor het grijpen leggen.
Altijd handig als je even omhoog zit.

Wies en Lot Allema,
Pauwenlaan 53
tel. 3614153, 06-15 69 99 77 (Wies)
06- 33930901 (Lot)
wiesallema@hotmail.com
lotallema@hotmail.com
Linde Rappard
Mezenlaan 27
Tel. 06-47783678 070-3464969
linde.rappard@hccnet.nl
Sanya van der Velde
Houtrustlaan 30
Tel. 06-34607335
sanyavdvelde@msn.com
Pieter-Bas Flohil
De Savornin Lohmanlaan 467
Tel. 3254242 en 06-10903397
ina@cenm.com
Mirli Devilee
Adres: Hoenderlaan 11
Tel. 3585840 of 06-14347074
mirlidevilee@hotmail.com
Melin Crebas
Adres: Patrijslaan 6A
Tel. 3924681 of 06-36208646
Claudia Luberti
Sportlaan 349
Tel. 3255185, 0618106363
clau_luberti@live.nl

Tim Leether
Kwartellaan 25
Tel. 3614940
Liselore van der Laan
Patrijslaan 25
Tel. 4277275, 06-57544047
lies_2@live.nl
Nils Wijsman
Oude Buizerdlaan 7
Tel. 4480272 of 06-24736727
nilsdevoetballer7@hotmail.com
Thomas van der Laan
Patrijslaan 25
tel. 4277275 of 06-17726669
t.vanderlaan@hotmail.com
  
Sanne van Rijswijk
Houtrustlaan 34
Tel. 06-15202684
sanne--r@live.nl
Lisa Hillen
Haanplein 9
Tel. 3640753, 06-28407968
Lisachristina@hotmail.com
Flora Nacer
Pauwenlaan 89
tel: 0644103293
flora_nacer@hotmail.com

Onno Marges
Fuutlaan 39
Tel. 3457209 / 06-34192984
dobmar@ziggo.nl
Moïra Blijleven
Kauwlaan 14
Tel. 06 28415132
x_mootjee_x@hotmail.com
Nathan Hoeffnagel
Nieboerweg 240
Tel. 06- 34566598
nathan.hoeffnagel@hotmail.com
Daan de Lint
Kraaienlaan 89
Tel. 06-15956658
daantjedelint@hotmail.com
Pauline Olthoff
Fazantplein 15
06-30591010
paulineo@ziggo.nl.
Dorus Velema
Laan van Poot 161
Tel. 06 43889114
Myriam Schneider
Patrijslaan12
06-41910257
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

GEZOCHT - Wie heeft een vakantiehuis in
Nederland dat geschikt is voor 5 personen (2
volw. en 3 kinderen) en dat wij voor een week
of zo kunnen huren in de periode van 8 t/m 22
juli? Graag reacties naar tel. 3625909.
TE KOOP - Nieuwe ongebruikte golftas met 13
nieuwe golfclubs, merk Challenger. Vraagprijs
125 euro. Tel. 3689423.
TE HUUR - Voor inwoners van de Vogelwijk die
net als wij van zon, rust, lekker eten en golfen
houden, verhuren wij een 6-persoons ‘town
house’ op de Monte Mayor Golf & Country Club,
Benahavis (Marbella), Spanje.
Zie: www.ourtownhouseatmontemayor.nl.
Voor boekingen en nadere informatie:
06-28900033 of
ourtownhouseatmontemayor@gmail.com
HUISH. HULP AANGEBODEN - Mijn betrouwbare, hardwerkende flexibele hulp heeft
nog tijd beschikbaar. Dus bent u op zoek naar
een huishoudelijke hulp met veel ervaring dan
kunt u haar bellen op nr. 06-43942096. Voor
referenties: 06-26306735.
TE KOOP – Klassieke Alfa Romeo GTV (rood)
uit 1984, dus vrij van wegenbelasting. Alles
nog in originele staat. De auto heeft altijd in de
garage gestaan. APK-gekeurd tot 2 april 2013.
T.e.a.b. Voor verdere informatie: tel. 3631280
(liefst na 18.00 uur).
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TE KOOP – Twee originele glas-in-lood schuifdeuren uit Vogelwijkhuis (1927). Glaskleur
roze. Afm. 2.00 m. hoog x 0.82 m breed. Prijs
n.o.t.k. Tel. 363 12 80.
OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Pauline
Olthoff en ik wil graag tegen vergoeding in
weekenden en vakantieperiodes oppassen. Ik
ben zestien jaar en zit op het VCL. Ik woon in
de Vogelwijk en heb al een aantal jaren ervaring met oppassen. U kunt me bereiken op
06-30591010 of per mail: paulineo@ziggo.nl.
TE KOOP - Prima lespiano, merk Kuhla, moet
wel gestemd worden en u moet de piano zelf
afhalen (staat op de begane grond). Prijs: 75,euro. Inl. Kees Kras, 06 51145207.
TE KOOP – Voor 50 euro: Buddha to Buddha
ring, maat: kleine 16,5. Tevens mini-laptop
Packard Bell, 1,5 jaar oud, 10.1 inch Led LCD
scherm, 250GB harde schrijf, Intel Atom processor N450. Bevat Windows 7, Word, Office en
Adobe Photoshop. Prijs 175 euro. Papieren en
originele doos aanwezig. Ook te koop: Phillips
kleuren-tv + afstandsbediening, beeldbuis 55
cm: 25 euro. Tel: 3644329.
AANGEBODEN - Ik ben student aan de opleiding voor technische informatica in Delft. Ik
ben bijna afgestudeerd en in mijn vrije tijd los
ik problemen op met computers en randapparatuur. Dat doe ik op basis van een no-cure-nopay-beleid. Ik reken 12,50 euro per uur en kom
desgewenst bij de mensen thuis. U kunt mij
mailen op: fabian.t.schneider@gmail.com
OPPAS AANGEBODEN - Mijn naam is
Myriam Schneider, ik ben 15 jaar en ik wil
graag ‘s avonds en in het weekend oppassen.
Mijn telefoon nummer is 06-41910257.
TE KOOP - Antieke gietijzeren haard (hout
en kolen) geheel gerestaureerd. Komt uit
Sportlaanflat. T.e.a.b. Tel. 2162157.
REIKI – Reiki is een soort massage, maar
dan anders, waar uw energie weer van gaat
stromen. Probeer het uit bij Frederique Visch,
Papegaailaan 12. Informatie via:
info@doeseencoach.nl of 06-12317447

HUISH. HULP - Mijn (Nederlandssprekende)
hulp heeft nog tijd beschikbaar voor andere
schoonmaakadressen. Zij is betrouwbaar,
stipt en werkt netjes. U kunt haar bellen op nr.
06-39361189 voor het maken van een (proef)
afspraak. Mocht u eerst nadere referenties willen
inwinnen, dan kunt u mij bellen op 06-12276034
TE KOOP - Brother breimachine met toebehoren, zoals intarsiaslede:100 euro.Tel.-3609737.
TE KOOP - Tweedehands damesfiets, 50 euro.
In goede staat, inclusief fietsmand. Meer informatie: Karin Donk tel. 06 - 43 70 40 50.
AANGEBODEN - Ervaren oppasmoeder heeft
in het nieuwe schooljaar plaats om op uw kinderen te passen van 09.00-11.00 uur en 15.0018.30 uur. Ik ben in het bezit van een auto.
Reacties naar pvanderlaan59@hotmail.com
OPPAS GEZOCHT - We zoeken een lieve oppas
om nu en dan op onze zoon van 5,5 te passen, meestal op een vrijdag- of zaterdagavond. Vergoeding in onderling overleg te
bepalen. Interesse? Bel Madeleine Infeldt,
06-234 984 71 of mail
madeleine.infeldt@gmail.com

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 6 juni: Fien verzorgt een avond
met een bloemenséance. U mag een bloemetje
of plantje meenemen.
Woensdag 13 juni: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. nummers die uitgedeeld worden bij
binnenkomst.
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden
door diverse magnetiseurs.
Woensdag 20 juni: George Wilmot verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.
een foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 27 juni: AFSLUITING VAN HET
SEIZOEN.
Riet Schillemans verzorgt een avond met
psychometrie a.d.h.v een foto of voorwerp van
een overleden persoon en trekt een tarotkaart.

Kruiend voorjaar
Het voorjaar strijkt uit
elke kersentak een roze hart
en hangt over het natte asfalt
een spoor van bloesemgeur
Het merellied klinkt
als voor het eerst bedacht en in
elke sloot en plas kraamkamert
het met pad- en kikkerdril
Het bollenveld wiegt zijn lange
ganzenrij van gele tulpen
en uit de narcis schuift
uitbundig een trompet
En zonder te bezinnen springen
jong en oud van de hak op de tak
en hangt er over gedachten die geluk
verstoren, een spoor van bloesemgeur

Olga
Millenaar
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Vogelvrijmarkt 2012 in feestelijke
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Het had weinig gescheeld of de traditionele
Vogelvrijmarkt op Koninginnedag was als
gevolg van een complex van factoren (rioolproject, miscommunicatie, stress etc.) niet
doorgegaan. Groot was dan ook de opluchting bij het bestuur van de wijkvereniging en
honderden wijkbewoners dat Erna Cornelissen,
Anja Nuijen en Jeanette Bekker op het laatste
moment alsnog de organisatie ter hand namen.
En dat geluk werd nog versterkt door het feit
dat de 30ste april ondanks het frisse weer in de
week daaraan voorafgaande een zonovergoten
dag bleek te zijn.
Alle ingrediënten voor een succesvolle en
gezellige Koninginnedagviering waren aanwezig: een overvloed aan shop-a-holics, veel
leuke spulletjes en de gebruikelijke prullaria,
de lentezon, live muziek in diverse soorten,
spelletjes, ponyritjes voor de kids en natuurlijk
het Vogelvrijmarktcafé met drankjes, heerlijke broodjes worst en andere smullerijen.
De bezoekers kwamen overigens niet alleen
uit de wijk, maar ook van elders, want de
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Vogelvrijmarkt is de afgelopen jaren in Den Haag
een bekend begrip geworden. Een bijzondere gast
was Hanneke Schippers, directeur van het stadsdeel Segbroek, die op de foto werd vereeuwigd
met wijkvoorzitter Pieter Duisenberg, geflankeerd
door een wijkbewoonster in feestelijke uitdossing.
Bijgaand een fotoreportage van het geslaagde evenement. Met nogmaals dank aan de organisatie!
Het bestuur zoekt intussen al wijkbewoners die

lentesfeer

een comité willen vormen om de Vogelvrijmarkt
van volgend jaar te gaan organiseren, want
bovenvermeld damestrio wil na drie jaar het
stokje overdragen. Wie is bereid in 2013 de
handen uit de mouwen te steken zodat deze
mooie Vogelwijktraditie kan worden voortgezet?
Geef u op bij een van de bestuursleden (zie hun
gegevens achterin dit blad) en u zult dankbaar
worden onthaald.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
w i j kv e r e n i g i ng

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

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

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

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

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

De Vogelwijk mei 2012

31

Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

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

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 2629999 of (070)-3600237.
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. 360 02 37.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. 754 55 55.
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. 306 10 20
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl

@

Carel de Computerman helpt U graag met al Uw internet- en

computervragen /problemen. Wilt U hulp? Bel 0613225431.
Eventueel ook verkoop van laptops, pc’s, beeldschermen, etc.

SCHEVENINGSE MAKELAARS
voor regionaal onroerend goed
ALTIJD DUIDELIJK

makelaars@devilee.nl
Telefoon 070 352 42 01

Prins Willemstraat 31
2584 HT Scheveningen

landscaping

Advies • Aanleg • Onderhoud
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03
www.bischof.nl
P.E. Bischof, Veursestraatweg 106, 2265 CG Leidschendam

Schildersbedrijf Ad Snijders
Uitvoering van alle schilderwerken
Kwaliteit in de garantie en
garantie in de kwaliteit
Houtrustlaan 24 ‘s-Gravenhage

070-3649523 of 0630791871
Email: adma@casema.nl

www.schildersbedrijf-adsnijders.nl
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Fahrenheitstraat 582
Den Haag
(070) 3642868
Vogelwijkers:
Paul & Ginny Mees

Uniek culinaire cadeaus
Gourmet foods & wines
Gezellige Espressobar
met Zonnig Terras & Tea Room
www.LivingLaBuenaVida.com

Tuincentrum Hanenburg
Groen v. Prinstererln. 245
tel.: 323.72.07

Hanenburglaan 264A
tel.: 360.52.92

Wij leveren en verzorgen voor U

j.gardien@casema.nl

www.gardienschilderwerken.nl

• ALLES VOOR DE TUIN
o.a. grond, gras, bielzen, tegels, bomen,
heesters, vaste planten, zaden, bollen,
perkplanten, tuinverlichting, enz.
•
•
•
•
•

TUINAANLEG EN ONDERHOUD
ELKE DAG VERSE SNIJBLOEMEN
GROENE EN BLOEIENDE KAMERPLANTEN
OPEN HAARDHOUT
Ook verzorgen wij: - BRUIDSBOEKETTEN
- BLOEMSTUKJES en
- GRAFWERK

Bestellingen kunnen bezorgd worden
Tuinmeubelshow aan de Groen van
Prinstererlaan.

34

De Vogelwijk juni 2012

&

Koch NotarisseN
’

s

-

G

R

A

V

E

N

H

A

G

E

Groot Hertoginnelaan 32-a • 2517 EG ’s-Gravenhage • Telefoon (070) 346 95 02 • info@kochnotarissen.nl

ROOS IJZERHANDEL
Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607
• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf (wij mengen ook elke gewenste kleur)
• Sanitair en elektra
• Bugatti householdappliences
• Victorinox Zwitserse zakmessen

www.roosijzerhandel.nl

Al
meer dan
85 jaar het
vertrouwd
e
adres
in de wijk

Aannemersbedrijf

Dennis Blok bv
nieuwbouw, verbouw & renovatie

Orchideestraat 28 Den Haag
tel. 070 345 78 70 / 06 518 267 97

www.dennisblok.nl
De Vogelwijk juni 2012
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Italiaanse keukens
sinds ruim 25 jaar
ook in de Vogelwijk!

ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 30 jaar ervaring
Bijwerken van alle administraties

aannemerS bV

Opmaken en controle jaarrapporten
Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Verbouw - onderhoud - renoVatie
erkend preventie adviseur

Bijwerken van loonadministraties voor alle
bedrijfstakken
Verzorging van aangifte Inkomstenbelasting voor
particulieren
Mezenlaan 31, 2566 ZB Den Haag
Tel. 070 - 3238615/3685803, fax 070 - 3683042

Politie KeurmerK Veilig wonen
Van onderhoud tot bungalowbouw

dorpskade 27
2291 hn wateringen
tel. 0174-297894 / 06-202 47 255
www.sbc-aannemers.nl

Joh. Zandvliet
Dierenspeciaalzaak

• Alles voor uw huisdier
• Ruime sortering vogelkooien
• Gratis thuisbezorgen

Privé: tuinfluiterlaan 39
LID
DIBEVO
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Thomsonlaan 114
2565 JG Den Haag
Tel. 345 03 06

AL
75 JAAR
UW
VERTROUWD
ADRES IN
DEN HAAG

BANKETBAKKERIJ
• Ook vele soorten andere taarten
• Eigen fabrikaat luxe bonbons
• Diverse koekjes, zoutjes enz.
Alles met roomboter bereid

Doe mee aan ons vernieuwde spaarsysteem

Voor bestellingen:
Tel. 324.68.44
Arabislaan 56 - Tel. 325.27.34
Weissenbruchstraat 1k - Tel. 324.94.09
Kerkstraat 71, Wassenaar - Tel. 517.95.07

Vogelwijk
Apotheek
0 jaar
Reeds 6smiddelee
uw gen cialist
spe
• Persoonlijke benadering
• Homeopathie
• Zelfzorgmedicatie
• Vichy
• Gratis bezorging
Kwartellaan 3
2566 DR Den Haag
Tel. 070 - 365 25 59

w w w. v o g e l w i j k a p o t h e e k . n l

Zo Kinderopvang & Bso verzorgt dagopvang voor
kinderen van 0 - 4 jaar en naschoolse , buitenschoolse, voorschoolse en tussenschoolse opvang
voor kinderen van 4 - 12 jaar.
Op deze groene en rustige locatie in de Vogelwijk
komt uw kind in een geborgen en veilige omgeving,
die alle ruimte biedt aan ontwikkeling.
Zo op maat
Bij ons regelt u al uw zaken met het vestigingshoofd,
zodat u opvang op maat kunt afnemen. Alles is in de
prijs begrepen, dus voeding, luiers, muziek- en
danslessen en pedagogisch advies. Daarnaast kunt u
ook extra diensten afnemen zoals de kinderkapper.
Interesse?
Hebben wij uw interesse kunnen wekken? Neem dan
contact op met Ingrid, ons vestigingshoofd. Zij zal u
graag meer vertellen over de locatie en wil u graag
een rondleiding geven. Tel. (070) 360 87 65.
Zo aan de Sijzenlaan 13, 2566 WB Den Haag,
LRK-nummer 135633370.
Kijk voor meer informatie op www.zokinderopvang.nl

1945-2010

65 jaar

Dé ijzerwaren/
gereedschappen/
bouwbeslag
speciaalzaak van
Den Haag
30.000 artikelen
uit voorraad
leverbaar

www.zwager.net
Sneeuwklokjestraat 29-51
2565 GM Den Haag Telefoon (070) 312 34 74
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Vanaf 1927

Kinderkleding en Speelgoed voor 0-10 jaar

Tennis 2012 voor
mini's - junioren - senioren

www.kokidskinderwinkel.nl
Goudsbloemlaan 82 | 2565 CT | Den Haag
t. 070-8871231 | f. 070-8871232
‘s maandags gesloten

Tennispark
Hanenburg

W W W. H A N E N B U R G . N L

Daal en Bergselaan 3

Tel. 070-323 8000

OUSSEAU

restaurant

Fine cuisine Française

Cuisinier prop.:
JEAN-MARC ROUSSEAU
Van Boetzelaerlaan 134
2581 AX Den Haag Tel (070) 355 47 43
www.restaurantrousseau.com

nalatenschappen
onroerend goed
personen- en familierecht
ondernemingsrecht
STATENL AAN 24
2582 GM DEN HAAG
T 070 306 04 57
F 070 358 98 04
L AAN VAN WATERINGSE VELD 905
2548 BR DEN HAAG
T 070 306 04 57
F 070 396 03 22
INFO@NOTARIAATDEGIER .NL
WWW.NOTARIAATDEGIER .NL
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Woonzorgcentrum Uitzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huurappartementen
Thuiszorg & alarmering
Restaurant en grand café
Servicepakketten
Activiteitenaanbod
Wijkservicepunt
Dagbehandeling
Verpleeghuiszorg
Informatie over
woonzorgcentrum Dekkersduin

Bel voor meer informatie 070 - 754 55 55
Zonnebloemstraat 383, 2565 RW Den Haag

Verkoop
Koop
Taxaties
Monique Muller

Monique Muller
Monique Muller

Taco Risselada

Taco Risselada
Taco Risselada

Huur
Verhuur

Vastgoedmanagement

Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag
t 070 350 70 50
f 070 354 19 43
email info@estata.nl
www.estata.nl

. . . . for the personal touch

De Vogelwijk juni 2012

39

een
reisburo

is een
reisburo

tot u

Globe
ontdekt

Beukstraat 94, 2565 ZD Den Haag
Hypnotherapie - EMDR
PDS en Migraine coaching
Mandalacursus 2x per jaar

Globe ReisbuRo bRooks
Den HaaG
Thomsonlaan 83 - tel.: 070 3637947
thomsonlaan@globereisburo.nl
Frederik Hendriklaan 189
tel.: 070-3521551
fr.hendriklaan@globereisburo.nl

Jolanda de Wit
www.hypnovlinder.nl
06 - 5025149

tuinen
ontwerp & uitvoering

henridejong.nl Telefoon 070 364 65 21 Mobiel 06 53360429 info@henridejong.nl

Iedere vrijdag verse pas
gerechten thuis afgeleve
het gezin of voor twee p
Meer informatie:
familydinner@de-event

Iedere vrijdag verse
pastagerechten thuis afgeleverd !
Voor het gezin of voor twee personen.
Meer informatie: familydinner@de-eventplanner.nl
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