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Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van 
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 Jaargang 57, no. 10, oktober 2014

Welkom in de Vogelwijk! roept een foldertje dat in 
dit blad is bijgesloten. Tien tegen één dat u denkt: 
‘Hoezo welkom? Ik woon hier al jaren!’ Gelijk hebt 
u. Misschien was een andere formulering beter 
geweest. Het gaat hier om een folder die het bestuur 
van de wijkvereniging heeft laten maken ten behoeve 
van nieuwe bewoners in de wijk, zodat men kan zien 
wat de vereniging zoal te bieden heeft. 
Waarom belandt deze informatie dan toch via het 
wijkblad in uw huis? Omdat het oktobernummer 
van dit tien keer per jaar verschijnende magazine 
traditiegetrouw een huis-aan-huisnummer is. Het 
komt dus bij álle Vogelwijkbewoners in de bus en 
niet alleen bij de bijna 1800 huishoudens die (voor 
het geringe bedrag van 15 euro per jaar) lid zijn 
van de wijkvereniging en daarmee automatisch ook 
abonnee van dit blad. Met die huis-aan-huisbezor-
ging hopen we altijd een zwik nieuwe leden binnen 
te krijgen. Dat lukt niet altijd – doorgaans levert het 
zo’n tien ‘bekeerlingen’ op – maar niet geschoten is 
nu eenmaal altijd mis.
De aanhef ‘Welkom in de Vogelwijk’ kan dus eigenlijk 
beter gelezen worden als ’Welkom in de wijkvereni-
ging’ of zoiets als ‘We zouden het leuk vinden als ook 
u zich bij de wijkgemeenschap aansluit’.
Lid worden is heel eenvoudig: kijk op de website 
www.vogelwijkonline.nl en druk rechts bovenin op 
de knop waarop staat Word lid. De rest gaat bijna 
vanzelf. Hebt u zich aangemeld, dan hoeft u dit jaar 
niets meer te betalen. Pas in februari krijgt u een fac-
tuur voor het jaar 2015. 
Als u aan dit alles geen boodschap hebt omdat u 
allang lid van de wijkvereniging bent en dit blad 
geregeld met plezier leest, dan zou u de ingesloten 
informatiefolder wellicht kunnen bewaren om over 
een tijdje aan nieuwe bewoners in uw straat te geven. 
Het risico van deze suggestie is natuurlijk dat nieuwe 
bewoners de komende maanden bedolven worden 
onder goedbedoeld foldermateriaal over de wijk-
vereniging, maar dat moet men dan maar voor lief 
nemen. 
Oktober wordt vanouds de wijnmaand genoemd. De 
redactie van dit blad, die overigens nog wel enige 
versterking kan gebruiken (dus als u schrijven leuk 
vindt, meld u dan!) hoopt vurig dat ze binnenkort 
het glas kan heffen op heel veel nieuwe  lezers. En 
nieuwe wijkbewoners kunnen hun glas ook laten 
vullen op de welkomstborrel van 18 oktober aan de 
Papegaailaan 7!
                                                        DvR 

   Van
de Redactie
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Sacramentskerk weer onbewoond
Wie had dat gedacht, dat de kraak van de 
Sacramentskerk uiteindelijk in zo grote rust 
en vreedzaamheid tot een eind zou komen? 
Van 12 januari 2013 tot en met 2 september 
jongstleden woonden (uiteindelijk) zo’n 60 
uitgeprocedeerde mannen in deze kerk. Het 
is goed dat deze situatie vóór het aanbreken 
van een nieuwe herfst- en winterperiode is 
beëindigd.
Er is terugkijkend veel te zeggen over deze ge-
beurtenissen, die ook elders in dit blad staan 
beschreven. Ik beperkt me tot het uitspreken 
van grote dank aan al degenen die geduld 
hebben betracht, zich ingezet hebben om de 
situatie in en rond de kerk leefbaar te houden 
en een belangrijke rol speelden bij het overtui-
gen van de bewoners dat ten aanzien van 
de ‘behuizing’ aan de Sportlaan de koek op 
was. Ik denk dat onze wijk op een waardige 
wijze gastheer is geweest voor mensen in een 
buitengemeen moeilijke situatie. 

Hoe verder met de kerk?
Nu de kerk weer leeg is, wordt mij regelmatig 
de vraag gesteld: hoe zit het eigenlijk met de 
(ver)bouwplannen? In dat dossier zit nog niet 
veel beweging. De bal ligt nog steeds bij de 
projectontwikkelaar (Kavel Vastgoed BV) die 
van de gemeente de opdracht heeft gekregen 
om in het nieuwbouwplan – twee apparte-
mentencomplexen - een aantal wezenlijke 
aanpassingen aan te brengen. We wachten 
nu af of er meer realistische plannen komen. 
En uiteindelijk zal de nieuwe wethouder van 

bouwen en wonen (Joris Wijsmuller) er ook 
iets van moeten vinden. We merken overigens 
wel dat een aantal lokale politieke partijen 
interesse blijft houden voor deze zaak.

HALO-terrein
Het kerkterrein aan de Sportlaan is niet de 
enige plek in de wijk waarvoor bouwplan-
nen worden ontwikkeld. Ten aanzien van de 
nieuwbouw op het HALO-terrein aan de Laan 
van Poot (als de HALO in 2016 is vertrok-
ken naar de nieuwe sportcampus in het 
Zuiderpark) is de wijkvereniging samen met 
de sportclubs Hellas en HaagAtletiek bezig een 
convenant te sluiten met de gemeente. 
We hopen hierover meer te kunnen melden 
tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
donderdag 20 november.

Nieuwe Heldringschool
Die ledenvergadering zal plaatsvinden in de 
nieuw gebouwde O.G. Heldringschool tus-
sen het IJsvogelplein en het Fazantplein. Dit 
gebouw is begin oktober opgeleverd en wordt 
op 27 oktober in gebruik genomen. De wijk-
vereniging gaat een samenwerking aan met 
de Heldringschool, variërend van het huren/
gebruiken van ruimten voor vergaderingen en 
activiteiten tot het gebruik maken van print-
mogelijkheden. 
Kom dus op 20 november aanstaande naar 
de wijkvergadering in de school, al was het 
maar om het nieuwe gebouw van binnen te 
bewonderen!

De wijk
in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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Folder en borrel voor nieuwkomers
In deze editie van het wijkblad treft u een losse 
folder aan, speciaal bedoeld voor nieuwkomers 
in de wijk én voor wijkgenoten die nog geen lid 
zijn van onze wijkvereniging. 
Hoewel dit wijkblad deze maand bij alle wijkbe-
woners wordt bezorgd (zoals altijd in oktober) 
kan het geen kwaad als u de folder bewaart om 
ooit af te leveren bij een  nieuwkomer in uw 
straat. We willen graag dat zo veel mogelijk 
mensen lid zijn van de wijkvereniging – en dus 
ook lezer van het wijkblad. Deze fenomenen 
zijn een groot goed. En dat slechts voor het lut-
tele bedrag van € 15 per jaar!
De folder is ontwikkeld door Yvonne Brouwer 
(tekst) en Debbie van Bruggen (ontwerp), 
allebei prominent actief in de Vogelwijk. Op 
zaterdag 18 oktober tussen 17.00  en 19.00 
uur organiseren we een borrel voor nieuwe 
bewoners in de wijk en nieuwe leden van 
onze wijkvereniging. Locatie: Papegaailaan 7. 
Aanmelden via canne@telfort.nl  Ik hoop dat 
we veel mensen de hand kunnen drukken!

Vacatures
Tot slot:  er zijn vacatures in ons bestuur én in 
verschillende wijkcommissies. Eerst iets vooraf. 
Als wijkvereniging doen we ons best om bete-
kenisvol te zijn voor de wijkgemeenschap. Het 
bestuur en de commissies pakken zaken aan 
en organiseren activiteiten die bijdragen aan 
het leefgenot in onze wijk. Of het nu gaat om 
bouwplannen, de afwikkeling van verkeersstro-
men, het wijkblad, de inrichting van de wijk, 
excursies voor senioren of een speurtocht voor 
kinderen: het is goed en nodig dat een aantal 
buurtbewoners zich inzet voor het algemeen 
belang van de wijk.
Dat is allemaal vrijwilligerswerk, waarvan 
begrijpelijk is dat je het doet ‘naar vermogen’. 
Dit betekent dat er ook een moment komt dat je 
ruimte mag geven aan anderen. In dat verband 
vragen wij u bescheiden en vriendelijk: denk er 
eens over na om tijdelijk een extra bijdrage te 
leveren aan onze mooie wijk!

Wat zoeken wij?
Allereerst zoeken we een nieuw bestuurslid. 
Arthur Wiggers wil na vele jaren bestuurswerk 
zijn functie neerleggen. Wij zoeken een nieuw 
bestuurslid met een algemene opdracht. Hebt 
u interesse of wilt u meer weten? Stuur mij een 
mail: voorzitter@vogelwijkonline.nl

Verder zijn wij op zoek naar wijkbewoners die 
de Commissie Buurtveiligheid nieuw leven 
willen inblazen, en in het bijzonder een nieuwe 
voorzitter voor deze commissie. Zie ook de 
oproep elders in dit nummer. Het bestuur wil 
de komende jaren meer werk maken van de 
sociale veiligheid in de wijk. Hebt u interesse 
in deze commissie, neem dan contact op met 
bestuurslid Marianne Moor.

We zoeken ook naar bewoners die een 
Commissie Openbare Ruimte willen vormen. 
In deze commissie willen we verschillende 
onderwerpen bundelen, de wijk zelf, maar ook 
het Stille Strand en het duingebied. Het gaat 
hier vooral om het monitoren van de bestaande 
situatie en de bedreigingen. Een commissie van 
drie leden zou fantastisch zijn! Meer informatie 
bij bestuurslid Christian Pick.

Tot slot zoeken wij wijkbewoners die de 
Koningsdagviering willen (helpen) organise-
ren. Het is een activiteit die maar één keer in 
het jaar voorkomt en waar heel veel wijkbewo-
ners plezier van hebben. Maar er moeten wel 
een paar mensen zijn die de kar willen trek-
ken. Het bestuur heeft al besloten: als er geen 
kandidaten worden gevonden, zal er in 2015 
op Koningsdag géén Vogelvrijmarkt zijn! Heeft 
u interesse, misschien met een aantal buren of 
vrienden, neem dan contact op met bestuurslid 
Marianne Moor.

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter 
Arends, Henk Eleveld, Marianne Moor, Christian 
Pick en Arthur Wiggers)
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Het project Buurtveiligheid is een van de oudste 
bewonersinitiatieven van de Vogelwijk. Er is een 
Commissie Buurtveiligheid en er zijn ruim vijftig 
vrijwilligers – de bekende laancoördinatoren - die 
aanspreekpunt zijn in hun laan of laangedeelte op 
het gebied van misdaadpreventie. Ze adviseren 
buurtbewoners, houden enkele keren per jaar een 
actie en geven per mail politie-informatie door 
om de alertheid van de bewoners te vergroten. 
Daarnaast wordt geprobeerd oudere bewoners 
weerbaar te maken voor babbeltrucs. 

Mede als gevolg van de inzet van deze vrijwilligers 
en de gezamenlijke campagnes met de politie en 
de gemeente is het aantal inbraken in de wijk de 
laatste jaren afgenomen. Om de komende jaren 
dit belangrijke werk voort te kunnen zetten, is het 
bestuur van de wijkvereniging op zoek naar een 
Coördinator Buurtveiligheid. Dit is een vrijwil-
liger die de spin is in het web van de Commissie 
Buurtveiligheid en de laancoördinatoren. Hij/zij in-
formeert en enthousiasmeert, bespreekt mogelijke 

GEZOCHT:

Coördinator Buurtveiligheid
acties, zorgt geregeld voor onderlinge contacten en 
houdt ook voeling met de politie (o.a. de wijkagent) 
en de gemeente.  

Ziehier een overzicht van het takenpakket van de 
Coördinator Buurtveiligheid: 
- Coördineren van de commissie (vier tot vijf leden);
- Versturen van relevante mails aan de laancoördi-

natoren;
- Onderhouden van contacten met politie, ge-

meente en bestuur van de wijkvereniging.
- Behandelen van inkomende vragen en mails;
- Entameren en coördineren van activiteiten op het 

gebied van voorlichting en preventie. 
- Werving van nieuwe laancoördinatoren (een aan-

tal lanen of laangedeelten heeft nog geen eigen 
coördinator). 

Hebt u interesse of wilt u meer informatie hebben: 
benader de bestuursleden Marianne Moor of 
Christian Pick – zie bestuurspagina achterin dit 
blad - of mail naar bestuur@vogelwijkonline.nl
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,,Wij willen niets met ISIS te maken hebben! En 
we willen daar niet naartoe! We willen vrijheid! 
Hier!’’ Een Irakees die een rolkoffertje achter 
zich aan trekt, blijft dinsdagochtend 2 sep-
tember kort na het gedwongen vertrek uit de 
voormalige Sacramentskerk aan de Sportlaan 
even staan om stoom af te blazen naar de 
aanwezige vertegenwoordigers van de media. 
Het is een vervolg op een emotionele uitbar-
sting in het kerkgebouw, vijf minuten eerder. 
Daar heeft hij duidelijk gemaakt dat hij, en nog 
zeven andere landgenoten, niet van plan te zijn 

te verhuizen naar de tijdelijke opvangplaats 
aan de Zilverstraat die de gemeente heeft laten 
inrichten. ,,De gemeente geeft ons maar twee 
maanden opvang en daarna worden we toch 
nog naar Irak gestuurd. We gaan nog liever 
zwerven en op straat slapen.’’

Toezeggingen
Het groepje wandelt in de richting van de 
Houtrustbrug. Ze kijken niet meer achterom 
naar de kerktoren, waaraan een rood span-
doek is opgehangen met de tekst ‘Freedom for 

Kerkgebouw Sportlaan leeg 
na twintig maanden bewoning 
door asielzoekers
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
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refugees’. De stilstaande klok staat symbolisch 
op vijf voor twaalf. ,,Jammer dat deze mannen 
de aangeboden hulp niet aanvaarden. Maar 
we kunnen ze niet dwingen mee te werken’’, 
zegt Frans Ohm van het steuncomité Recht op 
Bestaan, dat samen met de stichting Stek (Stad 
en kerk) en een aantal bewoners van de omlig-
gende wijken anderhalf jaar voor de uitgepro-
cedeerde vluchtelingen in het kerkgebouw 
heeft gezorgd.
Op maandagochtend 1 september waren 
ruim vijftig ‘kerkvluchtelingen’ al vrijwillig 
verhuisd naar de tijdelijke nieuwe opvangplek 
aan de Zilverstraat in het bedrijvengebied 
Kerketuinen. Het is een loods met stapelbedden 
en goede sanitaire voorzieningen. Aanvankelijk 
hadden ook zij bezwaren, onder meer tegen 
de geringe privacy en het feit dat ze er maar 
twee maanden mogen verblijven. Bovendien 
was niet duidelijk in hoeverre ze gedwongen 
zouden worden mee te werken aan hun te-
rugkeer. Toch kozen ze kozen eieren voor hun 
geld nadat ze een aantal toezeggingen hadden 
gekregen. Eén daarvan was dat ze ’s morgens 
na het ontbijt niet verplicht zouden worden 
de straat op te gaan. Ze kunnen doen wat ze 
willen en moeten alleen ’s avonds voor een 
bepaalde tijd binnen zijn. Inmiddels hebben de 
meeste jongeren uit de groep hun Nederlandse 
taalles en sportactiviteiten weer opgepakt. 

Toekomstmogelijkheden
,,Maar veel belangrijker nog is het gegeven 
dat er met elk van hen in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie bekeken wordt welke mo-
gelijkheden zij nog hebben voor de toekomst’’, 
zegt Henk Baars van de organisatie Stek. ,,In 
augustus heeft Vluchtelingenwerk al met ieder-
een individuele gesprekken gevoerd. Aan de 
hand daarvan is een rapport opgesteld waarin 
ieders achtergrond staat beschreven, de proce-
dure waarin ze zijn vastgelopen en de situatie 
in hun thuisland. Dat rapport vormt de basis 
voor het verdere overleg met het ministerie.’’

Zo boog uiteindelijk de overgrote meerder-
heid van de kerkbewoners - vooral Irakezen 
en Afghanen, enkele mannen uit Dagestan 
en Tadzjikistan en één Egyptenaar - voor het 
ultimatum van burgemeester Van Aartsen dat 
op 1 september het brandgevaarlijke en slecht 
geoutilleerde kerkgebouw diende te worden 
verlaten. Voor de meesten was het al een 
vertrouwde plek geworden omdat ze er ruim 

Lieve omwonenden van het Vluchthuis,

Mijn naam is Gahlid Aldelemi, een van de mannen van de 
groep die in de Sacramentskerk (Het ‘Vluchthuis’) heeft 
gewoond. Namens de hele groep stuur ik jullie deze brief. 
Door onze omstandigheden hebben wij ruim anderhalf 
jaar in jullie buurt gewoond en geleefd. Door de oorlog 
en het verschrikkelijke sektarisme en barbarisme in Irak 
kunnen we niet terug naar ons eigen land. Door al het 
nieuws in de media weten jullie denk ik wel wat daar 
allemaal gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie 
niet altijd makkelijk was dat wij daar plotseling in de 
kerk zaten, ongeveer 60 onbekende mannen zomaar in je 
mooie, rustige buurt. Maar voor ons gevoel hadden we op 
dat moment geen andere keus. We hebben hulp gekregen 
en de kans aangenomen.
We willen jullie hartelijke bedanken voor alle moeite en 
hulp en aandacht en vriendelijkheid die we hebben gekre-
gen. Dat hadden we niet verwacht. We hebben met veel 
van jullie kennis gemaakt en op allerlei manieren goede 
contacten gehad. Sorry voor de overlast die we hebben 
gegeven. Het was een emotionele, moeilijke, maar ook 
bijzondere tijd.
Nog een hartelijke groet en extra woord van dank aan de 
voorzitter van de wijkvereniging voor al zijn moeite en 
werk. Het allerbeste en het ga jullie goed. 

Hartelijke groeten,

Gahlid Aldelemi en de jongens en mannen van het 
Vluchthuis

In de brievenbus
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anderhalf jaar hebben gewoond.
Maandagochtend vroeg werden acht fysiek 
en psychisch zieken al naar opvangplekken 
gebracht waar ze de nodige zorg krijgen. De 
overigen stalden daarna voor de ingang van 
de kerk de spullen uit die met touringcars of 
een transportbusje mee mochten verhuizen: 
koffers en tassen met privé-bezittingen, een 
tafeltennistafel, een gitaar, een fitnessappa-
raat, halters, een spiegel en natuurlijk de fiet-
sen. Later kregen ze te horen dat het bisdom 
Rotterdam, officieel nog steeds eigenaar van 
het kerkgebouw, hen nog een paar extra dagen 
heeft gegeven om andere spullen uit de kerk 
op te halen. 

Paspoort
,,Ik hoop dat ze eindelijk begrijpen dat ik 
echt niet naar Irak terug kan,’’ zegt Soran, 
een 26-jarige Iraakse Koerd die zes jaar in 
Nederland is en vrijwillig naar de Zilverstraat 
gaat. ,,Ik kom uit de stad Kirkuk. Het is daar 
hartstikke gevaarlijk. Dat gebied wordt be-
dreigd door de terroristen van de Islamitische 
Staat. Als ik daarheen ga, doden ze me.’’ Hij 
frommelt in z’n zak en haalt er een verlopen 
Nederlands paspoort uit. ,,Kijk, dit kreeg ik 
in 2009. Ik had een voorlopige verblijfsver-
gunning. Maar eind 2010 kreeg ik opeens te 
horen: Irak is veilig, dus je moet terug. Nou, 
het was daar echt niet veilig. En nog steeds 
niet!’’ 
Een poosje later stapt hij de bus in, nagestaard 
door de acht die vooralsnog weigeren te ver-
trekken en nog een nachtje in de kerk blijven. 
Sommige kerkbewoners gooien hun bagage 
in de gereedstaande bus en gaan zelf naar 
de Zilverstraat fietsen. Alles verloopt in pais 
en vree, tot opluchting van alle leden van de 
steungroep. ,,We hebben lang met ze overlegd 
en gezegd: blijf rustig en maak het niet erger 
dan het al is’’, zegt Vogelwijkbewoonster Lize 
den Oudsten, die vanaf begin 2013 tot de hulp-
verleningsgroep voor de asielzoekers heeft 
behoord. Ook de volgende dag, als de laatste 

acht bewoners onder het dwingend oog van 
de politie weggaan, blijkt ondanks de emoties 
die daarmee gepaard gaan de inzet van het 
peloton Mobiele Eenheid dat achter de hand 
wordt gehouden niet nodig.  

Chaos
Op dinsdag 2 september rond het middaguur 
is de kerk weer leeg, hoewel leeg een groot 
woord is. Binnen is een chaos achtergeble-
ven die doet denken aan een camping na een 
windhoos. Het verblijf van de ruim zestig 
asielzoekers, die er in januari 2013 hun intrek 
namen nadat ze wegens de winterkou hun ten-
ten op de Koekamp hadden moeten opbreken, 
heeft z’n sporen duidelijk nagelaten. 
De toekomst van het gebouw is ongewis. 
Voorlopig staat de kerk nog altijd op de nomi-
natie voor sloop en vervangende appartemen-
tenbouw. Er gaan echter steeds meer stemmen 
op - ook in de Haagse gemeenteraad - die 
pleiten voor behoud van de kerk en als dat niet 
mogelijk is in elk geval de bouw van een aan-
vaardbaar woningproject dat bij de wijk past.

Vrijwilligers
Chris van Dam, voorzitter van wijkvereni-
ging De Vogelwijk, zegt blij te zijn dat er nu 
een humaner en veiliger opvanglocatie voor 
de asielzoekersgroep is en dat zij niet nóg 
een winter in een ijskoude kerk hoeven door 
te brengen. ,,Verder wil ik alle vrijwilligers 
prijzen die de afgelopen anderhalf jaar zoveel 
energie in deze groep hebben gestoken. Ook 
de asielzoekers verdienen trouwens een com-
pliment, want zij hebben al die tijd dat ze hier 
woonden maar betrekkelijk weinig overlast 
veroorzaakt’’, aldus de voorzitter.
De acht Irakezen die weigerden naar de 
Zilverstraat te gaan, zijn overigens niet al-
lemaal als zwervers op straat gaan slapen. 
Sommigen hebben na hun vertrek uit de kerk 
onderdak gevonden bij kennissen of vrienden, 
anderen zwerven wel geregeld, maar slapen 
nu en dan bij bekenden.
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Leerlingen en leerkrachten uit de hoogste klas-
sen van de Nutsschool aan de Laan van Poot 
en het Segbroek College aan de Klaverstraat en 
tientallen buurtgenoten uit de Vogelwijk heb-
ben op maandag 8 september een stil eresaluut 
gebracht aan het gezin Ottochian-De Ridder 
dat op 17 juli bij de vliegramp boven Oekraïne 
is omgekomen. De rouwstoet met drie lijkwa-
gens reed door de Vogelwijk, waar het gezin 
aan de Spotvogellaan woonde, en langs het 
Segbroek College, de school van de dochter 
des huizes.Sergio Ottochian en zijn vrouw 
Esther de Ridder (beiden 52), hun tienjarige 
zoon Julian en de 17-jarige Elsemiek de Borst, 
dochter van Esther uit een eerder huwelijk, 
gingen met vlucht MH17 van Malaysia Airlines 
op vakantie naar Maleisië, maar kwamen 
daar nooit aan. Ruim drie uur na het vertrek 

van Schiphol werd het toestel, vliegend op 10 
kilometer hoogte, vanuit Oost-Oekraïne aan 
flarden geschoten.

Nieuw Eykenduynen
Hoewel de stoffelijke resten van de jonge 
Julian nog altijd niet waren geïdentificeerd, 
hadden de nabestaanden besloten toch zijn 
ouders en halfzusje alvast naar hun laatste 
rustplaats te brengen. De officiële uitvaart vond 
op dinsdag 9 september plaats met een door 
enkele honderden rouwenden bijgewoonde 
herdenkingsbijeenkomst in de aula van 
Crematorium Ockenburgh. Er waren elf spre-
kers en er werden filmpjes vertoond van Julian 
op de Nutsschool en van een piano spelende 
Elsemiek. Aan het eind van de middag vond 
in besloten kring op Nieuw Eykenduynen de 

Afscheid van omgekomen gezin 
Tekst en foto: Dick van Rietschoten

De begrafenisauto’s arriveren bij de Nutsschool
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begrafenis plaats. Bij laatstgenoemde plechtig-
heid werden witte duiven opgelaten.
Inmiddels is in de derde week van september 
dankzij DNA-sporen ook Julian geïdentificeerd. 
Op 30 september is zijn kist bijgezet in het fami-
liegraf op Nieuw Eykenduynen.

Minuut stilte
Op 8 september, de dag voorafgaand aan 
de teraardebestelling van Sergio, Esther en 
Elsemiek, waren de kisten met de stoffelijke 
overschotten opgehaald uit Hilversum. Daar 
waren in een mortuarium van een ziekenhuis 
alle geïdentificeerde Nederlandse slachtoffers 
van de ramp tijdelijk opgebaard. Een stoet van 
drie lijkwagens en enkele volgauto’s met fami-
lie zette daarna koers naar Den Haag.

In de stad reed de stoet onder politie-escorte 
eerst langs de Kauwlaan, waar Sergio is opge-
groeid en vervolgens langs de Nutsschool aan 
de Laan van Poot, waar Julian in september 
in groep 7 zou zijn begonnen. Hier werd een 
minuut halt gehouden. Ook enkele honderden 
meters verderop, bij het huis van het gezin aan 
de Spotvogellaan 72, stopten de wagens voor 
een minuut stilte. Buurtbewoners hadden vlag-
gen halfstok gehangen en plantjes of bloemen op 
de trottoirs gezet.
Ten slotte reed de stoet in de Klaverstraat langs 
een haag van geëmotioneerde leerlingen van het 
Segbroek College, de school waar Elsemiek aan 
haar eindexamenjaar zou beginnen. Op verzoek 
van de moeder van Esther en oma van Julian en 
Elsemiek luidde de koster van de nabijgelegen 
Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort 
gedurende de tocht van de rouwstoet de klok.

Netwerk  
Sergio Ottochian en Esther de Ridder maakten 
deel uit van een uitgebreid sociaal netwerk. 
Sergio werkte bij een internationaal advies-
bedrijf op het gebied van olie- en gaswinning. 
Ook was hij jarenlang actief bij voetbalclub 
HBS. Esther was een bekende verschijning op 
het Haagse stadhuis. Ze was als juriste zo’n 
25 jaar werkzaam voor de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling.

De rouwstoet houdt halt bij het huis van het gezin aan 
de Spotvogellaan

 Tientallen leerlingen van het Segbroek College brachten geëmotioneerd een laatste groet
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Een team vrijwilligers van de Stichting 
Atlantikwall Museum Scheveningen werkt al 
een jaar vrijwel elk weekend aan een grote op-
knapbeurt van een ondergronds bunkercom-
plex bij Kijkduin. Dit bouwwerk uit halverwege 
1942 was niet alleen een Duits verdedigings-
werk met geschut, maar ook een post voor 
‘luchtwaarnemers’. De bezettingsmacht gaf 
het de naam Widerstandsnest 67 HL. De letters 
HL staan voor een gecombineerd gebruik 
door Heer (leger) en Luftwaffe. Een deel van 
het complex wordt vanaf maart komend jaar 
geregeld opengesteld. Er zullen open dagen 
worden gehouden en kleine groepen bezoe-
kers kunnen er rondleidingen krijgen van een 
deskundige gids.
Widerstandsnest 67 wordt het tweede para-
depaardje van de stichting die de herinne-
ring aan de Duitse kustverdedigingsgordel 
Atlantikwall in de ‘stad van recht en vrede’ 
levend wil houden. Tot nu toe bestaat de voor-
naamste attractie uit de twee als museum in-
gerichte bunkers halverwege de Badhuisweg, 
ter hoogte van koffiehuis De Boshut.

Voorproefje
Alex ten Berge is een van de gidsen die in een 
aantal Haagse bunkers thuis zijn als in hun 
eigen woning. In 2008 meldde hij zich ,,uit 
persoonlijke interesse’’ bij de drie jaar eerder 
opgerichte Stichting Atlantikwall Museum 
Scheveningen als vrijwilliger aan. De voorma-
lige politieman, nu werkzaam voor een fabri-

Ondergronds Kijkduin wordt 
in voorjaar zichtbaar
Bunkercomplex Widerstandsnest 67 
straks deels toegankelijk   
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

kant van analyse-apparatuur voor vloeistoffen 
en gassen, is bereid alvast een voorproefje te 
geven van wat bezoekers aan Widerstandsnest 
67 volgend voorjaar te zien krijgen. We ont-
moeten hem op een heldere septembermiddag 
in Kijkduin. 

Hospitaaltje
Voordat we de bunker induiken waar de 
voornoemde vrijwilligers het afgelopen jaar 
al heel wat zware lichamelijke arbeid hebben 
verricht (,,er lag bijvoorbeeld hier en daar wel 
een halve meter stuifzand dat allemaal moest 
werden weggehaald’’) troont Alex ons mee 
naar een uitkijkplateau pal achter het Atlantic 
Hotel. ,,Kijk’’, wijst hij om zich heen, ,,hieronder 
bevindt zich het vertakte bunkernetwerk van 
Widerstandsnest 67. Het liep helemaal door tot 
onder het gebied waar je nu de restaurants en 
winkels van Kijkduin hebt. Daar stond destijds 
ook geschut opgesteld en er was zelfs een 
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ondergronds hospitaaltje en een badhuis. Maar 
dat deel van het complex bestaat niet meer.’’
Voor de bouw van Widerstandsnest 67 moes-
ten enkele eerbiedwaardige oude hotels op 
Kijkduin worden gesloopt, evenals het net 
gebouwde Zeehospitium (revalidatiecentrum). 
Enkele tientallen villa’s en andere woningen 
moesten er ook aan geloven. Overigens was 
niet elke vierkante meter van het verdedi-
gingscomplex van Duitse makelij. Bij Kijkduin 
lagen namelijk nog een paar kleine bunkers 
die het Nederlandse leger tijdens de Eerste 
Wereldoorlog had gebouwd. De Duitsers heb-
ben die voor het gemak in hun bunkerplan 
opgenomen.  

Vleermuizen
Inmiddels zoekt Alex’ arm als een kompas-
naald het noorden op. ,,Daarzo, richting het 
hoge duin bij de De Savornin Lohmanlaan, 
waarop destijds een radarpost stond, ging dit 
bunkerstelsel met nummer 67 over in nummer 
66. Helaas is het niet mogelijk om iets met dit 
complex te doen omdat er vleermuizen wonen. 
Het heeft een beschermde status.’’
Het is duidelijk te merken dat Alex een gerou-
tineerd bunkerkenner is die zijn verhaal al veel 
vaker heeft gehouden. Hij praat vlot en beant-
woordt uit de losse pols alle vragen die tussen 
zijn betoog door worden gesteld.

Zaklamp
Het wordt tijd de bunker binnen te gaan. We 
dalen af naar een duinpad in noordoostelijke 
richting. Al na luttele meters is aan de linker-
kant een wit hekje te zien waarachter zich een 
afstapje en een metalen deur bevinden. Naast 
de ingang hangt een bord met de mededeling 
dat hier een deel van het vroegere bunkercom-
plex wordt hersteld.
Alex diept een sleutel op uit zijn broekzak, 
opent het slot van het hekje en daarna de 
deur die toegang verschaft tot het gangenstel-
sel. ,,We moeten het doen met een zaklamp’’, 
zegt hij, terwijl hij het duistere gat in schijnt. 

,,De Duitsers hadden wel elektrisch licht, 
met lampjes van een laag wattage, maar al 
die bedrading is er niet meer. We zouden wel 
weer licht kunnen krijgen, maar de kosten van 
de aanleg en het stroomverbruik kunnen we 
ons als stichting niet permitteren. We werken 
dus vooral met batterijlampen, ook tijdens de 
restauratiewerkzaamheden. Maar zeg nou zelf: 
met een zaklamp hier rondlopen is toch straks 
voor de bezoekers veel spannender dan dat je 
een lichtschakelaar aandoet?’’

Metselwerk
We lopen een lange smalle gang in. Opvallend 
is dat het metsel- en voegwerk aan de wanden 
er nog prima uitziet, alsof het slechts een paar 
jaar oud is. ,,Dit is nog echt origineel uit 1943 
hoor’’, zegt Alex. ,,Hier hebben wij niets aan 
gedaan. Maar verderop, in de gedeelten die 
veel zijn gebruikt, zijn sommige muren flink 
beschadigd. Waar nodig repareren wij ze. En 
je moet straks ook maar eens opletten bij een 
stenen trap naar beneden. Die traptreden zijn 
enorm uitgesleten.’’
Inderdaad biedt de trap die zich even later 
aandient een opmerkelijke aanblik. Zulke 
uitgesleten treden zie je vaak in eeuwenoude 
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kloosters, kerken of kastelen, maar deze bunker 
is een bouwwerk dat nog geen tweeënhalf jaar 
in gebruik is geweest. Deze trap moet dus heel 
intensief door de zware soldatenlaarzen zijn 
belopen. 
  
Dag- en nachtverblijf
Met kleine passen dwalen we, bijgelicht door 
het schijnsel van Alex’ lamp, door enkele 
gangen en ruimten. Soms stuiten we op een 
barricade. Daarachter zijn de ‘bunkerrestaura-
teurs’ nog aan het werk. Boven onze hoofden 
zien we af en toe de resten van wat eens een 
luik was. De ‘luchtwaarnemers’ van de Fluwa 
(Flugwache) konden naar boven om vanuit een 
koepeltje vijandelijke vliegtuigen te spotten. 
Gegevens over zo’n vliegtuig werden dan door-
gegeven aan het Flugwachkommando (Fluko) 
dat verdere actie ondernam. 
Na een poosje komt er een kamer van ongeveer 
vijf bij vier in zicht. ,,Hier was het dagverblijf’’, 
vertelt Alex. ,,Je kunt nog zien dat hier zelfs 
ramen hebben gezeten. Hoewel dit een meter 
of 1,5 onder de grond is, had men indirect toch 

daglicht dat via sleuven tussen de bunkermu-
ren werd opgevangen. Hiernaast is een nacht-
verblijf waar bedden stonden. Wat de muren 
betreft: die werden naarmate de tijd vorderde 
steeds dikker. Hier zijn ze nog ongeveer 1 
meter, maar in bunkerdelen die later gebouwd 
zijn, kom je muren tegen van twee meter dikte 
of zelfs nog meer.’’

Vrijwilligers
Het wordt tijd om weer naar buiten te gaan. 
Onderweg naar de uitgang herhaalt Alex nog 
eens wat hij eerder al had gezegd: de Stichting 
Atlantikwall Museum Scheveningen heeft 
een grote behoefte aan extra vrijwilligers. 
Niet alleen mensen die willen helpen bunkers 
te restaureren, maar ook geïnteresseerden 
die nu en dan als gids willen optreden. ,,Als 
er Vogelwijkbewoners zijn die daar wat voor 
voelen: graag!’’, zegt Alex. ,,Men kan eerst eens 
rustig rondsnuffelen op onze website
 www.atlantikwallmuseum.nl en dan contact 
zoeken.’’ Op de website is overigens ook een 
aantal bekende namen te vinden van men-
sen die tezamen het Comité van Aanbeveling 
vormen, zoals Wim de Bie, Ben Bot (voormalig 
minister van Buitenlandse Zaken en oud-Vogel-
wijkbewoner) en Elco Brinkman, oud-minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
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Prima golfweer, goede sfeer, 
lekker eten
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Leuk voor golfliefhebbers dat het Nederlandse 
golftoernooi KLM Open op vrijdag 12 september 
live op televisie werd uitgezonden. Maar golfers 
uit de Vogelwijk hadden daar maling aan. Zij 
speelden op die zachte nazomerdag hun eigen 
toernooi, lekker dicht bij huis, op de banen van 
Golfclub Ockenburgh. Veel belangrijker dan de 
balletjes die tegelijkertijd over de glooiingen van 
de Kennemerduinen vlogen en rolden.

Golfclinic
Veertig deelnemers hadden zich voor het 
Vogelwijk Golftoernooi aangemeld. Onder 
prima weersomstandigheden en in een gemoe-
delijke sfeer mepten en tikten zij zich langs de 
achttien holes. Als sidekick van het toernooi 
werd dit jaar voor het eerst een golfclinic 
gegeven voor beginners die wel eens aan het 
edele balspel wilden ruiken. Hiervoor had-
den zich elf wijkbewoners aangemeld. Om 
de ‘workshop’nog wat uitdagender te maken 
hadden de organisatoren van het toernooi (Bert 
Bruning, Chris van Ede, Els Risselada en Andy 
van der Rijt) besloten er een putt-wedstrijdje 

in te verwerken. Zo kon men ervaren dat dit 
‘hogeschoolknikkeren’ minder eenvoudig is dan 
het lijkt.    

De voorzitter van de wijkvereniging, Chris van 
Dam, kwam rond 20.00 uur tijdens de borrel 
na afloop in eigen persoon de prijzen uitreiken, 
een ceremonie die hij met de inmiddels van hem 
bekende droge humor omlijstte. Daarna konden 
de deelnemers aanvallen op het puike Indische 
buffet, hoewel men zich daarbij wel enigszins 
moest inhouden, want op strenge toon werd 
medegedeeld dat er per persoon maximaal drie 
stokjes saté mochten worden genuttigd.

Chris van Dam, voorzitter van de wijkvereniging, staat op het punt de prijzen 
uit te reiken.     

Uitslag Golftoernooi
1e prijs (wisseltrofee) --------- Thijs Belderbos
2e prijs  ----------------------- Hanneke Bremer
3e prijs ----------------------- Jaap de Regt
Beste dame (bruto score) ----- Hanneke Bremer
Beste heer (idem) ----------- Jan van Beek
Neary dames ---------------- Wil Mallens
Neary heren ----------------- Jan van Beek
Longest drive dames -------- Annabeth Belderbos
Longest drive heren --------- Thijs Belderbos
Winnaar puttwedstrijd ----- Kinny vd Most van Spijk
(golf clinic voor beginners)

De wedstrijdleiding, bestaande uit Chris van Ede (links) en 
Bert Bruning, buigt zich over de scores.
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De Bomencommissie uit de Vogelwijk is al 
dertien jaar actief om de wijk zo groen moge-
lijk te houden. Hoe mooi en rijk geschakeerd 
de natuur in onze woonomgeving is, kunt u 
lezen in het boek Vogelwijk Den Haag - Natuur 
in en rond een tuinstad – een ontdekking, waar-
van u hierbij het omslag ziet.
Van dit boek zijn er al ruim duizend verkocht. 
Wat de commissie vooral motiveerde om deze 
‘ontdekkingsreis’ door de wijk te beschrij-
ven, was het zien verdwijnen van veel mooie 
groene tuinen, die met een overmaat aan 
bestrating werden gemoderniseerd. 

Met de opbrengst van de boekverkoop wil de 
commissie de Vogelwijk blijvend vergroenen. 
Het wonen in een tuinstad geeft immers een 
bepaalde verantwoordelijkheid voor nu en de 
toekomstige generaties.
Daarom deelt de Bomencommissie graag 
groen uit.

U kunt kiezen uit de twee volgende opties:
a.  Bij aankoop van ons boek, nu te koop voor 

10 euro, krijgt u een tuinplant cadeau.
b.  Indien u het boek al heeft, betaalt u 5 euro 

per plant (winkelwaarde gemiddeld 12,50 
euro)

De volgende soort zijn bij deze actie via de com-
missie verkrijgbaar:

  Blauwe regen (Wisteria sinensis)

  Klimbes of schijnaugurk (Akebia quinata)

  Zwarte bes (Ribes nigrum ‘Titania’)

  Witte bes (Ribes rubrum ‘Witte Hollander’)

  Vlinderstruik (Buddleja davidii ‘Fascination’)

Op de pagina hiernaast ziet u als voorbeelden 
de Akebia (Klimbes) en de Wisteria (Blauwe 
regen) vergezeld van een beknopte beschrij-
ving van deze klimmers.  

Bestellen
Bij een van de volgende mailadressen kunt u 
zich opgeven als u een boek en/of planten wilt 
hebben.

- lydiaconens-tuinontwerpen@hotmail.com
- clavi@hetnet.nl
- habogerd@ziggo.nl

De Bomencommissie deelt 
groen uit
Door Lydia Conens, Clara Visser en Anneke Bogerd
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Blauwe regen - Wisteria chinensis

Dit is een fascinerende rankende klimplant 
met houtachtige stengels. In zachte winters is 
hij groenblijvend. In het late voorjaar geeft hij 
bruinachtig paarse bloemen in trossen, met 
een zeer aangename vanille- of chocoladeach-
tige geur. In de nazomer zie je worstvormige, 
paarsige vruchten die zich langzaam openen. 
Deze vruchten zijn niet giftig, wel smakeloos. 
Het duurt overigens soms wel 3 à 4 jaar voordat 
er vruchten verschijnen.
De akebia is een snelle groeier, die wel 10 m of 
hoger kan worden. Hij wordt helaas in ons land 
maar weinig aangeplant.

Klimbes/schijnaugurk  - Akebia quinata

Dit is een zeer sterk groeiende winterharde 
klimplant, waarvan de slingerende stengels in 
één jaar een lengte bereiken van 4 à 5 m. In de 
Vogelwijk zijn ze op diverse plekken te vinden, 
o.m. groeiend tegen gevels. De blauw-violette 
licht geurende bloemen hangen in trossen van 
ongeveer 30 cm. Zij bloeien rond half mei. De 
plant stelt weinig eisen aan de grond. Blauwe 
regen is geschikt voor muren of pergola’s en 
op een bepaalde wijze gesnoeid kan hij ook in 
struikvorm voorkomen. In de Japanse tuin van 
Clingendael is hij jaarlijks te bewonderen langs 
het rode bruggetje.

De Akebia in mei

De Akebia in september

De Akebia in oktober
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

,,Dat zou ik niet durven zeggen’’, luidt het 
voorzichtige antwoord van René van Schie op 
de vraag of hij wellicht het grootste huis uit de 
Vogelwijk bewoont. ,,Maar de tuin is wel rela-
tief groot: circa 600 vierkante meter.’’
Sinds de zomer van 2011 woont René met zijn 
vrouw Hettie op de hoek van de Sportlaan 
en de Nachtegaallaan. De ingang ervan is te 
vinden op de Sportlaan. Eigenlijk zijn er twee 
ingangen: op nummer 91 en 93. ,,Het zijn twee 
huizen die in elkaar grijpen: een parterre en 
een bovenhuis. In de jaren tachtig is de gehele 

bovenetage van 91 al bij de parterre van 93 
gevoegd. Wij hebben in 2012 een doorbraak 
gemaakt op de eerste etage en de gemeente 
toestemming gevraagd voor volledige samen-
voeging. Nu is het officieel één woning’’, legt 
René uit.

Socrates
Hoewel René en Hettie allang geen inwonend 
kroost meer over de vloer hebben, wordt vrij-
wel elke ruimte in het huis geregeld benut. Niet 
alleen voor logerende kinderen en kleinkin-

Filosofie voor de praktijk 
van alledag
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deren, maar ook voor iets waarvoor ze beiden 
al meer dan 25 jaar met hart en ziel actief 
zijn: de School voor Praktische Filosofie en 
Spiritualiteit.
Deze organisatie, die in Nederland acht vesti-
gingen heeft, ontstond uit particulier initiatief 
in 1937 in Engeland en breidde zich gaande-
weg over vele landen uit.
De Haagse vestiging van de school, waar sinds 
de oprichting in 1976 enkele duizenden cur-
sisten wijzer zijn geworden, was destijds onder 
meer te vinden aan de Statenlaan en in het 
Aloysiuscollege aan de Oostduinlaan. Nu geldt 
de Sportlaan dus als hoofdkwartier. Momenteel 
zijn er circa 60 cursisten.
De beeltenis van Socrates boven de twee 
voordeuren wijst de weg naar boven, waar een 
oorspronkelijke kamer-en-suite van Sportlaan 
91 nu functioneert als cursusruimte. ,,Ik ben nu 
vestigingsleider, zoals we dat noemen. En gast-
heer’’, zegt René. ,,En ik ben tevens tutor, dus ik 
leid en begeleid bepaalde cursussen.’’  

Gepensioneerd
,,In 1987 zijn we met de School voor Praktische 
Filosofie in aanraking gekomen’’, vertelt 
Hettie. ,,En sindsdien is het altijd een deel van 
ons leven gebleven. René had ervan gehoord 
en is een cursus gaan doen. Daarna heeft hij 
mij meegenomen en ik raakte ook meer en 
meer geïnteresseerd. We hebben aan heel wat 
cursusavonden, -weekends en –weken deelge-
nomen. Omdat we allebei inmiddels  gepensi-
oneerd zijn, hebben we nu gelukkig volop tijd 
om de school te runnen.’’
In juli 2011 verhuisden Hettie en René vanuit 
hun vorige woning aan de Ananasstraat naar 
de Sportlaan. Bijna drie jaar later, op 27 juni 
jongstleden, vierden ze in hun fraaie tuin met 
een knalfeest hun veertigjarig huwelijksju-
bileum. Ze hadden elkaar eind jaren zestig 
leren kennen bij een tennisclub op de grens 
van Den Haag en Rijswijk, maar zonder het te 
weten woonden ze in hun jeugd al vrij dicht bij 
elkaar. Hettie groeide op in het eerste stukje 

van de Erasmusweg dat na de oorlog was 
verrezen en René’s ouderlijk huis stond op de 
Goeverneurlaan.

Bedrijfskunde
Pratend over hun (vrij recente) pensione-
ring blikken René en Hettie nog even over 
de schouder naar hun ‘werkzame’ leven van 
weleer. Hettie was 38 jaar lang onderwijzeres 
op een basisschool in de Schilderswijk, aan de 
Abraham van Beijerenstraat en de Hoefkade. 
,,Ik heb allerlei klassen gehad, maar groep 3 
was m’n favoriet omdat je daar dat fascine-
rende proces van leren lezen en schrijven mag 
aansturen.’’
René werkte veertig jaar in rijksdienst. ,,Ik 
was ooit begonnen met een studie natuur- en 
scheikunde, maar switchte na enige tijd naar 
bedrijfskunde. Na een aantal jaren te hebben 
gewerkt bij de Belastingdienst, stapte ik in 1977 
over naar het ministerie van Landbouw en 
Visserij, dat tegenwoordig onder Economische 
Zaken valt. Daar heb ik de interne automatise-
ring opgebouwd en me daarna gericht op on-
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derzoeks- en onderwijsbeleid. Ja, ik heb er heel 
wat ministers zien komen en gaan: Lardinois, 
Van der Stee, Braks, Bukman en niet te verge-
ten onze huidige burgemeester Van Aartsen. 
En dan heb ik ze nog lang niet allemaal gehad 
hoor, laat staan de staatssecretarissen.’’

Houvast
Het gesprek komt weer op de School voor 
Praktische Filosofie en Spiritualiteit. René: ,,De 
naam zegt het al: het gaat er niet om dat je al-
lerlei zware kost leert over Kant, Schopenhauer 
en noem maar op, maar dat je filosofische 
en spirituele begrippen leert toe te passen 
in de praktijk van alledag. Laat ik een voor-
beeld geven. We besteden wel eens in thema-
avonden aandacht aan wereldproblemen als 
oorlog, terrorisme en hongersnood. En op de 
wekelijkse cursusavonden praten we in kleine 
groepen aan de hand van diverse filosofische 
inzichten vooral over persoonlijke ervaringen. 
Zo kom je bijvoorbeeld tot de slotsom dat het 
alleen maar zin heeft je zorgen te maken over 
problemen waar je zélf wat aan kunt doen. 
Praktische filosofie biedt houvast in het dage-
lijks leven. Je krijgt onder andere meer zelfken-
nis, je kunt beter omgaan met stress en je bent 
in staat efficiënter te werken.’’
De cursussen bestaan meestal uit 15 bijeen-
komsten van tweeënhalf uur, inclusief koffie-
pauze’’, zegt René, ,,en omdat het grotendeels 
vrijwilligerswerk is, zijn de kosten beperkt tot 
199 à 299 euro per cursus.’’

Open Dag
Op zaterdagmiddag 11 oktober houdt de school 
‘Open Dag’. Iedereen die dat wil, kan aan de 
Sportlaan 91/93 deelnemen aan workshops 
van 50 minuten over o.a. economie, religie & 
filosofie, retorica, Plato, esthetica, de oude taal 
Sanskriet en de zogeheten vedische wijsheid 
oftewel Advaita.
René: ,,De inschrijving hiervoor loopt via de 
website www.praktischefilosofie.nl, waar je al-
gemene informatie over de school kunt vinden 

en de activiteiten van onze Haagse vestiging 
apart kunt aanklikken. Voor wijkgenoten is het 
nog makkelijker: wie langs ons huis loopt of 
fietst , ziet vanzelf op de hoek een kleine vitrine 
staan met folders die je zo kunt meenemen.’’ 

Verkorte cursus overdag
Bij voldoende belangstelling zal vanaf 30 ok-
tober tot 4 december op donderdagochtenden 
(10.00 - 12.30) een verkorte basiscursus prak-
tische filosofie worden gegeven. Ook hiervoor 
loopt de inschrijving via de website. 

                               Kom dan
borrelen op 18 oktober !

Al degenen die sinds vorig jaar oktober 
nieuw (of opnieuw) in de Vogelwijk zijn 
neergestreken, worden bij dezen door 
het bestuur van de wijkvereniging uit-
genodigd op een welkomstborrel op

Zaterdag 18 oktober
Locatie: Papegaailaan 7 

  
U wordt ontvangen met drank en lek-
kere hapjes en kunt in een ontspannen 
sfeer kennismaken met wijkgenoten, 
waarbij u ongetwijfeld ook te horen 
krijgt waarom dit ‘dorpje in de stad’ zo’n 
bijzondere wijk is.

Het wordt wel op prijs gesteld als u zich 
tevoren aanmeldt. Stuur daartoe een 
mailtje naar info@vergaderathome.nl
 

Bent u 
een nieuwe 
Vogelwijker?



De Vogelwijk oktober 2014   25

Spelregels
- U kunt al boeken inleveren vanaf 14.00 uur. Wie boeken ‘weggeeft’, hoeft niet per se andere mee 

te nemen.
- Er kunnen maximaal 5 boeken per persoon worden ingeleverd en er kunnen naar eigen keus ook 

weer maximaal 5 boeken worden meegenomen. ‘Zomaar wat komen rondsnuffelen’ mag ook.
 De ingeleverde boeken moeten wel gangbaar, recent en in goede staat zijn.
 De categorieën zijn: romans, detectives, literatuur, jeugd- en kinderboeken, stripverhalen, gedichten-

bundels en ook 2e hands bladmuziek.

Extra
- Tijdens de beurs is er een expositie van schilderijen van Hans Willebrands Bakker, waarvan de 

opbrengst gaat naar het goede doel KIKA (Kinderen met kanker).
- Er zijn handgemaakte kerstballen, kaarten en poppenwiegjes te koop tegen een leuke prijs.
- Er is koffie, thee en frisdrank.

Kom naar de zesde 
editie van de 

Vogelwijk Boekenruilbeurs!
Zondag 9 november 
van 14.30 – 16.00 uur

Locatie: Rietzangerlaan 2
(ingang 2a/vergaderzaal)

In de kapsalon annex kunstgalerie van Leon 
van der Zijden (Mezenlaan 48) is tot eind 
november een aantal schilderwerken te zien 
van Vogelwijkbewoonster Jolande Leeflang-
Van der Ploeg.  
Jolande (1952, Amersfoort) woont al 
sinds 1976 in de Vogelwijk, eerst drie jaar 
aan de Tortellaan en nu al 35 jaar aan de 
Tuinfluiterlaan. Ze deed onder meer ervaring 
in het creëren van kunst op via een gedeelte-
lijke opleiding  Sociale Kunstzinnige Therapie 
aan de Hogeschool van Leiden en lessen aan 

de Vrije Academie in 
Den Haag.
Veel van haar inspiratie 
haalt zij uit de natuur, 
de duinen om de hoek 
en ook het Zweedse 
landschap dat haar 
fascineert. 

Zie ook haar website: www.jolandeleeflang.nl 
De werken die in de galerie hangen, zijn ook 
te koop.

Expositie Jolande Leeflang kappersgalerie Mezenlaan  
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Uw energieverbruik flink 
verminderen zonder grote 
investeringen? Het kan!
Voor de meeste huizen in onze wijk, die 
vaak niet optimaal geïsoleerd zijn, lopen de 
jaarlijkse energiekosten aardig in de pa-
pieren. Een speciaal op uw huis afgestemd 
energieadvies laat u zien hoe u uw huis ener-
giezuiniger kunt maken en tegelijkertijd uw 
wooncomfort kunt vergroten. Zo’n advies 
op maat, opgesteld door een onafhanke-
lijke energieadviseur, kan gaan over relatief 
simpele isolatiemaatregelen tot en met uw 
eigen zonne-energiecentrale of innovatieve 
verwarmingssystemen. U krijgt inzicht in de 
‘terugverdientijd’ van die maatregelen en het 
effect op het ‘energielabel’ van uw huis. 
Leden van Vogelwijk Energie(k) krijgen hoge 
korting op zo’n energieadvies. En wie nú een 
huis koopt, kan zelfs gratis advies krijgen!

Energieadvies met ledenkorting
Vogelwijk Energie(k) heeft voor haar 
leden een overeenkomst met EPA-adviseur 
Hilbrand Does van EnergieGarant. Als VwE-
lid kunt u een energieadvies laten opstellen 
voor slechts € 125 in plaats van het gangbare 
tarief van rond de € 350. Bovendien kunt u 
voor het uitvoeren van de aanbevolen maat-
regelen gebruik maken van aantrekkelijke 
regelingen met lokale uitvoerders. 
Als u al lid bent van Vogelwijk Energie(k)

Nieuwsflitsen 
van

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

 – voor slechts 25 euro per jaar – kunt u het 
energieadvies rechtstreeks aanvragen bij 
info@energiegarant.nl, met vermelding van 
uw lidmaatschap en het e-mailadres waarmee 
u bij Vogelwijk Energie(k) bekend bent. 
Bent u nog geen lid? Of wilt u meer weten 
over Vogelwijk Energie(k)? Kijk dan op de 
website www.vogelwijkenergiek.nl en meld u 
aan via info@vogelwijkenergiek.nl. Als u dat 
gedaan hebt, kunt u direct een energieadvies 
aanvragem.

Gratis advies: het ‘Makelaarsinitiatief’
Op initiatief van Vogelwijk Energie(k) en 
soortgelijke clubs in de Archipelbuurt, het 
Benoordenhout en het Statenkwartier werken 
NVM-makelaars actief samen met onafhanke-
lijke energieadviseurs om huizenkopers tegen 
zeer aantrekkelijke voorwaarden van een ener-
gieadvies te voorzien, gericht op uw nieuwe 
huis en verbouwing.

De gemeente Den Haag is zo enthousiast 
over dit initiatief dat zij geld ter beschikking 
heeft gesteld voor een gratis advies voor – 
vooralsnog – de eerste honderd kopers die 
zich aanmelden! De projectleider van het 
Makelaarsinitiatief helpt u graag verder: 
e-mail info@steenbergenco.nl of bel 
06 50 24 35 50. 

Supervoordelig, comfortabel, 
stil, schoon en zorgeloos 
autorijden
Ook dàt kan, want Vogelwijk Energie(k) wil 
een permanente elektrische deelauto in de 
wijk mogelijk maken. Ons proeftraject* met 
de elektrische Nissan Leaf heeft veel rijplezier, 
kennis en ervaring opgeleverd, met inzicht in 
enerzijds de voordelen en (eerlijk is eerlijk) an-
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derzijds de beperkingen van een elektrische 
deelauto. De conclusie is echter glashelder: 
we willen doorgaan. Dat kan op eigen kracht 
met een permanente elektrische deelauto als 
we daarvoor minimaal 10 deelnemers heb-
ben. Dat betekent dat we nog enkele mensen 
uit (of rond) de wijk zoeken die belangstel-
ling hebben om mee te doen. 

Meedoen wil zeggen: je committeren aan een 
in gezamenlijk overleg op te stellen ‘uitvoe-
ringsplan’ voor het eerlijk delen van de lusten 
en de lasten van de auto. Bij voldoende 
belangstelling zullen we ieders wensen en 
suggesties inventariseren en samen met de 
deelnemers het plan in detail uitwerken. 
Pas als het uitvoeringsplan naar tevredenheid 
van de deelnemers is vastgesteld, leggen zij 
zich definitief vast. 
De kosten per deelnemer komen op zo’n 
€ 50 per maand, plus een kostendekkend 
bedrag(je) per kilometer.

Wilt u meedoen? Laat het ons snel weten, via 
info@vogelwijkenergiek.nl

* met dank aan ANWB en MyWheels.

Haagse marathon 
doet Vogelwijk aan
Het deel van de Laan van Poot tussen 
Houtrust en de Kwartellaan was op zondag-
ochtend 21 september het decor voor zo’n 
400 marathonlopers. Ze waren om 09.00 
uur op het Lange Voorhout van start gegaan 
en kregen na de Laan van Poot nog een bij-
zonder pittig stuk voor de kiezen: het duin 
bij de Kwartellaan op en vervolgens naar 
het strand, waar het gelukkig eb was. 

Na om de haven heen te zijn gelopen, 
belandden ze op de boulevard, waarna tot 
de Wassenaarseslag opnieuw strandzand 
onder de voeten kwam. Pas daarna kon 
over een vaste ondergrond weer koers 
worden gezet naar de finish in het Haagse 
stadscentrum. Onder de marathonlopers 
bevond zich ook een kleine groep spar-
taanse sportlieden die een ultramarathon 
van 60 kilometer liepen. Zij moesten na 
Wassenaar via Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk naar de eindstreep.

Het hardloopevenement, waarbij trouwens 
ook een halve marathon kon worden gelo-
pen, had van een organisatiecomité zonder 
taalgevoel de naam Vrede’s Marathon 
gekregen. Hopelijk wordt dat volgend jaar 
gewoon Vredesmarathon of simpelweg Den 
Haag Marathon. 
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De verschijning van het boek over de ar-
chitecten Koos en Henk Fels, samengesteld 
door Vogelwijkbewoner Rob Fels (kleinzoon 
van Koos) en architectuurhistoricus Marcel 
Teunissen is gepland in de lente van 2015. 
Aanvankelijk zou het rijk geïllustreerde boek – 
met veel foto’s en informatie over de Vogelwijk 
omdat Koos Fels hier ruim 130 woningen heeft 
ontworpen – in november worden gepubli-
ceerd, maar er zijn inmiddels nieuwe gegevens 
opgedoken die ook nog in het boek moeten 
worden verwerkt.
De auteurs hebben eerder dit jaar voor hun pro-
ject subsidiebedragen toegezegd gekregen van 
het Prins Bernard Cultuur Fonds en het Gravin 
van Bylandt Fonds. ,,Dergelijke toezeggingen 
waren er trouwens ook vanuit onze eigen wijk, 
maar helaas zijn de meeste financiële beloften 
nog niet ingelost,’’ zegt Rob Fels.

Schriftjes
Maar afgezien daarvan blaken hij en zijn co-
auteur nog van enthousiasme, temeer daar ze 
onlangs enkele nieuwe ontdekkingen deden. 
Rob: ,,Tot voor kort moesten we het veelal 
doen met gemeentelijke archieven en geërfde 
schetsen en handgeschreven aantekeningen in 
schriftjes van mijn opa en oudoom. We had-
den soms maar heel summiere gegevens over 
bepaalde woningen. Dan stond er bijvoorbeeld 

over een ontwerp van Henk Fels geschreven: 
1904, dubbele villa te Scheveningen, Droogl. 
Fortuyn en Ten Siethoff. Dat leverde natuurlijk 
een hoop nader zoekwerk op. Of mijn grootva-
der Koos had ergens gekrabbeld Bouw dubbel 
woonhuis op Houtrust te ‘s-Gravenhage, één voor 
de hr. W. Gouw 1922-23. Of een simpele mede-
deling als Bouw enkelvoudig en dubbel woonhuis 
a/d Pauwenlaan, NV Duinvoet, 1929.’’
,,Maar nu zijn er interessante nieuwe gegevens 
boven tafel gekomen, waarvan ons hart snel-
ler ging kloppen. We ontdekten bijvoorbeeld 
nota bene in Leeuwarden een stuk persoonlijk 
archief van Henk Fels. Dergelijke vondsten 
zullen het boek nog completer en waardevoller 
maken.’’

Nieuwe vondsten voor boek
over architectenbroers Fels

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag 
15 oktober 

17.00 uur Borrel VogelNetwerk 
voor ondernemers uit de wijk, 
Papegaailaan 7; aanmelden via 
info@vergaderathome.nl  Meer 
info: www.vergaderathome.nl

Zaterdag 
18 oktober 

17.00 uur Welkomstborrel voor 
nieuwe Vogelwijkbewoners, 
Papegaailaan 7. Zie kader elders in 
dit blad.

Maandag 
20 oktober 

20.30 uur: Politieke informatie- en 
discussieavond bij Kamerlid Pieter 
Duisenberg thuis, Kwikstaartlaan 
16. Zie ook elders in dit nummer.

Vrijdag 
31 oktober

15.00 uur: Excursie voor Vogel-
wijksenioren naar Mauritshuis. Zie 
elders in dit blad.    

Dinsdag 
11 november 

18.00 - 19.00 uur: Sint Maartens-
feest voor kinderen, die zingend 
met lampionnen langs de deuren 
gaan.

Donderdag 
20 november 

20.00 uur: Algemene Ledenverga-
dering wijkvereniging in de 
Heldring school (ingang IJsvogel-
plein).
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Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Het lijkt wel of het fenomeen straat- of buurt-
feest in de wijk langzamerhand met uitsterven 
wordt bedreigd, want afgezien van het grote 
Koningsdagfeest is er dit jaar nauwelijks meer 
zo’n sociaal evenement gesignaleerd. De bewo-
ners van de Fuutlaan en omstreken (Eiberplein 
en het laatste stukje Pauwenlaan) passen 
echter niet in deze trend. Zij hielden zich aan 
de gegroeide traditie om elkaar jaarlijks op een 
nazomeravond op straat te ontmoeten en een 
natje en droogje te consumeren.
Ook het Fuutlaanfeest van 6 september had 
weer een zeer genoeglijk karakter. Voor het 
zevende jaar op rij was de organisatie van de 
party vooral het werk van Mies de Bont, op de 
foto hieronder te zien terwijl ze een toespraakje 
houdt. 

Oude en nieuwe bewoners
Om het verkeer niet te hinderen en zelf ook niet 
lastig te worden gevallen door passerende twee- 
en vierwielers was als locatie gekozen voor de 
verkeersluwe ventweg langs het Eiberplein om 
de hoek bij het begin van de Fuutlaan.
Er was een prachtig springkussen voor de 
kinderen, er waren heerlijke sateetjes en andere 
lekkernijen voor op de barbecue en nog veel 
meer happen en dranken. Zelfs oud-Fuutlaan-
bewoonsters Marguerite Hamer en Aaltje Visser 
waren aanwezig. Ook grepen nieuwe bewoners, 
de familie Colaris van Fuutlaan 6, de gelegen-
heid aan om kennis te maken met de buurtge-
noten. Laat in de avond ging iedereen voldaan 
huiswaarts. En zo hoort het ook. 

Fuutlaanfeest op genoeglijke 
nazomeravond
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Excursie senioren naar
vernieuwd Mauritshuis
De Commissie Seniorenactiviteiten biedt zestig-
plussers uit de Vogelwijk op vrijdagmiddag 31 
oktober een excursie aan naar het schitterend 
gerestaureerde en gerenoveerde Mauritshuis. 
Het bezoek vindt plaats onder leiding van een 
gids. Aansluitend is er een borrel in de brasse-
rie van het museum.
Aanvang van het bezoek: 15.00 uur.
Verzamelen bij de ingang van het Mauritshuis 
aan het Plein 29. Het museum is vanuit de 
Vogelwijk goed bereikbaar met bus 24 (halte 
Buitenhof/Hofweg) van waaraf u vervolgens 
nog 4 minuten via het Binnenhof naar de en-
tree van het museum loopt. Wie met een auto 
wil komen, kan die parkeren in de nabijgelegen 
garage onder het Plein (het makkelijkst bereik-
baar via Tournooiveld-Lange Houtstraat).
Kosten: 20 euro voor mensen zonder 
Museumjaarkaart
Kosten: 6 euro voor bezitters van een 
Museumjaarkaart
Deelnemers kunnen zich voor de excursie 
opgeven op 13 of 14 oktober tussen 10.00 
en 12.00 bij Ria Zonneveld: telefoon 070-
3452268.
Vergeet niet u aan te melden, want er kunnen 
maar maximaal 30 personen mee! 

Vogelwijk heeft weer 
prijswinnende tuinen
Bij de traditionele voortuinkeuringen van 
de Haagse afdeling van de vereniging  Groei 
& Bloei is dit jaar opnieuw een aantal 
Vogelwijktuinen in de prijzen gevallen.
Op 24 september werden in zorgcentrum 
Duinhage aan de De Savornin Lohmanlaan alle 

Kortom
tuinprijzen van heel de stad uitgereikt.
Henriëtte van Aartsen, echtgenote van de 
burgemeester, overhandigde de hoofdprijzen. 
Tot die categorie behoorde de themaprijs voor 
de ‘Meest vogel- en vlindervriendelijke tuin 
van Den Haag’. Deze kwalificatie ging naar 
de tuin van Kraaienlaan 33. Het bijbehorende 
huis wordt bewoond door Cees van Spronsen 
en zijn vrouw Saskia Gunters. Laatstgenoemde 
nam de trofee in ontvangst in het bijzijn van 
een afvaardiging van hoveniersbedrijf Pototsky 
& Kramer, dat de tuin ruim twee jaar geleden 
heeft aangelegd.
De hoofdprijs voor de ‘Mooiste vroegzomertuin 
van Den Haag’ viel eveneens in de Vogelwijk, 
en wel op de tuin van Sijzenlaan 47 (Hans en 
Marette Fokker-Wils). Sinds vorig jaar wordt 
ook een hele straat uitgeroepen tot ‘Fleurigste 
straat van Den Haag’. Dit jaar viel deze eer te 
beurt aan de Oostvoornelaan op Kijkduin.
Wat de Vogelwijk betreft werden er nog negen 
andere prijzen uitgereikt, en wel voor de 
volgende voortuinen: Kruisbeklaan 21, Oude 
Buizerdlaan 24, Laan v. Poot 424, 316 en 138, 
Spotvogellaan 21 en 26, Sijzenlaan 16 en 
Pauwenlaan 52.

Huiskamerbijeenkomst over 
de Miljoenennota bij Pieter 
Duisenberg
Net als een jaar geleden organiseert Pieter 
Duisenberg, voormalig voorzitter van de 
wijkvereniging en nu Tweede Kamerlid voor 
de VVD, voor geïnteresseerde wijkgenoten een 
informatieve en interactieve avond over de op 
Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. De 
bijeenkomst vindt plaats bij Pieter thuis aan de 
Kwikstaartlaan 16, op maandag 20 oktober. 
Aanvang 20.30 uur. 
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De Miljoenennota is weliswaar de aanleiding 
voor deze bijeenkomst, maar ongetwijfeld zal 
net als vorig jaar de avond weer een brede 
politieke discussie opleveren. Om iedereen van 
een plek en een drankje te kunnen voorzien, is 
het aan te bevelen dat deelnemers zich vooraf 
aanmelden via het mailadres
p.duisenberg@tweedekamer.nl
U kunt eventueel ook een briefje met aanmel-
ding bij Kwikstaartlaan 16 in de bus werpen.

Sluit u aan bij de groep
‘duinwerkvrijwilligers’
Sinds de afgelopen winter heeft Hans 
Kruiderink, de groenbeheerder van stads-
deel Segbroek, samen met André Smit 
(AVN en Haagse Vogelbescherming) en het 
Landschapsbeheer Zuid-Holland enkele 
malen ‘duinwerkdagen’georganiseerd in het 
Westduinpark. Tijdens deze dagen was een 
groep vrijwilligers onder deskundige leiding 
actief bezig met natuurbeheer in de duinen: 
snoeien en rooien, het opruimen van troep of 
soms ook het zandvrij maken van paden. Zo 
ontstond een vaste kern van vrijwilligers – jong 
en oud - die zich bezighoudt met ‘kleinschalig 
soortenbeheer’ in het duingebied. Elke derde 
zondag van de maand komt de groep op een 
afgesproken plek bijeen om aan de slag te gaan. 
Er wordt ongeveer van 13.00 uur tot 16.00 uur 
in een gezellige en enthousiaste sfeer gewerkt, 
onderbroken door een pauze.  
Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met 
Hans Kruiderink via het mailadres
hans.kruiderink@denhaag.nl
Dan kun je misschien nog deze maand aan de 
slag. Leuk en ook lekker dicht bij huis.
Je hoeft geen natuurkennis te hebben om mee 
te doen. Al doende leer je ook al veel.

Kortom
Kunst & architectuurtochten
naar Flevoland, Amsterdam,
Zaandam en Rotterdam
Kunsthistorica en Vogelwijkbewoonster Saskia 
Gras organiseert in november een aantal excur-
sies in de vorm van dagtochten per touringcar. 

Op 1 november wordt een bezoek gebracht 
aan de Flevopolder om alle Land Art-projecten 
aldaar  te bekijken. In totaal gaat het om 
zes landschapskunstwerken, waaronder de 
Polderland Garden of Love and Fire van Daniel 
Libeskind en de Groene Kathedraal van Marinus 
Boezem. Kosten: 60 euro, incl. vervoer, koffie, 
gebak en frisdrank of wijn. Een lunch in Almere 
dienen de deelnemers apart te betalen. 

Op 8 november is er een dagtocht naar 
Amsterdam en Zaandam. De ochtend staat in 
het teken van de postmoderne architectuur van 
onder andere Sjoerd Soeters (het Amsterdamse 
Java-eiland en het centrum van Zaandam) 
en in de middag wordt e bezoek gebracht aan 
het imponerende en prachtig gerestaureerde 
voormalige bankgebouw van architect Karel 
de Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam. 
Kosten: 65 euro (met Museumkaart) of anders 
67 euro, incl. vervoer, koffie, gebak en fris-
drank of wijn, plus entreegelden. Lunch voor 
eigen rekening in Zaandam.   

Op 22 november volgt een architectuurexcur-
sie naar Rotterdam, waarbij geheel Rotterdam 
wordt doorkruist, met onder andere een 
bezoek aan het ‘Justus van Effenblok’ en de 
begin oktober geopende nieuwe Markthal van 
architectenbureau MVRDV. Nadere informatie 
over deze excursie volgt in het novembernum-
mer van dit blad.
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De excursiebussen hebben ’s morgens tus-
sen 08.00 en 09.00 uur diverse opstap-
plaatsen, zoals Neptunusstraat 92 (Muzee 
Scheveningen), de Cremerweg en het busplat-
form op Den Haag Centraal. 
Voor aanmelding en meer informatie: 
saskiagras@hccnet.nl of telefoon 
(070) 4481054 (eventueel antwoordapparaat 
inspreken). Zie ook de website:
 www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl 

Pianorecitals Else Krijgsman
in oktober en november 
Pianiste Else Krijgsman geeft de komende 
maanden weer enkele recitals in haar concert-
salon aan de Laan van Poot 298. Ze vertelt en 
speelt, terwijl u met een glas wijn of frisdrank 
bij de hand luistert. De concerten kosten 12 
euro (t.b.v. Artsen Zonder Grenzen) en begin-
nen steeds om 15.30. De data zijn: zaterdag 11 
& zondag 19 oktober en zaterdag 8 & zondag 
16 november. 
U moet wel tevoren reserveren via 
(070)3230958 of krijgsman.else@gmail.com
Kijk ook eens op haar website 
www.elsekrijgsman.com

Lezing op 15 november over 
‘genezing door geestkracht’

Op zaterdag 15 november van 10.00 – 12.00 
uur wordt in het Atlantic Hotel op Kijkduin een 
lezing gehouden over de omstreden leer van de 
in 1959 overleden Duitser Bruno Gröning, die 
beweerde dat allerlei ziekten kunnen wor-
den genezen door pure geestkracht. Gröning 
veroorzaakte eind jaren veertig en begin jaren 
vijftig met massaal bezochte ‘genezingsbijeen-

Kortom
komsten’ een hype die nu doet denken aan de 
gebeurtenissen rond het Nederlandse ‘medium’ 
Jomanda in de jaren negentig. 
Tijdens de bijeenkomst in het Atlantic Hotel 
komen twee Duitse artsen – KNO-arts  G. 
Blättner  en kinderarts F. Ohlendorf - vertellen 
over hun onderzoek naar de leer van Bruno 
Gröning. Ook zullen enkele Nederlandse (ex-)
patiënten hun ervaringen met ‘hulp en gene-
zing langs geestelijke weg’ met het publiek 
delen.
De toegang tot de bijeenkomst is gratis, maar er 
wordt aan het slot wel een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Meer informatie over Bruno Gröning 
is te vinden op internet.

”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62

Woensdag 15 oktober: Tineke de Caluwé 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. 
een foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 22 oktober: Johan van 
Voorthuijzen verzorgt een avond met 
psychometrie a.d.h.v. een foto van een 
overleden persoon.
Woensdag 29 oktober: Petra verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of 
voorwerp van een levend persoon. 
Woensdag 5 november: Mannie 
Hoogendorp verzorgt een ‘Allerzielenavond’ 
met psychometrie a.d.h.v. een foto van een 
overleden persoon. Neem een bloem mee om bij 
uw foto neer te leggen.
Woensdag 12 november: Martin Reul 
verzorgt een avond met helderziende 
waarnemingen a.d.h.v. een briefje met 
uw geboortedatum. Na de pauze kunt 
u gemagnetiseerd worden door diverse 
magnetiseurs.



34   De Vogelwijk oktober 2014

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. 
Aanbevelingen  voor huishoudelijke hulp mogen wel, 
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnum-
mer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden 
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke 
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

GEVONDEN – Begin september bij het 
Eiberplein een mogelijke huisdeursleutel. 
Inlichtingen tel. 06- 204 45 008.

GEZOCHT - Gezin met 3 meisjes (4-9 jr) en 
een 4e kind op komst zoekt leuke oppas voor 
avonduren en soms middagen. Voorkeur voor 
Engelstalige oppas, maar Nederlands is geen 
probleem. Family with 3 girls (4-9 yrs old) and 
one on the way, is looking for babysit. Preferably 
English speaking. Info: Pauline 06-40198609 of 
pmvanwijk@hotmail.com

TE KOOP – Tegen elk aannemelijk bod: 
Kinderwagen Quinny 2000 met Maxi Cosi adap-
ters, kleur beige; Wit houten kinderbedje met 
matras 60x120cm; Houten box 80x90cm met 
onderlade. E-mail: mmvw@xs4all.nl.

OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Fleur Cohen 
en ik zit in 3vwo op het VCL. Ik zou het leuk 
vinden om wat vaker op te passen. Dus bent u 
opzoek naar een oppas, bel of mail me dan: tel. 
06-311 86 563 of fleurcohen@me.com.

WISKUNDEBIJLES - Niveau vmbo, havo, vwo 
en examentraining. Succes verzekerd! Ik kom 
bij u aan huis. Ook natuurkunde, scheikunde 
of economie mogelijk. Tel. 06-261 18 927 of 
mail  jeroenvanleeuwen@live.nl
 

GASTOUDER GEZOCHT - Voor 2 kinderen 
(4 en 5 jaar) zoek ik een lieve, betrouwbare en 
ervaren gastouder, woonachtig in Vogelwijk, 
voor 2 middagen per week (na school 15.00-
18.00 uur). Liefst dinsdag en donderdag, maar 
wijzigingen zijn mogelijk. Voor meer informatie 
en kennismaken: tel. 06 412 813 40.

BOEKENRUILBEURS - Reserveert u alvast 
zondagmiddag 9 november in uw agenda? Dan 
wordt voor het 6e jaar de populaire Vogelwijk 
boekenruilbeurs gehouden. Zie ook elders in dit 
nummer.

OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken voor onze 
meisjes van 4 en bijna 1 jaar op de vrijdag (van 
8.00 tot ca. 18.00 uur) een enthousiaste oppas 
aan huis. Meer informatie via: merelvandereer-
den@hotmail.com of  tel. 06 -231 98 213.

TE KOOP - Tweepersoons kampeerauto Ford 
Transit 100 (automatische transmissie) met 
verhoogd dak. Volledig ingericht, incl. tv en 
schotelantenne. Bouwjaar 1993. Km-stand: 
176.000. T.e.a.b. Reacties via tel. 06-81046893. 
Dries Grooters.

OPPAS GEZOCHT -  Wij zoeken voor donder-
dagmiddagen een ervaren, verantwoordelijke, 
flexibele en lieve oppas die onze drie kinderen 
van 6, 7 en 8 jaar uit school wil halen en in ons 
huis met hen wil eten. Bij voorkeur iemand die 
zelf kinderen heeft grootgebracht of ruime erva-
ring heeft met oppassen. Referenties worden op 
prijs gesteld. Vragen/inlichtingen: erik.kleijn@
gmail.com

OPPAS/ BABYSIT NODIG? - Bel Anna Bigot, 
tel. 06 52476125. Heeft veel ervaring met 
kinderen en spreekt vloeiend Frans, Engels en 
Nederlands. Zit in eindexamenjaar vwo. Mailen 
mag ook: bigotanna@hotmail.com

TE KOOP – Degelijk en stevig metalen voet-
baldoel van Decathlon (Kipstra). Afmetingen: 
3.00 m. breed en 1.80 m. hoog. In goede staat en 
geheel compleet. Vraagprijs 35 euro. 
Tel. 06-383 59 755.
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TE HUUR AANGEBODEN - Vrijstaand va-
kantiehuis in de Vogezen voor 2 tot 6 personen. 
Volop wandelmogelijkheden in de directe 
omgeving. Ski-en langlaufpistes van ‘La Bresse 
Hohneck’ op 20 min. afstand. Het huis heeft 
een omheinde tuin van 1200 m2 en is rustig 
gesitueerd. Huurprijs 550 euro per week (excl. 
schoonmaak). Verdere informatie bij 
jckoning@ziggo.nl

HUISHOUDELIJKE HULP - Doordat wij 
gaan verhuizen heeft onze hulp in de huishou-
ding nog tijd beschikbaar. Zij is zeer betrouw-
baar en vakkundig en werkte gedurende vijf 
jaar bij ons. Zij strijkt ook graag. U kunt mij 
bellen voor informatie: Annelieke Schaefer, 
06-218 48 431 en 
annelieke@schaefer-vanbeest.com.

KOORCONCERT - Op 8 november 20.00 
uur zingt het koor Cantamus Alati (met o.a. 
zes Vogelwijkers) in de Antonius Abtkerk aan 
de Scheveningseweg 235 de Nederlandse 
première van het Requiem a memoria de 
Passos Manuel van de hedendaagse Portugese 
componist Eurico Carrapatoso (aanwezig 
bij het concert). Daarnaast wordt gezongen 
Schuberts Mis in G dur en het Stabat Mater van 
Rheinberger. Kaarten à 20 euro incl. boekje 
verkrijgbaar bij de ingang van de kerk en vooraf 
via tel. 06 504 08 195..

HONDENOPPAS GEZOCHT – Voor onze 
rustige oudere hond zoeken wij een betrouw-
bare en ervaren oppas bij ons in huis. Gezien 
zijn leeftijd verblijft hij het liefst in zijn eigen 
vertrouwde omgeving. Het gaat met name 
om vakantieperiodes van 1 week (winter) of 
meerdere weken (zomer), in onderling overleg 
af te stemmen. Hebt u belangstelling of kent u 
iemand die in aanmerking komt, mail dan naar 
mhboutkan@planet.nl

HUISHOUDELIJKE HULP – Mijn hulp heeft 
nog tijd beschikbaar. Zij is vriendelijk, eerlijk en 
betrouwbaar. U kunt mij bellen voor referenties 
op tel. 3655168.

Van de schoonheid en 
het beest
Een dakloze zwerver was haar vader
zwaar harig en zwart overleefde hij
een vrieskoude winter, wekenlang sneeuw en ijs

van een adellijk ras was de moeder
fijnbesnaard op hoge poten, lenig
gracieus, opgevoed met radiatorwarmte

De bedoeling was het niet dat die twee 
samen kwamen op het gras van een zomaar dag
een ongeluk, onvoorbereid en onverwacht

nu beweegt hun zwarte dochter alsof
ze thuis hoort bij een beroemd danstheater
haar soepele lijf stroomt als vloeiend water

in en uit de bomen, geen dak, geen top is haar te 
hoog
hartverwarmende spinnenkopjes, alleseter
en toch zo slank als een fotomodel

Dan doorkruist een doodskreet de idylle van huis
haard en tuin; een zacht konijn hangt
stervensangstig tussen vampier geslepen tanden

onbekommerd, vederlicht als zonder zonde
balanceert poes met prooi hoog op een schutting
vlug uit het zicht van gretige redders

Uit twee uitersten is een broedsel ontstaan
waarbij lief en monsterlijk, mooi en wreed
een verbijsterend verbond aangaan

Olga Millenaar
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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 basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

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

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand, 
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.00-
14.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00 
uur. Website gemeente Den Haag: 
http://www.denhaag.nl

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Meldpunt m.b.t. duingebied 
hht_boswachters@denhaag.nl of 
tel (070)  353.85.11

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op 
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het 
maken van een afspraak op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt-
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, 
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk. 

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met (070) 368 50 70.

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.  (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.

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. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.

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. (070) 308 39 54.

Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht, 
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor 
informatie, bemiddeling en advies op het gebied 
van wonen, welzijn en zorgverlening. 
Tel. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl

Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar 
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeg-
huis en een seniorencomplex.  
Tel. (070) 306 10 20. 
E-mail: info@rzgs.nl  Website: www.rzgs.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.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
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
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
E-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, HALO. Contact: Willem 
Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl

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

Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl

Secretaris
Henk Eleveld
Laan van Poot 300, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl

Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl

Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
  Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
  arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
  Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
  e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com

WIJKVERENIGING

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)
Paul Raasveldt, Patrijslaan 6, 
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een factuur 
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging: 
IBAN: NL61 INGB 0001783722




