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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van 
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn 
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Jaargang 57, no. 11, november 2014

In de Vogelwijk is het leuk en riant wonen, maar dat 
heeft ook een irritante schaduwzijde. Al jaren lijkt het 
of onze wijk wordt gebruikt als proeftuin of veronder-
stelde goudmijn voor allerlei fondsen en organisaties 
die geld nodig hebben. Geregeld wordt er op diverse 
tijdstippen, maar vooral in de namiddag of vroeg in 
de avond aangebeld door opgewekte studentikoze 
types die een keurig uit het hoofd geleerd verhaaltje 
afdraaien, uitmondend in de vraag of je lid/donateur 
wilt worden van de Dierenbescherming, Cliniclowns, 
Aidsfonds, Astmafonds, Nierstichting en wat dies 
meer zij. Of ze vragen bijvoorbeeld of je elke week 
een maaltijddoos bezorgd wilt hebben of een box met 
diepgevroren levensmiddelen. Ook de klassieke set met 
prentbriefkaarten voor een bepaald goed doel komt nu 
en dan nog langs. Deze overvallen worden op den duur 
zo irritant dat je bijna geneigd bent een schattig meisje 
dat kinderpostzegels tracht te slijten op norse toon te 
bejegenen. (Gelukkig smelt ondergetekende in laatst-
genoemd geval altijd binnen twee seconden.)
Het is moeilijk na te gaan of al die aanbellers al dan niet 
bonafide zijn. Vaak hebben ze een speciaal hesje aan en 
zwaaien ze met een identiteitsbewijs voor je neus om 
te benadrukken dat het hier echt om een serious request 
gaat. Maar het blijft jeuken. 
Echt link wordt het als je aan de deur wordt bena-
derd door individuen of groepjes die duidelijk uit zijn 
op een zogeheten babbeltruc. Daar heeft de politie, 
onder anderen in de persoon van onze wijkagent, de 
afgelopen jaren al vele malen tegen gewaarschuwd. Bij 
dit soort ongure mannen of vrouwen, die bijvoorbeeld 
een glaasje water vragen, even naar het toilet willen, 
een ‘gratis taartje’ komen brengen of aanbieden je dak 
of iets anders te repareren (in dat geval zijn het vaak 
Engelstaligen) moet je direct nee zeggen, de deur dicht-
doen en onmiddellijk de politie bellen (0900-8844). 
Toch trappen er nog altijd mensen in, zoals onder meer 
blijkt uit een ingezonden brief van een wijkbewoonster 
in dit blad.
Misschien is het een goed idee als onze wijkagent 
Wilfried van der Vorst eens wat collega’s optrom-
melt om in burger op klaarlichte dag bij (oudere) 
Vogelwijkbewoners aan te bellen om te proberen met 
een smoesje binnen te komen. Bij wijze van waarschu-
wing tegen babbeltrucs. Vorige maand is een dergelijke 
politieactie met succes uitgevoerd in de omgeving van 
het Zuiderpark. En wat bleek? Van de honderd adres-
sen waar de ‘nep-oplichters’ aanbelden, lieten ruim 
negentig bewoners de heren en dames gastvrij binnen!

                                                    DvR   

   Van
de Redactie
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Nieuwe leden
Het oktobernummer van dit blad, dat huis-
aan-huis in de wijk werd bezorgd en dus niet 
alleen bij de circa 1750 leden van de wijkver-
eniging in de bus viel, heeft 29 nieuwe leden 
opgeleverd. Daar zijn we vanzelfsprekend 
blij mee en we heten deze bewoners dan ook 
hartelijk welkom in ons midden. Elders in 
dit blad ziet u een verslagje van een kennis-
makingsborrel die we hebben georganiseerd 
voor mensen die dit jaar lid zijn geworden. 
We gaan zo’n bijeenkomst voor nieuwkomers 
voortaan elk jaar houden. 

Afscheid van bestuurslid 
Arthur Wiggers 
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) 
van onze wijkvereniging op donderdag 20 
november in de nieuwe Heldringschool zul-
len we afscheid nemen van bestuurslid Artur 
Wiggers. Arthur heeft een groot aantal jaren 
als bestuurslid de portefeuille ‘openbare 
ruimte’ bediend: van de Noordwestelijke 
Hoofdroute via de toekomstplannen voor 
(het terrein van) de Sacramentskerk tot de 
speeltuin op de Kwartellaan. Arthur was een 
betrouwbare steunpilaar van het hele bestuur, 
met een goed geheugen. We zullen hem écht 
missen.
Maar er is ook goed nieuws: op de oproep in 
het vorige wijkblad voor nieuwe bestuursle-
den, voor leden van een Commissie Openbare 
Ruimte én voor de Commissie Buurtveiligheid 
hebben meerdere mensen gereageerd. We zijn 
in gesprek met deze kandidaten, maar weten 

nu al dat we tijdens de voorjaars-ALV in april 
of mei 2015 minstens één nieuw bestuurslid 
kunnen presenteren. Mocht u nog aarzelen of 
u met ons mee doet: u hoeft het niet alleen te 
doen. Join the club!

Wethouder op bezoek
Op dinsdag 18 november vanaf 14.00 uur fietst 
wethouder Joris Wijsmuller met wijkorgani-
saties door stadsdeel Segbroek. Wij willen in 
elk geval als bestuur met hem praten over de 
toekomst van de Sacramentskerk. Zin om mee 
te fietsen? Meld u aan bij de voorzitter!

Vogelwijk Cultuurfonds
Waar andere wijkorganisaties de deuren moe-
ten sluiten of zwaar moeten bezuinigen omdat 
het financieel niet meer rond komt, mag onze 
wijkvereniging zich al jarenlang verheugen 
over prachtige jaarcijfers. Lange tijd hebben 
we een aanzienlijke reserve aangehouden om 
in voorkomende gevallen juridische bijstand te 
kunnen inhuren voor problemen die speelden 
(behoud van het stille strand, de toekomst 
van de Sportlaan, de Sacramentskerk etc.), 
maar inmiddels denkt het bestuur daar wat 
anders over. Hoewel we wel degelijk de nodige 
reserves achter de hand houden, moeten we 
erkennen dat onze vereniging geen bank is: 
ons geld moet rollen voor de wijk.
Om die reden zullen we op 20 november aan 
de ALV voorstellen om gedurende vijf jaar een 
deel van ons vermogen te besteden aan een 
op te richten Vogelwijk Cultuurfonds. Met dit 
fonds willen we bevorderen dat in onze wijk 

De wijk
in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk
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activiteiten op het vlak van cultuur (in de meest 
brede zin van het woord) worden georgani-
seerd voor alle wijkbewoners. Naast gemeen-
telijke subsidie die voor dit soort activiteiten 
verkregen kan worden denken we met dit fonds 
een extra prikkel te hebben voor wijkbewoners, 
maar ook voor culturele ondernemers. Om 
onze wijk nog mooier te maken!

Vogelwijk-kelders
Intussen gaat het onder het maaiveld van onze 
wijk ook goed. Ligt het aan de betrekkelijk ge-
ringe regenval dit najaar of aan de maatregelen 
die veel wijkbewoners inmiddels zelf hebben 
genomen? Er wordt in elk geval de laatste 
maanden weinig water in de kelders waargeno-
men. Iedereen houdt het goed in de gaten.

Heldringschool en wijkvereniging
In de laatste week van oktober is er een eind ge-
komen aan de colonnes bussen met leerlingen 
van de O.G. Heldringschool die op weekdagen 
heen en weer reden tussen het Fazantplein en 
twee oude schoolgebouwen in Scheveningen. 
De Heldringschool is terug in de wijk, in een 
prachtig nieuw gebouw. Vanaf deze plek een 
hartelijke felicitatie aan leerkachten, staf, leer-
lingen en ouders van deze school.
Zoals al eerder op deze plek aangegeven: de 
wijkvereniging en de school gaan een samen-
werking met elkaar aan. We proberen een aan-
zienlijk deel van onze activiteiten in de school 
te laten plaatsvinden, tegen gereduceerd tarief. 
Dat betekent overigens niet dat we alleen maar 
in de ‘Heldring’ te vinden zijn. Ook maken we 
graag gebruik van andere faciliteiten, zoals de 
zaal naast het kerkje aan de Rietzangerlaan. 
Van de HALO, die in de loop van 2016 zal 
vertrekken, zullen we minder gebruik gaan 
maken.

Sportlaan – Segbroeklaan
Bij dezen attendeer ik u graag op het hoofdon-
derwerp van onze komende wijkvergadering 
op 20 november: de plannen voor de herin-

richting van de Segbroeklaan en de Sportlaan. 
Veelbelovende plannen, bij de totstandkoming 
waarvan wijkbewoner Stef Tours fantastisch 
werk heeft verzet. Lees het artikel elders in dit 
blad en kom vooral naar de ALV! 

Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Peter 
Arends, Henk Eleveld, Marianne Moor, Christian 
Pick en – nu nog – Arthur Wiggers)

VOGELWIJKAGENDA
Dinsdag 11 
november 

18.00 - 19.00 uur: Sint 
Maartensfeest voor kinderen, die 
zingend met lampionnen langs de 
deuren gaan. Zie aankondiging in 
het blad.

Zondag 9 
november 

14.30 – 16.00 uur: 
Boekenruilbeurs Rietzangerlaan 
2A

Zondag 16 
november 

Vanaf nu t/m 21 december 
elke zondagmiddag kerstmarkt 
Leeuweriklaan 13

Dinsdag 18 
november 

Officiële opening nieuwe 
Heldringschool (tijd nog niet 
bekend)  

Woensdag 19 
november 

17.00 uur: Borrel VogelNetwerk 
(ondernemers uit de wijk) op 
Papegaailaan 7

Donderdag 20 
november 

20.00 uur: Algemene 
Ledenvergadering wijkvereniging 
in de Heldringschool, ingang 
IJsvogelplein (zie agenda elders 
in dit nummer) 

Maandag 24 
november 

Vanaf 17.00 uur: borrel en diner 
voor wijkgenoten, bistro Berg en 
Dal, Bosjes van Pex (zie elders in 
dit nummer)

Dinsdag 25 
november 

20.00 uur: Informatieavond 
energiebesparing van Vogelwijk 
Energie(k), Heldringschool 
IJsvogelplein 

Weekend29/30 
november:

Twee middagen Winter Fair, 
Mezenlaan 48   

Zaterdag 13 
december

19.30 uur: Vogelwijk-kerstbridge-
drive in souterrain Bergkerk, Daal 
en Bergselaan 
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Wijkvereniging De Vogelwijk
Donderdag 20 november 

Locatie: de nieuwe Heldringschool aan het IJsvogelplein 

Aanvang 20.00 uur

1. Opening 
 (zaal open rond een uur of half acht)

2. Mededelingen
 a. Samenwerking met nieuwe 
  Heldringschool
 b. Vertrek bestuurslid Arthur Wiggers
 c. Avond voor nieuwkomers in de wijk
 d. Instelling Commissie Openbare Ruimte
 e. Instelling Vogelwijk Cultuurfonds

3. Voorstel vacatures bestuur en 
 commissies
 a. Het bestuur stelt voor in de vacature die 
  ontstaat door het vertrek van Arthur 
  Wiggers in de voorjaarsvergadering van 
  2015 een kandidaat te benoemen
 b. Vanuit het bestuur zal Christian Pick in-
  vulling geven aan de Commissie Open-
  bare Ruimte; ter vergadering zullen wij 
  leden van deze commissie kunnen 
  voorstellen.

4. Jaarplan 2015

5. Begroting 2015

6. PAUZE

7. Toelichting op de stand van zaken betref-
fende de HALO-plannen 

 Binnenkort wordt hierover een afzonderlijke 
informatieavond belegd

8. Voorlopige plannen voor verkeers-
maatregelen Sportlaan – Segbroeklaan 
(toelichting en discussie)

9. Sluiting

Er is deze avond voorafgaande aan de ver-
gadering en in de pauze gelegenheid om het 
nieuwe schoolgebouw te bekijken 

Algemene Ledenvergadering 2014

Agenda

Verhalen gezocht over de wijk in bezettingstijd 
Mijn naam is Timm van Boeckel. Ik studeer geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Voor mijn scriptie 
ben ik op zoek naar mensen die tijdens de oorlogsperiode in de Vogelwijk hebben gewoond (zoals mijn 
oma, wier huis aan de Kwartellaan stond) en hun herinneringen aan de bezettingstijd en de evacuatie van 
1942/1943 met me willen delen.
Ook verhalen die (klein)kinderen gehoord hebben van hun (groot)ouders uit de Vogelwijk en brieven/
dagboeken/foto’s etc. zijn meer dan welkom! Neem alstublieft contact met mij op: 
Timm van Boeckel, timm_vb@hotmail.com (denk om het lage liggende streepje), telefoon 06 16 62 44 72.
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Waarom Mooi Jong? 
Wanneer uw kind niet lekker in z’n vel zit, zal 
dit gevolgen hebben voor de schoolpresta-
ties. Wanneer leren niet goed gaat, zal dit 
gevolgen hebben voor het sociaal emotioneel 
welzijn van uw kind.
Door het bieden van kinder-jeugdcoaching en 
onderwijsondersteuning begeleiden wij op 
beide gebieden. Zo kunnen wij daadwerkelijk 
passende begeleiding bieden toegesneden 
op de wensen van het individuele kind. 

Wie zijn wij?
Alexandra Honing is gediplomeerd, gecerti-
ficeerd kinder- en jeugdcoach.  
Ook is zij gecertificeerd Zandkastelencoach 
(scheidingsbegeleiding). Zij heeft HBO 
Kinderpsychologie modules ontwikkelings- 
en levensfase psychologie , begeleiden van 
kinderen en jongeren en pedagogiek modu-
les motorische ontwikkeling en creatieve 
therapie afgerond. Alexandra Honing is 
aangesloten bij de Algemene Beroeps 
Vereniging voor Counselling (het ABvC) 
waardoor begeleiding in de meeste gevallen 
wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Monique de Jong is gediplomeerd kinder-
jeugd coach en (School) Video Interactie 
begeleider (Beeldcoach). Tevens is zij 
bevoegd docent Engels en in het bezit van 
het Certificate of Proficiency in English.  Zij 
heeft de titel Master Special Educational 
Needs (M Sen) en is lid van de landelijke 
beroepsgroep voor Begeleiders in het onder-
wijs (LBBO). Ook is zij gecertificeerd 
Zandkastelencoach(scheidingsbegeleiding).

Wat bieden wij?
Individuele kinder-jeugdcoaching
Soms zal een kind hobbels tegen komen en 
is een steuntje in de rug nodig om zijn pad te 
vervolgen. Wij bieden kortdurende oplos-
sings- en toekomstgerichte kinder-jeugd-
coaching waarbij het kind wordt begeleid 
naar het ontdekken en inzetten van eigen 
kwaliteiten.

Huiswerkvaardigheidstraining
Tijdens deze training waar huiswerk wordt 
gemaakt besteden wij ook aandacht aan het 
aanleren van studievaardigheden (leren leren) 
en het plannen en organiseren van huiswerk. 
Deze training vindt plaats in een ruimte die 
beschikt over dynamisch licht wat de concen-
tratie verbetert. 
Tevens bieden wij individuele vakgerichte 
bijles door bevoegde docenten.

Voor informatie over welke begeldeiding wij 
nog meer bieden verwijzen wij u graag naar 
onze website www.mooijong.nl 

Mooi Jong!
Laan van Meerdervoort 862
2564AS  Den Haag
070-7370940
www.mooijong.nl

Advertorial

Mooi Jong! 

Praktijk voor kinder-jeugdcoaching en onderwijsondersteuning

Ieder kind krijgt bij ons persoonlijke aandacht! 
Ieder kind ontvangt bij ons passende begeleiding!
Wij bieden ieder kind professionele begeleiding!

Monique de Jong en Alexandra Honing 

Op dinsdag 11 november tussen 18.00 
en 19.00 uur mogen kinderen uit de wijk 
weer met een lampion langs de huizen om een 
liedje te zingen en iets lekkers te ontvangen. 
Deze viering van Sint Maarten vindt in de 
Vogelwijk – en op vele andere plaatsen in het 
land - al jarenlang met succes plaats. U weet het 
inmiddels: als u een kaars voor uw raam laat 
branden, weten de kinderen dat ze bij u mogen 
aanbellen. U moet dan natuurlijk wel een flinke 
schaal of doos met lekkere dingetjes in huis 
hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld mandarijn-
tjes of appeltjes zijn, maar ook diverse soorten 
snoep of chocola. 
Er zijn vier verzamelplaatsen vanwaar de 
kinderen met hun lampions vertrekken. 
Zoals gewoonlijk krijgen kinderen en ouders 
daar eerst een heerlijke oliebol van bakker 
Victor Driessen, uitgedeeld door leden van de 
Activiteitencommissie. 

De vertrekpunten zijn:
- Mezenpleintje bij de bakkerij
- Sijzenlaan 13 bij Kinderopvang Zó
- Pauwenlaan ter hoogte van nr. 91
- Nutsschool Laan van Poot

Sint Maarten gaat dit jaar ook weer gepaard 
met een wedstrijd voor zelfgemaakte lampions. 
Ouders kunnen een foto van hun kind maken 
– uiteraard met de zelf geknutselde lampion – 
en die mailen naar
activiteitenvogelwijk@gmail.com 
Zet de naam van het kind erbij, plus de leeftijd 
en het adres. Er zijn drie prijscategorieën: voor 
kinderen van 4 tot en met 6 jaar, van 7 tot en 
met 9 en van 10 tot 13. 
De Activiteitencommissie beoordeelt alle foto’s 
en maakt in het volgende nummer van dit blad 
bekend welke lampionnen een prijs hebben 
gewonnen.

Vrolijke Open Dag in Bosjes van Pex
Tekst en foto: Magda van Eijck

Op zaterdag 27 september konden Vogelwijkers en andere 
buurtgenoten tijdens een Open Dag in de Bosjes van Pex 
de maneges en de korfbal-, tennis-, hockey- en voetbalclubs 
bekijken. Daarnaast kon men een kijkje nemen in de 
horecagelegenheden. Het was overal gezellig druk. 
Ook de medewerkers van Omnigroen, die in dit mooie stukje van 
Den Haag voor de groenvoorziening zorgen, waren aanwezig 
met een uitstalling van hun eigen tuingereedschappen, een 
‘kruiwagengrabbelton’ en een verzameling ‘enge’ beesten, zoals 
spinnen en slangen, die geaaid mochten worden. Sommige 
kinderen durfden dat wel, maar van een afstandje toekijken 
vonden groot en klein doorgaans toch wat veiliger.
Bij Tennispark Berg en Dal kon ook de bistro worden bezichtigd 
en bij restaurant Pex waren nu zelfs suikerspinnen te verkrijgen. 
Vrolijk geschminkte kinderen genoten daarvan. Kortom: het was 
één grote zonnige feestdag in de Bosjes van Pex.

Dinsdag 11 november:  Sint Maarten
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Door Stef Tours

De verkeerscommissie van de Vogel-
wijk participeert in een project waarin 
gekeken wordt naar het oplossen 
van knelpunten in de route tussen 
Kijkduin en Madurodam. Het betreft 
de Machiel Vrijenhoeklaan, Sport-
laan (tot aan de Kwartellaan), Seg-
broeklaan, President Kennedylaan en 
Johan de Wittlaan. Dit traject is in drie 
delen opgesplitst, waarbij per traject 
de omliggende wijken en de Fietsers-
bond meedenken met de gemeente.  

Budget: 10 miljoen euro
Het is de ambitie van de verkeerscommissie 
Vogelwijk om in goed overleg met de gemeente 
een samenhangende verkeersvisie op de route 
te ontwikkelen. Daarbij willen we de route 
veiliger maken voor met name voetgangers 
en fietsers en is er aandacht voor een grotere 
gelijkwaardigheid tussen het verkeer op deze 
route en het verkeer dat de route wil kruisen 
(oversteekbaarheid). Uiteraard willen we ook 
het groene karakter van de route behouden of 
zelfs verbeteren. 

De gemeente stelt een belangrijke voor-
waarde: de gekozen oplossingen mogen de 
doorstroming niet wezenlijk beïnvloeden. Een 
andere belangrijk voorwaarde is van financiële 
aard. De gemeente heeft voor het hele traject 
tussen Madurodam en Kijkduin een budget 
beschikbaar gesteld van maximaal 10 miljoen 
euro. Het is niet gegarandeerd dat hiervan 
alle knelpunten op het traject kunnen worden 
opgelost. Medio 2015 zal naar verwachting 

de gemeenteraad zich over de maatregelen 
uitspreken. De uitvoering van de gekozen 
maatregelen zal in 2016 kunnen beginnen. 
Op de algemene ledenvergadering van de 
wijkvereniging op 20 november in het gloed-
nieuwe gebouw van de Heldringschool aan 
het IJsvogelplein zal een toelichting worden 
gegeven op de plannen zoals die onderstaand 
worden geschetst. De verkeerscommissie no-
digt u daarom van harte uit om hiervan nader 
kennis te komen nemen.  

Ventweg op de Sportlaan
In grote lijnen wordt het traject van Kijkduin 
tot aan de Houtrustbrug in de visie van de 
gemeente overal teruggebracht tot 2 x 1 
rijstrook. Voor een aantal kruisingen denkt 
de gemeente aan rotondes met vrijliggende 
fietspaden. 
De Sportlaan tussen de De Savornin 
Lohmanlaan en de Kwartellaan, lopend langs 
de Bosjes van Pex, is een heel oud zorgpunt in 
de wijk. De gemeente heeft aangegeven dat 
het onmogelijk zal zijn om alle relevante voor-
schriften en regels toegepast te krijgen (ver-
keerstechnisch en ecologisch). Van de negen 
varianten die er waren zijn er nu twee over. 
De gemeente geeft de voorkeur aan het 
aanleggen van een aparte ventweg/fiets-
straat langs de huizenkant en het afsnoepen 
van circa 3 meter groen van de Bosjes van 
Pex. Gerekend vanaf de huizenkant krijg je 
dan eerst een stoep, dan een ventweg waar 
kan worden geparkeerd, vervolgens een 3 
meter brede groenstrook met nieuwe bomen 
(compensatie voor het weghalen van groen 
aan de bosjeskant), dan 2 x 1 rijstrook voor het 
doorgaande verkeer met een iets verhoogde 

Nieuwe verkeersplannen Sportlaan
veel beter dan oude ‘ringwegmodel’ 
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middenstrook, dan een groenstrook tussen de 
weg en de bosjes/sportvelden met vlak achter 
de eerste bomenrij een fietspad.

Opknapbeurt Bosjes
De Bosjes van Pex wil de gemeente tegelijk 
met de verkeersmaatregelen een opknapbeurt 
geven en daarbij de Haagse Beek beter zicht-
baar maken.
De ventweg lost een aantal grote problemen 
op. Zo zullen alle 50 inritten van de huizen 
aan dit deel van de Sportlaan niet meer aan de 
hoofdverbindingsroute komen te liggen. Ook 
is hiermee een ander heet hangijzer opgelost: 
er zal niet meer aan de hoofdroute worden 
geparkeerd. Bovenal wordt het traject veel 

Dit deel van de Sportlaan kan er over een paar jaar als volgt uitzien. Vanaf de huizenkant gerekend: een stoep, 
een ventweg met parkeerplekken, een groenstrookje met bomen, twee rijbanen, weer een groenstrookje en dan een 
fietspad door de bosjes.  

veiliger voor de fietsers en zal het verkeer beter 
doorstromen.
De voorliggende oplossingen zijn een verade-
ming ten opzichte van de plannen om van deze 
route een Europese hoofdverbindingsroute te 
maken. Het blijft natuurlijk een belangrijke ver-
keersader van de stad, maar in het totale plan 
om Den Haag te ontsluiten via het zogenaamde 
‘inprikkersmodel’ kan de route veiliger en 
mooier worden en heeft ze vooral een functie 
voor de omliggende wijken. 

Wilt u meer weten? 
Kom dan naar de wijkvergadering 

op 20 november!  
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Tussen 1999 en 2014 verscheen in dit blad 
geregeld een column met alledaagse verhalen, 
geschreven door een zekere Lorre. Achter dit 
pseudoniem ging een vrouw schuil die al meer 
dan een halve eeuw in de Vogelwijk woont: Loes 
Meijer.
De allerbeste van die met humor en zelfspot 
opgetekende belevenissen en lichtvoetige filo-
sofieën zijn nu samengebracht in een boek: Het 
beste van Lorre. Voor slechts een tientje kunt u dit 
vrolijk stemmende werk aanschaffen. Een ideaal 
cadeau voor u zelf of anderen, bijvoorbeeld 
ter gelegenheid van Sinterklaas of Kerst, voor 
iemands verjaardag of gewoon zomaar. 

Verjaardagsfeest
Het beste van Lorre, vervaardigd door drukkerij 
Pasmans waar al vele jaren dit wijkblad van de 
persen rolt, werd op 25 oktober ten doop gehou-
den tijdens een feest aan de Patrijslaan, waar 
de dochter en schoonzoon van de schrijfster 
wonen. De datum was met opzet gekozen omdat 
Loes Meijer op die dag tevens haar 84ste verjaar-
dag vierde. Wijkblad-hoofdredacteur Dick van 
Rietschoten hield een toespraak over zijn erva-
ringen met Lorre, waarna Loes hem symbolisch 
het ‘eerste exemplaar’ aanbood. 

Gestoethaspel
De columns van Loes zijn op alfabetische 
volgorde gebundeld en dus niet chronlogisch. 
Wie de teksten leest krijgt een dwarsdoorsnede 
voorgeschoteld van het leven in de afgelopen 
decennia, gezien door de ogen van een vrouw 
die scherp observeert en bovendien zichzelf niet 
spaart. Sommige verhalen spelen zich ver in de 

vorige eeuw af, andere 
zijn van recenter datum. 
Ze brengen in elk geval 
bij het lezen altijd 
een glimlach teweeg, 
zeker als het gaat over 
gestoethaspel en tenen-
krommende situaties 
waarin de auteur – vaak 

door eigen toedoen - terecht kwam. ,,En er is 
geen woord van gelogen,’’ aldus Loes. ,,Ik heb 
het allemaal meegemaakt.’’
Uiteraard duikt de Vogelwijk nu en dan in de 
columns op, maar niet zodanig indringend dat 
het boek alleen voor ‘ingewijden’ te begrijpen is. 
Integendeel: 95 procent van Het beste van Lorre 
is van universele aard en levert ook voor niet-
wijkbewoners vele smakelijke momenten op.

Hoe te bestellen?
De boeken kunnen worden besteld bij Loes 
Meijer zelf. Dat kan op verschillende manieren. 
U kunt bellen met Loes (070-3654349 of 
06-53747260) of naar het mobiele nummer een 
sms sturen met uw naam en adres. Bestellen kan 
ook per e-mail: loesmeijer@casema.nl
U kunt met Loes afspreken of u het boek (of mis-
schien wel meerdere exmplaren) komt afhalen 
op haar woonadres Pauwenlaan 25 of dat ze 
het boek zelf bij u komt brengen. Dit laatste is 
alleen mogelijk als het bezorgadres binnen de 
Vogelwijk is. 
Het handigst is het om het bedrag van 10 euro 
per boek contant te betalen, maar in voorko-
mende gevallen kan ook een bancaire betaling 
worden afgesproken.

Columns van Lorre 
gebundeld in boek

Tussen 1999 en 2014 verscheen in wijkblad 
De Vogelwijk geregeld een column met 
alledaagse verhalen, geschreven door een 
zekere Lorre. Achter dit pseudoniem ging 
een vrouw schuil die al meer dan een halve 
eeuw in de Vogelwijk woont: Loes Meijer.

Ruim honderdtwintig van die met humor en zelfspot opgetekende belevenis-
sen en lichtvoetige � loso� eën zijn in deze bundel voor het nageslacht bewaard. 
Ze staan op alfabetische volgorde en zijn ongedateerd. Slechts enkele malen 
wordt er een jaartal genoemd.

Wie de teksten leest – en dat is nog altijd een lust – krijgt een dwarsdoor-
snede voorgeschoteld van het leven in de afgelopen decennia, gezien door de 
ogen van een vrouw die scherp observeert en bovendien zichzelf niet spaart. 
Sommige verhalen spelen zich ver in de vorige eeuw af, andere zijn van recen-
ter datum. Zo schrijft Loes nostalgisch over de tijd dat de Vogelwijk nog vele 
winkels telde, maar ook over de pas gereedgekomen nieuwbouw van de 
Heldringschool tussen het IJsvogelplein en Fazantplein. Ook de opkomst van 
de mobiele telefoon en personal computer passeert de revue. Dit alles wordt 
afgewisseld met verslagen van komische belevenissen, hilarische reizen en 
gênante vertoningen.

Lorre is doorgaans een papegaaiennaam, maar Loes Meijer heeft niets met een 
papegaai van doen. Ze aapt niemand na en heeft een geheel eigen stijl. Toch is 
er één overeenkomst tussen haar en de tropische vogel: ze zijn er beiden het 
bewijs van dat je op hoge leeftijd nog zeer kleurrijk en levenslustig kunt zijn.

Dick van Rietschoten

 Lorre
    Het
beste van

H
et beste van  L

 orre

LEZERSAANBIEDING voor slechts € 10
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Tekst en foto: Roelof van Leeuwen

Na een lange en intensieve voorbereiding werd 
op 7 september aan het Leeuwerikplein voor 
de 12e keer het jaarlijkse Jeu de Boulestoernooi 
voor buurtgenoten gehouden. Voor Vogelwijk-
bewoners die het niet weten: in een hoekje van 

het plein bij de Spreeuwenlaan ligt al sinds 
begin deze eeuw een heuse pétanquebaan. 
Al om 09.00 uur ’s ochtends, drie uur voordat 
het toernooi een aanvang nam, werd de baan 
aangeveegd en de omgeving ervan in Franse 
sferen gebracht, compleet met feesttent. Mede 
dankzij het lekkere najaarszonnetjewas het 

Kerk Sportlaan ontdaan van bewoningsresten
Toen de circa zestig uitgeprocedeerde asiel-
zoekers op 2 en 3 september de voormalige 
Sacramentskerk aan de Sportlaan hadden 
verlaten – nadat ze er ruim anderhalf jaar 
hadden gewoond – bood het interieur van 
het kerkgebouw een chaotische aanblik. 
Daarom sloegen de gemeente Den Haag en 
het bisdom Rotterdam, dat nog steeds eige-
naar van het gebouw is, de handen ineen om 
een grote schoonmaak te laten houden. Er 
werd een bedrijf ingehuurd om de bewo-
ningsresten op te ruimen. De afvoeractie 
begon in de laatste dagen van september en 
duurde een volle week. Ruim vijf containers 

vol ‘troep’ gingen rechtstreeks naar de verbrandingsovens van de Afvalverwerkingscentrale Rijnmond.      

Groot deelnemersveld bij toernooi   Jeu de Boules Leeuwerikplein
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Groot deelnemersveld bij toernooi   Jeu de Boules Leeuwerikplein
voor aanvang van het festijn al heel gezellig.
Rond het middag uur stroomden bijna 80 (!) 
deelnemers toe om in zestien teams te strijden 
om de begeerlijke JdB trofee en daarmee eeu-
wige roem te vergaren.
We begonnen dit jaar met een jeu de boules-
clinic van twee leden van ‘De goede worp’. De 
fijne kneepjes en een aantal ‘tips of the trade’ 
van het jeu de boules-spel werden nog eens aan 
iedereen uitgelegd. 

Fanatiek doch gezellig
Goed beslagen en na een mooie lullepot van 
voorzitter en (mede)winnaar van vorig jaar 
Joost Colaris ging het toernooi dan echt van 
start. Fanatiek doch in gezellige sfeer tracht-
ten de vele deelnemers de felbegeerde cup te 
veroveren. De grootste verrassing was dat de 
winnaars van vorig jaar al snel roemloos en 
tegen alle verwachtingen in ten onder gingen. 
In de kruisfinales was het echter ongekend 
spannend. Oude bekenden en nieuwe aanwas 
stond tegenover elkaar en beide halve finales 

werden pas in overtijd beslist! In de finale 
daarentegen tekenden de kampioenen zich al 
snel af. Met een klinkende 4-1 overwinning 
ging het team Van Leeuwen ervandoor met de 
trofee van 2014.

Borrel, eten, muziek
Na de wedstrijd was het tijd voor de borrel en 
het eten. Iedereen had iets gemaakt en neer-
gezet. Heerlijke tapenades, salades, vlees en 
vis vonden gretig aftrek onder het genot van 
een drankje. Ook werd er dit jaar weer gedanst 
onder leiding van de Klezmerband. Heerlijk 
swingende muziek!
Rond een uur of tien in de avond waren de 
meeste deelnemers al huiswaarts. De organi-
satoren praatten nog wat na bij de vuurkorf 
onder het genot van de restanten voedsel en 
drank. Rond middernacht kwam ook daar een 
einde aan. 
Het was weer een geslaagde dag in een leuk 
buurtje met vele enthousiaste en gezellige 
mensen.

GEZOCHT:

De leerkrachten en leerlingen van nieuwe O.G. 
Heldringschool zullen bij het verschijnen van deze 
editie van het wijkblad alweer ‘gewoon’ aan het 
werk zijn. Dat wil zeggen: op de oude vertrouwde 
locatie tussen het IJsvogelplein en Fazantplein. 
Maar wel in een fonkelnieuw gebouw. De feestelijke 
officiële opening van de school is voorzien op 18 
november.

Het bestuur van de Wijkvereniging en de staf van 
de Heldringschool streven naar een meerjarige 
samenwerking, waarbij de wijkvereniging huurder 
wordt van een aantal faciliteiten die de school ons 
wil bieden.
Te denken valt o.a. aan algemene ledenverga-
deringen, vergaderingen van het bestuur, van 

commissies en Vogelwijk Energie(k), cursussen en 
activiteiten, maar ook een kopieer c.q. printservice 
en archief/opslagruimte.

Om deze samenwerking soepel en efficiënt te laten 
verlopen zoekt het bestuur naar een coördinator die 
er voor zorgt dat de vraag (wijkvereniging) en het 
aanbod (Heldringschool) in goed overleg op elkaar 
worden afgestemd en die praktische zaken regelt, 
zoals zorgen dat de gebruikte ruimten kunnen 
worden geopend en gesloten (buiten schooltijden) 
en na gebruik weer netjes worden achtergelaten. 

Meer informatie bij bestuurslid Peter Arends
tel. 06 53 18 27 30
E-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl

Coördinator samenwerking Heldringschool-Wijkvereniging
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Maaike Lafarre: van ‘bloemenmeisje’
tot therapeutisch masseuse 
Door Madelon Kranenburg

Een Vogelwijkster in de Bomenbuurt, zo kun-
nen we Maaike Lafarre (50) gerust noemen. De 
bezoekster heeft nog maar net een stap over de 
drempel van haar huis annex praktijkruimte in 
de Sneeuwbalstraat gemaakt of de opgewekte 
masseuse begint al honderduit te praten over 
haar jeugd aan de Leeuweriklaan, toen ze nog 
Maaike Zoutendijk heette.
,,In mijn vroege jeugd heb ik op Leeuweriklaan 
6 gewoond. Boven het balkon van het huis is 
een schildje geplaatst van een leeuwerik, speci-
aal voor mijn ouders ontworpen door Mobach, 
de oude keramiekfabriek in Utrecht, toen ze op 
dit adres zijn komen wonen. En ter gelegenheid 
van mijn geboorte is er in de tuin een boom 
geplant. Die staat er nog steeds”, zegt ze trots.

Politiebureau met vijver
Maaike, die sinds 2001 een praktijk uitoefent 
als therapeutisch masseuse, gespecialiseerd 
in de behandeling van kankerpatiënten, weet 
nog heel veel van de Vogelwijk uit de tijd dat 
ze daar opgroeide: de jaren zestig en het begin 
van de jaren zeventig. ,,Op het Mezenpleintje, 
vlak bij ons huis had je bijvoorbeeld kapper 
Zondag, met maar één stoel. Hij verkocht ook 
tabakswaren en later ook kantoorartikelen en 
speelgoed. Er was nog een slager, drogist, krui-
denier, schoenmaker en fietsenmaker en de 
bakker heette niet Driessen – zoals nu - maar 
Van Houdt”.
Enthousiast graaft ze verder in haar geheugen: 
,,Op de Laan van Poot was vlakbij het toen-
malige Juliana Kinderziekenhuis destijds nog 
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een politiebureau, met in de voortuin een vijver 
met grote goudvissen. Daar stond ik als kind 
vaak naar te kijken.”
 
Brabant
Maar aan deze mooie tijd kwam een einde toen 
de ouders van Maaike uit elkaar gingen. ,,Na 
de scheiding is mijn moeder met mij en met 
een van mijn zussen verhuisd naar Brabant. De 
twee oudsten van het gezin waren het huis al 
uit. Ik was toen 11 jaar.”
Maar ze keerde spoedig, niet tot Maaike’s onge-
noegen, weer terug naar Den Haag. Niet naar 
de Vogelwijk, maar niet ver daar vandaan: de 
Vruchtenbuurt. ,,Ik ben gek op Den Haag: het 
strand, de natuur en het groen. Nu zeg ik altijd: 
‘Lafarre Den Haag uit? No way’. Ik heb in deze 
stad zo veel goede herinneringen liggen!” 

Bloemenwinkel Alpina
,,Mijn vader was mede-eigenaar van de 
bloemenwinkel Alpina, Van Houwelingen & 
IJsselstijn aan de Kneuterdijk. Hofleverancier! 
,,Ik kan het me allemaal nog goed herinneren. 
Eén van de bindsters had, net als ik nu, een 
langharige teckel.” 
In de zaak maakte ze ook kennis met Chiem 
van Houwelingen, de jongste zoon van één 
van de naamgevers van de zaak, later bekend 
geworden als onder anderen de tekstschrijver 
van de populaire televisieserie ‘Zeg ‘ns Aaa’. 
Inmiddels heeft de zaak trouwens ook een 
filiaal op de Frederik Hendriklaan.
,,Ook ik wilde het bloemen-en plantenvak 
in. Dus na mijn schoolcarrière, eerst op de 
Houtrustschool, vervolgens op het 2e VCL en 
tot slot op Dalton, heb ik mij aangemeld voor 
de Middelbare Tuinbouwschool. Later ging ik 
naar de vakschool bloemschikken in Naaldwijk. 
Helaas ontwikkelde zich toen bij mij een al-
lergie, waardoor het onmogelijk werd door te 
gaan in dat vak.”

Fokker
Maaike is er de persoon niet naar om bij de pak-

ken neer te blijven zitten. Ze schreef zich in bij 
een uitzendbureau en werkte zo een scala aan 
baantjes af, vooral bij de overheid. ,,Ik kende 
zowat elk ministerie van binnen en van buiten. 
Maar ik heb ook nog een kinderkledingzaak 
gehad en daarna heb ik een aantal jaren bij 
Fokker gewerkt, bij het voormalige vliegveld 
Ypenburg. Het was één van de leukste banen 
die ik ooit heb gehad. Ik moest de Fokker 50 
in tekening brengen. Wat inhoudt dat je elk 
schroefje, moertje, boutje en nippeltje in kaart 
brengt. Er mocht er geen één ontbreken, dat 
begrijp je wel. Uiteindelijk heb ik eind jaren ne-
gentig nog voor een advocatenkantoor en voor 
de Kamer van Koophandel gewerkt.’’

Kinderen
Hoe anders is het vak dat Maaike Laffare 
sedert 2001 uitoefent! Ze is masseuse met als 
specialisatie de behandeling van mensen die 
getroffen zijn door kanker. Ze vertelt hoe dat 
zo gekomen is: ,,Toen mijn kinderen geboren 
werden, ze zijn inmiddels 19 en 21 jaar oud, 
werkte ik niet. Ik wilde fulltime moeder zijn en 
van de kinderen genieten. Mijn zoontje was een 
ziekelijk kind en ik heb daardoor heel wat voet-
stappen in het Juliana Kinderziekenhuis liggen, 
eerst aan de dr. Van Welylaan en later aan de 
Sportlaan. Mijn zoontje had uitdrogingsver-
schijnselen en was ernstig ziek. Ik was erg on-
gerust en wist niet of ik hem nog levend thuis 
zou krijgen. Zo ben ik, eerst voor hem en later 
voor mezelf, in het alternatieve circuit terecht 
gekomen. Mijn zoon maakt het nu overigens 
goed. Hij is een boom van een kerel.“

Lichaamsreflex
De langharige teckel, die zich lange tijd heeft 
stilgehouden, vraagt om aandacht, maar 
Maaike vertelt onverstoorbaar verder over 
haar grote passie: massage. ,,Ik ben me voor de 
alternatieve geneeskunde gaan interesseren en 
heb een hbo-opleiding voet-en lichaamsreflex 
gevolgd en ben beëdigd therapeut geworden. 
Vervolgens heb ik in 2012 een bijscholing 
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oncologische massage afgerond, inclusief stage 
bij het universitair ziekenhuis in Utrecht en 
het Medisch Centrum Haaglanden. Ik doe al 
mijn werk met liefde, maar mijn hart ligt bij het 
behandelen van mensen die getroffen zijn door 
kanker.”
Maaike neemt een slokje van haar thee en licht 
haar uitspraak van zojuist verder toe: ,,Ik kan 
met mijn vak deze patiënten een extra stukje 
kwaliteit van leven geven. Mensen met kanker 
doen zich vaak beter voor dan ze zijn. Ik heb 
geleerd goed te ‘kijken’ naar de persoon. Een 
patiënt die een chemokuur moet ondergaan 
behandel je weer anders dan iemand die ten 
gevolge van zijn of haar ziekte last heeft van bij-
voorbeeld koude voeten of neuropathie. Voor 
patiënten in de laatste levensfase ben ik vaak 
een klankbord en dan is een hand vasthouden 
of een streling al genoeg.”

Hersenletsel
Ernstig zieke patiënten behandelt Maaike aan 
huis. Zij mag ook bewoners uit de Vogelwijk 
tot haar clientèle rekenen. De behandelingen 
worden overigens in de meeste gevallen door 
de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit 

de aanvullende verzekering.
Sinds enige tijd is Maaike op verzoek van een 
aantal patiënten ook werkzaam bij zorgcen-
trum Nieuw Berkendael in Waldeck, waar 
ze mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
masseert. Haar vak kan mentaal zwaar zijn, 
erkent ze. ,,Ik maak zeer emotionele dingen 
mee. Er wordt bij mij in de praktijk niet alleen 
gelachen, maar ook gehuild. Na zo’n dag zet ik 
mijn hondje in de fietsmand en fiets ik richting 
de Vogelwijk om in de duinen of in de Bosjes 
van Poot mijn hoofd leeg te maken. Ja, die om-
geving blijft trekken. Ik wacht tot de wachtlijst 
weer open is voor één van de flats die haaks op 
de Sportlaan staan, de Segbroekhof, maar ik 
heb geen idee hoe lang dat nog gaat duren. Ik 
hoop geen jaren.”

Meer informatie over de praktijk van Maaike 
Lafarre: www.bodyflex4you.nl

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

Woensdag 12 november: Martin Reul ver-
zorgt een avond met helderziende waarnemin-
gen a.d.h.v. een briefje met uw eigen geboorte-
datum. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd 
worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 19 november: Sonja Cornelisse 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.  
een bloemenséance. Zelf een bloem of plantje 
meenemen. 
Woensdag 26 november: Maria Plop 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. 
‘roetvleklezen’.
Woensdag 3 december: Sandra Koper ver-
zorgt een pakjesavond. U koop een klein spiritu-
eel cadeautje voor een ander. Sandra geeft deze 
met een boodschap weg aan iemand in de zaal.
Woensdag 10 december: Brigitte Goudsmith 
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.  
een foto of voorwerp van een levend of overleden 
persoon.

Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
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Bakker Victor Driessen is een durfal die het 
experiment niet schuwt. De afgelopen jaren 
breidde hij het aantal filialen uit van vier (met 
de Mezenlaan als oudste vestiging) naar zeven, 
hij wijzigde het winkelconcept en is voortdu-
rend in de weer met het creëren van nieuwe 
soorten brood en andere bakkerijproducten. 
Dat laatste is hij ook wel aan zijn stand ver-
plicht, want hij behoort tot de topbakkers van 
de stad. De Haagse website Den Haag Direct 
riep Victor Driessen begin dit jaar zelfs uit tot 
de beste bakker van Den Haag. Victor gaat 
met zijn tijd mee, zo moge duidelijk zijn. Maar 
onlangs maakte hij met opzet een sprong terug 
in de tijd.

Kaneel en kruidnagel
In het Driessenfiliaal aan de Goudsbloemlaan 
werd op zaterdag 11 oktober de geboorte ge-
vierd van een Haags Historisch Koekje, een knap-
perige speculaasachtige lekkernij met kaneel 
en kruidnagel. Het koekje is gemaakt naar een 
recept dat begin vorige eeuw door een Haagse 
dame met Indische wortels is ontwikkeld. Die 
oorspronkelijke bedenkster is Frederique Stol, 
oud-lerares van de vroegere huishoudschool 
aan de Laan van Meerdervoort, op de hoek met 
de Archimedesstraat. (Na het opheffen van de 
school diende het gebouw jarenlang als poli-
tiebureau en inmiddels is het verbouwd tot een 
aantrekkelijk appartementencomplex.)

Haagse historische koekjes
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Victor Driessen en ‘archiefkok’ Maartje van de Kamp.
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Sinterklaaskoekje    
Voortaan gaat Victor voor z’n winkels elke 
maand een ander historisch koekje op basis 
van een oud en vergeten recept maken. Hij doet 
dat in samenwerking met de Haagse geschied-
kundige Maartje van de Kamp. Zij werkt bij 
het Nationaal Archief en experimenteert als 
hobbykok geregeld met recepten die ze in oude 
archieven tegenkomt. Haar ervaringen daar-
mee beschrijft ze op een alleraardigste website: 
De Archiefkok, te vinden via het internetadres 
www.archiefkok.nl

De ‘nieuwe oude’ koekjes werden officieel 
aan Victor en Maartje gepresenteerd door 
een groep in rood en paars geklede Haagse 
vertegenwoordigsters van de Red Hat Society. 
Daarna onthulde Victor tegenover de verslag-
gever van dit blad op gedempte toon welk 
historisch koekje in november uit de ovens 
tevoorschijn zal worden getoverd. ,,Dat wordt 
een sinterklaaskoekje met sinaasappel, citroen 
en sukade. En let op: als bakpoeder voor het 
rijzen gebruiken we het ouderwetse potas!’’

Een lid van de Red Hat Society biedt de officiële eerste 
historische koekjes aan

Nachtegaallaan 
krijgt nieuwe iepen
Het zal niet lang meer duren of de Nachtegaal-
laan tussen Sportlaan en Mezenlaan krijgt in de 
middenberm weer een dubbele rij bomen terug. 
Begin juli werden alle (grotendeels zieke) iepen 
die er in de jaren twintig van de vorige eeuw 
waren geplant rigoureus gekapt. Sindsdien bood 
de laan een kale aanblik. Vorige maand echter 
werd van gemeentewege al begonnen met de 
voorbereidingen voor een herplantingsproject.
Alle stronken van de oude iepen werden met 
machinaal geweld verwijderd, er werd verse 
grond toegevoegd en vervolgens sloeg men op 
de plaats waar de nieuwe bomen moeten komen 
houten paaltjes met een paarse kop in  
de bodem. 

Ongevoelig voor iepziekte
Hans Kruiderink, groenbeheerder van 
Segbroek, heeft na overleg met de Adviesraad 
Monumentale Bomen besloten om de 
Nachtegaallaan vanuit historisch oogpunt toch 
maar weer van iepen te voorzien. ,,We hebben 
gekozen voor een zuilvormige iep, de Ulmus 
Columella’’, zegt de groenbeheerder. ,,Deze 
kalkminnende en windbestendige boom is 
uitstekend geschikt voor kustgebieden. En zijn 
allergrootste pluspunt is dat hij volledig resistent 
is tegen de iepziekte.’’
Kruiderink is inmiddels al bij kwekers op bezoek 
geweest om fraaie en niet al te jonge exempla-
ren uit te zoeken. Naar verwachting zullen de 
nieuwe iepen eind november of begin december 
worden geplant.
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De herfst is begonnen, het donkert en het waait, 
buiten en soms zelfs binnen. We willen meer 
licht, minder tocht en natuurlijk nog steeds ener - 
gie besparen. Daarom is er voor leden van Vogel-
wijk Energie(k) en andere belangstellenden een

Informatiebijeenkomst Licht en Tocht
dinsdag 25 november

20.00 uur, Heldringschool, IJsvogelplein 
 
Het belooft een interessante avond te worden met 
tal van tips over energiebesparing. 
Energiekeurmerk-adviseur Hilbrand Does pre-
senteert innoverende oplossingen en ideeën, is 
uw vraagbaak en helpt u op weg met materialen 
voor een aantrekkelijke prijs speciaal voor leden 
van Vogelwijk Energie(k). Wie geen lid is kan dan 
ter plekke worden. Voor de spotprijs van 25 euro 
per jaar hoeft u het niet te laten! En wie zich nu 
inschrijft, hoeft pas in 2016 opnieuw contributie 
te betalen. 
 
LED-verlichting voor het hele huis
Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u ook 
uw licht opsteken over de voordelen van LED-
verlichting en de evolutie die deze vorm van licht 
al heeft doorgemaakt. Vergeet de schamele licht-
opbrengst en het koude licht van de eerste LED-
lampen en laat u alles vertellen over de manieren 
waarop u uw huis energiezuinig, maar toch 
effectief en sfeervol kunt verlichte. De nieuwste 
generatie LED-lampen is nu een volwaardig al-
ternatief voor de stroomvretende gloeilamp of de 
inmiddels alweer bijna achterhaalde ‘spaarlamp’. 
Tegenwoordig zijn LED-lampen verkrijgbaar in 
een reeks van ‘kleurtemperaturen’, van koel wit 
tot extra warm wit, al dan niet dimbaar – en ze 
zijn er in alle soorten en maten voor verschillende 

Nieuwsflitsen 
van

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

fittingen. Ze zijn daardoor geschikt voor allerlei doel-
einden, van leeslicht tot sfeerverlichting. Ze floepen 
net als gewone gloeilampen meteen aan en hebben 
dus niet het nadeel van een lange inschakeltijd, zoals 
spaarlampen.
LED-lampen zijn zuiniger dan spaarlampen en zeer 
duurzaam: ze gaan maar liefst 50 x langer mee dan 
een gloeilamp en 5 x langer dan een spaarlamp! Met 
name LED-spots zijn wel 5x zuiniger dan halogeen-
spots en in het algemeen 1-op-1 vervangbaar!

Cadeautje: gratis LED-lamp 
Om u de voordelen van de nieuwe generatie LED-
verlichting te laten ervaren, schenkt Vogelwijk 
Energie(k) alle leden – de huidige en de nieuwko-
mers - een gratis LED-lamp met warm licht van (om-
gerekend) 60W. Deze worden tijdens de bijeenkomst 
op dinsdag 25 november uitgedeeld. Leden die de 
avond van 25 november bijwonen, kunnen hun lamp 
meteen meenemen. Wie niet kan komen krijgt de 
lamp thuisbezorgd. 

Oplossingen voor tochtproblemen 
De grootste kostenpost voor de gemiddelde 
Vogelwijkwoning is het warmteverlies door tocht. 
Tocht uitbannen is echter makkelijk en goedkoop 
en levert aanzienlijke energiebesparing op. Verbaas 
u over de mogelijkheden die tochtband en isola-
tiestrips te bieden hebben, in allerlei uitvoeringen. 
Informeer, investeer (een bescheiden bedrag), ga 
aan de slag en bespaar meteen een heleboel! 

Ledenvergadering ZonneVogel
Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst 
houden we een algemene ledenvergadering voor 
de deelnemers aan het project ZonneVogel. Dit 
is een project voor gezamenlijke stroomopwek-
king in de Vogelwijk, met zonnepanelen op de 
Montessorischool aan de Laan van Poot en de 
Europese school bij de Houtrustbrug, die de duur-
zaam opgewekte stroom aan het openbare elektri-
citeitsnet leveren. Alle panelen zijn verdeeld onder 
de leden van de ZonneVogel Coöperatie. Heeft u 
belangstelling om mee te doen als er weer  panelen 
beschikbaar komen, in dit of een volgend project? 
Mail ons: zonnevogel@vogelwijkenergiek.nl 
 
Als u van plan bent deze avond van Vogelwijk 
Energie(k) bij te wonen (en we raden u dat zeer 
aan!), helpt u ons bij de voorbereidingen als u dat 
z.s.m. even laat weten via info@vogelwijkenergiek.nl

Informatieavond energiebesparing 
met gratis ‘warme’ ledlamp
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Het Hofstad Lyceum:
Een bijzondere school dichtbij huis

Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Vooral voor de achtste groepers van 
het basisonderwijs, maar eigenlijk voor 
alle Vogelwijkers hebben leerlingen 
van middelbare scholen in de omtrek 
de afgelopen maanden in dit blad over 
hun ervaringen op hun school verteld. 
Deze maand de voorlaatste aflevering: 
het Hofstad Lyceum.

Suzanne van Stratum en Frederique Schonk 
hebben natuurlijk aan het eind van hun basis-
schoolperiode diverse middelbare scholen be-
keken voordat ze hun definitieve keus maakten. 
Voor het geval ze niet de vereiste score voor het 
gymnasium zouden halen, leek het veiliger om 
voor een school te kiezen die naast het gymna-
sium ook een atheneum en havo-opleiding aan 
kon bieden. Bovendien wilde Frederique niet 
alleen het gymnasium doen, maar wilde ze ook 
graag naar een tweetalige school.

Octogoon
Zo viel de keus uiteindelijk op het Hofstad 
Lyceum aan het Colijnplein 9 (achter het win-
kelcentrum aan de De Savornin Lohmanlaan). 
Hier stond vroeger het St. Janscollege, maar er 
staat nu nieuwbouw. Behalve het Octogoon, 
de achthoekige ruimte die voor bijzondere 
gelegenheden gebruikt werd én wordt, herin-
nert niets meer aan het oude St. Jans College. 
Er bestaat overigens ook een Hofstad Mavo, 
maar die staat heel ergens anders: in de 
Albardastraat bij de Groen van Prinstererlaan.
Allebei de meisjes zaten vroeger op een 
basisschool in de Vogelwijk. Frederique, die 
op Patrijslaan 7 woont, zat op De Parkiet. 
Suzanne woont op Sijzenlaan 68 en ging naar 
de Nutsschool aan de Laan van Poot. Nu zitten 
ze allebei in de derde klas van het lyceum: 
Frederique in T3A waar ze vrijwel alle lessen 
in het Engels volgt, behalve de talen natuurlijk. 
Naast Duits, Frans en Nederlands krijgt ze ook 
Latijn en Grieks. Suzanne zit in Vg3, de derde 
klas van het gymnasium. Bij Latijn en Grieks 
zitten ze bij elkaar in de klas.
Suzanne en Frederique laten het Octogoon 
zien. Vroeger was dit een kerk-achtige ruimte 

Frederique (l) en Suzanne
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van het St. Janscollege. Nu wordt het gebruikt 
als er iets bijzonders is. Terwijl we er naartoe 
lopen vallen elektronische informatieborden 
op die er uitzien als borden op stations. Deze 
schoolpanelen geven roosterwijzigingen aan. 
Ze hangen overal. Erg handig. 

Reizen   
Als we door de school lopen, valt het op dat het 
overal zo rustig is, ook als er leerlingen van het 
ene lokaal naar het andere gaan. Frederique: 
,,Ik weet niet hoeveel leerlingen er op deze 
school zitten, maar in elk geval minder dan 
duizend, want het is niet zo’n grote school en 
je leert de gezichten van je schoolgenoten wel 
snel kennen. Ook door de reizen die we maken, 
leer je veel leerlingen kennen. Omdat we de 
lessen in het Engels volgen, zijn we in de eerste 
en tweede klas naar Engeland geweest en bin-
nenkort gaan we naar Londen.” 
Suzanne gaat in november met haar klas naar 
Duitsland voor een uitwisselingsprogramma. 
,,In april volgend jaar komen de Duitse leer-
lingen naar Den Haag’’, zegt ze. ,,En volgend 
jaar, in de vierde klas, gaan we naar Rome. De 
andere vwo-klassen en de havoleerlingen gaan 
dan naar Barcelona. Omdat wij het gymnasium 
doen, bezoeken we natuurlijk ook veel steden 
waar de Romeinen hebben gezeten. Zo zijn we 
in de tweede klas naar Trier geweest en in de 
derde klas naar Xanten.”

Internationaal erkend examen
Elk jaar zijn er in september voor T1A en T2A, 
de eerste twee klassen van het tweetalig onder-
wijs, dagen die lijken op Hogwarts, de school 
van Harry Potter. Tweedeklassers moeten dan 
eersteklassers in het Engels vertellen hoe het er 
op school toegaat.
Later kunnen de leerlingen ook deelnemen aan 
het examen Engels van het wereldwijd erkende 
International Baccalaureate. Het afgelopen jaar 
hebben 23 leerlingen van het Hofstad hier-
aan deelgenomen en ze zijn allemaal voor het 
examen geslaagd. Ook in het verleden is nooit 

iemand gezakt. Sinds het Hofstad Lyceum deze 
extra mogelijkheid aanbiedt hebben al 110 
leerlingen dit examen gemaakt en gehaald. Iets 
waar de school heel trots op is.

Veilige route naar school
Wat de meisjes (maar ook hun ouders) zo 
plezierig vinden is dat de weg van huis naar 
school veilig is: door de Vogelwijk en over de 
De Savornin Lohmanlaan. Bij het oversteken 
van de Sportlaan/Machiel Vrijenhoeklaan en 
de Laan van Meerdervoort staan stoplichten. 
Bovendien is de school lekker dichtbij. Suzanne 
vertelt: ,,In de eerste en tweede klas hebben 
de leerlingen nooit late uren. Dus toen ik in de 
eerste en tweede zat, was ik altijd vroeg thuis 
en dan kon ik in de middag al mijn huiswerk 
maken.” Frederique haakt daarop in: ,,Nu, in 
de hogere klassen, hebben we wel tussenuren, 
maar die kun je ook gebruiken om je huiswerk 
te maken. Natuurlijk doen we ook wel eens wat 
anders en schoolfeesten hebben we natuurlijk 
ook, wel drie keer per jaar.”

Het is duidelijk: het Hofstad Lyceum is een 
gezellige niet te grote school met een internati-
onaal tintje: wat de taal betreft en vanzelfspre-
kend ook de reizen. Het tweetalig onderwijs 
op het lyceum is overigens niet verplicht. De 
leerlingen kunnen ook een  ‘gewone’ opleiding 
gymnasium, vwo of havo volgen. 

De elektronische informatieborden
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Geanimeerde kennismakingsborrel  
Zestien nieuwe Vogelwijkers die zich 
dit jaar in de wijk hebben gevestigd, 
kwamen op de namiddag van zaterdag 
18 oktober naar de Papegaailaan waar 
het bestuur van de wijkvereniging hen 
een kennismakingsborrel aanbood. 

Het was de eerste keer dat een dergelijke 
gebeurtenis plaatsvond en het zal zeker niet te-
vens de laatste maal zijn geweest. Iedereen was 
het erover eens dat dit een uitstekende manier 
is om nieuwkomers wat meer wij(k)gevoel te 
geven. Dat bleek ook wel uit de geanimeerde 
onderlinge contacten die al snel ontstonden. 
Tijdens de bijeenkomst vertelde Chris van Dam, 
voorzitter van de wijkvereniging, iets over de 

vele activiteiten die hier worden ontplooid 
(zie foto), waarna de hoofdredacteur van het 
wijkblad in een notendop de geschiedenis van 
de wijk presenteerde.  

In opdracht van Defensie is in oktober begon-
nen met de ontmanteling van het zenderpark 
van Scheveningen Radio in de duinen achter 
Duindorp. Half november zullen alle vijftien 
zendmasten en de funderingen daarvan zijn 
verwijderd. De antennes worden elders herge-
bruikt en het terrein wordt teruggegeven aan 
de natuur.
Het zenderpark is onderdeel van de Kustwacht-
organisatie die sinds 1995 onder supervisie van 
het ministerie van Defensie valt. Het boeket 
zendmasten deed al jaren ouderwets aan, want 
door de komst van de satellietcommunicatie 
verloopt het contact van schepen met de wal of 
van schepen onderling immers meestal via de 
ruimte. ,,Toch wordt er op zee nog wel gebruik 
gemaakt van radio,’’ zegt een woordvoerder 
van Defensie. ,,En je moet de mogelijkheid van 
radioverkeer sowieso altijd voor noodgevallen 
achter de hand houden.’’
De geschiedenis van Scheveningen Radio gaat 
110 jaar terug. De eerste masten werden in 

Zenderpark Scheveningen Radio ontmanteld

1904 al in de duinen neergezet om met behulp 
van morseseinen berichten te kunnen uitzenden 
en ontvangen tussen schepen en hun reders. 
Begin jaren dertig deed ook het gesproken 
woord z’n intrede via het systeem van radiotele-
fonie. In 1951 verhuisde het ontvangstgedeelte 
van Scheveningen Radio wegens ernstige 
storingen naar IJmuiden, maar de zendfunctie 
bleef bestaan en ook de naam. Eind 1998 ging 
Scheveningen Radio definitief uit de lucht en 
alle functies werden overgenomen door het 
Kustwachtcentrum in Den Helder.
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Open dag bij nieuwe Heldringschool
Na een verbanning van twee jaar zijn docenten en leerlingen van de O.G. Heldringschool op dinsdag 28 
oktober weer teruggekeerd op de vertrouwde plek tussen IJsvogelplein en Fazantplein, waar een nieuwe 
school is verrezen. Sinds het najaar van 2012 werden de lessen gegeven in twee oude schoolgebouwen in 
Scheveningen. Tijdens de herfstvakantie kwam er een grote verhuizingsoperatie op gang en werd de school 
‘up to date’ ingericht.
De maandag voorafgaande aan de ingebruikneming waren de kinderen nog vrij vanwege een Open Dag 
voor ouders en omwonenden. Die kwamen in groten getale het nieuwe gebouw – inclusief een ruime inpan-
dige naschoolse opvang - bewonderen. Helaas was de school op dat moment nog steeds niet ‘af’. Er werd nog 
druk gewerkt aan de bestrating en inrichting van de speelplaats bij de hoofdingang aan het IJsvogelplein en 
ook aan het gebouw zelf moesten zowel in- als uitwendig nog aardig wat puntjes op de i worden gezet.
De officiële en ceremoniële opening van de school zal plaatsvinden op dinsdag 18 november. Wethouder 
van onderwijs Ingrid van Engelshoven zal de openingshandeling verrichten: het onthullen van een kleurige 
muurplaquette met de beeltenis van een ijsvogel. 

Lever speelgoed in voor arme Hageneesjes
Heeft u speelgoed over? Doe dan mee met de speelgoedactie om kinderen uit arme Haagse 
gezinnen met Sinterklaas of Kerst te verrassen. In komen ongeveer 22.000 kinderen uit 
gezinnen op of onder de armoedegrens. 

U kunt nog tot en met 14 november speelgoed inleveren: van 
maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur aan het 
Westeinde 125a en op vrijdagmiddag aan het Westeinde 177.

Sinterklaas maakt dit jaar overigens geen entree in de Vogelwijk. 
Wel is hij op zaterdag 15 november om 14.00 uur op de Goudsbloemlaan te zien.
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Vrachtwagen trekt tramleiding Nieboerweg naar beneden 
Een kraanwagen reed op maandagoch-
tend 13 oktober rond half negen op de 
Sportlaan de tramleiding van lijn 12 bij 
de kruising met de Nieboerweg kapot. 
Een aantal draden, waarvan sommige 
nog onder hoogspanning stonden, kwam 
daardoor op de weg of vlak boven het 
wegdek terecht. Gelukkig deden zich 
geen persoonlijke ongelukken voor. 
Brandweer, politie en HTM rukten uit, 
het kruispunt werd afgezet en de stroom 
werd van de bedrading gehaald.
Een tram die zich ten tijde van de breuk in 

de Goudenregenstraat bevond, kon plotseling niet verder en moest naar de Laan van Meerdervoort wor-
den gesleept. Ook het tramverkeer tussen Duindorp en de Sportlaan was uiteraard gestremd en bus 24 
moest gedeeltelijk over de Segbroeklaan rijden in plaats van over de Sportlaan. Het autoverkeer - waaron-
der veel vrachtwagens - dat vanuit Duindorp over de Nieboerweg richting Sportlaan reed, werd omgeleid 
via de Sijzenlaan, waar het in vele jaren niet meer zo druk was geweest. Het duurde nog tot 16.00 uur eer 
de bovenleiding was hersteld en het kruispunt weer kon worden vrijgegeven.

Geachte redactie,

Zojuist heb ik de politie gebeld met de melding, dat ik gisteren bezoek heb gehad van drie man-
nen die zeiden dat zij uit Schotland kwamen en dat zij klussers waren. Ik ben er bijna helemaal 
ingetuind, maar dankzij mijn dochter, aan wie ik mijn verhaal opbiechtte, kwam ik erachter dat het 
oplichters zijn.
Bij mij kwam eerst één man die aanbood de tuin voor mij te doen. Toen ik dat niet wilde, bood hij 
aan een kastdeur in mijn achtertuin te repareren. Voor 50 euro. Ik trapte erin. Op den duur stonden 
er drie Schotten of Ieren in de tuin om de maat van de kast te nemen en enige panelen eruit te halen. 
Gelukkig kwam later op de avond mijn dochter. Zij vertelde dat een kennis van haar hetzelfde was 
overkomen. Die moest achteraf geen 50 euro maar een veelvoud daarvan betalen. De mannen zou-
den de volgende dag – vandaag dus - om een uur of één weer terugkomen.
Vanmorgen is mijn schoonzoon gekomen. Terwijl hij in de tuin bezig was, belde iemand aan, die 
vertelde dat hij de zoon was van een van die Schotse mannen. Ik ben naar de achterkant van het huis 
gerend en heb mijn schoonzoon gewaarschuwd. Hij is meegelopen en heeft de man de oren gewas-
sen en verteld hoe de mannen de kastdeur die ze zouden repareren hadden vernield. Tot mijn grote 
opluchting is deze man toen vertrokken zonder geld te eisen. Ik ben blij dat hij weg is gegaan, maar 
maak mij toch zorgen over een eventueel vervolg.
Het lijkt me nuttig dit verhaal door te geven om anderen te behoeden voor dergelijke oplichters, 
waarover ik inmiddels ook op internet heb gelezen..

Met vriendelijke groet,
Britta Bruijnis, Nieboerweg

In de brievenbus
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Door Willem Ruitenberg

In het septembernummer van 
dit blad stond een aankondi-
ging voor een ontmoetingsbor-
rel en aansluitend diner voor 
wijkbewoners, op 29 septem-
ber te houden in de bistro van 
tennispark Berg en Dal in de 
Bosjes van Pex. Dit initiatief 
van een groepje Vogelwijkers 
heeft een succesvolle uitvoe-
ring gekregen, waarover niet 
alleen de organisatoren maar 
ook de deelnemers zeer en-
thousiast waren. 

Bij de borrel waren 22 aanwezigen en aan het 
diner zaten 13 bewoners aan. Dat laatste klinkt 
een beetje deftig, maar van deftigheid was 
absoluut geen sprake. Berg en Dal is juist een 
heel informele locatie en ook de onderlinge 
sfeer was zeer ongedwongen. Dat paste ook 
bij de opzet van deze manier van ontmoeten: 
gezellig, maar niet verplichtend. Bovendien, bij 
een prijs van slechts 14 euro voor een smakelijk 
driegangenmenu overheerste de pret dat je 
echt getrakteerd werd.

Vervolg
Nadat de onwennigheid tijdens - en dankzij -de 
borrel was verdwenen en menigeen al kennis 
had gemaakt met onbekende of vaag bekende 
buurt-of wijkgenoten, vertrokken sommigen 
huiswaarts en zetten de blijvers zich aan de 
twee eettafels. Gelukkig hadden enkele vertrek-
kenden wel beloofd de volgende keer zeker 
mee te zullen eten.  
Aan beide tafels werd geanimeerd met elkaar 

gesproken. Toen gepeild werd over een vervolg, 
was de algemene mening dat we dit voortaan 
elke laatste maandag van de maand zouden 
moeten doen, behalve in december, juli en 
augustus. Daarbij werd opgemerkt dat je ook 
niet per se elke maand hoeft te komen. Toch 
zal er zodoende een kern ontstaan van een 
club wijkbewoners die je als ‘De Vogeleters’ zou 
kunnen bestempelen. Kortom: op maandag 24 
november doen we het opnieuw, op dezelfde 
locatie, vanaf 17.00 uur. 

We willen ons er overigens niet bij neerleggen 
dat alleen zestigplussers hierbij actief zijn. Dus 
we hopen dat de volgende keer ook nog wat 
jongere wijkgenoten de drempel oversteken. Het 
maakt onze wijk alleen maar een nog prettiger 
plaats om te wonen
Voor de werkenden: de borrel haal je waar-
schijnlijk niet, maar de maaltijd begint pas tegen 
half zeven. Meld je aan bij de schrijver van dit 
artikel: wruitenb@gmail.com

Op 24 november weer borrel
en diner voor wijkbewoners
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Boekenruilbeurs op zondag
9 november, Rietzangerlaan 

Hebt u nog enkele boeken (recent of iets 
ouder) die u graag zou willen ruilen voor 
andere? Kom dan met een stapeltje naar de 
Vogelwijk-Boekenruilbeurs op zondag middag 
9 november vanaf 14.00 uur aan de Riet-
zangerlaan 2A (zaaltje links naast de kerk). 
Stripboeken mogen eveneens, en dit jaar ook 
bladmuziek! 
De afgelopen jaren was de boekenruilbeurs 
steeds een succesvolle gebeurtenis. Wie vijf 
boeken inlevert, mag er ook weer vijf mee 
terugnemen. Maar ook als u echt geen boeken 
kwijt wilt, kunt u komen rondneuzen. Koffie, 
thee en frisdrank staan klaar.

Vogelwijk-kerstbridgedrive:
Meld u als deelnemer aan
De traditionele Vogelwijk-kerstbridgedrive vindt 
dit jaar plaats op zaterdagavond 13 december. 
Aanvang 19.30 uur. De locatie is zoals gewoon-
lijk het souterrain van de Bergkerk aan de Daal 
en Bergselaan. De kosten bedragen slechts 4 
euro per persoon. Liefhebbers kunnen zich (in 
paren) alvast opgeven bij Lucie Nijmeijer, die 
dit evenement al vele jaren heeft georganiseerd. 
Dat kan per e-mail via
lucienijmeijer@hotmail.com of per telefoon: 
(070)3230181.

Op zes zondagmiddagen  
kerstmarkt Leeuweriklaan   
Vanaf 16 november tot en met 21 december 
kunt u elke zondagmiddag van 13.00 - 16.00 
uur weer de traditionele gezellige Autumn & 
Christmas Fair bezoeken in huize Ivy Lodge, 

Kortom

Leeuweriklaan 13. De bewoners van dit pand, 
Grada Albregts en Huub de Leeuw, hebben 
zoals gebruikelijk tientallen leuke spulletjes 
voor in en om het huis in de aanbieding. En 
dat alles tegen zeer vriendelijke prijzen. Met 
hun aankopen tijdens deze middagen steunen 
de bezoekers elk jaar een goed doel. Dit keer is 
dat de Dierenbescherming.  De Grande Finale 
is zoals gewoonlijk op de zondag voor kerst 
met de lichtjesmiddag, als er honderden licht-
jes in en om het huis branden. Dan is Ivy Lodge 
ook een uur langer open. 

Winterfair op Mezenpleintje
weekend 29 en 30 november
Gedurende het weekend van zaterdag 29 
en zondag 30 november wordt in en bij de 
kapsalon annex kunstgalerie van Leon van der 
Zijden aan de Mezenlaan 48 een voor oud en 
jong aantrekkelijke Winterfair gehouden. Op 
beide dagen kunt u er van 12.00 tot 17.00 uur 
terecht. Op deze kleinschalige markt, georga-
niseerd door wijkbewoonster Yvonne Brouwer, 
zijn tal van dingen te koop zoals tafelkleden, 
sieraden, tassen, interieurartikelen, leuke 
cadeautjes, kerstdecoraties, brocante, schilde-
rijen, pentekeningen, luxe shawls, omslagdoe-
ken van Alpacawol en kinderspulletjes. 
Op het trottoir staat een koffie- en (glüh)wijn-
bar, geflankeerd door vuurkorven, en er zijn 
hapjes verkrijgbaar, waaronder warme worst. 
Nieuw dit jaar is een tafel van PatchWorkz 
(ook buiten). Zie hiervoor de website www.
patchworkz.nl 
Voor kinderen wordt ter plekke een ‘Pretzjop’ 
gehouden, waarbij naar hartenlust kan wor-
den geknutseld en gekleid voor een goed doel. 
Kom dus in groten getale, want er is voor ieder 
wat te doen!
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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

AANGEBODEN - Koelkast AEG Santo Class A+ 
60 x 60 cm, l65 cm hoog, onder 3 diepvriesladen 
totaal 66 cm hoog, t.e.a.b. tel. 323 16 64.

TIJDELIJK TE HUUR -  Voor 5 tot 8 maan-
den: een comfortabel gemeubileerde 3-kamer 
flat (Sportlaan) met eenvoudige (niet gereno-
veerde) keuken. Huur: 745,-- euro pm,incl  TV 
en Internet, excl. gas, water en elektriciteit waar 
een voorschot van 100,-- pm wordt gevraagd. 
Borg is een maand huur. Tel.  06- 22 399 258 
of  06- 306 57 031. 

AANGEBODEN - Hulp bij het onderhouden van 
uw tuin die aansluit bij uw wensen en manie-
ren. Enthousiast en ecologisch tuinierster uit de 
Vogelwijk onderhoudt voor of samen met u , uw 
tuin op de manier die bij u past. Vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek en referenties op aanvraag 
bij: Marjolein Minks, tel. 06- 524 11 181. 

FIETSREPARATIE  - Ik woon in de Vogelwijk 
en mijn hobby is fietsen repareren. Heeft u een 
kapotte fiets in de schuur staan, dan kom ik 
graag bij u langs om deze te maken of een band 
te plakken tegen een kleine vergoeding. 
U kunt mij mailen: stamajo@gmail.com of 
sms: 06- 285 81 090.

AANGEBODEN - Poppenhuis met toebehoren.
Gratis afhalen.Tel. 3233290.  

 TE KOOP -  Zwart geverfde handgemaakte 
houten lijsten, met en zonder passe-partout, 
verschillende maten o.a. van 60 x 90 cm en 50 
x 60 met ophangsysteem. De lijsten worden niet 
per stuk verkocht, minimaal 5 of 10 lijsten voor 
een zeer schappelijke prijs. Houten sokkels 102 
x 20 x 20 cm om een kunstwerk op te plaatsen 
en vier van 50 x 20 x 20 cm hoog, een keramiek/
raku-metaal kunstwerk en één wandreliëf van 
Loes Koster uit Muntendam, samen 450 euro.  
Tel.365 53 20 of 06-130 28 431.

VIDEOCAMERA GEZOCHT -  Na een carrière 
als organisatie-adviseur ben ik aan een filmop-
leiding begonnen. Vooruitlopend op de aanschaf 
van eigen apparatuur wil ik graag veel oefenen, 
maar de opleiding heeft de camera’s niet zo 
langdurig beschikbaar. Heeft iemand een goede 
camera liggen (veel instellingsmogelijkheden) 
die ik een aantal maanden zou mogen gebrui-
ken? Graag reactie naar Evert Sevenhuijsen op 
evert@e7h.nl of 06-511 34 442.

KAMER GEZOCHT- Dame, werkzaam in 
HagaZiekenhuis Sportlaan, zoekt voor 2-3 
nachten  (ma, di en woe) een eenvoudig ver-
blijf in de buurt van het HagaZiekenhuis met 
minimaal een bed,  een stoel, gebruik toilet en 
eventueel wastafel of douche. Door omstandig-
heden met gezinnaar Drenthe verhuisd, moet 
zelf blijven werken in Den Haag voor het inko-
men. Wie heeft er nog een kamertje leeg staan? 
Vergoeding in overleg. Gea@bobeldijk.cumail.nl 
of 06-42736117.

GEZOCHT - Ik ben op zoek naar een (kleine) 
atelierruimte waar ik mijn hobby/werk kan 
uitoefenen. Mijn werkzaamheden betreffen het 
opknappen van kleine meubels. Kent u iemand, 
of heeft u zelf misschien een schuurtje of garage 
waar u geen gebruik van maakt en zou u deze 
ruimte tegen een kleine vergoeding aan mij wil-
len verhuren? Dan hoor ik dat graag ! Margriet 
Plaizier tel: 06-317 43 901.

GITAAR- EN PIANOLES -  Gitaar en pianoles 
in de Vogelwijk bij Hans Ham. Voor meer infor-
matie tel: 06- 518 92 012, of mail: 
muziekcatief@gmail.com.
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FRANSE (bij)LES -  Nog snel even een vol-
doende halen voor je Kerstrapport? Kom voor 
bijles Frans bij een gediplomeerde onderwij-
zeres (MO-A). Of, als jou dat beter uitkomt, 
komt zij bij jou thuis.Of je conversatie in de 
Franse taal nog vóór je zomervakantie op peil 
brengen?Bel of mail:  tel. 06 -270 92 150 – 
roost46@ziggo.nl.

TE KOOP -  Mooie Bauer inline skates (4 
wheels), schoenmaat 39,5. In prima staat. Prijs 
25,--. Lief slaapkamer of bijzet stoeltje (foto 
beschikbaar) stof bekleed met eendenprint. 
Bel of sms naar tel. 06- 25 17 33 08.

HUISHOUDELIJKE HULP - Onze hulp heeft 
nog tijd beschikbaar. 
Voor referentie en verdere gegevens  kunt u ons 
bellen op tel. nr. 06 -558 76 598. 

Armlastige meeuwen
Nergens is het ochtendlicht zo schitterend als boven 
een stad aan zee, in helder wit en geel met verdwaalde 
zilvermeeuwen zeilend naar een horizon waar grijze
waterwolken zich stapelen als op een schilderij van Mesdag

de meeuwen klinken in de stilte als een hoog lachen
en roepen van vrolijke schoolkinderen, maar steeds vaker
schalt een aanhoudend verdovend klagen en woedend
krijsen in een grimmige echo op daken en schoorstenen

wanhopig op zoek naar eten verstoren ze de rust, 
schrokken hun maal uit vuilniszak en bakken, 
duiken op borden van gasten, muiten vis bij een haringkar 
scharrelen in de kajuit van een kotter

Olga Millenaar

OPPAS AANGEBODEN - Nu onze jongste 
dochter naar Groningen is vertrokken, lijkt  het 
mij leuk om als oppas-aan-huis aan de slag te 
gaan. Ruime ervaring met kinderen, na het 
grootbrengen van drie eigen telgen. Liefst een 
of twee hele dagen per week. Ik vind het heerlijk 
om  van alles te ondernemen en vind het ook 
geen bezwaar om mee te gaan naar de hockey, 
voetbal, zwemles e.d. 
Voor meer informatie: ingepeijnenburg@live.nl 
of 06-101 64 977.

TE KOOP - Gebruikte piano, zwart hoogglans, 
merk Beale, inclusief pianobankje. Zelf gekocht 
in 2005 bij een officiële dealer. De piano verkeert 
in een goede staat, zowel uiterlijk als technisch. 
Moet na verplaatsen nog wel worden gestemd. 
Prijs 950 euro. Bel Erik van Jaarsveld op 
06 27060014 of mail erikpvj@gmail.com.

Vergeten is de reden van dit ergerlijk ongemak:
het strand verbreed, de golfbrekers
- ooit de gedekte meeuwentafels –
verdronken onder meters zand

de vissersvloot verkleind, geen hangplek meer
achter schepen; alle vangst wordt aan land gebracht
een hopeloos tekort aan meeuwenvoedselbanken 
in de havens, op de Noordzee en het strand
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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


