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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn
met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt
zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele
wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te
bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het
bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.

Omdat mijn paspoort bijna was verlopen, toog ik naar
het stadsdeelkantoor Segbroek om een nieuw exemplaar aan te vragen. Natuurlijk niet onvoorbereid. Bij
een erkende fotozaak aan de Thomsonlaan had ik
actuele pasfoto’s laten maken en ook het te vervangen
paspoort had ik bij me. Toen ik tegen een baliedame
van het stadsdeelkantoor zei dat ik voor een nieuwe
pas kwam, vroeg ze streng: ‘Heeft u een afspraak?’
Ik was verbaasd. Dit was toch geen tandartspraktijk,
notariskantoor of kapsalon? ‘Voor paspoorten werken
we tegenwoordig bijna alleen op afspraak’, verduidelijkte ze. ‘Nou, vooruit dan maar’, zei ik. ‘Kan het
morgen?’ De vrouw schudde nee. ‘Volgende week
dinsdag tien voor twaalf, schikt dat?’ vroeg ze. Ik
schikte me maar.
Toen ik die dinsdag ter plekke verscheen, zag ik maar
een handvol personen bij de loketten. Zo werd het
voordeel van het afsprakensysteem zichtbaar: geen
lange wachttijden meer. Ik kreeg nummer A612. En
zowaar: bij loket 6 werd klant A611 al geholpen. Ik
stond op scherp, maar toen m’n voorganger weg was,
verscheen mijn nummer niet op het beeldscherm.
De lokettiste verhief zich, maakte een gemoedelijk
praatje met een collega en verdween daarna geheel
uit het zicht. Pas na tien minuten verscheen ze weer,
installeerde zich en drukte op een knopje. Mijn beurt.
Maar niet voor lang. Want toen de ambtenaresse
mijn pasfoto had opgemeten zei ze: ‘Die is niet goed,
meneer. Hij is iets te dichtbij genomen en dan zouden
in het document de zijkanten van uw hoofd er niet
helemaal op komen. U moet terug naar de fotowinkel.
Ik geef u wel een briefje mee. U mag bij de balie een
nieuwe afspraak maken of u kunt morgenochtend
tijdens het vrije inloopspreekuur een poging wagen.’
Het was lang geleden dat er stoom uit m’n oren
kwam. Bij de fotowinkel verklaarde men de lokettiste
voor gek, maar er werd toch gratis een nieuwe afdruk
van m’n hoofd gemaakt. Daags erna begaf ik me weer
naar de loketten, nu dus zonder afspraak. De drukte
viel mee, maar toen ik na twintig minuten aan de
beurt was, sprak de lokettist (dit keer een man): ‘Die
foto is van te ver af genomen. Ik moet ‘m afkeuren.’
Enkele seconden was ik sprakeloos, maar toen overhandigde ik hem de afgekeurde foto van gisteren. ‘En
deze dan?’ De man keek ernaar, hield hem voor een
klein frame en zei: ‘Die is goed.’
Een week later had ik m’n nieuwe pas. Wat een geluk
dat ze tegenwoordig tien jaar geldig zijn!
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Op 21 mei vond in de Heldringschool de
Algemene Ledenvergadering van dit voorjaar
plaats. We maken alweer enige tijd gebruik
van deze school en we kunnen niet anders
zeggen dan: het bevalt zeer goed. Niet alleen
heeft de vergaderruimte in de hal van de
school een intieme, moderne uitstraling, ook
de vrijheid die directie en conciërge ons geven
is prima. Bovendien ligt het gebouw centraal
in de wijk.
Tijdens deze ALV namen we afscheid van
bestuurslid Marianne Moor. Zij heeft na vier
jaren trouwe dienst ons bestuur verlaten. Wij
danken haar voor haar inzet om de sociale
cohesie in de wijk te bevorderen. Goed gebruik
is dat we als bestuur een scheidend bestuurslid
‘uiteten’, maar dat volgt later nog. Gelukkig
konden we ook de nominatie van een nieuwe
bestuurslid door de vergadering laten bekrachtigen: Anja Jager zal de portefeuille ‘cultuur’
invulling geven. In een eerdere editie van dit
blad kon u al een portret van haar lezen.
HALO
Belangrijk issue tijdens de ALV was een
presentatie van de HALO-commissie over de
voortgang van de nieuwbouwplannen voor het
huidige HALO-terrein. Daar waar een eerdere
bewonersavond – op 16 maart – enigszins gepassioneerd verliep, presenteerde de commissie deze keer een solide verhaal dat tot betrekkelijk weinig vragen aanleiding gaf. Ten tijde
van de vergadering hadden al 200 mensen de
nieuw uitgezette enquête over de wensen voor
de toekomst van het HALO-terrein ingevuld.
Het beeld dat de enquête oplevert zal voor de
commissie belangrijke uitgangspunten voor
verder overleg opleveren.

Borrel voor nieuwe bewoners
Op 25 april heeft het bestuur voor de tweede
maal sinds vorig najaar een borrel voor
nieuwkomers in de wijk georganiseerd.
Beide borrels in combinatie met een folder
voor nieuwe leden hoorden bij een proef om
nieuwe bewoners in de wijk meer aan ons
te binden. Want als vereniging moet je altijd
actief op zoek blijven naar nieuwkomers.
Hoewel beide borrels inhoudelijk zeer geslaagd en geanimeerd waren, denken we dat
het beperkt aantal deelnemers rechtvaardigt
dat we in het vervolg nog slechts één maal per
jaar zo’n borrel voor nieuwe leden organiseren. De eerstvolgende komt dus in het voorjaar van 2016. Nieuwe leden zullen specifiek
hiervoor benaderd worden en we zullen in het
wijkblad tijdig een annonce doen.
Veel werk: meedoen?
Op veel fronten is er beweging, maar vaak
zijn dat langer lopende trajecten die zo hun
eigen tempo hebben. De herinrichting van de
Segbroeklaan/Sportlaan, de Sacramentskerk,
de HALO, de duinen en het strand. Maar
op het vlak van buurtveiligheid, activiteiten
voor ouderen, cultuur en het wijkblad zijn
voortdurend wijkbewoners bezig. Leest u dit
en denkt u: ik wil ook wel wat doen? Neem
geheel vrijblijvend contact op met het bestuur
(contactgegevens achterin het blad). U bent
altijd zelf in de regie. Uw deskundigheid en
betrokkenheid kunnen we goed gebruiken!
Chris van Dam
(mede namens collega-bestuursleden Anja
Jager, Peter Arends, Henk Eleveld en Christian
Pick)
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Wijkvereniging financieel
kerngezonde organisatie
Door Dick van Rietschoten - Foto: Ruud van der Hoofd

Wijkvereniging De Vogelwijk staat er in financieel opzicht florissant voor. Waar veel
andere bewonersorganisaties kampen met een krappe kas, heeft onze wijkvereniging
op dit moment absoluut geen geldzorgen, zo liet penningmeester Peter Arends weten
tijdens de algemene ledenvergadering op 21 mei in de hal van de Heldringschool.
,,Het gaat zelfs zo goed dat we de gemeente hebben laten weten dat we dit jaar afzien
van de gebruikelijke jaarlijkse subsidie van circa 4.000 euro. Het bestuur zou het
gênant hebben gevonden dat bedrag te incasseren.’’
Beleggingsrekening
Het totaal van de beschikbare liquide middelen van de wijkvereniging, inclusief deposito’s
en spaarrekeningen, bedraagt op dit moment
ruim 163.000 euro. De beleggingsrekening van
ongeveer 50.000 euro die de wijkvereniging tot
begin dit jaar nog bezat is inmiddels opgeheven. Het geld is overgeheveld naar een gewone
spaarrekening. ,,We hebben niet de ambitie
voor bank te spelen,’’ lichtte voorzitter Chris
van Dam toe.
Zoals bekend is inmiddels ook 10.000 euro
opgenomen uit het Fonds Belangenbehartiging

(een soort ‘actiekas’ voor bijvoorbeeld onvoorziene advocaatkosten) om daarmee een
Vogelwijk Cultuurfonds in het leven te roepen.
Het exploitatieverlies van het wijkblad, dat in
2013 nog bijna 12.000 euro bedroeg is in 2014
gehalveerd omdat enerzijds het in de crisisjaren sterk afgenomen advertentievolume weer
enigszins is gegroeid en anderzijds flink op de
druk- en verzendkosten is bespaard.
Het aantal leden blijft al enige jaren ongeveer
op het zelfde niveau van plusminus 1750, en
dat ondanks wanbetalers die zelfs herhaalde
verzoeken negeren om de jaarcontributie van

Een aandachtig gehoor tijdens de algemene ledenvergadering.
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15 euro over te maken en dus geschrapt worden
uit het ledenbestand. Op een vraag vanuit de
zaal waarom de penningmeester niet eerder
en steviger bij wanbetalers aan de bel trekt,
antwoordde Peter Arends: ,,Wij willen de eerste
maanden van het jaar vooral aardig blijven.
Daarom doen we eerst via het wijkblad een
paar algemeen gestelde vriendelijke verzoeken
om betaling. Pas als mensen eind mei nog niets
hebben betaald, krijgen ze persoonlijke aanmaningen.’’
Afscheid en benoeming
Tijdens de ledenvergadering werd afscheid
genomen van bestuurslid Marianne Moor, die
vier jaar de ‘sociale portefeuille’ heeft beheerd.
Tevens stemden de aanwezigen unaniem in
met de benoeming van Anja Jager als nieuw
bestuurslid. Anja’s taak zal vooral het coördineren en begeleiden van culturele activiteiten
zijn. Achter de schermen draaide zij al enkele
maanden als kandidaat-bestuurslid mee.
In feite is Anja de opvolger van de vorig jaar
afgetreden Arthur Wiggers. In de opvolging van
Marianne Moor wordt naar verwachting nog
voor de zomer voorzien.
Over het belangrijkste agendapunt, de toekomst van het HALO-terrein, viel tijdens de
vergadering niet veel te melden omdat pas vijf
dagen later nieuw overleg met de gemeente was
gepland. Bij dit overleg zou vanuit de wijkvereniging de uitkomst op tafel worden gelegd van
een nog lopende nieuwe bewonersenquête , een
geactualiseerde versie van een onderzoek dat
zes jaar geleden is gehouden naar de wensen
van wijkbewoners voor de toekomst van het
HALO-terrein. Elders in dit blad is meer over het
recente overleg op het stadhuis te lezen.
Tot slot valt nog uit de ledenvergadering te
melden dat de bomencommissie van plan is zich
om te vormen tot een ‘natuurnetwerk’voor de
wijk, waarin diverse deskundigen en geïnteresseerden op het gebied van flora en fauna zich
verenigen.

Beste allemaal,
Enige tijd geleden heb
ik besloten mijn werk
als bestuurslid van de
wijkvereniging te gaan
afbouwen. De werkzaamheden waren
helaas niet meer te combineren met de zorg
voor mijn gezin, mijn baan en de daarbij behorende vele dienstreizen. Ik heb het vrijwilligerswerk voor de Vogelwijk de afgelopen jaren met
veel plezier gedaan, maar alles bij elkaar is het
echt te veel geworden.
In mei heb ik mijn bestuursfunctie neergelegd,
maar ik zal nog een aantal lopende zaken afhandelen en het werk aan mijn opvolger overdragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de
wijk weer spoedig een actief bestuurslid voor
de ‘sociale cohesie’ heeft.
Ik wil iedereen met wie ik als bestuurslid te
maken heb gehad hartelijk danken voor de
fijne samenwerking van de afgelopen jaren.
Ik kijk er met veel plezier op terug.
Tot ziens in de wijk!
Met warme groet,
Marianne Moor

VOGELWIJKAGENDA
Zondag
14 juni

Vanaf 10.30 uur: Vogelwijk
Classic Car Rally. Start bij
HALO.

Maandag
29 juni

Vanaf 17.00 uur: Wijkborrel en
diner bij tennisclub Berg en Dal
(zie elders in dit blad)

Vrijdag 11
september

Vanaf 15.00 uur: Vogelwijk
Golftoernooi op golfbaan
Ockenburgh.
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Wat, waar en hoe van HALO-plan
pas komende weken aan de orde
Door Dick van Rietschoten
Het lijkt erop dat het overleg met de gemeente
over de toekomst van het HALO-terrein weer
bijna terug is bij Af. Na een roerige informatiebijeenkomst op 16 maart, waar van gemeentewege een aantal scenario’s was geschetst
voor woningbouw na de sloop van het HALOcomplex (najaar 2016) trad er een met vraagtekens omgeven radiostilte in. Pas op 27 mei
zouden vertegenwoordigers van de gemeente,
wijkvereniging De Vogelwijk, Haag Atletiek en
handbalvereniging Hellas weer bijeenkomen
voor een verdere bespreking. Tijdens de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging
op de donderdag voor Pinksteren viel dan ook
nauwelijks iets van het HALO-front te melden.
Bert Bruning van de HALO-commissie vatte
de stand van zaken op dat moment als volgt
bondig samen: ,,We moeten het eerst eens

Dyon Aldenhoven (links) en Bert Bruning van de
HALO-commissie gaven tijdens de ledenvergadering
van de wijkvereniging tekst en uitleg over de stand van
zaken
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zien te worden over drie vragen: Wat gaan we
bouwen, waar gaan we bouwen en hoe gaan
we bouwen? Daarna zullen enkele projectontwikkelaars worden uitgenodigd om een plan
te maken?’’ Volgens de HALO-commissie is ‘helemaal niets bouwen’ in principe ook nog een
optie, maar dan wel de meest onrealistische en
meest onwaarschijnlijke.
Nieuwe enquête
Het grote belang dat de wijkvereniging hecht
aan een zo breed mogelijk gedragen toekomstplan voor het HALO-gebied is nog eens onderstreept door de forse uitbreiding die de HALOcommissie heeft ondergaan. Er hebben nu nog
meer directe omwonenden van het plangebied
zitting in dit overlegorgaan. De commissie telt
thans zeven leden. De al bestaande leden Bert
Bruning, Ninette Rodrigo, Susan Bodmer en
Giel Payens hebben gezelschap gekregen van
Dyon Aldenhoven, Margot van Kleef en Rien
Huijgens.
In mei stuurden het bestuur van de wijkvereniging en de HALO-commissie een enquête
de wijk in om de meest actuele wensen van de
Vogelwijkbewoners voor de ontwikkeling van
het gebied rond de atletiekbaan te inventariseren. Zes jaar geleden had een soortgelijke
enquête als voornaamste uitkomst dat er een
grote voorkeur was voor appartementen. De
resultaten van de nieuwe enquête zullen in het
zomernummer van dit blad bekend worden gemaakt. Ze wijzen in de richting van behoud van
enkele bestaande sportvoorzieningen (zoals
een fitnesscentrum) en de bouw van appartementen voor ouderen.

Hernieuwd overleg
Zoals afgesproken kwamen vertegenwoordgers
van de gemeente, de wijkvereniging, Haag
Atletiek en Hellas (de convenantpartners die
vorig jaar afspraken er in goed overleg iets
moois van te maken) op 27 mei opnieuw bijeen. Niet ten stadhuize, maar in de kantine van
Haag Atletiek, dus ‘op locatie’. Met elkaar werd
eerst teruggekeken naar de informatiebijeenkomst van 16 maart, die door alle aanwezigen
als positief was ervaren, vooral omdat duidelijk
werd wat er in de wijk ten aanzien van het
plangebied leeft. Ook de vragen en opmerkingen tijdens de algemene ledenvergadering van
de wijkvereniging in de week voor Pinksteren
kwamen aan de orde. Nogmaals werd daarbij
duidelijk dat de wijkbewoners hechten aan
een bouwplan dat ‘bij de Vogelwijk past’. De
wijkvereniging en de twee sportverenigingen
drongen er bij de gemeente sterk op aan zo snel
mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de
(maximale) bouwhoogte die de gemeente voor
ogen staat.
De convenantpartners spraken voorts af ook
de twee basisscholen in het HALO-gebied (de
Nutssschool en Montessorischool) te vragen
hoe zij over de ontwikkeling van het gebied
denken. Ten slotte werd in het overleg vastge-

steld dat circa 90 procent van de sportbeoefenaars bij Haag Atletiek en Hellas van buiten
de Vogelwijk komt en dat de sportvoorzieningen dus een wijkoverstijgend en zelfs stadsdeeloverstijgend karakter hebben.
De komende weken zullen de uitkomsten van
de recente HALO-enquête met de gemeente
worden besproken. Mede aan de hand daarvan
zullen de vragen ‘wat, waar en hoe gaan we
bouwen?’ verder worden uitgewerkt.

Laat inbrekers niet merken
dat je met vakantie bent
Vijf tips voor vakantiegangers:
- Vraag buren een oogje in het zeil te
houden
- Laat de brievenbus geregeld legen en
post uit het zicht opbergen
- Meld niet op sociale media dat je weg
bent
- Gebruik op enkele plekken in huis een
schakelklok om ‘s avonds laat licht te laten
branden
- Geef het huis een bewoonde indruk, door
bijv. speelgoed te laten rondslingeren.

Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning to dance in the rain.





Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?
Misschien ook door zorgtaken, privé of professioneel?
Of heb je een chronische aandoening, die veel van je tijd en energie vraagt?

Mindfulness helpt je om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren voor wat jij
waardevol vindt en meer te genieten. Je kunt de training in de buurt volgen, in mijn praktijk
aan de Daal en Bergselaan.
Al bekend met mindfulness? Van harte welkom op de maandelijkse gratis oefenavonden!
Leontine Lenferink, tel: 06 28912550
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag

www.nu-n-nu.nl
info@nu-n-nu.nl
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Nieuw Contactpunt Buurtveiligheid
Door Willem Ruitenberg
Het bestuur van de wijkvereniging heeft mij gevraagd een centrale rol te spelen op het gebied van de buurtveiligheid. Op dat
verzoek heb ik positief gereageerd. Ik zal de spil zijn voor de contacten tussen de politie, de laancoördinatoren en het bestuur en
zorg er dus voor dat alle relevante informatie op de juiste plaats
komt. Samengevat: ik ben het ‘Contactpunt buurtveiligheid’.
Ik wil deze functie graag vervullen, want ik heb vele jaren in
de sfeer van Justitie gewerkt, dus die wereld is mij vertrouwd.
Bovendien vind ik het een interessant terrein. Zo kan ik mijn
werk na mijn pensioen nog een beetje voortzetten.

Veiligheidsnetwerk
Voor degenen die het nog niet weten: we
hebben in onze wijk in de meeste lanen
of laangedeelten een zogeheten laancoördinator, die beschikt over zo veel mogelijk
e-mailadressen van buurtgenoten. Als dan
bijvoorbeeld de politie iets te melden heeft,
gaat dat bericht naar de laancoördinatoren,
die het dan doorsturen naar de mensen in de
buurt. Laancoördinatoren zijn dus essentieel
in dit ‘veiligheidsnetwerk‘. Ze kunnen op hun
beurt ook door de laanbewoners worden
benaderd als er bepaalde problemen zijn. Een
coördinator kan in zo’n geval direct of indirect
(via het ‘Contactpunt’) wijkagent Henrieke
Schoenmakers benaderen.
oor de laanbewoners is het overigens ook prettig dat iemand over e-mailadressen van omwonenden beschikt als er bijvoorbeeld plannen
zijn om iets in de straat te organiseren. Zonder
veel moeite zorgt de laancoördinator er dus
voor dat men elkaar een beetje kent. Dit wil ik
graag verder stimuleren.
Ex-inbreker
De komende tijd zal ik enkele activiteiten organiseren. Zo ligt is er al een plan om een

ex-inbreker in te schakelen om ons voor te lichten over de zwakke plekken rond een huis die
door inbrekers meteen worden gezien.
In september zullen we een diner voor alle
laancoördinatoren organiseren. Een leuke
gelegenheid om nader met elkaar kennis te
maken. Voorafgaand aan de maaltijd worden
enkele informatieve inleidingen gehouden door
mensen die veel ervaring met buurtveiligheid
hebben.
We missen trouwens nog ongeveer twintig
laancoördinatoren. Ik ga proberen voor deze
‘witte plekken’ in de wijk mensen te zoeken.
Maar als u in een stukje van de wijk woont
waar nog geen laancoördinator actief is,
overweeg dan eens om u zélf bij mij op te geven
als coördinator. Dan kunt u in het najaar ook
aanzitten aan voornoemd diner!
Tot slot wil ik de komende tijd ook onderzoeken of de berichtgeving vanuit het politiekorps
aan de bewoners verbetering behoeft. Kortom:
er is genoeg te doen.
Hierbij nog even mijn gegevens:
Willem Ruitenberg, Spotvogellaan 10
Telefoonnummer: (070) 2320694
E-mail: w.r.ruitenberg@xs4all.nl
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De aantrekkingskracht van de
Vogelwijk is onweerstaanbaar
Door Nancy Arkema, bewoonster Talinglaan

Het is volop lente. Mijn favoriete seizoen. De bomen zijn weer gekleurd door
vele tinten groen en een rijk palet aan bloesems. De heesters groeien en bloeien
en vlinders fladderen in het rond. Ik word gewekt door tjilpende vogels, als mijn
kinderen het althans toelaten. We kunnen weer zonder jas naar buiten. Nu is de
Vogelwijk op haar mooist.
Een jaar geleden verhuisden wij hier naartoe,
naar de Talinglaan. Een lang gekoesterde wens
ging in vervulling en we wonen nu, net als u, in
deze prachtige groene tuinstad. We wandelden
al een jaar of tien door deze wijk, van ons appartement op twee hoog in de Bloemenbuurt naar
de duinen en het strand. We namen dan meestal
de opgang bij de Kwartellaan. Ik houd van de
Krophollerstijl en de ruime opzet van die laan.
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Als we daar liepen, fantaseerden we dat ons
volgende huis in de Vogelwijk zou staan. Mijn
man Roland en ik zijn allebei opgegroeid in
dorpen buiten de Randstad, in een groene
omgeving met veel ruimte. In ons appartement
met klein balkon misten we nog het meest een
tuin. Zeker toen ons zoontje Otte begon met
lopen, werd het verlangen naar een tuin steeds
groter.

Groene kracht
Wat maakte de Vogelwijk voor ons nou zo aantrekkelijk? Je zou het de groene kracht van de
wijk kunnen noemen. De ruim opgezette lanen,
de vele bomen, het groen, de speelplekken voor
de kinderen en de nabijheid van het natuurgebied Westduinpark en het strand. Maar ook
de gemakken en voorzieningen van een stad
dichtbij. En niet te vergeten de diversiteit in
architectuur en de rust. Het is misschien wel
de enige wijk in Den Haag waar zoveel rust te
vinden is.
Bijna een jaar lang hebben we op de woningwebsite Funda gezocht naar het juiste huis.
Heel wat bezichtigingen later kwamen we uit
op de Talinglaan, hoek Haviklaan, diagonaal
tegenover het voormalige klooster Ste. Marie.
Al snel ontstonden de eerste verbouwingsplannen. Ik ben architect, gespecialiseerd in herbestemming en transformatie, dus ik maakte de
plannen zelf. Het is altijd een wens geweest om
mijn eigen huis te ontwerpen. Eindelijk kon ik
me volledig uitleven.
Bouwval
Het klinkt misschien oneerbiedig, maar
we troffen een bouwval aan. Een huis met
vreemde hoeken en kamers, onlogisch ingedeeld en verwaarloosd. ‘Een mooie uitdaging
om hier iets moois van te maken’, schoot het
na de eerste bezichtiging door mijn hoofd. Niet
veel later volgde een tweede bezichtiging en de
beslissing om de sprong te wagen.
Op 20 november 2013 kregen we de sleutel en
begonnen we met slopen. Roland heeft met
veel hulp van vrienden en familie in een aantal
weken het hele huis gestript. Ze hebben zelf
schrootjes, tegels, de vloeren, inbouwkasten
en verlaagde plafonds verwijderd en ook een
aantal binnenmuren gesloopt. We hebben
bouwcontainers vol puin op laten halen. Omdat
ik hoogzwanger was van onze dochter Ytje,
verzorgde ik eten en drinken voor de harde
werkers en regelde ik alle administratieve
zaken. Ik heb een paar tegeltjes afgebikt en met

een stoomapparaat wat behang verwijderd,
maar het zware sloopwerk heb ik aan de mannen overgelaten.
Paneeldeuren
Nadat we het huis gestript hadden kon de
aannemer beginnen. We hadden geluk met de
zachte winter, waardoor er geen dagen verloren gingen door vorst. Tijdens de verbouwing
hebben we een aantal taken zelf uitgevoerd,
zoals het kaal maken van tien oude paneeldeuren, die we hadden gevonden bij Mammoet,
een zaak in oude bouwmaterialen. Een heidens
karwei, maar we zijn erg blij met die oude
karakteristieke deuren. Ik vind ze mooier dan
nieuwe deuren en véél mooier dan de exemplaren uit de jaren ‘70 die erin zaten. De rest
hebben we aan de aannemer overgelaten.
Op 7 januari 2014 kregen we de bouwvergunning voor de aanbouw en dakkapel. Op die dag
werd ook onze dochter Ytje geboren. Een van
de mooiste dagen uit ons leven, zou je kunnen
zeggen. Maar het was niet allemaal rozengeur
en maneschijn. De verbouwing was een moeizaam proces, waar we lang niet altijd blij van
werden. Het is een dagtaak om te controleren,
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bij te sturen en beslissingen te nemen. En als
er dan nog onvoorziene tegenvallers zijn, zoals
lekkages op het eind en na oplevering, dan
slaat hoop weer even om in wanhoop.
Genieten
Nu we ruim een jaar verder zijn, zijn de meeste
kinderziekten die we aan de verbouwing hebben overgehouden, genezen en hebben we ook
de tuin opgeknapt. Het is nu tijd om echt volop
te gaan genieten van deze mooie plek en dit
fijne huis.
Vanuit mijn ontwerp- en adviesbureau werk ik
dagelijks aan het mooier en gezonder maken
van de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Het is zo belangrijk om in een fijne omgeving
te leven. De openbare ruimte van de Vogelwijk

is zorgvuldig vormgegeven en ingericht. Dat
vergroot het woonplezier. Ik geloof echt dat
mensen daar gelukkiger van worden.
Mijn man is opgegroeid in Noord-Brabant,
vlakbij Nationaal Park de Loonse en Drunense
Duinen. Dat zijn heel andere duinen dan die in
‘ons’ Westduinpark, maar het is leuk om te zien
hoe Otte en Ytje in de duinen kunnen sleeën,
zoals hij vroeger van die duinen afgleed. Zelf
ben ik opgegroeid in Hattemerbroek, een
klein dorp vlakbij Zwolle, de Hanzestad aan
de IJssel. Als kind droomde ik al van wonen
bij het strand, het liefst in de duinen en met
uitzicht op zee. We hebben nu weliswaar geen
uitzicht op zee, maar wonen wel vlakbij een
groot en mooi duingebied, op loopafstand van
het strand in een van de mooiste wijken van
Nederland!

Geslaagd
Fête de la Nature
op de Sportlaan
Op de zonovergoten Eerste
Pinksterdag was de tuin van
Hettie en René van Schie op
de hoek van de Sportlaan en
de Nachtegaallaan een van de
Haagse locaties waar het Fête de
la Nature gevierd. Op vele plaatsen in de stad konden natuurliefhebbers die dag hun hart ophalen met allerlei theatrale, muzikale en mystieke uitingen en diverse
activiteiten voor kinderen, die allemaal in het teken stonden van flora en fauna. Organisatoren en
bezoekers spraken unaniem van een geslaagde dag.
In de tuin aan de Sportlaan, waar ongeveer vijftig bezoekers
kwamen, waren optredens te zien en te horen van Anik ten Have
(fotootje hiernaast), Yvet van der Tuin (zang, piano) met Villi
Ros (gitaar) en Ivana Gomez Durao (filosofisch dichteres). René
van Schie heeft al aangekondigd dat hij er volgend jaar een meer
wijkgericht evenement van wil maken met optredens van muzikale en kunstzinnige wijkbewoners.
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Jan Simon Knikker
Vogelwijkbewoner en vergeten schilder van
de late Haagse School
Door Jaap Nienhuis
In het Gemeentemuseum is tot eind augustus
een expositie te zien die gewijd is aan de
belangrijkste schilders van de Haagse School
uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Van
de bekendste schilders van de Haagse School
zijn vele werken te zien: Jozef Israëls, Anton
Mauve, Johan Hendrik Weissenbruch, Hendrik
Willem Mesdag, Andreas Schelfhout, Théophile
de Bock en Jacob Maris. Ze zetten zich af tegen
de tot dan toe populaire schilderstijl waarin
de werkelijkheid werd geromantiseerd en
streefden een realistische weergave van hun
onderwerpen na.
Een late vertegenwoordiger van de Haagse
School, die al niet meer perfect realistisch
maar veel meer impressionistisch schilderde,
was Jan Simon Knikker, in 1889 in Hillegom
geboren en in 1957 in Den Haag overleden. In

Schilderij van Jan Knikker sr.
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het Gemeentemuseum zult u hem tevergeefs
zoeken, maar voor Vogelwijkbewoners is hij
toch het vermelden waard omdat hij na de oorlog tot aan zijn overlijden aan de Ooievaarlaan
heeft gewoond, op nummer 1.
Meerdere Knikkers
Er zijn overigens meerdere kunstschilders
Knikker geweest. Landschapsschilder Jan
Simon had een schilderende broer: Aris
Knikker. Bovendien kreeg Jan Simon in 1911
in Leiden een zoon die in de voetsporen van
zijn vader trad en dus ook kunstschilder werd.
De jonge Knikker maakte niet alleen landelijk
ogende taferelen maar ook fraaie stadsgezichten. Later sprak men in de kunstwereld van
Jan Knikker sr. en Jan Knikker jr.
De ‘oude Jan’ was in 1914 naar Den Haag
verhuisd. Daar woonde hij met vrouw en kind

De La Reykade in 1929 met rechts bebouwing

een groot aantal jaren aan de De La Reykade,
de tegenwoordige De La Reyweg, die toen
nog een polderweg langs een vaart was met
aan één kant nieuwbouw: de verrijzende
Transvaalwijk. In deze nog landelijke omgeving
heeft hij menige schets gemaakt als basis voor
een schilderij. Hij trok er echter ook wel eens
op uit om stads- of dorpsgezichten op het doek
te zetten. Het is overigens niet bekend wanneer
precies Jan Knikker sr. en zijn echtgenote hun
intrek namen aan de Ooievaarlaan.
Buurvrouw
Als vierjarige kleuter verhuisde ik in 1960
met ons gezin van de Aronskelkweg naar de
Sijzenlaan, op de hoek van de Ooievaarlaan.
In dit huis, waar nu mijn broer met vrouw
en dochter woont, waren we de buren van
mevrouw Knikker, die toen al een paar jaar weduwe van Jan sr. was. Ze leefde sober en enigszins op zichzelf – zij het dat ze enkele cyperse
katten had - en haar huis was nog zo authentiek dat ze geen centrale verwarming had.
Alle muren in huize Knikker hingen vol met
schilderijen en de eerste etage bestond uit
kamers-en-suite die als een soort museum
waren ingericht. Mevrouw Knikker, een kleine
dame met kastanjekleurig haar en felle ogen,
zei altijd dat haar overleden echtgenoot tot de
Haagse School behoorde. Beter is het echter te
spreken van de ‘nabloei’ van de Haagse school.
Van mijn moeder heb ik eens gehoord dat
mevrouw Knikker ook een creatief talent
bezat. Vóór haar huwelijk met Jan had ze bij De
Porceleyne Fles in Delft borden beschilderd.

Dood kuikentje
Dankzij internet is schilderkunst (virtueel) toegankelijker dan ooit. Er zijn diverse webpagina’s
te vinden van kunsthandelaren en veilinghuizen
waarop afbeeldingen staan van werken van
Jan Knikker sr. en er zijn ook vele voorbeelden
van de schilderkunst van de ‘jonge Knikker’ te
bewonderen, met name een aantal indrukwekkende stadsgezichten. De enkele keren dat ik als
kind bij mevrouw Knikker thuis ben geweest,
maakte een groot schilderij van een dood
kuikentje veel indruk. Dat werk heb ik helaas
op internet niet terug kunnen vinden. Werk dat
in handen is van particulieren vindt men daar
doorgaans ook niet.
Er zijn overigens ook schilderijen van de ‘drie
Knikkers’ in omloop die gesigneerd zijn met een
pseudoniem. Zowel Jan sr. als zijn broer Aris
en Jan jr. verkochten om brood op de plank te
krijgen geregeld ongesigneerde schilderijen
aan de Haagse kunsthandelaren de gebroeders
Welther. Deze signeerden ze dan met hun eigen
naam of met H. Endlich of W. Markenstein, allemaal namen die het goed deden op de Duitse
kunstmarkt. Wie op een antiek- of kunstmarkt
of misschien wel bij iemand thuis een idyllisch schilderij tegenkomt dat met een van de
voorgaande namen is gesigneerd, weet dus in
elk geval dat het best wel eens een ‘Knikker’ zou
kunnen zijn.

Aanmelden voor Vogelwijk Classic
Car Rally kan nog tot 10 juni
Wie zich nog niet heeft opgegeven als deelnemer aan de
Vogelwijk Classic Car Rally van zondag 14 juni (start 11.00
uur, einde plm 19.00 uur) kan dit nog tot 10 juni doen.
Neem snel contact op met een van de organisatoren:
Carine Smith (06 - 51 15 23 73) of Eric van der Maarel
(06 - 28 22 80 98).
Let wel: het gaat om twee deelnemers per auto.
De kosten bedragen 85 euro per équipe.
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Jubilerend Refill City in dubbel
feestelijke sfeer:
Nieuwe uitstraling in vernieuwde Fahrenheitstraat

Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Als we op de afgesproken ochtend op het
afgesproken tijdstip de fiets neerzetten bij
Fahrenheitstraat 606, het adres van ‘inktwinkel’ Refill City, blijkt er een probleem te zijn.
Eigenaar Attila Bijlstra staat met bezorgde
blik voor de gesloten deur van zijn zaak. Een
fonkelnieuwe deur, net de dag ervoor geplaatst
als kroon op een rigoureuze verbouwing waarbij het gehele winkelfront een ander aanzien
kreeg. De renovatie was een cadeautje dat
Attila zichzelf had gegeven ter gelegenheid van
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het tienjarig bestaan van de winkel. Prachtig allemaal, maar toen hij een uur geleden de sleutel
in het slot van de nieuwe deur stak, ging die met
geen mogelijkheid open.
Ook de opgetrommelde deurleverancier blijkt
machteloos. Pas na enige tijd slaagt een monteur erin via de buren vanuit de achtertuin in
te breken, waarna hij van binnenuit het geblokkeerde slot van de voordeur kan demonteren.
We spreken af op een later tijdstip terug te
komen, want een rustig gesprek zit er nu niet in.

Haviklaan
Die middag oogt Attila (42) weer ontspannen.
Achterin zijn winkel vertelt hij hoe hij opgroeide in de Vruchtenbuurt en als jonge puber
en Daltonleerling in de Vogelwijk terechtkwam,
waar zijn ouders een huis aan de Haviklaan
hadden gekocht. Eind vorige eeuw emigreerden z’n vader en moeder naar Australië, terwijl
Attila aan de Rotterdamse kunstacademie
interieurarchitectuur aan het studeren was.
De naam Attila, hier voornamelijk bekend als
die van de ruige leider van het Hunnenvolk,
ruim duizend jaar geleden, komt in Hongarije
nog veel voor. ,,Ik heb ‘m aan mijn moeder te
danken, want die is van Hongaarse origine,’’
zegt hij.
Als afgestudeerd interieurarchitect wist Attila
gedurende vier jaar een behoorlijke boterham
te verdienen, maar toen kwam er opeens de
klad in: geen opdrachtgevers meer.
Australië
Een bezoek aan z’n ouders in Australië bracht
in 2004 een ommekeer in zijn leven teweeg. ,,Ik
zag daar winkeltjes waar de dure inktpatronen
van printers voor een heel schappelijk bedrag
weer werden geïnjecteerd met inkt. Dat kenden
we in Nederland toen nog niet of nauwelijks.
Ik dacht: dit is een lucratief gat in de markt.
Weer thuis ging ik op zoek naar bedrijfjes die
ook met zoiets bezig waren en vond er eentje
in Maastricht. Ze hebben me wegwijs gemaakt
in deze branche en leverden me ook de spullen
en de inkt, die ik overigens later zelf uit de
Verenigde Staten en China ging importeren.
Een niet te dure winkelruimte was vrij eenvoudig gevonden. ,,Hier in de Fahrenheitstraat
stonden er vijf op een rij leeg. Ik had het voor
het uitkiezen. En zo ontstond Refill City.’’
China
Al enkele weken na de opening liep de zaak,
mede dankzij enige publiciteit over de verrassend nieuwe service die Attila bood, als een
trein. ,,Tja, wat wil je? Als een inktpatroon een

tientje of vijftien euro per stuk kost, of zelfs nog
meer, en je kunt ‘m voor de helft van de prijs
meermalen laten bijvullen, dan loont het wel
de moeite om naar mijn winkel te komen.’’
,,Printers zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden, maar de cartridges met inkt
werden juist duurder. Uit China kwamen op
een gegeven moment wel imitatie-inktpatronen, maar op veel printers bleken die niet goed
te werken. Tegenwoordig is dat gelukkig wel
anders. Op een bepaald moment gingen de
fabrikanten een chip in de cartridges aanbrengen. Die geven een waarschuwing op je beeldscherm als een inkttankje bijna leeg is. Laat
je zo’n ding bijvullen, dan weigert de printer
meestal dienst en blijft hij het signaal ‘cartridge
leeg’ uitzenden. Daar is inmiddels ook weer
wat op gevonden. Er is nu een apparaatje – uit
China - waarmee ik die chips kan resetten. Dan
is de patroon weer te gebruiken. De printerfabrikanten, of ‘de printermaffia’ zoals je vaak
hoort zeggen, raken hun machtige positie
stukje bij beetje kwijt. Maar ze maken ons nog
wel steeds gek met het enorme scala aan verschillende soorten inktpatronen. Het lijkt wel
of elke nieuwe printer z’n eigen type cartridge
moet hebben. Harmonisatie ho maar.’’
Bredere dienstverlening
In de beginfase zijn er nog plannen geweest om
samen met de eerdergenoemde inktleverancier
in Maastricht een keten van ‘refillshops’ op
te richten. Gedurende een jaar heeft Attila in
dat kader ook filialen in Rijswijk en Voorburg
gehad, maar door diverse oorzaken liep dat
project spaak, waarna Attila zich weer terugtrok op zijn oorspronkelijke bolwerk in de
Fahrenheitstraat.
In de loop der tijd bouwde hij wel het spectrum
van zijn dienstverlening uit. ,,In het begin
verkocht ik hoofdzakelijk patronen, inkt, printpapier en nog wat kleine computerspulletjes,
maar tegenwoordig kun je bij mij ook terecht
voor printers, scanners, muizen, usb-sticks en
setjes beschrijfbare cd’s of dvd’s. Verder ben
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ik een jaar of acht geleden ook
internet, want ik heb een eigen
VOORDEELTIP
begonnen met het overzetten
website:
Wie de foto bij dit artikel
van oude videobanden of super
www.refillcity.nl Oké, tijdens
uitknipt, krijgt bij Refill
8-filmpjes op dvd’s. Daarin ben
de
crisisjaren heb ik wel een
City bij aankoop van
ik zelfs goedkoper dan de Hema.
dip
gehad, maar momenteel
huismerk-inktpatronen
Ik brand op bestelling ook cd’s en
gaan de zaken weer voorspoeeen leuke korting:
dvd’s in grote hoeveelheden, met
dig. Als ik nu zie hoe mooi de
u betaalt dan namelijk
mooi bedrukte schijfjes en keuFahrenheitstraat is geherprofigeen 21 procent BTW!
rige hoesjes erom. Kijk, hier heb
leerd en hoe strak de winkelpui
ik bijvoorbeeld een dvd met een
is geworden, ben ik hartstikke
film over een brugklaskamp van een school.
tevreden. Dit was lange tijd een van de minste
Daar moest ik er enkele tientallen van maken.
stukjes van de straat, maar nu niet meer.
Soms krijg ik van bedrijven, organisaties of
Binnenkort wordt hier vlakbij ook nog een
particulieren wel opdrachten voor 500 dvd’s of
viszaak geopend. Prima.’’
meer.’’
Attila kan het zich tegenwoordig permitteren
Afslankkoffie
twee parttimers in dienst te hebben: voor de
Ergens op een plank in de winkel staat een wel
woensdag en de zaterdag. ,,Dat komt goed uit,
heel branchevreemd product: afslankkoffie.
want dan kan ik af en toe vrij nemen om iets
,,Ach ja, dat kwam ooit binnen via mijn broer,
met of voor m’n gezin te doen. Mijn vrouw en
die daarmee bezig was’’ lacht Attila. ,,Het is een
ik hebben een zoontje van tweeënhalf en een
paar jaar een enorme hype geweest. We boden
baby van vier maanden, ook een jongen. We
die koffie aan via Marktplaats en het vloog de
wonen in de Archipelbuurt. Niet naast de deur,
winkel uit. Ik verkoop trouwens heel veel via
maar met de auto ben je er zo.’’

In de Bosjes van Pex was
in de jaren vijftig niet
alleen een in de winter
drukbezochte ijsbaan te
vinden, maar ook was
er voor de jeugd een
baan voor rolschaatsers
en zogeheten rolskiërs
(met ski’s op wieltjes)
en bij het toenmalige
restaurant De Wildhoef
stonden enkele trampolines waarop je je kon
uitleven. Op bijgaande
foto van rond 1960 zie
je op de achtergrond
een deel van de Sportlaan. Wellicht zijn er wijkbewoners die nog kunnen vertellen over wat er in
de eerste twintig jaar na de bezettingstijd allemaal in de Bosjes van Pex te doen was. Heeft u er
herinneringen aan? Neem dan s.v.p. contact op met de redactie.
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Nieuwsflitsen
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info@vogelwijkenergiek.nl

Project Zonnevogel na
moeizame start eindelijk
goed op gang
Door Dick van Rietschoten
Het project Zonnevogel van de vereniging
Vogelwijk Energie(k) heeft alles in zich om
een groot succes te worden, maar tot voor kort
was helaas van een succes nog geen sprake.
Ambtelijke molens en technische problemen
zorgden ervoor dat de Zonnevogel vorig jaar
veel later het luchtruim koos dan aanvankelijk
de bedoeling was. Nu echter behoort het project tot de voortrekkers van de nog altijd dun
gezaaide particuliere initiatieven om zonneenergie voor iedereen bereikbaar te maken, zo
benadrukte Vogelwijk Energie(k)-voorzitter
Rutger van Hoogstraten op 26 mei tijdens een
ledenvergadering. ,,En daar mogen we best
trots op zijn.’’
Schooldaken
Op papier zag het er in het voorjaar van 2014
prachtig uit. Gebruik maken van zonnepanelen op andermans dak. Ideaal voor mensen
die graag zonnecollectoren willen maar er
het geschikte dak niet voor hebben of mensen
die geen zin hebben in de rompslomp die het
plaatsen van panelen op het eigen dak met
zich meebrengt. De Montessorischool aan de
Laan van Poot en de Europese School bij de
Houtrustbrug hadden hun daken beschikbaar
gesteld. In totaal konden er bijna 300 panelen
op worden geplaatst. Bij Vogelwijk Energie(k)
meldden zich al snel 58 deelnemers die elk een
aantal panelen à raison van 400 euro per stuk
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aankochten, met het vooruitzicht dat ze daarmee
niet alleen een lagere energierekening zouden
krijgen maar ook nog (als ‘energieproducent’) een
leuke extra korting op de resterende rekening.
Veiligheidsprobleem
De rest leek een fluitje van een cent, maar de start
van het project had veel meer voeten in de aarde
dan verwacht. Juridische en fiscale beslommeringen, een traag werkende netbeheerder Stedin,
overleg met Eneco, het vrat allemaal tijd. Zo kwam
de Zonnevogel niet in mei van de grond, zoals
gehoopt, maar respectievelijk pas eind augustus
(Montessorischool) en eind september (Europese
School).
Bovendien werden de deelnemers in het najaar geconfronteerd met een ‘veiligheidsprobleem’ op het
dak van de Europese School. Paul Schlotter, secretaris van Vogelwijk Energie(k) en onvermoeibaar
Zonnevogel-coördinator: ,,De dakconstructie van
de school bleek niet goed berekend te zijn op het
gewicht van zo veel panelen. Er moest dus het één
en ander worden aangepast en negentien panelen
dienden te verdwijnen. Dat leverde weer een hoop
geregel en overleg op. Uiteindelijk deden enkele
leden van de coöperatie Zonnevogel afstand van
hun panelen of een deel van hun panelenbezit. Ze
kregen uiteraard hun inleggeld terug.’’
Rendement
Inmiddels was het winterseizoen al aangebroken,
een periode waarin het dagelijks aantal uren zonneschijn gering is. Het gevolg van dit alles was dus
dat het rendement van de Zonnevogelcollectoren
in 2014 allesbehalve florissant was. Paul Schlotter:
,,De panelen op de Europese School leverden vorig
jaar gezamenlijk maar zo’n 4100 kilowattuur op en
die op de Montessorischool ruim 4400 kilowattuur. Bij elkaar dus ruim 8000. Volgens de planning zou er op jaarbasis een totaalrendement van
68.000 kilowattuur moeten zijn. Maar wanhoop
niet, want dit jaar komt dat allemaal goed! En we
zijn nu al aan het uitkijken naar nieuwe mogelijkheden om dakruimte te vinden.”
Energielabel
Voorafgaand aan de ledenvergaderingen van
Vogelwijk Energie(k) en de coöperatie Zonnevogel
in de hal van de Heldringschool kregen de bezoe-

Open Atelierdagen in Duinoord
13 en 14 juni

Energie-adviseur Hilbrand Does (staand achterin)
voorziet leden van Vogelwijk Energie(k) gratis van een
definitief energielabel voor hun woning

kers de kans om gratis een energielabel voor
hun huis te laten vaststellen door Hilbrand Does
van het Haagse bedrijf Energiegarant. Zoals
bekend heeft elke huiseigenaar van het rijk het
voorlopige energielabel G gekregen. Dit moet
worden omgezet in een definitief label, waarvan
bij verkoop van het huis een bewijs moet worden
getoond. Hoe meer energiebesparende maatregelen je hebt getroffen, hoe beter je energielabel
wordt. Tot hun vreugde zagen enkele aanwezigen na een gesprek met Hilbrand Does hun label
verbeteren van G naar D of zelfs van G naar C.
,,Dat heeft natuurlijk ook invloed op de waarde
van je huis,’’ aldus een van de gelukkigen.
Cv-ketel
In de marge van de ledenbijeenkomst was ook
een informatiepakket te verkrijgen van het
‘groene’ Haagse installatiebedrijf Mevaba. Dat
levert zonnepanelen en allerlei andere energiebesparende producten, zoals een ingenieus
heteluchtapparaat dat een deel van de warmteproductie van de cv-ketel overneemt, waardoor
de gasrekening in de wintermaanden aanzienlijk
daalt.
Vogelwijk Energie(k) houdt zich volgens
voorzitter Rutger van Hoogstraten de komende
maanden vooral bezig met het in kaart brengen
van de meest effectieve energiebesparende
maatregelen die voor de Vogelwijkhuizen uit de
jaren twintig en dertig mogelijk zijn. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een nieuw
project rond een elektrische deelauto in de wijk.

In het weekend van 13 en 14 juni stellen circa
veertig kunstenaars in de wijk Duinoord en
directe omgeving hun ateliers open voor het publiek. De werkplaatsen zijn zaterdag en zondag
geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Er doen beeldhouwers, keramisten, fotografen,
schilders, vormgevers en glas- en papierkunstenaars mee. Het werk varieert van groot tot
klein, van realistisch tot abstract, van formeel tot
speels en van ambachtelijk tot experimenteel.
Bij makelaardij en galerie Koenders, 2de
Schuytstraat 164 (hoek Reinkenstraat) is van
2 tot 15 juni een overzichtstentoonstelling van
de deelnemende kunstenaars te zien, dagelijks
van 10 tot 17 uur. U kunt hier een voorproefje
nemen van het aanbod in de Atelierroute die u
in de wijk kunt afleggen. Ook is hier de folder
met de route op te halen en een overzicht van
alle deelnemende kunstenaars. De open ateliers
zijn herkenbaar aan de driehoeksborden aan de
gevel. De route is ook te bekijken op de website
www.kunstproeveninduinoord.nl

Borrel en diner van de ‘Berg en
Dalgroep’ op 29 juni en 27 juli
Sinds het afgelopen najaar komt een groep
Vogelwijkbewoners elke laatste maandagmiddag
van de maand bijeen in en rond het restaurant
van tennisclub Berg en Dal in de Bosjes van Pex.
Vanaf 17.00 uur nuttigen zij een apéritief en anderhalf uur later gaan ze aan tafel voor een zeer
bescheiden geprijsd driegangenmenu. Door de
genoeglijke sfeer die de wijkgenoten hier creëren
zijn de bijeenkomsten tot nu toe steeds een succes geweest.
Op de maandagen 29 juni en 27 juli komt de
groep – waarbij andere wijkbewoners overigens
zeer welkom zijn – opnieuw voor borrel en diner
bijeen. Deelnemers moeten zich wel minstens
een week van tevoren even aanmelden bij
Willem Ruitenberg, die de bijeenkomsten samen
met Antoinette van der Valk organiseert:
e-mail: ruitenbw@xs4all.nl
De Vogelwijk juni 2015
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Segbroeklaan en kruispunten
krijgen nieuw wegprofiel
De Segbroeklaan is momenteel zowel voor automobilisten als langzamer verkeer
een lastig obstakel, dat je beter kunt mijden als je er niets te zoeken hebt. In de
week voor Pinksteren begon de gemeente met de herprofilering van deze drukke
weg en van de kruispunten met de Fahrenheistraat en Goudenregenstraat, waar
ook nieuwe stoplichten komen.
Dit alles gebeurt in het kader van de stroomlijning van het traject Madurodam-Kijkduin, in
het verleden aangeduid als de Noordwestelijke
Hoofdroute, onderdeel van de ‘verkeersring’
rond de stad.

De Segbroeklaan speelt weliswaar nog een
belangrijke rol in de afwikkeling van het doorgaande verkeer langs de westkant van Den
Haag, maar krijgt niet meer het karakter van
een riskante racebaan. Daarom wordt het aantal rijstroken teruggebracht van 2x2 naar 2x1.
De wegwerkzaamheden zullen naar verwachting nog tot eind juni duren. Daarna krijgt het
stukje Fahrenheitstraat tussen Sportlaan en
Segbroeklaan (bij het vroegere JKZ) nog een
opknapbeurt.
Nieboerweg
Het Segbroeklaanproject volgde direct op de
oplevering van de nieuwe bestrating in het
winkelgedeelte van de Fahrenheitstraat en
op de Thomsonlaan na de vernieuwing van
de riolering aldaar. Over het algemeen zijn
winkeliers en bewoners in het gebied uiterst
tevreden met het resultaat van het karwei dat
de bedrijven BAM en Habo hier hebben verricht.
Komende nazomer zal deze combinatie aan
de slag gaan op de Nieboerweg. Bij de vernieuwing van riolering en bestrating van de
Vogelwijk gedurende de afgelopen acht jaar is
de Nieboerweg namelijk steeds buiten schot
gebleven.
Gedeelten van de Nieboerweg zullen voor auto’s geruime tijd onbegaanbaar worden, maar
de trams zullen wel kunnen blijven rijden.
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Renovatieproject Leeuwerikplein dankzij
samenwerking buren van een leien dakje
Door Roelof van Leeuwen,
bewoner Leeuwerikplein
De 6% BTW regeling voor de bouw loopt zoals
het er nu voorstaat per 1 juli aanstaande af. In
onze wijk zie je de laatste tijd dan ook in elke
straat wel huizen in de steigers staan. Ook
op het Leeuwerikplein was dit de afgelopen
maand het geval.
Bijna honderd jaar na de bouw (om precies te zijn: 97 jaar) werd het hoog tijd om
het originele leien dak van het huizenblok
Leeuwerikplein 11-17 en Houtrustlaan 28 volledig te vervangen. Dat was geen overbodige
luxe, want vooral op de zuidwestkant waren de
lekkages door de vele afgewaaide leien eerder
regel dan uitzondering geworden.
Vergaderborrel
De eerste initiatieven om het dak te laten
renoveren ontstonden en petit comité eind
januari van dit jaar. Daarbij kwam het idee
bovendrijven om het project breder te trekken
en gezamenlijk met alle buren op te pakken.
Wat zou het immers prachtig zijn om het gehele
blok ineens te renoveren!
Na een rondje langs de betrokken medebewoners zaten we op 8 februari voltallig te borrelen
om de plannen te bespreken. Het was gezellig en er werden meteen al concrete plannen
gemaakt voor het aanvragen van offertes.

De biedingen kwamen verrassend snel en
waren meteen al redelijk scherp. Begin april
hebben we gekozen om in zee te gaan met een
aantal echte specialisten, namelijk ZeedakWestland voor de aanleg van een nieuw leien
dak (inclusief al het zink en loodwerk) en
Th.J. Mulder & Zn voor de renovatie van
een aantal schoorstenen.
Binnen de planning
Op 13 april om 08.00 uur ’s ochtends stonden
de eerste noeste werkers voor de deur en ging
het blok in de steigers. Het was prachtig om te
zien hoe gedreven en hard men vervolgens aan
de slag ging. Opvallend was ook dat alles heel
netjes verliep: er slingerde niet overal rommel
en het plein werd niet getrakteerd op harde
radiomuziek en dergelijke. De renovatie verliep
op rolletjes en bleef zowaar binnen de planning.
Als dit blad verschijnt, moet het gehele blok zijn
voorzien van een volledig gerenoveerd dak. Zo
kunnen we er weer vele jaren tegenaan. Het resultaat is niet alleen een mooi stuk werk, maar
ook een goed voorbeeld van samenwerking tussen buren, wat niet alleen verbindt maar ook
nog eens heel kosteneffectief is.
We hebben al afgesproken dat het gereed
komen van het project deze zomer wordt gevierd met een barbecue op het plein, natuurlijk
met uitzicht op ons prachtige nieuwe dak.
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Nieuwe ‘buurtbiebs’ aan beide
kanten van de wijk
Door Dick van Rietschoten
In de zomer van 2013 had Maarten Hajer
aan de Fuutlaan de wijkprimeur: op de stoep
voor zijn huis installeerde hij een paar houten
kistjes met tweedehandsboeken. Een ‘Open
Bibliotheek’noemde hij het. Iedere passant was
vrij er een boek van zijn of haar gading uit te
halen en er eventueel weer een ander boek bij
te zetten. Inmiddels bestaat deze straatbieb
niet meer, maar op enkele tientallen meters afstand, om de hoek ter hoogte van Pauwenlaan
122, heeft bewoonster Susan Bodmer vorige
maand het stokje overgenomen.

Het boekenkastje aan de Houtrustlaan

‘Straatbieb’ aan de Pauwenlaan

In dezelfde periode kwam helemaal aan de
andere kant van de wijk Maria Snijders aan de
Houtrustlaan 24 ook op het idee een boekenkastje tot nut van ‘t algemeen buiten te zetten.
Haar man Ad knutselde kunstig een oud veilingkistje om tot ‘Buurtbieb Houtrust’, compleet
met glazen deurtje waardoor regen en wind
geen vat op de uitstalling hebben.

,,Het sloeg direct aan,’’ vertelt Maria. ,,Vooral
de kinderboeken vlogen de kast uit. Ter verbreding van het aanbod had ze er zelfs een aantal
klassieke cd’s bij gezet ,,omdat we die toch
dubbel hadden.’’ Ook die waren in een mum
van tijd weg. Nu en dan wordt de biebvoorraad
weer ietwat aangevuld, hetzij door omwonenden, hetzij door Maria zelf. ,,Het leukst
van alles is dat je nu bij het boekenkastje vaak
mensen in gesprek ziet gaan. Dat ding heeft
dus ook een sociale functie,’’ aldus de onbezoldigde bibliothecaresse. ,,Het kastje is trouwens
nog niet helemaal af, want de witte rand wordt
nog kleurig versierd. Dat gaat mijn bovenbuurvrouw doen.’’
Wie aan de Pauwenlaan of Houtrustlaan in de
buurtbieb wil komen snuffelen of wellicht een
paar boeken of cd’s aan het bestand wil toevoegen, is van harte welkom.
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Geef u op voor het Vogelwijk
Golftoernooi of de golfclinic
inschrijving - uiterlijk 1 september in het bezit
te zijn van de organsatoren.

Op vrijdag 11 september is de fraaie duinbaan
van Golfclub Ockenburgh weer het toneel voor
een golfwedstrijd voor leden van onze wijkvereniging. Bij voldoende belangstelling is er
diezelfde middag ook een golfclinic voor wijkbewoners die met de golfsport kennis willen
maken. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk
voor maximaal 44 spelers.
Het programma begint om 14.30 uur
met de ontvangst in het clubhuis aan de
Wijndaelerweg 125. U krijgt een drankje en
uw scorekaart en om 15.15 begint de wedstrijd
met een shotgunstart. U speelt 18 holes met als
spelvorm strokeplay met handicapverrekening.
Iedere speler heeft dus een heel reële kans op
het behalen van de hoogste eer én op een van
de door de sponsors beschikbaar gestelde prijzen. Na afloop van de wedstrijd kunt u evenals
de afgelopen jaren genieten van een gezamenlijke maaltijd, waarbij ook uw partner of andere
gezinsleden van harte welkom zijn.
Voor deelname aan de golfwedstrijd gelden de
volgende voorwaarden:
• u moet lid zijn van de wijkvereniging
• u dient in het bezit te zijn van een golfhandicap of een golfvaardigheidsbewijs GVB
• uw betaling dient - na bevestiging van uw
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Door de financiële ondersteuning van de
wijkvereniging en Golfbaan Ockenburgh zijn
de kosten voor deelname aan de wedstrijd
bescheiden. Leden van Golfclub Ockenburgh
betalen € 12,00 en de overige deelnemers
€ 30,00 (inclusief greenfee). De kosten voor de
gezamenlijke maaltijd bedragen € 20,00 p.p.
inclusief een drankje.
De kosten voor de clinic (door een golfprofessional) die om 16.00 uur begint, zijn afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers,
maar zullen tijdig in dit blad worden gemeld.
Uiteraard kunnen ook de deelnemers aan de
clinic aanschuiven aan het diner.
De inschrijving voor het toernooi en/of de
clinic is nu geopend! Wacht niet te lang, want
het aantal plaatsen is beperkt!
U kunt u inschrijven voor het toernooi door
een mail te sturen naar cwvanede@gmail.com
Vermeld uw naam, uw eventuele lidmaatschap van de golfclub, uw golfhandicap en
met hoeveel personen u wilt deelnemen aan
de maaltijd. Hierna ontvangt u een bevestiging
van uw inschrijving.
Wilt u deelnemen aan de golfclinic stuur dan
een berichtje naar andymvanderrijt@hetnet.nl
Vermeld hierbij uw naam en met hoeveel personen u aan de maaltijd wilt deelnemen.
Mocht u nog vragen hebben, stuur dan even
een mailtje naar hjj.bruning@casema.nl
Het wedstrijdcomité
Els Risselada, Bert Bruning, Chris van Ede en
Andy van der Rijt.

Lentegeluiden

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

HULP AANGEBODEN - Huishoudelijke
hulp, voorheen werkzaam geweest in de
thuiszorg, wil graag bij u komen werken. Ze
is Nederlandse, werkt hard en zorgvuldig.
Voor referenties kunt u bellen met Corry,
tel. 06 37 33 51 14.
TE KOOP - Max2Bike damesfiets ca. 2,5
jaar oud, weinig gebruikt en in uitstekende
staat. Drie versnellingen, trommelremmen,
verende voorvork. Prijs: € 60. Tel: 06 34 25
61 43 of e-mail bertdeneef@gmail.com
GEZOCHT- Iemand die onze zoon van bijna
12 jaar tegen betaling kennis kan bijbrengen
in het MS-Office pakket en het ontwerpen
van een website.
Meer informatie: tel. 06 22 44 87 12.
TE KOOP – Trampoline, merk Jumpfree,
doorsnede 3.60 meter inclusief inbouwkit.
In prima staat. Telefoon (070)36 40 384/
06 12 95 74 90, e-mail: janmaris@ziggo.nl

De eerste warme lentedagen
hommels brommen uit, vogels jubelen
tuinstoelen neergezet, zonder jas naar buiten
de stilte achter de duinen genieten
Stilte? IJzig snerpende zagen, scheurende
schuurmachines, oorvijandig kloppende
reuzenboren, drillende betondraaiers,
slagvaardige mokers die door granieten
vloeren en willoze muren jagen
Bassende stemmen vanaf steigers
luidruchtige openluchtdialogen,
ieder zijn eigen stem en daarbij nog even
een kinderfeestje in een tuin
helder gegil en gejuich, klare taal van muziek
De eerste warme lentedagen
de stilte achter de duinen
Waer bestu bleven?
Mi lanct na di!

Olga Millenaar
”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 10 juni: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een briefje met je eigen geboortedatum. Na
de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door
diverse magnetiseurs.
Woensdag 17 juni: Mannie Hoogendorp
verzorgt een avond met waarnemingen a.d.h.v.
uw chakra’s.
Woensdag 24 juni: Afsluiting va het seizoen.
Ton Bons verzorgt een avond met psychometrie
a.d.h.v. een foto of voorwerp van een levend persoon. Na de avond geeft Ton een bloemengroet.
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail:
henrieke.schoenmakers@politie.nl

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.

Buurtveiligheid

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.

Brandweer:

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 205 24 80.

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

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 08.0014.00 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

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

THUISZORG
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Website: www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
Respect Zorggroep
Tel. (070) 306 91 70
Website: www.respectzorggroep.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
WIJKVERENIGING

Website
www.vogelwijkonline.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
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
- Anja Jager
Wildhoeflaan 6, tel. 06 22 46 09 50
e-mail: anjajager66@kpnmail.nl
- Christian Pick
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com

Vergaderfaciliteiten wijkvereniging
Iris Weimar, e-mail: irisweimar@casema.nl

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
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Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Bert Bruning: hjj.bruning@gmail.com
Tel: (070) 3684568
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.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
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
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
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
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Conditietraining voor mannen
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

