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Koninklijke onderscheiding
voor Dick van Rietschoten 
Voor zijn belangeloze inzet voor het wijkblad ge-
durende bijna twintig jaar is Dick van Rietschoten 
op donderdag 19 mei tijdens de Algemene Leden-
vergadering van de wijkvereniging benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volkomen 
overdonderde hoofdredacteur ontving deze konink-
lijke onderscheiding uit handen van de gemeentelijke 
kabinetschef Mark Verheul, die in zijn voorafgaande 
speech de veelzeggende woorden sprak: ,,Dick ís het 
wijkblad.”
Hij somde op wat de nu 66-jarige Dick sinds 1997 als 
vrijwilliger voor het blad heeft gedaan en nog steeds 
doet. ,,Hij leidt de redactievergaderingen, treedt 
op als contactpersoon, coördineert de kopijstroom, 
schrijft volop reportages en interviews, redigeert de 
teksten van anderen en maakt ook het overgrote deel 
van de foto’s.’’
Naast zijn activiteiten in de Vogelwijk doet Dick nog 

meer vrijwilligers-
werk. Al tien jaar 
zet hij zich met 
zijn echtgenote 
Janny (zie foto) in 
voor de door hen 
opgerichte stich-
ting PembeTatu, 
die kleinschalige 

ontwikkelingshulp verricht in twee afgelegen dorpen 
in zuidoost-Kenia. ‘Pembe tatu’ is Swahili voor ‘drie-
hoek’, want de stichting is op drie terreinen werk-
zaam: onderwijs, economie en gezondheidszorg. 
Ook voor deze activiteiten is de onderscheiding een 
uiting van waardering.
De uitreiking van de versierselen, die plaatsvond 
tijdens een pauze in de ledenvergadering en werd 
bijgewoond door enkele plots opduikende familiele-
den en vrienden van Dick, verraste de gedecoreerde 
volkomen. Hij was enige tijd sprakeloos. Later zei hij 
met liefde nog een poos met zijn activiteiten voor de 
wijk door te willen gaan omdat het ondanks de stress 
die het af en toe met zich meebrengt leuk en nuttig 
werk blijft. ,,Ik ervaar deze onderscheiding echt als 
een bemoedigende schouderklop van de mensen 
om mij heen en zelfs van de hele wijkgemeenschap’’, 
aldus Dick. 

   Van
de Redactie

De Vogelwijk juni 2016  1



2   De Vogelwijk juni 2016

Door Dick van Rietschoten

Redmar Wolf heeft zin in zijn nieuwe functie: 
voorzitter van Wijkvereniging De Vogelwijk. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
19 mei werd hij op voordracht van het bestuur 
bij acclamatie tot voorzitter benoemd. Breed 
lachend nam hij het applaus in ontvangst. Kort 
daarvoor beloofde hij zijn best te zullen doen 
om samen met de vele andere vrijwilligers de 
vereniging op hetzelfde hoge niveau draaiende 
te houden. 
De 49-jarige Redmar woont met echtgenote 
Karen en hun kinderen Muriël (14) en Tristan 
(12) aan de Patrijslaan 4. Hij hecht eraan ook 
konijn Droppie als huisgenoot te vermelden. 
Graag gedaan. 
Den Haag is al ruim twintig jaar zijn stad. ,,Ik 

ben geboren en getogen in Zwolle’’, zegt hij, 
,,en daarna heb ik rondgezworven in Utrecht 
en Amsterdam, waar ik achtereenvolgens 
Nederlands recht en fiscaal recht heb gestu-
deerd. Tussendoor kwam ik ook nog in het 
Duitse Seedorf terecht waar ik mijn militaire 
dienst deed. Via een maatje van mij met wie 
ik veel optrok, leerde ik zijn Haagse zus Karen 
kennen. Na verloop van tijd trouwde ik met 
haar en we gingen in Den Haag wonen, eerst 
een paar jaar in de Fultonstraat en daarna hier 
aan de Patrijslaan, waar onze kinderen zijn 
geboren.’’
,,Vroeger dacht ik vaak aan een terugkeer naar 
Zwolle’’, erkent Redmar, ,,want dat is een leuke 
en mooie stad, omgeven door veel groen. Maar 

Kennismaking met Redmar Wolf,
nieuwe voorzitter wijkvereniging
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sinds ik in de Vogelwijk woon, is dat gevoel 
weg. Dit is een prachtige wijk, met de duinen 
en de zee op loopafstand. Ik zou echt niet meer 
willen ruilen! En over loopafstand gesproken: 
van tijd tot tijd loop ik ’s morgens voordat ik 
naar m’n werk ga een klein rondje door de dui-
nen. Een verfrissend begin van de dag!’’

Werk
Dochter Muriël, leerling van het Segbroek 
College, en zoon Tristan, die nu nog op de 
Heldringschool zit maar in september ook naar 
het voortgezet onderwijs gaat, hebben twee 
werkende ouders. ,,Maar dat is goed te doen 
hoor’’, zegt Redmar. ,,Ik ben op maandag altijd 
thuis en Karen werkt maar drieënhalve dag per 
week. We zijn niet zo’n gezin waarvan de leden 
elkaar nauwelijks zien.’’ 
Karen is van origine fysiotherapeute, maar 
ze werkt nu in een verpleeghuis als leiding-
gevende op een revalidatieafdeling. Redmars 
werkplek ligt in Amsterdam, waar hij als 
belastingadviseur en advocaat in dienst is van 
Baker&McKenzie, een multinationale onderne-
ming voor juridische en fiscale dienstverlening.

BTW 
Als je Redmars werk zou moeten preciseren, 
zou je hem een deskundige op het gebied 
van indirecte belastingen kunnen noemen, 
of nog nauwkeuriger: een BTW-specialist. 
,,Zes jaar geleden promoveerde ik aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen op een proef-
schrift over internationale fraudeconstructies 
met BTW-afdrachten, de zogeheten carrou-
selfraude’’, vertelt Redmar. Hij mocht zich 
toen dus ‘mr. dr.’ noemen, maar in 2012 kwam 
daar ook nog de toevoeging ‘prof.’ bij. ,,Ik 
geef op vrijdagmiddagen colleges aan de Vrije 
Universiteit, als bijzonder hoogleraar indirecte 
belastingen’’, zegt hij. ,,Hartstikke leuk.’’ En 
dan smakelijk lachend: ,,Het zou aanvankelijk 
voor drie jaar zijn, maar ik zit er nog steeds!’’ 
Vervolgens steekt hij een vinger op en zegt: 
,,O ja, dat was ik bijna vergeten. Onlangs ben 

ik ook benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger 
bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat 
houdt in dat ik een aantal malen per jaar als 
lid van een meervoudige kamer meebeslis over 
BTW-zaken die het hof behandelt.’’
 
Extra sjeu
Het gespreksonderwerp switcht naar de wijk-
vereniging, opgericht in de zomer van 1945 en 
dus al bijna 71 jaar oud. ,,Die vereniging geeft 
het wonen hier extra sjeu’’, vindt Redmar. ,,Op 
het oog is de Vogelwijk inmiddels een rustig 
woongebied, maar dankzij de wijkvereniging 
zijn er nog altijd activiteiten voor iedereen. 
Toen onze kinderen nog klein waren, deden 
we mee aan de vossenjacht, waarbij ik ook zelf 
een paar keer als vos heb rondgedwaald, en 
aan de paaspuzzeltocht. Vaste prik was en is 
de Koninginnedag, nu Koningsdag. En ik heb 
ook een paar keer meegedaan aan de Vogelwijk 
Lanenloop, waarbij hardloopteams van allerlei 
lanen tegen elkaar in het strijdperk traden. 
Jammer dat dat evenement nu ter ziele is.’’

Serieuze zaken
,,De wijkvereniging heeft ook een belangrijke 
functie als het gaat om serieuze zaken, zoals 
verkeersveiligheid, nieuwbouwplannen en 
grondwateroverlast’’, stelt de nieuwe voorzit-
ter vast. ,,Ik sta een vereniging voor die de 
grootste gemene deler zoekt, de belangen van 
de wijkbewoners zo goed mogelijk behartigt en 
goede contacten onderhoudt met de gemeente. 
In het verleden zijn op dat vlak diverse tastbare 
resultaten bereikt, hoewel je het natuurlijk 
nooit iedere bewoner honderd procent naar de 
zin kunt maken. Die mix van belangenbeharti-
ging en de organisatie van ‘leuke dingen’ wordt 
trouwens al jaren bereikt door de inzet van vele 
wijkgenoten die vrijwillig met hart en ziel jaar 
in jaar uit hun bijdrage leveren. De vereniging 
kan niet zonder hen! Zo wil ook ik, in de hoe-
danigheid van voorzitter, graag mijn steentje 
bijdragen.”
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Door Madelon Kranenburg
 
Een huis alleen om in te wonen? Welnee! Op de 
Papegaailaan 7 pakt de ondernemende Yvonne 
Brouwer dat heel anders aan. Daar wordt 
de woonkamer te gelde gemaakt en vindt al 
enkele jaren een breed scala aan activiteiten 
plaats. Van een netwerkborrel voor plaatselijke 
ondernemers tot een ontbijt voor B&W van Den 
Haag, van een kennismakingsbijeenkomst voor 
nieuwe wijkbewoners tot een brainstormsessie 
voor werknemers van Ikea of Shell.
Aanleiding voor een bezoek aan Yvonne is de 

tweemaandelijkse borrel van ondernemers uit 
de buurt: het VogelNetwerk. Dit initiatief be-
staat nu ruim drie jaar en we willen graag weten 
hoe de zaken gaan.
Yvonne Brouwer (rechts op de foto) en haar 
kompaan Debbie van Bruggen die op de Laan 
van Poot woont, zijn niet ontevreden: ,,Het is 
eigenlijk al vanaf het begin een succes geweest. 
Er wonen in de Vogelwijk zo veel ondernemers! 
Kijk alleen al eens hier op de Papegaailaan”, 
zegt Yvonne.

Papegaailaan 7: Een huis waar
niet alleen gewoond wordt 
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Logo’s
Op de netwerkborrels, die om de twee maan-
den worden gehouden, komen tussen de tien 
en dertig bezoekers per keer, schat Debbie van 
Bruggen. Zij is grafisch ontwerper en heeft het 
stokje als medeorganisator overgenomen van 
Yvonnes bijna-buurvrouw Barbara Martinus, 
die er geen tijd meer voor had. 
Het enthousiasme straalt van beide dames af 
als ze over de borrel vertellen. Debbie: ,,De 
eerstvolgende keer gaan we het over logo’s 
hebben. Ik zal dan laten zien dat een logo met 
een onderneming meegroeit. Kijk maar naar 
het logo van Shell, dat is er in de loop der jaren 
geleidelijk aan anders uit gaan zien. Echt fasci-
nerend. Ik ga aan de aanwezige ondernemers 
vragen: ‘Past uw logo nog wel bij uw onderne-
ming?’ De bezoekers presenteren die middag 
hun eigen logo en we doen ook een logoquiz.”

Zenuwachtig
,,In de beginjaren hielden we ons vooral bezig 
met pitchen en speeddaten ‘’, zegt Yvonne, 
,,maar daar zijn we geleidelijk van af gestapt. 
De ondernemers werden daar een beetje ze-
nuwachtig van. Ze zaten gespannen in de kring 
rond te kijken met de gedachte: straks ben ik 
aan de beurt om iets over m’n zaak te vertel-
len.”

,,Tegenwoordig werken we vooral aan de 
hand van thema’s - zoals de logo’s - waarbij 
ondernemers zich kunnen presenteren”, vult 
Debbie aan. ,,We hebben ook weleens een net-
werkquiz georganiseerd. Ik zou me ook kunnen 
voorstellen dat een bootcamp-instructrice de 
aanwezigen hier in de tuin een korte training 
geeft en dat een kapper in zijn eigen zaak z’n 
vakmanschap kan laten zien door middel van 
een knipbeurt. Want dat is wel belangrijk om te 
noemen: de borrels worden niet alleen gehou-
den op de Papegaailaan, maar ook op andere 
locaties.” 
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Yvonne noemt een voorbeeld: Voor de zomer-
borrel zijn we al een aantal keren zeer gastvrij 
ontvangen door advocatenkantoor Delissen 
Martens aan het begin van de Sportlaan. Ze 
hebben daar een mooie tuin! Geen slechte loca-
tie dus voor een zonnige zomerdag.’’ 
Debbie wil gelijk een misverstand uit de wereld 
helpen. ,,Anders dan de naam misschien 
doet vermoeden is de netwerkborrel zeker 
niet alleen bedoeld voor ondernemers uit de 
Vogelwijk en aangrenzende wijken, maar voor 
álle mensen die belang hebben bij ongedwon-
gen netwerken, zoals bijvoorbeeld de directeur 
van een gemeentelijke afdeling.” 

Andrélon
Aangestoken door het enthousiasme bren-
gen we een week later een bezoek aan de 
Vogelnetwerkborrel, deze keer in het ver-
trouwde pand Papegaailaan 7. Zo’n vijftien 
aanwezigen laten zich door Yvonne in de 
watten leggen met hapjes en drankjes, luisteren 
belangstellend naar de presentatie van Debbie 

over logo’s en doen daarna enthousiast mee 
met de quiz. Het gezelschap is heel divers: 
van de ontwerper van de shampoofles van 
Andrélon tot de vrouw die samen met haar 
man een zaak heeft voor onder andere de re-
paratie van draaitafels. Maar ook een grafisch 
ontwerper, een coach, een boekhouder en een 
tekstschrijver, om nog eens wat te noemen. Al 
deze talenten zijn samengekomen om in een 
huiselijke sfeer met elkaar van gedachten te 
wisselen en, om dit woord nog maar eens te 
gebruiken: te netwerken.
Men kan de netwerkborrel tegen betaling van 
10 euro per keer bezoeken. Er is aan dit initia-
tief geen lidmaatschap verbonden.
De volgende Vogelnetwerkborrel wordt ge-
houden op donderdag 16 juni van 17.00 
tot 19.00 uur bij advocatenkantoor Delissen 
Martens, Sportlaan 40. 
Aanmelden via info@vergaderathome.nl

Meer informatie: www.vergaderathome.nl
(ook via Facebook)

Woensdag 8 juni:
Buitenspeeldag op het Mezenpleintje 
Al een groot aantal jaren wordt op een woensdag in juni de Nationale Buitenspeeldag gevierd. 
De Vogelwijk deed daar in het verleden vaak aan mee, maar de laatste jaren niet meer. Nu is de 
Vogelwijkvariant van de Nationale Buitenspeeldag terug, en wel op woensdagmiddag 8 juni van 
12.00 tot 16.00 uur op het middenplantsoen van het Mezenpleintje. Het evenement wordt dit keer 
georganiseerd door Daniëlle en Victor Driessen van de bekende bakkerszaak aan het voornoemde 
pleintje, in samenwerking met de gemeente Den Haag. 

Wat is er zoal te doen? 
- Rond het pleintje wordt een kleine vrijmarkt gehouden, waar kinderen (net als op Koningsdag) 

tweedehands spulletjes te koop aanbieden. 
- Er kunnen diverse spelletjes worde gespeeld
- Kinderen kunnen worden geschminkt
- Je kunt koeken van de bakkerij versieren
- Bij de bakkerij zijn lekkere en gezonde broodjes verkrijgbaar en voor de papa’s en mama’s is 
 er koffie.
- De bakkerij stelt ook picknickkleedjes beschikbaar.
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Op 25 april vierde Nel Wernink -Verhey van 
Wijk, die al sinds 1945 op de Roodborstlaan 
16 woont, haar honderdste verjaardag. Zij 
heeft dit feest gevierd in de familiekring, in 
aanwezigheid van onder anderen haar eerste 
achter-achterkleinkind, de in januari geboren 
baby Mia Fleur, die nu dus 100 jaar met haar 
betovergrootmoeder scheelt.
Op de heugelijke dag werd een foto genomen 
waarop vijf generaties in beeld zijn gebracht. 
Het middelpunt is natuurlijk ‘oermoeder’ Nel 
zelf. Zij is de dochter van Jacques Verhey van 
Wijk, die directeur was van de befaamde Leidse 
textielfabriek Van Wijk (ooit begonnen als 
producent van wollen dekens).
Recht boven de honderdjarige zien we haar 
dochter Wiepke van Dalsum-Wernink (76), 
kunstenares. Wiepke, die de overgrootmoeder 
van de jongste telg is, creëerde onder meer 
het beeld Lotje dat in het plantsoen van het 
Mezenpleintje staat. 
Links zit Nels kleinzoon Hans van Dalsum (52), 
opa van de baby. Hans verdient zijn brood als 
life coach. Hij is de zoon van Wiepke en Hans 

van Dalsum sr. Laatstgenoemde was in de jaren 
zestig vier maal Nederlands tenniskampioen.
Rechts op de foto de 25-jarige Linda Aisha van 
Dalsum, die een paar jaar geleden afstudeerde 
als psycholoog. Zij is de dochter van Hans jr. en 
de moeder van baby Mia Fleur die ze op de arm 
heeft. 
Nel Wernink woont weliswaar al 71 jaar op 
de Roodborstlaan (waarvan een groot deel 
met haar echtgenoot Wiebe, marineofficier, 
met wie ze in 1938 trouwde), maar ze werd 
geboren in Leiden en groeide daar ook op. Na 
haar middelbare school werkte ze enkele jaren 
als Montessori-kleuteronderwijzeres. Met haar 
man vormde ze een sportief stel: ze hielden 
vooral veel van zeilen en skiën. 
De laatste tijd komt Nel nauwelijks meer 
buiten. Ze is nog scherp van geest, maar haar 
zicht en gehoor zijn de afgelopen jaren sterk 
achteruitgegaan. Ze heeft dagelijks thuishulp 
en kan zich binnenshuis met een rollator nog 
aardig redden.   

Honderdjarige Nel Wernink
oermoeder van vijf generaties
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Hij bereidde zich voor op het conservatorium 
en werd in 1987 organist, koordirigent en 
koster van de  hervormde Pauluskerk aan de 
Sijzenlaan. Deze kerk werd eind 2002 buiten 
dienst gesteld en maakte een paar jaar later 
plaats voor villa’s. Met z’n gezin had Warner 
vijftien jaar lang onderdak in de kosterswo-
ning, die achter de kerk lag, aan de Haviklaan. 
Inmiddels is hij al ruim dertien jaar de vaste 

Organist en dirigent Warner Fokkens 
kwam in de Vogelwijk tot bloei 
Door Dick van Rietschoten

Tijdens zijn puberjaren, zo rond 1980, had Warner Fokkens nauwelijks 
belangstelling voor de popmuziek waar zijn vrienden vaak naar luisterden. Abba, 
Dire Straits, Queen, het deed hem allemaal niet zo veel. Hij was meer bezig met 
etudes van Chopin, pianostukjes van Beethoven of een orgelkoraal van Bach. 

Warner achter het orgel in de Bergkerk

organist van de protestantse Bergkerk aan de 
Daal en Bergselaan en woont hij in Maassluis.

Van piano tot orgel
,,Ik kom uit een muzikale familie’’, zegt Warner 
(51) tijdens een gesprek op een donderdagoch-
tend in de Bergkerk, waar hij over een uurtje 
zal beginnen met de wekelijkse orgellessen aan 
enkele leerlingen. ,,We hadden thuis in de wijk 
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Vrederust, waar ik opgroeide, een elektronisch 
orgel staan. Mijn ouders speelden er op en m’n 
broer en ik kregen ook les. Vanaf m’n zesde 
zat ik al achter dat ding. Een jaar later besloot 
mijn vader dat ik beter eerst pianoles zou 
kunnen nemen voordat ik aan een echt orgel 
begon. Mijn piano-leermeester werd Hed Kors, 
organist van de Remonstrantse kerk. Het ging 
lekker en op m’n twaalfde mocht ik voor het 
eerst op het kerkorgel. Toen had ik er eindelijk 
de lengte voor.’’

Kerkorganist
Nog maar veertien jaar was Warner toen hem 
het verzoek bereikte of hij eens een kerk-
dienst wilde begeleiden in de Sjalomkerk 
aan de Beresteinlaan. ,,Die bestaat ook al 
niet meer’’, glimlacht Warner, ,,net zo min als 
de Pauluskerk in de Vogelwijk, waar ik later 
terechtkwam. In de Sjalomkerk, die ik goed 
kende omdat ik er met m’n ouders al van jongs 
af aan kwam, hadden ze een jonge organist 
die geneeskunde studeerde. Die jongen kreeg 
het steeds drukker met z’n studie en moest ook 
vaak op zondag in een ziekenhuis werken, dus 
hij hield ermee op. Ik was echt nog een broekie, 
een jaar of zeven jonger dan hij. ‘Durf je het 
aan?’, vroeg de dominee mij, en ik zei enigszins 
overmoedig: ‘Ja hoor, ik probeer het wel.’’
,,Al vanaf het begin ging het me behoorlijk 
goed af. Het begeleiden van samenzang vergt 
een bepaalde manier van spelen. Je moet 
ongeveer een seconde op de zang vooruitlopen 
en de mensen als het ware meetrekken. Na een 
poosje merkte ik wel dat m’n repertoire nog 
tekortschoot. Ik moest dus extra veel studeren, 
maar ook leren improviseren, bijvoorbeeld 
tijdens de collecte na de preek. Zo heb ik in de 
loop der jaren een geheel eigen improvisatiestijl 
ontwikkeld.’’

Conservatorium
Na de havo werd Warner toegelaten tot het 
Koninklijk Conservatorium, waar hij orgelles 
kreeg van Johan Lemckert en Wim van Beek. 

,,Grote namen hoor. En gedegen leermees-
ters. Lemckert was in die tijd organist van de 
Laurenskerk in Rotterdam. Later heb ik nog aan-
vullend twee jaar in Hilversum orgel gestudeerd 
bij Leo van Doeselaar, een hele inspirerende 
man die op vele beroemde orgels van Europa 
speelde. Ik bleef op het conservatorium overi-
gens ook piano doen en als andere hoofdvakken 
deed ik ook koordirectie en kerkmuziek.’’
Voor de jonge organist was naast de genoemde 
leraren ook organist Feike Asma een inspiratie-
bron. ,,Zoals in bijna elk protestants gezin in die 
tijd hadden wij thuis ook grammofoonplaten 
van hem. Later is Feike Asma vaak verguisd 
vanwege zijn speelstijl, waarbij hij graag zo veel 
mogelijk registers opentrok, maar je moet niet 
vergeten dat hij in de jaren vijftig en zestig in 
de Nederlandse orgelwereld echt vernieuwend 
bezig is geweest. Hij maakte een eind aan de 
traditionele stijve manier van orgelspelen, hij 
kon goed improviseren en introduceerde de 
moderne orgelmuziek zoals van de Franse com-
ponist Messiaen.’’

Vogelwijk
In 1986 hoorde Warner dat de koster en tevens 
organist van de Pauluskerk aan de Sijzenlaan 
met pensioen ging. ,,Ik solliciteerde als opvolger 
en werd aangenomen. Een jaar later ging ik, 
net getrouwd, op de Haviklaan achter de kerk 
wonen. Opeens was ik Vogelwijker! We deden 
vaak boodschappen op het Mezenpleintje, bij 
drogisterij Schmale met het postagentschap, 
en bij de bakker, kruidenier, slager en groen-
tewinkel. Drie van m’n vier kinderen zijn in de 
Vogelwijk geboren.’’
,,Als organist had ik het geluk dat ik een enorme 
oefenruimte naast de deur had. De kerk stond 
immers altijd tot m’n beschikking. Ik heb er zelfs 
een paar keer ’s nachts op het orgel gerepe-
teerd.’’ De lessen in koordirectie bracht Warner 
in praktijk door dirigent van de cantorij van de 
Pauluskerk te worden. Zo was hij op zijn manier 
een klein beetje wat Bach in de Thomaskirche 
in Leipzig ook was geweest: cantor-organist. 
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Met enige weemoed denkt hij nog terug aan de 
fantastische akoestiek die de Pauluskerk bezat. 
,,Het Residentie Orkest heeft er zelfs plaatop-
namen gemaakt!”  

Zangersbond
Naast zijn werkzaamheden voor de Pauluskerk 
wilde Warner in de jaren negentig nog wat 
meer financiële vastigheid in z’n leven. Zo ging 
hij werken voor de Koninklijke Christelijke 
Zangersbond, een dienstverlenende organisatie 
voor zangkoren, die in Voorschoten is geves-
tigd. ,,Ik beheerde daar de bibliotheek en de 
‘muziekhandel buitenland’, met onder meer 
een enorme hoeveelheid koormuziek die kon 
worden uitgeleend. Daar had ik volop werk 
aan. Je hebt geen idee hoeveel koren ons land 
telt! Twaalf jaar ben ik bij de KCZB in dienst ge-
bleven, maar daarna ging ik me weer helemaal 
richten op orgel en piano spelen, lesgeven, 
koren dirigeren en concerten verzorgen.’’

Vooruitlopend op de in 2004 geplande fusie 
tussen de Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerk in Nederland en de Evangelisch-Lutherse 
kerk besloten de hervormde Pauluskerk en de 
gereformeerde Opstandingskerk aan de Daal 
en Bergselaan al in 2002 tot een samensmel-
ting. De Pauluskerk kwam leeg te staan en de 
Opstandingskerk werd het nieuwe gezamenlijke 
kerkgebouw, dat werd omgedoopt tot Bergkerk. 
Warner had geluk: de organist van de oude 
Opstandingskerk hield ermee op, zodat hij 
zonder discussie kon doorstromen als Bergkerk-
organist. 

Klop-orgel
Hoewel de Bergkerk bescheiden in omvang 
is, beschikt zij over twee orgels: het originele 
orgel uit 1965 dat achterin de kerk staat en 
een orgel van recenter datum dat een plek 
voorin heeft gekregen. ,,Toen ik hier kwam, 
ontdekte ik al gauw dat het oude orgel niet zo’n 

Warner Fokkens bespeelt het immense orgel (met 90 registers) van de Sint Baafskathedraal in Gent, waar hij in mei 
met zijn koor Sparkling Voices optrad.   
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beste klank meer had. Bovendien vertoonde 
het elektropneumatische systeem geregeld 
storingen. Tegenover de kerkenraad liet ik me 
een keer ontvallen dat ik graag een fatsoenlijk 
orgel zou willen hebben en zowaar: men ging 
er positief op in. Zo kwam hier dit nieuwe 
bijzondere orgel, gebouwd door de firma Klop 
in Garderen. Het is helemaal van hout, inclu-
sief alle pijpen, en levert een prachtige warme 
klank. Ik geeft er geregeld concerten mee en 
heb vorig jaar op dit orgel een cd en dvd opge-
nomen.’’
Naast organist, pianist en leraar is Warner ook 
nog altijd dirigent. Op dit moment heeft hij 
twee koren onder zijn hoede: één in Rhoon 

(Sparkling Voices) en één in Maassluis (Sing for 
Joy). Met het Rhoonse koor maakte hij in mei 
een indrukwekkende Belgische tournee met 
optredens in Gent, Brugge en Ieper. ,,We heb-
ben met beide koren een gevarieerd repertoire, 
maar net als bij mijn orgelconcerten zorg ik 
dat er toch altijd een paar klassiekers in zitten, 
muziekstukken die veel mensen nu eenmaal 
graag horen. Je kunt het afgezaagd vinden, 
maar je moet het blijven doen, want er is altijd 
vraag naar bekende nummers. Ik zeg ook altijd: 
Een kerstfeest zonder Stille Nacht is geen echt 
kerstfeest.’’
 
Website: www.warnerfokkens.nl

De HALO-commissie van de wijkvereniging 
gaat binnenkort samen met vertegenwoordi-
gers van Haag Atletiek en Hellas Handbal weer 
met de gemeente om de tafel zitten om de 
bouw van een appartementencomplex op het 
HALO-terrein te bespreken. Dat zal gebeuren 
aan de hand van schetsplannen die tijdens de 
algemene ledenvergadering van de wijkver-
eniging op 19 juni werden gepresenteerd 
door architect/stedenbouwkundige Remco 
Veerbeek van het Haagse architectenbureau 
Zeinstra Veerbeek.
Veerbeek had de schetsen gemaakt in opdracht 
van de wijkvereniging. Het uitgangspunt daar-
bij was de uitspraak van de ledenvergadering 
van november vorig jaar dat het appartemen-
tencomplex niet hoger zou mogen worden dan 
15 meter en dat alleen het huidige grondop-
pervlak van de HALO plus een strookje van de 
bestaande tennisvelden zou mogen worden 
bebouwd. De hoop is nu dat de gemeente 

ervan kan worden overtuigd dat een iets 
bescheidener opzet van de bebouwing meer 
in overeenstemming is met wat de wijkvereni-
ging wenst, zo zei Dyon Aldenhoven van de 
HALO-commissie.

Drie varianten
Veerbeek toonde drie varianten, waarvan met 
name de derde bij de aanwezigen het meest 
in de smaak viel. Anders dan de eerste twee 
varianten gaat het hier niet om één aaneenge-
sloten complex, maar om twee woonblokjes, 
wat het geheel wat minder massief maakt. Ook 
model 2 kon nog wel op sympathie rekenen. 
Daarbij is aan de straatkant de hoogte van het 
complex 8.60 meter. Verder van de straat af 
loopt de hoogte geleidelijk op naar ruim 15 
meter. 
Slechts enkele omwonenden bleken de bouw-
massa in alle varianten toch nog te omvangrijk 
te vinden. 

Nieuwe onderhandelingen 
bebouwing HALO-terrein



De Vogelwijk juni 2016   15

Door Dick van Rietschoten

Apetrots waren ze en daar maakten ze beslist 
geen geheim van. Vogelwijkbewoner Rob Fels 
en architectuurhistoricus Marcel Teunissen 
stapten op vrijdagmiddag 20 mei glunderend 
rond in een zaal van restaurant Pex, waar 
ze eindelijk na in totaal zeven jaar werk hun 
gedroomde boek konden presenteren: een uit-
bundig geïllustreerde en gedegen beschreven 
verhandeling over de twee Haagse architec-
tenbroeders Henk en Koos Fels. Henk begon in 
1902, nog maar twintig jaar oud, al aan de weg 
te timmeren met prachtige ontwerpen voor 
villa’s, landhuizen, hotels en zelfs een paleis. 
Later werd hij een zeer gewaardeerd industri-
eel architect, met name door zijn ontwerpen 
van elektriciteitsgebouwen. Koos Fels, groot-
vader van de aan de Kraaienlaan wonende 
co-auteur Rob Fels, maakte onder meer faam in 

de Vogelwijk, waar ruim 130 woningen van zijn 
hand zijn te vinden. Na de bevrijding werkte hij 
mee aan de wederopbouw van de stad en aan 
de uitbreidingswijken Moerwijk, Morgenstond 
en Mariahoeve.
Zo’n tachtig belangstellenden, onder wie veel 
bewoners van een ‘Felshuis’, waren nieuws-
gierig naar de boekpresentatie getogen. Nadat 
Marcel Teunissen aan de hand van dia’s een 
puike samenvatting van het oeuvre van de 
Felsbroeders had verzorgd, overhandigde Rob 
de eerste twee exemplaren van het lijvige boek-
werk (2,3 kilo) aan zijn hoogbejaarde tantes 
Thea en Sonja, dochters van Koos. Het 432 pa-
gina’s tellende boek, getiteld Gebroeders Fels, 
architecten, ligt nu voor 39,95 in de winkel.  
Uitgever: Stichting Nomadisch Paviljoen. 
ISBN: 978-90-9029575-6.

Drukbezochte presentatie boek 
over architecten Fels
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Door Ilonka en Wolter Sillevis Smitt 

Ondanks de tegenvallende temperatuur 
op Koningsdag, woensdag 27 april, was de 
VogelVrijmarkt op het IJsvogelplein erg gezellig 
en geslaagd. Vele wijkbewoners wisten de weg 
naar het plein bij de Heldringschool te vinden, 
al dan niet met (oud) speelgoed en andere 
handelswaar. De jongens en meisjes van de 
scouting hadden mooie stellages gebouwd en 
er waren allerlei spelletjes te doen.
De wijkvereniging had een tent opgezet waar 
net als vorig jaar koffie, thee, fris en worsten-
broodjes werden verkocht en ook stukken 
van diverse verrukkelijke taarten die door 

buurtbewoners zelf waren bereid. Net als de 
vele bezoekers trotseerden de verkopende 
vrijwilligers de frisse wind en wisten daarbij 
een mooie opbrengst van € 800 voor het goede 
doel binnen te halen. De opbrengst was dit jaar 
bestemd voor de Stichting Kinderprojecten 
Guatemala (SKG). Doordat de stichting Wilde 
Ganzen de opbrengst met 50% verhoogt, kwam 
de totale opbrengst uit op € 1200!

Lekkages en stank
SKG is opgericht door Nederlandse ouders van 
geadopteerde Guatemalteekse kinderen die iets 

Wijk bouwde op Koningsdag
aan basisschool in Guatemala

De auteurs van dit artikel in een schoolklas in Guatemala
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wilden doen voor de kinderen in Guatemala 
zelf. De stichting zet zich al bijna tien jaar in 
voor een betere toekomst voor kinderen in 
Guatemala, voornamelijk door de bouw van 
scholen. Er zijn inmiddels al negen schoolpro-
jecten uitgevoerd, waardoor duizenden kinde-
ren nu beter onderwijs kunnen genieten. 
Het nieuwste project van SKG is de bouw van 
een basisschool met vijf lokalen in  Salquil 
Grande. Deze plaats telt bijna 5000 inwoners 
en ligt in de buurt van de stad Nebaj, in de 
noordelijke bergstreek El Quiché. In een groot 
deel van het huidige oude schoolgebouw is het 
moeilijk lesgeven, vooral tijdens het regensei-
zoen, als het hemelwater door het dak heen 
sijpelt en de aarden vloer in een modderpoel 
verandert. Bovendien ligt één lokaal dicht bij 
een toiletgroep, waarvan de stank tijdens de 
lessen voortdurend aanwezig is. De kinderen 

rouleren per klas om dit lokaal te gebruiken. 
Hoog tijd dus voor een nieuw gebouw. Voor 
deze streek, waar veel boeren wonen die van 
een minimaal salaris moeten rondkomen, is 
het van groot belang dat hun kinderen goed 
onderwijs krijgen.

Begin nieuwbouw 
Met de bouw van de nieuwe school is een 
bedrag van € 34.000 gemoeid. SKG bouwt de 
school met partnerorganisatie Constru Casa. 
Wilde Ganzen ondersteunt het project draagt 
aan elke euro vijftig cent bij. Deze maand 
wordt al met de nieuwbouw begonnen! Alle 
giften voor het onderwijs aan de kinderen in 
Guatemala zijn van harte welkom. 

Meer informatie:
www.kinderprojectenguatemala.nl. 

Voor 55-plussers uit de Vogelwijk organi-
seert de commissie Ouderenactiviteiten 
deze maand een rondleiding door Museum 
Beelden aan Zee met aansluitend een ‘bor-
rel aan zee’. Deze excursie vindt plaats op 
vrijdag 24 juni vanaf 15.00 uur. Kosten: 
met Museumkaart 10 euro en zonder 
Museumkaart 25 euro.

Deelnemers dienen op eigen gelegenheid 
naar het museum aan de Harteveltstraat (zij-
straat van de Gevers Deynootweg) te gaan, 
alwaar om 14.45 uur voor de ingang wordt 
verzameld. 
Mocht u met het vervoer omhoog zitten, dan 
kunt u bellen met Ria Zonneveld 
(070-345.22.68) en wordt bekeken of u kunt 
worden opgehaald. 
Het museum (goed toegankelijk voor rol-

stoelen en voorzien van een lift) is vanuit 
de Vogelwijk als volgt per openbaar vervoer 
bereikbaar: Met bus 24 richting stadscentrum 
en bij halte Javastraat overstappen op tram-
lijn 1 richting Noorderstrand. Uitstappen bij 
halte Scheveningseslag. Ook is het moge-
lijk om op het Markenseplein (Duindorp) 
bus 22 te nemen richting Scheveningen en 
ook in dit geval uit te stappen bij de halte 
Scheveningseslag. Vanaf de halte loopt u 200 
meter terug. Daar slaat u de Harteveltstraat 
in richting boulevard.

Wilt u mee, meld u dan aan bij Ria 
Zonneveld, liefst op donderdag 16 of 
vrijdag 17 juni tussen 10.00 en 12.00 uur: 
070-345.22.68. Er kan ook een e-mail met 
aanmelding worden gestuurd naar Mieke 
Douma: visserdouma@hetnet.nl

Vrijdag 24 juni:
Rondleiding Museum Beelden aan Zee

voor
Vogelwijk-
senioren
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Foto’s: Astrid Vrijland

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd 
op zaterdag 21 mei in de grote hoektuin van 
het pand Sportlaan 93 het Fête de la Nature ge-
vierd. De gastheer en gastvrouw René en Hettie 
van Schie hadden er alles aan gedaan om voor 
de circa 75 aanwezigen een welkome en gezel-
lige sfeer te scheppen en als bonus liet het weer 
zich op deze meidag na een reeks frisse dagen 
gelukkig van de goede kant zien. 

Geslaagd Natuurfeest op 
aangename meidag

Om 14.00 uur verzorgde René van Schie met 
een openingsspeech de aftrap, waarna  Ivana 
Gomez met haar woordkunst het eigenlijke 
programma inluidde. Ze vertelde onder meer 
een verhaal over haar jeugd in Brazilië, waar 
opa haar paradijsvisjes gaf voor haar tot dat 
moment vredige aquarium. De visjes gedroe-
gen zich echter allesbehalve paradijselijk en 
verstoorden als roofridders de rust. Ze werden 
uiteindelijk rigoreus verwijderd.
Onder leiding van dirigente Stephanie Gericke 
zongen twee koren over de natuur, waarbij 
ook een canon samen met het publiek weer-
klonk. Tussen de kooroptredens door gaf Marjo 

Hess, die onder meer natuurgids bij het IVN is, 
leiding aan een gesprek over de betekenis van 
de natuur, met als aanleiding een gedicht van 
Jan Vrijman. Volgens Marjo bieden bijvoorbeeld 
bomen met hun geworteldheid in de geschiede-
nis ons troost, geestelijke voeding en geluks-
besef. 

De middag werd afgesloten door Jetty Dijkema 
die een aantal natuurgedichten voordroeg uit 
haar bundel Ode aan GAIA, afgewisseld door 
spel van Gabriele Wahl op een klassike blokfluit.
Om 18.00 was de tent weer afgebroken en de 
tuin weer opgeruimd en keken de organisatoren 
tevreden terug op een zeer geslaagde middag. 
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We schrijven 6 april 1940, iets meer dan een 
maand voor het begin van de Duitse inval in 
Nederland. Op de foto hierboven zien we een 
wirwar van tramsporen.
We bevinden ons op de Sportlaan ter hoogte 
van de Kwartellaan (uiterst rechts is nog 
een huis van architect Kropholler te zien) en 
kijken in de richting van het Sprietplein en de 

Wildhoeflaan. De bebouwing eindigde toen bij 
de Buizerdlaan, sinds 2002 Oude Buizerdlaan 
geheten. 
Volg je het spoor naar links op de foto, dan kom 
je op de niet meer bestaande Teunis bloem laan, 
destijds het verlengde van de Kwartel laan. 
Een zijstraat van de Teunis bloemlaan was de 
Goudsbloemlaan.

Tramemplacement Sportlaan 
anno 1940 

Door Gerco van der Heiden
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Kringspoor
Op de plek waar de foto is genomen, liepen 
twee trams: lijn 3 die naar het eind van de 
Kwartellaan reed (waarover later meer) en 
lijn 2, voorheen 21. Lijn 2 bereed hier, vlak 
bij zijn eindpunt, sinds 1937 een ‘kringspoor’. 
Komend uit de richting van het Staatsspoor, 
waar nu Den Haag Centraal staat, reed hij over 
de Sportlaan en maakte hij bij de Kwartellaan/
Teunisbloemlaan een U-bocht naar links, 
waar ook het eindpunt was. Vervolgens reed 
hij een stuk terug over de oude Segbroeklaan, 
evenwijdig met de Haagse Beek, die tussen 
de Segbroeklaan en Sportlaan liep. Bij de 
Nieboerweg stak de tram de Haagse Beek 
weer over en kwam zodoende opnieuw op de 
Sportlaan terecht, waar hij z’n weg terug naar 
het Staatsspoor vervolgde.
Wat we op de foto waarnemen is de aanleg van 
de sporen voor de verlenging van het tram-
traject naar de Sportlaan bij de Buizerdlaan, 
een paar honderd meter verderop. Een maand 
later, op 1 mei 1940 werd deze verlenging 

definitief (zie de tweede foto van J. Voerman bij 
het nieuwe eindpunt). Het verlengde tracé was 
bedoeld om het vrijwel lege achterland en de 
sportvelden aldaar beter te bedienen. Daarmee 
verviel het kringspoor Sportlaan/Segbroeklaan.

Atlantikwall
Aan het nieuwe eindpunt bij de Buizerdlaan 
diende de motorwagen ‘om de bijwagen heen te 
lopen’ om weer terug te kunnen keren richting 
centrum. Er moest dus worden gerangeerd. 
Eind december 1942 maakte de bezetter een 
vroegtijdig einde aan deze lijn, door verdere 
voorbereidingen te treffen voor de aanleg van 
de tankgracht als onderdeel van de verdedi-
gingslinie Atlantikwall. 

Vele straten in de omgeving werden in 1943 
afgebroken en verdwenen vervolgens van de 
kaart, zoals de Palmboomstraat, Oleanderlaan 
en Olijfstraat. De Vogelwijk werd afgesloten ter-
rein oftewel ‘Sperrgebiet ‘. De uit het stratenplan 
verdwenen Teunisbloem herleefde na de oorlog 

Lijn 2 bij de eindhalte Sportlaan-Buizerdlaan.
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bij de Kijkduinsestraat, zij het niet meer als laan 
maar als plein.
Lijn 2 keerde in 1945 op deze route niet meer 
terug, wat voor een groot deel te wijten was 
aan het matig beklante traject in de Vogelwijk. 

Lijn 3
Terug naar de eerste foto. We zien hier ook 
het kruisende spoor dat door lijn 3 vanaf 1930 
werd bereden naar de Kwartellaan. Via een lus 
bij de duinen aan de Laan van Poot (waar ooit 
een begraafplaats was gepland) werd gekeerd 
en op de terugweg reed de tram evenals lijn 
2 naar het Staatsspoor, maar via een andere 
route: hij stak de Sportlaan over, reed via de ge-
noemde Teunisbloemlaan en Goudsbloemlaan 
naar het Goudenregenplein en dan in de rich-
ting van de Laan van Meerdervoort.
In maart 1943 kwam er een voorlopig einde 
aan de lijn, ook door de aanleg van de tank-
gracht. Lijn 3 kreeg z’n eindpunt aan het 
Goudenregenplein.

Overzicht van de keerlus van lijn 3 aan het eind van de Kwartellaan in 1962. 

Bij de poserende jongen op de eerste foto (ge-
nomen door A. de Pater) zijn ook nog verbin-
dingssporen in aanleg die de trams van lijn 2 in 
staat stelden om van en naar de remise aan de 
Lijsterbesstraat te rijden, via het traject van lijn 
3 richting Laan van Meerdervoort. Na de oor-
log kwam lijn 3 wel terug op de Kwartellaan, 
maar pas in 1955. Eerst moesten de won-
den van de Atlantikwall worden geheeld 
en vervolgens - toen allang begonnen was 
met de aanleg en bebouwing van de nieuwe 
Segbroeklaan - duurde het nog een flinke poos 
eer de stadsbestuurders groen licht gaven 
voor de terugkeer van lijn 3 naar de Vogelwijk. 
De hernieuwde route naar de duinrand werd 
echter maar elf jaar bereden, want eind oktober 
1966 werd het Vogelwijkdeel van het traject 
definitief uit het lijnennet geschrapt. Lijn 3 
kwam zelfs niet meer in de Goudenregenstraat 
en op het Goudenregenplein, maar volgde de 
Laan van Meerdervoort tot het De Savornin 
Lohmanplein. 
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Samenwerking
De kleinschalige thuiszorgorganisatie Evita 
Zorg houdt kantoor aan de Van Alkemadelaan 
in het Benoordenhout, maar is actief in heel 
Den Haag. Het accent van Evita’s werkgebied 
ligt op de wijken Benoordenhout, Vogelwijk, 
Archipel en Statenkwartier. De sinds twaalf 
jaar bestaande organisatie werkt met verschil-
lende partners in de zorg samen. Zo is er in het 
Benoordenhout een breed netwerk van zorg-
partners ontstaan die met elkaar samenwerken 
en activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten 
organiseren. Ze houden ook Evita Lokaal draai-
ende, een ontmoetingsplek waar wekelijks zo’n 
zestig ouderen samenkomen en waar een scala 
aan activiteiten wordt georganiseerd. Een goed 
adres dus om ons te laten voorlichten.

Wetten
Natalie Bommeljé, directeur van Evita Zorg, 
is een gedreven vakvrouw die zelf ook als ver-
pleegkundige in de thuiszorg werkzaam is ge-

weest. Ze legt in grote lijnen uit hoe de zorg nu 
is georganiseerd. ,,In de zorgverlening spelen 
drie wetten een hoofdrol. Ten eerste de voor 
iedereen geldende Zorgverzekeringswet op 
grond waarvan je bijvoorbeeld een ziekenhuis-
opname of intensieve thuisverpleging kunt krij-

Thuiszorg in de praktijk
Door Madelon Kranenburg

Sinds 1 januari 2015 is er een hoop veranderd op het gebied van de zorgwetgeving, met name waar 
het de thuiszorg betreft. Voor veel mensen is het nog altijd een schimmig onderwerp met een veelheid 
aan regels en procedures. Om het wat inzichtelijker te maken, nemen we een kijkje in het fictieve leven 
van de 82-jarige Jan Nix, wonend op de Wildhoeflaan. Deze voormalig ambtenaar bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken woont al 42 jaar met veel plezier in het ruime gezinshuis. Zijn kinderen, die 
nu allen in het buitenland wonen, zijn er opgegroeid. Met zijn vrouw is hij hier oud geworden, maar 
sinds zij een paar jaar geleden overleed, is Jan de enig overgebleven bewoner. 
Tegen zijn naasten heeft Jan Nix altijd gezegd: ,,Ik ga nooit naar een verzorgings- of verpleeghuis. 
Als dat moet, mogen ze me direct begraven.” Maar ondanks het feit dat Jan nog helder van geest is, 
heeft hij nu toch echt wat extra hulp nodig. Hij is onlangs gevallen, waardoor goede persoonlijke 
verzorging achterwege blijft, het huis vervuilt en de gezonde maaltijd er geregeld bij in schiet. Als zijn 
fulltime werkende buurvrouw weer eens boodschappen voor hem heeft gedaan, zegt ze: ,,Jan, zo gaat 
het niet langer. Je bent hard aan thuiszorg toe.’’ Jan sputtert een beetje, maar erkent toch al gauw dat 
professionele hulp wel handig zou zijn. De buurvrouw herinnert zich een paar advertenties in 
het wijkblad. Samen pakken ze het blad uit de lectuurmand en de maandag daarop belt Jan zelf 
naar Evita. 

Natalie Bommeljé, directeur Evita Zorg



De Vogelwijk juni 2016   25

gen. Dan is er de via de gemeenten uitgevoerde 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning oftewel 
WMO, voor onder andere huishoudelijke hulp, 
en ten derde heb je de Wet Langdurige Zorg, 
bestemd voor hulp aan chronisch zieken zoals 
demente ouderen. Wij als thuiszorgorganisatie 
leveren alle vormen van zorg aan huis: van 
huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, 
begeleiding en verpleging tot aan zorg in de 
laatste levensfase. Zeven dagen per week, 24 
uur per dag.”
Afhankelijk van de zorgverzekering die iemand 
heeft afgesloten, worden allerlei soorten zorg 
geheel of gedeeltelijk vergoed. Bij Evita kunnen 
de diverse vormen van thuiszorg ook - al dan 
niet aanvullend - particulier worden gefinan-
cierd.

Mantelzorg
De situatie van de hiervoor beschreven Jan 
Nix leggen we ook aan Natalie Bommeljé voor. 
Hoe gaat het verder met hem als hij met een 
zorgvraag heeft gebeld?
Natalie: ,,Er komt eerst een wijkverpleegkun-

dige bij meneer Nix langs om met hem de situ-
atie in kaart te brengen en te bekijken wat hij 
nodig heeft. Meneer Nix had er overigens ook 
voor kunnen kiezen met zijn huisarts of een 
ouderenconsulent te gaan praten.’’
,,De kans is groot dat meneer Nix onze wijk-
verpleegkundige Maaike Vedder op bezoek 
krijgt, want die is vooral in de Vogelwijk actief. 
De uitkomst van het gesprek zal waarschijnlijk 
zijn dat Nix in aanmerking komt voor voorzie-
ningen uit de WMO. Dat gaat overigens niet 
zomaar, want van de mensen wordt verwacht 
dat ze zo lang mogelijk gebruik maken van 
mantelzorg door familie, vrienden of buren. 
Daar ben ik het gedeeltelijk wel mee eens, want 
iemand is echt veel gelukkiger thuis als hij niet 
overstelpt wordt met zorg.’’

Privé-financiering 
Voor de thuiszorg via de verzekering wordt een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd. 
Natalie wijst erop dat het voor meneer Nix, 
gezien diens financiële achtergrond, aantrek-
kelijker zou kunnen zijn de zorg particulier te 

Wijkverpleegkundige Maaike Vedder (links) aan het werk
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financieren, vanuit zijn opgebouwde pensi-
oen of vermogen. ,,Dan is hij niet afhankelijk 
van een officieel vastgestelde indicatie en dat 
scheelt ook een hoop administratieve romp-
slomp. Mensen die een bepaalde financiële 
ruimte hebben, raad ik dan ook aan erover na 
te denken geld apart te zetten voor eventuele 
toekomstige particuliere zorg.”

Zekerheden
Als meneer Nix heeft besloten met Evita Zorg 
in zee te gaan, wordt aan de hand van zijn 
individuele behoeften en wensen zijn ‘zorgpak-
ket’ vastgesteld. Natalie Bommeljé: ,,Wij behan-
delen de zorgvrager met respect. De klant 
bepaalt en houdt de regie. We kijken trouwens 
ook goed of de verschillende persoonlijkheden 
elkaar goed liggen. Er moet een klik zijn tussen 
de klant en het vaste team van zorgverleners. 
En, ook niet onbelangrijk: de zorg is gegaran-
deerd, dus afspraken worden nagekomen. 
Wij noemen dit de vier zekerheden van Evita 
omdat we die ook kunnen waarmaken: men 
wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen 
en de klant heeft een vaste zorgverlener die bij 
hem of haar past en die alle voorkomende hulp 
kan bieden.’’

Ovenschotel
Bij Jan Nix komt nu elke ochtend om negen 
uur dezelfde medewerkster van Evita, die hem 

helpt met zijn persoonlijke verzorging, het 
ontbijt en kleine huishoudelijke bezigheden. 
Ondertussen nemen ze de dagelijkse zaken 
door en lachen veel samen, want Jan heeft 
inmiddels een goede band met zijn verzorg-
ster opgebouwd. Na ruim een uur vertrekt de 
zorgverleenster weer en de volgende ochtend 
neemt zij de afgesproken ingrediënten mee 
voor de ovenschotel die zij voor Jan Nix gaat 
klaarmaken. Jan kan de zorg te allen tijde op-
zeggen of verminderen en hij kan uiteraard ook 
aangeven of hij intensievere zorg wenst.  

Vogelwijk-netwerk
Heeft Natalie Bommeljé er ooit aan ge-
dacht een Evita-zorgnetwerk zoals in het 
Benoordenhout bestaat ook in de Vogelwijk op 
te zetten? Ze knikt. ,,Soms jeuken mijn handen, 
maar zoiets kost ontzettend veel tijd en je moet 
ook partners hebben die mee willen doen.” 
Er zijn dus nog geen concrete plannen in die 
richting, maar dat betekent niet dat Evita niet 
participeert in activiteiten in de Vogelwijk. 
Zo was Evita Zorg in april jongstleden ook 
aanwezig op het zorgplein Qwiek, een informa-
tiemarkt in het clubhuis van voetbalvereniging 
Quick dat sinds een paar jaar de status van 
‘Buurthuis van de Toekomst’ heeft.

Meer informatie: 
www.evitazorg.nl of telefoon (070) 3141600.

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag 8 juni 12.00 - 16.00 uur:  Buitenspeeldag op het Mezenpleintje

Zondag 19 juni Vanaf 10.00 uur: Vogelwijk Classic Car Rally. Start om 11.00 uur bij de HALO.

Zondag 19 juni 14.30 uur: Gratis huiskamerconcert, Papegaailaan 32

Vrijdag 24 juni 15.00 uur:  Bezoek senioren aan museum Beelden aan Zee 

Maandag 27 juni 17.00 uur: Borrel en diner in Bistro Berg en Dal

Vrijdag 9 september 15.00 uur: Vogelwijk Golftoernooi, golfbaan Ockenburgh
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Wijkvereniging luidt
twee bestuurders uit
Op 19 mei is tijdens de algemene ledenverga-
dering van de wijkvereniging officieel afscheid 
genomen van voorzitter Chris van Dam en be-
stuurslid Anja Jager, die beiden hun bestuurs-
functie niet meer met hun hoofdwerkzaamhe-
den konden verenigen. Chris heeft inmiddels 
al een opvolger in de persoon van Redmar 
Wolf. Vice-voorzitter Henk Eleveld stak de 
loftrompet over zowel Chris van Dam als Anja 
Jager en beklemtoonde hoezeer hun vertrek 
als een gemis wordt ervaren. Waarderende 
woorden sprak hij ook aan het adres van de 
Bomencommissie, die onlangs is opgehe-
ven en is opgegaan in een groter geheel: het 
Natuurnetwerk Vogelwijk. 

Vogelwijkrally:
Zondag 19 juni
Liefhebbers van een autorally kunnen zich 
nog uiterlijk tot 10 juni aanmelden voor de ko-
mende editie van de Vogelwijk Classic & Sports 
Car Rally die op zondag 19 juni wordt verre-
den. Wie zelf geen klassieke auto heeft, kan er 
die dag voor een zacht prijsje eentje huren bij 
het bedrijf Chrome. Zie www.chrome.nl
Zoals gebruikelijk is deelname met een klas-
sieke automobiel of sportwagen mogelijk in 
twee klassen: de toerklasse (voor degenen met 
geen of weinig rally-ervaring of mensen die in 
de eerste plaats willen genieten van de tocht 
zonder al te zware opdrachten te hoeven uit-
voeren) en de sportklasse (voor gevorderden). 
De deelnemerskosten bedragen 90 euro per 
equipe. De start vindt vanaf 11.00 uur plaats 
bij het HALO-terrein. Tussen 10.00 en 11.00 
uur is er koffie en een briefing. Inschrijving 
graag per e-mail bij: info@rally-cd.nl

Vermeld de namen van de chauffeur en de bij-
rijder, merk, type en jaartal van de auto, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres en natuurlijk 
de klasse waarin u deelneemt. Voor inlichtin-
gen/vragen: Carine Smith 06-51.15.23.73 of 
Eric van der Maarel (Chrome): 06-28.22.80.98.

Huiskamerconcert en
wijkborrel & diner
Ilonka Sillevis Smitt, bestuurslid van de wijk-
vereniging, organiseert bij haar thuis aan de 
Papegaailaan 32 op zondag 19 juni om 14.30 
uur weer een verrassend en gratis huiska-
merconcert. Dit is het laatste concert voor de 
zomer. Het wordt op prijs gesteld als belang-
stellenden zich tevoren aanmelden via e-mail
ilonkasbnb@gmail.com
of telefoon 06-18813144.
Elke laatste maandag van de maand 
is er ook een evenement waar wijkbewoners 
elkaar in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. 
Dat zijn de bijeenkomsten van de zogeheten 
Berg-en-Dal-groep, genoemd naar de plaats 
van samenkomst: de bistro van tennispark Berg 
en Dal in de Bosjes van Pex. Eerst wordt er 
(op eigen kosten) een apéritief gedronken en 
daarna gaan de deelnemers aan tafel voor een 
driegangenmenu voor de spotprijs van 15 euro. 
De eerstvolgende samenkomst is op maandag 
27 juni. Wilt u dit ook eens meemaken? Geef 
u dan s.v.p. op bij Antoinette van der Valk, tel. 
(070)3688820, e-mail: a.vandervalk@me.com 

Politie schiet bij Quick
dader steekpartij neer  
Op eerste pinksterdag ontstond ’s middags 
commotie op en rond het terrein van voet-
bal- en cricketvereniging Quick. Tegen half 
drie werd op de De Savornin Lohmanlaan ter 

Kortom
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Kortom
hoogte van het voetbalveld een taxichauf-
feur tijdens de rit door een 59-jarige ernstig 
verwarde passagier enkele malen met een mes 
gestoken. De chauffeur wist de man de wagen 
uit te werken, reed gewond de Sportlaan op, 
zette de auto vlakbij de Vliegenvangerlaan 
neer en sloeg alarm via zijn mobilofoon. Niet 
veel later werd het bloedende slachtoffer door 
ambulancepersoneel behandeld. Ter assistentie 
landde een traumahelikopter op het Quick-
terrein, waar op dat moment een voetbalwed-
strijd plaatsvond.
Nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis was 
vervoerd, ontdekte de politie op het terrein van 
Quick na aanwijzingen van getuigen de agres-
sieve taxipassagier, die daar gedeeltelijk ont-
kleed rondliep. Toen deze niet aan zijn aanhou-
ding meewerkte en evenmin reageerde op een 
waarschuwingsschot, werd hij gericht in een 
been geschoten. Ook de verdachte moest naar 
het ziekenhuis. Later bleek dat de arrestant de 
dag daarvoor al met de politie in aanraking was 
gekomen. Hij had overlast veroorzaakt en een 
nacht in een cel doorgebracht. Op aanraden 
van deskundigen van psychiatrisch centrum 
Parnassia werd hij op eerste pinksterdag door 
de politie in een taxi gezet om naar een op-
vanglocatie te worden gebracht. 

Beachvolleybal op 
tennispark Houtrust
Beachvolleybal behoor je – het woord zegt het 
al – op het strand te spelen, maar daar wordt 
op bepaalde plekken mee gesmokkeld. Zo is er 
achter de Lindoduinflats aan het eind van de 
Westduinweg een indoor-beachvolleybalcen-
trum te vinden met de naam Lindobeach. En in 
april werd op het tennispark Houtrust aan het 
begin van de Laan van Poot een drietal ‘beach 
courts’aangelegd, die op de koele (maar geluk-

kig wel zonnige) tweede pinksterdag officieel 
in gebruik werden genomen. ,,Je moet maar 
denken ‘het ligt allemaal vlakbij het strand’, dus 
dan mag je ook best van beachvolleybal spre-
ken’’, zei een van de toeschouwers tolerant.
De drie beach courts op Houtrust worden 
gezamenlijk geëxploiteerd door tennispark 
Houtrust, beachvolleybalvereniging Beachlife 
en het voornoemde Lindobeach. Bovendien 
werkt men inmiddels samen met volleybal-
club Kalinko, die zijn thuisbasis heeft in de 
Houtrust-sporthal. Het is de bedoeling dat je 
op Houtrust voortaan een beachvolleyveldje 
kunt afhuren en dat jong en oud ook lessen in 
beachvolleybal kunnen volgen. Een losse les 
kost 12,50 per keer. Meer informatie op
www.tennisparkhoutrust.nl en 
www.lindobeach.nl
  

Vrijwilligers gezocht
voor seniorenmiddagen
Het ouderenwelzijnswerk voor stadsdeel 
Segbroek en Florence Gezondheid en Zorg 
zoeken vrijwilligers die op bepaalde dagen van 
de week mee willen helpen om in Centrum 
De Regenvalk aan de Weimarstraat 69 een 
gezellige middag te organiseren voor oude-
ren. Gezocht worden vrijwilligers die creatief, 
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gastvrij en geduldig zijn en oog hebben voor de 
wensen van ouderen. Ze ontvangen de oude-
ren, ondersteunen de activiteiten en schenken 
bijvoorbeeld koffie. Voelt u er iets voor om u op 
deze manier in te zetten? Neem dan contact op 
met ouderenconsulent Linda Hagen, telefoon 
(070)2052660 of e-mail: l.hagen@xtra.nl 

Fins vrouwenkoor 
in Houtrustkerk
Het Finse vrouwenkoor Pihlaja geeft op zondag 
12 juni van 12.00 tot 12.30 een concert in de 
Houtrustkerk, Beeklaan 535. Het kamerkoor 
komt uit Helsinki en staat onder leiding van 
Marjasisko Varha. Het werd in 2003 opgericht 
met studenten. Het Haagse Finse Vrouwenkoor 
Taika zong in 2015 op uitnodiging in Helsinki 
en nu ontvangen de Hagenaars Pihlaja voor een 
tegenbezoek.
Voor 12 juni staan Finse volksliederen, klas-

Kortom
sieke muziek van vrouwelijke componisten en 
liederen van Sibelius op het programma. Zie 
ook de websites www.houtrustkerk.nl en 
www.naiskuoropihlaja.fi
Toegang vrij, collecte na afloop.

Natuurwandeling met
gids in Westduinpark
Natuurgidsen Eric Wisse en Anna Kreffer 
organiseren geregeld excursies in ons mooie 
duingebied, met aandacht voor planten, vogels, 
insecten en al het andere leven. Uiteraard is er 
ook alle ruimte voor uw vragen. Beleef gelui-
den, geuren, kleuren en smaak!
Op donderdag 16 juni nemen zij u mee op 
ontdekkingsreis. De wandeling is van 10.00 – 
12.30 uur en deelname aan de excursie kost 
slechts € 5, te voldoen bij aanvang. Aanmelden 
graag via mail: arhkreffer@gmail.com of per 
telefoon (Anna Kreffer): 06 – 26 41 71 37.

De werkgroep Grondwateroverlast van 
de wijkvereniging heeft wethouder Revis 
(stadsbeheer) op 20 mei in een brief verzocht 
om een spoedig onderhoud over de grondwa-
teroverlast waar zeker honderd huishoudens 
in de Vogelwijk al vele jaren mee te kampen 
hebben. De commissie bestaat uit Victor 
Koningsberger (die de brief namens de werk-
groep heeft ondertekend), Peter Verburg, Hein 
Hoogstraate en Edu Goldbach.

Aangezien het aantal probleemgevallen 
sinds 2011 sterk is opgelopen, vermoedt de 
werkgroep dat de oorzaak van het geste-
gen grondwaterpeil in de kelders van veel 
Vogelwijkhuishoudens voor een belangrijkl 

deel is gelegen in de aanleg van een ‘duaal 
rioleringssysteem’in de wijk. Daarbij wordt re-
genwater niet meer via de riolering afgevoerd. 
Alle neerslag belandt via putten in een aantal 
ondergrondse opvangbassins, waar het water 
geleidelijk aan de bodem wordt afgegeven.
Actie van gemeentewege is volgens de werk-
groep meer dan ooit nodig omdat vanwege 
de klimaatverandering het aantal perioden 
met extreme regenval zal toenemen. Dat zal 
niet alleen leiden tot waterschade in nog meer 
kelders, maar ook tot aantasting van funda-
menten. De werkgroep wil in eerste instantie 
dat de wethouder ervoor zorgt dat het grond-
waterpeil in de wijk niet meer hoger komt dan 
maximaal 2 meter onder het maaiveld.

Brief naar wethouder over grondwateroverlast
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Vrijdagmiddag 9 september  

Vogelwijk Golftoernooi
Hoewel we nog een hele zomer voor de boeg 
hebben, kunnen golfliefhebbers uit de wijk 
zich nu al opgeven voor deelname aan het 
traditionele Vogelwijk Golftoernooi. Dat wordt 
dit jaar gehouden op vrijdag 9 september, 
zoals gewoonlijk op de baan van Golfclub 
Ockenburgh. 
Het programma begint om 15.00 uur in het 
clubhuis voor het afhalen van de scorekaarten 
en het indelen van de flights. Na afloop van 
het toernooi, ongeveer rond 19.00 uur, wordt 
er weer een gezamenlijke maaltijd aange-
richt, waarbij deelnemers ook hun eventueel 
niet-golfende partners kunnen uitnodigen. 
Els Risselada, Chris van Ede en Bert Bruning 
tekenen weer voor de organisatie.
Deelname staat alleen open voor leden van 
de wijkvereniging die in het bezit zijn van een 

Verhuizen is nooit gemakkelijk, en brengt altijd heel wat 
rompslomp met zich mee. Wij weten dat, en helpen u graag 
bij het inrichten en decoreren van uw nieuwe thuis. 

Deco Home van der Wallen is een ‘full 
service’ woninginrichter waar ouder-
wetse kwaliteit en service nog steeds 
heel belangrijk zijn. Gratis interieurad-
vies, persoonlijk advies en vakwerk. Dat 
zijn de pijlers van ons familiebedrijf.

Peter en Jetske van der Wallen staan 
voor u klaar om u te helpen met de keu-
ze van de juiste kleur verf of behang. 
Maar ook om u te helpen de juiste keu-
ze te maken als het gaat om zonwering, 
gordijnen of een nieuwe vloer. 

Dankzij de uitgebreide collecties van 
alle bekende kwaliteitsmerken is een 
keuze makkelijk gemaakt; bij ons vindt 
u alles onder één dak! Tapijt, laminaat, 

houten vloeren, overgordijnen, vitrages  
en inbetweens, zonwering, verf en  
behang. 

Wij stofferen ook uw trappen, naaien 
nog ambachtelijke lopers, zelfs uw 
oude maar zo geliefde meubels kunt u 
door ons opnieuw laten stofferen! Echt 
vakwerk voor ieder budget. Smaakvol, 
kleurrijk, en altijd van goede kwaliteit. 

Een eigen team van schilders, behan-
gers, stoffeerders en monteurs staat 
klaar om alles vakkundig af te werken.

We helpen graag met een planning, 
zodat u op de dag van verhuizing direct 
kunt genieten van uw nieuwe huis!

Fahrenheitstraat 620, 2561 DL  Den Haag
Tel.: 070 - 360 37 07, www.decohomevanderwallen.nl

Fahrenheitstraat 620 - 2561 DL Den Haag
Tel.: 070 - 360 37 07 - www.decohomevanderwallen.nl

golfhandicap of een golfvaardigheidsbewijs. 
Betaling van het deelnemersgeld (10 euro 
voor leden van Golfvereniging Ockenburgh, 
25 euro voor overige spelers en 20 euro p.p. 
voor de maaltijd) dient uiterlijk op 1 septem-
ber te geschieden. 
Bij voldoende aanmeldingen wordt op de 
toernooidag ook een clinic georganiseerd 
voor degenen die nader kennis willen maken 
met de golfsport. Ook hiervoor kunt u zich nu 
opgeven. Deze clinic (à 10 euro p.p.) zal om 
17.30 uur beginnen en ca. 1,5 uur duren. 
Meld u aan per e-mail bij Chris van Ede via: 
vanede@wxs.nl  met vermelding van naam, 
evt. lidmaatschap van de golfclub, de golfhan-
dicap en met hoeveel personen u deelneemt 
aan de gezamenlijke maaltijd. Hierna ont-
vangt u een bevestiging van uw inschrijving.



De Vogelwijk juni 2016   33

TE KOOP - Opblaasbare 1 pers. kenterveilige 
kayak met toebehoren (zeer leuk voor kinderen):  
€ 50. Ook een mooie Siemens wasmachine, voor-
ladermodel: € 100. Bel of sms 06-13704842.

GEZOCHT – Enthousiaste collega’s voor het 
vrijwilligersteam van Museum Beelden aan Zee 
in Scheveningen. Wij bieden leuke contacten, 
cursussen, afwisselende taken en een mooie 
omgeving. U ontvangt veel informatie over 
beeldhouwkunst, maakt nieuwe vrienden en 
levert een belangrijke en unieke bijdrage aan het 
museum. Voor meer informatie kunt u mailen met 
Jacquelien van Schaik: 
vanschaik@beeldenaanzee.nl of bellen: 
070-3585857. Zie ook de website van Beelden aan 
Zee, waar onder het kopje ‘Museum’ informatie 
over vrijwilligers staat.

OPPAS - Beste papa’s en mama’s van de 
Vogelwijk, ik ben Sanne van Schaik en woon op 
de Pauwenlaan. Graag kom ik op uw kind/kinde-
ren oppassen. Als u interesse heeft en kennis wilt 
maken, dan kunt u mij bereiken op 
06-57 94 9853.

HUISHOUDELIJKE  HULP – Mijn betrouwbare 
hulp heeft nog tijd over. Haar naam is Sandra. 
Voor referenties kunt u mij bellen op tel. 
(070) 35 62 354.

TE KOOP - Inline skates, maat 41 (merk 
Phoenix) en maat 44 (merk Salomon). 

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

In goede staat, inclusief draagtas, pols-, elleboog- 
en kniebeschermers. Prijs: 25 euro per paar. Meer 
info: jetvrijenhoek@live.nl of 06-25 206 140.

OPPAS - Ik ben Julia Devilee, woon centraal in de 
Vogelwijk en heb daar een paar oppasadresjes. Ik 
ben op zoek naar één of twee meer. Bij interesse 
kom ik mij graag bij u voorstellen. Mijn nummer is 
06 24 40 8930.

HUIS GEZOCHT - Na twee jaar in de USA 
(St. Louis, Missouri) verhuizen wij in juni terug 
naar Nederland met onze 3 maanden oude zoon 
Willem. Wij zijn daarom op zoek naar een fijn 
huurhuis in Den Haag, liefst in de Vogelwijk of 
Bomenbuurt. Voorkeuren: begane grond met tuin, 
minstens drie kamers, maximaal 1000 euro per 
mnd. Wij roken niet, zijn netjes, niet luidruchtig, 
betrokken in de buurt en zuinig op uw huis. Graag 
mailen naar rosanne.hertzberger@gmail.com 

GEZOCHT - I.v.m. renovatie van onze tuin 
zoeken wij de originele rode tuinplavuizen van 
20x20 cm, 3 cm dik, die oorspronkelijk bij de 
Krophollerhuizen horen. Wie heeft een partij over 
of zou ons verder kunnen helpen? 
Bel 06-20919459 of (070) 3253735, Hilde 
Groenwegen.

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

Woensdag 8 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 15 juni: Jock verzorgt een avond 
met waarnemingen a.d.h.v een bloemenseance. 
U dient zelf een bloemetje of plantje mee te 
nemen.
Woensdag 22  juni: Ton Bons verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een  foto of 
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 29 juni: Rietje Schillemans verzorgt 
een avond met psychometrie a.d.h.v. een  foto of 
voorwerp van een overleden persoon.
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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: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail: 
henrieke.schoenmakers@politie.nl

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: buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.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) 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 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) 205 24 80. 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) 205 24 80.

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

THUISZORG

Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 383, kunt u terecht voor alle informatie 
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl

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
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl

Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com

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

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

Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl

Cultuurcommissie 
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl
of damesgym@vogelwijkdenhaag.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
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO. 
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Paula Otten, tel. 322 07 57, paul.nld@gmail.com

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.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@vogelwijkdenhaag.nl

Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
  Sportlaan 165, tel. 06 24859464
  e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
  Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

WIJKVERENIGING

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


