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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.

Terugkomen van een vakantie van enkele weken gaat
altijd gepaard met een aantal vaste rituelen, zoals
bagage uitpakken, onderweg aangeschafte nieuwe
spullen een plek geven, een berg wasgoed creëren
en een stapel kranten en poststukken doornemen.
En voor degenen die tijdens de vakantie bewust
vrijwel alle internetcontacten hebben vermeden is er
uiteindelijk het moment om weer ‘online’ te gaan. Dat
betekent een uurtje of meer moeizaam waden door
een stuwmeer van opgehoopte e-mails, variërend
van nutteloze reclameberichten of nepmeldingen tot
serieuze mededelingen, vragen, uitnodigingen en
wat dies meer zij. En in het onderhavige geval: ook
teksten die van belang zijn voor dit wijkblad.
In de stapel oude kranten troffen we een artikeltje
aan over de toekomst van het voormalige Rode
Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan, nu onderdeel
van de zogeheten Reinier Haga Groep, een ziekenhuiscluster van de Haga Ziekenhuizen (Leyweg en
Sportlaan), het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft
en het Diaconessenhuis Voorburg. In het nieuwe
bestemmingsplan voor de Vogelwijk, dat momenteel
in de maak is, wil de gemeente het complex aan de
Sportlaan nog zeker tien jaar een gezondheidsfunctie
geven. De raad van bestuur van de genoemde ziekenhuisgroep is echter van plan een deel van de gebouwen af te breken en er woningen te laten neerzetten.
Een (gedeeltelijke) woonfunctie voor het gebied zou
echter in strijd zijn met het nieuwe bestemmingsplan.
Daarom hebben de bestuurders bij de gemeente aan
de bel getrokken.
Het is in elk geval al heel wat dat leidinggevenden van
de Reinier Haga Groep publiekelijk iets over de toekomst van de Sportlaanlocatie laten horen. De afgelopen jaren lijken ze alleen maar bezig te zijn geweest
met schaalvergroting, plannen voor de renovatie en
uitbreiding van het oude Leyenburgziekenhuis en de
verhuizing van het Juliana Kinderziekenhuis naar de
Leyweg. Wat men met de Sportlaanvestiging wilde,
bleef volstrekt vaag. Wel was - jaren geleden alweer beloofd dat de Sportlaan een substantieel aantal poli
klinische functies zou behouden, maar verder bleef
het stil, ook als we via de afdeling public relations
van Haga om opheldering vroegen. In ons e-mailstuwmeer van augustus troffen we gelukkig ook een
bericht van een wijkbewoner aan, die gemeenteraadsleden heeft gevraagd zich in de kwestie te verdiepen
en daarbij heeft gepleit voor behoud van een ‘flinke
medische unit’ aan de Sportlaan. Het behoeft geen
betoog dat we dat pleidooi van harte steunen.
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Weer voorbij, die mooie (?) zomer...
Voor de meesten van u is de zomervakantie al
voorbij en het ‘normale’ leven weer begonnen.
In Nederland was het – althans tot de laatste
augustusweek, toen de scholen hier weer
begonnen - een wat teleurstellende zomer;
medio augustus kwam het KNMI op slechts
zeven ADS-dagen. ADS staat in dit verband
voor ‘Above average, Dry and Sunny’. Kortom:
mooi weer. Een gemiddelde zomer telt twintig
van die dagen. Deze zomer dus niet. Op
andere vakantieplekken in Europa en in de
wereld scheen de zon overigens wel volop. Ik
kan hierover meepraten. En wellicht wacht
ons allen nog een fraaie nazomer om het goed
te maken!
Duinen
Na een vakantie moet ik altijd even aan wennen om weer terug te zijn. Vast onderdeel
daarbij is een hardlooprondje door de duinen.
Misschien zou ik de twee nieuw geboren
kalfjes van de Schotse Hooglanders treffen?
Helaas, die laten zich vandaag niet zien. Ook
kom ik geen enkel duinkonijn tegen. Dat kan
natuurlijk toeval zijn, maar kan ook te maken
hebben met een nieuw virus dat onder de
Nederlandse konijnen is uitgebroken. Dit
RHD2-virus is voor mensen ongevaarlijk, maar
voor konijnen uitermate besmettelijk. Niet alleen zieke konijnen, ook uitwerpselen kunnen
de ziekte overdragen. Voor tamme konijnen is
preventief inenten mogelijk.
Maar goed, het hardlooprondje. Op een paadje
iets voor Kijkduin tref ik een keurig neerge-
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legde handdoek die een zonaanbidder (?)
heeft achtergelaten. Maar er zijn meer mensen
die van de buitenlucht genieten. Mensen met
mobiele telefoons in de aanslag, rondzwermend op het Deltaplein op Kijkduin, deze
zomer uitgeroepen tot Pokémon-hoofdstad
van Nederland. Vroeg op de ochtend zijn daar
al Pokémon-spelers actief. Zó actief, dat de
gemeente inmiddels minder enthousiast is over
de hordes die bij tijd en wijle de boulevard,
het strand en het (beschermde) duingebied
overspoelen. Bekijk de filmpjes op het internet
maar eens. Er is al contact opgenomen met de
makers van het spel om minder virtuele beestjes in Kijkduin te laten verschijnen. Volgens mij
mogen wij ons gelukkig prijzen dat we in een
Pokémon-luwe buurt wonen.
Windmolens
Ik laat de Pokémon-spelers achter en ren
terug over het strand. In de verte is bij de
Scheveningse pier het nieuwe reuzenrad
zichtbaar. Zo van een afstand best een aardige
toevoeging aan de skyline van deze badplaats.
Ook zichtbaar is een driemaster in de haven.
Nog een laatste blik op het strand, waar de
Animaris Bruchus van de ochtendzon geniet,
het meest recente ‘strandbeest’ van kunstenaar
Theo Jansen (zie: www.strandbeest.com).
Wellicht is binnenkort nog meer vanaf het
strand te zien: windmolens in zee. Huis-aanhuisblad De Posthoorn bij de vakantiepost
bevatte een paginagrote aankondiging van het
ter inzage leggen van de ‘ontwerpkavelbesluiten’ in het windenergiegebied Hollandse Kust.

Een heel verhaal, maar waar het volgens mij
op neerkomt is dat het op termijn mogelijk
wordt ook windparken op 18,5 kilometer van
de kust aan te leggen. Het huidige park bij
Noordwijk ligt 22 kilometer van de kust en is
soms al zichtbaar. Eventuele nieuwe windmolens zullen niet alleen hoger zijn, maar
worden dus ook dichter bij de kust aangelegd,
zodat ze ook vanaf ‘ons’ strand goed te zien
zijn. Een onderwerp om kritisch te volgen!

In de brievenbus
Al een tijd ergeren wij ons aan de witte pijlen op het
wegdek van diverse lanen van onze mooie wijk (zie
foto). Deze zijn aangebracht voor de verkeersexamens
op de basisscholen. Daar is op zich niets mis mee, maar
waarom zijn deze pijlen gespoten met verf die niet is
weg te halen?

Golf
Het rondje zit erop. Het ‘normale’ leven
wacht. Met onder meer de toekomst van het
Rode Kruisziekenhuis, de bouw van appartementen op het HALO-terrein en de problemen
met het grondwater in onze wijk. Als eerste
activiteit wacht het Vogelwijk Golftoernooi op
vrijdag 9 september. Ik hoop dat de deelnemers aan dit toernooi hun rondje net als ik
vandaag ook in een stralende zon mogen
lopen. Wellicht zie ik u daar.

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag
9 september

Zondag
18 september

Maandag
26 september

15.00 uur: Vogelwijk
Golftoernooi, golfbaan
Ockenburgh
14.30 uur: gratis
Papegaaiconcert bij Ilonka
Sillevis Smitt, Papegaailaan
32. Graag aanmelden via
ilonkasbnb@gmail.com of
telefoon 06-18813144.
17.30 uur: Borrel en diner
voor wijkbewoners bij
restaurant De Dagvisser
aan de Schevenings
haven. Aanmelden bij
Antoinette van der Valk via
a.vandervalk@me.com of
tel. (070) 3688820.

Wellicht zijn er meer bewoners die zich hieraan gestoord
hebben en ik hoop dat iemand ons kan vertellen welke
instantie of welke gemeentelijke afdeling verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de pijlen. Wij willen
graag voorkomen dat er nog meer bij komen of dat oude
worden overgespoten.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Marco Brinkman
Kiplaan
(06-21250005)
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Onafhankelijk onderzoek naar
oorzaken grondwaterprobleem
Door Victor Koningsberger, voorzitter Werkgroep Grondwateroverlast

Een onafhankelijke persoon of instantie gaat dit najaar onderzoek doen naar
de oorzaken en gevolgen van de grondwateroverlast in de Vogelwijk en naar de
rechten en plichten van de gemeente en woningeigenaren dienaangaande. Dit is
het resultaat van een gesprek dat een delegatie vanuit de Vogelwijk op 24 augustus op het stadhuis heeft gevoerd met wethouder Boudewijn Revis. De Vogelwijk
was vertegenwoordigd door Redmar Wolf, voorzitter van de wijkvereniging, en
drie leden van de Werkgroep Grondwateroverlast. De wethouder liet zich bijstaan
door enkele ambtenbaren, onder wie het Hoofd Riolering.
Loop van het gesprek
Als inleiding zette de delegatie van de wijkvereniging uiteen welke toename zich de laatste
jaren had voorgedaan in het aantal wijkbewoners met grondwateroverlast. Dat zijn er
thans meer dan 100 en velen daarvan hebben
pas dit jaar voor het eerst last van een natte of
vochtige kelder.
De wijkdelegatie herinnerde eraan dat de
gemeente in de jaren 2007-2015 een duaal
rioolsysteem in de wijk heeft aangelegd, inclusief tien ondergrondse opvangbekkens.
Vanuit deze bekkens wordt het in het rioolsysteem opgevangen regenwater in de ondergrond van de wijk geïnfiltreerd.
De mate waarin dit gebeurt en het effect
ervan op de hoogte van de grondwaterstand
blijkt de gemeente niet te meten.
De delegatie liet aan de hand van de regencijfers van het KNMI (station Scheveningen)
over de jaren 2007-2015 zien dat zich in die
periode geen extreme regenval in de Vogelwijk
heeft voorgedaan. Omdat geen andere oorzaak voor de toegenomen grondwateroverlast
valt aan te wijzen, ligt haars inziens een causaal verband voor de hand tussen de aanleg
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van het infiltratiesysteem en de verhoogde
grondwateroverlast.
Groot onderhoud
In reactie hierop liet de wethouder weten
de ernst van het grondwaterprobleem in
de Vogelwijk te erkennen. Het genoemde
causaal verband bleef onweersproken. Hij
wees er echter op dat de meeste huizen in de
wijk zo’n 80 à 90 jaar geleden zijn gebouwd.
Gezien hun leeftijd ligt het dan zijns inziens
voor de hand dat zij groot onderhoud van
hun eigenaar behoeven. Daartoe behoort ook
het waterdicht maken/houden van de kelder.
Hierop wees de wijkdelegatie de wethouder
erop dat noch de gemeentelijke bouwvoorschriften ten tijde van de bouw, noch het
huidige Bouwbesluit een eigenaar ertoe
verplichten zijn kelder waterdicht te maken
indien deze niet als verblijfsruimte wordt
benut, maar als opslagruimte dan wel als
stook- of wijnkelder. Laat een eigenaar wél
wat aan zijn kelder doen, dan leert de ervaring dat dit duur is en zelden blijvend resultaat oplevert. Als de gemeente de grondwaterstand zou reguleren tot maximaal 2 meter

beneden de weghoogte, dan zou dat
volgens de wijkdelegatie wél afdoende
zijn.
Lange en dure procedures
Na enige tijd zei de wethouder dat hij een
discussie als deze, waarbij de standpunten
ver uit elkaar bleken te liggen, weinig zinvol
achtte. Via een rechterlijke procedure zou
over ieders verantwoordelijkheid en taak
wél de gewenste duidelijkheid kunnen
worden verkregen. Dit zou echter jaren vergen en bovendien voor beide partijen hoge
kosten met zich brengen. Teneinde hier snel
helderheid over te krijgen, stelde hij voor
– op kosten van de gemeente – een onafhankelijke derde in te schakelen. Die zou tot
taak moeten krijgen binnen een afzienbare
termijn duidelijkheid over een en ander te
verschaffen. Hierbij dacht hij primair aan
een onderzoek naar het proces van de afgelopen jaren in de relatie tussen de gemeente
en de Vogelwijk. De wijkdelegatie bepleitte
primair naar inhoudelijke punten te laten
kijken, zoals de juiste uitleg van wettelijke
regels (waaronder die van de Waterwet), de
mogelijk te treffen waterhuishoudkundige
en technische maatregelen en de kostenbateneffectiviteit hiervan.
Afspraken
Uiteindelijk werd afgesproken dat eind
september een door de gemeente én de
wijkvereniging te accorderen naam van de
in te schakelen persoon en diens opdracht
ter tafel moeten liggen. De te kiezen persoon
(die de bevoegdheid zal krijgen waar nodig
andere onafhankelijke deskundigen in te
schakelen) zal een strikte termijn meekrijgen, bijvoorbeeld drie maanden, waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
De wijkdelegatie pleitte ervoor dat in elk
geval vóór het regenseizoen van voorjaar
2017 duidelijkheid wordt verkregen.

Verband tussen
grondwater en verwijderde
duinvegetatie
Door Victor Koningsberger
(Werkgroep Grondwateroverlast)
In het zomernummer van dit wijkblad stond
een interessant artikel onder de kop Oplossing
stuifzandprobleem in duinen heeft tijd nodig.
Daarin was onder meer te lezen dat wijkgenoot
Roel Bekker in een gesprek met groenbeheerder
Hans Kruiderink van het stadsdeel Segbroek
het vermoeden op tafel had gelegd dat er een
verband bestaat tussen het verwijderen van
oude duinvegetatie en de sinds enige jaren weer
toegenomen grondwateroverlast in de Vogelwijk.
Kruiderink ontkende dat er een dergelijk verband
bestaat.
In een telefoongesprek van enkele maanden
geleden heeft de heer Kruiderink echter tegenover mij bevestigd dat er wel degelijk samenhang
is tussen het afplaggen van de duinen en het
gestegen grondwater. Daarin wees hij erop dat
regenwater nu niet langer meer in de humuslaag
wordt opgenomen om duinvegetatie van het
nodige vocht te voorzien. Kruiderink: ‘Het zakt nu
– in een veel groter volume dan vroeger – meteen in het duinzand weg en komt eerder in het
grondwater terecht. Dit stroomt vervolgens uit
de duinen af richting de lager gelegen Vogelwijk,
en draagt daar bij aan een verhoging van de
grondwaterstand’.
In een e-mail liet de heer Kruiderink me verder
weten dat bij het opstellen van het plan voor verwijdering van ‘niet-natuurlijke’ duinvegetatie niet
was onderzocht wat de effecten ervan zouden
kunnen zijn op de grondwaterstand in de wijk.
Conclusie mijnerzijds: ook dit onderdeel van
bedoeld plan blijkt (net als het effect ervan in de
vorm van stuifzand) tevoren onvoldoende te zijn
doordacht.
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Al twintig mozaïektegels in
Vogelwijklanen
vogel, werd deze laan bedacht met een afbeelding van een Vlaamse Gaai, want in de jaren
dertig heette deze laan aan de zuidgrens van de
wijk aanvankelijk Vlaamse Gaailaan. De plaatsing van de tegels had hier en daar een feestelijk tintje, gepaard gaande met champagne.

Dit jaar heeft een groep Vogelwijkbewoners
onder leiding van Simone Kappeyne een
serie mozaïektegels vervaardigd met kleurige
afbeeldingen van vogels. Inmiddels hebben al
twintig van deze tegels een plekje gekregen
in de trottoirs van de lanen die naar de betreffende vogels zijn vernoemd. Het tegelproject
is financieel ondersteund door de cultuurcommissie van de wijkvereniging.

Parelroute
Op zaterdagmiddag 8 oktober is in het kader
van de jaarlijkse Parelroute (een tocht langs
onder meer kunstenaars en kunstwerken in de
Bomen- en Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt en
Vogelwijk) een fietstochtje uitgezet langs een
aantal Vogelwijk-mozaïektegels. Bovendien is
die dag bij elke tegel iets te doen. Overigens
geeft Simone Kappeyne op 8 oktober bij haar
huis (Laan van Poot 414) ook een poppen
theatervoorstelling voor peuters en kleuters.
Ook dit is onderdeel van het Parel-programma.

Eind april werden tegels aangebracht in de
Rietzangerlaan, Sijzenlaan, Pauwenlaan,
Kramsvogellaan, Kwartellaan, Patrijslaan,
IJsvogelplein, Distelvinkenplein, Papegaailaan
en Laan van Poot (afbeelding van twee reiger
poten in het groen).
Deze zomer kregen de volgende lanen een
mozaïek-kunstwerkje: Tortellaan, Sperwerlaan,
Roodborstlaan, Kiplaan, Haanplein, Mezen
laan, Kruisbeklaan, Zwaluwlaan, Eendenlaan
(zie foto) en De Savornin Lohmanlaan. Omdat
De Savornin Lohman een politicus was en geen
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Kopersvereniging Hellasduin
in oprichting

Door Paul Lohmann en Bert Bruning
Zoals u in voorliggende maanden al in dit
blad heeft kunnen lezen, zijn diverse bewoners van de Vogelwijk actief betrokken bij de
planontwikkeling rondom het HALO-terrein
aan de Laan van Poot nabij de Tortellaan. Het
is de bedoeling op deze locatie 35 à 40 (koop)
appartementen te bouwen. Deze appartementen zijn bij uitstek geschikt voor bewoners uit
de Vogelwijk die hun te ruim of te bewerkelijk
geworden huis willen verlaten, maar wel in de
wijk willen blijven wonen en op dit moment
niets kunnen vinden aangezien het aanbod aan
(gelijkvloerse) appartementen hier beperkt is.
Het nieuwbouwproject, dat de naam Hellasduin
heeft gekregen, krijgt mede gestalte door de
inzet en begeleiding van de HALO-commissie,
die vanuit de wijkvereniging het proces in
goede banen leidt en de belangen van de wijk
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behartigt, én vanuit de in maart jl. opgerichte
Kopersgroep CPO Hellasduin. CPO staat in dit
geval voor Collectief Particulier Opdrachtgevers
chap, een aanpak waarbij zowel de planontwikkeling als de realisatie van de appartementen
voornamelijk vanuit de toekomstige bewoners/
eigenaren wordt vormgegeven.
Professionele begeleiding
In maart jl. heeft een eerste oriënterende kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden waarbij
de ideëen en gedachten voor een mogelijke
ontwikkeling op de HALO-locatie naar voren
zijn gebracht. Vanuit deze – goed bezochte bijeenkomst, is een groep van alvast 25 potentiële kopers gevormd, die begin mei jl. opnieuw
bijeengekomen zijn. De daar aanwezigen hebben zich uitgesproken als groep verder te zullen

gaan met de planvorming. Tevens zijn zij bereidt
de benodigde financiële middelen op tafel te
leggen om deze planvorming ook te realiseren.
De initiatiefnemers van het CPO-project (teven
auteurs van dit artikel) hebben inmiddels al
meerdere acties ondernomen om het project
van de grond te krijgen. Hoewel ze beiden voldoende ervaring hebben in het vastgoed en met
projectontwikkeling en ook op andere terreinen
al eerder in de wijk actief zijn geweest, zien zij
ook in dat een dergelijk traject te omvangrijk is
om zonder professionele begeleiding te doen.
Om die reden is na een gespreksronde met adviseurs en ervaringsdeskundigen ervoor gekozen
de eerste fase van het project te laten begeleiden
door het bureau Building Community (van
Katja van der Valk) uit Driebergen, die eerder de
kar getrokken heeft bij het Haagse CPO-project
De Groene Mient.
Tijdens een vergadering begin juni konden
de potentiële kopers van een appartement in
Hellasduin kennis nemen van de ervaringen die
bij het CPO-project aan de Mient zijn opgedaan.
Arie Visser, voormalige penningmeester van de
Vereniging De Groene Mient, verschafte hierbij
veel informatie.

Statuten
Begin juli heeft het Amsterdamse architectenbureau IAA zich aan de kopersvergadering gepresenteerd en daarbij aangegeven hoe zij ons
kunnen begeleiden bij het ontwerptraject van
het complex alsmede van de directe omgeving.
Eind juli is de laatste hand gelegd aan de statuten van deVereniging Kopers Hellasduin. Het
doel van deze vereniging moge duidelijk zijn:
het (doen) ontwikkelen en tot stand brengen
van het woningbouwproject Hellasduin. Als de
kopersvereniging is opgericht, zal het lidmaatschap aan de (overige) deelnemers worden
voorgelegd.
Dit lidmaatschap is niet vrijblijvend! Het kent
allereerst een financiële toets om te bezien of
het potentiële lid in staat is een appartement in
Hellasduin te kunnen bekostigen/financieren.
Nadat deze toets positief is afgerond, wordt
men lid van de kopersvereniging en daarmee
direct betrokken bij het plan- en ontwerp
proces.
Nadere informatie of aanmelding als geïnteresseerde kan via www.hellasduin.nl

Er gaat in december weer een Vogelwijk-kerstkoor zingen
Een jaar geleden is een gelegenheidskoor van
Vogelwijkbewoners samengesteld, dat in de week
voor kerst met succes kerstliederen ten gehore
heeft gebracht in onder meer het winkelcentrum
Savornin Lohmanplein en bij de winkels op de
Goudsbloemlaan. De roep om herhaling was
groot, zodat is besloten dit jaar opnieuw een
Vogelwijk-kerstkoor te formeren. Iedereen die kan
zingen, gevoel heeft voor harmonie en (enigszins)
overweg kan met bladmuziek, wordt uitgenodigd
hieraan deel te nemen. De repetities beginnen op
maandagavond 3 oktober in de Heldringschool
aan het IJsvogelplein.
De muzikale leiding is wederom in de enthousiaste en kundige handen van Marieke Stoel. De op-

tredens zullen plaatsvinden op zaterdagmiddag
17 december.
Een van de locaties zal zijn het verzorgingshuis
Uitzicht (Zonnebloemstraat). Over een andere
locatie wordt nog overleg gevoerd.
De repetities zijn vanaf 3 oktober tot half december elke maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur in
de Heldringschool. Enkele malen zal na de repetitie het glas worden geheven, voor de gezelligheid
en ter versterking van de onderlinge band.
Zeg het voort en geef je snel op bij Anneke
Blaauw-Kiestra (e-mail: annekiest@gmail.com) of
telefonisch bij Willem van Tuijl: 06-13771998.
Graag tot maandag 3 oktober!
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Onderwijs en politiek in de tuin
Op een van de heetste dagen van het jaar, woensdag 24 augustus, kwamen zo’n
25 wijkbewoners in de zwoele avond naar het huis van VVD-kamerlid Pieter
Duisenberg aan de Kwikstaartlaan. Gezeten in de achtertuin discussieerden ze
daar met Pieter en ‘special guest’ staatssecretaris Sander Dekker over allerlei
onderwerpen uit Sanders brede portefeuille: onderwijs.
Na een korte inleiding door de staatssecretaris was de vloer open voor eenieder die maar
wilde, waarna een geanimerde gedachten
wisseling ontstond. Zo ging het onder meer
over ‘passend onderwijs’, wat voor grote
verschillen tussen leerlingen in één klas kan
zorgen, over de ontwikkeling van leraren en
de tijd en ruimte die er naast de volle lesroosters en andere werkzaamheden is om om die
te realiseren, over de rol van de onderwijsinspectie en over de wijze waarop scholen met
de vele overheidsregels moeten of kunnen
omgaan (’Een jaarplan hoeft er heus niet uit te
zien als een proefschrift’ en ook: ‘Het belang
van het kind mag nooit ondergeschikt worden

gemaakt aan de regels’).
Over toetsen en in het bijzonder de CITO-toets
op de basisschool was iedereen het eens dat de
leraar het schooladvies geeft, waarbij de CITO
slechts een ondersteunend middel zou moeten
zijn. Ook was er overeenstemming over dat in
de 21e eeuw ook persoonlijke vaardigheden
(bijvoorbeeld samenwerken, kritisch nadenken,
lef en ondernemen) voor leerlingen cruciaal
zijn en in de manier van leren (en examineren)
moeten worden verwerkt.
Eén van de aanwezigen merkte na afloop op:
,,Mooi dat de lijnen zo kort kunnen zijn. Het
Binnenhof komt op deze manier letterlijk dichtbij, in een achtertuin aan de Kwikstaartlaan.’’

Foto: Annemiek Rutters
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Brits-Nederlandse symbiose
aan de Koekoeklaan
‘Het was een uitgewoond huis, maar nu willen
we er niet meer weg’
Door Dick van Rietschoten

Als de Hollandse nazomer ten einde loopt en
kou en nattigheid hier de overhand krijgen,
wordt aan de Koekoeklaan 22 meestal de
vakantiebagage gepakt. De bewoners John en
Manya Mills maken zich dan op voor een reis
naar een onderkomen aan de Spaanse Costa
Blanca. Ze verblijven er enkele malen per
jaar, vooral als de temperatuur daar tussen de
20 en 25 graden schommelt. ,,In de zomers
blijven we altijd in Nederland, want dan is het
in Spanje veel te heet en te druk, maar als het
hier guurder wordt, gaan we graag een poosje
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zuidwaarts’’, zegt Manya.
,,We hebben het een paar keer met de auto
gedaan’’, voegt John toe, ,,maar de laatste tijd
nemen we een goedkope vlucht naar Alicante
en dan huren we daar voor weinig geld een
simpel autootje. Het maakt in reiskosten niet
eens zo veel uit.’’
,,Hier in de Koekoeklaan genieten we ook
hoor, al zo’n veertig jaar. Vorig jaar waren we
bijna verhuisd naar een nieuwbouwappartement in het Benoordenhout. We hadden het
zelfs al gekocht, want we dachten: als we voor

langere tijd naar Spanje gaan, is zo’n appartement praktischer. Maar om diverse redenen
voelde het na een poosje toch niet lekker. We
besloten toen gewoon in de Vogelwijk te blijven
en de flat weer te verkopen.’’
Engeland
Als je goed naar John luistert, kun je horen
dat Nederlands niet zijn ‘native language’ is.
Hij werd 73 jaar geleden geboren in NoordEngeland, in de kustplaats South Shields aan
de monding van de rivier de Tyne, niet ver van
Newcastle. Manya: ,,Ze spreken daar een wonderlijk dialect, het Geordie.’’ John, lachend:
,,Ja, daar hebben zelfs andere Engelsen het
moeilijk mee!’’ Manya: ,,Toen ik voor de eerste
keer bij Johns familie op bezoek kwam, verstond ik geen woord van wat ze zeiden, terwijl
ik in New York had gewerkt en een diploma MO
Engels had.’’
Manya is - als Manya Schreiner - geboren
en getogen in de Vruchtenbuurt, waar haar
ouderlijk huis in de Sinaasappelstraat stond. Ze
zag John voor het eerst in 1974. Destijds werkte
ze in een pand dat volgens velen nu hoog in
de top 10 van lelijkste Haagse bouwwerken
staat: het kantorencomplex boven de ingang
van het Centraal Station. ,,Ik ging met een
vriendin lunchen in een bistro aan het begin
van de Bezuidenhoutseweg, Klein Duimpje,
een zaak die allang niet meer bestaat. John was
daar ook, want die bleek in hetzelfde gebouw
te werken als ik, bij een Engels ingenieursbureau. Hij zag er zeer aantrekkelijk uit: blond,
gebruind en slank.’’
,,Dat is niet zo gek’’, lacht John, ,,want ik was
nog jong en kwam net terug uit het MiddenOosten, waar ik vier jaar in Dubai en SaoediArabië had gewerkt. Ik had in Engeland een
opleiding tot bouwkundig ingenieur gevolgd.
In Dubai was ik betrokken bij de aanleg van
een haven en in Saoedi-Arabië werkte ik op aan
een defensieproject. Saoedi-Arabië is trouwens
verre van leuk. Het is streng islamitisch en er
heerst een totaal alcoholverbod. Maar met een

beetje inventiviteit kom je een heel eind. Er
waren mensen die hun eigen bier brouwden.’’
,,Toen ik na die periode was teruggegaan naar
Engeland, kreeg ik van een vriend die in Den
Haag werkte het verzoek om hem te komen
assisteren bij een bepaalde klus. Zo ging ik dus
naar Den Haag. En ik ben er gewoon blijven
hangen, want ik kon er een baan krijgen bij
het Britse bedrijf King Wilkinson, dat in de
petrochemische industrie actief was. En zoals
Manya al zei: we hadden kantoorruimte boven
het Centraal Station. Ik woonde toen in een
huurflatje in Mariahoeve.’’
Nederlandse taal
Toen Manya John voor het eerst zag, sprong
er nog niet direct een wederzijdse vonk over.
,,Dat gebeurde pas maanden later’’, zegt
Manya. ,,John sprak geen woord Nederlands,
maar ik had geen moeite met het Engels.
Na de middelbare school had ik een opleiding voor directiesecretaresse gedaan en zo
belandde ik uiteindelijk via het ministerie
van Buitenlandse Zaken in New York. Daar
heb ik tweeënhalf jaar voor de Nederlandse
Permanente Vertegenwoordiging bij de
Verenigde Naties gewerkt.’’
Na verloop van tijd ging het stel samenwonen op een huuretage aan de Frederik
Hendriklaan. Intussen had John besloten
zich de Nederlandse taal eigen te maken. ,,Bij
een talenprakticum volgde ik een basiscursus
van tien weken, maar daarna had ik niet zo
veel zin meer in het volgende lesniveau. Ik
dacht dat ik het in de praktijk wel zou kunnen
redden, maar dat viel toch niet mee. In feite
is Manya mijn lerares Nederlands geweest.
Het heeft nog wel een paar jaar geduurd
voordat ik de taal goed beheerste, want het
vervelende is dat Nederlanders direct in het
Engels tegen je beginnen te praten zodra ze
merken dat je een Engels accent hebt. Zo word
je niet gestimuleerd om de taal goed te leren.
Buitenlanders die Nederlands willen spreken,
moet je gewoon hun gang laten gaan en waar
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nodig corrigeren. Laat ze maar stuntelen. Dat is
de beste manier om het te leren.’’
Koekoeklaan
Na een aantal jaren als huurders op de Frederik
Hendriklaan te hebben gewoond, werd het
gezamenlijke verlangen naar een eigen huis
steeds sterker. Maar het was druk op de koopwoningmarkt, vooral in het middensegment.
Telkens als John en Manya een leuk pandje
meenden te hebben gevonden, werd het voor
hun neus weggekaapt.
John: ,,Op een dag in het voorjaar van 1976
zei makelaar Belderbos senior tegen ons dat-ie
voor een aantrekkelijke prijs voor ons een huis
in de Vogelwijk had. We moesten dan wel
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.
Zo kwamen we op de Koekoeklaan terecht.
Nou, dat huis was inderdaad uitgewoond. Er
hadden twee oude Indische dametjes in gezeten. Eentje woonde boven en eentje beneden.
En er was niet eens een douche of een bad! We
snapten niet hoe ze zo hadden kunnen leven.
Ze wasten zich waarschijnlijk aan de keukenkraan en gingen geregeld naar een badhuis,
want die had je toen nog. Toch hebben we het
huis gekocht, want we dachten: zo’n kans krijgen we nooit meer en we knappen het geleidelijk wel op.’’
Manya slaat de ogen ten hemel als ze er nog
aan terugdenkt. ,,Dat opknappen viel wel
zwaar tegen, want ons budget was beperkt, dus

De Koekoeklaan anno 1928.
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we moesten veel zelf doen. We zijn nog ruim
twee jaar op ‘de Fred’ blijven wonen. Zo lang
heeft het geduurd voordat we het huis naar
onze zin bewoonbaar hadden gemaakt. Maar
we hebben er nooit spijt van gehad dat we ’t
hebben gekocht.’’
Dochter
Eind 1979, toen ze een jaar op de Koekoeklaan
woonden, besloten John en Manya te gaan
trouwen. John was toen net in dienst gekomen
bij de Amerikaanse ‘engineering company’
Lummus, die een groot kantoor had op de
Kalvermarkt, waar nu het Haagse stadhuis
oftewel IJspaleis staat. Negen jaar later werd
hun dochter Jessica geboren, die nu nog altijd
zowel de Nederlandse als de Britse nationaliteit
heeft omdat John weliswaar zeer ingeburgerd
is, maar zich nooit tot Nederlander heeft laten
naturaliseren.
,,Jessica is eind juni aan de TU Delft afgestudeerd als industrieel ontwerper’’, glundert
Manya, terwijl de net zo trotse vader een kopie
van Jessica’s eindscriptie laat zien, geschreven
in onberispelijk Engels (met wat hulp van pa
en ma). ,,We hebben het behalen van haar
mastertitel met een groot feest gevierd, dat
snap je wel.’’
Toen John acht jaar geleden als leidinggevend
ingenieur bij Lummus met pensioen ging,
hield z’n werkzame leven niet onmiddellijk op.
Hij ging wel wat meer golfen bij de Haagsche

De Koekoeklaan anno nu.

Golf & Country Club waar hij lid van is, maar
geregeld bereikten hem nog verzoeken vanuit
de petrochemische bedrijfstak om hier en daar
tijdelijk als consulent in te springen. Zo werkte
hij vorig jaar nog een aantal maanden bij Shell
Moerdijk. ,,Maar nu is het echt over en uit’’,
zegt hij resoluut. ,,Voortaan kunnen we zo vaak
of zo lang naar Spanje als we er zin in hebben.’’
Homeopathie
Waar John golfen tot zijn grote hobby rekent,
heeft Manya een oorspronkelijke hobby ontwikkeld tot een serieuze bezigheid. Naast de
voordeur op de Koekoeklaan hangt een bordje
waarop men kan lezen dat zij een erkend klassiek homeopaat is.

,,Ik heb altijd grote belangstelling gehad voor
de geneeskrachtige werking van planten’’, vertelt ze. ,,Eind jaren tachtig volgde ik een basisopleiding geneeskunde en daarna heb ik verder
gestudeerd aan de School voor Homeopathie in
Bloemendaal en Amersfoort. Sinds een jaar of
twintig sta ik onder ‘homeopathie’ of ‘alternatieve geneeswijzen’ in de Gouden Gids vermeld.
Sinds zeven jaar werk ik ook als NES-therapeut.
Dat staat voor Nutri Energetic Systems. Ik heb
een apparaat waarmee via een scan verstoringen in de energiebanen in het lichaam kunnen
worden afgelezen. Die verstoringen kunnen
worden gecorrigeerd. Het wordt een te lang
verhaal om dat allemaal uit te leggen. Kijk maar
eens op internet hoe het werkt.’’

Nieuwe cursussen kunstgeschiedenis op
nieuwe locatie: Laan van Poot 292
Vanaf eind september verzorgt kunsthistoricus en wijkbewoonster Saskia Gras weer twee
nieuwe cursussen kunstgeschiedenis: een achtdelige serie over architectuur van de 20e eeuw en
een tiendelige reeks over Europese kunst in de
15e en 16e eeuw (Renaissance en Maniërisme).
De locatie waar Saskia haar lezingen met lichtbeelden verzorgt is niet meer het vergaderzaaltje
bij de kerk aan de Rietzangerlaan, maar een
ruimere zaal in het gebouw Ken u Zelven, Laan
van Poot 292.
Architectuur
De architectuur staat centraal op maandagmiddagen van 15.00 - 16.45 uur, en wel op de volgende data: 26 september, 3, 10 en 31 oktober,
7, 14, 21 en 28 november. Kosten: € 110 (inclusief
een samenvatting op schrift).
Begonnen wordt met Antoni Gaudí en op
de maandagen daarna passeren Frank Lloyd
Wright, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Le
Corbusier, Louis Kahn, Renzo Piano en Rem
Koolhaas de revue.

Renaissaince en Maniërisme
Deze cursus wordt gegeven op tien donderdagochtenden, telkens van 10.00 tot 11.45 uur. De
data zijn: 29 september, 6 en 13 oktober, 3, 10, 17
en 24 november, 1, 8 en 15 december.
Kosten: € 135 (inclusief syllabus).
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen/personen aan bod: Piero della Francesca,
Michelangelo, de Stanze van Rafaël in het
Vaticaan, koning Francois I en Fontainebleau,
Pieter Brueghel de Oude, Lucas van Leyden,
Schoonheidsidealen en vruchtbaarheidssymbolen, Hollandse Portretten in de 16e eeuw,
Verzamelmanie (naturalia, rariteiten, artefacten en
curiosa) en musicus Josquin des Prés en zijn tijd.
Aanmelden
Voor aanmelding en/of meer informatie kunt
u terecht op de website
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl, via een mail
naar saskiagras@hccnet.nl of via telefoon
070 - 4481054 (eventueel antwoordapparaat
inspreken).
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Subsidie op aankoop van
elektrische auto
Wilt u een 100% elektrische auto kopen?
Tweedehands of nieuw? U kunt daarvoor
tot 30 juni 2017 subsidie aanvragen bij de
gemeente.
Via de regeling kunnen 100% elektrische
personenauto’s, bestelauto’s of taxi’s met
subsidie worden aangeschaft.
Het subsidiebedrag is maximaal € 3.000
voor een gebruikte auto en maximaal
€ 5.000 voor een nieuwe auto. De subsidie
kan echter nooit hoger zijn dan 50% van de
aanschafprijs. Ook moet de aanvrager sinds
1 januari dit jaar (of langer) in Den Haags
wonen.
Het totale beschikbare subsidiebedrag voor
personenauto’s is € 200.000. Voor bestelauto’s en taxi’s samen heeft de gemeente
€ 400.000 beschikbaar.

Aanvragen
Een subsidiebedrag kan worden verkregen
door het indienen van een aanvraagformulier. Let wel: de aanvraag moet worden
ingediend voordat u tot daadwerklijke koop
van de auto overgaat.
Het aanvraagformulier is te vinden op de
officiële website van de gemeente: www.denhaag.nl. Tik als zoekopdracht rechtsboven op
de ‘voorpagina’ van de website de woorden
‘elektrische auto’ in en vanzelf verschijnt dan
de subsidieregeling met een uitleg en een
link naar het aanvraagformulier.
U print het formulier, vult het in en stuurt
het samen met alle gevraagde documenten
(zoals de offerte van aankoop door een
erkende garage of dealer) per post naar de
gemeente. Binnen vier weken na ontvangst
van de aanvraag krijgt u een reactie van de
gemeente. Binnen twee weken na dagtekening van het besluit tot subsidievaststelling
wordt de subsidie uitbetaald.
Voor nadere vragen kunt u een e-mail sturen
naar denhaagelektrisch@denhaag.nl.

Informatieavond 9 november

Vogelwijk Energie(k) organiseert voor zijn leden en andere belangstellenden op woensdagavond 9 november een informatieavond waarbij
diverse aspecten van energiebesparing aan bod komen. Er zal ook een
bijzondere spreker zijn. Locatie: de kantine van voetbalvereniging
Quick (Savornin Lohmanlaan). Aanvang: 20.00 uur.

Nieuwe cursus Praktische Filosofie aan de Sportlaan
In de week van 10 oktober begint er aan de
Sportlaan 91 opnieuw op 2 of 3 avonden een
tiendelige introductiecursus Praktische Filosofie
voor slechts € 10.
In groepen van 10 à 15 cursisten worden de
eigen wijsheid en ervaringen van de cursisten
gedeeld en gespiegeld tegen de achtergrond
van universele kennis uit diverse tradities, met
name de Grieks-Romeinse filosofie (o.a. Plato),
Advaita Vedanta en Christendom. Eerder dit jaar

hebben circa veertig cursisten met succes aan
deze cursus deelgenomen.
Op zaterdag 8 oktober is er ’s-middags Open
Huis. U bent van 14.00 - 16.00 uur welkom voor
een gesprek, een workshop, hapje en drankje.
Op dinsdag 4 oktober is er een filosofische
inloopochtend (10.30 – 12.30).
Nadere informatie en aanmelding via de website
www.praktischefilosofie.nl
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Al ruim zestig jaar verknocht
aan een Sportlaanflat
Door Tineke Bonarius-Van Os
Sinds 1954, toen de flat opgeleverd werd, woon
ik (geboren in 1925) met groot genoegen op de
Sportlaan. Twee keer verhuisden we, maar we
bleven aldoor in hetzelfde flatcomplex: eerst op
nummer 1126, toen op 1118 en nu – op de kop
af al een halve eeuw – op 1104. Het van oorsprong zandkleurige gebouw, met een zweem
van geel, is ontworpen door Piet Zanstra, die
voor een flat aan de Segbroeklaan ooit de
Berlage-architectuurprijs heeft gekregen.
Met mijn man Hans Bonarius, overleden in
2009, heb ik na ons huwelijk in 1951 eerst twee
jaar in het Benoordenhout bij een oude moeder
en een volwassen zoon ingewoond. Twee kamers aan de achterkant, kijkend op de was van
de overburen, met gebruik van keuken en wc
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en in de badkamer een wastafel en bad, maar
geen warm water. Toen onze zoon Michiel was
geboren, hadden we recht op een eigen woning
Luxueus
Ik was de koning te rijk met de nieuwe drie
kamer-huurflat aan de Sportlaan . Het was
eigenlijk boven onze begroting en te luxueus.
Een badkamer met bad, een Bruynzeelkeuken,
ontworpen door Piet Zwart die les had gegeven aan de Haagse Academie van Beeldende
Kunsten waar ik een opleiding grafische
vormgeving had gevolgd, een boiler, een kolen
gestookte centrale verwarming (met iedere
twee weken de kolenboer die in een hok op het
balkon een grote zak kolen stortte) en een lift.

In het begin stookten we vanwege de kosten
alleen een potkacheltje in de huiskamer.
Aan de achterkant van de flat, de woonkant,
was een grote zandvlakte waar een vijver werd
gegraven. Bovendien werd aan de voorkant de
Sportlaan opnieuw geasfalteerd, dus Michiel
(1,5 jaar) rende de hele dag van voor naar achter om niets te missen van al die bedrijvigheid.
Al gauw kregen de meeste jonge stellen die in
de flats woonden een tweede kind. ‘s Morgens,
als de vaders vertrokken, stonden de moeders
met boerende baby’s ze uit te zwaaien. Bij ons
werd in 1959 zoon Bart geboren. Mijn man
Hans werkte bij Esveha, de fabriek van schoolen kantoorartikelen aan de Rijswijkseweg, bekend van de multo-ringbanden. Later kwam hij
in de directie.
Verkeer
Voor ons inspringend stuk van 24 flats stonden
in de beginperiode slechts twee auto’s. Die
waren van oud-indischgasten die nog net voor
de oorlog met de buit gerepatrieerd waren.
Over de Sportlaan denderden de vrachtwagens
van de Norfolk Line. Toen de flats scheuren
gingen vertonen werd vrachtverkeer in ons deel
van de Sportlaan verboden.
Er was nog geen snelheidsbeperking, dus om
de haverklap sloegen er auto’s over de kop in de
bocht van de Segbroeklaan bij de Kwartellaan.
Je hoorde het al aankomen door de piepende
remmen.
De kinderen roeiden later met rubberboten in
de vijver van de Haagse Beek achter de flats. Ik
herinner me dat er begin jaren zeventig een politieauto met gillende sirene tot stilstand kwam
omdat er een eend in de vijver zwom die een
dobber had ingeslikt. De hengel zat er nog aan.
De twee agenten m/v, wilden het water niet
in en vroegen assistentie, maar hun collega’s
wilden er ook niet in. Na lang beraad werd
uiteindelijk besloten de brandweer te bellen. Er
ging een boot te water en al met al is men toen
minstens een half uur bezig geweest om het
beestje te redden.

Vanwege de hoge bomen en al het groen kan ik
nu ‘s zomers de vijvers en de Segbroeklaan niet
meer zien. Dat is wel jammer, maar anderzijds
vormen die bomen wel een geluidsscherm tegen
het verkeerslawaai.
Buren
We hadden in de flat een aantal kleurrijke
buren, zoals een Indonesische diplomaat met
z’n gezin. Hij droeg de titel van prins oftewel
‘Raden’. Af en toe hielden ze een receptie en
daaraan voorafgaand werd er dag lang door een
‘kokkie’ gekookt, wat je natuurlijk in de hele flat
kon ruiken. Als de receptie begon, kwam het
hele Wielewaalplein vol CD-auto’s te staan. Het
plein werd daarvoor speciaal afgezet. Toen de
familie uit Nederland ging vertrekken, stond het
echtpaar in vol ornaat voor de voordeur om van
iedereen afscheid te nemen, beiden in prachtig
tenue en hij met een kris met edelstenen opzij.
Aan de overkant op de Sportlaan woonden diplomaten van een Afrikaans land. Daar was de
tuin geregeld vol kleurige jurken en lichtjes.
Beneden ons woonde architect Dirk Verheus
met vrouw en twee volwassen dochters.
Hij werkte bij Monumentenzorg en gaf leiding
aan de restauratie van de kerk in Hoog Elten,
een oorspronkelijk Duits grensdorp in de
Achterhoek dat we na de oorlog hadden geannexeerd. Een paar maal per week kwam een
auto met chauffeur Dirk ophalen en ’s avonds
weer thuis brengen. Toen de restauratie eindelijk af was, in 1963, moesten we Elten en Hoog
Elten weer aan de Duitsers teruggeven! Maar
Dirk kreeg een nieuwe taak: hij moest kasteel
Drakensteyn restaureren omdat prinses Beatrix
daar zou gaan wonen. Eerder al was hij ook
bezig geweest met de restauratie van kasteel
Warmelo in Overijssel, waar prinses Armgard
woonde, de moeder van prins Bernhard. Na het
werk kwam Dirk vaak nog even met de jeneverfles naar boven om met ons wat bij te praten. Hij
kon prachtig moppen vertellen. Hij zei altijd dat
hij met Armgard de meeste pret had. Die hield
wel van zijn moppen.
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De splitsing Sportlaan/Segbroeklaan in 1955, een jaar na oplevering van het laatste flatblok.

Gevelkunst
Na zes jaar op nummer 1126 te hebben gewoond, verhuisden we naar een vierkamerflat
op nummer 1118, binnen hetzelfde portiek,
dus zowat naast de deur. Na weer zes jaar
gingen we naar een vijfkamerflat op nummer
1104, een portiek verderop, waar ik nu nog
steeds woon en tot het einde hoop te kunnen
blijven wonen.
Toen een paar jaar geleden de gevels van de
flats werden opgeknapt en de voordeuren
opnieuw werden geverfd, heb ik me geërgerd
aan de manier waarop de kleurige gevelstenen boven de ingangen van de portieken zijn
behandeld. De ontwerpers, het kunstenaarsechtpaar Jan en Catharina Goeting-Stultiëns,
waren goede vrienden van ons. In 1954, toen
de stenen werden aangebracht, kwam Jan
geregeld bij mij lunchen. De kunstwerken
werden met behulp van de sgrafitto-techniek
gemaakt. Daarbij worden verschillende
gekleurde laagjes cement over elkaar aangebracht. Je krabbelt daarna steeds een laag weg

tot je op de goede kleur komt.
Bij de renovatie heeft een schilder naar eigen
inzicht de vreselijkste kleuren op de gevelstenen gesmeerd. Hij had gewoon met een borstel
de stenen schoon kunnen maken of desnoods
met wat schuurpapier.De oorspronkelijke kleuren zitten er namelijk nog wel onder. Ik heb bij
allerlei instanties alarm geslagen, maar geen
hond die het interesseerde. Als je dood bent is
je werk vogelvrij. Niet zo leuk.
Op de step
Voor het overige geniet ik nog steeds hier,
onder meer van de schitterende luchten die ik
als bewoonster van de hoogste etage bij zonsondergang vaak aan de ‘zeekant’ zie. Beneden
op straat heb ik een groot model step met
luchtbanden staan. Een paar keer per week
doe ik een rugzakje om en ga ik op de step
naar de Goudsbloemlaan voor boodschappen.
Het rugzakje hoef ik niet eens af te doen, want
de winkeliers kennen me al jaren. Ik draai m’n
rug naar hen toe en ze stoppen alles erin.
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Europese School toonbeeld
van ideale integratie
Door Magda van Eijck
Als je vanuit de Vogelwijk over de Segbroeklaan
richting Houtrustbug rijdt, zie je vlak voor de
brug aan de rechterkant de Europese School
staan. Het gebouw staat er al een flink aantal
jaren. Eerst was het een vestiging van ROC
Mondriaan, maar toen deze het gebouw
verlaten had, trok in de zomer van 2012 de
Europese School erin. Het Rijnlands Lyceum,
dat al jaren een begrip in de regio en ver daar
buiten is, nam het initiatief tot de oprichting
van deze school.
Groei
Helen Hartmann, hoofd communicatie van de
Europese School, leidt me de hele school door.
Dat is nog een behoorlijke tocht, want het is
echt een groot gebouw, met aan de zijkant zelfs
nog een serie ‘portacabins’ waarin ook leslokalen zitten. De overgang van het hoofdgebouw
naar de portacabins merk je niet. Alles ziet er
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hetzelfde uit: licht, kleurrijk en vol met vrolijke
kinderen, van kleuter tot bijna volwassene. De
portacabins zijn erbij gekomen vanwege de
flinke groei van de school in de afgelopen vier
jaar. De Europese school telt nu meer dan 600
leerlingen. ,,En er wordt nog meer bij gebouwd”, meldt Helen. ,,Aan de kant tegenover
de portacabins komt nog een kinderopvang.”
Europese instanties
De leerlingen zijn kinderen van mensen die
bij een Europese organisatie of instituut in
de regio Den Haag werken, zoals Europol,
Eurojust, ESA, ESTEC en het Europees
Octrooibureau. De Europese Scholen – in heel
Europa zijn er veertien - zijn dan ook opgericht
om de mobiliteit van deze Europese functionarissen te bevorderen. Het doel van de school
is te voorkomen dat de kinderen van deze
werknemers na een verblijf in het buitenland

leermoeilijkheden ondervinden als ze weer
naar hun vaderland terugkeren of verhuizen
naar een ander Europees land.
Omdat de lokalen en vooral ook de leerlingen
er zo vrolijk uitzien en het lesprogramma zo
internationaal is, komt vanzelf de vraag op
of ook ‘gewone Haagse leerlingen’ zich voor
deze school kunnen opgeven. Onder bepaalde
voorwaarden is dat mogelijk, vertelt Helen.
,,De leerlingen waarvan de ouders bij een van
de eerder genoemde Europese organisaties
werken, hebben in ieder geval een gereserveerde plaats op de school. Als er dan nog
plaatsen over zijn, zijn ook andere kinderen
van harte welkom, mits zij voldoen aan de
criteria voor toelating tot internationaal onderwijs die in Nederland door het ministerie
van Onderwijs en Cultuur zijn opgesteld.” Het
eindniveau van de leerlingen op deze school
is vergelijkbaar met ‘ons’ vwo.
Les in moedertaal
Leerlingen kunnen les krijgen in hun moedertaal (bijvoorbeeld Duits, Fins, Frans,
Grieks, Italiaans, Spaans) maar ook in het
Nederlands. De meeste leerlingen, ook al zijn
ze nog heel klein, spreken echter verschillende talen en leren en spelen moeiteloos met
elkaar. Wie door de school loopt, lijkt te wandelen door een film over de ideale Europese
integratie. Was het buiten deze school ook
maar zo!
Belangrijk op de European School The Hague,
kortweg vaak aangeduid als ESH, is de
aandacht voor de eigen taal en cultuur van
de leerlingen. Daarnaast wordt hen geleerd
andere talen en culturen te respecteren. Op
deze manier leren ze niet alleen hun moedertaal, maar maken ze ook kennis met andere
Europese talen en culturen. In het afgelopen
schooljaar hebben de leerlingen bijvoorbeeld
niet alleen Sinterklaas gevierd maar ook geleerd wat Pesach is, hoe het Suikerfeest wordt
gevierd en wat het Franse feest Epiphanie
inhoudt.

Momenteel biedt de school lessen aan tot en
met de eerste vier leerjaren van het voortgezet
onderwijs. De komende jaren zal steeds een
volgend schooljaar worden toegevoegd, zodat
in 2018 de eerste leerlingen hun Europees
Baccalaureaat zullen doen. Dit is een diploma
dat dezelfde waarde heeft als de nationale
diploma’s in de Europese Unie en dat toegang
geeft tot alle universiteiten in de Europese
Unie.
Zonnepanelen Vogelwijk Energie(k)
De Europese School heeft een dubbele relatie
met de Vogelwijk. Er zitten niet alleen kinderen
uit deze wijk op de school, maar de school is
ook ‘gastheer’voor de vereniging Vogelwijk
Energie(k). Op het dak van de school liggen namelijk enkele tientallen zonnepanelen
die eigendom zijn van een aantal leden van
Vogelwijk Energie(k).

Het gaat hier om Vogelwijkbewoners wier
eigen daken ongeschikt zijn om zonnepanelen
op neer te leggen. Vogelwijk Energie(k) bood
hen in 2014 de gelegenheid enkele panelen
te kopen en die te laten plaatsen op de daken
van de Montessorischool aan de Laan van Poot
en de Europese School. Veel wijkbewoners
maakten daar gretig gebruik van. Zo is de ESH
dus ook een beetje energieleverancier voor de
Vogelwijk.
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Vogelwijk-Zuid in 1949
Door Dick van Rietschoten
Uit het wijkbladarchief doken we deze luchtfoto uit 1949 op. We zien het deel van de
Vogelwijk tussen de (Oude) Buizerdlaan en
de De Savornin Lohmanlaan, dat in die tijd
nog volop in aanbouw is. Veel bouwgrond ligt
nog braak, zoals de nieuwe gedeelten van de
Kraaienlaan en Spotvogellaan, ruim de helft
van de Tortellaan en natuurlijk het einde van de
Laan van Poot, waarvan de bebouwing in 1954
het sluitstuk van de Vogelwijk-Zuid vormde.
Rechts onderin de foto loopt het laatste, nog
maagdelijke gedeelte van de Sportlaan uit
op de De Savornin Lohmanlaan, want van de
Machiel Vrijenhoeklaan (de verkeersdoorbraak
naar Kijkduin) was nog lang geen sprake.
Het HALO-complex, dat volgend jaar wordt
afgebroken, bestond destijds nog niet eens. Dat
verrees pas aan het begin van de jaren zestig en
werd ruim twintig jaar later uitgebeid.

Milva-kamp
Helemaal onderin de foto liggen de kazernebarakken van het VHK, het VrouwenHulpKorps,
de ongewapende vrouwenafdeling van de
Koninklijke Landmacht, die vooral ‘humantaire taken’ had. De barakken stonden destijds
bekend als het Julianakamp. In 1951 werd
het VHK omgedoopt tot Milva: de Militaire
Vrouwenafdeling. Begin jaren zeventig kwamen de barakken van het toen allang niet meer
functionerende Milva-kamp onder de slopershamer, maar twee gebouwen bleven overeind.
Na een verbouwing vestigde zich daar in 1972
Discotheek Westwood, die tot dan toe een
schuur in Meer en Bos als onderkomen had.
In 1992 verhuisde Westwood naar z’n huidige
locatie: aan het begin van de Laan van Poot,
achter de rioolwaterzuivering.
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Hoog in de haringhiërarchie

Een woord dat je de laatste jaren nauwelijks
meer tegenkomt is ‘groos’. Om het voor uitsterven te behoeden gebruiken we het hier maar
eens, want het is goed van toepassing op de
gevoelens van de Sportlaanbewoners Martin en
Hélène den Heijer, die bijna een jaar geleden
in de Fahrenheitststraat een visspeciaalzaak
openden.
Tot hun blijdschap en trots behaalden ze in juli
een hoge notering in de traditionele jaarlijkse
haringtest van het Algemeen Dagblad. Met het
eindcijfer 9 scoorde de haring van Den Heijer
samen met nog 15 andere vishandels een
mooie plek tussen de plaatsen 13 en 28 op de
lijst van in totaal 144 zaken die aan een haringkeuring onderworpen waren geweest.
Evenals vorig jaar behaalde Simonis aan de
Scheveningse haven de gouden plak, voorzien
van het eindcijfer 10. Daaronder volgde nog

een rijtje testresultaten met een 10-min of 9,5
maar een 9 is natuurlijk ook prachtig. Martin
den Heijer (die volgens het AD bij wijze van
spreken met een haring in de mond werd
geboren) had de incognito keurmeesters
die eind juni vier haringen bij hem kwamen
kopen al direct in de smiezen. ,,Ze hadden
zo’n aluminium-vershoudtasje bij zich en
toen ging er bij mij al een belletje rinkelen.
Ik maakte de haringen ter plekke voor ze
schoon, gaf ze mee en hoorde toen een paar
weken niets meer. Maar half juli kwam er
opeens een brief van het AD waarin stond dat
onze haring was getest en dat het resultaat
heel positief was. Later pas kwamen we meer
te weten. Leuk hoor. Na publicatie van alle
testresultaten in de krant met lovende woorden als ‘een uitstekend maatje’ zag je hier in
de winkel meteen het effect.’’
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Kortom
Concert Else Krijgsman
op 17 en 25 september
In haar concertsalon aan de Laan van Poot 298
verzorgt pianiste Else Krijgsman op zaterdag- en
zondagmiddag 17 en 25 september om 15.30
uur weer een pianorecital. Er zullen sonates
klinken van Haydn en Beethoven en kleinere
composities van Brahms, Rachmaninov en Roel
van Oosten. Laatstgenoemde is een levende
componist uit de Vogelwijk, tevens oud-leerling
van Else.
Zoals altijd is de toegangsprijs van 12 euro ten
bate van Artsen Zonder Grenzen. En uiteraard
krijgen de bezoekers ook weer een glas wijn.

Borrel- en dinerclub
wisselt van locatie
Al twee jaar komt elke laatste maandag van de
maand in de namiddag een groep van vijftien
tot twintig Vogelwijkbewoners bijeen om een
apéritief te drinken en daarna een bescheiden
driegangenmenu te consumeren. Allemaal
gewoon voor de gezelligheid, ter ontspanning
en ter vermeerdering en/of verdieping van de
sociale contacten.
Tot nu toe was de plaats van samenkomst altijd
het restaurant van tennisclub Berg en Dal in de
Bosjes van Pex, maar dat is geen wet van Meden
en Perzen meer. ,,We willen graag wat variatie
in de locatie aanbrengen’’, zegt Antoinette van
der Valk, die behoort tot de vaste kern van de
groep. ,,Daarom zijn we op 29 augustus bij De
Dagvisser aan de tweede binnenhaven geweest
en dat gaan we op maandag 26 september
vanaf half zes in de namiddag ook weer doen.
We drinken een glaasje ter inleiding en daarna
wordt voor slechts 17 euro per persoon een
diner opgediend. Wat in oktober de plaats van
samenkomst zal zijn, weten we nog niet.’’
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In elk geval zal de ‘borrel– en dinerclub’ die
tot nu toe in de wandeling vaak als Berg en
Dalgroep door het leven ging een nieuwe naam
moeten zien te verzinnen, niet langer verbonden aan de ontmoetingsplek. ‘De Vrije Vogels’is
wel eens geopperd, maar men is er nog niet uit.
Iedereen die gelegenheid en zin heeft om zich
op maandag 26 september bij de groep aan
te sluiten op het zijterras van De Dagvisser,
is van harte welkom. Wel moet men zich
ruim van tevoren bij Antoinette van der Valk
aanmelden via a.vandervalk@me.com of tel.
(070)3688820.

Vogelwijk heeft twee
‘Buurtwacht-apps’
De afgelopen maanden hebben zich in de
Vogelwijk twee ‘buurtwachtgroepen’ gevormd
die via het sociale medium Whatsapp (geïnstalleerd op de mobiele telefoon) met elkaar
communiceren. Men signaleert onder meer
verdachte activiteiten in de wijk en houdt
elkaar op de hoogte van inbraken, vernielingen
of diefstallen uit auto’s. Ook worden soms gevonden voorwerpen gemeld. In voorkomende
gevallen wordt de politie-alarmcentrale of de
wijkagent ingeschakeld.
De eerste app-groep, daterend van juni, heet
Vogelwijk Verdachte Zaken. Tot deze groep kan
echter vooralsnog niemand meer toetreden
omdat een groeps-app maar maximaal 250
aangeslotenen kan bevatten en dit maxuimum
is allang bereikt.
Het functioneren van de groep ging overigens
gepaard met ups en downs. In enkele gevallen
werden eerzame wijkgenoten of pakjesbezorgers als verdachte types aangemerkt en ook
werd de groep ‘misbruikt’ voor het melden van
loslopende honden en andere zaken die niets
met veiligheid te maken hadden. Inmiddels

Als de straten stiller worden
houdt iedereen zich aan de code dat alleen
bij reëel onveilige of verdachte situaties een
berichtje wordt rondgestuurd.
Buurtwacht Leeuwerik
Geheel los van Vogelwijk Verdachte Zaken
– en zelfs ontwetend van het bestaan van
deze groep – hebben enkele bewoners van de
Leeuweriklaan in augustus een buurtwachtgroep in het leven geroepen voor het oudste
deel van de wijk, tussen Houtrustlaan en
Nieboerweg. Naam: Buurtwacht Leeuwerik.
Hiervoor kunnen zich nog nieuwe deelnemers aanmelden. Dat dient te gebeuren
door het sturen van een sms naar Josée Rijke
(06-55375440) met naam, adres en mobiele
telefoonnummer. Zo snel mogelijk volgt dan
de mededeling via Whatsapp dat je bent opgenomen in de buurtwachtgroep.
Wijkbewoners die soortgelijke initiatieven
zouden willen nemen, wordt aangeraden
eerste even een kijkje te nemen op de website
www.digitalebuurtwacht.nl

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 14 september: Martin Reul met
helderziende waarnemingen. Na de pauze kunt u
gemagnetiseerd worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 21 september: Frans Schmidt
Gieskens met bandstemmen.
Woensdag 28 september: Sjaak van Bremen
met helderziende waarnemingen via zijn synthesizer.
Woensdag 5 oktober Jock verzorgt een avond
met zelfgemaakte bijenwastekeningen.
Zaterdag 15 oktober: Spirituele contactdag van
10.00 tot 16.00 uur (Laan v. Poot 292) met o.m.
lezingen en een lunch.
Kosten: 20 euro. Overmaken vóór 26 sept via NL23
INGB 0000210096.

Het liefst ben ik thuis in de zomer als
de vakanties beginnen en de overvolle
straten langzaam aan stiller worden
Geen rijen fietsers voor een stoplicht die
zich verdringen met elleboog en stuur
om er als eerste vandoor te kunnen gaan
Geen wegen waarop je stil staat
in warmte of in koude en
voorlopig nog niet naar huis gaat
Nu alleen nog mijn hoofd sluiten, mijn
gedachten dichtslaan als een deur
over morgen, over wie, wat, waarom
of hoe ik anders had moeten doen
En als ik mijn agenda open
lege bladen vinden
rustig en wit

Olga Millenaar
Penningmeester gezocht
Het bestuur van wijkvereniging De
Vogelwijk is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige schatkistbewaarder
Peter Arends wil zijn functie komend jaar ter
beschikking stellen. Vanzelfsprekend zal hij
zijn opvolger graag inwerken.
Weet u een kandidaat of lijkt het penningmeesterschap u een leuke vorm van vrijwilligerswerk? Neem s.v.p. contact op met
voorzitter Redmar Wolf of met Peter Arends:
06-53182730.
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Historische hersenkrakers
In deze kolommen is al diverse malen gememoreerd hoe
Wijkblad De Vogelwijk er in de vorige eeuw uitzag en
wat er zoal in te lezen viel. Wat bij het doorbladeren van
oude nummers uit de jaren zeventig en tachtig het meest
opvalt is de grote aandacht die destijds werd geschonken
aan puzzels en andere vormen van denksport: pagina’s
lang. Elke maand weer kregen de lezers ingewikkelde
schaak- en bridgeproblemen voorgeschoteld, waarvan
de oplossingen in het volgende nummer breed uit de
doeken werden gedaan. Je kunt het je haast niet meer
voorstellen, maar kennelijk voorzag dat in een behoefte.
Daarnaast was er dan nog de door redacteur Han Verheij
verzorgde rubriek Kijken, denken, doen waarin hij maandelijks drie rekenkundige, taalkundige, aardrijkskundige
of geschiedkundige opgaven aan het lezerspubliek voorlegde. Men kon de oplossingen insturen en daar punten
mee verdienen. Degenen die aan het eind van het jaar de
top-drie van het puntenklassement bezetten, ontvingen
een boekenbon. Overigens verzuchtte de puzzelredacteur geregeld dat er helaas maar weinig inzendingen
waren (meestal waren het er tussen de tien en twintig),
maar niettemin ging hij jarenlang onverdroten door. Ter
illustratie drukken we hierbij enkele opgaven van dertig
jaar geleden af.
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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

OPPAS AANGEBODEN - Na zo’n 2 jaar naar
volle tevredenheid bij ons te zijn geweest, heeft
onze fijne oppas gelegenheid voor een nieuw
adres. Ze is lief, betrouwbaar, creatief en kookt
daarnaast ook nog eens heerlijk. Voor meer
info: 06-810 56 646. Voor referentie kunt u ons
ook bellen op 06-231 98 213.
GEZOCHT – Rustige vrouw met eigen woning
in Groningen zoekt tijdelijk een benedenwoning. Kan ook deel van uw huis zijn, serre of
atelier, bij voorkeur in goede buurt Den Haag/
Scheveningen, liefst Vogelwijk. Max. 600 euro
p.maand huur. Eventueel te koop gevraagd een
deel van uw huis of garage o.i.d.: max. 80.000
euro. Woningruil met benedenwoning in
Groningen-stad is ook mogelijk. Meer informatie: mw. Kronemeijer, tel. 050 – 314 56 17.
GEZOCHT - Op maandagmiddag 25 juli is een
jongetje op zijn fiets tegen de achterkant en linkerzijkant van mijn voor de deur geparkeerde
auto gereden en heeft daarbij schade veroorzaakt. Hij is 10 à 13 jaar oud, had een lichte
korte broek en een knalblauw shirtje aan. Hij
heeft bij de aanrijding de rechterkant van zijn
gezicht flink bezeerd. Ik zou het op prijs stellen
als dit jongetje zich met één van zijn ouders bij
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mij meldt, zodat de schade op een nette manier
kan worden afgehandeld. R.C.A. Wachtel,
Pauwenlaan 48, tel. 32 53 535.
TE KOOP - In goede staat verkerende leren
‘loveseat’. Breedte 118 cm, totale diepte 105
cm, hoogte 77 cm. Kleur: terracotta. Prijs:
€ 50. Contact via friekelwynia@gmail.com of
tel. 06 242 12 399.
THEATER IN DE FUUT- Op 15 september speelt Theatergroep Plankgas weer in
Strandtent De Fuut met de voorstelling
Vluchtstrook! Racend door het leven belanden
3 actrices op de vluchtstrook. Niet alleen de
motor blijkt oververhit. Hoog tijd om opnieuw
koers te bepalen. Een cabareteske voorstelling
met humor en zelfspot als brandstof. Aanvang
18.30, met theaterdiner. Reserveren via
info@defuut.nl of tel. 354 90 74.
GEVRAAGD - Vrijwilligers voor het Zorghuis
dr. W. Drees (Beeklaan/Morsestraat). Het
Zorghuis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor diverse activiteiten, zoals ondersteuning in het restaurant en bij het avondbroodbuffet of hulp bij diverse activiteiten als
bingo, muziekmiddagen, avondactiviteiten,
begeleiding bij busuitjes, individueel contact
met de bewoners, verkoopmedewerker/ster in
ons winkeltje, etc.
Neem contact op met Anita van Bruggen (coördinator vrijwilligers) of Martin Plaizier (hoofd
voedingsdienst). Telefoon 346 95 55.
OPPAS/HULP AANGEBODEN - Voor onze
lieve en betrouwbare oppas/hulp zoeken wij
een nieuw gezin. Onze kinderen zijn nu oud
genoeg en zelfstandig, dus na 4 jaar met volle
tevredenheid met haar gewerkt te hebben wil
zij graag naar een ander leuk gezin in de buurt
van de Vogelwijk. Ze is per direct beschikbaar
en werkt vanaf 12:00 uur. Referentie in woord
en geschrift via 06- 53 79 6639.

TAI CHI - Vanaf maandag 5 september
starten er nieuwe beginnersgroepen tai chi
in de Zonnebloemstraat en Campanulastraat.
Informatie: www.healingtaichi.nl en bij
Ben Lochtenbergh: 06 24 75 25 57.
BIJLES - Ons nichtje Margot is derdejaars studente natuurkunde en sterrenkunde. Ze geeft
bijles in de exacte vakken op alle niveau’s voor
€ 5,- per half uur. Als je hulp nodig hebt met
een van deze vakken, kun je haar bereiken op
06 120 409 07 of margot.leemker@casema.nl
OPPAS GEZOCHT - Wij zijn op zoek naar
een oppas die op dinsdag onze kinderen (7 en
5 jaar) om 15.00 uur uit school wil halen en
bij ons thuis wil opvangen tot ca. 18.00 uur.
Daarnaast tijdens schoolvakanties in overleg
hele dagen. Meer informatie: mevdpas@gmail.
com of (na 20.00 uur) 06 245 604 63.
HERENFIETS GEZOCHT - Wie heeft er nog
een herenfiets voor een student over, bij voorkeur wat hoger model. Lekke band, opknapper
etc. geen bezwaar. Eelco Jan: 06 462 91 428.

GEZOCHT - Een betrouwbare en nette huishoudelijke hulp voor een ochtend of middag
per week (bij voorkeur vrijdag). Graag bellen
naar tel. 889 02 46 of 06 245 79 728.
MUZIKANT(EN) GEZOCHT – Ter opluistering van twee kerstdiners in een woonzorgcentrum zoeken we een trio/duo dat kan optreden.
Bij voorkeur amateurs. Genre: licht klassiek &
kerststijl. Kleine vergoeding mogelijk.
Reacties naar: Milene.Boutkan@florence.nl
COLLECTANTEN GEZOCHT - Vrijwilligers
in de Vogelwijk gezocht om tussen 9 en 15
oktober huis aan huis te collecteren voor
de Nederlandse Brandwondenstichting.
Straatkeuze mogelijk. Geïnteresseerd of
verdere informatie nodig? Mail of bel mij
s.v.p.: Vogelwijk coördinator Quirine de Leeuw
0628120240, Quirinecvn@hotmail.com

OPPAS GEZOCHT - We zoeken een nieuwe
lieve oppas aan huis op dinsdag na schooltijd
(Montessorischool) voor onze 3 kinderen (1210-7 jaar). Enthousiast? Neem snel contact op:
06 339 19 541

In december woningruil met huis in Australië mogelijk
Hebt u tijd en zin om in december uw Vogelwijkwoning te ruilen met een ruim huis in de WestAustralische stad Albany?
Dat is mogelijk. Een neef van wijkbewoonster Lize den Oudsten (Kramsvogellaan) komt van 4
december tot 3 januari naar Nederland, zoekt woonruimte voor die periode en biedt daarom zijn
woning in Albany (met 4 slaapkamers en 2 badkamers) als ruilobject aan. Adres: 58 Boronia Avenue,
Albany, Western Australia. Google maps geeft gelijk de locatie aan plus een goed straatoverzicht.
Beschikbaar is ook een Nissan Patrol Diesel. Albany ligt 5 uur rijden van de internationale luchthaven van Perth.
De Australisch-Nederlandse neef zoekt hier een huis met drie of vier slaapkamers. Het gezin telt drie
kinderen in de leefijd van 16, 13 en 10 jaar.
Weet u iemand, heeft u zelf belangstelling of wenst u meer informatie, neem dan contact op met
Lize den Oudsten: lizeoud@hetnet.nl
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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

Buurtveiligheid

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereniging: 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 08.0014.00 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

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.
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.
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.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 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
WIJKVERENIGING

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

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
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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

