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Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van 
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     Jaargang 60, no. 11, november 2017

Vele jaren al proberen wij in elke uitgave van dit 
wijkblad - een evenwichtige mix te stoppen. Dat wil 
zeggen: een afwisselend geheel van enerzijds nieuws 
en informatie over wat hier gaande is of staat te 
gebeuren en anderzijds artikelen van verstrooiende 
aard, zoals interviews met wijkbewoners over hun 
leven en werk. Doorgaans lukt dat goed, zoals u ook 
in dit nummer weer zult zien.
We horen vaak dat het blad graag en goed wordt 
gelezen. Daar zijn we blij mee. Maar onlangs kregen 
we enkele reacties binnen die ons aan het denken 
hebben gezet en zelfs een gevoel van frustratie 
bezorgden.
Vorige maand werden we gebeld door een hoogbe-
jaarde wijkbewoonster met een verontrust gemoed. 
Tot haar grote schrik had ze, lezend in de rubriek 
Nieuwsflitsen van Vogelwijk Energie(k), de conclusie 
getrokken dat de hele wijk binnenkort van het gas 
zou worden afgesloten. ‘Wat moet ik dan als ik straks 
geen gas meer heb?’, vroeg ze met enige paniek in 
haar stem. Gelukkig konden we haar direct gerust-
stellen. Ze zou haar gasaansluiting gewoon behou-
den en er was geen sprake van dat de gastoevoer 
naar de Vogelwijk zou worden afgesloten. Ze had de 
aankondiging van een discussieavond op 2 november 
onder de titel Van het gas af? verkeerd geïnterpre-
teerd. Inderdaad wensen overheden en milieuorga-
nisaties dat we vanaf het jaar 2040 liefst helemaal 
geen gas meer verbruiken, omdat gasverbranding 
veel luchtvervuiling oplevert. Dat is weliswaar nog 
toekomstmuziek, maar desondanks is het verstandig 
nu al te praten over alternatieve energiebronnen. 
Het telefoontje van de dame in kwestie deed ons be-
seffen dat informatieve artikelen altijd kristalhelder 
moeten zijn en voor geen enkele verkeerde uitleg vat-
baar. Bovendien moeten we bij alles wat we schrijven 
bedenken dat niet alle lezers even eigentijds en snel 
van begrip (meer) zijn. Nog indringender drong dat 
besef tot ons door toen we hoorden dat een aantal 
oudere wijkbewoners geen idee heeft wat er wordt 
bedoeld met de whatsapp-buurtgroepen waar we de 
laatste tijd vaak over hebben gepubliceerd. Ze heb-
ben simpelweg geen mobiele telefoon óf ze hebben 
er eentje van tien à vijftien jaar oud, waarmee alleen 
kan worden gebeld en sms-berichtjes kunnen wor-
den verstuurd en gelezen. Deze mensen hebben het 
gevoel niet meer mee te mogen of kunnen doen. Dat 
levert niet alleen frustratie op bij hen, maar ook bij 
ons. En eerlijk gezegd: daar hebben we (nog) geen 
oplossing voor. Wie wel?
                                                               DvR 

   Van
de Redactie
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De wijk
in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

De tiid hâldt gjin skoft
Dit is de Friese tekst op een tegeltje dat in de 
gang van mijn ouderlijk huis hangt. Het wil 
zeggen dat de tijd steeds voortgaat: de tijd 
houdt geen schaft. Veel verder dan deze spreuk 
en de betekenis van mijn Friese voornaam reikt 
mijn kennis van het Frysk overigens niet. Dat de 
tijd voortgaat en de seizoenen elkaar opvolgen, 
is echter ook in onze Haagse regio geen onbe-
kend fenomeen. Veel wijkbewoners ervaren 
het voortschrijden der jaren onder meer door 
de jaarlijkse opbouw en afbraak van de nabije 
strandtenten. Het is onderdeel geworden van 
het jaarritme van de Vogelwijk.
De dag waarop ik dit schrijf was echt de laatste 
dag van het (na)zomerseizoen. De laatste 
mogelijkheid voor een  versnapering op ons 
Zuiderstrand. Samen met echtgenote Karen 
ging ik nog eenmaal naar, in ons geval, De 
Kwartel voor een kop thee met cheesecake. De 
zeecontainers van de winteropslag stonden 
klaar en het terras werd al afgebroken. Als dit 
blad verschijnt zal het strand weer helemaal 
leeg zijn.

Hooglanders
Op de terugweg naar huis kwamen we in de 
duinen nog een tweetal Schotse Hooglanders 
tegen, een zwarte en een bruine. Dieren uit een 
kudde die, zo hoorde ik een dag eerder tijdens 
de geanimeerde borrel voor nieuwe wijkbewo-
ners, onlangs behoorlijk is uitgedund. Blijkbaar 
was door alle recente geboorten de kudde te 
groot geworden. Enige tijd geleden is toen 
een aantal kalfjes weggehaald. Ik hoorde van 

bewoners van de Laan van Poot dat de overge-
bleven dieren nachtenlang liepen te loeien op 
zoek naar hun verdwenen nageslacht. Tja, dan 
bekijk je die harige en gehoornde duinbewo-
ners toch met andere ogen. 

Welkom!
Gelukkig waren er op de genoemde borrel ook 
wat vrolijker berichten te horen. Hoe nieuwe 
wijkbewoners zich al snel in deze omgeving 
hadden thuisgevoeld, genoten van de rust 
en de ruimte en enthousiast waren over alle 
wijkactiviteiten. De vlekkeloze organisatie van 
de borrel door Yvonne Brouwer was de basis 
voor een gezellig en druk bezocht samenzijn. 
Welkom Saskia, Brenda, René en Stefanie, 
Rosalie en Tjalling, Mieke, Alex, Stefanie en 
Teun, Margot, Eduard en Anneli, Imke en 
Sander, Dorien en Peter, Barend en Pamela, 
Anneke en Richard, Suzanne, Marcella en Stan, 
Imke en Sander. Ik hoop dat jullie met veel ple-
zier in de wijk zullen wonen. En graag tot ziens 
bij één van de vele actviteiten. Wellicht bij de 
op het moment van het verschijnen van dit blad 
al gehouden Algemene Ledenvergadering, een 
evenement dat met ingang van volgend jaar in 
een iets speelsere vorm gegoten gaat worden. 
Met eenmaal per jaar een interessante spreker 
en met meer mogelijkheid om ongedwongen 
met elkaar bij te praten. U hoort hier nog meer 
over.
De eerstvolgende wijkbrede activiteit is trou-
wens het traditionele Sint-Maartensfeest. Op 
zaterdag 11 november trekken kinderen weer 
met lampionnen langs de deuren. Wilt u ze wat 
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lekkers geven, vergeet dan niet een brandende 
kaars voor uw raam te zetten, een teken voor 
de kinderen dat ze mogen aanbellen. 

Eeuwfeest
Waar u zeker ook nog meer over hoort, is het 
komende eeuwfeest van onze wijk. Het jaar 
2018 betekent voor ons: Vogelwijk 100! Als 
het goed is, zijn inmiddels al wat werkgroepjes 
aan de slag gegaan. Er zijn al heel wat ideeën 
geopperd. Een speciale nieuwjaarsborrel, een 
open podium, een feestavond, een wijkontbijt, 
een foto-expositie, een (video)reportage, een 
speciale eeuwversie van de lanenloop… en ook 
uw idee. Suggesties, meedenkers en meewer-
kers worden zeer op prijs gesteld. Zie ook de 
oproep elders in deze uitgave. Aarzel niet om te 
reageren op het speciale e-mailadres 

vogelwijk100@vogelwijkdenhaag.nl 
Want inderdaad, de tijd gaat maar door en 
de jaren vliegen voorbij. Maar soms is het 
goed om even een pas op de plaats te maken. 
Honderd jaar Vogelwijk lijkt me zo’n moment. 
Terugkijken naar onze geschiedenis, filosofe-
ren over onze toekomst, maar vooral ook met 
elkaar genieten van het heden. Genieten van 
onze prachtige wijk en het voorrecht hier te 
wonen. Maar voor het zo ver is, is er werk aan 
de winkel. Want het feestjaar moet wel zelf 
georganiseerd worden! Maar met al het talent 
en enthousiasme in de wijk gaat dat vast wel 
lukken.

Redmar Wolf (ook namens mede-bestuursleden 
Hans van Nieuwkerk, Dick Nell, Ilonka Sillevis 
Smitt en Christian Pick)

Beste wijkgenoten,
 
Het idee van onze wijkvereniging is dat we samen het mooie van onze wijk in stand houden. Wezenlijk 
onderdeel daarvan is ons veelgeprezen wijkblad. Het is vooral de redactie die daarvoor het zware werk 
doet, maar achter de schermen is er ook nog iemand die de advertenties regelt. Niet het meest in het 
oog springende werk, maar wel zeer bevredigend. Want werken uit het besef dat er ‘zonder pegels geen 
regels’ zijn, leidt tot een soort stille bevrediging....
De afgelopen jaren was ik degene die dit karwei op de achtergrond heeft verricht. Het is qua tijdsbeste-
ding niet veel werk, hooguit wat meer in de maanden november en december om de afspraken voor 
het nieuwe jaar veilig te stellen. Verder door het jaar heen per maand een paar uurtjes om de drukker in 
staat te stellen de juiste advertenties te plaatsen. En onze adverteerders zijn over het algemeen trouw, 
ook in het betalen.

Welk lid van onze wijkvereniging zou deze klus nu enkele jaren op zich willen nemen? 
U erft een goed geordende portefeuille! Zelf ben ik voornemens er begin 2018 mee op te houden: dan 
zijn alle afspraken voor het nieuwe jaar al geregeld. U komt dus in een gespreid bed! Het werk zou trou-
wens ook best door een duo kunnen worden uitgevoerd.

Hebt u belangstelling? Stuur dan even een mail naar advertentiebeheer@vogelwijk.nl
Velen, en zeker ook ondergetekende, zullen u dankbaar zijn.

Chris van Dam

Advertentiebeheerder wijkblad gezocht 
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Door Christian Pick en Chris van Dam

Beste wijkgenoten,
In 2018 zal het 100 jaar geleden zijn dat de 
eerste huizen in de Vogelwijk werden gebouwd. 
Het duurde vervolgens zo’n veertig jaar eer 
de wijk klaar was (de Sportlaatflats waren het 
sluitstuk), maar het bestuur van de wijkvereni-
ging heeft ervoor gekozen volgend jaar al met 
alle bewoners een eeuwfeest te vieren. En dat 
gaat dan ook gebeuren!
In het septembernummer van dit blad deed 
Redmar Wolf, voorzitter van de wijkvereniging, 
een oproep aan inventieve, creatieve en orga-
nisatorisch onderlegde wijkbewoners: meld u 
aan om het beoogde jubileumfeest handen en 
voeten te geven! Wij, Christian Pick (bestuurs-
lid) en Chris van Dam (oud-voorzitter) hebben 

deze oproep niet kunnen weerstaan. We heb-
ben ons dus gemeld. Maar om een eeuwfeest 
- of beter nog: een jaar lang eeuwfeest - 
te organiseren heb je meer nodig dan twee 
goedbedoelende mannen. Anders gezegd: wij 
hebben hulp nodig!

Woeste plannen
Tijdens onze eerste bijeenkomst duurde het 
niet lang - zeker niet toen de flessen wijn op 
tafel kwamen - eer allerlei woeste plannen 
aan onze breinen ontsproten: herleving van 
het Vogelwijk-cabaret en het jaarlijkse galabal 
uit de jaren ‘60 en ‘70, een fototentoonstelling 
over het ontstaan van de wijk, een meerdaags 
muziekfestival met aanbod voor iedereen, de 

Uw dierbare wijk wordt 100:
dat kunt u niet laten passeren!

De beroemde krantenfoto uit augustus 
1918 waarop minister Willem Treub van 
Financiën (met bolhoed) op weg is naar 
de eerstesteenlegging voor de Tuinstad 
Houtrust, de latere Vogelwijk 
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‘lanenloop’ eenmalig op herhaling, iets met 
bomen en natuur en een speciale lunch voor 
(bijna) 100-jarigen en zij die zich voornemen 
zo oud te worden. Allemaal leuke plannen, 
maar vinden andere wijkbewoners dat ook 
leuk?

De wijkvereniging heeft in alle jaren van haar 
bestaan een belangrijke rol gespeeld in het be-
vorderen van de saamhorigheid in de wijk. Of 
het nu ging om de wederopbouw van de wijk 
na de Tweede Wereldoorlog, of recenter om 
het afwenden van hoogbouw: samen staan we 
sterk en samen klaren wij hier de klus. En dat 
is precies wat wij ook graag zouden willen met 
het eeuwfeest: samen er iets moois van maken. 
Daarom roepen wij zo veel mogelijk wijkbewo-
ners op om zelf ook met suggesties te komen en 
liefst zelf mee te doen in de uitvoering.

Hoe kunt u reageren?
U kunt op twee manieren reageren:
1. Door ons een mail te sturen met suggesties, 

opmerkingen, ideeën. Mail naar christian.
pick@gmail.com en cjlvandam@hetnet.nl

 Liever een eenvoudig, goed te realiseren 
idee dan een niet te bereiken vergezicht. Wij 

zijn zeer benieuwd op welk spoor u ons zet. 
Bent u ook zelf bereid om uw idee mee vorm 
te geven?

2. De andere manier: wij hopen dat er mensen 
zijn die daadwerkelijk met ons mee willen 
doen. Wat is er leuker dan een gezamenlijk 
doel na te streven en eenmalig met elkaar 
de schouders eronder te zetten om een mooi 
resultaat te verkrijgen? Wat ons eeuwfeest 
precies gaat worden weten we zelf ook nog 
niet, maar laten we met elkaar een en-
thousiaste club mensen vormen (letterlijk 
‘een beweging’), daarmee bijdragend aan 
de gedachte ‘wij zijn samen de Vogelwijk’. 
Zoiets is trouwens ook een ideale manier om 
op ontspannen wijze andere wijkbewoners 
te leren kennen.

Interesse? 
Op maandag 27 november om 20.00 uur zijn 
wij aanwezig in de Heldringschool (IJsvogel-
pein) en we ontmoeten u dan graag. Fijn als 
u op voorhand ons even een mail stuurt dat u 
voornemens bent te komen.
In de komende edities van ons wijkblad zullen 
we u op de hoogte houden over het eeuwfeest 
van onze dierbare wijk.

Zaterdag 11 november 18.00 – 19.00 uur: Sint Maarten (kinderen trekken met lampions zin-
gend langs de huizen om lekkernijen te krijgen)  

Donderdag 16 november 14.00 uur: Bezoek Vogelwijksenioren aan Muzee Scheveningen, 
Neptunusstraat 92. Aanmelden bij Ine Essing (zie elders in dit blad)

Maandag 20 november 10.00 – 12.30 uur: Speciale High Tea and Coffee voor senioren in het 
paviljoen van tennispark Houtrust. Thema: De seniorvriendelijke stad. 

Dinsdag 21 november 19.00 uur: Reanimatiecursus in de Heldringschool, IJsvogelplein  

Woensdag 22 november 12.15 – 16.00 uur: Pietenfeest op het Mezenpleintje (bij de bakker)  

Maandag 4 december 10.00 – 12.00 uur: Senioren op de koffie bij Trudy Oosterheert, 
Spreeuwenlaan 27.

Maandag 18 december 10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van 
wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust. 

VOGELWIJKAGENDA
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Vergiet 
Zowel voor de gemeente als voor tientallen 
wijkbewoners die geregeld last hebben van een 
natte kelder is het een spannend experiment. 
Als het goed is, zouden de wijkbewoners die 
in de buurt van de ondergrondse regenbassins 
wonen de komende maanden niet of nauwe-
lijks meer last moeten hebben van water in hun 
kelder. Een onafhankelijk onderzoek heeft im-
mers begin dit jaar uitgewezen dat de opvang-
bekkens een aanzienlijk aandeel hebben in de 

stijging van het grondwater rond die bekkens. 
De betonnen bassins (onder het Mezenplein, 
Fazantplein en Eiberplein, de Kwartellaan, 
Tortellaan en De Savornin Lohmanlaan) 
werken namelijk als een soort vergiet. Het 
regenwater, dat er via een afzonderlijk buizen-
stelsel naartoe stroomt, wordt via een aantal 
gaten geleidelijk aan de omringende bodem 
afgegeven. Dit betekent echter een stijging van 
de grondwaterstand in de nabijheid van de 
bekkens. 

Spannende proefneming rond
afsluiting regenopvangbassins 
Door Dick van Rietschoten

Tot april volgend jaar zal het regenwater dat uit de lucht boven de Vogelwijk 
valt niet meer via de rioolputten op straat en een apart buizenstelsel naar 
ondergrondse opvangbassins worden geleid. Bij wijze van experiment heeft de 
gemeente in oktober alle negen infiltratiebekkens afgesloten. In de komende 
natste maanden van het jaar wordt het regenwater via vier ‘nooduitgangen’ in het 
buizensysteem rechtstreeks op de Haagse Beek en de Buizerdvijver geloosd.
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Deltacommissaris
Voor sommige wijkbewoners kwam het ge-
meentelijk experiment met de afsluiting van de 
bekkens eigenlijk al te laat. In de eerste helft 
van september heeft het immers al zo hevig ge-
regend dat hier en daar alweer een laagje water 
in de kelder kwam te staan, waardoor er weer 
duchtig moest worden gepompt en gedweild. 
Een van die bewoners is Wim Kuijken, wonend 
aan de Spotvogellaan, dichtbij de opvangbek-
kens van de Tortellaan. Hij is zeer vertrouwd 
met waterstaatkundige en hydrologische kwes-
ties, want in het dagelijks leven is hij al zeven 
jaar de nationale Deltacommissaris, die leiding 
geeft aan het opstellen en uitvoeren van een 
nieuw Deltaplan dat ons land blijvend moet 
verzekeren van droge voeten. 

Brandbrief
Nadat de ‘sluizen des hemels’ in september 
dagenlang open hadden gestaan waardoor in 
zijn kelder een grondwaterplas was ontstaan, 
schreef Wim een brandbrief aan Marcel Tirion, 
hoofd riolering van de gemeente. Een afschrift 

ervan stuurde hij naar de directeur Stadsbeheer 
en naar de wethouders Revis, Wijsmuller en De 
Bruijn. ,,Hierbij richt ik mij tot u als verontruste 
bewoner van de Vogelwijk’’, zo begon zijn brief. 
Nu is men bij de gemeente natuurlijk niet op 
het achterhoofd gevallen, want daar is genoeg-
zaam bekend dat Wim Kuijken niet zomaar 
‘een verontruste bewoner’ is. Bovendien weet 
men ook dat de briefschrijver als topambtenaar 
diverse ministeries heeft geleid en ook gemeen-
tesecretaris van Den Haag is geweest.      
‘Vroeger had ik nooit last van lekkage door 
grondwater in de kelder’, aldus Kuijken in zijn 
brief. ‘Sinds enkele jaren (2014/2015) is dat 
wel het geval. Aanvankelijk vochtplekken, later 
soms kortdurende lekkages. Ik nam enkele 
bouwkundige maatregelen. Helaas wordt de 
(grond)waterdruk echter groter en groter, laat-
stelijk als gevolg van de forse regen in septem-
ber. Meer dan twee weken bleef het water de 
kelder inlekken.’

Ongelukkige methode
Nadat hij heeft gewezen op de enorme pieken 
die de laatste jaren geregeld ontstaan in het 
grondwaterpeil rond zijn huis, concludeert 
Kuijken: ‘Dit kan niet geweten worden aan 
klimaatverandering. Dit heeft te maken met 
gemeentelijk (riolerings)beleid in deze wijk. 
Het nieuwe rioleringsstelsel dat in onze wijk 
is aangelegd is er mede oorzaak van dat de be-
woners in de Vogelwijk ernstige last en schade 
hebben van te hoog grondwater. Dit is ook door 
externe onafhankelijken vastgesteld.’
De methode met ondergrondse bekkens 
die constant opgevangen regenwater in de 
grond infiltreren is ongelukkig gekozen, vindt 
Kuijken. Hij wijst erop dat veel gemeenten 
(zoals Rotterdam en Tiel) gekozen hebben 
voor een veel effectievere en minder riskante 
methode. Het regenwater wordt er naar een 
‘berging’ geleid en daar vastgehouden tot er 
weer een droge periode aanbreekt. Vervolgens 
wordt het water geleidelijk via het ‘gewone’ 
riool afgevoerd.
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Zorgplicht 
In zijn brief wijst Kuijken de geadresseerden 
ook op de zorgplicht die de gemeente heeft 
op grond van de Waterwet. ‘U wordt geacht 
maatregelen te treffen teneinde structureel na-
delige gevolgen voor de aan de grond gegeven 
bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of 
te beperken. Ik constateer dat u door uw beleid 
met o.a de infiltratiebekkens (ernstige) proble-
men veroorzaakt bij bewoners in de Vogelwijk, 
terwijl u weet hoe de grond gebruikt wordt en 
dat er huizen staan met (2 meter diepe) kel-
ders die inmiddels meer dan 70 jaar oud zijn. 
Grondwater zou niet hoger dan -2 meter onder 
maaiveld mogen staan, zoals ook al decennia 
het geval is. Het feit dat u zelf een eigen ‘norm’ 
hanteert van 70 cm onder het maaiveld, ove-
rigens in het milieubeheer bedoeld voor droge 
grond i.v.m kabels en leidingen, laat onverlet 
dat u een zorgplicht heeft op grond van de 
Waterwet.’ Volgens Kuijken is dat bovendien 
ook een kwestie van ‘behoorlijk bestuur’. 

Herstel
‘Een overheid mag best erkennen dat er een 
verkeerde keuze is gemaakt en deze herstellen’, 
aldus Kuijken. ‘Dat is vaak beter en richting 

burgers fatsoenlijker dan vasthouden aan een 
ingeslagen weg. Het zou de gemeente Den 
Haag sieren. Ik zie dan ook liever een bestuur-
lijk-politieke oplossing dan dat we juridische 
wegen moeten gaan bewandelen. Daarom 
verzoek ik u dit met de betrokken wethouders 
te bespreken en de huidige verdediging van uw 
aanpak los te laten.’
Tot slot vraagt de Deltacommissaris in zijn 
brief op welke wijze hij schadevergoeding kan 
ontvangen voor de duizenden euro’s die hij de 
afgelopen jaren al in het waterdicht maken van 
zijn kelder heeft geïnvesteerd. Een buurtgenoot 
van hem, Tortellaanbewoner Bert Bruning, 
poogt ook al enige tijd schadevergoeding te 
verkrijgen. Hij stelt de gemeente aansprakelijk 
voor zijn natte kelder en voor de uitgaven die 
hij al heeft moeten doen om de schade te repa-
reren of te beperken.
Een schriftelijk antwoord van gemeentelijke 
zijde heeft Wim Kuijken nog niet gehad. Wel 
de mededeling dat zijn brief ‘in behandeling 
is’. Vooralsnog lijkt de gemeente eerst te willen 
bezien wat het resultaat is van het experiment 
met de afsluiting van de infiltratiebekkens. Pas 
volgend voorjaar kan daarover een oordeel 
worden geveld.



De Vogelwijk november 2017   9

Door Dick van Rietschoten

Hij is er langzamerhand wel aan gewend 
geraakt dat mensen tegen hem zeggen: ‘Wat 
past je achternaam goed bij je beroep!’ Nomen 
est omen, plachten de oude Romeinen in 
zo’n geval te zeggen. Ariën Tuin (36) is sinds 
begin dit jaar groenbeheerder van het stads-
deel Segbroek. Hij volgde Hans Kruiderink 
op, ook al iemand met een ‘groen’ klinkende 
achternaam, die twaalf jaar de opperhovenier 
van Segbroek was. Evenals Kruiderink, die in 
Heemstede woonde, zou je Tuin vanuit Haags 
gezichtspunt ook een exoot kunnen noemen, 
want Ariën woont weliswaar in Den Haag, 
maar is een geboren en getogen Groninger. 

Uit Ter Apel, om het wat nader te preciseren. 
En z’n voornaam klinkt ook al niet alledaags. 
,,Een variant van Arie, de naam van m’n opa’’, 
legt hij uit. ,,Ariën komt wel meer voor, maar in 
Nederland niet zo veel.’’

Maaiwerk
Vergenoegd neemt hij het compliment in 
ontvangst voor de wijze waarop in de Vogelwijk 
eind september en begin oktober alle openbare 
grasperken en grasbermen strak zijn gescho-
ren. ,,Leuk om te horen’’, zegt hij. ,,Maar eerlijk 
gezegd doet het gemeentelijk groenbedrijf het 
maaiwerk allang niet meer zelf. Dat wordt uit-

Ariën Tuin, groenbeheerder van Segbroek

‘Sommige plantsoenen zijn te 
saai, die moeten veelkleuriger’
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besteed. Toevallig is dit jaar een nieuw gespe-
cialiseerd maaibedrijf voor die klus ingehuurd. 
De meeste gazons zijn ultrakort gemaaid, maar 
daarmee zijn ze nog niet allemaal winterklaar. 
Als het zacht weer blijft, met veel najaarszon 
en nu en dan een bui, gaat het groeiproces 
nog een poosje door. Dan moet ik in de loop 
van november sommige stukken nog een klein 
maaibeurtje laten geven om de boel echt win-
terklaar te maken.’’
De natuur in het algemeen en in het bijzonder 
alles wat met bomen, bloemen, planten en 
struiken te maken heeft, had al van jongs af aan 
Ariëns belangstelling. ,,De sier- en moestuin 
die we thuis in Ter Apel hadden, heeft daar 
ook zeker aan bijgedragen’’, zegt hij. Toen die 
interesse voor het groen ook na het behalen 
van het havo-diploma nog steeds aanwezig 
was, koos hij voor een hoveniersopleiding in 
het Drentse Frederiksoord. ,,Ik heb daar wel 

moeite gehad met het herkennen van planten, 
want je moest er zo’n twaalfhonderd leren. Die 
Latijnse namen vielen wel weer mee. Dat was 
gewoon ouderwets stampwerk, zoals de Duitse 
rijtjes. In die tijd had ik ook mijn eerste baan. Ik 
verdiende in de weekends een zakcentje in een 
tuincentrum in Stadskanaal. ‘’

Haagse Hout
De volgende stap in zijn groene opleiding 
bracht Ariën naar de Internationale Agrarische 
Hogeschool in Velp, waar hij Tuin- en 
Landschapsinrichting ging studeren en zich 
gaandeweg specialiseerde in groenbeheer. 
Ruim tien jaar geleden kwam hij afgestudeerd 
en wel bij de gemeente Den Haag terecht, waar 
hij groenbeheerder werd van het stadsdeel 
Haagse Hout.
,,Niks ten nadele van Segbroek, maar Haagse 
Hout vind ik nog steeds schitterend,’’ zegt hij. 

‘Wellicht krijgen de grasperken en -stroken in november de laatste maaibeurt van het jaar’ 
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,,Je hebt er het Benoordenhout, Bezuidenhout 
en Mariahoeve. Dat klinkt op zich niet span-
nend, maar bedenk wel dat de prachtige land-
goederen Clingendael, Oosterbeek, Oostduin-
Arendsorp en Reigersbergen-Marlot daar 
ook toe behoren! En daar middenin ligt het 
Haagse Bos, hoewel ik daar als groenbeheerder 
geen zeggenschap over had omdat dat onder 
Staatsbosbeheer valt. Maar ik had natuurlijk 
wel geregeld contact met Staatsbosbeheer.’’
Toen hij in januari naar Segbroek overstapte, 
kon Ariën z’n vorige werkgebied nog niet 
geheel loslaten. Er was daar namelijk nog geen 
opvolger benoemd. Zo bleef hij tijdens het 
inwerken in Segbroek ook nog in Haagse Hout 
actief, een dubbelfunctie waaraan pas halver-
wege februari een eind kwam. Overigens heeft 
hij nu nog steeds de vermaarde Japanse Tuin in 
Clingendael in beheer. ,,Daar zit zoveel specia-
listisch werk aan vast en er zijn zoveel nationale 
en internationale contacten bij betrokken, dat 
het aardig wat tijd kost om het allemaal aan 
mijn opvolger over te dragen.’’ 

Haanplein
De eerste klus van Ariën in de Vogelwijk was 
het verfraaien van de plantsoenen op het 
Haanplein, met medewerking van enkele om-
wonenden. ,,Dat was een leuke binnenkomer’’, 
vindt hij. ,,Verder heb ik bij wijze van experi-
ment op het middenterrein van het Eiberplein 
in de buitenring zomerbollen laten planten. 
Dat leverde vrij langdurig een mooie mix op 
van gladiolen, lelies en lampenpoetsers. Het 
heeft me op het idee gebracht om daar het jaar 
rond een leuke begroeiing te laten ontstaan. Ik 
zal dan ook bekijken of ik in de binnenring van 
het Eiberplein in de lente weer krokussen kan 
laten terugkomen, die er vroeger ook stonden 
voordat het plein vanwege de roolvernieuwing 
op de schop ging.’’
,,Ik beloof nog niks, want eerst moet ik er de 
financiële middelen voor zien te vinden. Dat 
geldt ook voor een ander plannetje dat ik heb, 
namelijk om bepaalde plantsoenen die er 

nogal saai uitzien wat veelkleuriger te maken. 
Niet alleen in de Vogelwijk, maar ook elders in 
Segbroek.’’
De laatste tijd wordt er veel geschreven en 
gesproken over de onkruidplaag die her en der 
in het land wordt veroorzaakt door de Japanse 
Duizendknoop, een bijna onuitroeibare plant. 
,,Gelukkig hebben we er in de binnenstad nog 
niet veel last van’’, stelt Ariën vast. ,,Je vindt 
ze vooral in de grote groengebieden. In de 
duinen achter de Vogelwijk woekert hij ook al 
op bepaalde plekken. Dit jaar hebben we daar 
de heetwatermethode op toegepast. Eerst heel 
kort afmaaien en dan met gloeiend heet water 
van 95 graden overgieten en injecteren. De eer-
ste resultaten hiervan zijn veelbelovend, maar 
we moeten het voorjaar afwachten om te zien 
of het echt heeft geholpen.’’  

Iepen
Aan het slot van het gesprek proberen we ons 
nog even een beeld te vormen van de specta-
culaire verplaatsing van vier grote pluim-iepen 
aan het eind van de Sportlaan, die in het najaar 
van 2018 is voorzien. Omdat de rijbaan daar 
een nieuw profiel krijgt, met een van de hoofd-
rijbaan gescheiden ventweg, moeten de oude 
iepen aan de huizenkant verdwijnen. 
,,Het wordt een enorm karwei om ze met hun 
omvangrijke wortelstelsel uit de grond te halen 
en elders neer te zetten’’, zegt Ariën. ,,Voorlopig 
is het de bedoeling ze naar de rand van de 
Bosjes van Pex over te hevelen. Er zijn stemmen 
opgegaan om er eentje midden op de nieuwe 
rotonde bij de kruising met de Wildhoeflaan en 
Daal en Bergselaan neer te zetten. Maar het is 
lastig om dat soort joekels een eind te vervoe-
ren, dus de simpelste manier is ze met een 
kraan op te tillen en aan de andere kant van de 
straat  weer in een van tevoren geprepareerd 
gat te laten zakken. En dan maar hopen dat ze 
in de nieuwe grond aanslaan.’’
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Kun je tot Vogelwijkbewoner worden gebom-
bardeerd? Jazeker. Het overkwam Dick Bouter 
van de Sniplaan zowel figuurlijk als letterlijk. 
Het gebeurde in de voorzomer van 1940, 
toen hij nog een baby was. ,,Ik was een paar 
maanden eerder in Rotterdam geboren, maar 
nadat de Duitsers op 14 mei de stad hadden 
gebombardeerd, vonden mijn ouders het daar 
niet langer veilig. Daarom verhuisden ze met 
het gezin halsoverkop naar Den Haag, naar de 
Mezenlaan 30 dat toevallig leegstond.’’

Fazantflat
Het huis waarop hij doelt, droeg toen al de 
naam ’t Fortje en boven de garage was de mooie 
woordspeling ’t Fordje geschilderd. Beide op-
schriften kun je er vandaag de dag nog zien. De 
witte buitenmuur kreeg het huis trouwens pas 
eind jaren zestig.’’
Dick (77) woont nu al een groot aantal jaren 
in de Fazantflat, het uit rode baksteen opge-
trokken statige wooncomplex uit 1938, dat 
begrensd wordt door het Fazantplein, de 

Dick Bouter: een leven tussen keukens en kajuiten 

Via een omweg toch nog in
de zeevaart terechtgekomen 
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Fitislaan, de Laan van Poot en de Sniplaan. 
In zijn huurappartement op de begane grond 
vertelt hij in geuren en kleuren hoe zijn leven 
er tussen z’n jeugd aan de Mezenlaan en zijn 
huidige bestaan heeft uitgezien. 
,,Mijn vader was samen met zijn broer ei-
genaar van een fabriek waar apparaten van 
verchroomd messing werden gemaakt, zoals 
koffiezetmachines en bierpompen voor de ho-
reca,’’ begint Dick zijn verhaal. ,,Je zou kunnen 
zeggen dat ze de voorloper van het roestvrij 
staal produceerden. Die fabriek werd door 
het bombardement in 1940 platgegooid. Toen 
we in Den Haag waren gaan wonen, vond hij 
een bedrijfspand waar de productie op kleine 
schaal kon worden voortgezet. Pas na de oorlog 
is de oude fabriek weer opgeknapt.’’

Gedoopt in Heldringschool
Dick wijst in de richting van het raam van zijn 

huiskamer, dat uitzicht biedt op de goed bijge-
houden groene zone rond het appartementen-
complex. ,,Je kent natuurlijk de Heldringschool 
die daar verderop staat. Met het oude gebouw, 
dat een jaar of vier geleden is afgebroken, had 
ik een bijzondere band, want kort nadat mijn 
wieg aan de Mezenlaan was neergezet, hebben 
mijn ouders me daar laten dopen. De Vogelwijk 
had toen nog geen eigen hervormde kerk. 
Daarom werden er  
’s zondags hervormde kerkdiensten gehouden 
in de gymzaal van de Heldringschool.’’
Als peuter en kleuter kreeg Dick Bouter nau-
welijks iets van de bezettingstijd mee, maar 
aan de gedwongen evacuatie van begin 1943, 
die het vier kinderen tellende gezin naar de 
Leersumstraat bracht, heeft hij nog wel enkele 
herinneringen. ,,Ik weet nog dat er op een och-
tend, kort nadat ik vijf jaar was geworden, heel 
veel vliegtuigen overkwamen en dat er daarna 

Het huis aan de Mezenlaan 30 waar Dick opgroeide.
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een hoop kabaal te horen was. Het was een 
beangstigend soort vuurwerk. Later bleek dat 
het vergissingsbombardement van de Engelsen 
op het Bezuidenhout te zijn geweest, in maart 
1945. Zelfs vanuit ons huis zag je de lucht ver-
duisterd worden door rook.’’

Wederopbouwtijd
Na de oorlogsjaren volgde voor Dick en zijn 
broer en twee zussen, teruggekeerd aan de 
Mezenlaan, een onbezorgde jeugd in de weder-
opbouwtijd. De Vogelwijk was een kinderrijke 
buurt, dus aan vriendjes geen gebrek.
,,Je hebt het vast wel vaker gehoord van mensen 
die hier toen opgroeiden: spannende spel-
letjes spelen bij de bunkers in de duinen en 
veel voetballen op het middenterrein van het 
Nachtegaalplein, dat wij het Spokenbosje noem-
den. Dat was recht tegenover de ingang van 
de Houtrustschool, waar mijn ouders me voor 
het gemak hadden ingeschreven: het was maar 
tachtig meter van m’n huis! Thuis en op school 
las ik de jeugdboeken over Okkie Pepernoot en 
Daantje, geschreven door Leonard Roggeveen. 
Die kende ik goed, jaha, want hij woonde schuin 
tegenover ons! Ik heb trouwens achter ons huis 
nog een paar jaar duiven gehouden, aangesto-
ken door jongens uit de buurt die ook allemaal 
duiven hadden. Later ben ik, als middelbare 
scholier, op judo gegaan, bij judoschool Bontje 
in de Javastraat, waar ik de zwarte band haalde. 
Ik heb zelfs nog een poosje gebokst, maar daar 
was ik na m’n eerste pak slaag gauw klaar mee. 
Toen ik ongeveer achttien was, heb ik via vrien-
den leren zeilen. Dat ben ik nog tot m’n 45ste 
blijven doen. Ik had een eigen boot gekocht, van 
het type 16m2, en daarmee deed ik jarenlang 
mee aan wedstrijden, bijvoorbeeld tijdens de 
Kaagweek en de Sneekweek. Ik heb wel eens 
een derde prijs behaald.’’
Zeevaartschool
Gedurende de eerste negentien jaar van zijn 
leven was de Mezenlaan voor Dick Bouter 
de uitvalsbasis voor alles wat hij deed. Na 
de Houtrustschool volgde de hbs in de 

Sweelinckstraat. ,,Ik haalde eerst hbs-A 
en daarna leerde ik nog twee jaar voor het 
B-diploma’’, zegt hij alsof het iets vanzelfspre-
kends is. De vragende blik tegenover hem 
dwingt tot uitleg. ,,Waarom ik dat deed? Ik 
wilde dolgraag naar de Zeevaartschool, liefst 
die op Terschelling, dat was al jaren mijn 
droom. Stuurman worden en daarna kapitein. 
Voor die opleiding wilde ik een zo breed moge-
lijke basis creëren.’’
Dan schiet hij opeens in de lach. ,,Je raadt nooit 
wat er uiteindelijk gebeurde. Ik moest voor de 
Zeevaartschool eerst een medische keuring 
ondergaan en ziedaar: ik werd tot mijn verbijs-
tering afgekeurd vanwege een lui rechteroog 
waar ik onvoldoende scherp mee zag! De eisen 
op dat punt waren toen nog uitermate streng. 
Wat een sof!’’

Kikkers en Plu
Als middelbare scholier maakte Dick midden 
jaren zestig vanaf de zijlijn de rivaliteit mee 
tussen de twee jongerengroepen uit Den Haag-
West die bekend stonden als De Plu (de leden 
kwamen geregeld bijeen in snackbar De Gouden 
Paraplu in de Goudenregenstraat en bestonden 
voor een groot deel uit Indische jongens) en De 
Kikkers, die vaak gehuld in een zwarte cape op 
hun Puchs rondreden en een aardige aanhang 
in de Vogelwijk hadden. ,,Ik had niet eens een 
Puch joh’’, zegt Dick. ,,Ik had een Zündapp. Dat 
was niet hip. Ik hield me in mijn laatste jaren 
op de middelbare school trouwens meer met 
andere dingen bezig, zoals het organiseren van 
muziek- en dansavonden in een horecagelegen-
heid op het Goudenregenplein. Ik heb daar zelfs 
het destijds nog nauwelijks bekende trio Louis 
van Dijk binnen weten te halen.’’

Winkels
Over de vele winkels die destijds – voor 
het gezin Bouter op loopafstand - aan het 
Mezenpleintje waren gevestigd, zijn de af-
gelopen jaren in dit blad al vele nostalgische 
herinneringen opgetekend. ,,Je kon er echt alles 
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kopen wat een huishouden nodig had, van 
kruidenierswaren, brood, groente, fruit, vlees 
en drogisterijartikelen tot bloemen, speelgoed 
en fietsen aan toe. Alleen een visboer had je er 
niet. Daarvoor moest mijn vader de wijk uit.’’
,,Jammer dat er zo weinig van het oude win-
kelbestand over is en dat de supermarkten in 
heel het land tienduizenden kleine zelfstandi-
gen hebben weggeconcureerd. Daarom blijf ik 
ook geregeld inkopen doen bij de bakker en de 
groenteboer die nu nog - samen met de kapper 
- als laatsten der Mohicanen op het pleintje zijn 
overgebleven. Met Ron de groenteman heb ik 
vaak te doen. Het is een ingetogen mens, geen 
uitbundige figuur die z’n waren enthousiast 
aan de man brengt, want zo zit zijn karakter 
niet in elkaar. Maar hij is heel sympathiek, ver-
koopt goede kwaliteit en maakt lange dagen. 
Kortom: hij verdient het te blijven.’’

Meubelinkoper
Na de teleurstelling op de drempel van de 

Zeevaartschool kreeg Dick een baan als 
assistent-meubelinkoper bij V&D. ,,Ik ging 
veel met de hoofdinkoper op reis, onder meer 
naar Polen en het toenmalige Joegoslavië. 
Dat heb ik ruim vier jaar gedaan en ging toen 
in Rotterdam in het bedrijf van m’n vader 
werken, als bedrijfsleider op de verkoopafde-
ling. We maakten en verkochten toen veel 
keukenapparatuur en die branche sprak me 
wel aan. Daarom ben ik in 1972 een eigen 
bedrijf in grootkeukentechniek begonnen, op 
de Weteringkade. Dat liep lekker en omdat ik 
verder wilde uitbreiden, ging ik na een aantal 
jaren in een grote vestiging op een industrieter-
rein in Zoetermeer verder. We leverden vooral 
onderdelen voor grote professionele keukens in 
de horeca en in grote bedrijven, zoals kantoren, 
ziekenhuizen en ministeries. De marine was 
ook een grote afnemer. Op flink wat schepen 
hebben we keukens geïnstalleerd. Het bedrijf 
boerde goed en het personeelsbestand groeide 
uit tot ongeveer honderd medewerkers. Ooit 

De statige Fazantflat, met rechts de Sniplaan.
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was ik met één compagnon begonnen, met z’n 
tweetjes dus.’’

Terece
Intussen had Dick in het destijds vermaarde 
café De Sport in de Kazernestraat de vrouw 
leren kennen die de liefde van z’n leven werd. 
Ze heette Terece (een alternatieve spelling van 
Thérèse), kwam uit Maastricht en studeerde 
aan de Haagse Academie van Beeldende 
Kunsten. In 1977 trouwden ze. ,,We zouden 
onlangs de veertig jaar hebben gehaald’’, zegt 
Dick, ,,maar dat heeft niet zo mogen zijn. Twee 
jaar geleden is Terece overleden. Ik kijk nog 
steeds terug op een fantastisch leven met haar. 
We kregen samen twee dochters en we hebben 
heel veel avonturen beleefd. Allemaal prach-
tige herinneringen, die ik koester.’’

Hazerswoude
Met Terece woonde Dick eerst een poosje in 
de Kazernestraat, vlakbij het café waar ze 
elkaar hadden ontmoet, en daarna volgde een 
adres op de Laan Copes van Cattenburgh, in 
het flatcomplex Couperusduin. Nadat Dicks 
keukenbedrijf naar Zoetermeer was verhuisd, 
gingen ze daar in de buurt wonen. Hun domi-
cilie werd Hazerswoude. ,,Heel landelijk en 
stil’’, karakteriseert Dick, ,,maar toen de rust 
door de aanleg van de tunnel voor de hoge-
snelheidslijn danig werd verstoord, besloten 
we terug te gaan naar Den Haag. Zo kwamen 
we hier in de Fazantflat terecht. Het exteri-
eur van het complex werd in die tijd net mooi 
gerestaureerd, maar ons interieur bleek zo 
verouderd en verwaarloosd dat we ook danig 
hebben verbouwd. Moet je nagaan: er stond 
hier nog een gietijzeren bad uit het eind van de 
jaren dertig!’’
Bij zijn terugkeer in de wijk van z’n jeugd was 
Dick overigens allang geen directeur meer van 
zijn Zoetermeerse keukenbedrijf Bouter BV. 
,,Ik heb het in 1991 verkocht, maar de naam is 
nog steeds hetzelfde.’’ 

Varen
Hiermee belandt het gesprek toch weer bij 
het onderwerp ‘zeevaart’. En daarmee is de 
cirkel bijna rond. Want ondanks de geknakte 
ambitie van Dick om als stuurman en kapitein 
het ruime sop te kiezen, heeft het varen in het 
leven van Dick en Terece een zeer belangrijke 
rol gespeeld. ,,Het begon met een zeilboot, 
daarna werd het een motorboot en ten slotte 
een zeewaardig jacht dat we in California heb-
ben laten bouwen en zelf hebben opgehaald. 
Intussen had ik in twee jaar avondstudie aan 
de Zeevaartschool in Rotterdam de benodigde 
diploma’s behaald. Zo kwam mijn droom toch 
nog een beetje uit. We hebben wat afgevaren 
hoor, vooral in het Middellandse Zeegebied, 
maar ook in Scandinavië. Omdat we veel in 
Zuid-Frankrijk kwamen, hebben we daar op 
enig moment een huis gekocht aan de Côte 
d’Azur, in het dorp Anthéor, niet ver van St. 
Raphaël. We hebben daar een aantal jaren 
permanent gewoond – jazeker, we hadden ook 
een auto met Frans kenteken - maar we hielden 
ons appartement hier gewoon als pied-à-terre 
aan. Een paar keer per jaar gingen we dus met 
vakantie naar Den Haag.’’

Bijbelse geschiedenis
,,Een boot heb ik nu nog steeds, zij het een 
kleinere, maar nu Terece er niet meer is, komt 
er van varen niet zo veel meer. Maar ik ver-
veel me allerminst hoor. Ik doe nog van alles. 
Af en toe maak ik nog een reisje, vooral naar 
Zuid-Frankrijk, want daar wonen nog veel 
bekenden. En ik zit in een werkgroep van de 
Houtrustkerk, die zich buigt over de vraag hoe 
de huidige jeugd weer kennis van de verhalen 
uit de Bijbel kan worden meegegeven. Want die 
kennis over de bijbelse geschiedenis vervaagt 
steeds meer. Jammer, want het is toch een 
belangrijk stuk cultuurgoed. 
Als er wijkbewoners zijn die hier ideeën over 
hebben, kunnen ze mij een e-mail sturen, ge-
woon naar dickbouter@hotmail.com  
Dat zou ik zeer op prijs stellen.’’
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Kerstballen van stof
Trudy Oosterheert (75), die aan de 
Spreeuwenlaan 27 woont, leeft zich sinds begin 
jaren negentig uit in een hobby die haar veel 
plezier en waardering oplevert: het maken van 
kerst- en paasspulletjes. Wat begon als tijdver-
drijf en een manier om haar verdriet na het 
overlijden van haar man te verwerken, leidde 
tot een serieuze ‘business’, die ze deels samen 
met jongste dochter Gerda heeft opgezet.
,,Het begon met kerstballen van stof’’, vertelt 
ze. ,,Ik deed een cursus om die te leren maken, 
maar was niet tevreden over de methode die ze 
daar gebruikten. Daarom ontwikkelde ik zelf 
een nieuwe.” 
Haar jongste dochter Gerda was net afgestu-
deerd aan de pedagogische academie toen 
haar vader overleed. Om haar moeder beter 
te kunnen steunen, stelde ze haar plan om uit 
huis te gaan uit. ,,Toen heb ik Gerda aange-
stoken’’, zegt Trudy. ,,Zij is ook heel creatief. 
Samen hebben we jarenlang hele collecties 
gemaakt: kerstballen, kaarten, paaseieren. 
We werden ontdekt door de stoffenzaak in de 
Fahrenheitstraat, waar men ons vroeg om daar 
workshops te komen geven. Dat hebben we met 
veel plezier gedaan”. 

Instructieboekjes
Maar hier hield het niet mee op, want door 
de verkoop van de handgemaakte attributen, 
onder meer op beurzen, werden moeder en 
dochter een aantal jaren later benaderd door 

Pipoos, inmiddels een winkelketen voor hobby- 
en knutselartikelen met filialen in Nederland 
en België. ,,Ze vroegen of we boekjes wilden 
schrijven met instructies voor hobbyïsten. 
Gerda heeft er toen vijf geschreven, heel leuk, 
en die boekjes zijn uiteindelijk zelfs vertaald 
in het Duits en Frans. En vervolgens kwamen 
we in contact met Cantecleer, dé uitgeverij van 
hobbyboeken. Op uitnodiging van Cantecleer 
zijn  we toen naar een grote hobbybeurs in 
Las Vegas geweest, echt een heel bijzondere 
belevenis.” 

Pop-up kerstshoppen in de wijk
Tekst en foto’s: Marjet Steenhuisen

Terwijl Sinterklaas nog moet beginnen aan zijn tocht naar Nederland, wordt er in 
de Vogelwijk al hard gewerkt aan twee ‘pop up’-kerstmarkten aan huis. We namen 
poolshoogte  bij de wijkbewoonsters Trudy Oosterheert en Ria van den Akker, die 
- aanvankelijk zonder dat ze het van elkaar wisten - in december hun huis open-
stellen voor kijkers en kopers.
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Overigens gingen moeder en dochter wel 
vaker samen op reis. Tijdens een trip naar 
Tunesië heeft Gerda haar huidige vriend 
ontmoet, met wie zij nu al jaren samenwoont 
in Scheveningen. Trudy heeft het nog maar net 
verteld of ze biedt haar bezoek een Tunesisch 
gebakje aan. ,,Gerda is net terug uit Tunesië en 
dit heeft ze voor me meegenomen”, zegt ze.
 
Boompjes
Op de vraag of Gerda nog steeds actief is als 
onderwijzeres, luidt het antwoord ontkennend. 
,,Ze heeft lang voor de klas gestaan, maar na 
een burn out heeft ze zich laten omscholen tot 
medisch pedicure. Ze werkt dus wel met haar 
handen!”
Voor Trudy zijn het drukke weken tot aan kerst. 
Ze heeft wel dertig boompjes in haar woon-
kamer staan, kant en klaar met verlichting en 
versiering. ,,Ik ga zo een exemplaar brengen 
naar een ouder echtpaar. Ik heb ‘m helemaal op 
maat gemaakt, precies zoals ze wilden.”
Wordt het na de kerst wat rustiger voor Trudy? 
,,O, nee hoor’’, klinkt het. ,,Dan is het alweer 
bijna Pasen. En op 10 en 11 maart sta ik op de 
Internationale Eierbeurs in het Van der Valk 
Hotel in Wassenaar.”

Kerstfairs Papegaailaan
Een breder assortiment aan kerstartikelen en 
feestelijke cadeautjes is komende maand te 
vinden op de kerstfairs die Ria van den Akker 
in haar huis aan de Papegaailaan 16 houdt. Op 
drie zondagmiddagen in december is iedereen 
bij Ria welkom om te komen kijken en mis-
schien wel kopen. 

Jarenlang was Ria (60) mede-organisator van 
de sfeervolle Vogelwijk-kerstfairs die Grada 
Albregts vele jaren placht te houden aan in 
haar Ivy Lodge aan de Leeuweriklaan. ,,We zijn 
goede vriendinnen, en toen Grada er drie jaar 
geleden mee ophield, besloot ik het stokje over 
te nemen. Nu is het zo ver. Ik ga hier begin 
december het huis, de carport, de schuur en de 
tuin omtoveren in kerstsfeer.”

Woonboot
Ria is nummer vijf uit een Haags gezin van 
twaalf kinderen. Haar vader was postbode. 
,,Hij bezorgde ook in de Vogelwijk en zei altijd 
dat daar de elite woonde.Ik had toen nooit kun-
nen denken dat ik uiteindelijk in de Vogelwijk 
zou komen wonen. Dat gebeurde zo’n dertien 
jaar geleden. Vóór die tijd heb ik met mijn 
man in de Rijswijkse nieuwbouwwijk De Strijp 
gewoond en daaraan voorafgaand hadden we 
een woonboot aan de Troelstrakade. Toen m’n 
schoonvader zijn huis aan de Papegaailaan 
ging verruilen voor een appartement, hebben 
wij het gekocht.’’
Lange tijd werkte Ria in de thuiszorg, maar 

Op zoek naar iets voor jezelf of als 
cadeautje voor kerst? 
Trudy Oosterheert houdt Open Huis op maandag-
ochtend 4 december van 10.00-12.00 uur. Adres:  
Spreeuwenlaan 27. Op afspraak langskomen kan 
ook. Telefoon: 070-365 31 96. E-mail: tuit@hetnet.nl
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nadat de organisatie waar zij werkte was 
overgenomen door een schoonmaakbedrijf en 
Ria vanaf dat moment merkte dat de mense-
lijke kant van haar werk steeds meer naar de 
achtergrond verdween, beslloot ze te stoppen. 
,,Ik moest bijvoorbeeld in een digitaal systeem 
inloggen om te kijken waar ik zijn moest. Er 
stond niets bij over de cliënt, geen overdracht of 
achtergrond.” 

Begeleiding
Ria had in haar werk vaak te maken gehad met 
dementerende of terminaal zieke mensen. Die 
ervaringen kon ze goed gebruiken in haar vol-
gende job: het begeleiden van hulpbehoevende 
mensen via een Persoonsgebonden Budget. ,,Zo 
kon ik nog echt voor die mensen van waarde 
zijn. Heel fijn.”
Als voorbeeld vertelt ze over een dementerende 
buurvrouw. ,,Ze had kunstacademie gedaan 
en was heel creatief. Ze wilde vaak naar de 
Bijenkorf, dat was echt haar uitje. Voelen aan 
stoffen en genieten van de decoraties. Ik bege-
leidde haar dan. Het was altijd heel gezellig en 
het deed haar goed. Het was een soort voeding 
van de zintuigen.”

Kerstfair op drie zondagmiddagen
Op drie decemberse zondagen in de aanloop naar 
kerst (3, 10 en 17 december) houdt Ria van den 
Akker aan de Papegaailaan 16 een kerstfair, waar 
velen aan hun trekken zullen komen. Kom tussen 
12.00 en 17.00 uur gerust langs!

Brocante
Momenteel helpt Ria helpt een vriendin met 
een brocantewinkel in het Statenkwartier. ,,Zij 
is ziek, dus ik draai de winkel af en toe voor 
haar.” En brocante is voor Ria een liefde. ,,Ik 
verzamel wat ik zelf mooi vind: kristal, beeld-
jes, serviesjes… ik heb er zelfs nog eentje van 
Petrus Regout. Ook in Engeland en Frankrijk 
vind ik vaak mooie dingen ‘’
We kijken even naar de achtertuin, waar een 
zwembad ligt. ,,Dat was er al hoor!’’ haast ze 
zich te zeggen. ,,Dat hebben wij niet laten aan-
leggen. We gebruiken het trouwens niet vaak, 
want het is onverwarmd echt te koud. Maar 
we hebben wel eens aan de rand gehangen in 
de winter toen er sneeuw lag, met een glaasje 
in de hand. Dat zijn van die momenten dat ik 
denk: Pluk de dag!’’

De spelregels
• Je mag maximaal 4 boeken of ander items per persoon 

inleveren en net zo veel ook weer meenemen
• De boeken e.d. moeten gangbaar en in redelijk goede  

staat zijn
• Mogelijkheden: romans, thrillers, jeugd- en kinderboeken, 

stripverhalen, gedichtenbundels, dvd’s, cd’s, bladmuziek, 
mooie tijdschriften (National Geographic, natuur), reis- en 
kunstboeken, sportboeken, maar ook Engelse/Franse/
Duitse boeken en kinderspellen/puzzels.

Ruilbeurs boeken, cd’s en dvd’s
Zondag 26 november  - 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Rietzangerlaan 2a (vergaderzaal naast de kerk)

Wat is er nog meer te beleven?
• Voor alle bezoekers is er gratis  

koffie, thee of sap
• Els Endeman verkoopt zelfge-

maakte egelspulletjes (1-10 euro). 
De opbrengst is voor de Stichtinjg 
Egelopvang Den Haag en  
omstreken

• Marette Wils showt en verkoopt 
‘zentanglekaarten’

• Peter van Kessel maakt muziek
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Door Mieke Westra

De Nationale Burendag op 23 september 
kreeg dit jaar op de Papegaailaan een extra 
feestelijk tintje aangezien op die dag ook het 
jaarlijkse straatfeest was georganiseerd. Ook 
viel het straatfeest midden in het Haagse 
Just Peace-festival. Een muziekgroepje van 
Syrische jongeren dat tijdens dit festival 
optrad, bleek ook bereid om gratis op te 
treden tijdens het Papegeaailaanfeest. Dit 
orkestje trapte het straatfeest af met prach-
tige muziek. Bij sommige stukken werden zij 
begeleid door twee kleine, dappere dametjes 
die er met hun eigen vioolmuziek lekker op 
los speelden. 
De aandacht voor de muziek was bij jong en 
oud groot. Heel leuk om te zien dat ook de 
kleinsten onder het publiek betoverd leken 
door de muziek en de muzikanten.

Poffertjes
De tafel in het midden van de straat was 
gevuld met allerlei heerlijke hapjes en drank-

jes die door de bewoners waren aangeleverd. 
Iedereen bracht zijn/haar specialiteit in en 
zo konden we genieten van diverse salades, 
wraps, pannenkoekjes, kaasjes, barbecuevlees, 
pompoensoep en nog veel meer. Zelfs voor de 
meest kieskeurigen was er nog een ruim aan-
bod. Had je na het nuttigen van diverse heer-

Muzikaal en vredig burenfeest voor bewoners Papegaailaan
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Muzikaal en vredig burenfeest voor bewoners Papegaailaan

lijkheden toch nog trek, dan kon je nog lang 
terecht bij de poffertjestafel voor een superlek-
kere verse portie poffertjes. Vooral de tieners 
uit de straat hadden zichtbaar lol in het maken 
van dit baksel. Er ontstond zelfs een spontane 
competitie van ‘wie bakt de beste’? Een idee 
voor volgend jaar: Heel de Papegaailaan bakt! 

Kinderrijk
Dat de buurt aan het verjongen is met veel 
nieuwe kinderrijke families, was duidelijk te 
zien aan de toestroom van ‘het jonge volk’. Daar 
was gelukkig rekening mee gehouden: een 
groot springkussen in de vorm van een voetbal 
bezorgde de kinderen  het nodige vermaak. 
Voor oppas was gezorgd en zo konden de ou-
ders ontspannen met elkaar kletsen. 
Het was weer een heel gezellig en daarmee 
geslaagd feest: we hebben elkaar weer eens uit-
gebreid gesproken en in veel gevallen kunnen 
we nu een verhaal plakken bij een gezicht dat 
we voorheen misschien wel kenden, maar nog 
niet goed konden plaatsen. Het maakt het om-
gaan met elkaar zoveel makkelijker. Menigeen 
verheugt zich nu al op het straafeest van 2018!

* Het Papegaailaanfeest werd met veel plezier georga-
niseerd door Meike Fresco, Anneleen de Jong, Linda 
Windhorst en Mieke Westra.
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Cultuur/natuur wandelgroepje
Op 26 september hebben we een start 
gemaakt met ons cultuur- en natuurwandel-
groepje. We liepen langs de ‘sokkelbeelden’ 
op het Spui en in de Grote Marktstraat. De 
opkomst was groot en het verhaal dat Marjan 
Scheeres erbij vertelde was erg boeiend. En 
daarnaast waren de weergoden ons ook nog 
eens gunstig gezind. 

Neptunusstraat op 16 november? U kunt nog 
mee! Dit fantastische kleinschalige museum, 
nog lang niet bij iedereen bekend, is beslist 
de moeite waard om te leren kennen. De 
geschiedenis van zowel het vissersdorp als 
de badplaats worden uitgebreid belicht. Ook 
de enorme biodiversiteit van de zee kunt u in 
verschillende zeeaquaria aanschouwen.

Programma in het kort
Datum: Donderdag 16 november 
14.00 uur: Verzamelen bij de ingang van het 
museum, Neptunusstraat 92 
14.15 uur: Koffie met iets lekkers in het vissers-
café ‘De Halve Vleet’
14.45 uur: Rondleiding 
15.45 uur: Gelegenheid om op eigen gelegen-
heid het museum te bekijken en/of een film 
over de geschedenis van Scheveningen-Bad 
16.30 uur: Afsluiting met een drankje
Kosten: Geen. Museumkaart geldig.
Aanmelden: Tot uiterlijk 14 november, bij 
voorkeur per mail:
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
onder vermelding van uw naam en 
telefoonnummer en of u in het bezit bent van 
een Museumkaart. Als mailen niet mogelijk is, 
kunt u bellen met Ine Essing: 070-3460604

High Tea/Coffee op 20 november
over ‘seniorvriendelijk Den Haag’
Den Haag is de eerste Nederlandse stad die zich 
heeft aangemeld bij het wereldwijde netwerk 
van ‘seniorvriendelijke steden’. Dat betekent 
dat ze zo veel mogelijk wil bijdragen aan prettig 
wonen en leefplezier voor ouderen. Van genoeg 
bankjes op straat en goed vervoer voor ieder-
een tot voldoende activiteiten. 
Tijdens een high tea maakt u hiermee kennis 
aan de hand van het boek ‘Den Haag senior-

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

Excursies

Uit een kleine enquête onder degenen die 
hadden aangegeven aan deze groep te willen 
deelnemen, bleek dat het merendeel geen 
voorkeur heeft voor een bepaalde dag of 
dagdeel en een verspringende dag het meest 
wenselijk vindt. Daarom hebben we besloten 
de wandelingen 1x per maand te gaan hou-
den, behalve in de maanden juli, augustus 
en december. Bovendien gaan we niet uit 
van vaste dagen, maar laten we de data 
verspringen. Op die manier hopen we zo veel 
mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen 
om mee te wandelen.

Excursie naar Muzee Scheveningen
Hebt u zich na de aankondiging in het 
oktobernummer nog niet aangemeld voor 
ons bezoek aan Muzee Scheveningen in de 
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vriendelijke stad toen en nu’ en nemen we u mee 
met virtual reality filmpjes. 
Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe 
u graag ouder wilt worden in Den Haag. 
Daarnaast maken we er een gezellig samenzijn 
van met uiteraard thee, maar ook koffie, en 
(zoete) lekkernijen. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op maan-
dag 20 november vanaf 10.00 uur in het 
paviljoen van tennispark Houtrust. Om 10.30 
begint het programma, dat zal duren   tot 12.30 
uur. Dit evenement komt dus in de oplaats van 
onze reguliere HoutrustKoffie-ochtend. 
Zorg dat u erbij bent en geef u op bij Ine Essing:
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl 
onder vermelding van naam en telefoonnum-
mer. Als mailen niet mogelijk is, kunt u bel-
len: 070-3460604.
De organisatie van deze high tea is in handen 
van GetOud. Meer informatie: www.getoud.nl
 

HoutrustKoffie
Deze bijeenkomsten worden druk bezocht. 
Het is altijd gezellig en er worden allerlei 
wetenswaardigheden uitgewisseld. De koffie 
is goed en er is altijd iets lekkers bij. Iets voor 
u? Elke 1e en 3e maandag van de maand 
(behalve op 20 november en 4 december) 
van 10.00 tot 12.00 uur, op tennispark 
Houtrust, Laan van Poot 38. 
Op 23 oktober was Yvonne Brouwer, de 
grote initiator van deze koffieochtenden, 
jarig. Als verrassing en cadeautje had 
ze trekharmonicaspeler Eduard Bekker 
meegenomen (zie bijgaande foto). Speciaal 
voor deze ochtend had Eduard Catalaanse 
muziek uitgekozen, gezien de huidige roe-
rige tijd in Catalonië. De muziek werd zeer 
gewaardeerd.

Let wel: HoutrustKoffie van maandag 
4 december is niet op bovengenoemd 
adres.
Op die dag zijn we thuis uitgenodigd bij 
Trudy Oosterheert, Spreeuwenlaan 27. Over 
haar kunt u elders in dit blad een artikel 
lezen. Zij maakt zelf volledig ingerichte 
kunstkerstboompjes, kerstballen en kerst-
kransen, die ze graag wil laten zien. U kunt 
ook e.e.a. kopen. Trudy woont parterre.



24   De Vogelwijk november 2017

Nieuwsflitsen 
van

Alternatieven voor aardgas
Als u dit blad onder ogen krijgt is de voor-
lichtings- en discussie-bijeenkomst met 
Martin Andriessen, programmadirecteur 
energietransitie van de gemeente Den Haag, 
over de overgang naar een aardgasloze 
warmtevoorziening in 2040 en de specifieke 
consequenties voor de bewoners van de 
Vogelwijk achter de rug. Een verslag volgt in 
het volgende nummer, of kijk op 
www.vogelwijkenergiek.nl. 

Tochtmeter en warmtescan
Nu de winter voor de deur staat, kunt u net 
als voorgaande jaren gebruik maken van twee 
aanbiedingen van Vogelwijk Energie(k) om 
uw warmtehuishouding beter onder controle 
te krijgen en energie te besparen:
•	 VwE beschikt over twee tochtmeters waar-

mee u snel en eenvoudig zelf kunt opspo-
ren waar de grootste tochtgaten zitten, die 
u vervolgens met tochtstrips of anderszins 
kunt (laten) aanpakken. Wijkbewoners 
kunnen gratis een meter lenen door hun 
belangstelling kenbaar te maken via een 
mailtje naar info@vogelwijkenergiek.nl, 
met adres en telefoonnummer. Wij nemen 
dan contact op om een afspraak te maken.

•	 Een stapje verder gaat een warmtescan met 
behulp van een infraroodcamera. Op een 
infraroodfoto is door verschillende kleuren 
te zien op welke plekken van het huis de 
meeste warmte verloren gaat. Bijvoorbeeld 
door de voordeur, of waar een kozijn niet 
goed aansluit op de muur, of aan de zijkant 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

van een dakkapel waar isolatie ontbreekt. 
Omdat zo’n infraroodfoto de beste informatie 
geeft als op het moment van de opname het ver-
schil tussen binnen- en de buitentemperatuur 
groot is, hebben we een paar koude nachten 
nodig! 

Exclusief voor (nieuwe of bestaande) leden 
biedt VwE een warmtescan aan door het bedrijf 
Augustus tegen een bescheiden bijdrage van € 25. 
Hebt u belangstelling? Stuur  een mail naar info@
vogelwijkenergiek.nl. 
U krijgt dan, wanneer er een koude nacht aan lijkt 
te komen, van tevoren bericht om uw verwarming 
eenmalig ‘s nachts hoog te laten branden. Nadat 
de foto’s in de afgesproken nacht zijn genomen, 
krijgt u ze toegestuurd met toelichting. Meer 
informatie over warmtescans, met voorbeel-
den van foto’s, kunt u vinden op de website van 
MilieuCentraal: 
www.milieucentraal.nl

Warmtepomp-actie
Deze actie loopt nog steeds en ook de aantrekke-
lijke subsidies van rijk en gemeente zijn nog steeds 
van kracht. Om in aanmerking te komen voor de 
subsidie van het Gemeentelijke Klimaatfonds, 
die afhankelijk van de grootte van de pomp enige 
honderden euro’s kan bedragen, dient u contact 
met ons op te nemen, daar het een collectieve 
aanvraag betreft: info@vogelwijkenergiek.nl. 
Meer informatie over warmtepompen (met adres-
sen van betrouwbare installateurs)  staat op onze 
website www.vogelwijkenergiek.nl

Voortzetting huis-aan-huis actie 
De huis-aan-huisactie in de Vogelwijk (in samen-
werking met de Stichting Het GroenePlatform) 
om wijkbewoners te informeren en inspireren 
over verduurzaming en energiebesparing wordt 
op andere wijze voortgezet. Gebleken is dat 
deskundige en vrijblijvende adviesgesprekken 
over specifieke verduurzamingsmaatregelen een 
probaat middel zijn om de doelstellingen van de 
gemeente én van Vogelwijk Energie(k) een stap 
dichterbij te brengen.
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Begin dit jaar heeft u allen een brief ontvangen 
van de gemeente Den Haag (stadsdeel Segbroek) 
over energieadvies en verduurzaming van uw 
huis, per blok gevolgd door een tweede brief 
met concrete informatie over bezoek aan huis. 
Inmiddels zijn de mensen van Het Groene 
Platform bij vrijwel alle wijkbewoners langsge-
weest om een gratis adviesgesprek aan te bieden 
ter doorlichting van de woning teneinde de 
energiekosten omlaag te brengen en tegelijkertijd 
bij te dragen aan de vermindering van de CO2-
uitstoot. 

In de periode tot 11 oktober hebben de adviseurs 
in de Vogelwijk 357 adviesgesprekken gevoerd, 
249 offertes uitgebracht en zijn de volgende voor-
zieningen aangebracht:
•	47x vloerisolatie
•	13x dakisolatie
•	3x dubbel glas 
•	3x spouwmuurisolatie

Veel mensen zijn echter bij herhaling niet thuis 
getroffen. Daarom deze voortzetting, zodat alle 
bewoners van de Vogelwijk alsnog van de actie 
kunnen profiteren. De duurzaamheidsadviseurs 
van Het GroenePlatform staan in de startblokken 
om ook de overige woningen te bezoeken! Neem 
dus snel contact op met ir. Jan van Soeren (tel.06 
232 889 24 of j.vansoeren@shgp.nl) of Henk 
Ravenschot (tel. 06 255 04 974 of h.ravenschot@
shgp.nl). Zij kunnen u ook helpen bij het aanvra-
gen van subsidie. 

Bezoek ook de informatieve website

www.stichtinghetgroeneplatform.nl

Naast informatie over bijvoorbeeld zonnepane-
len, HR++ glas en isolatie vindt u hier handige 
links en inspirerende voorbeelden. Ook kunt u te-
recht in de ‘pop-up store’ van Hou van je huis (het 
gemeentelijke initiatief achter deze actie) aan de 
Goudsbloemlaan 82. Geopend: elke woensdag-, 
donderdag en vrijdagmiddag (donderdag tot 
19.00 uur) en elke eerste zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Vogelwijk krijgt nog meer 
mozaïektegels:
help mee ze te maken!  
Het afgelopen jaar hebben veel lanen in de wijk 
een kleurige mozaïek-stoeptegel gekregen met 
een afbeelding van de vogel waarnaar de laan 
is vernoemd. Vanaf 9 november werkt beeldend 
kunstenares Simone Kappeyne bij haar thuis 
aan de Laan van Poot 414 weer samen met een 
team vrijwilligers aan een nieuwe serie tegels. 
Wie wil (m/v) kan meedoen. Graag zelfs! Als 
volgend jaar word gevierd en herdacht dat de 
bouw van de Vogelwijk 100 jaar geleden begon, 
moeten alle lanen een tegel hebben.
Er is nog veel werk aan de winkel, want de 
volgende lanen hebben nog steeds geen eigen 
mozaïektegel: Boomkruiperlaan, Fazantplein, 
Fitislaan, Fuutlaan, Haviklaan, Hoenderlaan, 
Kanarielaan, Kauwlaan, Koekoeklaan, Koetlaan, 
Kolibrielaan, Kraaienlaan, Leeuweriklaan/
plein, Merellaan, Oude Buizerdlaan, Sniplaan, 
Spreeuwenlaan, Sprietplein, Talinglaan, 
Wielewaalplein en Eiberplein.
Deelnemers hoeven geen ervaring te hebben 
met de mozaïektechniek. Simone legt alles 
goed uit en doorgaans maakt zij van tevoren het 
basisontwerp. De sessies zijn op donderdagoch-
tend 10.00-12.00 uur of op donderdagavond 
19.00-21.00 uur, afhankelijk van de voorkeur 
van de aanmelders. Meestal duurt het zes ses-
sies van twee uur om één tegel helemaal af te 
krijgen.
Wie er zin in heeft aan de voortgang van dit 
kunstproject mee te werken, kan zich bij Simone 
aanmelden via een e-mail naar: 
simonekappeyne@ziggo.nl  of bellen naar 
06-38149134
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Niet bij iedere Vogelwijkbewoner zal een bel-
letje gaan rinkelen bij het horen van de naam 
Segbroekhof. Toch is het voor velen al zestig 
jaar een bekend begrip. De Segbroekhof 
bestaat namelijk uit de vijf flatgebouwen 
die dwars op het eerste gedeelte van de 
Sportlaan staan. Nader gepreciseerd: de ap-
partementen met de huisnummers Sportlaan 
142 t/m 468.
De in 1957 gereedgekomen huurflats en hun 
bewoners vormen tezamen een mini- 
woningcoöperatie. Alle bewoners zijn lid 
van de coöperatieve vereniging, ze heb-
ben een eigen bestuur en ze regelen samen 
zowat alles zelf, van kleine dingen tot het 
groot onderhoud. Een dergelijke constructie 
op deze kleine schaal komt maar weinig in 
Nederland voor. De flats, waaronder ook een 

aantal grote vijf- en zeskamerwoningen, zijn 
al jaren zeer gewild. Gegadigden komen op 
een wachtlijst.  

Jubileumfeest 
Om het zestigjarig bestaan te vieren, bouw-
den de Segbroekbewoners eind augustus een 
feestje bij Tennispark Houtrust, waar een live-
combo speelde en de catering goed voorzien 
was. In zijn welkomstwoord vergeleek de 
voorzitter van de bewonerscoöperatie, Pieter 
den Dulk, de vereniging met een gezonde 
man of vrouw die dezelfde leeftijd heeft be-
reikt: ,,We zijn een vitale zestiger met hier en 
daar wat gebreken en ongemakken, maar die 
met de juiste aandacht nog jaren mee kan.” 
Even later toostten de feestgangers met elkaar 
‘op de volgende zestig jaar’.

Segbroekhof is vitale zestiger
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Fotocollages: Frans Selhorst
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Hoe het begon
Duurzaamheid is een weg die we binnen onze 
VvE al voorzichtig waren ingeslagen door het 
vervangen van alle lampen in de portieken en 
bergingen door LED-verlichting. Duurzame 
energieopwekking met behulp van zonnepa-
nelen op het dak zou een mooie volgende stap 
zijn. In het voorjaar van 2016 werd dit idee 
op de algemene ledenvergadering van onze 
vereniging geplaatst. De reacties waren positief 
en een werkgroep kreeg de opdracht om de 
mogelijkheden te gaan onderzoeken. 
 
Voorbereiding 
De VvE-balie van de gemeente Den Haag werd 
benaderd met de vraag of men onder meer 

met advies het zonnepanelenproject wilde 
ondersteunen. Francien de Hoop, projectleider 
van de VvE-balie en zonne-energiedeskundige 
Wim Schutten zegden enthousiast hun mede-
werking toe. De werkgroep heeft vervolgens 
in nauw overleg met de bestuurder en de 
Bewonersadviescommissie van onze VvE een 
plan opgesteld, dat in de algemene ledenver-
gadering van november vorig jaar uitgebreid is 
besproken.
Besluitvorming in een VvE met 48 eigenaren-
bewoners met verschillende belangen en 
interesses is niet altijd eenvoudig, maar na een 
goede discussie besloten de leden akkoord te 
gaan met het voorstel en een budget beschik-

VvE Sportlaanflat kiest voor
zonne-energie; wie volgt?
Door Marja van Dijk
 

Na anderhalf jaar van discussiëren, uitzoekwerk, offertes aanvragen en keuzes 
maken zijn er eind augustus 36 zonnepanelen geplaatst op het platte dak van onze 
flat aan de Sportlaan (962-1080). Het betreft hier geen particulier initiatief, maar 
een actie van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van de flat. 
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baar te stellen voor de aanschaf en installatie 
van de zonnepanelen. De panelen zullen stroom 
gaan opwekken die nodig is voor de liften en de 
verlichting in de gemeenschappelijke ruimten.
 
Uitvoering en resultaat
De werkgroep stelde vervolgens een uitgebreide 
lijst met eisen op om aan de aanbieders van 
zonnepanelen voor te leggen. Vier leveranciers 
brachten uiteindelijk een offerte uit. Intussen 
was bij een ter zake deskundig ingenieursbu-
reau een ‘daklastberekening’ aangevraagd om 
vast te stellen hoeveel gewicht het dak aan zou 
kunnen. Uiteindelijk kwam het bedrijf Zonne-
Energie Op Maat uit Den Haag als beste leveran-
cier en uitvoerder uit de bus. Eind augustus ging 
men aan de slag.

Het gezamenlijk energieverbruik van de 
portiekverlichting en liften is ongeveer 9.000 
kWh per jaar. De 36 zonnepanelen dekken dit 
verbruik. Omdat we direct 2000 euro per jaar 

op onze energiekosten besparen, kunnen we 
de investering van circa 16.500 euro in acht 
à negen jaar terugverdienen. Daarna gaan de 
eigenaren structureel zo’n 2000 euro per jaar 
minder aan VvE-bijdrage betalen.
De opbrengst van de panelen kan op internet 
door alle VvE-leden worden gevolgd dankzij de 
koppeling die gelegd is met de wifi-netwerken 
van individuele bewoners. 

Trots
We zijn trots dat we dit als vrij grote VvE voor 
elkaar hebben gekregen. Door veel tijd te 
investeren in het enthousiast maken van alle 
eigenaren en hen mee te nemen in het proces, 
maar ook door een gedegen en zorgvuldige 
voorbereiding, is dit gelukt.
Als andere flatbewoners in de wijk enthousiast 
zijn geworden en meer willen weten over dit 
zonnepanelenproject, kunnen zij contact opne-
men met Henk Kersten van onze VvE. E-mail: 
henkkersten@ziggo.nl

In de namiddag van zaterdag 
21 oktober stonden er opmer-
kelijk veel fietsen voor het huis 
aan de Papegaailaan 7. Binnen 
vond geen verjaardagsfeest 
plaats, maar het was er wel 
een vrolijke boel. Zo’n dertig 
nieuwe wijkbewoners waren 
er op uitnodiging van het 
bestuur van de wijkvereniging 
naartoe gekomen voor een 
welkomst- en kennismakings-
borrel. De bewoonster van 
het pand, Yvonne Brouwer, 

trad evenals de afgelopen jaren bij soortgelijke gelegenheden, als gastvrouw op. Het werd een 
geanimeerde bijeenkomst, waar zelfs de aanwezige baby vrolijk onder bleef. Na een toespraakje van 
wijkvoorzitter Redmar Wolf, die de aanwezigen veel geluk wenste in ‘deze uitzonderlijk mooie woon-
omgeving’ en alvast vertelde over de aanstaande traditionele Sint-Maartensviering en het komende 
eeuwfeest van de wijk, dromden de verse Vogelwijkers even de tuin in voor een groepsfoto. 

Geanimeerde welkomstborrel voor nieuwe wijkbewoners
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Door Magda van Eijck

Quick en HBS: dat zijn doorgaans de 
voetbalclubs waar jongens – en tegen-
woordig ook meisjes – uit de Vogelwijk 
voetballen. De voetbalvelden liggen 
allebei in de Bosjes van Pex, niet 
ver van elkaar vandaan, maar juist 
daarom én omdat de spelers voor een 
groot deel uit dezelfde buurt komen, 
zijn het sterk rivaliserende clubs. Om 
geen van de clubs ‘voor te trekken’ 
komt daarom in deze rubriek een 
jonge voetballer van zowel HBS als 
Quick aan het woord. 

QUICK
Op Fuutlaan 12 woont Paul Heerma van Voss. 
Hij is in oktober 10 jaar geworden en zit in 
groep 6 van basisschool De Parkiet. Maar wat 
belangrijker is: hij voetbalt in E5 bij Quick. 
Paul vertelt er graag over. ,,Op woensdag en 
vrijdag ga ik van zes tot zeven ’s avonds trai-
nen en op zaterdag spelen we een wedstrijd. 
De ene week spelen we uit en de andere week 
thuis. We zitten niet allemaal in een elftal, 
want op onze leeftijd spelen we met 7 tegen 7 
spelers. Dat is leuker, dan krijgt iedereen wel 
eens de bal. Later speel je natuurlijk 11 tegen 
11: dan vorm je een elftal.’’

,,Ik vind teamsport mooi, want je bent lekker 
samen bezig en je bent ook buiten. Ja hoor, als 
het regent, spelen we gewoon door. Dat vind ik 
zelfs leuk. Ik heb één keer meegemaakt dat het 
ging onweren. Toen moesten we wél naar de 
kleedkamers. Later scheen de zon weer, maar 
toen werd de wedstrijd toch afgelast, anders 
liep het wedstrijdschema in de soep.’’

      JONGE
  VOGElS

Ook wijkbewoners in de tienerleeftijd lezen en/of bladeren vaak 
in dit blad. Daarom willen we hen op gezette tijden ook aan het 
woord laten. In bijgaand verhaal vertellen Paul Heerma en Mees 
Monpellier over hun passie: voetballen. 

Wil je ook in het wijkblad over je hobby of je sport praten? 
Stuur dan een mailtje naar redactrice Magda van Eijck: 
magda.van.eijck@gmail.com 

QUICK
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Kampioen
,,Meestal ben ik aanvaller of midvoor. Je moet 
wel snel zijn om een doelpunt te maken. In 
mijn eerste competitiejaar werden we met 
de F12 meteen kampioen, dat was heel leuk. 
Tegen HBS spelen is extra spannend door de 
rivaliteit. Nadat we een keer verloren hadden 
vroeg ik een oudere Quick-speler of hij wel 
eens verloren had van HBS. Hij zei toen: ‘Ik 
kan het me niet herinneren, maar als het zo 
was, dan zou ik het snel vergeten.’ Mijn mooi-
ste wedstrijd was toen het vlak voor het eind 
4-4 stond. In de laatste minuut heb ik toen 
nog gescoord, waardoor wij toch nog wonnen. 
Mijn teamgenoten riepen toen dat ik The man 
of the match was en ik werd op hun schouders 
gezet. Dat was het mooiste moment dat ik heb 
meegemaakt.”

Mees Monpellier woont op Nieboerweg 239, 
maar eigenlijk gaat hij altijd via de tuin aan 
de Sijzenlaan om de hoek hun huis in. Mees 
is 12 jaar en hij zit in de eerste klas van het 
Segbroekcollege. ,,Op Segbroek heb je ook 
een aparte klas voor sporttalenten, maar daar 
hadden zich 160 kinderen voor opgegeven en 
er kunnen er maar 30 in’’, vertelt hij. ,,En ik zit 
daar niet bij.”
De oudste broer van Mees, Valentijn, speelt 
net als Mees bij HBS. Zijn andere broertjes 
Benjamin en Aaric kunnen nog niet zo goed 
voetballen, want die zijn pas drie.
,,Voetballen is leuk’’, zegt Mees. ,,Je leert an-
dere kinderen kennen en je kunt proberen om 
steeds op een hoger niveau te gaan spelen. Ja, 
natuurlijk is scoren het allerleukst. Ik speel in 
E6, meestal middenvoor, soms links-midden. 
Om te scoren moet je inderdaad wel snel zijn, 
dat is belangrijk. We hebben trouwens een 
heel goed team, met bijvoorbeeld Wouter, 
Roy, Raf, Buck, Joep en twee jongens die Tom 
heten. We trainen op maandag en donderdag 
van vijf tot zes.’’

Aprilgrap
,,Als de herenteams thuis spelen, gaan we 
meestal kijken. Begin april dit jaar werd er 
aangekondigd dat HBS met Quick zou gaan 
samenwerken, maar dat bleek een 1-april-
grap te zijn, haha.’’  
,,Mijn grote voorbeeld als voetballer? Dat 
is Messi. Dat vind ik echt de beste. Ik heb 
eenzelfde shirt als Messi, maar bij mij staat 
er Meessi op de achterkant, een grapje omdat 
ik Mees heet. Mijn moeder heeft dat zo laten 
maken. Soms gaat een wedstrijd niet door. 
Kortgeleden heb ik dat nog meegemaakt. 
Toen werd er code oranje gegeven van-
wege de harde wind. Maar meestal gaat het 
gewoon door hoor, ook als het regent en dat 
vind ik helemaal niet erg.”

H B S
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Sint-Maartensfeest op
zaterdag 11 november
Op zaterdag 11 november is het weer tijd voor 
het traditionele Sint-Maartensfeest, dat al bijna 
dertig jaar in de Vogelwijk (en op vele andere 
plaatsen in Den Haag en elders in het land) wordt 
gevierd. Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen 
tussen 18.00 en 19.30 uur al dan niet verge-
zeld van hun ouders met lampionnen langs de 
deuren. Bij alle huizen waar een kaars voor het 
raam brandt, kunnen ze aanbellen en een liedje 
zingen, waarna ze iets lekkers krijgen. Gelukkig 
zijn er nog altijd vele wijkbewoners die zich op 
deze avond voorbereiden, lekkernijen in huis 
halen, een goed zichtbare kaars aansteken en de 
kinderen gastvrij ontvangen.
Zoals gewoonlijk krijgen de deelnemende kinde-
ren voorafgaand aan hun tocht door de lanen een 
oliebol van bakkerij Driessen, uitgereikt door de 
leden van de Commissie Kinderactiviteiten van 
de wijkvereniging. Deze versnapering is te ver-
krijgen op de volgende drie startpunten (vanaf 
18.00 uur):
- Op het Mezenpleintje bij de bakkerij
- Bij de Kinderopvang Zó aan de Sijzenlaan 13
- Bij de Nutsschool aan de Laan van Poot ter 

hoogte van de Oude Buizerdlaan.

Huiskamerbijeenkomst in
de wijk over lokale politiek
De Vogelwijk is een prachtige plek om te wonen 
en te recreëren. Maar zijn er nou nog problemen 
waar u in uw wijk tegenaan loopt of dingen die 
echt beter kunnen dan nu het geval is? Daarover 
gaat de VVD-afd. Den Haag graag met u in 
gesprek!
Op donderdagavond 16 november wordt in de 
Vogelwijk vanaf 20.00 uur een huiskamerbijeen-
komst gehouden waar op ontspannen wijze over 
de lokale politiek en met name specifieke wijk-

Kortom
onderwerpen kan worden gepraat. Gespreks-
partners zijn in elk geval Boudewijn Revis (wet-
houder van o.a. Binnenstad en Buitenruimte en 
VVD-lijsttrekker bij de raadsverkiezingen van 
komend voorjaar) en Jacco Visser (bewoner 
van de Eendenlaan en nummer 11 op de VVD-
kandidatenlijst voor de gemeenteraad). 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwe-
zig te zijn. U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar vvd@denhaag.nl o.v.v. 
‘Huiskamerbijeenkomst Vogelwijk’. Na uw aan-
melding ontvangt u het adres voor deze bijeen-
komst.

Woensdagmiddag 22 november 
Pietenfeest op Mezenpleintje 
Het duurt niet lang meer of Sinterklaas komt 
weer naar Nederland. Dan is het ook weer gauw 
tijd voor het leuke Pietenfeest bij de bakkerij van 
Victor Driessen op het Mezenpleinte. De hele 
woensdagmiddag van 22 november is er van 
alles te doen. Het begint al om 12.15 uur met een 
gratis lunch voor de kinderen: heerlijke verse 
boterhammen met pindakaas en ander lekkers, 
met natuurlijk een glaasje limo!
Vanaf 13.00 uur gaan de kinderen samen met 
een paar Pieten gezellig kruidnootjes maken en 
een Pietenkoek versieren. Maar dat is nog lang 
niet alles. De kinderen kunnen knutselen, glit-
tertattoos laten plakken en met de Bakkerspieten 
zingen,  dansen en op de foto. Er is ook een olie-
bollenbakker aan het werk, niet alleen voor de 
kids maar ook voor de ouders, die bij de oliebol 
desgewenst ook een kop cappuccino kunnen krij-
gen. En… alle kinderen krijgen een cadeautje! 
De ouders die met hun kind(ere) dit feest willen 
meebeleven, wordt vriendelijk verzocht zich 
vóór 20 november in de bakkerswinkel in te 
schrijven. Niet vergeten!
Victor en Daniëlle Driessen en alle winkelmede-
werkers hopen op een grote opkomst. 



34   De Vogelwijk november 2017

Kortom
Laatste reanimatiecursus
op dinsdag 21 november 

Voor degenen die dit jaar nog niet in de ge-
legenheid waren om één van de drie reani-
matiecursussen in de wijk te volgen, wordt 
er nog een extra cursusavond gehouden op 
dinsdag 21 november vanaf 19.00 uur. Ook 
deze keer is de cursusleider Wouter Verbeek 
van de Stichting Levensreddende Technieken 
Nederland, die u op zijn eigen onnavolgbare 
wijze in een paar uur tijd tot een gekwalificeerd 
hulpverlener maakt.
De cursusavond vindt plaats in de Heldring-
school aan het IJsvogelplein. Hebt u belang-
stelling, geef u dan snel op via het mailadres 
aedvogelwijk@gmail.com  De kosten van de 
cursusavond bedragen 30 euro.

Gemeente begint uitdeling
nieuwe afvalcontainers
Tussen 20 november en 1 december worden in 
de Vogelwijk de aangekondigde nieuwe grijs-
oranje afvalcontainers voor het verzamelen 
van plastic, blik, aluminium en drankpakken 
gedistribueerd. Alle wijkbewoners met een huis 
op straatniveau hebben hierover al twee maal 
een brief van de gemeente ontvangen. Tot 3 
november had men de gelegenheid om bij de 
gemeente te melden welke maat container de 
voorkeur had: een grote van 240 liter inhoud of 
een kleinere (een smalle hoge) van 140 liter.
Gedurende de gehele maand december wordt 
de nieuwe extra container nog wekelijks op-
gehaald, op dezelfde dag als de donkergroene 
(restafval) en lichtgroene (groente-, fruit- en 
tuinafval). Met kerst wordt er niets opgehaald, 
maar op woensdag 27 december mogen alle 
containers naar de stoeprand. Op dinsdag 2 
januari gebeurt dit voor het laatst, want vanaf 
8 januari gaat er een tweewekelijks ophaalre-

gime van start. Evenals de donkerblauwe bak 
voor papier en karton zullen voortaan ook de 
twee groene bakken en de nieuwe grijs-oranje 
container maar één keer per veertien dagen wor-
den geleegd. Op 8 januari moeten de donker- en 
lichtgroene bakken op het trottoir worden gezet, 
op 15 januari de grijs-oranje bak, pas op de 22ste 
weer de groene bakken, enzovoorts.          

Finissageborrel expositie
Sandra Thie, Mezenlaan
Zondagmiddag 19 november tussen 15.00 en 
18.00 uur zijn wijkbewoners welkom op de 
feestelijke afsluitingsborrel van de expositie 
die de Haagse kunstenares Sandra Thie in de 
‘kappersgalerie’ aan de Mezenlaan heeft gehad. 
Tijdens deze ongedwongen bijeenkomst kan ook 
nog werk van Sandra worden gekocht of kunnen 
opdrachten worden gegeven voor het schilderen 
van portretten, waarin Sandra gespecialiseerd is. 
Adres: Mezenlaan 48 (kapsalon annex kunstga-
lerie van Leon van der Zijden). 
Zie ook www.sandrathie.nl

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

Woensdag 15 november: Ton Bons verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. foto of voorwerp 
van een levend persoon.
Woensdag 22 november: Petra verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of voor-
werp van een levend persoon.
Woensdag 29 november: Johan van 
Voorthuijzen verzorgt een avond met psychometrie 
a.d.h.v. een foto of voorwerp van een levend of 
overleden persoon.
Woensdag 6 december: Sandra Koper verzorgt 
een ‘pakjesavond’. U koopt een klein spiritueel ca-
deautje dat met een boodschap aan iemand anders 
gegeven wordt.
Woensdag 13 december: Mannie Hoogendorp 
verzorgt een avond met ‘kaarsvlamlezen’.
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TIJDELIJK TE HUUR - Comfortabel gemeubi-
leerde 3-kamer flat (1 sl.k.) aan de rand van de 
Vogelwijk. Huur incl tv, internet en Netflix:  €760 
p.mnd. excl. water en elektra. Periode in overleg. 
Contact: 06-22 39 9258 of 06-39 79 9509 .

TE KOOP - Snowboard van het merk Burton, kleur 
wit, incl. Burton-bindingen. Prijs: € 125. 
Een Snowboard van het merk K2Snow, kleur 
zwart/paars, incl. bindingen van het merk Raiden. 
Prijs: € 100. Snowboardschoenen Burton, kleur wit, 
2 paar, maat 38. Prijs: € 50,00 per paar. Heren-
skibroek van het merk ICEPEAK, kleur zwart, L/
maat 52. Prijs: € 30. Alles in goede staat en zo goed 
als nieuw. M. de Jong, tel. 06-20471135.

HULP AANGEBODEN - Edith, mijn schoonmaak-
ster, heeft ruimte voor een nieuw adres. Ze werkt 
nauwkeurig en zeer zelfstandig. Ze woont in de 
buurt. U kunt bij mij referenties opvragen: 
irenevangeest@planet.nl of tel. 
06- 43 56 4133.

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

GEZOCHT - Wie kan bijles Spaans geven aan 
Engels sprekende leerling (16 jaar)?
Graag uw reacties naar tel.06-50 95 906.

BOEKENRUILBEURS - Op 26 november 14.00 – 
16.00 uur bent u aan de Rietzangerlaan 2a welkom 
voor het ruilen van boeken, kinderspellen en -puz-
zels, stripverhalen, dvd’s, cd’s, bladmuziek en mooie 
tijdschriften. Meer informatie elders in dit blad.

TE KOOP - Heren-smoking maat 48. Prijs: 
€ 50. Heren-rokkostuum maat 50. Prijs € 50. De 
kostuums verkeren in goede staat en zijn zo goed als 
nieuw. Reacties naar M. de Jong, tel. 06-20471135.

KERST & BROCANTE FAIR -  Op de zondagen 
3 december, 10 december en 17 december is er 
een Kerst & Brocante fair bij Le Petit Parrot op de 
Papegaailaan 16. Een kleinschalige en sfeervolle 
fair en toegankelijk voor iedereen die gezellig even 
wil komen neuzen onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Antiek en brocante, huis en tuindeco-
raties, kerstversiering, sieraden, hebbedingetjes en 
leuke interieurartikelen. U bent welkom van 12.00 
tot 17.00 uur.

GEZOCHT - Ik zoek een oud bureau en oude 
bureaustoel voor foto/film in kunstenaarsatelier. 
Antiek of in ieder geval zo oud mogelijk. Tegen 
redelijke vergoeding. Bel of sms 06-27 89 8963 
(Fazantplein).

HULP AANGEBODEN - Onze huishoudelijke hulp 
(NL) heeft nog tijd over. Ze werkt zelfstandig en is 
betrouwbaar. Referenties tel. 070-3605032.

TUINWORKSHOP – Zaterdag 25 november geeft 
tuinontwerpster Anja Figee aan de Eendenlaan een 
workshop waarin de geschiedenis van tuinarchi-
tectuur, richtlijnen voor een goed tuinontwerp en 
het planten van voorjaarsbollen aan bod komen. 
Kosten: 125 euro, incl. lunch. Aanmelden via 
info@tuinaf.nl of op 06-21213119
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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: Kristian Harmelink. Tel. 0900-8844.e-
mail: wijkagenten.segbroek@politie.nl of
kristian.harmelink@politie.nl

Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de 
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op 
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk. 
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

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) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.): 
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak. 
Verder liefst altijd een afspraak maken via web-
site www.denhaag.nl onder ‘Loket’. 

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Informatie over het duingebied 
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

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 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Ine Essing en Ilonka Sillevis Smitt
Tel. Ine:  346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl

Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl

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

Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, 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

Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 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, Nutsschool, Laan van Poot
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.com

Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
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, 
  e-mail: ilonkasbnb@gmail.com

Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.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


