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Van de redactie
Terwijl op zaterdag 10 maart menigeen nog zat na 
te genieten van de prestaties van Jorien ter Mors en 
Kjeld Nuis bij het schaats-WK sprint in China, verlie-
ten tientallen Vogelwijkbewoners ondanks het slechte 
weer hun huizen om naar een voetbalwedstrijd te 
gaan kijken op het terrein van Quick. De returnderby 
tegen HBS die deze namiddag zou worden gespeeld, 
was naar verluidt onder voetballiefhebbers in de wijk 
al wekenlang onderwerp van gesprek geweest. We 
durven het hier nauwelijks op te schrijven, maar het 
is echt waar: pas vier dagen voor deze match – die in 
2-1 zou eindigen – vernamen wij dat deze zou plaats-
vinden. Zo zie je maar: je kunt als wijkbladredacteur 
nu eenmaal niet alles weten wat in en rond onze wijk 
aan belangrijke zaken plaatsvindt. En als je hart niet 
bij voetbal ligt, dreig je wel eens iets te missen.
Er waren trouwens ook wijkbewoners die op diezelfde 
zaterdagmiddag schaatsen noch voetbal aan hun 
hoofd hadden. Zij bereidden zich voor op een ander 
sportief evenement: de City-Pier-City-loop die de dag 
daarop zou worden gehouden. Nog een laatste trai-
ningsrondje en dan vroeg naar bed, dromend van het 
grote jaarlijkse spektakel dat ze ongetwijfeld gesloopt 
zouden beëindigen.
De CPC trok zoals meestal rakelings langs onze wijk, 
maar niet erdoorheen. Hardloopbikkels uit de wijk 
kunnen zich echter in september aanstaande daad-
werkelijk door de lommerrijke lanen spoeden, want 
dan wordt ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan 
een runnerswedstrijd over zo’n vijf kilometer tussen 
laanteams gehouden. In het verleden is er diverse 
malen zo’n lanenloop geweest, maar daar is na 2013 
de klad in gekomen. Binnenkort leest u meer over de 
septemberwedstrijd, maar hardlopers kunnen alvast 
beginnen laangenoten te zoeken om samen een team 
te vormen.
Enkele regels hierboven las u het voltooid deelwoord 
van het werkwoord slopen. Dat sluit mooi aan bij de 
rode draad die – geheel onbedoeld – door dit num-
mer loopt, want het thema ‘sloop’ zult u hier diverse 
malen aantreffen. En iedereen die zich gesloopt 
voelt door de afgelopen winter, die in maart nog een 
venijnig staartje kreeg, wensen we bij dezen een zon-
nige aprilmaand toe. Wellicht tot ziens bij een van de 
strandtenten De Staat, De Kwartel of De Fuut die de 
afgelopen maand in barre kou weer zijn opgebouwd, 
wachtend op een hopelijk lang en warm seizoen.

                                          DvR   
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De wijk
in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

De paden weg, de lanen opgebroken
Weet u nog dat uw straat (ik bedoel natuur-
lijk: laan) opgebroken was toen het riool werd 
vervangen? Wekenlang slecht bereikbaar. Door 
het zand ploegen naar de voordeur. Een leven in 
onontgonnen terrein. Pionieren in eigen wijk. 
Voor degenen die deze tijd met weemoed 
gedenken, heb ik goed nieuws. De komende 
maanden zullen wegopbrekingen weer aan de 
orde van de dag zijn. En dan doel ik natuur-
lijk op de voorgenomen werkzaamheden aan 
de Noordwestelijke Hoofdroute die, als alles 
volgens planning verloopt, op het moment van 
verschijnen van deze uitgave al een aanvang 
hebben genomen op de Machiel Vrijenhoeklaan. 
In het kader van dit megaproject zullen een jaar 
lang gedeelten van de Machiel Vrijenhoeklaan, 
Sportlaan en Segbroeklaan zijn opengebroken. 
Al het gemotoriseerde verkeer over deze wegen 
(zo’n 20.000 voertuigen per dag!) zal dan 
worden omgeleid. Onze wijk is hierdoor in ieder 
geval een stuk moeilijker bereikbaar. Leven als 
in een buitengebied. Spannend, maar zeker 
minder praktisch.

Rotondes
In de onlangs door de gemeente verspreide 
kleurenbrochure Verkeershinder route Kijkduin-
Houtrust valt het nodige te lezen over de 
aanstaande ‘herprofilering’ van deze verkeers-
lagader. De weg wordt overzichtelijker en 
voetgangers en fietsers kunnen veiliger overste-
ken, zo stelt de gemeente. Een nobel streven, 
al vraag ik mij af of fietsers en voetgangers op 
de geplande rotondes wel altijd de voorrang 

krijgen waar zij volgens het ontwerp recht op 
hebben. Bovendien: de weg mag dan welis-
waar overzichtelijker worden met een rustiger 
verkeersbeeld, een snellere doorstroming van 
het verkeer is daarmee allerminst gewaarborgd. 
Maar wellicht is dat laatste ook niet de opzet 
van het project. 
Op de compositiefoto in de folder ziet de nieuwe 
Machiel Vrijenhoeklaan (met een rotonde op 
het kuispunt bij de De Savornin Lohmanlaan) 
er in ieder geval prachtig uit, met welgeteld 
vijf auto’s, zo’n twaalf voetgangers en een 
vrachtwagen in de verte. Maar goed, ik ken 
wel meer voorbeelden van dingen die er in een 
folder goed uitzien (dat geldt trouwens ook 
voor menig Facebook-profiel) maar ‘the proof 
of the pudding is in the eating’. Voor dat laatste 
moeten we nog even geduld hebben, want pas 
in april 2019 hoopt men alles klaar te hebben. 

Strandseizoen
Voor mensen die binnenkort buiten de deur iets 
willen eten en drinken, heb ik eveneens goed 
nieuws: het strandseizoen is weer begonnen. 
In de aanloop naar de eerste lentedag in maart 
was het nog snijdend koud, maar toch hebben 
we met het gezin al de gang naar ‘onze’ strand-
tent gemaakt omdat we hadden vernomen 
dat-ie al in bedrijf was. Genoten van een kopje 
gemberthee, niet met pudding, maar wel met 
een niet te versmaden worteltjestaart.
Op de weg ernaar toe troffen wij borden met de 
aankondiging van werkzaamheden in de duinen 
waarbij het zou gaan om ‘verbetering wandel-
paden’. Asfalt bleek op een groot aantal paden 

Rotondes, zand en hartstilstand
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vervangen door rul zand. Ook in de Bosjes van 
Poot is dat het geval. Zeker een verbetering voor 
crosscountry-lopers en rallymotoren (die in 
de duinen overigens niets te zoeken hebben), 
maar voor de gemiddelde wandelaar wordt de 
tocht naar het strand er niet eenvoudiger op. 
Inmiddels is de groenbeheerder van Segbroek 
om opheldering gevraagd. Want mensen die 
minder goed ter been zijn, kinderwagens en 
rolstoelen worden door deze metamorfose 
gewoonweg uit delen van het buitengebied ge-
weerd. Maar wellicht is dat juist de bedoeling.

Hartstilstand
Enfin, genoeg om je over op te winden. En voor 
wie zich al tevéél opwinden heb ik ook goed 
nieuws. Want de Vogelwijk zal dit jaar al een 
zogeheten 6-minuten zone worden. Dankzij een 
aantal strategisch aangebrachte elektronische 
defibrillators (AED’s) en tientallen vrijwilligers 
die weten hoe je hartmassage kunt geven en 
met een AED moet omgaan, kun je bij een acute 
hartstilstand binnen zes minuten worden gere-
animeerd. De benodigde AED’s zullen – zoals u 
elders in dit nummer kunt lezen - spoedig aan 
diverse buitengevels worden geïnstalleerd. En 
als klap op de vuurpijl zal in september, hele-
maal in het teken van ons huidige jubileumjaar, 
een reanimatiecursus worden gegeven voor 100 
wijkbewoners. Nadere berichten daarover vol-
gen nog, maar nu al breng ik hulde aan Walda 
Goldbach, Anneke Malherbe en Han Mulder die 
deze kar hebben getrokken! 
Zorg voor elkaar. Een frontier mentality die past 
bij een wijk met opgebroken wegen en verdwe-
nen paden. Maar ook al is de opgebroken weg 
soms moeilijk te begaan, het seizoen van het 
naar buiten gaan is weer aangebroken, dus trek 
erop uit. Ik wens u in ieder geval een gelukkig 
en zonnig voorjaar. En tot ziens op de traditio-
nele VogelVrijmarkt op Koningsdag, vrijdag 27 
april op het IJsvogelplein!

Redmar Wolf (mede namens Hans van 
Nieuwkerk, Marcella Putter, Dick Nell en 
Christian Pick)

VOGELWIJKAGENDA
Dinsdag 
10 april 

11.00 uur: Wandeling voor 
Vogelwijksenioren door het 
Hyacint bos bij Ockenburgh o.l.v. 
een gids. Aanmelden via 
marjanscheeres@gmail.com

Maandag 
16 april 

10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, 
een ongedwongen ontmoeting van 
wijkgenoten bij Houtrust Squash, 
Laan van Poot 18. 

Zaterdag
21 april

15.00 uur: Feestelijke installatie 
‘AED’ bij bakkerij Driessen, Mezen-
pleintje.

Maandag 
23 april 

11.00 uur: Bezoek Vogelwijk-
senioren aan Panorama Mesdag. 
Aanmelden via ouderencommis-
sie@vogelwijkdenhaag.nl   

Vrijdag 
27 april 

10.00 – 15.00 uur: 
Koningsdagviering, met de tradi-
tionele Vogelvrijmarkt op het 
IJsvogelplein

Zondag 
29 april 

12.00 – 12.30: Concert van het 
Vogelwijkkoor in de Houtrustkerk 
aan het eind van de Beeklaan 

Zondag 
29 april 

16.00 – 18.00: Borrel en opening 
Appel-expositie bij ‘kunstkapsalon’ 
Leon van der Zijden, Mezenlaan 48 

Maandag 
30 april 

17.30 uur: Borrel en driegangen-
menu van De Vrije Vogels, een 
gezellige groep wijkbewoners 
waarbij iedereen kan aanschuiven. 
Vandaag komt men bijeen in bistro 
Berg en Dal in de Bosjes van Pex. 
Reserveren via Bernadette van 
Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Maandag 
7 mei 

10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, 
een ongedwongen ontmoeting van 
wijkgenoten in het paviljoen van 
tennispark Houtrust. 

Dinsdag 
15 mei

20.00 uur: Ledenbijeenkomst 
Vogelwijk Energie(k) en 
Coöperatie De Zonnevogel in de 
kantine van Quick.

Zondag 
10 juni 

Vanaf 10.30 uur: Vogelwijk Classic 
Car Rally. Inschrijven bij Carine 
Smith: info@rally-cd.nl 

Weekend 
21-23 
september 

Eeuwfeest Vogelwijk
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Door Dick van Rietschoten

Wie de afgelopen twee maanden Kijkduin heeft 
bezocht, trof er niet meer de vertrouwde aan-
blik aan. En dat zal ook nooit meer gebeuren, 
want de grootscheepse facelift voor de bad-
plaats, die al zo’n twaalf jaar geleden werd aan-
gekondigd, is eindelijk begonnen. Tientallen 
meters schutting omheinen een groot deel van 
het Deltaplein. Daarachter vinden de voor-
bereidende werkzaamheden plaats van een 
gigantisch project dat in totaal minimaal vijf en 
maximaal zeven jaar in beslag zal nemen. 

Atlantic Hotel
De huidige restaurants langs de boulevard en 
het gedateerde winkelcentrum zullen fase-

gewijs worden gesloopt om plaats te maken 
voor nieuwe woningen (koop en ‘vrije-sec-
torhuur’), horeca en winkels. En er komt een 
geheel nieuwe boulevard. Het Atlantic Hotel 
blijft wel staan, maar krijgt flinke uitbreiding 
en een rigoureuze opknapbeurt. Links, rechts 
en achter het hotel worden drie vleugels aan-
gebouwd met zogeheten hotelappartemen-
ten: deze kunnen worden gehuurd of gekocht 
en de eigenaars of huurders kunnen dan 
gebruik maken van faciliteiten van het hotel. 
Verder komt er onder het Deltaplein een grote 
parkeergarage met 620 plekken, waarvan een 
aantal eigendom wordt van de nieuwe bo-
vengrondse bewoners, en een ondergrondse 

Metamorfose van Kijkduin
eindelijk van start gegaan 
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fietsenstalling. Ook goed om te weten: het 
nieuwe Kijkduin zal geheel ‘gasvrij’ worden 
opgeleverd. Voor warmteproductie wordt dus 
gebruik gemaakt van aanzienlijk milieuvrien-
delijker alternatieven. 

Masterplan
Even een sprong terug in de tijd. In 2006 
kondigde de gemeente onder aanvoering van 
de ambitieuze bouwwethouder Marnix Norder 
een Masterplan aan om van Kijkduin een 
eigentijdse en bruisende familiebadplaats te 
maken. De gemeente was nogal wat van plan, 
bleek ruim een jaar later: Kijkduin moest zo’n 
duizend woningen extra krijgen, hoogbouw 
zou niet worden geschuwd en het Atlantic 
Hotel zou zelfs een hoogte krijgen van 50 
meter. ,,Een megalomaan idee!’’ protesteerde 
de bewonersorganisatie. ,,We willen een klein-
schalige badplaats blijven!’’ Ook verzetten de 
omwonenden zich tegen de mogelijkheid om 
ook in het aangrenzende duingebied te gaan 
bouwen. Overigens behelsde het Masterplan 
niet alleen ‘Kijkduin Bad’, het gebied rond het 
Deltaplein, maar ook ‘Kijkduin Binnen’, het 
gebied rond de Machiel Vrijenhoeklaan en de 
Wijndaelerweg.  

Crisis
De gemeente wilde het Masterplan uitvoe-
ren in samenwerking met onder meer de 
Rotterdamse projectontwikkelaar Fortress, 
eigenaar van veel horecazaken in Kijkduin, 
woningbouwcorporatie Staedion en de eige-
naar van het Atlantic Hotel. Maar kort nadat 
het plan eind 2009 in ietwat afgezwakte vorm 
door de gemeenteraad was goedgekeurd (met 
minder woningen, minder hoogbouw en geen 
aantasting van natuurgebied) werd het stil 
rond Kijkduin. De wereldwijde economische 
crisis greep ook in Nederland sterk om zich 
heen en trof niet alleen het bedrijfsleven maar 
ook overheden. Dit had tot gevolg dat de 
gemeente de plannen in de koeling zette en  
zich uiteindelijk geheel uit het Kijkduinproject 

terugtrok. De ontwikkeling van de badplaats 
werd nu geheel aan ‘de markt’ overgelaten. 
Maar ook het bedrijfsleven nam een afwach-
tende houding aan.
Pas in 2013 liet Fortress optimistisch weten de 
werkhandschoen weer op te zullen pakken. 
Er werd een plan gepresenteerd voor onge-
veer 300 woningen rond het Deltaplein, een 
parkeergarage en 17.000 vierkante meter aan 
nieuwe winkel- en horecavoorzieningen. In het 
najaar van 2014 zou al kunnen worden begon-
nen. Dat lukte echter niet omdat ook Fortress 
alsnog een klap van de crisis kreeg.

Andere projecten
Pas in 2015 kwam er weer leven in de brou-
werij. De uit Fortress voortgekomen project-
ontwikkelaar FRED, de afkorting van Fortress 
Real Estate Developers, haalde de plannen 
van 2013 voor Kijkduin Bad weer uit de kast. 
Tegelijk presenteerde vastgoedbedrijf Tromm 
een nieuwe blauwdruk voor het Atlantic 
Hotel en omgeving. Ook meldden zich andere 
projectontwikkelaars met voorstellen voor de 
bouw van luxe appartementen: op een voor-
malig tennispark langs de Ockenburghstraat 
en op een nabijgelegen oud parkeerterrein van 
de Internationale School. De uitvoering van 
deze projecten voor Kijkduin-Binnen (Finest of 
Ockenburgh en ZuiderDuinen) is vorig najaar al 
begonnen.
FRED ging uiteindelijk begin dit jaar in 
Kijkduin-Bad van start en Tromm begint daar 
komende zomer. Verder biedt de gemeente 
op enkele sportvelden bij het zogeheten 
Schapenatjesduin (waar de Haagse Beek 
ontspringt) ruim 50 particulieren de gelegen-
heid een woning naar eigen ontwerp te laten 
bouwen.

‘‘Het loopt storm’’
Voor alle woningprojecten in Nieuw Kijkduin 
is de belangstelling zeer groot. ,,Het loopt 
storm’’, zegt Vogelwijkbewoonster Mechteld 
Abbink–Verdoes Kleijn van Frisia makelaars. 
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Frisia is een van de twee makelaarskantoren 
die namens FRED de verkoop regelt van de 
luxueuze appartementen die zulken verrijzen 
boven de winkel- en horecavoorzieningen in 
Kijkduin-Bad. ,,In totaal komen er aan de zee-
kant vijf koopwoningcomplexen, die allemaal 
de naam krijgen van een bepaalde wind, zoals 
bijvoorbeeld de mistral. Het complex dat nu 
wordt gebouwd en dus als eerste opgeleverd 
wordt, gaat Poniente heten. Dat is een westen-
wind die door de straat van Gibraltar waait.’’

Vers aan Zee
Mechteld Abbink benadrukt dat op Kijkduin 
‘tijdens de verbouwing de verkoop doorgaat’. 
Dit betekent dat winkels en horeca zo lang mo-
gelijk in oude staat blijven functioneren totdat 
ze aan de beurt zijn om te worden gesloopt en 
vernieuwd. ,,In het toekomstige winkelgebied 
wordt ongetwijfeld de overdekte food mar-
ket Vers aan Zee een grote publiekstrekker’’, 
verwacht Mechteld. ,,Daarbij moet je denken 
aan verse producten van hoge kwaliteit, zoals 
je onder meer in de Rotterdamse Markthal 
aantreft. Verder is het de bedoeling dat er win-

kels van allerlei pluimage komen, inclusief een 
‘gewone’ supermarkt.’’
,,Het belooft trouwens ook leuk te worden aan 
de nieuwe boulevard. Daar komen uiteraard 
allerlei terrassen, maar een niveau lager, bij het 
strand, komt ook een groot terrasgebied, dat 
we Bordes aan Zee gaan noemen.’’
Volmondig erkent Mechteld dat de metamor-
fose van Kijkduin helaas niet allemaal in een 
handomdraai kan plaatsvinden. Er zit dan ook 
voor degenen die uitkijken naar het resultaat 
niets anders op dan nog enkele jaren geduld te 
oefenen.



8      De Vogelwijk . april 2018

Door Dick van Rietschoten

De afbraak van het uit 1926 daterende kerkge-
bouw aan de Sportlaan, dat plaats moet maken 
voor de bouw van twaalf eengezinswoningen, 
zal in augustus beginnen. In juni wordt al een 
aanvang gemaakt met de voorbereidingen 
daarvoor. Lange tijd was het de bedoeling dat 
de sloop het afgelopen najaar al zou plaatsvin-
den, maar de ambtelijke molens maalden lang-
zamer dan projectontwikkelaar Kavel Vastgoed 
BV had verwacht. Nu komt het moment van de 
waarheid echter ras naderbij.

Goedkeuring gemeenteraad
Volgens het huidige scenario zal op 19 april 
de gemeenteraad in ververste samenstelling 
goedkeuring verlenen aan de vergunning waar-
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Sloop kerk Sportlaan 
in augustus en september

mee de projectontwikkelaar aan de slag kan. 
,,Hierbij worden geen problemen verwacht’’, 
zegt Floris van Wissen, directeur van Kavel 
Vastgoed. ,,Daarom gaan we er nu van uit dat 
het sloopproces vanaf begin juni kan worden 
voorbereid. Dan wordt eerst het interieur onder 
handen genomen. Daarbij moet je denken aan 
asbestverwijdering, maar ook aan het weg-
halen van dingen die nog waardevol zijn en 
kunnen worden hergebruikt, zoals een aantal 
glas-in-loodramen. De meeste waardevolle 
zaken uit het interieur zijn trouwens allang 
weg. De vier luidklokken in de toren hangen er 
nog wel. Die worden er in juni uitgetakeld en 
zullen worden getransporteerd naar een kerk 
in Riga.’’

Het interieur van de kerk, eind jaren tachtig
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Bouwstart in oktober
De daadwerkelijke sloop van het kerkgebouw 
kan volgens Van Wissen pas beginnen na de 
bouwvakvakantie, dus in de tweede helft 
van augustus. ,,We hebben er zes weken voor 
uitgetrokken. Daarna moet het terrein uiter-
aard bouwrijp worden gemaakt, dus we mikken 
erop dat ongeveer half oktober de bouw van de 
appartementen kan beginnen.’’
Op de plek van de voormalige rooms-katho-
lieke Kerk van het Allerheiligst Sacrament, 
zoals de officiële naam luidde, zal binnen een 
jaar het woningproject De 12 Pauwen gestalte 
krijgen: twaalf eengezinswoningen met prijzen 
vanaf 895.000 euro. Er is al veel belangstelling 
voor, zegt Van Wissen. Meer informatie is te 
zien op de website de12pauwen.nl

Herbestemming inventaris
Nadat de kerk in de zomer van 2008 aan de 
eredienst was onttrokken, hebben al tal van 
(her)bruikbare elementen uit het interieur een 
nieuwe bestemming gekregen. In totaal kregen 
207 voorwerpen of ensembles (bijvoorbeeld bij 
elkaar horende kandelaars, kazuifels, kerkban-
ken, etc.) een herbestemming. Veel liturgische 
gebruiksvoorwerpen werden verdeeld over 
andere Haagse rooms-katholieke kerken.
Hieronder enkele andere voorbeelden van 
herbestemming:
•	 Aartsbisdom Riga in Letland: tabernakel 

(rijk versierd ‘kluisje’ waarin o.m. de hosties 
worden bewaard), een beeld van Maria met 
Kind en hekwerken van de preekstoelen. De 
luidklokken krijgen een plek in de kathedraal 
van Riga. De klokken hebben elk een naam: 
Joannes (deed dienst bij overlijden van een 
parochiaan en bij uitvaarten), Petrus (klonk 
voor de zondagsmis en bij doopplechtighe-
den), Maria (elke ochtend) en Magdalena 
(de kleinste, die drie keer per dag te horen 
was om het Angelusgebed aan te kondigen); 

•	 Museum Swaensteyn in Voorburg: enkele 
beelden van de Voorburgse beeldhouwer 
Albert Termote. 

•	 Haags Gemeentearchief: het archief van de 
Sacramentsparochie.

•	 H. Maria Magdalena Parochie in Geffen 
(Noord-Brabant): de deurtjes tussen de com-
muniebanken.

•	 Priorij van de Broeders van Sint Jan aan de 
Oude Molstraat in Den Haag: een tabernakel 
en een aantal zittingen van kerkbanken die 
na de bezetting van de kerk door asielzoekers 
niet meer bruikbaar waren. Deze zittingen 
dienen nu als boekenplanken in de klooster-
bibliotheek;

•	 Missiepost van de Witte Paters in Malawi: 
kruiswegstaties; 

•	 Haags Historisch Museum: portretschilde-
rijen van pastoor Duymel en pastoor Heskes;

•	 Hervormde Julianakerk in Veenendaal: nog 
bruikbare pijpen van het orgel;

•	 Laurentius- en Elizabethkathedraal 
Rotterdam: een koperen lezenaar.
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Door Dick van Rietschoten

Voor het eerst in de geschie-
denis van Den Haag is een 
lokale partij de grootste 
geworden in de gemeen-
teraad. Bij de raadsver-
kiezingen van 21 maart 
scoorde Groep De Mos, die 
nu verder wil gaan onder 
de naam Hart voor Den 
Haag, vijf zetels winst en 
kwam daarmee uit op acht. 
Aanvankelijk waren het er 
negen, maar na herbere-
kening werd het er eentje 
minder, die naar de HSP 
ging. 
Tweede partij werd de VVD, 
die van vier naar zeven 
zetels klom, en derde D66. 
De Democraten behaalden 
zes zetels, twee minder dan 
in 2014. GroenLinks be-
hoorde ook tot de winnaars 
en maakte een opmars van 
twee naar vijf zetels. 
De Haagse Stadspartij, vier 
jaar geleden nog de grote 
winnaar, moest nu weer 
twee van haar vijf zetels 
inleveren. Het CDA hand-
haafde zich met drie zetels. 
De PvdA werd gehalveerd 
(van zes naar drie) maar 
de allergrootste verliezer 
was de PVV die van de 
zeven zetels nog maar twee 
overhield. Overigens was de 

De Mos deelt de lakens uit

opkomst in Den Haag met 
48,3 procent opnieuw zeer 
laag, zelfs nog 3 procent 
minder dan in 2014.  

Splinterpartijtjes
De onderhandelingen 
tussen partijen over een 
regeerakkoord voor de 
komende vier jaar en de sa-
menstelling van een nieuw 
wethouderscollege zullen 
ongetwijfeld een pittige klus 
worden. Overigens is de 

Partij
Zetels

2018 2014 2010

De Mos/Hart voor Den Haag     8         3         -

VVD     7         4       7

D66     6         8       6

GroenLinks     5         2       3

CDA     3         3       3

PvdA     3         6      10

Haagse Stadspartij     3         5     2

Partij voor de Dieren     2         1        1

PVV     2         7       8

Islam Democraten    1         2    1

ChristenUnie/SGP    1         1       -

SP    1          2       2

50 Plus    1         -        -

Partij van de Eenheid     1          1        1

Nida     1          -         -

hoop van velen dat de zwaar 
versnipperde Haagse raad 
overzichtelijker zou worden 
en efficiënter zou kunnen 
werken na de verkiezingen de 
bodem ingeslagen, want in de 
nieuwe raad tieren de splin-
terpartijtjes opnieuw welig. 
De raad telt nu zes éénpitters 
en twee partijen met twee ze-
tels (PVV en PvdD). Waarbij 
bedacht moet worden dat 
Denk in Den Haag niet eens 
meedeed.   
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Door Magda van Eijck

Dit jaar vieren we dat de eerste huizen in de 
Vogelwijk gebouwd werden: op 21 augustus 
1918 legde toenmalig minister van financiën 
Treub de eerste steen voor wat destijds nog 
Tuinstadwijk Houtrust heette. Mensen die dit 
meegemaakt hebben, zijn er natuurlijk niet 
meer, maar er zijn wel mensen die al heel lang 
in de wijk wonen. Loes Jalink is één van hen. Ze 
is er 73 jaar geleden geboren en woont er nog 
steeds. We zochten haar op in haar huis aan de 
Spotvogellaan. Haar oudere zus Mieke, ook een 
geboren Vogelwijkse maar al jaren wonend in 
de Ranonkelstraat, was er ook bij.
 
De vrolijke meidagen van 1945
Toen Mieke in 1940, acht dagen voor het begin 
van de Duitse bezetting, geboren werd, woon-

den haar ouders op Sijzenlaan 40. Haar broer 
Wim, die nu in Canada woont, was toen 2 jaar. 
Zes dagen na de bevrijding, in de vrolijke mei-
dagen van 1945,  kwam Loes erbij, als derde 
kind van het echtpaar Jalink, en twee jaar na de 
oorlog Kees. 
Mieke herinnert zich nog dat ze als kleuter 
met haar ouders en broertje na de oorlogsjaren 
terugkwam in de wijk, die ze eind 1942 op last 
van de Duitsers hadden moeten verlaten. De 
hele wijk was ontruimd geweest en alle bewo-
ners hadden in Den Haag andere woonruimte 
toegewezen gekregen of waren vertrokken 
naar familie of bekenden. De familie Jalink 
woonde in die periode in de Gallileïstraat 
en de kinderen gingen naar de christelijke 
Montessorischool in de Abeelstraat.

Mieke en Loes Jalink halen herinneringen op

Geboren en getogen in de wijk
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Mieke: ,,Toen we in de wijk terugkwamen, was 
de tuin van ons huis aan de Sijzenlaan een waar 
oerwoud geworden. In huis viel de rommel 
trouwens wel mee, maar het duurde wel even 
voordat de aansluitingen voor gas, elektra en 
water weer op orde waren. Ik weet nog hoe blij 
we waren toen m’n ouders in de tuin al het koper 
hadden teruggevonden dat ze er vlak voor de 
evacuatie hadden begraven. De Duitsers hadden 
het niet gevonden en er dus ook geen nieuwe 
munitie van kunnen maken.’’

Notaris
Nog tijdens de oorlog was een groepje 
Vogelwijkbewoners al bijeengekomen om te 
bespreken hoe de buurt na het vertrek van de 
Duitsers weer zo snel mogelijk bewoonbaar 
gemaakt zou kunnen worden. Kort na de bevrij-
ding, op 30 juni 1945, richtte dit groepje in café 
‘De Gouden Regen’ in de gelijknamige straat 
Wijkvereniging De Vogelwijk op. Eén van die 
oprichters was de heer Jalink, de vader van Loes 
en Mieke. ,,Hij was notaris”, vertelt Loes, ,,dus 
dat was wel handig. Hij werd op verzoek van de 
mede-oprichters ook penningmeester. Later is 
onze moeder ook jarenlang in het bestuur van de 
wijkvereniging actief geweest. In de jaren zestig 
hielp ze altijd mee met het organiseren van 
onder meer fietspuzzeltochten en autorally’s. 
Ook speelde ze een rol bij estafettewedstrijden 
tussen verschillende scholen die toen nog wer-
den gehouden.’’

Spelen op straat
Toen alles in de wijk na de oorlog weer een 
beetje op orde was gekomen, genoten de telgen 
uit het gezin Jalink volop van het onbezorgde 
buitenspelen met de kinderen uit de buurt, 
onder meer van de families Brackel, De Boer, 
Moeskops, Wesseling en Bot. Vele jaren later zou 
de jonge Ben Bot topambtenaar, ambassadeur en 
minister van Buitenlandse Zaken worden.
,,Het was in die tijd natuurlijk heel rustig op 
straat, want auto’s waren er nog nauwelijks’’, 
zegt Mieke. ,,Wij waren trouwens de enige her- Loesje in 1949

Mieke en Wim in 1947
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vormde kinderen in ons deel van de Sijzenlaan; 
de rest was katholiek.’’ Aan het onderscheid 
tussen die twee kerkgenootschappen is nog een 
mooie anekdote verbonden, die Mieke lachend 
vertelt. ,,Op een dag in de jaren vijftig zijn 
Kees en Loes door een buurtvriendje ‘gedoopt’ 
omdat die het zo zielig vond als zij later in de hel 
zouden komen. Kees was ook een keer met dat 
vriendje meegegaan naar een mis in de kerk aan 
de Sportlaan. Onze vader vroeg daarna aan dat 
vriendje of hij dan ook eens met Kees mee wilde 
gaan naar onze Pauluskerk, die destijds verderop 
aan de Sijzenlaan stond. Weet je wat dat vriendje 
toen zei? Dat hij zich nog liever liet doodmarte-
len dan naar een hervormde kerk gaan.”
Loes en Mieke bezitten nog heel wat foto’s uit die 

Mieke en Loes

Treintje spelen met buurtvriendjes in de Sijzenlaan, 1955

tijd, van henzelf, hun broertjes en de buurt-
kinderen. Ook zit er een foto bij van Mieke als 
‘bloemenprinses’.
 
Fysiotherapie
Begin jaren zeventig vertrokken de ouders 
van Loes en Mieke naar Epe, waar ze in een 
bungalow gingen wonen. Loes: ,,Ik verhuisde 
toen van de Sijzenlaan naar dit huis aan de 
Spotvogellaan. Ik had een opleiding fysiothera-
pie gedaan en gaf in die periode fysiotherapie 
aan patiënten in het Zeehospitium in Kijkduin, 
dat in de jaren tachtig is afgebroken. Later 
begon ik een eigen praktijk, waarbij ik meestal 
fysiotherapie gaf bij mensen thuis, voornamelijk 
patiënten met neurologische aandoeningen.’’
Mieke werd kleuterleidster, eerst op een 
openbare school en later op de Heldringschool 
aan het IJsvogelplein. Ze woonde toen op de 
Kramsvogellaan en verhuisde vervolgens naar 
een flat in de Ranonkelstaat. De zussen heb-
ben ook na hun pensionering niet stilgezeten. 
Beiden deden - en doen - allerlei vrijwilligers-
werk. Mieke was onder meer actief op kerkelijk 
gebied en Loes werkt al vele jaren als vrijwillig-
ster bij de Egelopvang in 
de duinen aan het eind van 
de De Savornin Lohmanlaan. 
Daarnaast heeft ze ook bij de 
Haagse Vogelbescherming 
haar sporen nagelaten.

Woont u ook al 
zeer lang in de 

Vogelwijk en heeft 
u nog oude foto’s? 
Neem contact op 
met de redactie!
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Er wordt al hard gewerkt aan de 14e editie van de Vogelwijk 
Classic Car Rally. Dit altijd gezellige en spectaculaire evene-
ment vindt dit jaar plaats op zondag 10 juni. 
Equipes kunnen zich nu al inschrijven!

Zoals gewoonlijk zijn er weer twee deelnemersklassen: de 
toerklasse (voor degenen met geen of weinig rally-
ervaring) en de sportklasse (voor ervaren rallyrijders die 
graag wat meer uitdaging en competitie aangaan).
De start vindt wederom plaats bij het parkeerterrein van 

Westwood aan het begin van de Laan van Poot. De kosten 
voor deelname bedragen 90 euro per equipe. Voor diegenen 
die graag mee willen doen, maar niet zelf beschikken over 
een geschikte auto, biedt het bedrijf Chrome een keuze uit 
verschillende klassieke huurauto’s aan: zie www.chrome.nl.

Inschrijving graag bij Carine Smith via:  info@rally-cd.nl
Vermeld naam chauffeur en bijrijder, merk en type auto, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres en natuurlijk de 
klasse waarin u deelneemt. 

Vogelwijkrally van start op zondag 10 juni

Voor inlichtingen/vragen: Carine Smith 06-51.15.23.73 of Eric van der Maarel (Chrome): 06-28.22.80.98

Oeps, een 
historische 
vergissing!
Onder de kop ‘Uit het baby-
album van de wijk’ publiceerden 
we in het maartnummer deze 
uit 1919 daterende foto uit het 
Haagse Gemeentearchief, met 
daarbij de vermelding dat hier 
vanaf het Leeuwerikplein het 
allereerste huizenblok van de wijk te zien 
was. Dit bleek echter niet te kloppen. Dit is wel het Leeuwerikplein, maar waar we 
tegenaan kijken is het splinternieuwe tweede huizenblok van ‘Tuinstadwijk Houtrust’. Aan de rech-
terkant van de foto, verderop dus, is een deel van het eerste blok zichtbaar. Links op de foto kijken 
we dus niet tegen een stukje Spreeuwenlaan aan, maar tegen een huis op de Nachtegaallaan. 
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Op vrijdag 27 april vieren we met elkaar weer 
Koningsdag. Terwijl de jarige koning Willem 
Alexander (die 51 wordt) met zijn gezin 
door Groningen loopt, houden wij op het 
IJsvogelplein onze traditionele VogelVrijmarkt. 
Tussen 10.00 uur en 15.00 uur is iedereen 
welkom voor het kopen en verkopen van spul-
len of voor het verzorgen of bijwonen van een 
muzikaal optreden.
Als Vogelwijkbewoner zou je bijna een inner-
lijke plicht moeten voelen om daar een kijkje te 
nemen, zeker nu de wijk zelf ook bijna jarig is 
en komende zomer het kroonjaar van 100 zal 
bereiken. Laten we deze traditie met z’n allen 
in ere houden!
Ook aan de jonge bewoners is dit jaar weer ge-
dacht, want de kleintjes kunnen zich vermaken 
op een springkussen, er kan er een ritje worden 

gemaakt ‘dierenkarts’ (zie foto) en jong en oud 
kunnen zelf een heerlijke pizza bakken. 
De organisatoren zijn nog wel op zoek naar 
medebewoners die willen helpen bij het zo 
gezellig mogelijk laten verlopen van dit festijn. 
Zeer welkom zijn mensen die hapjes (bij-
voorbeeld taarten, quiches of misschien wel 
gehaktballetjes of sateetjes) en drankjes willen 
bereiden en/of een bijbehorende kraam willen 
bemannen.

Heb je zin en tijd om te helpen de Koningsdag 
ook dit jaar weer tot een succes te maken? 
Meld je dan snel bij bestuurslid Marcella Putter 
door haar een mail te sturen - zie bestuurscolo-
fon achterin - of even te bellen (06 1830 4453) 
of desnoods een ander bestuurslid te benade-
ren. Toon je betrokken bij de wijk en doe mee!  

Op naar de Vogelvrijmarkt !

 Koningsdag, vrijdag 27 april
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verrijst aan de andere kant van het tanksta-
tion het wooncomplex De Stadhouders dat uit 
verschillende gebouwen zal bestaan. Beide 
complexen, met zowel koop- als huurwoningen 
en ondergrondse parkeerruimten, zijn al bijna 
geheel ‘volgeboekt’.

Kunstwerk
Een jaar geleden al werden de voorbereidin-
gen getroffen voor de sloop van de twee uit 
1960 en 1961 daterende kantoorgebouwen. 
Het vroegere Caltexgebouw was het eerst aan 
de beurt. Deze kantoorkolos werd overigens 
niet voor 100 procent tot puin gereduceerd. 
Een kunstwerk met afbeeldingen van onder 
meer fabrieken en hijskranen, als betonreliëf 
uitgevoerd in de kopgevel aan de kant van de 
President Kennedylaan, is behouden gebleven. 
Het zal ook de gevel van het nieuwe wooncom-
plex sieren. De voorzichtige verwijdering van 
de betonnen platen met het kunstwerk leverden 
vorig jaar juli een spectaculair schouwspel op. 
Bijgaand enkele foto’s van de sloopactiviteiten 
van de afgelopen maanden, waaronder ook een 
impressie van de precisie-operatie die nodig was 
om het gevelkunstwerk veilig te stellen. 

Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Het heeft ruim tien maanden geduurd, maar 
sinds kort is het Verhulstplein bij de Houtrust-
brug eindelijk verlost van z’n oude leegstaande 
kantoorgebouwen. Toen het stof van de vorig 
jaar begonnen sloopwerkzaamheden in 
februari jongstleden was opgetrokken, stond 
het benzinestation van Texaco nog als enige 
overlevende op het slagveld. Naar verwachting 
verdwijnt deze tankgelegenheid pas in de loop 
van 2019. Daar zullen maar weinigen rouwig 
om zijn, want deze pomp (annex wasstraat) be-
hoort net als die aan de Machiel Vrijenhoeklaan 
tot de duurste van de hele stad. 

De President
Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de 
afbraak van het vroegere kantoorgebouw van 
verzekeringsmaatschappij Nillmij, kwam aan 
de kant van de Conradkade, waar jarenlang het 
hoofdkwartier van oliemaatschappij Caltex was 
gevestigd, het toekomstige appartementencom-
plex De President al boven het maaiveld uit. 
Over twee jaar zal het Verhulstplein een geheel 
ander aanzien hebben. Tegenover De President 

Afbraak en wederopbouw aan 
het Verhulstplein
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Laat tuinafval gratis ophalen
Deze maand kunt u tot en met dinsdag 24 april uw grote tuinafval gratis door de gemeente laten opha-
len. Handig als u dezer dagen uw tuin een lentesnoeibeurt geeft en niet genoeg ruimte hebt in de grote 
gft-container die tegenwoordig nog maar eens in de veertien dagen wordt geleegd. Van het opge-
haalde tuinafval wordt compost gemaakt. Dit kan worden gebruikt als grond voor tuinen en parken.
Voor het gratis afhalen van groot tuinafval moet u wel van tevoren een afspraak maken. Dat kan 
telefonisch (bel het nummer 14070) of via de website www.denhaag.nl (typ in het zoekvak het 
woord tuinafval).

Hoe biedt u het tuinafval aan?
• Bind takken samen en maak het pakket niet langer dan 1,20 meter.
• Boomstammetjes en takken mogen slechts een maximale doorsnede van 20 centimeter hebben.
• Zet op de dag van de afspraak het afval vóór 7.45 uur langs de straat.

Meer informatie: www.denhaag.nl/afval
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De werkgroep Vogelwijk 
HartVeilig laat bij dezen 
verheugd en trots weten dat 
de wijk nog voor de komende 
zomervakantieperiode of-
ficieel de status van 6-minu-
tezone krijgt. Dit houdt in 
dat iemand die in de wijk een 
hartstilstand krijgt binnen 
zes minuten kan worden 
geholpen.
De wijk is in zes zones verdeeld en in elke zone 
komt aan een buitenmuur op een makkelijk 
bereikbare plek een Automatische Externe 
Defibrillator (AED) te hangen. Dankzij een 
grote groep vrijwillige hulpverleners in de wijk, 
die allemaal een reanimatiecursus hebben 
gevolgd, kan binnen zes minuten een AED 
worden opgehaald om een slachtoffer elektro-
shocks toe te dienen waarmee een haperend 
of stilstaand hart weer op gang kan worden 
gebracht. Er komen dus in totaal minimaal zes 
AED’s in de wijk te hangen.

AED bij de bakkerswinkel
De aftrap voor het ophangen van AED’s wordt 
binnenkort gegeven met het aanbrengen van 
een AED aan de buitenmuur van bakkerij Victor 
Driessen op het Mezenpleintje. Bij dezen de 
uitnodiging aan u om op zaterdag 21 april om 
15.00 uur daar aanwezig te zijn. We vieren dan 
een leuk feestje, samen met o.a. stadsdeeldirec-
teur Annette de Graaf. Ook aan de muur van 
de St. Albaankerk aan de Rietzangerlaan zal dit 
voorjaar een AED te vinden zijn. Evenals de ap-

paratuur bij de bakkerszaak 
heeft de wijk ook de AED bij 
de kerk aangeboden gekre-
gen van de gemeente. 

Van binnen naar buiten
De Vogelwijk bezit al vele 
jaren enkele AED’s, zoals in 
de Heldringschool aan het 
IJsvogelplein en in de sport- 

en fitnessruimten achter de voormalige HALO, 
maar deze hingen binnen, zodat ze buiten de 
openingstijden niet bruikbaar waren. Deze 
apparatuur zal nu aan een buitenmuur worden 
opgehangen. Datzelfde geldt voor de AED die 
zich nu nog binnen in de sporthal Houtrust aan 
het begin van de Laan van Poot bevindt. Ook 
deze zal dus voortaan zeven dagen per week en 
24 uur per dag beschikbaar zijn.
Zeer bijzonder is de aanstaande installatie 
van een AED in een kastje aan de woning 
Kraaienlaan 90. Dit is een eigen initiatief van 
de bewoner van dit pand, in overleg met de 
AED-werkgroep uit de wijk. Deze wijkgenoot 
heeft zelf een AED aangeschaft en stelt deze 
aan de buurt ter beschikking. Een geste die na-
volging verdient! We hebben nu weliswaar de 
zekerheid dat we minimaal zes AED’s krijgen, 
maar méér is natuurlijk nog beter. Zo zoeken 
we eigenlijk nog een geschikte locatie voor het 
ophangen van een AED op de Sportlaan ter 
hoogte van huisnummer 1080. 

HartVeilig-app
Reanimaties in de wijk vinden een paar keer 

Vogelwijk nog voor de zomer
officieel een 6-minutenzone
Door Han Mulder, Walda Goldbach en Anneke Malherbe
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per jaar plaats. Als de nood aan de man komt, 
is het dus een geruststellend idee dat er 24/7 
defibrillatieapparatuur beschikbaar is en dat 
inmiddels al heel veel wijkgenoten weten 
hoe ze moeten reanimeren. De procedure bij 
een noodgeval werkt – in het kort – als volgt. 
Als 112 wordt gebeld om een hartstilstand 
te melden, wordt onmiddellijk een aantal 
burgerhulpverleners per telefoon opgeroe-
pen om naar de plek van het incident te gaan 
teneinde daar alvast te beginnen met hartmas-
sage. Een aantal burgerhulpverleners zal naar 
de dichtstbijzijnde AED worden gedirigeerd. 
Hierdoor kan binnen de cruciale zes minuten 
hulp worden geboden. 
De alarmcentrale 112 moet de hulpverleners 
natuurlijk wel kunnen vinden, dus roepen wij 
alle gecertificeerde wijkbewoners op zich met 
hun mobiele telefoon aan te melden op de app 
‘Hart Veilig Wonen’. Je kunt zelf instellen op 
welke dagen/uren je wel of niet oproepbaar 
bent.

Massale jubileumcursus
In het kader van de jubileumfestiviteiten 
in onze wijk zal de werkgroep Vogelwijk 
HartVeilig een collectieve cursus reanimatie 
voor 100 Vogelwijkbewoners tegelijk or-
ganiseren. Dat wordt vast een spectaculair 
evenement! Noteert u alvast de datum maar: 
zaterdag 15 september, aanvang 15.00 uur. 
Locatie: sporthal Houtrust, Laan van Poot 
(onder voorbehoud)
Voor wie al in het bezit is van een certificaat 
is deze cursus tevens bedoeld als bijscholing. 
Na afloop zal het certificaat worden verlengd. 
Nieuwelingen kunnen zich na het volgen van 
de instructie op 15 september aanmelden voor 
een aanvullende (korte) cursus om zo in het 
bezit te komen van de volledige certificering 
als burgerhulpverlener. Deelname is kosteloos. 

Aanmelden via e-mail: 
aedvogelwijk@gmail.com of kijk op de website 
www.vogelwijkdenhaag.nl 

Den Haag krijgt binnenkort 
Adviesraad Wateroverlast
De gemeente Den Haag gaat binnenkort een 
Adviesraad Wateroverlast instellen, die zich zal 
buigen over de problematiek rond stijgend 
grondwater. Dat heeft het college van B & W 
vorige maand aan de gemeenteraad meege-
deeld. De samenstelling van de adviesraad 
is nog onduidelijk. In elk geval zullen enkele 
externe deskundigen er zitting in krijgen en de 
raad zal worden geleid door een onafhanke-
lijke voorzitter. De Commissie Grondwater van 
wijkvereniging De Vogelwijk heeft al aange-
boden om vanwege alle opgedane ervaringen 
met hoge grondwaterstanden in de wijk een 
vertegenwoordiger voor de adviesraad te willen 
leveren.
B & W kondigden ook aan dat komend najaar 
een Haagse Klimaatatlas zal verschijnen. Daarin 
staan analyses, afbeeldingen, grafieken en 
voorspellingen over de effecten van de klimaat-
veranderingen (meer neerslagpieken, meer 
hittedagen etc.) op de stad. 
De Commissie Grondwater van de Vogelwijk 
is weliswaar blij met de instelling van een 
Adviesraad Wateroverlast, maar tegelijkertijd 
teleurgesteld over de mededeling van B & W dat 
het huidige Haagse grondwaterbeleid voorlopig 
niet zal worden geëvalueerd. Bijna unaniem 
had de gemeenteraad begin november een 
door het CDA ingediende motie gesteund om 
zo’n evaluatie uit te voeren en ‘daarbij te bezien 
of gebiedsspecifieke maatregelen nodig zijn’. 
In zijn reactie op deze motie wijst het college 
er echter op dat het grondwaterbeleid in 2015 
nog is ‘herijkt en door de raad vastgesteld’. 
Pas als er een nieuw vijfjaarlijks Gemeentelijk 
Rioleringsplan moet worden opgesteld (in 2020) 
zal er weer een herijking plaats vinden.
Victor Koningsberger, voorzitter van de Com-
mis sie Grondwater van de Vogelwijk, heeft 
inmiddels de indiener en mede-ondertekenaars 
van genoemde motie op het hart gedrukt geen 
genoegen te nemen met deze opstelling van 
het nu demissionaire college.
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Lied
Na een welkomstwoord van Annette de Graaf, 
directeur van het stadsdeel Segbroek, zongen 
de kinderen een speciaal voor de gelegenheid 
gemaakt lied. 
“Hee ga je mee, want ik weet een hele fijne speel-
tuin. Het is een nieuwe houten speeltuin, en hij is 
voor iedereen, daarom gaan we er heen!”

Nieuwe speeltuin Het Apenbos
aan noordkant Bosjes van Poot
Door Marjet Steenhuisen

Vrijdagmiddag 16 maart stonden buurtbewoners, afgevaardigden van de wijkver-
eniging, kinderen, ouders, leerkrachten en de directeur van de IVIO-school in de 
Bosjes van Poot samen met leden van de scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana vol 
spanning te wachten bij de compleet vernieuwde speeltuin Het Apenbos vlakbij de 
school. De eregast die de speelplek officieel zou komen openen, wethouder Bou-
dewijn Revis, arriveerde wat later dan de bedoeling was, maar toen hij eenmaal 
was uitgestapt, zat ondanks het gure weer de sfeer er al snel goed in.

De tekst van het lied was heel toepasselijk op 
de functie van de speeltuin. De speelplek biedt 
namelijk gelegenheid voor alle kinderen om 
samen te spelen. Of je er nou komt omdat je bij 
de scouting zit, op de IVIO-school zit of naar de 
kinderopvang van ‘Zo in de Duinpan’ gaat, en 
of je in de Vogelwijk woont of niet, iedereen is 
er welkom. Het is al ruimschoots bewezen dat 

Foto: Arnaud Roelofsz
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de nieuwe plek een succes is, want voordat de 
officiële opening plaatsvind, hadden vele kin-
deren er al wekenlang gebruik van gemaakt.

Ontwerpen met de kinderen 
De speeltuin voor ‘natuurlijk en avontuurlijk 
spelen’ is in samenspraak met de kinderen van 
de school en de scoutinggroep ontworpen. 
De speelbeheerder van stadsdeel Segbroek, 

Marianne Jaarsma, legde hiervoor al ruim een 
jaar geleden de basis. Ze liet de kinderen van 
de school en de scouting hun wensen voor de 
nieuwe plek op papier zetten en op basis hier-
van werd het ontwerp gemaakt. De kinderen 
wilden in ieder geval een kabelbaan, schom-
mels en klim- en klautermogelijkheden. Ook 
was er behoefte aan ruimte voor balspel. Al 
deze ideeën zijn in het ontwerp verwerkt.

De IVIO-leerlingen Lea (13) uit 
Scheveningen en Fabian (12) 
uit het Zeelheldenkwartier 
leverden op de dag van het 
openingsfeest het bewijs dat 
het nieuwe speelparadijs 
geheel aan hun verwachtingen 
voldoet. Lea: ,,Vroeger was het 
hier een beetje saai. Het was 
wel tijd voor iets nieuws. En nu 
is het een hartstikke fijne plek”. 
Fabian is het helemaal met 

haar eens. Beiden maken ze in 
de pauzes graag gebruik van 
de speelplek. Fabian: ,,En we 
kunnen hier ook lekker chillen 
op de bankjes en de ronde 
zitplek om de bomen heen.’’ 
Lea is onder de indruk van het 
houtsnijwerk dat hier en daar 
is aangebracht. Dat zal wel 
met haar creatieve persoon-
lijkheid te maken hebben, 
want ze vertelt dat ze later 

misschien wel iets in de styling 
wil gaan doen.
Fabian, die elke dag met de 
fiets naar school gaat, was 
vandaag gebracht met de 
auto. Dat kwam omdat hij 
een spreekbeurt hield over het 
menselijk lichaam en hij daar 
een anatomische modelpop 
voor meenam. ,,Maar ik wil 
geen arts worden hoor. Liever 
archeoloog.’’
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      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 Wim, Gijs en Jan over 
hun favoriete sport. 

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

Door Magda van Eijck

De broers Kuijstermans spelen cricket

Jan, Gijs en Wim op Lord’s in Londen
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In deze rubriek stond ooit iets over Vogel-
wijkse voetballers bij HBS en Quick, maar bij 
beide verenigingen kun je daarnaast in de 
zomer ook cricket spelen. De drie broers Wim 
(12), Gijs (10) en Jan (8) Kuijstermans van de 
De Savornin Lohmanlaan doen dat met veel 
plezier bij Quick en ze kunnen er goed over 
vertellen. Wim tekent zelfs – terwijl hij de 
spelregels uitlegt – het veld op een papier en 
geeft daarbij aan waar de spelers moeten staan. 
Met z’n drieën leggen ze intussen het spel en de 
spelregels enthousiast uit. 
Het cricketveld is ovaal en wordt door een dik 
touw, dat in het gras ligt, afgebakend. In het 
midden van het veld is de pitch. Hier horen ook 
vaste afmetingen bij. Aan de korte kant van 
de pitch komen houten wickets te staan. Wim 
tekent ook de spelers op het veld erbij. Dat zijn 
er doorgaans 11 per team, vertellen ze. Maar bij 
de junioren kunnen het er ook minder zijn en 
soms worden de teams ook wel gemengd: dan 
is het dus met jongens en meisjes samen.

Batten en bowlen
Punten worden gescoord bij het heen en weer 
lopen tussen de wickets over de cricket pitch. 
Dat is een run. Maar eerst sla je de bal weg die 
iemand van de tegenpartij gegooid heeft. Als je 
slaat, dan heet dat batten (door de batsman) en 
als je de bal mist en de wicket valt om, dan ben 
je uit. Het gooien heet bowlen (door de bowler), 
vertellen de broers. Als je de bal geslagen hebt, 
ga je dus rennen en je stopt met rennen als één 
van de veldspelers (de fielders) de bal weer 
heeft teruggegooid naar de bowler of de wic-
ketkeeper, die achter het wicket bij de batsman 
zit. Als een speler de bal tegen de wicket gooit 
voordat de batsman bij de andere wicket is, dan 
is hij ook uit.

Overs
De wicketkeeper heeft twee grote handschoe-
nen aan, een helm op en beschermers op z’n 
benen. De batsman heeft ook beenbescher-
mers, een helm en kleinere handschoenen 
aan. Als iedereen aan de beurt is geweest om 

te batten, is het team met de meeste ‘runs’ de 
winnaar. Het is dus niet de tijd die het einde 
aangeeft, maar simpel als iedereen aan de beurt 
geweest is of als alle ‘overs’ gespeeld zijn (12 tot 
20 overs bij de jeugd, met 6 gebowlde ballen per 
over). Meestal duurt een wedstrijd bij de jongste 
jeugd (tot en met 9 jaar) zo’n anderhalf uur, bij 
de oudere jeugd wat langer en bij de senioren 
kan het wel vijf uur zijn.

Innings
Een cricketbat heeft een bolle achterzijde en 
een platte voorkant. Je moet wel met de goede 
- platte - kant slaan, anders wordt het niks, 
zeggen de jongens. Elk team heeft één ‘slag-
beurt’, dat heet een innings. In tegenstelling tot 
bij honkbal heeft deze term in het cricket ook 
in het enkelvoud een s! Bij elke innings moeten 
alle spelers een keer slaan. De scheidsrechters 
heten umpires, net als bij tennis, en er zijn er 
altijd twee: van elke club één. Daarnaast zijn 
er scorers (ook van elke club één) die de runs 
noteren.  
Meestal kun je vanaf een jaar of 7 meedoen met 
cricket, maar er zitten volgens de broers ook uk-
kies tussen. Het heet dan Tip and Run, waarbij 
de kleintjes met plastic bats en wickets spelen, 
in tegenstelling tot de gewone die van hout zijn. 
Cricket en voetbal zijn allebei leuk vinden de 
heren Kuijstermans, maar cricket is het leukst: 
als het regent, gaat het niet door en het is ook 
een heel sociale sport, want bij cricket helpt 
altijd iedereen mee. Als je eens een wedstrijd 
bij Quick wilt zien, dan kan dat vanaf mei. 
Misschien vind je het dan zo leuk dat je zelf mee 
wilt gaan doen.

Lord’s in Londen
Niet alleen spelen de jongens graag cricket, ze 
hebben ook zelf een belangrijke cricketwed-
strijd bijgewoond in Londen, op Lord’s Cricket 
Ground, kortweg Lord’s genoemd. Dat is één 
van de beroemdste cricketstadions ter wereld. 
Ze kwamen daar vorig jaar terecht tijdens hun 
‘Harry Potter-reis’ door Groot Brittannië. Gerda, 
hun moeder, hoorde toen dat er een belangrijke 
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wedstrijd was en ze zorgde daarna voor de 
kaartjes. ,,Het was supergaaf!’’ zeggen ze bijna 
in koor.
Er zijn bij zo’n wedstrijd wel 20.000 mensen. 
Het is trouwens heel gezellig op de tribunes. De 
wedstrijden duren doorgaans lang, dus iedereen 
neemt picknickmanden met flessen wijn, bier, 
limonade, eten en lekkers mee. Dat mag daar 
gewoon en er gebeurt niets raars. Er gebeurde 
trouwens wel iets lolligs: er liep ineens een klein 
vosje over het veld. Iedereen riep dat het een 
‘hooligan’ was. Het vosje was waarschijnlijk zelf 
erg geschrokken, want hij rende snel weg. Maar 
het was wel gaaf!

Spreekbeurt en clinic
Wim, de oudste van de gebroeders Kuijster-
mans, heeft in zijn klas op de Heldring school 
(waar ze trouwens alle drie op zitten) een 
keer een spreekbeurt over cricket gehouden 
en daarna een cricket clinic voor de hele klas 
geregeld ter afsluiting van groep 6. Cricket is 
trouwens niet alleen als sport geweldig, maar 
het is ook altijd gezellig, benadrukken ze. Aan 
het eind van een wedstrijd is er altijd een lunch 
(dat heet de ‘tea’). Dat wordt dan steeds door 
één van de gezinnen van de thuisclub geregeld, 
voor beide teams gezamenlijk. En dan is er nog 

iets wat in Nederland eigenlijk op een sportveld 
niet kan: bij cricket draag je je shirt in je broek!
In de herfst- en wintermaanden, als er niet 
gecricket wordt, voetballen de jongens alle drie. 
Ook bij Quick natuurlijk. En verder schaken ze 
bij de schoolclub van de Heldringschool, spelen 
ze allemaal piano en skiën ze ook graag. Ze 
houden bovendien van spannende dingen: ze 
klimmen met het hele gezin in rotsgebieden in 
België en Frankrijk, met een complete uitrusting 
inclusief klimhaken en dergelijke.
Stoere jongens zijn het dus, met ook nog eens 
stoere namen, die Wim, Gijs en Jan!

Gijs maakt een run

Wim is aan het ‘batten’
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De maand maart was een maand vol acti-
viteiten. We bezochten Museum De 
Gevangenpoort onder begeleiding van onze 
wijkgenoot Theo van Maanen, een begena-
digd verteller! Tijdens de rondgang ervoeren 
enkele van onze bezoekers aan den lijve hoe 
het voelt om in een schandblok te staan. 
De nazit was bij de buren, in restaurant 
Instock. Hier maken ze lekkere maaltijden 
van voedsel dat anders weggegooid zou 
worden. Voor ons maakten ze spontaan een 
broodtaartje voor bij onze koffie en thee, 
van overgebleven brood en nog wat ingredi-
enten, die anders verspild zouden zijn. Het 
was heerlijk! Enkelen van ons namen zich 
voor om er nog eens terug te komen voor een 
diner.

in elk geval fleurig uitzien!
Op de derde maandag van april, de 16e, kun-
nen we voor onze koffiebijeenkomst helaas 
niet terecht in het paviljoen van tennispark 
Houtrust. Daarom wijken we op die dag 
eenmalig uit naar Houtrust Squash, Laan van 
Poot 18, links van de ingang naar het tennis-
park. 
Op 7 mei komen we weer gewoon op tennis-
park Houtrust bijeen. De derde maandag van 
mei, de 21e, valt op tweede Pinksterdag. Dan 
is er ook geen HoutrustKoffie!

Door Marjan Scheeres 

Wandeling in het Hyacintenbos
Op dinsdag 10 april gaan we wandelen 
met een gids van het IVN (Instituut voor 
Natuureducatie en -beleving) in het 
Hyacintenbos Ockenburgh. We hopen dat de 
hyacinten dan uitbundig bloeien, maar zo 
niet, dan is er nog veel moois te zien. 
We verzamelen bij Kasserie OCK, achter de 
buitenplaats Ockenburgh, de witte villa op 
het landgoed die momenteel wordt gerestau-
reerd.
Het gebied is te bereiken via de ingang van 
het park Ockenburgh aan de Monsterseweg. 
Je kunt daar je auto of fiets parkeren. Het 
Hyacintenbos ligt in het nabije duingebied. 
Het behoort tot het beschermd natuurmo-
nument Solleveld en maakt daarmee ook 
onderdeel uit van het toekomstig Nationaal 
Park Hollandse Duinen.
Kasserie OCK is een tijdelijk (horeca-)onder-
komen van Brasserie OCK die in de villa was 
gevestigd. Het gaat nog wel 1,5 jaar duren eer 
de restauratie en renovatie van de buiten-
plaats helemaal klaar is. In de kas worden dan 

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

Excursies

De wandeling langs de Haagse Beek op 
15 maart konden we gelukkig in het zonnetje 
doen. Heel bijzonder hoeveel er te vertellen 
valt over een stukje uit je directe omgeving 
waar je vaak dagelijks langs loopt, fietst of 
rijdt en waar je geen oog voor hebt of geen 
weet van hebt.

HoutrustKoffie
Tijdens de HoutrustKoffie van 19 maart 
werd door een select groepje een mooi paas-
stukje gemaakt. Hun huis zou er met Pasen 
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biologische groenten en kruiden gekweekt. 
Naast de kas ligt nu ook een moestuin.
 
Programma in het kort
Datum: dinsdag 10 april
Verzamelen: uiterlijk 10.45 uur in Kasserie 
OCK. Om 11.00 uur begint de wandeling
Duur van de wandeling: 1,5 tot 2 uur
Kosten: Geen
Opgeven per mail bij: Marjan Scheeres
marjanscheeres@gmail.com  
 

Bezoek Panorama Mesdag
en expositie Jan Giesen
Op maandag 23 april gaan we naar het 
Panorama Mesdag. Een niet zo voor de hand 
liggende excursie, zult u denken, want daar 
zijn we allemaal wel eens geweest. 
De aanleiding om het museum nu nog eens 
te bezoeken, is de expositie in de beneden-
zaal met werken van de Haagse tekenaar en 
schilder Jan Giessen (1900-1983). Werken 

aan Scheveningen is de titel van de tentoon-
stelling.
Giessen werkte graag op het strand en in de 
duinen van Scheveningen en Kijkduin. 
Hij maakte prachtige tekeningen in houts-
kool. Ook zijn houtsneden zijn fascinerend. 
De doorleefde arbeiderskoppen (waarvan 
bijgaande afbeelding een prachtig voorbeeld 
is), de zonsondergang in de duinen en een 
gestrande Duitse kruiser, alles in zwart-wit, 
doen denken aan de stijl van Jan Toorop.

Niet iedereen weet dat er, naast het be-
roemde panorama van Mesdag uit 1881, 
ook schilderijen van Mesdag en diens vrouw 
Sientje van Houten in het museum te vinden 
zijn. Met een ‘audio-guide’ krijgen we de 
details verteld over deze schilderijen en 
ook over het grote panorama bovenin het 
museum. Beneden kunnen we ook nog een 
25 minuten durende film zien over de in-
grijpende renovatie die het panorama enige 
jaren geleden heeft ondergaan.

Programma in het kort
Datum: maandag 23 april 
Verzamelen: 11.00 uur in de hal van het 
museum 
Afsluiting met een kopje koffie of thee
Kosten: Met Museumkaart gratis, anders 
€ 10,00 p.p.
Einde: rond 13.00 uur
Opgeven: vóór 21 april bij Ine Essing
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
onder vermelding van naam, adres, telefoon-
nummer, aantal personen en wel of niet in 
het bezit van een Museumkaart. 
Als mailen niet lukt: tel. 070-3460604.
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Energie besparen? Luister
naar ervaringen op 15 mei
Als u geïnteresseerd bent in mogelijkheden om 
energie te besparen en uw huis duurzamer te 
maken, kom dan op dinsdagavond 15 mei om 
20.00 uur naar de algemene ledenvergadering 
van Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie De 
Zonnevogel in de kantine van voetbalvereni-
ging Quick (De Savornin Lohmanlaan). Het 
is de bedoeling dat enkele wijkbewoners hier 
komen vertellen over hun eigen ervaringen 
met energiebesparingsmaatregelen. Evenals 
menige voorgaande bijeenkomst van Vogelwijk 
Energie(k) belooft ook dit weer een leerzame 
avond te worden. 
Hebt u nog vragen of suggesties? Mail met Guus 
Meijer: guusmeijer@ziggo.nl
 

Werken van Karel Appel in
kappersgalerie Mezenlaan 

Op 27 oktober 2000 
opende Leon van der 
Zijden zijn kapsalon aan 
de Mezenlaan 48, in het 
pand waar tot dan toe 
slagerij Van Beem was 
gevestigd. Het was niet 
zomaar een kappers-

zaak, want Leon had bedacht dat hij er ook een 
artistieke sfeer wilde scheppen. In de jaren die 
volgden bood hij tal van kunstenaars – meestal 
uit Den Haag – de gelegenheid om gedurende 
een paar maanden een aantal creaties in zijn 
salon te exposeren. In veel gevallen leidden die 
exposities ook tot verkoop van tentoongestelde 
kunstwerken. De ‘kappersgalerie’ werd een 
begrip in de wijk. 
Aan het eind van deze aprilmaand is het ze-
ventien en een half jaar geleden dat Leon (61) 

zijn kunstzinnige kapsalon begon. Dat getal 
17,5 sprak Leon zodanig aan dat hij besloot om 
ter gelegenheid daarvan samen met zijn zoon 
Vinz, verzamelaar van kunst en vintage-objec-
ten, een expositie op te zetten met werken van 
Karel Appel. In de kapsalon zullen vanaf eind 
deze maand zeefdrukken, affiches, tekeningen 
en keramiek van Appel te zien zijn.
Om het begin van deze bijzondere expositie te 
markeren, houdt Leon op
zondag 29 april van 16.00 tot 18.00 uur
een vernissage-party waar alle Appel-
liefhebbers uit de wijk van harte welkom zijn. 
,,Er is drank, er zijn hapjes en er zijn verras-
sende dingen te zien’’, belooft Leon.    

Huiskamerconcerten van
pianiste Else Krijgsman 
In haar concertsalon aan de Laan van Poot 298 
geeft pianiste Else Krijgsman deze maand weer 
twee pianorecitals, en wel op zaterdag 7 april 
en zondag 15 april, beide keren vanaf 15.30 
uur. De huisconcerten van Else, waarbij ze 
vertelt en speelt en haar publiek ook voorziet 
van een glas wijn, zijn al vele jaren een begrip 
in de wijk.
Een bijzonder concert staat gepland voor 
zondagmiddag 27 mei, want dan viert Else 
haar 87ste verjaardag. Al deze concerten kosten 
12 euro, die ten bate komt van Artsen Zonder 
Grenzen. Graag wel van tevoren reserveren via 
krijgsman.else@gmail.com of tel. 3230958. Zie 
ook de website www.elsekrijgsman.com

Kunstexposities in de
Rietzangerlaan 2A
Tien jaar geleden besloot een aantal amateur-
kunstenaars uit de Vogelwijk en omgeving een 
aantal van hun werken ten toon te stellen in 

Kortom
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het bijgebouwtje naast de oud-katholieke St. 
Albaankerk aan de Rietzangerlaan. Het werd 
een succes, dat mede dankzij de enthousiaste 
inzet van wijkbewoonster Marette Wils voort-
aan jaarlijks een vervolg kreeg. Nu en dan 
exposeerden daarbij de amateurs zij aan zij met 
profes sionele vakbroeders en –zusters. 
Ook de komende weken zijn op de betreffende 
locatie weer verschillende exposities te zien, 
te weten gedurende drie weekends, op zater-
dagen steeds tussen 12.00 en 17.00 uur en op 
zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur. 

Het gaat om de volgende data:

- Zaterdag 14 en zondag 15 april. 
 Te zien zijn o.a. schilderijen van de op de 

Sijzenlaan wonende Nederlands-Israëlische 
jazzbassist Doron Nagan (zie foto), glas-

kunst van de 
van oorsprong 
Iraanse gitarist 
Majid Zarabi 
uit Rijswijk, 
bronswerk 
van Marjolein 
Dijkstra (Den 
Haag) en 
schilderwerk 
van Marieke van 
Heurck (Delft).

- Zaterdag 28 en zondag 29 april
 Geëxposeerd worden o.a. schilderijen van 

tuinontwerpster Lydia Conens, die op de 
Houtrustlaan woont, maar ook keramiek van 
de Haagse Hanneke Veldhorst en weefwerk 
van stadgenote Wimke Steur.

- Zaterdag 5 en zondag 6 mei
 In dit weekend is werk te zien van de 

Hagenaars Gerard Nelck (schilderijen), Peter 
van Kessel (papier maché) en Jacqueline 
Krans (textiele werkvormen).

Vraag: Hoeveel Leesclubs
zijn er in de Vogelwijk?
De Cultuurcommissie van de wijkvereniging 
wil graag een inventarisatie maken van het 
aantal leesclubs in de wijk en wat de kenmer-
ken van elk van deze clubs zijn.
Naar verluidt zijn er minstens twee, maar 
waarschijnlijk nog meer van deze literaire 
gezelschappen, want er zijn ook ‘wijkoverstij-
gende’ leesclubs. Wellicht kunnen de clubs nu 
en dan gezamenlijke activiteiten ondernemen, 
bijvoorbeeld door samen een avond te organi-
seren waarbij een schrijver wordt uitgenodigd. 
Ook is het handig om geïnteresseerden naar 
bepaalde leesclubs te kunnen doorverwijzen. 
Graag wordt de Cultuurcommissie geïnfor-
meerd over:
- Het bestaan van een leesclub.
- De frequentie van de bijeenkomsten en/of 

het aantal boeken dat per jaar besproken 
wordt

- Of de leesclub open staat voor nieuwe leden.

Stuur uw informatie s.v.p. naar
cultuurcommissie@vogelwijkdenhaag.nl
of bel met Rita Reimer, tel. 06-183290427

Vogelwijkkoor geeft 
concert op 29 april
Het Vogelwijkkoor, dat de afgelopen twee 
jaar enkele malen op diverse locaties een 
kerstoptreden heeft verzorgd, beperkt zijn 
zangkunsten niet meer alleen tot de maand 
december. Op zondag 29 april van 12.00 tot 
12.30 zal het koor een koffieconcert geven in 
de Houtrustkerk aan het eind van de Beeklaan 
(nr. 535). Dit concert is een voorschot op de 
festiviteiten rond het honderdjarig bestaan 
van de Vogelwijk. Voor deze gelegenheid 

Kortom
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heeft dirigente Marieke Stoel een programma 
samengesteld met ‘vogelmuziek’. Een van de 
composities heeft Marieke zelfs speciaal voor 
het Vogelwijkkoor gemaakt op een gedicht 
over een zangkanarie van Jan Punt. Ook het 
blokfluitensemble van de Vogelwijk, een ini-
tiatief van wijkbewoner Willem van Tuijl, zal 
dan van zich laten horen. De toegang tot het 
concert is vrij met een collecte na afloop.
Ziehier het kanariegedicht dat op muziek is 
gezet en ten gehore zal worden gebracht:  

Een zangkanarie die te Eelde  

Graag luide hoge tonen kweelde,  

Zong vele tonenreeksen vol  

Met menig kruis en soms een mol.  

“In elke toonsoort”, sprak hij kwiek,  

“Hoor ik wel prachtige muziek,  

Maar in het grasveld voor mijn huis  

Wordt menig mol toch soms een kruis”

Koorlid Karin Rypma heeft inmiddels in het 
kader van het mozaïek-straattegelproject 
onder leiding van Simone Kappeyne een tegel 
van een kanarie gemaakt die binnenkort in 
het trottoir van de Kanarielaan zal worden 
verwerkt. In veel lanen liggen al mozaïekte-
gels. Komende zomer zullen alle lanen van een 
tegel zijn voorzien.  

Peuters & dreumesen kunnen
weer naar Muziek op Schoot
Wijkbewoonster Marieke den Duijf begint op 
vrijdag 13 april en woensdag 19 april met haar 
lentecursus Muziek op Schoot. De muziekles-
sen zijn voor dreumesen (1- 2 jaar) en voor 
peuters (2 - 4 jaar). Tijdens de lessen maken 
de kinderen, samen met hun ouder of verzor-

ger, op speelse wijze kennis met muziek. We 
zingen nieuwe en traditionele liedjes, spelen 
met kleine instrumenten en bewegen en dan-
sen op de muziek. 
De cursus omvat 6 lessen op de vrijdag- of 
woensdagochtend, loopt tot begin juni en 
heeft een pauze gedurende de meivakantie. 
Het cursusgeld bedraagt 55 euro. 
De locatie is het scoutinghonk aan de Laan van 
Poot 93, ter hoogte van de Nachtegaallaan. 
De dreumesgroep begint om 9.30 uur en de 
peutergroep om 10.30 uur. 
Leuk als u mee komt doen! Er zijn nog enkele 
plekken vrij, zeker bij de dreumesen. 
U kunt zich per mail aanmelden bij 
mdduijf@casema.nl 
Vermeldt u dan s.v.p. de naam en geboorte-
datum van uw kind en geboortedatum. 

Op Facebookpagina ‘Muziekmetmarieke’ is 
meer te zien van Mariekes lessen.   

Kortom

”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62
Woensdag 11 april – Martin Reul verzorgt een 
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. een 
briefje met de naam van een overleden persoon. Na 
de pauze kunt u zich laten magnetiseren.
Woensdag 18 april – Sandra Kooper verzorgt een 
‘cadeautjesavond’. U koopt een klein spiritueel ca-
deautje en dit zal vergezeld van een boodschap aan 
iemand ander worden gegeven. U krijgt uiteraard 
zelf ook een boodschap met een cadeautje. 
Woensdag 25 april – Johan van Voorthuijzen ver-
zorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto 
of voorwerp van een levend of overleden persoon.
Woensdag 2 mei – John Hagen verzorgt een 
avond met psychometrie en trekt tarotkaarten.

Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
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GARAGE SALE - In verband met verhuizing: 
boeken, serviesgoed, vazen, spellen etc. te koop 
of te geef. Zaterdag 14 april van 10-17 uur. 
Vliegenvangerlaan 5.

HONDENUITLAAT - Geen tijd of gelegenheid om 
uw hond ’s ochtends uit te laten? Gepensioneerde 
Vogelwijker (veel ervaring met honden) doet dit 
graag uitgebreid voor u tegen een redelijk tarief. Ik 
laat al tien jaar honden uit en ben beschikbaar voor 
3 à 4 dagen per week. Inl: H. de Graaf, tel. 
06-40 22 41 31.

OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Amelie Duterloo 
en zou graag willen oppassen. Ik ben 15 jaar en heb 
al wat ervaring. Als een oppas zoekt, kunt u mij  
whatsappen op 06-11 85 3341.

GEZOCHT - Voor bevriend jong gezin (met derde 
baby op komst) zoek ik een fijn koophuis in de 
Vogelwijk, liefst met (mogelijkheid tot) oprit. Gaat 
uw huis binnenkort in de verkoop of overweegt u 
te gaan verhuizen, dan horen we dat graag. Ook 
tips voor een tussentijdse huurwoning zijn welkom. 
Tel.: 06 21 86 66 60 of e-mail: 
onno@testmanager.nl. Tevens: 06-52 31 2676 of 
e-mail f.vandertoorn.1@erasmusmc.nl

AANGEBODEN - Wit kinderbedje (met spijlen, 
verstelbare bodem), heel veel Lego, een analoge 
Nikoncamera met lenzen etc., opknap-dames-
fiets met achterzitje en serie prachtige TimeLife 
natuurboeken. Tevens een jaren 30 theemeubel 
met glas-in-lood deurtjes. Prijs in overleg. Tel : 44 
80 842 of annekiest@gmail.com

AANGEBODEN - Graag af te halen: 40 (of min-
der) originele dakpannen uit 1935. Alle dakpannen 
zijn nog goed. Spotvogellaan tel 06 - 85 84 13 93.

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 - Wij zijn op zoek naar iemand die 
het leuk vindt om op onze pup van 3 maanden te 
passen en (kort) mee te wandelen voor een paar 
ochtenden in de week. Precieze dagen, tijden en 
vergoeding in overleg. Heeft u belangstelling, bel of 
app dan naar Wendy Hofman, 06 - 17 56 23 44.  

GEVRAAGD - Wie zou met mij één à twee keer per 
maand een uurtje Portugees (Europees, dus GEEN 
Braziliaans) willen praten? Lezen en grammatica 
kan ik mij zelf leren, maar voor het praten en vooral 
luisteren heb ik iemand nodig. Uiteraard tegen 
vergoeding. Sonja Crone, brok0109@gmail.com 
Tel.: 36 56 366.

GEVONDEN -  Op zaterdagmiddag 10 maart 
hebben wij een zilveren slavenarmband gevonden 
in het speeltuintje aan de Laan van Poot, tegenover 
de Wildhoeflaan. Bent u hem kwijt? U kunt contact 
opnemen met 06 - 17 69 79 07.

AANGEBODEN - Mijn huishoudelijke hulp heeft 
weer een dagdeel beschikbaar. Zij is betrouwbaar 
en werkt al jaren bij ons. 
Referentie via 06- 53 64 80 65 (na 19.00 uur). 

AANGEBODEN - Mijn naam is Jules 
Frankenmolen. Ik ben 15 jaar en zit op de Vrije 
School. In mijn vrije tijd speel ik graag piano, 
vooral stukken van Ludovico Einaudi. Mocht u 
een pianist zoeken om een stuk te spelen op een 
trouwerij, uitvaart of receptie, kom ik graag voor 
een kleine vergoeding spelen. Tel. 06 - 81 25 10 08, 
graag alleen ’s avonds bellen.

WISKUNDEBIJLES - Vmbo, havo, vwo en exa-
mentraining. Succes verzekerd! Ik kom bij u aan 
huis. NK, SK, Eco in overleg. U kunt mij bellen op 
06 - 26 11 89 27 of mail naar jeroenvanleeuwen@
live.nl

AANGEBODEN - Berg trampoline, 330 cm met 
onderstel en veiligheidsnet. Gebruikt maar in 
goede staat. Ophaalprijs: 100 euro. Mail kees.
berends@inter.nl.net Tel. 06 - 37 31 50 20.

VAKANTIE OP DE VELUWE – Voor natuurlief-
hebbers verhuren wij onze vrijstaande comforta-
bele vakantiewoning op eigen terrein (6,3 ha) aan 
de rand van bos en hei, gelegen tussen Nunspeet 
(10 min.) en Elburg (10 min.) Het huis is van alle 
gemakken voorzien, en heeft 3 slaapkamers voor 
max. 6 personen. Fietsen aanwezig en één hond is 
toegestaan. Meer informatie? Mail naar mhbout-
kan@planet.nl. U kunt ook de website bezoeken: 
https://berkenstein.net 
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers. 
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl 
Werkdagen: ma, woe en do.

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 en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein 
(070 - 20 52 480) kunnen wijkbewoners ook wor-
den aangesloten bij een ‘telefooncirkel’ . 
Dan worden zij dagelijks op vaste tijdstippen 
gebeld om te weten te komen of alles in orde is. 
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice 
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren 
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een 
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden 
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

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  - www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl

B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de 
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8 
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Ouderenactiviteiten
Ine Essing
Tel.:  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, inekecas@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
- Marcella Putter
  Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453, 
  e-mail: me_schutte@hotmail.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




