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Van de redactie
De afgelopen maanden is hier en daar in rapporten, 
krantenartikelen en gesprekken op hoog gemeentelijk 
niveau de mogelijkheid geopperd om ongeveer vanaf 
het midden van de komende jaren twintig tramlijn 12 
niet meer naar het Goudenregenplein, de Vogelwijk 
en Duindorp te laten rijden. De tram zou dan bijvoor-
beeld, komend vanuit de Schilderswijk, Transvaal en 
het Regentessekwartier, op de Laan van Meerdervoort 
voortaan de Goudenregenstraat voorbij rijden en recht-
door kunnen gaan naar een nieuw eindpunt, wellicht 
op het De Savornin Lohmanplein. 
De reden van deze maatregel ligt in het feit dat over en-
kele jaren de vertrouwde rood-witte GTL-trams van lijn 
12 moeten worden vervangen. Het nieuw type tram dat 
dan moet worden besteld, zal echter wegens nieuwe 
toegankelijkheids- en veiligheidseisen een stuk breder 
dienen te zijn dan de smalle GTL-wagons. Dit betekent 
dat de meeste haltes of halteperrons een verbouwing 
moeten ondergaan. En u raadt het al: dat kost een 
flinke smak centen. Dure knelpunten zijn onder meer 
de haltes aan het Goudenregenplein, op de Nieboerweg 
bij de Sportlaan en aan de Duivelandsestraat, waar 
bovendien de sporen wat verder uit elkaar moeten wor-
den gelegd omdat de trams elkaar anders niet zouden 
kunnen passeren.
Een bezuinigingsidee zou dus zijn het traject tussen de 
Laan van Meerdervoort en Duindorp dan maar hele-
maal op te heffen. Daar is het aantal passagiers toch 
doorgaans al dun gezaaid.
Opmerkelijk genoeg is er vanuit de Vogelwijk tot nu 
toe geen geween en tandengeknars over deze optie te 
horen geweest. Dat is echter niet zo vreemd. Want als 
wijkbewoners wel massaal in snikken waren uitgebar-
sten, zou je dat krokodillentranen kunnen noemen. Het 
aantal Vogelwijkers dat van lijn 12 gebruikt maakt is 
namelijk bedroevend laag. Ondergetekende kan dat als 
een van de weinige frequente gebruikers van de lijn uit 
eigen waarneming bevestigen. Zeer zelden stapt een 
wijkgenoot in of uit de tram. Bij het jeugdpsychiatrisch 
centrum De Jutters op de Nieboerweg-dr. Van Welylaan 
zie je wel eens een personeelslid, een bezoekende 
ouder of een cliënt op verlof de tram in klimmen en bij 
de Sportlaan komt heel af en toe een patiënt van de 
poliklinieken van het nabije ziekenhuis de luttele passa-
giers gezelschap houden, maar verder… niemand. 
Vogelwijkbewoners zijn vooral busmensen. Zij maken 
veelvuldig gebruik van bus 24 en die mag dan ook 
nooit verdwijnen. Maar als je met lijn 12 niet meer 
rechtstreeks naar het Hollands Spoor kunt rijden, voelt 
waarschijnlijk slechts een klein clubje wijkgenoten zich 
benadeeld.

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

Voor veel werkenden onder ons stond de 
tweede pinksterdag dit jaar bekend als ‘de laat-
ste vrije feestdag tot aan kerst’. Voor velen een 
ietwat treurig stemmend vooruitzicht. Maar 
gelukkig is er voor Vogelwijkbewoners in de 
tussentijd een feestelijk evenement om de drei-
gende monotonie te doorbreken. En wat voor 
één: het Vogelwijk 100 Festival op zaterdag 22 
en zondag 23 september. Dat belooft een 
tweedaags spektakel te worden dat iedereen 
nog lang zal heugen. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Er wordt met man en macht en met 
veel enthousiasme gewerkt om dit feest op het 
grasveld naast de atletiekbaan aan de Laan van 
Poot tot een succes te maken. Wat er allemaal 
te doen zal zijn, kunt u elders in dit nummer 
lezen. Wat een programma! In de lange periode 
tot kerst wordt dit een mooie ‘short break’. En 
je hoeft er niet eens het land voor uit. Sterker 
nog: u kunt gewoon in de wijk blijven.

Lanenloop
Het is wel  belangrijk om er nu alvast rekening 
mee te houden. Zorg er dus voor dat u dat 
weekend vrij houdt! En voor de sportievelingen 
onder ons: bereid u voor op de 100-jaar editie 
van de Vogelwijk Lanenloop! Dit is uw kans om 
na een enerverende feestavond op zaterdag de 
volgende ochtend weer (redelijk) fris aan de 
start te verschijnen. Vijf kilometer moet toch te 
doen zijn? En dan zijn er aan de finish nog tal 
van andere evenementen. Ja, het wordt me het 
weekendje wel. 
Belangrijk is verder nog dat iedere laan zelf een 
team samenstelt. Zie hierover de berichtgeving 
op de website www.vogelwijkdenhaag.nl (zie 

in de rechterkolom: Vogelwijk Lanenloop her-
leeft) en meld u als lanenloop-coördinator aan 
bij Peter Brugts:  peter.brugts@gmail.com

Vogelwijkwijn
Ach ja, brood en spelen. Tegenwoordig hoort 
daar ook een drankje bij. Ook op dat front is er 
goed nieuws: u kunt in het najaar genieten van 
een speciale Vogelwijk 100 wijn. Het bestuur is 
er in geslaagd een mooie partij Côtes du Rhône 
voor onze wijk te reserveren. De flessen zul-
len worden voorzien van een uniek Vogelwijk 
100-etiket. Dat wordt dus een collector’s item 
in de dop, of liever gezegd: onder de kruk. 
Want het is niet alleen een voortreffelijke wijn 
om nu te drinken, hij kan ook prima in een 
(hopelijk droge) Vogelwijkkelder een paar jaar 
verder rijpen. Tijdens het festivalweekend zult 
u in de gelegenheid worden gesteld een fles 
te bemachtigen, zolang de voorraad strekt en 
vooralsnog één per familie. We moeten het 
natuurlijk wel een beetje exclusief houden...

Grondwater
Nu we het toch over kelders hebben: heel 
wat wijkbewoners worstelen nog steeds met 
wateroverlast onder hun huis. En zij zijn niet de 
enigen in Nederland, getuige het heldere arti-
kel dat onlangs in NRC Handelsblad verscheen 
onder de kop ‘Uw kelder, uw grondwater, 
uw probleem’. Ook in andere kustgemeenten 
blijken mensen met dit probleem te kampen. In 
het artikel komt de grondwatercommissie uit 
onze wijk ook uitgebreid aan bod, een com-
missie die duidelijk wordt erkend als een partij 
die ter zake kundig is. Een partij ook die het 
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adagium ‘meten is weten’ hoog in het vaandel 
heeft staan, getuige ook de mooie actiefoto 
van wijkgenoot en commissielid Peter Verburg 
die wekelijks met een peilstok het grondwater-
niveau in enkele naburige peilbuizen contro-
leert. Kennis van zaken, daar is zonder meer 
behoefte aan in de (politieke) discussie of je 
de omgeving moet aanpassen óf het grondwa-
terpeil. Hoe deze discussie uiteindelijk gaat 
aflopen, durf ik niet te voorspellen. 

Voorpret
De enige voorspelling die ik wel aandurf, is dat 
het in september een geweldig weekend gaat 

worden. Wellicht een tweetal prachtige nazo-
merdagen, wellicht dagen waarop het helaas 
regent. De organisatie is op alles voorbereid. 
Het worden in ieder geval twee dagen waar we 
nog honderd jaar op kunnen teren. 
Geniet nu alvast van de voorpret, volg de 
laatste tweets op Vogelwijk100Festival en volg 
binnenkort de speciale Facebook-pagina. Meld 
u ook aan voor Vogelwijk Update op de website. 
Zo mist u niets!

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

Scheveningen gaat deze maand een aantal brui-
sende evenementen tegemoet die de viering van 
‘200 jaar badplaats’ luister bij zetten. Allereerst 
wordt op zaterdag 16 juni vanaf 10.00 uur in 
het havengebied de traditionele Vlaggetjesdag 
gevierd, met alle bekende elementen die dit fa-
miliefestijn altijd in zich heeft. De dag wordt om 
17.00 uur afgesloten met een (gratis) concert van 
zanger Wolter Kroes op het grote podium aan 
de Tweede Binnenhaven. Ook aan de vooravond 
van Vlaggetjesdag klinkt er bij dit podium al mu-
ziek. Vanaf 20.00 uur staat er dan een koor en een 
band, die samen met het publiek een ‘sing-along’ 
houden, waarbij uit volle borst kan worden 
meegezongen met bekende songs. Bekijk het 
gehele Vlaggetjesdagprogramma op de website 
Vlaggetjesdag.com

Race Village 
Vanaf zondag 24 juni staat de Scheveningse 
haven een week lang in het teken van de 
aankomst van de Volvo Ocean Race, de zeilrace 
rond de wereld die vorig jaar oktober in Alicante 
begon. De eerste boten worden op zondag-
middag vanuit Gothenburg (de voorlaatste 

etappeplaats) verwacht. De dag daarna is er de 
aankomst van een aantal legendarische zeilsche-
pen en bemanningsleden die in het verleden 
aan de Volvo Ocean Race of zijn voorganger de 
Whitbread Race hebben meegedaan. Bij het 
noordelijk havenhoofd is een voor iedereen 
toegankelijk Race Village gebouwd, waar de 
gehele week tal van activiteiten plaatsvinden. 
Elke dag is er in en rond deze locatie wel wat te 
doen. Zo zal onder meer op 26 juni het Europees 
Kampioenschap Optimistzeilen worden ge-
houden voor kinderen tot 15 jaar. Op 29 mei 
komt koning Willem-Alexander het Race Village 
bezoeken. Hij gaat ook een stukje zeilen. Zie voor 
het volledige weekprogramma de uitgebreide 
website: volvooceanracedenhaag.nl

Scheveningen bruist in juni met Vlaggetjesdag
en feest rond aankomst Volvo Ocean Race
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De gemeente heeft enkele ingrijpende wij-
zigingen aangebracht in het werkschema 
voor de (her)inrichting van de zogeheten 
Noordwestelijke Hoofdroute tussen de 
Houtrustbrug en Kijkduin. Eind mei is besloten 
de herprofilering van de Segbroeklaan, die aan-
vankelijk fasegewijs zou plaatsvinden, in één 
keer aan te pakken. Dit betekent dat de gehele 
Segbroeklaan deze zomer, te beginnen op 2 
juli,  tien weken lang zal worden afgesloten 
voor het doorgaand verkeer. Alternatieven voor 
het autoverkeer zijn onder meer de Sportlaan 
tussen Houtrust en de Kwartellaan of de 
Nieboerweg en een deel van de Laan van Poot. 
De kruisingen van de Segbroeklaan met de 
Fahrenheitstraat en Goudenregenstraat blijven 
tijdens de werkzaamheden echter wel open.

Veel overlast, maar korter
Het zuidelijk deel van de Sportlaan (tussen de 
Kwartellaan en de De Savornin Lohmanlaan) 
blijft gedurende de zomer ook berijdbaar. Op 
de Machiel Vrijenhoeklaan gaat de versmal-
ling van de rijbanen gewoon volgens plan door. 
De aanleg van een rotonde op de kruising 
Sportlaan-De Savornin Lohmanlaan-Machiel 
Vrijenhoeklaan is echter doorgeschoven naar 
het voorjaar van 2019.
,,De nu gewijzigde planning zal tot aanzienlijke 
overlast rond de Segbroeklaan leiden’’, erkent 
een gemeentelijk woordvoerder, ,,maar in een 
veel compactere periode. Bovendien is het 
zomervakantietijd, waardoor het op de weg 
wat minder druk is dan normaal.’’ Het nieuwe 
werkschema betekent volgens de gemeente ook 

Hele Segbroeklaan 10 weken afgesloten

Nieuwe tijdlijn NWH-project 
Door Dick van Rietschoten

De Segbroeklaan zal de gehele zomer voor autoverkeer zijn afgesloten. Dezer dagen krijgen alle omwonenden 
hierover een gemeentelijke brief in de bus. Op 18 juni kan men tussen 18.00 en 19.30 uur in de kantine van sport-
vereniging Quick nadere informatie over de gewijzigde werkplanning krijgen.  
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dat aannemer BAM op de Segbroeklaan veel 
efficiënter kan werken dan volgens het oude 
schema het geval zou zijn geweest.

Drainleiding
Als de Segbroeklaan klaar is, ongeveer half 
september, komen de geplande werkzaamhe-
den op de zuidelijke Sportlaan aan de beurt, 
met onder meer gedeeltelijke verlegging van de 
Haagse Beek, aanleg van een ventweg naast de 
hoofdrijbaan en het creëren van een rotonde 
bij de kruising met de Daal en Bergselaan en de 
Wildhoeflaan. Dit houdt in dat er nu ook wat 
meer tijd is voor nader onderzoek en overleg 
met betrekking tot de waterhuishouding op en 
rond de Sportlaan. Begin mei heeft een aantal 
bewoners van de Sportlaan via de rechter ge-
vraagd om opschorting van de werkzaamheden 
aldaar tot er meer duidelijkheid bestaat over de 
gevolgen voor de grondwaterstand.
De betrokken bewoners, die al af en toe een 
natte kelder hebben, vrezen dat dit na verleg-
ging van de Haagse Beek – waarop regenwater 
wordt geloosd - vaker zal gebeuren. Ze zijn 
overigens wel blij met het gemeentelijk plan om 

langs de Sportlaan een drainleiding aan te leg-
gen die overtollig grondwater kan ‘wegvangen’, 
maar ze willen dat die onder de ventweg komt 
te liggen en niet onder de hoofdrijbaan. Het 
vele verkeer op de hoofdweg zal namelijk de 
drain schade kunnen toebrengen.

Daal en Bergselaan
Veel wijkbewoners zullen inmiddels gemerkt 
hebben dat de gemeente – in tegenstelling tot 
de eerdere planning – ervan heeft afgezien om 
voor de zomer al te beginnen met de voor-
bereidingen voor een rotonde op de kruising 
Sportlaan-Daal en Bergselaan-Wildhoeflaan. 
Aan de kant van de Daal en Bergselaan is de 
straat wel geruime tijd opgebroken geweest. 
De gemeente trof daar echter ondergronds 
bij de overkluizing van de Haagse Beek ,,een 
andere situatie aan dan verwacht’’, aldus 
een woordvoerder. ,,Daarom moesten we de 
plannen aanpassen en bepaalde materialen 
bestellen die niet op voorraad waren. Daarom 
is voor een time-out gekozen, waarbij de Daal 
en Bergselaan weer is opengesteld voor het 
verkeer.’’

Bent u iemand die op zoek is naar vrijwilligers-
werk met verantwoordelijkheid en nét dat 
beetje extra? Heeft u affiniteit met mensen met 
een beperking? 

Denkt u dan eens na over vrijwilligerswerk als 
mentor. Een mentor wordt gekoppeld aan iemand 
die (deels) wilsonbekwaam is en vanwege een be-
perking niet (meer) in staat is zelfstandig beslissin-
gen te nemen. Het gaat o.a. om mensen met een 
verstandelijke beperking, een niet-aangeboren 
hersenafwijking, een psychiatrische achtergrond 
of dementie. Als deze mensen geen familie of 
netwerk hebben, waar zij voor ondersteuning op 
terug kunnen vallen, wordt er voor hen een men-
tor gezocht. U begeleidt de persoon van wie u 

mentor bent, neemt indien nodig beslissingen of 
gaat gesprekken aan met zorg- en hulpverleners.   
Voordat u als mentor aan de slag gaat, ontvangt u 
een training. Voor vragen tijdens uw werk als men-
tor kunt u ook altijd terecht bij uw contactpersoon 
bij de organisatie Mentorschap Haag en Rijn. Als 
vrijwilliger ontvangt u een onkostenvergoeding.

Enthousiast geraakt? Neem dan contact op met 
Ellen Vos, tel. 06 15 07 02 34. 
Tevens te bereiken op het mailadres
denhaag@mentorschaphaagenrijn.nl
Zie ook www.mentorschaphaagenrijn.nl

Mentors gezocht voor mensen met beperking 
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Door Dick van Rietschoten

De gemeente moet een betere onder-
bouwing geven van het besluit om een 
aantal verharde paden in het West-
duinpark te degraderen tot zandpaden. 
Fuutlaanbewoner Roel Bekker heeft 
daar in een brief op aangedrongen 
nadat hij in het meinummer van dit 
blad het interview had gelezen met 
groenbeheerder Ariën Tuin van het 
stadsdeel Segbroek. 

Gepensioneerd departementaal topambtenaar 
Bekker trekt al twee jaar ten strijde tegen de 
onbegaanbaarheid van een aantal duinpaden, 
enerzijds door opgewaaid stuifzand en ander-
zijds doordat sommige paden van hun verharde 
deklaag zijn ontdaan en de status van zandpad 
hebben gekregen. Zowel met de vorige groen-
beheerder Hans Kruiderink als diens opvolger 
Ariën Tuin had hij hierover verschillende malen 
contact.

Natura 2000
Over het veranderen van verharde paden in 
zandpaden zei Ariën Tuin in genoemd in-
terview: ,,We konden niet anders. Die maat-
regelen vloeiden voort uit de beschermde 
status die het Westduinpark heeft. Het is een 
Natura2000-gebied en daar gelden strenge re-
gels voor. Eén van die regels luidt: als je ergens 
een nieuw verhard pad aanlegt of een bestaand 
zandpad van bijvoorbeeld een schelpenlaag 
voorziet, moet je ter compensatie elders een 
verharding weghalen.’’
Dat is niet helemaal de waarheid, vindt Roel 

Bekker. Hij vindt dat de gemeente ,,in haar 
natuurenthousiasme behoorlijk is doorge-
schoten.’’ Daarom zond hij een uitgebreide 
e-mail aan de groenbeheerder, waarin hij zijn 
bedenkingen uitte en aandrong op een betere 
onderbouwing van de genomen maatregelen. 

Zenderpark
,,Ik ben zo vrij er iets anders tegenaan te kijken. 
De eisen die voortvloeien uit de aanwijzing 
tot Natura 2000-gebied zijn niet zo strikt 
als u suggereert,’’ aldus Bekker in zijn brief. 
,,Bovendien: het grootste deel van het nieuwe 
asfalt is gelegen in het vroegere zendergebied 
van Scheveningen Radio. Ten aanzien van dat 
gebied is goed vol te houden dat het geheel 
geen natuurbestemming had, maar bedrijfs-
gebied was (zenderpark) en dat het dus als 
extra natuurgebied er bij is gekomen. Dus is er 
helemaal geen sprake van werkzaamheden die 
natuur gekost hebben.’’ 
Roel Bekker, die geregeld in de duinen hard-
loopt, wandelt of fietst, schrijft verder dat hij 
getracht heeft in kaart te brengen hoeveel be-
gaanbare wandelpaden (schelpenpaden of ge-
asfalteerde paden) in het gehele Westduinpark 
verwijderd zijn. Hij kwam daarbij tot een schat-
ting van ongeveer 3,5 kilometer.
Het nieuwe pad door het voormalige zender-
park naar het Zuiderstrandtheater is echter 
slechts circa 800 meter lang, becijferde Bekker. 
,,Het is weliswaar dubbel uitgevoerd (als wan-
delpad en als fietspad) maar dan nog aanzien-
lijk minder dan het totaal van de verwijderde 
paden. Dat geldt ook als ik de verdubbeling 
meereken van het geasfalteerde pad tussen 
strandslag 8 en 6. Naar mijn mening is dus veel 

‘De gemeente is doorgeschoten
in haar natuurenthousiasme’
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meer wandelpad verwijderd dan noodzakelijk 
was uit het oogpunt van compensatie, een com-
pensatie bovendien die zoals ik hiervoor aangaf 
niet direct voortvloeit uit Natura 2000.’’

Schelpenpad
De briefschrijver heeft wel een vermoeden 
wat bij de ‘compensatiemaatregelen’ heeft 
meegespeeld. ,,Ik denk dat een factor hierbij 
geweest is dat aanvankelijk het idee bestond 
dat de oude geasfalteerde wandelpaden als 
schelpenpaden zouden worden uitgevoerd. 
Maar gaandeweg is men er achter gekomen dat 
die schelpenpaden door het verwijderen van 
omringende vegetatie wel heel kwetsbaar zijn 
geworden voor stuifzand en veel onderhoud 
nodig hebben. Om die reden is waarschijnlijk 
afgezien van uitvoering als schelpenpad (waar-
mee veel bezwaren zouden zijn wegenomen) 
en is volstaan met het aanleggen van rulle 
zandpaden.’’ 

Documenten
,,Ik ben dus niet overtuigd’’, schrijft Bekker. 
,,Ik denk dat men doorgeslagen is bij het 
aanleggen van zandpaden, wat zeer ten koste 
gaat van de toegankelijkheid van het gebied.’’
In een mondelinge toelichting aan de wijk-
bladredactie wijst Bekker nog op de informa-
tieborden die tijdens de werkzaamheden in 
het duingebied waren neergezet. ,,Daarop 
was te lezen dat het zou gaan om het ‘verbe-
teren van de wandelpaden’. Dat lijkt mij een 
verkeerde voorstelling van zaken. Men had 
beter kunnen melden dat het ging om het 
verwijderen van wandelpaden. Ik heb dan ook 
de gemeente gevraagd of ik de stukken mag 
inzien waarop men al die werkzaamheden 
heeft gebaseerd. Daar is snel op gereageerd 
en dat waardeer ik. Binnenkort ga ik er heen 
om de stukken in te zien. Ik ben benieuwd.”
 

Roel Bekker bij een informatiebord aan de Laan van Poot.
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Door Marjet Steenhuisen 

Iedereen kent het ‘Rode Kruis Plant-
soen’, de groene strook langs de 
Haagse Beek tussen de Segbroeklaan 
en Sportlaan, die de Bomen- en Bloe-
menbuurt met de Vogelwijk verbindt. 
Het plantsoen is vernoemd naar ‘Het 
Haagse Roode Kruis Ziekenhuis’ dat in 
zijn oorspronkelijke vorm in 1925 aan 
de Segbroeklaan 1 werd gebouwd.

Zowel het ziekenhuis als een deel van de woon-
wijken aan de ‘stadskant’ en de eeuwenoude 
boerenhoeves die in de buurt stonden (zoals 
Hanenburg en Kranenburg) werden in 1942 en 
1943 afgebroken om plaats te maken voor de 
aanleg van een tankgracht als onderdeel van de 
Duitse kustverdedigingslinie, de Atlantikwall. 

Vergeten helden leven voort in 
het Rode Kruis Plantsoen

Na de oorlog verrees op het braakliggende 
terrein van de voormalige tankgracht het 
nieuwe Rode Kruis Ziekenhuis, dat in septem-
ber 1960 werd geopend. In het aangrenzende 
Rode Kruisplantsoen werden toen de wandel-
paden vernoemd naar een aantal heren met 
een veelal medische achtergrond, die veel 
voor het internationale Rode Kruis hebben 
betekend. De naam van Henri Dunant, die de 
motor was achter de oprichting van het Rode 
Kruis in 1863, kent bijna iedereen wel, maar 
de anderen zijn nauwelijks (meer) bekend. 
Vergeten helden eigenlijk, die je zomaar 
voorbijloopt op weg naar de Fahrenheitstraat 
of Goudenregenstraat, of als je een hond 
hebt die je geregeld in het plantsoen uitlaat. 
Daarom hierbij wat meer informatie over de 
vernoemde mannen. 



De Vogelwijk . juni 2018      9

Jean Henri Dunant, in zijn latere leven in 
het Engels Henry Dunant genoemd, was een 
Zwitserse bankier die in 1859 getuige was van 
het slagveld in het Noord-Italiaanse Solferino, 
waar een Frans-Italiaans leger en Oostenrijkse 
troepen elkaar bevochten. Sindsdien zette hij 
zich in voor de oprichting van een gezond-
heidsinstituut dat geen grenzen kende en hulp 
zou verlenen aan alle partijen in een conflict. 
Dat leidde tot de oprichting van het Rode 
Kruis, waarbij Dunant samenwerkte met twee 
artsen, een generaal en een jurist. Hij ontving 
de Nobelprijs voor de Vrede in 1901. 

Jean Henri Dunant 

Genève, 8 mei 1828 - 
Heiden, 30 oktober 1910

Johan Hendrik Christiaan Basting 

Enkhuizen, 20 september 1817 -
24 september 1870

Johan Basting was een Nederlandse legerarts 
en vriend van Henri Dunant. Hij heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de oprichting in 
1863 van het Internationaal Comité van het 
Rode Kruis (ICRC) en was vanaf dat jaar ook 
pleitbezorger voor de oprichting van een 

daaraan gelieerde nationale hulporganisatie in 
Nederland, het uiteindelijke Nederlandse Rode 
Kruis, dat in 1867 van start ging.

Johannes Bosscha, hoogleraar Nederlands, 
onder meer aan de Koninklijke Militaire 
Academie in Breda, en later Tweede Kamerlid 
en minister. Hij werd in 1867 de eerste voorzit-
ter van het Nederlandse Rode Kruis. Op het 
naambord van het Bosschapad ontbreekt deze 
relevante informatie. Er staat alleen dat hij tien 
jaar leraar was aan de ‘Haagse latijnse school’.

Johannes Bosscha 

Harderwijk 19 maart 1797 - 
Den Haag 9 december 1874

Karl Landsteiner 

Wenen 14 jui 1868 - 
New York, 26 juni 1943

Karl Landsteiner was een Oostenrijks en later 
Amerikaans arts en patholoog. In 1901 ont-
dekte hij dat bloed is in te delen in bloedgroe-
pen. Zijn ontdekking maakte bloedtransfusies 
tussen mensen mogelijk, waarbij een patiënt 
bloed krijgt toegediend van iemand met de-
zelfde bloedgroep. Hiervoor kreeg hij in 1930 
de Nobelprijs voor Geneeskunde.
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STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

De Akelei Apotheek, Bohemenwijk Apotheek en Apotheek van Laaren zijn gevestigd dicht bij u 
in de buurt. Wij werken nauw samen met alle huisartsen in de wijken en bieden receptgemak voor 
uw herhaalmedicatie en bezorgen gratis aan huis. De apothekers en assistentes staan voor u klaar 

voor advies en al uw vragen. U bent altijd welkom in onze apotheken.

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306
tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m
tel. 070-30 89 800
www.akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
www.apotheekvanlaaren.nl

Samen voor uw gezondheid! 
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Henri van Dijk (Uden was een Rotterdamse 
arts die bekend werd als Nederlandse pionier 
in bloedtransfusie. Op 30 april 1930 paste 
hij in het Rotterdamse Diaconessenhuis als 
eerste in Nederland een bloedtransfusie toe. 
Onder de vlag van het Nederlandse Rode Kruis 
bouwde hij de daarna opgerichte Nederlandse 
Bloedtransfusiedienst in snel tempo uit in het 
hele land.

Henricus Conradus Josephus Maria 
(Henri) van Dijk

Uden, 17 oktober 1880 - 
Zeist, 28 november 1948

Guillaume-Henri Dufour was een generaal die 
als opperbevelhebber van het Zwitserse leger 
mede-oprichter was van het Rode Kruis. Als 
jonge militair had hij nog onder de Franse kei-
zer Napoleon gediend, maar in 1917 vestigde 
hij zich in Zwitserland, waar hij carrière maakte 
bij de genie (hij ontwierp o.a. enkele hangbrug-
gen) en het schopte tot hoogste militair van het 
land. Dufour was ook de eerste voorzitter van 
het internationale Rode Kruis.

Guillaume-Henri Dufour

Konstanz, 15 september 1787 -
Genève, 14 juli 1875

VOGELWIJKAGENDA
Zondag 
10 juni 

Vanaf 10.30 uur: Vogelwijk 
Classic Car Rally. Start aan 
het begin van de Laan van 
Poot (parkeerplaats tegenover 
Houtrust Squash)

Maandag 
18 juni 

10.00 – 12.00 uur: 
HoutrustKoffie, een ongedwon-
gen ontmoeting van wijkge-
noten in het paviljoen van 
tennispark Houtrust.

Maandag 
18 juni 

18.00 - 19.30 uur: Inloop-
informatiebijeenkomst 
over bijgesteld werkschema 
Noordwestelijke Hoofdroute. 
Locatie: de kantine van sport-
vereniging Quick.

Woensdag 
20 juni 

13.30 uur: Wandeling langs 
bijzondere bomen in het oudste 
deel van de wijk. Verzamelen 
hoek Laan van Poot-
Houtrustlaan. Aanmelden bij 
marjanscheeres@gmail.com

Maandag 
25 juni 

17.30 uur: Borrel en driegan-
genmenu van De Vrije Vogels, 
een gezellige groep wijkbewo-
ners waarbij iedereen kan aan-
schuiven. Vandaag komt men 
bijeen in Bistro Berg en Dal in 
de Bosjes van Pex. Aanmelden 
bij Bernadette van Gigch: 
b.vangigch@kpnmail.nl

Maandag 
2 juli 

10.00 – 12.00 uur: 
HoutrustKoffie, een ongedwon-
gen ontmoeting van wijkge-
noten in het paviljoen van 
Tennispark Houtrust. 

Vrijdag 
7 september 

Vanaf 14.30 uur: Vogelwijk 
Golftoernooi op Golfbaan 
Ockenburgh, Wijndaelerweg

Zaterdag 
15 september 

15.00 uur: Gratis les reanimatie 
in Sporthal Houtrust voor 100 
personen. Geef u op via 
aedvogelwijk@gmail.com 

Zaterdag 22 
en zondag 23 
september 

Eeuwfeest Vogelwijk op 
grasveld naast atletiekbaan 
Laan van Poot
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Door Dick van Rietschoten

Vanaf de eerste etage op het Leeuwerikplein 
is het uitzicht in de lente bijzonder feestelijk. 
Geboomte met frisgroene bladeren en uitbun-
dig bloeiende bloesem alom. Alsof je in een 
park woont. Zo hadden de eerste ontwerpers 
van de wijk het honderd jaar geleden ook 
bedoeld: het moest een ‘tuinstadwijk’ worden. 
,,Dit is het allereerste huizenblok dat hier is 
neergezet’’, zegt bewoonster Ineke Spaanbroek-
Castel (75). In 1972, toen ze nog een 29-jarige 
jonge moeder was, trok ze hier met haar man 
en twee zoontjes in. 

Vijf jaar geleden overleed haar echtgenoot, 
maar Ineke hield zichzelf op de been, zowel 
in figuurlijke als letterlijke zin. Wat dat laatste 
betreft speelde naast een vriendinnengroep 
waarmee ze altijd op Hanenburg tenniste ook 
de Vogelwijk Damesgymclub een belangrijke 
rol. Ineke was er al lange tijd lid van en bleef 
de wekelijkse gymuurtjes onder leiding van 
een HALO-student bezoeken.

Houtrustschool
De gymclub is een onverwoestbaar lijkend 
overblijfsel uit de lang vervlogen tijd dat de 
wijkvereniging nog een groot aantal vrije-
tijdsclubs telde, variërend van een legpuzzel-
club tot een zwemclub. Slechts twee van die 
eerbiedwaardige gezelschappen zijn er nu nog 
over: de volleybalclub (voor heren én dames) 
die dit jaar z’n 65-jarig jubileum viert, en de 
vrouwengymclub die naar schatting in de 
tweede helft van de jaren vijftig is opgericht en 
nu dus rond de zestig jaar oud moet zijn. 
,,Ik werd lid in 1980, toen ik nog een dertiger 
was’’, kijkt Ineke terug. ,,Met 20 à 25 vrouwen 
kwamen we elke week op woensdagavond in 
de gymzaal van de Houtrustschool aan het 
Nachtegaalplein bij elkaar. Een mannelijke 
of vrouwelijke student van de sportacademie 
had de leiding en liet ons een grote variëteit 
aan bewegingsoefeningen doen, soms op 
muziek. Ook speelden we vaak een halfuur 
een bepaald balspel. De coördinator van onze 
club was een zekere Zwaantje Jansen die op de 
Pauwenlaan woonde. Zij hield ook de leden-
administratie bij en de contributiebetalingen, 
want er moest elk jaar geld worden ingeza-

Ineke Spaanbroek-Castel:

‘Onze vrouwengymclub verdient
het te blijven voortbestaan’
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meld om de gymzaal te huren en de student 
een zakcentje te geven.’’

Verhuizing naar Heldringschool
Halverwege de jaren negentig nam Ineke het 
coördinatorschap van de genoemde Zwaantje 
over. ,,Dat doe ik nu dus al zo’n 22 jaar’’, rekent 
ze uit. ,,Toen ik die functie kreeg, bloeide de 
club nog volop. Het schommelde altijd rond 
de 25 leden en ik herinner me zelfs een jaar 
waarin we er 31 hadden. Maar vanaf 2004 
ging het helaas langzaam bergafwaarts. Tien 
jaar later was het ledental geslonken tot 15. De 
contributie moest steeds wat verder omhoog 
omdat de zaalhuur steeg en bovendien door 
een kleinere groep moest worden opgebracht.’’
,,Gelukkig kregen we in 2014 de kans om op 
kosten van de wijkvereniging gratis gebruik 
te mogen maken van de gymzaal in de ver-
nieuwde Heldringschool aan het IJsvogelplein. 
We hoefden alleen nog maar onze student te 

betalen. Dat was boffen natuurlijk. Sindsdien 
komen we daar op donderdagavonden van 
acht tot negen uur bij elkaar. Nog altijd heel 
gezond en gezellig, maar jammer genoeg wel 
met een sterk geslonken groep. Op dit moment 
zijn we nog maar met z’n zevenen. Er moet dus 
dringend nieuwe aanwas bij!’’

Balletdanseres
Tot overmaat van ramp raakte de vrouwen-
gymclub eind vorig jaar z’n bezielende student-
docent kwijt. Hij moest noodgedwongen 
afhaken en slaagde er niet in een opvolger te 
vinden. ,,Maar nu het goede nieuws’’, vervolgt 
Ineke. ,,Want we hebben inmiddels zelf een 
hartstikke leuke vervangster gevonden: Violeta 
Calmistchi, een van oorsprong Roemeense 
voormalige balletdanseres. Zij geeft fantasti-
sche oefeningen. Ik had na de eerste keer zelfs 
spierpijn omdat ze ons dingen had laten doen 
die we nooit eerder hadden gedaan.’’

Ondanks de afwezigheid van enkele leden tijdens de meivakantie gingen de fitnesslessen onder leiding van 
Violeta gewoon door. 
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DOE EEN GRATIS 
EN VRIJBLIJVENDE 

PROEFLES

TAI CHI
 Een gezonde manier van bewegen

 Nieuwe groepen in februari en september

 Vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur

 Ingang Sportpark Laan van Poot 353E

Voor meer informatie over andere 
tijden, lokaties en contributie:

Ben Lochtenbergh  
06-24752557
www.healingtaichi.nl
FB: healingtaichi.nl
b.lochtenbergh@gmail.comwww.gardienschilderwerken.nl

     j.gardien@casema.nl

30.000 
artikelen 

uit voorraad 
leverbaar

Dé ijzerwaren/gereedschappen/
bouwbeslag speciaalzaak 
van Den Haag
        www.zwager.net

Sneeuwklokjestraat 29-51
2565 GM  Den Haag     Telefoon (070) 312 34 74

1945-2017                                             72 jaar

Collectant gemist?
Doneer door de QR-code  
te scannen!

Vergroot de overlevingskans bij een hartstilstand.  
Geef voor meer openbare AED’s in Nederland.

Knab & Rabobank
Bankieren App

Tikkie App
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Violeta, die balletlessen heeft gegeven aan 
onder anderen de prinsessen Amalia en Alexia, 
ontwikkelde een fysiek trainingsprogramma 
dat ze Perfect Gym noemt. Dat bestaat uit de 
beste en veiligste oefeningen van verschillende 
disciplines, zoals Pilates, Callanetics, yoga en 
ballet. ,,Een reden te meer dus voor vrouwen 
uit de wijk om zich bij ons aan te sluiten’’, zegt 
Ineke. ,,Op 14 juni hebben we onze laatste 
sessie voor de zomervakantie. Daarna begin-
nen we op 13 september weer. Elke vrouw die 
zich op deze data om acht uur ’s avonds bij de 
Heldringschool meldt, ontvangen we met open 
armen. Onze club verdient het te blijven voort-
bestaan! Wie mee wil doen, moet natuurlijk 
wel makkelijke kleding aanhebben, zoals een 
trainingsbroek, T-shirt en gym- of sportschoe-
nen, maar verder is er geen enkele vereiste.’’

Strandtent
Buiten de gymsessies om hebben de dames 
onderling weinig contact, meldt Ineke. ,,Ja, we 
komen elkaar wel eens tegen, op straat of in 
een winkel, maar daar blijft het doorgaans bij. 
Toch was er elk jaar wel een soort uitje. De af-
gelopen jaren wandelden we op de laatste gym-
avond van het seizoen altijd naar het strand bij 
De Kwartel, deden daar een paar oefeningen 
in het zand en gingen dan lekker wat eten en 
drinken bij de strandtent. Dit jaar hebben we 
daarvan afgezien, maar het zou leuk zijn om 
komend jaar met een weer aangegroeide club 
die traditie nieuw leven in te blazen.’’
Overigens is er de laatste jaren nog een andere 
gymclub in de wijk ontstaan, voortgekomen 
uit een gesubsidieerd gemeentelijk initiatief 
dat ‘Meer bewegen voor ouderen’ heette. Deze 
groep komt onder de noemer ‘seniorengym’ 
sinds een paar jaar op zaterdagochtend bijeen, 
ook in de Heldringschool. Op de vraag of 
het niet voor de hand ligt een fusie tussen de 
beide clubs tot stand te brengen, knikt Ineke 
Spaanbroek bevestigend. ,,Jazeker, we hebben 
zelfs pogingen daartoe ondernomen, maar 
helaas is dat op niets uitgelopen.’’

Toneelbibliotheek
Op de valreep doet Ineke nog een oproep 
ten behoeve van een heel andersoortige 
activiteit waar ze zich al jaren mee bezig-
houdt. ,,Ik ben een van de vrijwilligers van 
de NVA-bibliotheek. Veel mensen hebben 
daar nog nooit van gehoord, maar het is een 
instelling die hier vlakbij is gevestigd, in de 
Anemoonstraat. De NVA-bibliotheek is dé 
toneelbibliotheek van Nederland, speciaal 
opgezet ten behoeve van amateurtoneelgroe-
pen. We hebben zo’n 15.000 toneelstukken 
in voorraad, die kunnen worden uitgeleend 
aan toneelgezelschappen, en daarnaast nog 
honderden naslagwerken. Er werken zo’n tien 
vrijwilligers, maar er zijn er meer nodig. Wie 
interesse heeft, moet maar eens op de website 
www.nvabibliotheek.nl kijken.’’
     
Wie met Ineke in contact wil komen over de 
gymclub of de NVA-biblioheek, kan haar berei-
ken via het mailadres inekecas@xs4all.nl

‘Vrolijk orgelconcert’ 
in Houtrustkerk op 

24 juni
Op zondag 24 juni van 12.00 tot 12.30 
geeft organiste Marieke Stoel een koffie-
concert in de Houtrustkerk (aan het eind 
van de Beeklaan). Ze heeft een programma 
samengesteld met naar eigen zeggen ,,vro-
lijke orgelmuziek’’, zoals Gran Vals van de 
Spaanse componist Francisco Tárrega (1852-
1907). De Gran Vals werd pas in de negen-
tiger jaren van de vorige eeuw wereldwijd 
beroemd dankzij Nokia, dat een klein deeltje 
uit het werk tot standaard-beltoon verhief. 
Verder speelt Marieke Engelse orgelmuziek 
en Waltz no. 2 van Shostakovich, vooral 
bekend geraakt door André Rieu.
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Hoe leuk is het om op burendag met wijkgenoten 
dit eeuwfeest te vieren……

Op zaterdag gaan wij van start en kan er geborreld, 
gegeten, gelounged en gedanst worden. 

Van jong tot oud, iedereen is welkom!

De zondag begint met de Lanenloop. De hele dag 
veel live muziek, lazy lunch, kidsprogramma en 

de Eerste Echte Vogelwijktrein….. 

Afsluiter:  de West Coast Big Band 
met Frits Landesbergen!

WEEKEND 22 & 23 SEPTEMBER 2018

FESTIVAL
Zaterdag: van 17.00 uur tot laat... 

Zondag: van 11.00 uur tot 18.00 uur

Vogelwijk
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Zaterdagprogramma
Op zaterdag 22 september, toevallig dit jaar 
uitgeroepen tot Nationale Burendag, trappen 
wij het feestweekend af met een intiem en ge-
zellig festival: samen met buren en wijkgenoten 
lekker eten, drinken en feesten.
Een groot grasveld naast de bekende atle-
tiekbaan is het centrale festivalterrein. Daar is 
zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur van alles te 
doen voor jong en oud. We beginnen met een 
welkomstdrankje en borrelhapjes, aangeboden 
door de wijkvereniging. Op het terrein zult u 
een rijke verscheidenheid aantreffen aan eten 
en drinken, met foodtrucks en producten van 
ondernemers uit de wijk. Onder relaxte lounge-
muziek zult u zich daar in de loop van de avond 
te goed kunnen doen aan vele lekkernijen die 
er tegen schappelijke prijsjes te koop zijn.
Dit meest knusse Haagse festival van het jaar 
zal worden afgesloten met een knallend disco-
feest. Save the date! is dus het parool.

Zondagprogramma
Zondagochtend vanaf 10.15 uur verzamelen 
hardlopers van verschillende ‘laanteams’ zich op 
het winkelpleintje aan de Mezenlaan voor de 
warming-up van de Vogelwijk Lanenloop die 
om 11.00 uur begint bij het oudste huizenblok 
uit de wijk, hoek Laan van Poot-Houtrustlaan, 
en op de atletiekbaan zal eindigen. Daar wor-
den de eerste lopers vanaf 11.30 uur verwacht. 
Dan is ook het feestterrein weer geopend, waar 
de koffie klaarstaat. 
Om 13.00 uur kunt u aanschuiven aan lange 
tafels voor een gezellige wijklunch à 10 euro 
per persoon. Maak kennis met wijkgenoten 
en geniet van de hapjes terwijl de Dustbowl 

Drifters, een ‘bluegrass, country and folk tunes 
band’ swingende muziek speelt. In een aparte 
tent wordt tegelijkertijd een Kidslunch geser-
veerd. Daarna volgt er een kinderprogramma 
met leuke activiteiten en spellen.
 
Rijdende excursie door de wijk
Diezelfde middag kunnen de volwassenen een 
unieke, nog nooit eerder vertoonde rondrit door 
de wijk maken, gezeten in een Vogelwijktrein 
dat vanaf de Laan van Poot bij het festivalterrein 
vertrekt en er weer terugkeert. Dit wordt een 
tocht (er komen meerdere ritten) om nooit te 
vergeten, met leuke tussenstopjes, weetjes, 
roddels, een beetje historie, beetje balorig, 
beetje van alles. 
Geen feest zonder een speech. Om 15.00 uur is 
er een officieel momentje. Hoe en wat merkt u 
vanzelf, maar we laten het niet te lang duren… 
want aansluitend treedt het Vogelwijkkoor op 
onder leiding van Marieke Stoel. Speciaal voor 
deze gelegenheid zingt het koor een aantal 
liederen met ‘vogels’ als thema.
Ga ook hierna nog niet naar huis, want de uit-
smijter van het feest is het optreden vanaf 16.00 
uur van de West Coast Big Band met Frits van 
Landesbergen.
Om 18.00 uur sluit de voorzitter van de wijkver-
eniging, Redmar Wolf, het feest af. 
U hoeft overigens behalve de data niets te 
noteren, want begin juli krijgen alle wijkbewo-
ners - dus ook de niet-leden van de wijkvereni-
ging - het Vogelwijkblad inclusief het gehele 
programma in de bus! 

N.B. er kunnen nog wijzigingen in het programma 
komen. U wordt op de hoogte gehouden via dit blad 
en via de website www.vogelwijkdenhaag.nl

IN HET WEEKEND VAN 22 EN 23 SEPTEMBER VIEREN WE MET Z’N ALLEN DAT 100 
JAAR GELEDEN DE EERSTE STEEN WERD GELEGD VOOR ONZE WIJK, TOEN NOG 

TUINSTADWIJK HOUTRUST GEHETEN. 

Een aantal dames uit de wijk heeft zich ingespannen om een mooi feestprogramma in 
elkaar te zetten. Zij kunnen het echter niet alleen, dus zijn ze op zoek naar:
· Vrijwilligers die op de feestdag(en) een handje willen helpen 
· Meiden of jongens die de kinderactiviteiten willen helpen begeleiden
· Saillante details over huizen/gebouwen/mensen in de wijk
· Linedancers en ballroomdansers

Graag aanmelden bij Yvonne Brouwer: von.brouwer@gmail.com of 070-3234187
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Door Gerco van der Heiden

De afgelopen jaren hebben in dit blad 
diverse foto’s gestaan van trams die 
tientallen jaren geleden door en langs 
de Vogelwijk reden. Bussen kwamen 
er tot nu toe echter bekaaid van af. 
Slechts enkele malen werd er aandacht 
besteed aan een buslijn die de eerste 
tien jaar na de oorlog onder de naam 
Bus G (alle bussen hadden toen letters) 
tussen de Turfmarkt en het Eiberplein 
reed. Daarom duiken we bij dezen wat 
dieper in de bushistorie. 

De eerste foto is genomen in het najaar van 
1929. We bevinden ons bij het kruispunt 
Sportlaan, Nieboerweg en Goudenregenstraat. 
Vóór ons strekt zich de Nieboerweg uit, ge-
plaveid met klinkers. Er is nauwelijks verkeer 

en met enige moeite zijn slechts drie wande-
laars te ontwaren. Op dit punt ontmoetten 
de tramlijnen 12 en 21 elkaar, die elk van-
uit de omgeving begonnen, respectievelijk 
vanaf de Nieboerweg/dr. Van Welylaan en 
Segbroeklaan/Teunisbloemlaan, een straten-
blok dat eind 1942 werd afgebroken voor de 
aanleg van de Duitse tankgracht. De lijnen 
verzorgden beiden een verbinding met het 
Staatsspoor (nu Den Haag Centraal), zij het via 
verschillende routes. 

Verbinding met Kurhaus
Pontificaal aanwezig op de foto is een auto-
bus van lijn L van de HTM, een voertuig van 
het merk Minerva, voorzien van een carros-
serieopbouw van het Haagse bedrijf Pennock 
in de Binckhorst. Genoemde buslijn werd 
ingesteld in januari 1927 en verving daar-
mee de aanvankelijk geprojecteerde maar 

Stadsbushistorie op de Nieboerweg
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nooit gerealiseerde tramlijn 16, die over 
de Nieboerweg richting Westduinweg en 
Scheveningen-Bad had moeten lopen. Buslijn 
L had als beginpunt het Kamperfoelieplein 
en reed op het moment van fotograferen via 
de Vlierboomstraat, Laan van Eik en Duinen, 
Azaleastraat, Goudenregenstraat, Nieboerweg, 
Houtrustbrug, Kranenburgweg, Westduinweg, 
Jurriaan Kokstraat en Gevers Deijnootweg naar 
het Kurhaus.
In de loop van de jaren zijn er nog diverse rou-
tewijzigingen geweest. De HTM exploiteerde 
tot november 1955 buslijnen met letteraandui-
dingen, zoals de al eerder genoemde bus G. Pas 
daarna kregen de buslijnen net als de trams een 
cijfer.

Winkels
Op de foto zien we in de verte, waar de 
Nieboerweg naar rechts buigt, nog net een 
aantal winkels op het Distelvinkenplein. In het 
pand waar nu al sinds jaar en dag een kapsa-
lon is gevestigd, bevond zich toen drogisterij 
De Distel van eigenaar H.W. Tigchelman. Na 
de oorlog kwam hier een manufacturenzaak, 
gerund door mevrouw S. v.d. Kamp, eveneens 
onder de naam De Distel. Rechts van dit win-
kelpand bevond zich destijds een sigarenma-
gazijn van J.A. van Cappellen, die hier tussen 
februari 1928 en voorjaar 1931 zijn waren 
verkocht. Hij werd opgevolgd door mevrouw 
Wesselina Paping die haar handel betrok van 
de rokerswarenketen Korlvinke. Na de bevrij-
ding werd de winkel een dameskapsalon, die in 
de jaren zestig tot woonhuis werd getransfor-
meerd. 

Naar Spui en Turfmarkt
De tweede foto - afkomstig van de website 
www.htmfoto.net - is genomen in 1959, dus 
dertig jaar na de eerste. We zien hier hetzelfde 
kruispunt, nu met een HTM-bus van lijn 32. 
Het is een bustype uit de zogeheten serie 34-75, 
gebouwd door Kromhout uit Amsterdam met 
een door Verheul uit Waddinxveen geleverde 

carrosserie. De bus reed op diesel.
In september 1958 stelde de HTM lijn 32 in 
gebruik met de bedoeling Duindorp en de 
Vogelwijk een busverbinding te geven met 
het centrum van Den Haag. De lijn begon aan 
het Tesselseplein en reed via Pluvierstraat, 
Nieboerweg, Segbroeklaan en Houtrustbrug 
naar het Statenkwartier en verder via 
Stadhouderslaan, Groot Hertoginnelaan, Laan 
van Meerdervoort, Alexanderstraat, Parkstraat, 
Kneuterdijk en Buitenhof naar het eindpunt 
Spui-Turfmarkt, toen nog een knooppunt van 
meerdere bus- en tramlijnen, gelegen tegen-
over de Nieuwe Kerk.

Zwakke broeder
Lijn 32 volgde vanaf de Segbroeklaan de-
zelfde route als buslijn 21 (Balsemienlaan - 
Turfmarkt). Er was dus grotendeels sprake van 
een doublure. Bovendien bleek na enige tijd 
dat de bevolking van Duindorp en de Vogelwijk 
een veel minder grote klandizie voor de buslijn 
opleverde dan was verwacht, zodat lijn 32 niet 
bepaald een succesnummer werd. Gemiddeld 
maakten per dag krap 2500 passagiers gebruik 
van de bus, waarmee ‘de 32’ tot de zwakste 
broeders onder de HTM-lijnen behoorde. Toen 
de Nieboerweg begin 1962 werd geasfalteerd, 
verdween de 32 in de garage. Het betekende 
het einde van een verbinding die nog geen vier 
jaar bestaan had.



Beste Buurtbewoners, 
 
Met vrieskou begonnen, een storm verder, prachtige Pinksteren, een nieuwe 
menukaart, specialiteitenkaart en wijnkaart....en we zijn pas 10 weken open!  
 
Mooi moment om ons voor te stellen in uw wijkblad De Vogelwijk: wij zijn Wilfred en 
Sabrina en na 2 seizoenen bij De Kwartel te hebben gewerkt, hebben we deze mooie 
zaak per januari overgenomen. We hebben een zoon van 8 (Dean) die u wellicht 
weleens voorbij heeft zien rennen en een prachtige hond (Noia) die zo nu en dan gezellig met u mee 
wandelt. 
  
Team De Kwartel 
We zijn blij en trots op ons team. We hebben een medewerkersbeleid en vinden het 
belangrijk om goed voor onze mensen te zorgen.  
Doordat we een seizoenbedrijf zijn, werken we met flexibele oproepkrachten waarin 
we investeren in een duurzame samenwerking, want het is voor iedereen leuk als ze 
meerdere jaren terug komen. 
We zijn altijd op zoek naar leuke mensen, dus vanaf 16 jaar, stuur maar door! 
 
Ons vaste team kent u waarschijnlijk al; 
Jerry (is ons vaste gezicht achter de bar), Jan Willem (zonder hem, geen wijn!), Anouk (operationeel 
verantwoordelijk en social media), Robine (zorgt dat uw feestje/vergadering van begin tot eind 
geregeld is), Iris (al 12 Kwarteljaren een vast gezicht), Sam, Remy en Ardit (dankzij deze mannen en 
hun keukenteam, kunnen we elke dag weer lekker en bijzonder eten), Dave (zorgt met zijn team voor 
het pand en alle logistieke zaken die achter de schermen geregeld worden en minstens zo belangrijk 
zijn).  
 
Het mag duidelijk zijn; we hebben er zin in! 
 
Foto’s van De Kwartel?  
De Kwartel is een van de oudste zaken van het Haagse strand. U komt er vast al vele 
jaren langer dan wij. We zijn dan ook op zoek naar foto’s van vroeger. Hopelijk heeft 
u er nog een aantal thuis in een oude schoenendoos liggen en wilt u ze komen 
brengen. We zouden het leuk vinden om in de loop der jaren oude foto’s een mooi 
plekje in de zaak te geven. Het is immers een historische plek met veel bijzondere 
verhalen. We hebben al een foto ontvangen uit 1955! Daar zijn we heel blij mee! Mailen kan ook naar 
sabrina@dekwartel.nl  
 
Wine/Spice proeverijen 
De komende maanden zullen we op vaste dagen Wine/Spice avonden organiseren. 
Kleine gerechtjes met bijpassende wijnen. We zullen dit communiceren via social 
media. Hou ons in de gaten, er zijn slechts een aantal plekken per keer beschikbaar. 
Inschrijven is noodzakelijk. De avonden worden verzorgd door Jan Willem of een van 
onze wijnleveranciers. Kunt u niet wachten? Mail naar events@dekwartel.nl want 
wellicht ook leuk om met uw bedrijf of buren te doen! 
 
Om het makkelijk te maken, hier nog alles op een rijtje: 

- We zijn Green Key Goud gecertificeerd 
- Feestje? Of vergadering in onze aparte ruimte? Mail Robine 

events@dekwartel.nl  
- Voor het maken van een reservering kunt u terecht via de website 

www.dekwartel.nl, telefoon (070-3555615) of per mail: 
events@dekwartel.nl. 

- We zijn tot en mét oktober open! 
  
Graag zien we u tegemoet voor een kennismaking en/of een ontspannen dag op ons 
terras! 
  
Hartelijke groet, 
Wilfred, Sabrina, Dean en Noia en natuurlijk het team van De Kwartel 
 

Feestje? Of vergadering in onze aparte ruimte?
Mail Robine: events@dekwartel.nl
Voor het maken van een reservering kunt u terecht via de website
www.dekwartel.nl, telefoon (070-3555615) 
of per mail: events@dekwartel.nl
We zijn tot en mét oktober open!
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Een kleine, maar zeer geïnteresseerde groep 
wijkbewoners bezocht eind april Panorama 
Mesdag, met als extraatje de expositie van 
tekenaar Jan Giesen. Een enkeling was er nog 
nooit geweest en anderen kwamen hun geheu-
gen weer even opfrissen. Bij iedereen riep de 
film over de recente renovatie van het grote 
doek van Mesdag bewondering en verbazing 
op. Enerzijds voor het staaltje techniek dat 
daarvoor is toegepast en anderzijds voor het 
vele geld dat dit project gekost heeft. Na af-
loop praatten we na met koffie en een broodje. 
Leuk en interessant was ook de wande-
ling die we op 16 mei maakten langs de 
Valkenboskade. Onze wijkgenoot Herbert 
Plokker, die amateur-dendroloog is, vertelde 
boeiend over de grote verscheidenheid aan 
– soms behoorlijk bejaarde – bomen die hier 
te vinden zijn. Eerst leek het erop dat bijna 
niemand zou komen, maar opeens liep het 
storm, met een aantal vertrouwde gezichten 
maar ook acht nieuwe deelnemers. We heb-

Koffieochtenden
Tijdens de zomermaanden gaan de activiteiten 
op een wat lager pitje, maar de tweewekelijkse 
koffieochtenden in het paviljoen van Tennispark 
Houtrust (elke eerste en derde maandag van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur) gaan gewoon 
door. Inmiddels is het geregeld zulk mooi weer 
dat we op het terras kunnen zitten. Kijk in de 
agenda elders in dit blad wat de exacte data 
zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan 
te schuiven. Naast de koffie is er ook altijd iets 
lekkers, hetzij door een van de bezoekers zelf 
gebakken, hetzij door onze ‘wijkbakker’ Victor 
Driessen. Ook de cultuur/natuur-wandelin-
gen, die georganiseerd worden door Marjan 
Scheeres, gaan in de zomer door.

Op woensdag 20 juni maken we weer een 
bomenwandeling met Lydia Conens van het 
Vogelwijk Natuurnetwerk, dit keer door het 
oudste gedeelte van de wijk. In het boek dat 
de vroegere Bomencommissie in 2012 heeft 
uitgegeven (Vogelwijk Den Haag, natuur in en 
rond een tuinstad) staan drie wandelingen: 
Vogelwijk-Noord, Midden en Zuid. We maken 
nu de wandeling Vogelwijk-Noord, waarbij 
tuinarchitect Lydia ons het een en ander zal 
vertellen over zo’n 30 bijzondere bomen die we 
tegen zullen komen. We beginnen om half twee 
bij de meerstammige Chinese vleugelnoot op 
de hoek van de Laan van Poot/Houtrustlaan 
(let op: niet de Houtrustweg!). Deze boom 
werd bijna tien jaar geleden geplant. We eindi-
gen voor de nazit met een drankje bij Houtrust 
Squash of Tennispark Houtrust, afhankelijk van 
waar de meeste zon is.

Programma in het kort
Datum: woensdag 20 juni
Verzamelen: 13.30 uur Hoek Laan van Poot/
Houtrustlaan
Opgeven per mail bij: marjanscheeres@gmail.com

Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing en Marjan Scheeres, Commissie Ouderenactiviteiten

ben alle bomen langs de Valkenboskade tot 
aan de Copernicuslaan aan beide kanten van 
het water uitgebreid bekeken. Er waren toch 
nog aardig wat bomen bij die haast niemand 
kende, zoals een wilgpeer, judasboom, 
Zweedse meelbes, moseik en valse christus-
doorn. Al met al duurde de rondleiding wel 
anderhalf uur. 
Herbert maakte ons ook attent op de Haagse 
Bomen App (zoek maar op internet) waarop 
je alle Haagse straatbomen met naam en toe-
naam kunt vinden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar
� alle zorg en ondersteuning thuis
� vaste zorgverlener die bij ú past
� volgens afspraak op afgesproken tijd

Evita Zorg levert ook thuiszorg in de Vogelwijk,
bel voor informatie met onze wijkverpleegkundige.

Thuiszorg die bij u past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600

info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

Zo Kinderopvang
dagopvang en 
outdoor BSO

   Kleinschalig en persoonlijk
   Vaste gezichten op de groepen
   Snoezelen met baby’s: 
stimuleren van ontwikkeling 
met licht, geluid en geur

   Peuterplusprogramma: 
voor grote peuters (3+) 
ter voorbereiding op de 
basisschool

   Outdoor BSO op  
Laan van Poot 93

Meer informatie of rondleiding?
Bel of mail Ingrid Delpeut op
t 070 360 87 65 of m 06 521 565 05
e sijzenlaan@zokinderopvang.nl.
w www.zokinderopvang.nl
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Nieuwsflitsen 
van

Door Dick van Rietschoten

Bijna tien jaar al timmert de vereniging 
Vogel wijk Energie(k) aan de weg om wijk-
bewoners te stimuleren tot het nemen van 
energiebesparende maatregelen. Het begon 
allemaal met de aankoop en revitalisering 
van een – inmiddels verdwenen - afge-
schreven Eneco-windmolen bij het zuidelijk 

www.vogelwijkenergiek.nl 
info@vogelwijkenergiek.nl 

havenhoofd. Daarna volgden acties van velerlei 
aard, zoals voorlichtingsavonden over moge-
lijkheden om energiezuiniger te gaan leven, 
kortingsaanbiedingen bij de aanschaf van zon-
nepanelen, zuinige koelkasten en led-lampen 
en het project Zonnevogel, waarbij je eigen zon-
nepanelen ‘op andermans dak’ kon plaatsen, in 

Goed voorbeeld doet goed volgen

Ze doen prachtig werk, maar blijven meestal 
onder de radar. Hoog tijd dus om de bestuurs-
leden van Vogelwijk Energie(k) eens voor ie-
dereen zichtbaar in het zonnetje te zetten. Hier 
staan ze op een zonnige avond in mei bijeen. 
Van links naar rechts: Paul Schlotter (secreta-
ris), Margit Blok, Jort Verhulst, Guus Meijer, 
Rutger van Hoogstraten (voorzitter), Theo van 
Maanen, Robert-Jan Berg (penningmeester) en 
Arjan Kuijstermans.   
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dit geval op de Montessorischool aan de Laan 
van Poot en de Europese School aan het eind 
van de Beeklaan. 
Het doel is de wijk in 2040 ‘energieneutraal’ 
te laten zijn. Dan moet er evenwicht bestaan 
tussen duurzaam opgewekte energie en ver-
bruikte energie. In die richting kunnen de ko-
mende jaren grote stappen worden gezet als 
steeds meer huishoudens het gebruik van gas 
afzweren en in plaats daarvan milieuvriende-
lijker energiebronnen gaan gebruiken.

Ambassadeurs
Vogelwijk Energie(k) telt momenteel zo’n 
250 leden, die allemaal kunnen worden 
beschouwd als ambassadeurs van de duur-
zaamheid. Sommigen zijn in hun eigen huis 
op dat gebied al een heel eind op streek. En 
aangezien goed voorbeeld goed doet volgen, 
werkt dat stimulerend op anderen. Daar 
moet Vogelwijk Energie(k) het ook vooral 
van hebben: goede voorbeelden. En nog 
beter: succesverhalen, die laten zien dat de 
(eerlijk gezegd meestal niet goedkope) inves-
teringen in duurzaamheid echt lonend zijn.
Bij de laatstgehouden algemene ledenver-
gadering van Vogelwijk Energie(k) op 15 
mei in de kantine van sportvereniging Quick 
kwamen daarom wijkbewoners aan het 
woord die verhaalden hoe ze hun huis stap 
voor stap energiezuiniger hebben gemaakt. 
Inspirerende verhalen, waarbij enkele vertel-
lers echter ruiterlijk toegaven dat ze ondanks 
hun inspanningen nog lang niet tevreden 
zijn. Zoals de Nederlands-Zweedse echtelie-
den Roland de Bruijn en Cecilia Thorfinn die 
in 2014 aan de Kraaienlaan kwamen wonen. 
,,De vorige bewoners hadden een energiere-
kening van 450 euro per maand. Een enorm 
bedrag’’, aldus Roland. ,,Inmiddels hebben 
we dat teruggebracht naar 160 euro per 

maand, waarbij je ook nog moet bedenken dat 
we het woonoppervlak met 60 vierkante meter 
hebben uitgebreid.’’

Warmtepomp
Hoe hebben Roland en Cecilia dat gefikst? 
Roland somt op: ,,We hebben in alle ramen dub-
bel glas laten zetten en de vloeren, muren en 
enkele plafonds geïsoleerd. Verder schaften we 
15 zonnepanelen aan en vorig jaar hebben we 
een warmtepompinstallatie laten aanbrengen. 
In totaal ging het om vele duizenden euro’s aan 
investeringen, maar met aftrek van subsidies 
die we ontvingen, kwam het netto neer op ruim 
14.000 euro. Toch zijn we nog niet blij met het 
resultaat, want de warmtepomp doet niet wat 
we ervan verwachtten. Onze energiekosten 
zouden nog een stuk lager moeten zijn. Er 
functioneert dus iets niet goed. De installateur 
onderzoekt nu wat er mis is en hoe dat kan 
worden verbeterd.’’

Energielabel A+
Een aanzienlijk lagere energierekening heeft 
Peter van Weereld in zijn huis aan de Mezenlaan 
weten te bewerkstelligen. Stap voor stap bracht 
hij tussen 2011 - toen hij het huis kocht - en 
2017 de volgende voorzieningen aan: vloer-, 
plafond-, dak- en gevelisolatie, dubbel HR++-
glas, zonnepanelen, een zonneboiler en een cv-
houtkachel die bovendien in de koude maanden 
een waterketel van 500 liter bijverwarmt. ,,Ik 
begon zoals bijna iedereen in een oud huis met 
energielabel G, maar inmiddels heb ik het label 
A+ gekregen. Nog net geen A++, het hoogst 
haalbare, maar natuurlijk wel een prachtig 
resultaat’’, vertelde Peter met gepaste trots. 
,,En de energielasten zijn dan ook navenant. Ik 
betaal nu maar 32 euro per maand.’’

Pelletkachel
Erwin Mulders, die in 2013 aan de 
Kwikstaartlaan kwam wonen, wist dat de 
vorige bewoners jaarlijks ongeveer 3300 m3 gas 
verstookten en plusminus 3000 kilowattuur aan 
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stroom verbruikten. In de loop der jaren werd 
dat door verschillende ingrepen al een stuk 
minder. ,,Vorig jaar zaten we op 1870 kubieke 
meter gas en 2500 kilowattuur aan elektrici-
teit. We zijn begonnen met het aanbrengen 
van vloerisolatie, waarbij we kozen voor het 
Tonzon-systeem, en dakisolatie met behulp 
van Kingspan-platen. Verder gaven we alle 
ramen dubbel hoogrendementsglas en stapten 
we bijna overal in huis over op led-verlichting. 
Tot slot hebben we voor verwarming en warm 
water gekozen voor een gecombineerd sy-
steem van een zuinige gasketel, een watervat 
van 300 liter en een in de huiskamer staande 
pelletkachel, die op geperste houtsnippers 
brandt. In de wintermaanden biedt die kachel 
niet alleen extra behaaglijkheid, maar hij ver-
warmt ook het buffervat van 300 liter.’’
,,Veel mensen denken ten onrechte dat een 
pelletkachel net zo vervuilend is als een open 
haard of een gewone houtkachel’’, aldus Erwin 
na vragen uit de zaal. ,,Maar zo’n pelletka-
chel levert maar een heel kleine bijdrage aan 
luchtvervuiling. Ter vergelijking: één avond 
een open haard stoken levert evenveel vervui-
ling als veertig avonden een pelletkachel laten 
brandden. We zijn overigens nog lang niet 
klaar op duurzaamheidsgebied. Er moet nog 
wel meer gebeuren.’’

Transitiecommissie Vogelwijk
Alle nieuwe woningen die vanaf dit jaar in Den Haag worden 
gebouwd, krijgen al geen gasaansluiting meer. Warmte moet 
dus van andere energiebronnen komen, zoals aardwarmte of 
warmtepompen. De gemeente wil echter in 2030 al 100.000 
gasloze woningen binnen haar grenzen hebben. Dit betekent 
dat de komende jaren vele bestaande huizen zouden kunnen 
worden ‘omgebouwd’.
In diverse wijken worden nu commissies gevormd die samen 
met de gemeente en andere partners de overgang (transitie) 
naar gasloze huizen voorbereidt. De Vogelwijk heeft sinds 
kort ook zo’n transitiecommissie. Deze bestaat uit de wijk-
bewoners Kike Blasband en Ad Punt en twee wijkgenoten 
die tevens bestuurslid zijn van Vogelwijk Energie(k): Paul 
Schlotter en Arjan Kuijstermans.

Alle golfende Vogelwijkers worden uitgenodigd om 
op 7 september deel te nemen aan het jaarlijkse 
Vogelwijk Golftoernooi. Als vanouds wordt deze 
wedstrijd georganiseerd bij Golfclub Ockenburgh aan 
de Wijndaelerweg, waar sinds kort een prachtig nieuw 
clubhuis staat.

Vorig jaar september moest de wedstrijd wegens he-
vige regenval helaas worden afgeblazen. Om de 100ste 
verjaardag van de Vogelwijk en de opening van het 
nieuwe clubhuis te vieren, maken we er dit jaar echter 
een feestelijke wedstrijd van, waarbij we er rotsvast van 
overtuigd zijn dat het uitstekend golfweer zal worden. 
Wijkvereniging De Vogelwijk heeft tot vreugde van de 
organisatoren alvast een royale financiële bijdrage voor 
dit golfevenement toegezegd.

Afhankelijk van het aantal inschrijvers zal de wedstrijd 
bestaan uit:
- eventueel een shot-gun (iedereen gelijk de baan op 

en weer terug in het clubhuis) óf
- een start met gereserveerde starttijden v.a. 14.30 uur
Na afloop is er, evenals bij voorgaande gelegenheden, 
een gezellige borrel gevolgd door een gezamenlijke 
maaltijd, waarbij ook niet-deelnemende partners en 
familieleden van harte welkom zijn.

De kosten per deelnemer zijn:
€ 10,- voor leden van Golfclub Ockenburgh
€ 30,- voor niet-leden Golfclub Ockenburgh
€ 28,-  per persoon voor het diner incl. een consumptie

Om deel te nemen moet u:
- lid zijn van wijkvereniging De Vogelwijk
- in het bezit zijn van een golfhandicap, een golfvaar-

digheidsbewijs of een baanpermissie.

U kunt zich aanmelden tot 18 augustus. Na aanmelding 
ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een 
verzoek tot betaling.
LET WEL: de inschrijving stopt bij 48 deelnemers!

Schrijf u in bij Chris van Ede via het mailadres 
cwvanede@gmail.com 
Vermeld s.v.p. hierbij uw naam, eventueel lidmaatschap 
van de golfclub, handicap en het aantal personen dat 
zal deelnemen aan het diner. Tot ziens! 

Het wedstrijdcomité,
Liesbeth Frequin, Hanneke Bremer en Chris van Ede

Vogelwijk Golftoernooi

vrijdag  7 september
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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 Fresco en Jasper over 
hun sport schermen. 

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 

In het pas gerenoveerde sport-
zalencomplex dat na de sloop 
van de HALO aan de Laan van 
Poot is blijven staan, worden 
allerlei sporten beoefend. Eén 
daarvan is schermen. De tienja-
rige Fresco Snijders, die op het 
Nachtegaalplein woont, speelt 
daar bij schermvereniging Ter 
Weer al sinds zijn zevende, nu 
ruim drieënhalf jaar. Hij heeft me 
uitgenodigd om eens naar hem 
en zijn vriend Jasper Smeets van 
de Mezenlaan te komen kijken. 
Dan zullen ze voordoen hoe het 
gaat en de spelregels uitleggen. 
Jasper is elf en schermt sinds z’n 
achtste. 
Voor schermen heb je een spe-
ciaal (beschermend) pak nodig, 
met een borstplaat en een mas-
ker. Het pak dat de schermers 
dragen is wit en op de borst zit er 
zilverkleurig ijzerdraad door-
heen. Via dat pak en masker ben 
je met een snoertje elektrisch 
verbonden met een apparaat dat 
registreert wat je hebt gedaan.

Door Magda van Eijck

Schermen is de favoriete sport van 
Fresco (10) en Jasper (11)

Klaar voor de strijd! Links Jasper en rechts Fresco.
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Floret
,,Maar eerst leer je groeten”, 
vertellen ze. ,,Dat moet 
altijd voordat je aan een spel 
begint.’’ Het wapen van de 
schermers is een floret, een 
dunne flexibele metalen 
‘spriet’ met een weerstandje 
aan het uiteinde en voorzien 
van een speciaal handvat. 
,,Met je floret moet je probe-
ren de tegenstander te raken 
op z’n romp. Als dat lukt, gaat 
er op een score-apparaat een 
lampje branden’’, legt Fresco 
uit. ,,Als het lampje groen is, 
dan heb je een punt, en als het 
rood is, ging er iets niet goed 
want dan heeft je tegenstan-
der een punt.’’ 
Je schermt tegen elkaar op 
een zogeheten ‘loper’. Dat 
is geen kleed, maar een vak 
dat op de vloer getekend is. 
Tijdens het schermen moet je 
altijd binnen die baan blijven.  
,,Het score-apparaat telt alle 
behaalde punten automatisch 
op en als je schermpartij is af-
gelopen, geef je de tegenstan-
der een hand en je bedankt 
hem, ook als je verloren hebt, 
want daar leer je van.’’, zegt 
Fresco. ,,Er is trouwens ook 
altijd een scheidsrechter bij. 
Die heeft altijd gelijk en daar 
mag je niet over discussiëren. 
Bij internationale wedstrijden 
heb je meer dan één scheids-
rechter en die beslissen dan 
samen over een partij.’’

Individuen en equipes
Er zijn verschillende soorten 
wedstrijden, zeggen de beide 

jonge schermers. Je hebt 
individuele partijen, waarbij 
alleen de punten tellen die 
jij en je tegenstander heb-
ben gescoord, maar er zijn 
ook equipe-wedstrijden. Dan 
speel je met je club tegen een 
andere club. Wel individueel 
natuurlijk, maar dan worden 
alle punten die leden van een 
club maken bij elkaar opge-
teld. Trots vertellen Fresco en 
Jasper over hun clubgenoot 
Quincy. Die is 16 jaar en doet 
al mee aan het jeugd-EK en 
-WK.
,,Het leuke van schermen is 
dat het een sport is waarbij 
je goed moet nadenken en 
waarvan je een goede conditie 
krijgt’’, zegt Jasper. En Fresco 
vult aan: ,,Ook je reactiever-
mogen gaat omhoog en je 
leert dat je een stootje moet 
kunnen verdragen.’’ Buiten 
de serieuze wedstrijden om is 
de sfeer altijd erg gezellig, be-
nadrukken de jonge sporters. 
Ze hebben leuke trainings-
maatjes, zowel jongens als 

meisjes. Kortom: op de loper is 
er strijd, maar daaromheen is 
het één en al vriendelijkheid.

Schermclub Ter Weer
In het sportcomplex achter 
de vroegere HALO wordt op 
diverse avonden door leden 
van Ter Weer geschermd. 
Fresco en Jasper zijn er op 
maandag- en donderdagavond 
te vinden. De wedstrijden zijn 
in het weekend en bijna elke 
maand is er wel een toernooi. 
Als je meer over schermen wilt 
weten, dan kun je op internet 
onder www.knas.nl (dat is de 
landelijke schermbond) wel 
wat vinden. Als je wilt kijken 
of je schermen ook leuk zou 
vinden, dan kun je het beste 
eerst de benodigde spul-
len lenen en pas later alles 
aanschaffen, want het pak, de 
floret en alle andere dingen 
zijn niet goedkoop. Als je vra-
gen hebt of zin in een proef-
les, kijk dan via Facebook bij  
Schermvereniging Ter Weer of 
mail naar bestuur@terweer.nl
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Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Sneeuwbalstraat 138a - 2565 WG Den Haag - (070) 3452137 - info@sneeuwbal.nl - www.sneeuwbal.nl

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto verzorgen. 
Wij zijn bekend met alle merken.

            • Dealer van

               Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
• haal- en brengservice

Voor meer informatie over onze specialisaties en hoe u 
zich kunt aanmelden, kijk op: www.velfysio.nl  
Of bel:  070 – 365 56 16

Distelvinkenplein 12

De praktijk in uw wijk 

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie

Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl

• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf 
 (wij mengen ook elke gewenste kleur)

• Sanitair en elektra
• Victorinox Zwitserse zakmessen

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk !

 ROOS  IJZERHANDEL

Biedt elke zaterdag leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor 
alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kun je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater)

Bevers Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
Babbelaars elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Jongens 7 tot 11 jaar
de Speurdershorde elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Meisjes 7 tot 11 jaar
Zonnestralen elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen Meisjes en jongens 7 tot 11 jaar
De Woudwachters elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts Jongens 11 tot 15 jaar
De Bosgeuzen elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts Meiden 11 tot 15 jaar
Phoenixvendel elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Explorers Meiden en jongens 15 tot 18 jaar
Dhaulagiri elke vrijdagavond 19:30 tot 22:30

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.bepals.nl

of bel Roger Gielisse
(070 42 77 083)

Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana

8 WIJKWIJS  NO 1  2016

OOK U KUNT ADVERTEREN IN 
DE VERNIEUWDE WIJKWIJS!

MEER INFORMATIE:  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com 

Kijk op pagina 42 voor onze tarieven.

Wijkwijs 1 - 2016_21-02.indd   8 21-02-16   20:42

ROOS IJZERHANDEL

Heeft uw tuin een opknapbeurt nodig? Ik help u graag met het 
onderhouden van uw tuin, het gazon, de vijver, de borders en natuurlijk ook zaag- en snoeiwerk.  
Tel. 06 44601234 voor informatie of  stuur 
een email naar: loeskuiper7@gmail.com                                          Loes Huis en Tuindiensten
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GEVONDEN - Een armband, ter hoogte van de 
Sijzenlaan 42. Inlichtingen: Kees Berends; kees.
berends@inter.nl.net tel. 06 373 15020.

BIJLES EN OPPAS AANGEBODEN - Ik ben 
Julia Brinkman (bijna 16) en zit op het Christelijk 
Gymnasium Sorghvliet. Ik geef graag bijles in de 
talen Duits, Frans, Engels, Latijn  en Nederlands. 
Daarnaast vind ik het ook leuk om op te passen. 
Contact: jmabrinkman@gmail.com of 06 111 65 142.

GEVRAAGD - Vogelwijkbewoonster zoekt in de 
wijk een klein huis of parterre met tuin te huur voor 
onbepaalde tijd. Datum van ingang en huurprijs in 
overleg. Natuurlijk is tuinieren en goed zorg dragen 
voor het huis de inzet. Bel s.v.p. naar 06 417 56 610.

OPPAS GEZOCHT - Voor onze kinderen van 6 en 
3 jaar zoeken wij een ervaren en liefdevolle oppas 
aan huis (overdag) voor 2 dagen in de week in de 
Vogelwijk. Dagen in overleg. Bent u de persoon die 
we zoeken? Stuur dan een korte omschrijving van 
jezelf naar oppasdh2018@gmail.com

HONDENOPPAS GEZOCHT - Wij zoeken oppas 
voor onze Oud-Duitse Herder, bij u/jou thuis of in 
ons huis (Vogelwijk). Het is een teefje van 5 jaar 
oud, lief maar soms fel, prachtig maar krachtig. Ze 
is gewend om lekker los te wandelen over het strand 
of door het bos. Het gaat om de periode woensdag 
29-08 t/m donderdag 06-09. Vergoeding in overleg. 
Verdere informatie: José Smit, 06 392 411 91.

LOOKING FOR ROOM TO RENT - Full time wor-
king lady is looking for a place (room/studio/apart-
ment) from 5-31 August for rent. Can also take care 
of house/garden/cat during your holiday. Currently 
living in Papegaailaan 32 and would like to stay in 
the area for last month in Den Haag before moving 
away. Contact: claudiasteube@yahoo.de

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

Theatergroep Dégradé 
speelt in ‘Appelloods’
In de voormalige opslagloods van de ander-
half jaar geleden opgeheven toneelgroep 
De Appel aan de Laan van Poot (ter hoogte 
van de Nachtegaallaan) wordt opnieuw 
toneelgeschiedenis geschreven. De loods 
is sinds juni de ‘theaterbroedplaats’ van 
het gezelschap Dégradé, opgezet door de 
voormalige Appel-leden David Geysen en 
(musicus) Carl Beukman. 
Deze maand presenteert Dégradé de 
kunstmanifestatie DNALYSATNAF, waarin 
wakkere lezers direct het omgedraaide 
woord Fantasyland ontdekken. Op 9, 10, 
16 en 17 juni speelt Dégradé telkens vanaf 
17.00 uur drie korte voorstellingen achter-
elkaar, die tezamen de titel Triptiek van de 
Macht hebben gekregen. Begonnen wordt 
met Polonium 210 (naar aanleiding van de 
moord op de Russische spion Aleksandr 
Litivinenko in 2006), daarna is er een diner-
pauze en vervolgens wordt vanaf 19.15 uur 
het stuk België gespeeld (gebaseerd op het 
boek Het Verdriet van België van Hugo Claus) 
en vanaf 21.00 uur het apocalyptische Motel 
Detroit.
Via de website www.degrade.nl kan men 
een passe-partout voor drie voorstellingen 
kopen, maar ook losse kaartjes voor afzon-
derlijke voorstellingen.  
Tijdens Triptiek van de Macht komt op de 
genoemde data ook elke middag om 16.00 
uur in de loods een gastspreker langs, 
die z’n visie geeft op Europa, Rusland en 
de Verenigde Staten. De toegang voor 
deze lezingen is gratis, maar men dient 
wel via de website te reserveren. Op 
zaterdag 9 en zondag 10 juni spreekt 
Amerikakenner Willem Post, op zaterdag 16 
juni is historicus en Europakenner Thomas 
von der Dunk te gast en op zondag 17 
juni Ruslandkenner en auteur Pieter 
Waterdrinker.
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SCHEVENINGSE MAKELAARS 
voor regionaal onroerend goed
makelaars@devilee.nl Prins Willemstraat 31
Telefoon 070 352 42 01 2584 HT Scheveningen

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof,  Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 30 jaar ervaring

Bijwerken van alle administraties

Opmaken en controle jaarrapporten

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Bijwerken van loonadministraties voor alle 
bedrijfstakken

Verzorging van aangifte Inkomstenbelasting voor 
particulieren

Mezenlaan 31, 2566 ZB Den Haag 
Tel. 070 - 3238615/3685803, fax 070 - 3683042

ontwerp
aanleg

onderhoud


www.henridejong.nl
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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


