Van
de Redactie
Jaargang 55, no. 7/8, juli/aug 2012
Advertenties
Marjan Scheeres
Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119
advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl
Kwettertjes: Mileen Boutkan
Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl
Redactie
Dick van Rietschoten
Laan van Poot 152, 2566 EE, tel. 3622706
Magda van Eijck, Fuutlaan 4, tel. 3254467
Madelon Kranenburg
Rigolettostraat 54, 2555 VT, tel. 3253571
Mischa Vos, Kruisbeklaan 49A,
Tel. 06-24695983
Ruud van der Hoofd (webmaster)
E-mail: webmaster@vogelwijkonline.nl
E-mailadressen
wijkvereniging@hotmail.com of
dvanrietschoten@ziggo.nl
Website wijkvereniging
www.vogelwijkonline.nl
Aan- en afmelden van leden
Tel. 06 818 79 177 of e-mail
leden@vogelwijkonline.nl. Zie verder
achterin onder ‘Ledenadministratie’
Verschijning: 11 x per jaar.
Oplage : 1900 exemplaren
Druk
Pasmans Offsetdrukkerij B.V.
Forellendaal 400, 2553 LP Den Haag

Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn
met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt
zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele
wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te
bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het
bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.

Er zijn wel eens wijkgenoten waar je je om de één
of andere reden voor schaamt. Maar dat soort
gevoelens zijn doorgaans van tijdelijke aard. Er is
echter ook een Vogelwijkbewoner voor wie velen
zich al jarenlang schamen: de beruchte Haagse
huisjesmelker Harry O. - ook wel Harry Singh
genoemd - die een pand in het midden van de wijk
bewoont, als hij althans niet in de gevangenis zit.
Begin deze eeuw heeft hij al een celstraf uitgediend wegens fraude en valsheid in geschrifte en
sinds januari zit hij met zijn echtgenote in (voorlopige) hechtenis op verdenking van onder meer
hypotheekfraude en het witwassen van miljoenen
aan ‘crimineel geld’.
Onlangs noemde wethouder Marnix Norder de
vastgoedhandelaar ,,een rotte appel in de samenleving’’. Op maandag 18 juni lazen we in AD/
Haagsche Courant dat Harry O. vanuit de bajes
een aanklacht wegens smaad tegen de wethouder
heeft ingediend. Daar zucht je dan maar eens
diep van. Nee, de huisjesmelker is geen lid van de
wijkvereniging. Nooit geweest ook. Gelukkig maar,
want zo iemand wil je toch niet in je gelederen
hebben?
Iets geheel anders nu. Onlangs zag ik bij boekhandel Paagman de tv-programmamaker en oudcabaretier Wilfried de Jong een boek van zijn hand
signeren. Dat boek gaat over fietsen, zijn lievelingssport. Ik schafte het snel aan en ging voor de lol in
de rij staan voor een handtekening. Bij zijn tafeltje
gekomen legde ik uit dat ik niets met voetbal heb,
maar des te meer met een evenement als de Tour
de France. Hij knikte begrijpend en schreef voorin
mijn boek: Wat nou EK Voetbal! De Tour, dá’s pas
sport! Hanepoterige handtekening eronder, brede
lach en klaar was het. ,,Let maar op: het wordt niks
met dat Nederlands elftal,’’ zei ik nog. ,,Hoe meer
hysterie “vooraf, des te minder de resultaten.”
Ik wens u namens de redactie een zonnige en
mooie sportzomer, die wat mij betreft nu pas begint: eerst de Tour, dan de Olympische Spelen.
Pas begin september ligt er weer een nieuw wijkblad in uw brievenbus!
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Hardlopen doe ik graag. Even mijn hardloopmaatje ophalen in de Spotvogellaan en dan de
duinen in en het strand op. Blik vooruit langs
de waterlijn. Wat een schitterend stuk kust is
het toch, het Zuiderstrand! Maar hoe zou het
eruit gaan zien als daar op het zuidelijk havenhoofd een 90 meter hoog hotel komt te staan?
We zullen het meemaken wanneer de plannen
van wethouder Norder definitief worden.
Ik zeg niet meer ‘als’ of ‘indien’, maar ’wanneer’. Ik ben er nog steeds teleurgesteld over
dat het niet is gelukt om deze plannen te
doen wijzigen. Veel van de havenplannen zijn
ronduit prima. Het voormalige Norfolkterrein
moet natuurlijk ontwikkeld worden. Maar deze
hoogbouw hadden we liever niet gezien. En
met ons alle andere wijken langs de kust, van
Kijkduin tot en met Scheveningen.
Je zou zeggen dat de mening van op z’n minst
zo’n 100.000 Hagenaars telt. Maar helaas, de
plannen zijn niet gewijzigd en de toren (en
daarnaast nog één van 40 meter op het noordelijk havenhoofd) komt er. En al gaat het nu dan
economisch niet goed, wanneer het 90 meter
hoge hotel mogelijk is gemaakt in het bestemmingsplan, gaat het een keer gebeuren. Daar
is geen Nederlandse vastgoedbelegger voor
nodig, want het zou ook een projectontwikkelaar of belegger ergens anders uit de wereld
kunnen zijn.
Dank
Ik wil de mensen bedanken die ons hebben
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geschreven met suggesties en waardering
hebben geuit voor de inzet van de wijkvereniging op dit punt. Die dank geef ik van harte
door aan Rutger van Hoogstraten van onze
Kustcommissie, die zich het afgelopen jaar
zeer heeft ingespannen voor deze zaak. Maar
ook aan de andere bewonersorganisaties, met
name die van Duindorp en Scheveningen.
Velen hebben ons trouwens op het hart gedrukt
om nog niet op te geven. Dat doen we ook niet.
We zijn ermee bezig!
Veiligheid
Onze Commissie Buurtpreventie is zeer actief.
Ik merk dat thuis ook aan de extra veiligheidsinformatie die ik krijg van mijn eigen gewaardeerde laancoöordinator. In een aantal lanen
is al het project ‘inbraakpreventie’ gedaan,
waarbij bewoners advies hebben gekregen
en een door de gemeente aangeboden ‘kierstandhouder’ en ‘kijkoog’ hebben gekregen. Ik
ben verheugd met de actieve aanpak van de
Commissie Buurtpreventie en de samenwerking met de politie en het stadsdeelkantoor
Segbroek. Misschien is het, nu vlak voor de
zomervakantie, ook voor u een goed moment
nog even met de laancoördinator contact op te
nemen. Over inbraakpreventie kunt u overigens ook elders in dit zomernummer nog het
een en ander lezen.
Wijkschouw
Op 20 juni hebben bewoners samen met medewerkers van het stadsdeelkantoor Segbroek
een aantal plekken in het noordelijk deel de
wijk bekeken en gesproken over ‘knelpunten
en mogelijke oplossingen’. Zo zijn onder meer
de Houtrustweg bezocht (geen voetgangerspad en een gevaarlijke fietsoversteek bij de
brug) en de Nieboerweg , waar onlangs weer
een ernstig ongeluk is gebeurd. De opkomst
van wijkbewoners tijdens deze ‘schouw’ viel
overigens bitter tegen. Hopelijk is er op 27 september, als de Vogelwijk-Zuid aan bod komt,
meer betrokkenheid merkbaar. Niet voor alle

mogelijke oplossingen van knelpunten zal geld
beschikbaar zijn, maar het is in elk geval goed
dat medewerkers van het stadsdeelkantoor
met eigen ogen de ‘probleemplekken’ in de wijk
komen bekijken.
Lanenloop
Hij komt er weer aan: de jaarlijkse lanenloop!
Die wordt op zondagmiddag 9 september
gehouden als opmaat naar een nazomerborrel voor alle Vogelwijkers op het Fazantplein.
Daarnaast wil ik u wijzen op een geheel
ander soort loop, namelijk door onze groene
wijk. Ter ere van het tienjarig bestaan van de
Bomencommissie heeft deze commissie een
boekje met groene wandelingen in en rond de
wijk samengesteld. Het eerste exemplaar zal op

zondagmiddag 2 september tijdens een feestje
op het Nachtegaalplein worden aangeboden
aan wethouder Sander Dekker.
Nu rest mij niets anders dan u een mooie zomer
toe te wensen. Voor mij persoonlijk wordt het
als kandidaat-Tweede Kamerlid een drukke
zomer met een verkiezingscampagne, uitmondend in verkiezingen op 12 september. Het doel
is dat onze betrokken wijk aan zee er ook een
stem bij krijgt aan het Binnenhof.
Een fijne zomer gewenst!
Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Anke
Lütkenhues, Marianne Moor, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)

Al ruim dertig deelnemers voor
Vogelwijk Golf Open
Voor het Vogelwijk Open Golftoernooi dat op 21 september op het terrein van Golfclub
Ockenburgh wordt gehouden, hebben zich al ruim 30 deelnemers gemeld. ,,Maar er kan
nog meer bij!’’ roepen de organisatoren Els Risselada, Chris van Ede en Bert Bruning in
koor. ,,We gaan uit van een maximum van 44 spelers.’’
Programma
Het programma begint om 15.15 uur in het clubhuis voor het afhalen van de scorekaarten en het
indelen van de flights. Om 15.45 gaat men naar
de diverse afslagplaatsen voor een shotgunstart
om 16.00 uur. Er wordt gespeeld over 18 holes.
Als spelvorm is gekozen voor strokeplay met
handicapverrekening, waardoor iedere golfer
een reële kans krijgt die dag mee te dingen naar
de hoogste eer. Er zullen afzonderlijke prijzen
zijn voor dames en heren. Na afloop kan worden
deelgenomen aan een gezamenlijke maaltijd,
waarbij ook partners en familieleden welkom
zijn.
Deelnemers moeten wel lid van de wijkvereni-

ging zijn en in het bezit zijn van een golfvaardigheidsbewijs. Dankzij een financiële bijdrage
van de wijkvereniging zijn de kosten bescheiden
gebleven:
• 10 euro voor leden van Golfvereniging
Ockenburgh
• 20 euro voor overige deelnemers
• 20 euro voor de gezamenlijke maaltijd (incl. een
glas wijn)
Graag aanmelden per e-mail via: vanede@wxs.nl
Vermeld uw naam, evt. lidmaatschap van golfclub, golfhandicap en met hoeveel personen u
wilt deelnemen aan de maaltijd. Hierna ontvangt
u een bevestiging van uw inschrijving.
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Weerzien met de ouderlijke woning

Bijzonder cadeau voor
oud-wijkbewoonster
Adri de Leeuw-van Arkel
Door Dick van Rietschoten
Haar leeftijd nadert de negentig en ze woont al
tientallen jaren in Rotterdam. Maar mevrouw
Adri de Leeuw-van Arkel heeft nog levendige
herinneringen aan de tijd tussen haar vijftiende
en vijfentwintigste jaar, toen ze in de Vogelwijk
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woonde, aan de Sijzenlaan 45. Dat was in de
periode 1938 – 1948. Twee jaar daarvan verbleef
ze op adressen buiten de wijk, want evenals alle
andere Vogelwijkers moest ook zij met haar ouders in 1943 op last van de Duitse bezetters huis
en haard verlaten.
Op zaterdag 9 juni ging een vurige wens van
mevrouw De Leeuw in vervulling: zij bracht een
bezoek aan haar voormalig ouderlijk huis aan de
Sijzenlaan, waar haar moeder nog tot 1961 heeft
gewoond. Nu, ruim een halve eeuw later, ging de
deur opnieuw voor haar open en kwamen weer
tal van herinneringen aan de oppervlakte.

na ruim vijftig jaar
,,Sjonge, wat is het hier binnen veranderd!’’
zegt de 89-jarige Adri De Leeuw-van Arkel
als ze de woonkamer binnenstapt van het
‘Krophollerhuis’ aan de Sijzenlaan 45. De
buitengevel van het pand, met een tegeltableau van een kraaiende haan en de woorden
De Dag, is nog vrijwel hetzelfde als toen, maar
eenmaal binnen bekruipt de vroegere bewoonster even het gevoel van een kat in een vreemd
pakhuis. De bezoekster is in het gezelschap
van haar neef Richard en diens vrouw Nelly,
die de sentimental journey van hun tante Adri
hebben voorbereid. Het gezelschap is gastvrij
ontvangen door de huidige bewoners van het
pand, Rudolf en Katrien de Wit, die er sinds
1991 wonen.
Aanbouw
,,Ik ken het haast niet meer terug,’’ geeft me-

vrouw De Leeuw toe. ,,De schuifdeur tussen de
voorkamer de achterkamer is weg. Wij leefden
voornamelijk in de achterkamer. De voorkamer
was alleen voor speciale gelegenheden.’’ Ze
wijst naar een andere plek in de ruimte: ,,We
hadden hier een open haard. Ook weg. En wat
is het daar achterin bij de tuin mooi geworden’’. Ze doelt op de prachtige aanbouw aan
de achterkant van het huis. Niet alleen fraai
van binnen, maar ook van buiten, want het
uitgebouwde stuk is helemaal opgetrokken in
de stijl van architect Kropholler, compleet met
rode dakpannen.
Detectivebureau
Het pand dateert van 1928. Toen de ouders van
Adri er in 1937 kwamen wonen, was het dus
negen jaar oud. Ze waren echter niet de tweede
bewoners, heeft neef Richard nageplozen. ,,De
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eerste eigenaar en bewoner was boekhandelaar
Dijkhof die een zaak had in het centrum, aan de
Plaats,’’ aldus Richard. ,,Na een paar jaar ging
hij het verhuren aan een politieman, de heer
Nittel, die een detectivebureau had opgericht
dat hij in dit huis runde. Daarna trok de familie
Van Arkel er in, een paar jaar nadat ze uit
Nederlands Indië was teruggekomen.’’
,,Ik ben daar in 1923 op Java geboren,’’ vertelt
Adri de Leeuw-van Arkel. ,,Mijn vader was legeroverste, maar in 1930 werd hij benoemd tot
burgemeester van Ambon. Dat is hij vijf jaar geweest en toen zijn we naar Nederland gegaan,
waar mijn vader voor het Rode Kruis ging werken. Eerst woonden we in het Statenkwartier
en sinds 1937 dus in dit huis. Een heerlijk huis
heb ik het altijd gevonden!’’
Boek
Terwijl de koffie wordt geserveerd, haalt ze uit
haar tas een boekwerk op A4-formaat tevoorschijn, vol met verhalen en foto’s. ,,Hier staat
mijn hele levensgeschiedenis in. Het is gemaakt
door de publiciste Aukje van der Hoek uit
Rotterdam, met wie ik acht gesprekken over
mijn herinneringen heb gehad. Iedereen kan
tegen een bepaald bedrag zo’n levensboek door
haar laten samenstellen. Prachtig hè?’’
Ondanks haar leeftijd is Adri de Leeuw nog
een vat vol borrelende herinneringen, die ze
levendig weergeeft alsof ze over gisteren vertelt. De leeftijd heeft echter wel fysieke sporen
nagelaten. Na een paar aarzelende pogingen
om de trap van het Sijzenlaanhuis te beklimmen ziet ze er toch maar van af de bovenetages
te bezoeken, hoe graag ze ook de voormalige
werkkamer van haar vader en de slaapkamers
van haarzelf, haar zus en broer en haar ouders
wil zien.
Lyceum
Eenmaal weer op haar praatstoel vertelt ze
dat haar ouders vrijwel nooit boodschappen
deden, maar bijna alles thuis lieten bezorgen.
,,Maar dat kon toen ook nog makkelijk, want er
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kwamen heel wat handelaren langs de deur.’’
Een ander onderwerp: het vroegere lyceum
aan het Stokroosplein, waar ze via de mulo
belandde en bevriend raakte met Trudi van
Zandijk, een vriendschap die tot op de huidige dag voortduurt. Trudi, die later Fick-van
Zandijk ging heten, woonde ruim zestig jaar op
het Mezenpleintje en verhuisde onlangs naar
Amersfoort. ,,Andere bevriende klasgenoten
waren de domineeszoon Frits Eckenhausen die
ik in Indië als kleuter al had leren kennen, en
Cor Braasem die een beroemd waterpolospeler
zou worden. En ik zou bijna nog Ria Retering
vergeten, later Ria Bertels-Retering, die nu
in Nijmegen woont. Ook met haar heb ik nog
steeds contact. Ze zat niet bij me op school,
maar ik kende haar uit de wijk. Ze woonde aan
de Laan van Poot in die appartementenflat bij
de Fitislaan die toen net was gebouwd. Ook zij
was de dochter van een officier uit Indië en we
bleken bovendien in dezelfde plaats op Java te
zijn geboren.’’
Bominslag
,,We hadden een dierbare geschiedenisleraar,
mijnheer Schimmel die vaak de hele klas op
ijs trakteerde als de ijscoman langs de school

reed. ,,Begin jaren veertig stierf hij tot ons grote
verdriet aan kanker. Zijn dochter woont nog
steeds aan de Eendenlaan, waar ook haar vader
woonde.’’ Wrang is het verhaal over de echtgenote van wiskundeleraar Prins. ,,Ze woonden
op de Kiplaan en op een mooie zaterdag in
augustus 1941 zouden mijnheer Prins en zijn
vrouw een wandelingetje maken. Na enkele
tientallen meters zei zij ‘Wacht hier even, ik
ben nog wat vergeten’ en ze liep terug naar
huis. Net toen ze naar binnen ging, viel er een
Duitse bom op de hoek van de Kiplaan en het
Eiberplein. Onder de doden was ook mevrouw
Prins.’’
De verplichte evacuatie van begin 1943 bracht
het gezin Van Arkel naar het Benoordenhout en
later naar de Ananasstraat. ,,O, wat waren we
blij toen we na de bevrijding weer terug mochten naar de Sijzenlaan, ook al zag de omgeving
er verschrikkelijk verwaarloosd uit!’’
Terug naar Indië
Na de oorlog ging Adri in Leiden rechten studeren, maar dat hield ze na twee jaar voor gezien.
Ze deed vervolgens een secretaresse-opleiding
en in 1948 kreeg ze een prachtige gelegenheid
om terug te gaan naar haar geliefde Indië,
waarvan ze de taal ook goed beheerste (en nu

nóg). ,,Ik mocht daar in Batavia als secretaresse
aan de slag bij de Nederlandse Radio Omroep
in Overgangstijd. Ik heb er samen gewerkt met
onder anderen Bert Garthoff, die later heel beroemd werd als radioman bij de VARA, vooral
met het programma ‘Weer of geen weer’ op
zondagochtend.’’
,,In Batavia heb mijn latere echtgenoot Bart de
Leeuw leren kennen, toen nog een jonge luitenant. In 1950 gingen we terug naar Nederland
en in 1951 trouwden we in Rotterdam, waar
ik nog steeds woon, helaas zonder mijn man,
want die overleed in 2002. Mijn vader stierf
trouwens een jaar na onze bruiloft, maar mijn
moeder bleef nog tot haar dood in 1961 aan de
Sijzenlaan wonen.’’
Het wordt tijd om het bezoek af te sluiten. Adri
de Leeuw, moeder van twee kinderen en oma
van zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, is opgetogen dat het is gelukt het oude
huis nog eens te betreden. ,,Dit was echt een
mooi cadeau,’’ zegt ze uit de grond van haar
hart als ze afscheid neemt.
Zie voor meer informatie over het maken van een
‘levensboek’:
www.mijnverhaalcentraal.nl

Houtrustschool zwaait juffrouw Marijke uit
Na 25 jaar op de Houtrustschool te hebben gewerkt, gaat kleuterjuf Marijke Fransen deze maand met pre-pensioen. De populaire
juffrouw Marijke was altijd het vaste gezicht van de ‘gele klas’. Niet
alleen de kinderen, aar ook haar collega’s beschouwen het vertrek
van Marijke als een groot verlies. Niet alleen haar kennis maar ook
haar gezelligheid zal zeer worden gemist.
In de laatste week voor de zomervakantie hebben leerlingen
en collega’s allerlei spetterende optredens voor de juf verzorgd
en hebben ouders en (oud-)collega’s op haar geproost. ,,Haar
enthousiaste inzet in al die jaren hebben we altijd zeer gewaardeerd,’’ aldus schooldirecteur Eelco Brüne. ,,En ondanks haar eigen
woorden ‘weg is weg’ zal Marijke voor ons altijd juffrouw Marijke
blijven en op het Nachtegaalplein welkom zijn.’’
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Begin nieuwbouw Heldringschool
aantal maanden vooruitgeschoven
,,’t Wordt allemaal nóg mooier!”
Door Dick van Rietschoten
De hoogbejaarde O.G. Heldringschool aan
het IJsvogelplein moet nog iets langer mee
dan was voorzien. Om technische en procedurele redenen is de voorgenomen nieuwbouw
een aantal maanden uitgesteld. Volgens het
oorspronkelijke tijdschema zou de uit 1927
daterende basisschool komende zomer al
tegen de vlakte gaan. Het was de bedoeling
dat de leerlingen direct na de zomervakantie
zouden worden verdeeld over twee tijdelijke
locaties in Scheveningen: leegstaande schoolgebouwen aan de Gaffelstraat en het Willem
Beukelszoonplein.

Deze operatie is nu enigszins in de tijd
vooruitgeschoven omdat de gemeentelijke
Welstandcommissie in het voorjaar enkele
kritische noten over het nieuwbouwplan van
de architecten Hans Klompenhouwer en Thijs
van der Straat had laten horen. Daardoor was
een aantal aanpassingen noodzakelijk en zoiets
neemt nu eenmaal tijd in beslag.
Kleur
Schooldirecteur Ria Schoonenboom en leraar
Maurits Knoppert, die vanuit het docententeam
het nieuwbouwproject begeleidt, waren echter
al snel over de eerste schrik heen. ,,Het was al
een mooi ontwerp, maar het wordt nu allemaal

Het oude ontwerp, met aan de rechterkant nog de inmiddels aangepaste grote blinde muur waarachter de
gymzaal schuilgaat.
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nóg mooier en dat is wel enig uitstel waard,’’
zegt Ria Schoonenboom.
Maurits legt uit welke veranderingen inmiddels
in het ontwerp zijn aangebracht. ,,De meest in
het oog springende wijziging zit in de kleur van
het gebouw. De Welstandcommissie vond de
gekozen gele zandkleur van de bakstenen niet
zo goed passen bij de omgeving. Daarom zal de
tint nu naar zachtrood neigen. Verder is in de
buitenmuur van de gymzaal aan de rechterkant
van de voorgevel een breking aangebracht door
middel van extra ramen. Er waren trouwens
veel meer mensen die moeite hadden met dat
grote kale muuroppervlak, dus dat komt mooi
uit.’’
,,Ten slotte zijn er zowel aan de voorkant
als aan de achterkant nog een paar speelse
accenten in de gevels aangebracht. Zo zal
bijvoorbeeld op de eerste etage links boven
de hoofdingang straks een lokaal een stukje
naar buiten uitsteken. Toen ik onlangs de
bijgewerkte bouwtekeningen zag, inclusief de
nieuwe kleur, dacht ik direct: ,,Wow, nu wordt
het helemáál prachtig!’’
Samenwerking
Terugkijkend op de voorbereiding
van het nieuwbouwproject prijst Ria
Schoonenboom de goede samenwerking met
de Medezeggenschapsraad en de zogeheten

Klankbordgroep, waarin ouders zitting hebben die vertrouwd zijn met diverse facetten
van de bouwwereld. Ze durft geen uitspraak
te doen over nieuwe data voor de sloop en de
verhuizing naar de tijdelijke onderkomens.
,,Eind augustus gaat de school hier gewoon
op de oude voet verder. We gaan niet eerder
verhuizen voor we zeker weten op welke dag
het sloopbedrijf aan de slag kan gaan. We willen dit gebouw niet nodeloos lange tijd leeg
laten staan. Dat is ook niet netjes tegenover de
buurt. Intussen heeft de gemeente trouwens
wat meer tijd om de oude schoolgebouwen aan
de Gaffelstraat en het Willem Beukelszoonplein
hier en daar nog wat op te knappen voordat wij
erin trekken.’’
Pendeldienst
,,De gemeente zal na onze verhuizing ook voor
een pendelbusdienst naar de twee andere locaties zorgen,’’ vult Maurits Knoppert aan. ,,Maar
de organisatie ervan moeten we zelf regelen.
We zijn daar al aardig ver mee. Alle schoolkinderen die gebruik gaan maken van de bussen
krijgen een pasje met hun naam en foto erop.’’
Directeur Ria snelt naar een kast en houdt even
later triomfantelijk een pasje omhoog: ,,Kijk,
hier is al een proefexemplaar. Maar voorlopig
is dat dus nog niet aan de orde. We wachten
rustig af tot alle seinen op groen staan.’’

VOGELWIJKAGENDA
Zondag 2 september

15.00-18.00 uur Boomfeestmiddag op het Nachtegaalplein

Zondag 9 september

15.00 uur Fazantplein: Vogelwijk-Lanenloop en vanaf 16.00 uur
wijkborrel voor alle bewoners, eveneens op het Fazantplein

Vrijdag 21 september

15.15 uur Vogelwijk Golf Open op Golfclub Ockenburgh

Donderdag 27 september

‘Wijkschouw’ Vogelwijk-Zuid. Verzamelen bij duinrand aan de kop
Kwartellaan
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Zondag 9 september:
Wijkborrel en Lanenloop
Op zondagmiddag 9 september om 16.00 uur biedt de wijkvereniging alle wijkbewoners
een borrel aan. Deze nazomerborrel zal net als vorig jaar plaatsvinden op het Fazantplein
aan de achterkant van de Heldringschool. Alle Vogelwijkers zijn bij dezen uitgenodigd een
hapje en drankje te komen nuttigen. Kom gezellig met uw buren of misschien wel uw hele
laan of huizenblok!
Kinderen zijn ook van harte welkom, want kinderopvang Zo aan de Sijzenlaan heeft aangeboden voor de kinderen op de feestlocatie leuke activiteiten te organiseren.
Lanenloop
Voorafgaand aan de wijkborrel wordt eerder die middag de traditionele Vogelwijk
Lanenloop gehouden, waarbij hardlopers uit allerlei lanen het tegen elkaar opnemen.
Lopers met jonge kinderen kunnen hun kroost tijdens de wedstrijd naar het schoolplein
brengen, waar ze in goede handen zijn van de medewerkers van de genoemde kinder
opvang!
Alle opbrengsten van de lanenloop en de verkochte consumpties tijdens het feestje erna zullen worden gedoneerd aan een goed doel. Evenals vorig jaar is dat Bewegen tegen Kanker.
De Lanenloop (5 kilometer) begint om 15.00 uur, eveneens op het Fazantplein. Opgeven
hiervoor graag via www.inschrijven.nl
U kunt zich met andere lopers uit uw laan, maar ook individueel aanmelden. In dat laatste
geval wel graag uw laan vermelden! De opzet van het evenement is weer als vanouds,
namelijk een competitie tussen teams van diverse lanen, waarbij de laan wint die het snelst
haar lopers binnenbrengt. Nadere informatie bij Robert Weij, e-mailadres
robertweij@ziggo.nl
Houd deze zomer s.v.p. nadere mededelingen over de Lanenloop en de borrel in de gaten
via de website van de wijkvereniging:
www.vogelwijkonline.nl
Doneer hapjes!
Bij dezen roept de Activiteitencommissie wijkbewoners op om hapjes voor de nazomer
borrel te doneren. Vorig jaar zijn van vele kanten allerlei lekkernijen ingebracht. De
sateetjes, pizzapunten en zelfs sushi’s vielen allemaal goed in de smaak! Hopelijk wordt het
opnieuw zo’n succes.
De snacks worden tijdens de borrel verkocht en zullen dus bijdragen aan het goede doel!
Wilt u iets klaarmaken? Meld het dan even via
activiteitencie@live.nl
Dat geldt trouwens ook voor sponsors. Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het
wijkfeest, laat het de Activiteitencommissie dan vooral weten!
Een goede vakantie gewenst en tot ziens op zondag 9 september!
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De man achter Haagsefotos.nl
Harry van Reeken: ‘Een uit de hand gelopen hobby’

Door Mischa Vos - Foto’s: Mischa Vos en Harry van Reeken

,,De meest bijzondere foto die ik gemaakt heb
is denk ik deze hier, vanaf het Strijkijzer op het
Rijswijkseplein. Mijn eerste Haagse foto vanaf
een heel hoog punt. Kijk, hier zie je de Zwarte
Madonna nog!”
Als u het afgelopen jaar de website
www.vogelwijkonline.nl van wijkvereniging De
Vogelwijk heeft bezocht, zag u op de homepage
bijna altijd een foto van een van de lanen in
onze omgeving. De man achter deze opnamen
is ras-Hagenees Harry van Reeken, verwoed
verzamelaar van foto’s van onze stad. Met zijn
camera heeft hij in de loop der jaren duizenden sfeerbeelden gemaakt van Haagse straten,

lanen, kades en pleinen. Ze zijn allemaal te zien
op zijn website www.haagsefotos.nl en nog
voortdurend komen er nieuwe plaatjes bij.
,,In totaal heb ik er nu al zo’n 17 duizend,’’ zegt
Harry, die vorig jaar zonder meer instemde met
het verzoek van toenmalig webmaster Peter
Arends om zijn foto’s te mogen gebruiken voor
het opfleuren van de Vogelwijk-website. ,,Ik
vind het leuk om samen te werken en elkaar
een beetje helpen.”
Nieuwsgierig geworden naar de man die
onze stad een warm hart toedraagt, reden
we onlangs naar het Laakkwartier, de Piet
Paaltjensstraat om precies te zijn, waar Harry
samen met zijn echtgenote Anneke woont.
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C&A
,,Ik ben in 1950 hier in het Laakkwartier geboren. Anneke komt uit het Westland,’’ steekt
Harry van Wal. ,,Wij ontmoetten elkaar bij
C&A. Niet tijdens het shoppen hoor, maar wij
werkten daar beiden, ik in het onderhoud en
Anneke als verkoopster.’’
,,In 1967 ben ik bij Rijkswaterstaat gaan werken. Ik ben daar begonnen als tekenaar, iets
wat wel in mij zat. Na een paar jaar werd ik
overgeplaatst naar Middelburg in Zeeland, bij
de Deltawerken. We hebben veertien jaar in het
zuiden van het land vertoefd. Wij woonden in
Goes en in Arnemuiden, echt een geweldige tijd
als ik eraan terugdenk.”
Fotografie
,,Na verloop van tijd rolde ik bij Rijkswaterstaat
in de fotografie. Ik deed een fotografie-opleiding bij de Fotovakschool en had op m’n werk
al gauw een eigen doka. Ik moest foto’s maken
van van alles en nog wat: de Deltawerken,
gemalen, plantjes, beestjes, noem maar op,
soms zelfs vanuit een vliegtuig of vanaf boten.
Tegenwoordig worden dergelijke klussen allemaal uitbesteed; je ziet bij de overheid dat
op veel zaken steeds meer wordt bezuinigd.
Maar goed, ik heb al die jaren veel plezier aan
het fotograferen beleefd. Ik moet nog drie jaar
voordat ik met pensioen kan. Dan kan ik nog
meer fotograferen!”
Website
Harry vertelt over het ontstaan van zijn website
haagsefotos.nl. ,,Ik heb eigenlijk van mijn werk
ook mijn hobby gemaakt. In 1999 ging ik me
verdiepen in het maken van websites. Ook
begon ik toen met het maken van foto’s van
straten in Den Haag. En op een dag dacht ik:
waarom zou je niet een leuke website met die
foto’s maken?”
Zo geschiedde. Harry combineerde twee
dingen die hij leuk vindt: websites maken en
fotografie. Maar met al die foto’s kreeg hij al
gauw last van ruimtegebrek op de server, totdat
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de Digitale Hofstad hem onbeperkt ruimte
aanbood. Sindsdien breidde zijn website steeds
meer uit.
Plattegrond
,,Ik kan mij nog herinneren dat ik een plattegrond van Den Haag op de site wilde plaatsen en dat de gemeente daar maar liefst 300
gulden voor in rekening wilde brengen! Toen
heb ik een beetje ‘gedreigd’. Ik vertelde dat ik
geïnterviewd zou worden door de Haagsche
Courant - dat was trouwens ook zo - en dat ik
daarbij gewag zou maken van deze absurde eis.
De gemeente stemde toen alsnog in. Ik mocht
het plattegrondje plaatsen en de gemeente nam
de kosten op zich!” Harry lacht triomfantelijk.
Diezelfde gemeente bood hem later de domeinnaam haagsefotos.nl aan en gratis serverruimte.
Het onderhouden van de website houdt stadsfotograaf Harry zoet. ,,Ik ben er elke avond wel
mee bezig. Er staan inmiddels vele duizenden
foto’s op, de meeste van mezelf. Soms plaats ik
wel eens iets van een ander, maar daar ben ik
een beetje mee gestopt, want de foto’s zijn niet
altijd in de stijl die ik op de site wil.”
Attentie buurtpreventie
Iemand die met een grote lens door de straten
van Den Haag struint om mooie plaatjes te
schieten, krijgt vast veel reacties, veronderstellen we. Dat blijkt echter nogal te wisselen, legt
Harry uit.
,,Als ik bijvoorbeeld in de Schilderswijk fotografeer, laat iedereen je lekker gaan. Niemand
die opkijkt. Maar kom ik in een wat chiquere
wijk, dan word ik al snel in de gaten gehouden!
In de Vogelwijk merkte ik een keer dat ik van
achter een ruit begluurd werd terwijl ik aan het
fotograferen was. De vrouw achter het raam
vertrouwde mij denk ik niet helemaal. Ik dacht
het spelletje mee te spelen door mij een beetje
voor haar te verbergen. En ja hoor, even later:
politie!”
Harry werd niet in de kraag gevat. ,,Ik vertelde

de agenten over mijn website en gaf ze mijn
visitekaartje. Toen kon ik weer verder!”
Prinsjesdag
Harry fotografeert ook evenementen. ,,Ik
begon ooit met Prinsjesdag, zo’n tien jaar geleden. Het gebouw van Rijkswaterstaat waar ik
werkte, stond aan de Kortenaerkade, tegenover
de Koninklijke Stallen, waar de Gouden Koets
vandaan komt. ’t Is de laatste jaren door de
toegenomen bewaking heel wat moeilijker
geworden om met Prinsjesdag goeie foto’s te
maken. Ik sta meestal op het Noordeinde om de
balkonscène te fotograferen, altijd weer leuk!”
Op zijn website staan ook panoramafoto’s. ,,Die
maak ik door verschillende foto’s achter elkaar
te schieten en er één grote foto van te maken.
Dan krijg je dat mooie resultaat.”
,,Van hoge gebouwen kun je ook prachtige

foto’s maken. Als er ergens in de hoogte wordt
gebouwd, loop ik altijd even de bouwplaats
op en vraag aan de opzichter of ik naar boven
mag om foto’s te maken. Ik word dan meestal
even vreemd aangekeken, maar als ik zeg dat
het voor mijn website is en ik een cd’tje voor
ze brand met de foto’s, is het meestal al gauw
geregeld!”
Reacties
,,Ik krijg een stuk of vijf mailtjes per week.
Veel mails komen van oud-Hagenaars die
nu in het buitenland wonen. Laatst kreeg ik
een mail van mensen uit Australië die vroeger op de Paul Krugerlaan hadden gewoond.
Zij vonden het bijzonder om te zien hoe het
straatbeeld na zoveel jaar was veranderd. Oh
ja, ook een keer een mail van een Hagenees
vanuit Spanje; hij zat gedetineerd en vond het

Een karaktervolle foto van het Plein uit Harry’s uitgebreide collectie
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leuk om op mijn site zijn stad te kunnen zien!
Iemand uit Zweden vond de site zo leuk, dat hij
Anneke en mij aanbood gebruik te maken van
zijn Zweedse huis. We zijn daar toen niet op
ingegaan.’’
,,Ik kreeg ook een keer een reactie van iemand
aan de Mozartlaan, die zich ‘ergerde’ aan de
foto waarop zijn woning te zien was. Er stond
een aanhangwagen voor zijn deur. Ik heb toen
die foto bewerkt en het wagentje weggehaald
en die man een mail teruggestuurd met de
vraag welke foto hij precies bedoelde. Daar heb
ik nooit meer een antwoord op gehad! Maar al
die reacties die je krijgt, maken het natuurlijk
wel extra leuk.”

Berichtje
Den Haag kent nauwelijks nog geheimen voor
Harry. ,,Ik denk dat ik alle plekjes van de stad
inmiddels wel ken,” zegt hij zelfverzekerd.
Bij mijn vertrek tip ik Harry toch even op het
duingebied aan de zuidkant van de Vogelwijk
dat onlangs fiks onderhanden is genomen. Een
week later zit er een e-mail in mijn inbox: Harry
is er inmiddels geweest en heeft enkele panoramafoto’s op zijn website geplaatst, alsook enkele
nieuwe foto’s van de Vogelwijk, want daar was
hij toch al een poos niet geweest!
Neemt u eens een kijkje op www.haagsefotos.nl.
En schroom niet Harry een berichtje te sturen!

Zondag 2 september kunt u onze
tuinstad herontdekken
Door Anneke van den Bogerd, lid Bomencommissie Vogelwijk
Onlangs hebben wij u in dit blad op de hoogte
gebracht van het komende lustrumboek van
de Bomencommissie. Inmiddels hebben we het
concept klaar en we zijn nu al zo trots !! ,,Ik wil
hier nooit meer weg “, is de conclusie als je de
teksten leest. ,,Wat een bijzondere plek is onze
tuinstad”.
Ook de historie van de groengebieden rondom
is zo interessant. U krijgt echt een stukje geschiedenis mee en natuurlijk ook hoe belangrijk al het groen voor ons leefklimaat is.
Gelukkig zijn er al wat sponsors die ons een
goed en groen hart toedragen. Maar wij
hopen natuurlijk dat het boek en het feest op
2 september door de wijkbewoners wordt
gedragen. Nog maar een keertje het banknummer van Wijkvereniging De Vogelwijk, o.v.v.
Lustrumboek: 295454.
Uw logo en naam of alleen uw naam worden
natuurlijk in het boekje vermeld.
Het feest op het Nachtegaalplein zal worden
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gehouden op zondagmiddag 2 september van
15.00 tot 18.00 uur. Zet het in uw agenda!
Lichel van den Ende, een omgevingskunstenaar,
komt met zijn spectaculaire creaties en kunstvoorwerpen onze feestmiddag een sprookjesachtig tintje geven. Wethouder Sander Dekker
mag het eerste boekje in ontvangst nemen en
daarna worden de boekjes voor een leuk prijsje
verkocht.
Wij hopen dat wijkbewoners met of zonder kinderen even langs komen en toosten op een toch
wel bijzondere gebeurtenis, namelijk een boekje
over het groen in je eigen wijk. Vele bomen
staan erin, misschien ook wel die van u!
Voor de kinderen is het helemaal feest:
Boomklimdiploma’s halen, labotree-car rijden
( laboratorium op wielen), klauteren op een
klimbaan en zoeken naar een verrassing! En
natuurlijk drankjes en hapjes.
We zien u graag op 2 september op ons
lustrumfeest.

‘Wijkschouw’ Vogelwijk-noord

Knelpunten genoeg, maar
nauwelijks zichtbare klagers
Tekst en foto’s: Mischa Vos

Samen met bewoners kijken naar knelpunten in de wijk die gevaarlijke of
onlogische situaties opleveren. Dat was het doel van de zogeheten wijkschouw
die het management van het stadsdeel Segbroek woensdagavond 20 juni in het
noordelijk deel van de Vogelwijk had georganiseerd. Het zuidelijk deel komt in
september nog aan bod.
Sander Klijnstra
Anders dan aangekondigd werd het werkbezoek van juni niet afgelegd door stadsdeel
directeur Hanneke Schippers maar door
Sander Klijnstra, teammanager Leefbaarheid
van Segbroek, geflankeerd door Martijn
van Veen, de chef van de wijkagenten in het
stadsdeel. Namens het bestuur van de wijkvereniging fietsten Arthur Wiggers en Rob Heidt
met hun gasten mee, terwijl in hun kielzog

een handvol wijkbewoners volgde. Sommige
bewoners kwamen bij bepaalde stopplaatsen
ter plekke tekst en uitleg geven als de fietsploeg
was gearriveerd.
De belangstelling vanuit de wijk was vooraf
veel groter ingeschat. ,,Veel Vogelwijkers
kunnen heel goed mopperen,’’ aldus een wel
aanwezige wijkbewoonster. ,,Maar nu er gelegenheid is om ter plekke tegen de gemeente te
mopperen, blijft iedereen thuis!”
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Sportlaankerk
De toekomst van de plek op de Sportlaan waar
nu nog de Sacramentskerk staat, tevens het
startpunt van de wijkschouw, zijn nog immer
onduidelijk. De wijkvereniging zet alles op
alles om het aangezicht van de markante en
gezichtsbepalende kerk te behouden, zo maakten de bestuursleden kenbaar, en wil voorkomen dat er hoogbouw voor in de plaats komt.
De voorlopige nieuwbouwplannen (twee
flatblokjes) zullen trouwens grote gevolgen
hebben voor de bomen rondom, die gekapt
moeten worden, en voor de veelgebruikte
doorsteek Sportlaan – Parkietschool, die zal
verdwijnen. Sander Klijnstra bekijkt de situatie
en zegt dat het om private grond gaat, wat een
inmenging vanuit de gemeente niet vergemakkelijkt.
Een stukje verderop wordt stilgestaan bij de
problematiek van de parkeeroverlast rondom
het HAGA-ziekenhuis. Het parkeerterrein voor
het ziekenhuis zelf is niet efficiënt ingericht,
wat er zeker tijdens bezoekuren toe leidt dat
auto’s in de wijk worden geparkeerd. Gelukkig
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is er vorig jaar overleg tussen vertegenwoordigers van het ziekenhuis, de gemeente en de
omwonenden op gang gekomen. Het laatste
nieuws is dat dat het ziekenhuis op 28 juni
nieuwe parkeerplannen zal presenteren. Nog
even afwachten dus.
Bus 24
Terwijl bus 24 passeert vraagt Sander Klijnstra:
,,Rijdt deze bus nu te hard?” De aanwezigen
knikken. Het is een van de ingebrachte problemen: de snelheid van bus 24. Wellicht zit er een
gevoelselement in: de Sportlaan is niet breed,
er staan auto’s geparkeerd aan beide kanten en
dan lijkt het alsof een bus die 50 km. per uur
rijdt veel sneller gaat, zeker als je als fietser
rakelings door zo’n kolos wordt ingehaald.
Desalniettemin weet een doorgewinterde
buspassagier te melden dat buschauffeurs er
vaak flink de vaart in houden. Terwijl het over
hoge snelheden gaat, raast er een BMW met
zeer hoge snelheid voorbij. De bestuurder weet
zelfs een auto in te halen. Het kenteken wordt
meteen genoteerd…

Kruising Segbroeklaan
Het betaald parkeren in de Bomenbuurt leidt
ertoe dat veel mensen hun auto parkeren in
het laatste stukje Fahrenheitstraat, ter hoogte
van het Juliana Kinderziekenhuis. Daar is het
namelijk nog gratis. Omdat de auto’s vaak wel
heel dicht op de zebrapaden en stoplichten bij
de Segbroeklaan geparkeerd staan, kan dit voor
fietsers riskant zijn. Ter plekke wordt gekeken
naar oplossingen. Een fietsvak? Gele stoepranden?
Kruising Houtrustweg Sportlaan
Door naar het begin van de Sportlaan, ter
hoogte van het Shell-tankstation. Hier wordt
wat langer stilgestaan, want het samenspel
van fietspaden en rijbanen voor snelverkeer
levert hier gevaarlijke situaties op. Alles blijkt
aangegeven te zijn via borden en bewegwijzering, maar de verkeersdeelnemer moet in korte
tijd zo veel informatie verwerken en bovendien
rekening houden met fietsverkeer van twee
richtingen, dat het bijna vragen is om moeilijkheden.
Ander punt: het geduld van fietsers die over
willen steken naar de Segbroeklaan richting de
Houtrustbrug wordt wel heel erg op de proef
gesteld. Ruim twee minuten wachten op een
groen stoplicht is eerder regel dan uitzondering. De bezoekende ambtenaren noteren de
klachten zorgvuldig.
Wie wel eens vanaf de Laan van Poot over de
Houtrustweg langs de waterzuiveringsinstallatie in de richting van de Scheveningse haven
loopt, zal het herkennen: als voetganger en
(brom)fietser deel je het fietspad, wat voor
beide verkeersdeelnemers niet aangenaam is.
Geconcludeerd wordt dat er met voetgangers
helemaal geen rekening is gehouden, want
aan de overkant van de Houtrustweg lopen is
sowieso onmogelijk.
Westwood
Bij discotheek Westwood aan de Laan van Poot
treft de groep Vincent Marshall, beheerder van

de uitgaansgelegenheid. Het is geen nieuws: de
bewoners van de aangrenzende nieuwbouwcomplexen ervaren veel hinder van de jongeren
die in de weekends hun nachtelijke avonturen
in vaak beschonken toestand voortzetten
rondom de terreinen van de flats. Ook wordt
gesproken over de overlast van taxichauffeurs
aan de Laan van Poot, waarbij Vincent aangeeft dat hij deze liever ziet gaan dan komen.
Ter plekke wordt gesproken over oplossingen:
verandering van de rijrichting naar de parkeerplaats bij de disco, waardoor taxi’s niet
meer aan de Laan van Poot parkeren? Maar
welke gevolgen heeft dit voor de ingang van de
waterzuiveringsinstallatie? Als het allemaal zo
simpel was…
Papier- en glascontainer
In de categorie ‘Waarom?’ wordt er halt gehouden op de Laan van Poot bij het begin van
de Pauwenlaan. Hier zijn twee nieuwe ondergrondse papier- en glascontainers geplaatst, die
echter - wellicht mede door het eenrichtingverkeer in die buurt - nauwelijks worden gebruikt.
Er zijn bovendien genoeg containers in de
nabije omgeving. Sander Klijnstra maakt ijverig
een aantekening op zijn lijstje voordat hij weer
op zijn fiets stapt.
Nieboerweg
Eindstop van de fietsroute is de bocht in de
Nieboerweg ter hoogte van het Distelvinken
plein. Onlangs nog vond hier een verschrikkelijk auto-ongeluk plaats. Het behoeft nauwelijks betoog dat deze bocht gevaarlijk is door
de vaak met hoge snelheid rijdende automobilisten, helemaal wanneer de tramrails door
de regen spiegelglad worden. Het is zelfs zo
dat bewoners er hun auto niet meer parkeren
(dat is ter plekke te zien!), want hoe vaak is het
al niet gebeurd dat er weer een auto de bocht
uitvloog?
Ook heeft al een paar keer een bakstenen tuinmuurtje van omwonenden het begeven nadat
autobanden grip op de weg hadden verloren
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Maar neem maar van mij aan: het is hier echt
gevaarlijk!” Inmiddels zijn er reflectoren in het
wegdek en nieuwe belijningen aangebracht en
wordt er nagedacht over snelheidsmetingen en
andere maatregelen.

en auto’s er vol waren ingereden. Mevrouw
Fischer, die al jaren aan de Nieboerweg woont,
komt ter plekke toelichting geven: ,,Echt, de
Formule 1 zou er jaloers op zijn!”
Al jaren vraagt zij samen met buurtgenoten
bij de gemeente aandacht voor de gevaarlijke
verkeerstoestand, die volgens haar is ontstaan
nadat de Nieboerweg een voorrangsweg werd.
Tot op heden krijgt zij onvoldoende gehoor: de
gemeente onderkent de Nieboerweg niet als
zeer gevaarlijk omdat er weinig geregistreerd
staat. Mevrouw Fischer: ,,Als je tegenwoordig
blikschade hebt, komt de politie niet meer
hoor! Dus het wordt ook niet geregistreerd
en dan denkt de gemeente: het valt wel mee.

Vervolg
Wat gaat de gemeente aan de gesignaleerde
knelpunten doen? Sander Klijnstra zegt dat
in het najaar, als de tweede wijkschouw heeft
plaatsgevonden, zal worden bekendgemaakt
wat de gemeente voor acties in gedachten heeft
om de situaties te verbeteren.
Het tweede deel van de wijkschouw, in het
deel tussen de Kwartellaan en de De Savornin
Lohmanlaan, vindt plaats op donderdagavond
27 september.
De wijkvereniging roept bewoners op om zo
snel mogelijk plekken en situaties kenbaar te
maken die aandacht van de gemeente behoeven. U kunt uw op- en aanmerkingen kenbaar
maken bij bestuurslid Arthur Wiggers via dit
mailadres: arthur.wiggers@planet.nl
Maar het meest zinvol is het natuurlijk om ook
zelf die avond mee te fietsen en eventueel een
toelichting te geven!
Tot ziens dus op donderdag 27 september. Aanvang 19.30 uur aan de kop van de
Kwartellaan bij de duinen.

Jonge wijkgenote in Andersen-musical
De 15-jarige Vogelwijkbewoonster Carmen van Asperen (Sportlaan) is een van de sterren uit de cast
van NME Kids on Tour die op 7 en 8 juli in het stadtheater van Zoetermeer op de planken staat voor
de musical 7Tales. Het gaat hier om een familievoorstelling, gebaseerd op het sprookje ‘Het meisje
met de zwavelstokjes’ van Hans Christiaan Andersen. Vorig jaar speelde Carmen mee in de succesvolle musical Hercules.
Op de basisschool was Carmen al actief met musicallessen en ze maakte haar theaterdebuut in 2009
met het Benefiet Musical Concert, een muzikaal spektakel van diverse musicalnummers. Ze kreeg
de smaak te pakken en deed vervolgens auditie bij het Nederlands Musical Ensemble, de NMEfoundation te Zoetermeer. Deze organisatie biedt talentvolle jongeren de kans hun talent verder
te ontwikkelen. Elke zaterdag krijgen ze les in zang, spel en dans en jaarlijks werken ze toe naar een
musical in de zomer.
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Wijkagent geeft gratis
veiligheidsadviezen
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Hoe kun je met een paar vrij simpele en tamelijk goedkope ingrepen je huis beter
beveiligen tegen inbrekers? Wijkagent Wilfried van de Vorst weet daar wel antwoord op. En hij wil dat u ook nog graag persoonlijk komen vertellen.
,,In samenwerking met de gemeente en de
laancoördinatoren uit de Vogelwijk is de politie
van het bureau Segbroek bezig met een actie
om de Vogelwijk meer inbraakbestendig te
maken,” zegt Wilfried. ,,Want hier zijn nogal
wat huizen die tot binnendringen uitnodigen.
Vaak lekker verscholen achter veel groen en
ook nog eens in veel gevallen met oude ramen
en deuren zonder goede veiligheidssloten.
Bovendien zijn hier heel veel huizen waar

overdag niemand thuis is. Geen wonder dat de
meeste inbraken overdag plaatsvinden.’’
Nachtegaalplein
Als onderdeel van het anti-inbraakoffensief
komt wijkagent Wilfried op verzoek bij mensen
thuis om de ‘inbraakgevoeligheid’ van de
woning te bekijken en adviezen te geven ter
verbetering van de situatie. Op een zonnige
junimorgen mochten we met hem op pad. Doel
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Houd inbrekers ook
tijdens vakanties
buiten de deur
1. Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet
ook niet wc-raampjes en ramen en deuren
van evt. schuur, garage en kelder. Sluit de
buitendeur deur af met het nachtslot.
2. Laat geen sleutels aan de binnenzijde in
de sloten zitten.
3. Binnendeuren niet afsluiten. Kostbaar
meubilair ook niet. Daarmee wordt extra
schade voorkomen.
4. Liefst geen geld, waardevolle papieren en/
of sieraden thuis achterlaten of ze anders
goed opsluiten.
5. Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus
bijv. geen briefje op de deur waarop staat
hoe lang u weg bent en spreek geen antwoordapparaat in met de boodschap dat
u op vakantie bent.
Geen touwtje uit de bus laten hangen.
Sluit de overgordijnen niet. Haal planten
niet uit de vensterbank. Etaleer geen
kostbaarheden. Vertel tijdens het boodschappen doen niet overal rond dat u op
vakantie gaat.
6. Zorg dat u bereikbaar bent en dat in geval
van nood altijd een bekende uw huis in
kan. Vraag familie of kennissen uw brievenbus dagelijks te legen en laat de post
neerleggen op een plaats die van buitenaf
niet zichtbaar is.
7. Zet ladders en andere dingen die inklimming kunnen vergemakkelijken weg.
8. Zet uw fiets altijd op slot, ook als u deze
binnen stalt. Nog handiger: laat de banden leeglopen.
9. Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis
achter.
10. Laat hier en daar bij invallende duisternis
enkele uren een lamp aangaan d.m.v. een
tijdschakelklok. Schakel elektrische apparaten uit en sluit gas- en waterkraan af.
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van zijn missie was dit keer een veiligheidsonderzoek in het huis van mevrouw Gerda
Bloema, een alleenstaande bewoonster van het
Nachtegaalplein.
,,Dit pand wordt al 75 jaar door de familie
Bloema bewoond,’’ zegt de gastvrouw trots.
,,De ouders van mijn man trokken er in 1937 in
en daarna mijn man en ik. Het is trouwens nog
tot eind jaren tachtig een huurhuis geweest.
Toen konden we het pas kopen.’’
Inbraken
De afgelopen twintig jaar is het huis tweemaal
door een inbreker bezocht, vertelt de bewoonster aan Wilfried, die voor dit bezoek zijn collega Karin van Raamsdonk van de Bomenbuurt
heeft meegenomen. ,,Eén keer kwam de
inbreker binnen door een wc-raam aan de
achterkant en een keer met behulp van een
koevoet via de voordeur. In beide gevallen was
er niemand thuis. Op de betreffende ramen is
toen wel een extra beveiliging met slotjes aangebracht, maar Wilfried ziet al gauw dat veel

andere ramen en vooral de tuindeuren met
spanjoletsluiting allesbehalve goed beveiligd
zijn. ,,Dit krikken ze binnen een minuut open,’’
wijst hij op een tuindeur. ,,En nu we het toch
over openkrikken hebben: het is verstandig
om ook een extra slot aan de onderkant van
de voordeur te laten aanbrengen. Veel mensen
hebben een extra slot aan de bovenkant van de
deur, maar de onderkant is veel effectiever. Als
je met je voet van buitenaf tegen de onderkant
drukt, zie je al dat de deur makkelijk een aantal centimeters meegeeft.’’
Minutieus rondkijkend dwaalt Wilfried door
het hele huis, allerlei situaties aanwijzend die
ene inbraakrisico kunnen opleveren. ,,Ik wil u
niet bang maken hoor, en ook niet op kosten
jagen,’’ zegt hij geruststellend. Maar het is
goed om u te realiseren dat u met eenvoudige
ingrepen de kans op een inbraak aanzienlijk
kunt verkleinen.’’
Folders
Bij het afscheid laten de beide wijkagenten een
aantal folders achter en een waarschuwing
tegen babbeltrucs. Via de laancoördinator – of
als die er niet is, via Victor Veenman van de
Commissie Buurtveiligheid – kan elke wijkbewoner een gratis tijdsklokschakelaar krijgen
en een apparaatje dat de voordeur op een kier
houdt als er onbekenden hebben aangebeld.
Dat apparaatje, een zogeheten kierstandhouder, word desgewenst gratis door de gemeente
aan de binnenkant van de deur bevestigd.
Wilt u ook een anti-inbraakadvies van de
wijkagent?
Stuur hem een e-mail met uw naam, adres en
telefoonnummer, gericht aan:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
of bel 0900-8844 en zeg dat u in contact wilt
komen met wijkagent Wilfried van der Vorst
van de Vogelwijk. De telefoniste geeft dan uw
adres en telefoonnummer aan hem door en
u wordt dan zo snel mogelijk door Wilfried
benaderd.

Kleinkinderen

Theater
Sophie en Daphne zijn dol op theater
maken en dat gebeurt bij opa en oma nog
letterlijk tussen de schuifdeuren. Als er
gegeten is, zetten de meisjes stoelen klaar
waarop opa, oma en papa plaats dienen te
nemen. Vervolgens krijgt het publiek een
kaartje uit het kwartetspel – dat nu een
entreebewijs is – in de hand gedrukt met
de mededeling dat dat goed moet worden
bewaard, want ,,er kan controle komen”.
Papa, opa en oma beloven het kaartje goed
vast te houden.
Daarna volgt de uitvoering. Dat kan een
dansje zijn, een toneelstukje of een liedje
uit de serie ‘Kinderen voor kinderen’.
Maar de dames kunnen ook iets van Lady
Gaga laten horen en sinds kort valt er zelfs
te genieten van een breakdance. Na het
daverend applaus wordt netjes een buiging
gemaakt.
Het publiek heeft weinig inspraak bij de
lengte van de opvoering. Dat kan namelijk
eindeloos doorgaan, maar het publiek
mag zich nergens mee bemoeien. Dat komt
zo: enkele jaren daarvoor, toen nichtje
Maud nog niet naar de basisschool ging en
op de donderdagse oppasdag ook bij opa
en oma kwam, waren Sophie en Daphne
(die jonger zijn) altijd ‘het publiek’ als
Maud optrad. Maud deed dan bijvoorbeeld
een dansje op het gras in de achtertuin en
Sophie en Daphne mochten op het randje
van het terras zitten en ernaar kijken.
Als Sophie dan dacht dat zij gezellig mee
kon dansen, werd ze door Maud terecht
gewezen en naar het randje van het terras
gedirigeerd met de mededeling: ,,Nee, jij
moet zitten, jij bent publiek!”
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Patat en meer dan dat
Tekst: Madelon Kranenburg - Foto: Ruud van der Hoofd
Bij de duinopgang op de hoek van de De
Savornin Lohmanlaan en de Laan van Poot
staat al sinds jaar en dag een snackcar.
Mevrouw Romijn was zijn voorganger, maar
het uitgiftepunt is al sinds 1977 in handen van
Henk van der Wulp (55), alias Henk Patat.
,,Een patatje kost bij mij gewoon nog 2 euro,
ik wil de mensen niet beduvelen. Ik snap niet
dat mensen bij een benzinepomp voor twee
gesmeerde boterhammen 3,80 euro betalen.”
Voetbalkater
We spreken ras-Hagenees Henk, opgegroeid in
de Schilderswijk, in zijn ‘kantoor’, een opslagruimte op een industrieterrein in Zoetermeer.
Het is de dag na de EK-voetbalwedstrijd
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Nederland-Duitsland. ,,Ik kom net uit het
vliegtuig vanuit Oekraïne en heb een kater,
maar niet van de drank,” zegt hij.
Voetbal, maar zeker ADO Den Haag, is de
grote passie van Henk. Het spreekt dan ook
bijna vanzelf dat één van de 21 snackwagens
van Henk van der Wulp bij het ADO-stadion
staat. ,,Ik ben lid van de businessclub, maar
voel mij het meest thuis tussen de echte supporters. Soms gaan ze wel eens te ver, maar als
je die gasten op de juiste manier aanspreekt,
zijn ze heus wel voor rede vatbaar”, aldus
Henk.
Evenementen
,,Na mijn schooltijd zat ik samen met mijn oom

op de vrachtwagen. We kwamen toen veel in
Schotland en Engeland en daar zag ik mobiele
kraampjes rijden van de slager, groenteboer
en visboer. Toen dacht ik ‘Hé dat is een gat in
de markt’ en ik ben dat in Nederland met patat
gaan doen. Ik was een van de eerste ondernemers met een mobiele patatkraam. Daarom
heb ik ook zulke goede vergunningen en mag
ik vrijwel overal staan.”
Al snel wist Henk zijn ‘wagenpark’ uit te breiden. Bij grote evenementen is hij inmiddels
al decennialang kind aan huis. Zo stonden er
bijvoorbeeld wagens van hem bij de vredesdemonstraties in de jaren tachtig, bij popconcerten en bij de drie recente Elfstedentochten.
Henk: ,,De vredesdemonstraties in Amsterdam
- voor mij ‘020’ - en in Den Haag op het
Malieveld en in het Zuiderpark waren echt
grote financiële klappers. Het liep als een
trein. Ik bleef alleen zitten met de blikjes Coca
Cola, want dat was Amerikaans en dat wilden
de demonstranten dus niet.”
Feesten en partijen
De wagens van Henk Patat rijden door heel
Nederland, maar vooral in de vier grote steden. Niet alleen is hij te vinden op grote evenementen, want zijn bedrijf kan ook worden
ingehuurd voor feesten en partijen. Dat gaat
dan onder de naam ´Henk Patat´ óf ´Van der
Wulp Cateringservice´.
Henk legt het verschil uit. ,,Het is in feite
hetzelfde hoor, alleen hebben we andere
hesjes aan en het klinkt wat luxer. We zijn
die naam met ´Cateringservice´ ook op
wagens gaan gebruiken toen we in 2007 op
de Koninkrijksspelen in Den Haag stonden.
Dat was een evenement waar de koninklijke
familie ook bij aanwezig was. Aardige, joviale
mensen. Alleen jammer dat Willem Alexander
voor Ajax is. ‘t Is een schande, want hij is in
Den Haag geboren!” De tirade wordt met een
vette knipoog afgesloten.
,,Met de naam Van der Wulp Cateringservice
geven we trouwens ook aan dat we veel meer

kunnen leveren dan alleen patat en dergelijke.
Voor feesten vanaf ongeveer honderd man
werken we met koks en ander personeel die
de hele aankleding en catering verzorgen.
Maar als je een feest geeft, behoort gewoon
een patatkraam voor de deur ook tot de mogelijkheden hoor.”
Gezond
Over gezonde voeding heeft Henk een duidelijke opvatting: ,,Dat zogenaamde broodje
gezond is een fabeltje. Ze noemen het gezond
omdat er komkommer, tomaat sla en kaas
tussen zit. Maar kaas is vet en dat broodje, dat
in de oven afgebakken moet worden, is net zo
vet als een kroket. Eens per week een patatje
kan helemaal geen kwaad. Alles met mate. Je
eet toch ook niet achter mekaar een hele pot
pindakaas op vijf boterhammen?´´
,,Veel kinderen bewegen gewoon te weinig. Ik ging als jongetje na schooltijd buiten
voetballen. Nu zitten ze achter de computer.
Afgelopen winter stonden we tijdens het
schaatsweer in het Zuiderpark. Vroeger was
het daar dan hartstikke druk met kinderen,
maar nu vond ik het aantal kinderen tegenvallen.”
Familie
Henk is getrouwd met Hanny en heeft twee
zoons - Henkie en Kees - en een dochter,
Rebecca. ,,In de kraam bij de ingang van de
duinen aan de rand van de Vogelwijk staan
mijn vrouw en kinderen ook geregeld. Ik kan
door een ongeluk niet meer lang staan en laat
dit werk helemaal over aan mijn familie.” Zijn
lichamelijke pech was een typisch voorbeeld
van ‘een ongeluk in een klein hoekje’. Henk:
,,Ik wilde opstaan uit zo’n verrijdbare bureaustoel, maar een losse schoenveter bleef onder
een wieltje hangen. Ik struikelde en brak mijn
enkel. Later is daar een infectie bijgekomen.
Ik heb maanden in het ziekenhuis gelegen en
drie jaar lang op krukken gelopen.”
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Duinen
,,Veel mensen vinden het gerestaureerde duingebied tussen Kijkduin en de Vogelwijk mooi
geworden. Maar ik vond het met die bomen
en struiken toch mooier. Jammer, mij is niks
gevraagd. Maar we staan daar wel goed bij het
eind van de Laan van Poot. De kraam is open bij
mooi lente- en zomerweer, bij echt wandelweer
en in de winter als het sneeuwt en de kinderen
met hun sleetje naar beneden komen. We heb-

ben goede contacten met de mensen uit de wijk
en krijgen er ook wel werk van. We worden wel
eens benaderd door scholen uit de buurt, maar
ook door wijkbewoners. Dan hebben ze een
feestje, een straatfeest of een bruiloft en dan
komen wij met een wagen voorrijden en dan
gaan ze met z’n allen patat eten.”
www.henkpatat.nl
www.vanderwulpcatering.nl

Vijfde Spotvogel-straatfeest:
Genieten voor jong en oud

Door Mirjam Vollering
Op zaterdag 16 juni vond in het meest zuidelijke
deel van de Spotvogellaan de vijfde editie van
de Spotvogel-straatspeeldag plaats. Traditioneel
werden ook weer alle aangrenzende ‘buren’
uitgenodigd, dus er waren ook gasten uit de
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Kramsvogel-, Kruisbek- en Tortellaan en van de
Laan van Poot. Ooit opgezet als straatspeeldag
voor de kinderen is het evenement inmiddels,
met borrel en barbecue, al jaren een minimaal
even groot feest voor de volwassenen.

Barbecue
Voor de ouders was inmiddels de Australische
barbecue op stoom gekomen, die alle andere
klaargezette barbecues overbodig maakte.
En gezien de volle glasbak de volgende dag
bleef ook de wijn bij het eten passen. Terwijl
de kinderen zongen (Woody, Spike – wow!)
en inmiddels zonder enig probleem zelf op het
open podium de muziek bedienden, borrelden
de ouders er trots omheen. Een mooie gelegenheid om eens verder te komen dan de dagelijkse begroeting tussen huis en auto.

Konijntje
Tussen dagen van regen, kou en bewolking
hadden we het grote geluk een zonnige onbewolkte middag en avond te treffen. Om 15.00
uur gingen de kinderen met hun scorekaarten
van start langs hindernisbanen, touwtrekken,
voetballen, knikkeren, schmincken, knutselen, een nagelstudio en een djembé-workshop
(door gymleraar Eddy) die de buurt deed
schudden. Dit laatste wellicht door de microfoon die in het midden werd gezet. Tussendoor
kon ieder het open podium betreden voor een
lied, verhaal of andere performance, waarvan
met meer of minder schroom gebruik werd
gemaakt.
Aan alles werd met groot fanatisme deelgenomen, daar onder de kinderen het gerucht rondging dat de hoogste score over alle onderdelen
bij akkoord van de ouders een klein wit konijntje zou opleveren of – bij geen akkoord - een
grote foto van hetzelfde dier. Liv Schavemaker
werd uiteindelijk de trotse eigenaresse van het
konijntje.

Organisatie
De organisatoren Jantien Rutte, Eva Kraus,
Annet Spijker en Mirjam Vollering hadden aan
een paar gezellige avonden genoeg gehad om
het evenement op te zetten. Er was genoeg
mankracht om de taken te verdelen: brieven
schrijven en verspreiden, het spelletjesparcours, de scorekaarten, materialen en muziek
regelen en natuurlijk de boodschappen doen.
Als volleerde collectanten gingen we langs de
deuren om gasten uit te nodigen, waardoor we
kennismaakten met vele nieuwe buren met kinderen. Volgend jaar kan dit vast nog slimmer.
Aan onze gasten, gepland of spontaan aangewaaid: veel dank voor de gezelligheid!
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Brandweerwagen test rijbaan
Spotvogellaan
Door Dick van Rietschoten

Woningen en andere gebouwen moeten altijd bereikbaar zijn voor hulpdiensten,
luidt een gulden regel in het verkeer. Maar als een straat is opengebroken en er
zijn diepe geulen gegraven, zoals in de Vogelwijk geregeld te zien is, dan wordt het
lastig. In zulke gevallen geldt altijd dat de hulpdiensten een pand op tachtig meter
moeten kunnen naderen.

Daar wordt ook in de Vogelwijk strikt de hand
aan gehouden. Elk huis waar voor de deur
wordt gegraven om een nieuw riolering en
hemelwaterafvoer aan te leggen, ligt maximaal
tachtig meter van een berijdbaar stuk weg of
straat. En de aannemerscombinatie HaboBAM, die het project uitvoert, zorgt er altijd
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voor dat een opengereten wegdek niet langer
open ligt dan nodig is en dat de straat zo snel
mogelijk weer berijdbaar wordt. Nadat het
commando ‘zand erover’ is uitgevoerd, worden
er stalen rijplaten neergelegd, waar in elk geval
brandweer en ambulancediensten gebruik van
kunnen maken.

Veiligheidssituatie
Bij werkzaamheden aan Haagse straten komt
de brandweer af en toe de bereikbaarheid
testen. In mei bezocht een brandweerploeg
de Vogelwijk op uitnodiging van gemeentelijk
projectcoördinator Piet Ham. De wagen reed
onder meer over het zojuist dichtgegooide eerste gedeelte van de Spotvogellaan, waar net de
rijplaten waren aangebracht. De veiligheidssituatie bij het rioolproject was dik in orde,
zo kregen de coördinator en het team van
uitvoerders te horen. Een bijkomend voordeel
van het rode bezoek was dat de zware brandweerwagen een mooi extra hulpmiddel was
om de nieuwe ondergrond te laten inklinken.
De werkzaamheden aan straten en rioleringen in de wijk verlopen al bijna weer volgens
het oorspronkelijke schema. In februari kon
wegens de vorst in de grond pas drie weken
later worden beginnen dan de bedoeling was.
,,Maar door flink aanpakken hebben we nu al
twee van die drie weken achterstand ingelopen,’’ zegt BAM-uitvoerder Jan Ruijsestein
tevreden.
Bouwvakvakantie
Intussen komt de bouwvakvakantie snel naderbij. Van maandag 16 juli tot maandagochtend 6 augustus wordt er niet gegraven en niet
aan de riolering gewerkt. De stratenmakersploeg werkt echter nog tot en met vrijdag 20
juli door. ,,Tegen die tijd is de Rietzangerlaan
helemaal klaar en met man en macht proberen
we de Kraaienlaan, die de afgelopen weken
ook open lag, voor 20 juli helemaal dicht te
hebben,’’ zegt gemeentelijk technisch opzichter Peter Blaauw.
In de laatste dagen van juli komt een ‘breekploeg’ die al op vakantie is geweest alvast een
stuk van de Pauwenlaan tussen Kwartellaan en
Fuutlaan open leggen, zodat daar op 6 augustus de van vakantie teruggekeerde rioolploeg
direct aan de slag kan.
In de nazomer komen ook het Eiberplein en de
Kiplaan aan de beurt.

Pieter Duisenberg
maakt grote kans op
Kamerlidmaatschap
Pieter Duisenberg, sinds begin 2006 voorzitter van
wijkvereniging De Vogelwijk, staat bij de komende
Kamerverkiezingen van 12 september op de 23ste
plaats van de VVD-kandidatenlijst. Hij weet nog
niet of hij zijn Vogelwijkfunctie zal neerleggen als
hij tot Kamerlid wordt verkozen.
Pieter Duisenberg is de zoon van Wim Duisenberg,
voormalige PvdA-minister van financiën (19731977) en oud-president van de Nederlandsche
Bank en de Europese Centrale Bank.
Curriculum vitae
De nu 45-jarige Pieter werd geboren in
Washington, waar z’n vader destijds bij het
Internationaal Monetair Fonds werkte. Zijn
basisschool en middelbare school doorliep hij
in Den Haag, waarna hij in Rotterdam economie
studeerde, met als specialisatie macro-economie.
Later studeerde hij nog twee jaar financiële bedrijfsadministratie in Amsterdam.
In 1992 ging hij werken bij Shell en na een intermezzo bij adviesbureau McKinsey & Company
(1998-2002) keerde hij bij Shell terug als financieel
manager van de divisie Duurzame Energie en
vervolgens als controller voor de Europese olie- en
gasexploratie.
In 2007 werd hij financieel directeur van een
bedrijf in Led-verlichting en in de zomer van 2009
stapte hij over naar energiebedrijf Eneco, waar hij
eveneens de functie van financieel directeur ging
bekleden.
Daarnaast is Pieter Duisenberg sinds mei vorig
jaar lid van de Raad van Commissarissen van
Madurodam. Wat de VVD betreft is hij enige tijd
actief geweest in het Haagse lokale VVD-bestuur.
Aanvankelijk werd hij als Kamerkandidaat op
de 24ste plaats gezet, maar doordat Kamerlid
Charlie Aptroot, die binnenkort burgemeester
van Zoetermeer wordt, uit de lijst werd geschrapt,
schoof Pieter een plek op.
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Doe mee aan de wintercompetitie
huiskamerbridge in de Vogelwijk
De winter is nog ver weg, maar in september begint alweer de wintercompetitie Vogelwijk- huiskamerbridge, een traditie die haar oorsprong vindt
in de jaren negentig in de omgeving van de Roodborstlaan.
Een groep van circa twaalf bridgeparen speelt
één keer per maand van september t/m april
een wedstrijd van 20 spellen. Liefhebbers
dienen zich deze zomer voor deze competitie
aan te melden.
Voor de competitie begint krijgen alle deel
nemers eind augustus een speelschema. Je
weet wie je tegenstander is in de betreffende
maand en samen maak je een afspraak om
te spelen: bij de tegenstander thuis of bij
jou, overdag of ‘s avonds, in het weekend of
doordeweeks, net wat jullie samen het best
uitkomt.
De afspraak geef je door aan Paul Strik op
de Roodborstlaan 7. Daar haal je ook de tas
met spellen op en na afloop breng je de tas
daar weer terug. Aan het einde van de maand
rekent Paul de stand uit. Zo kun je per maand
dalen of stijgen in de competitie.
Sociaal contact
De bridgers spelen voor hun plezier en het
sociale contact staat voorop. De deelnemers
wonen verspreid in de wijk. Van appartementencomplex Groot Houtrust tot het eind van de
Laan van Poot. Het is leuk om op die manier je
kennis over de wijk en de bewoners te vergroten.
Ook beginnende bridgers kunnen meedoen.
Dit is bij uitstek een hele goede mogelijkheid
om op een plezierige manier speelervaring op
te doen. Als één speler van een bridgepaar niet
uit de Vogelwijk komt, is dat geen probleem.
Invaller(s) en reservespeler(s) zijn eveneens
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van harte welkom, bijvoorbeeld omdat je niet
alle keren kunt/wilt spelen.
Aan het eind van de winter sluiten we de
competitie af met een gezellig etentje. Dit jaar
was dat op zondag 10 juni in het restaurant
van tennispark Berg en Dal. Na een apéritief
met bittergarnituur (met dank aan de wijkvereniging !) op het zonnige terras hebben we op
eigen kosten heerlijk gegeten. Zo is de competitie 2011/2012 in een geanimeerde sfeer
afgesloten.
Aan de wintercompetitie zelf zijn geen kosten
verbonden. Wie nog vragen heeft of zich direct
wil aanmelden, kan daarvoor terecht bij Paul
Strik en Paula Otten, Roodborstlaan 7, tel.
(070)3220757. E-mail: Paul.nld@gmail.com

Een zonnige rallyrit
over Zuid-Hollandse eilanden
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Wat is het product van de cijfers die de som
vormen van de cijfers van de Vogelwijkpostcode?
Het lijkt een makkelijke rekensommetje. Wie
de postcodecijfers 2566 bij elkaar optelt, krijgt
19 als uitkomst en het product daarvan is 1x9.
Het antwoord is dus 9. Toch had ruim de helft
van de deelnemers aan de 8e Vogelwijk Classic
Car Rally op de tweede zondag van juni deze
opgave fout berekend. Het deed de organisatoren Carine Smith en Eric van der Maarel, die
met deze rally weer een prachtig stuk liefdewerk hadden afgeleverd, hoofdschuddend
verzuchten dat ze het intelligentiepeil van hun
wijkgenoten hoger hadden ingeschat.

Omgekeerd ontvingen Carine en Eric niets
dan lof voor het creatieve en avontuurlijke
karakter van de tocht, die dit keer via de pont
Maassluis-Rozenburg door het Zuid-Hollandse
eiland Voorne-Putten naar de kop van Goeree
koerste. Daar werd in de haven van Stellendam
een gezamenlijke lunch genoten, buiten op
een terras in de zon, zoals het eigenlijk in juni
hoort. Aangezien juni de laatste jaren vaak
behoorlijk herfstig uitpakt, werden alom de
zegeningen van het fraaie weer geteld. Was de
rally een dag eerder verreden, dan zou die hebben plaatsgevonden in harde wind, onder een
zwaarbewolkte hemel en bij een waterkoude
temperatuur.
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lijkheidsgraad. Ondanks het feit dat goed uit je
doppen kijken voor rallyrijders als belangrijkste
regel geldt, bleek bijna elke equipe moeite te
hebben om ter hoogte van Rockanje in één keer
de juiste weg te vinden.
Eén van de aardige onderdelen van de rally was
de ‘rijproef’ die op een verlaten stukje weg op
het eiland Rozenburg moest worden afgelegd.
Puur op gevoel dienden de chauffeurs daar een
afstand van precies 371 af te leggen.
Borrel
Zoals gewoonlijk troffen alle deelnemers elkaar
aan het eind van de middag bij restaurant De
Wildhoef, waar borrelend kon worden nabeschouwd. Voorafgaand aan de prijsuitreiking
somde wijkvoorzitter Pieter Duisenberg alle
sponsors op zonder wie deze Vogelwijkrally
niet had kunnen worden gehouden: van druk-

Rijproef
De puzzeltocht, waaraan een aantal nog niet
eerder vertoonde oldtimers deelnam, telde
ruim tachtig equipes. Evenals vorig jaar waren
die opgesplitst in een sportklasse (voor de
ervaren rallyrijders) en een toerklasse, met een
iets afwijkende route en een wat lagere moei-
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kerij Pasmans (die ook dit wijkblad verzorgt)
tot en met slager en rallyrijder Nico Englebert,
die voor de winnaars een kilo kwaliteitsvlees
beschikbaar had gesteld.
Bijgaand een fotografische impressie van het
evenement en de opsomming van de bekerwinnaars uit de twee categorieën. De volledige
einduitslag is te vinden op de website
www.vogelwijkonline.nl
De overall winnaar was dit jaar het team van
Tom Verhaar en Peter Schwarz. Zij mochten de
wisseltrofee mee nemen. De poedelprijs ging
naar een van de sponsors, Michaël Lentze (van
notariskantoor Ellens & Lentze) en zijn vrouw
Natascha, die met hun ruim veertig jaar oude
Citroën pech kregen, toch naar huis wisten
terug te keren en daarna doodleuk met een
andere auto de draad weer oppikten.
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Winnaars Sportklasse:
1. Edwin en Carola Doesb
urg - Alfa Romeo
Spider 1978
2. Marcel Revet en Christ
ine van Blitterswijk
- MGA 1958
3. Cor Snijders en Rolan
d Smeets - Saab 99
Turbo 1979
Winnaars Toerklasse:
1. Tom Verhaar en Peter
Schwartz - Saab
900 Cabrio 1993
2. Willem Jan Krijgsman
en Annke Bijnen Mercedes W126 420SE 19
88
3. Team Van Raamt - Triu
mph TR6 1974
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Stormachtige aanloop naar de zomer

Evenals de afgelopen jaren is ook
in 2012 de aanloop naar de zomer
(voor zover er van een zomer sprake
was) behoorlijk stormachtig geweest. De botsing van warme en
koude luchtstromingen en van hogeen lagedrukgebieden veroorzaakte
onder meer in de tweede en derde
week van juni vooral aan de kust
harde wind, vaak dagen achtereen.
In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag
9 juni woei in de duinstrook aan
de Laan van Poot ter hoogte van de
Fazantflat een oude zilverpopulier
om. De boom, waar al een kruis op stond ten teken dat hij oud, ziek en zwak was, kwam midden op
het wegdek terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om het gevaarte in stukken te zagen
en naar de kant te slepen. Elders in de wijk waren in juni meer gevallen van stormschade zichtbaar,
onder meer aan de zuidkant van de Sijzenlaan ter hoogte van de Kwartellaan.
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Kortom
Zomers orgelconcert
in Houtrustkerk
Op zondag 22 juli van 12.00 tot 12.30 geeft organiste Marieke Stoel op de beide orgels van de
Houtrustkerk (aan het eind van de Beeklaan)
een recital. Zij speelt composities van Zipoli,
Louis Vierne en Paul Barras. De toegang is vrij
en na afloop wordt er gecollecteerd.

Inbreker op junimiddag in
Haviklaan gearresteerd
Dankzij een oplettende bewoner van de
Kauwlaan hebben agenten op woensdagmiddag 13 juni even verderop aan de Haviklaan
een 28-jarige man kunnen arresteren die kort
tevoren bij een huis had ingebroken. De arrestant had de sieraden die hij bij de inbraak had
buitgemaakt nog bij zich. Bovendien bleek hij
op een gestolen fiets te rijden.
De alerte bewoner van de Kauwlaan waarschuwde tegen half vier ’s middags de politie
toen hij zag hoe een man op verdachte wijze bij
woningen naar binnen keek. Dankzij het door
hem doorgegeven signalement konden agenten
de verdachte korte tijd later op de Haviklaan
aanspreken. De man kon geen geldig legitimatiebewijs tonen, waarna de agenten hem
vroegen zijn zakken te legen. Daarbij kwamen
diverse sieraden tevoorschijn.
De agenten hielden de man aan voor het niet
kunnen tonen van een legitimatiebewijs en
brachten hem over naar het politiebureau.
Daar bleek dat er zojuist een melding binnen
was gekomen van inbraak en diefstal bij een
hoogbejaarde vrouw uit de Haviklaan. De bij
de arrestant aangetroffen sieraden hoorden toe
aan deze bewoonster.
Bij controle van de damesfiets die de verdachte

bij zich had, kwam aan het licht dat de fiets op
30 mei was gestolen in de Bankastraat. De eigenaresse kreeg haar rijwiel snel terug. Tot slot
bleek dat de arrestant nog een openstaande
boete van 150 euro had.

Kinderopvang De Blauwe Boxer
na bijna jaar officieel geopend
Vorig jaar zomer ging op het sportcomplex
van Haag Atletiek aan de Laan van Poot het
kinderopvangcentrum De Blauwe Boxer van
start. Bijna een jaar later, op 20 juni, kwam
wethouder Ingrid van Engelshoven (onderwijs en dienstverlening) deze buitenschoolse
opvang tijdens een sportief feestprogramma
officieel openen. Zij deed dat samen met Ruud
Fabrie, voorzitter van Haag Atletiek, en Riné
van Dingstee, directeur van de stichting SKON
kinderopvang.
De Blauwe Boxer en Haag Atletiek werken
nauw samen en versterken elkaar.
Ruud Fabrie: ,,Deze buitenschoolse opvang
is een buitenkans voor kinderen om kennis te
maken met atletiek. Deze samenwerking zet
zowel Haag Atletiek als de wijk op winst.”
Meer informatie over de opvang:
zie www.skon.nl/deblauweboxer
telefoon: 06 52 75 76 00

Gezelschapsdienst voorkomt
vereenzaming en isolering
In de negentiende eeuw maakte de
Amerikaans-Engelse schilder Whistler een
portret van zijn moeder, dat later zeer beroemd werd. Je ziet een bejaarde vrouw in
Victoriaanse kledij in een leunstoel zitten en je
voelt instinctief dat deze vrouw allang geen actief leven meer leidt en haar dagen merendeels
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Kortom
in eenzaamheid slijt. Dit schilderij inspireerde
Marijke Tevreden uit Den Haag, voorheen
werkzaam in de thuiszorgbranche, tot de
oprichting van een ‘gezelschapsdienst’ voor
ouderen, onder de naam Whistler’s Moeder.
Bij deze organisatie kunnen alleenstaande
ouderen tegen een schappelijk tarief enkele
uren per dag of per week een gezelschapsdame
inhuren voor allerlei activiteiten: winkelen of
ergens wat eten of drinken, meegaan naar een
theatervoorstelling of film, maar ook voorlezen uit boeken of tijdschriften of helpen bij
de persoonlijke administratie. Tevens biedt
Whistler’s Moeder professionele ondersteuning
aan mensen die als mantelzorger werkzaam
zijn voor zieke, dementerende of gehandicapte
familieleden, vrienden of buren.
Meer informatie: zie de website
www.whistlersmoeder.nl of tel. 06-44570378.

Vanaf september biedt HALO
weer tennisarrangement aan
Vanaf maandag 17 september gaat op de kunstgrasbanen van de HALO (Laan van Poot 363)
weer een serie tennislessen voor beginners of
licht gevorderden van start. De lessen worden
verzorgd door studenten die naast hun studie
tot leraar lichamelijke opvoeding ook de opleiding tot tennisleraar van de KNLTB grotendeels
hebben voltooid. Zij staan onder supervisie van
Hans Melaard, docent tennis van de HALO.
De tarieven zijn zeer laag: 10 lessen in een
groep van vier personen kosten bijvoorbeeld
slechts € 80. Voor kinderen geldt een goedkoper tarief. Beginnende tennissers kunnen
tijdens de lessen een racket lenen.
De HALO biedt ook arrangementen voor vrij
spelen t/m eind december. Alle informatie plus
de inschrijfmogelijkheden kunt u vinden op de
website www.halotennis.nl
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In augustus nog plaats
bij HALO-sportkamp
Voor de week van 13 tot 17 augustus is er voor
kinderen van 6 tot en met 14 jaar nog plaats
om deel te nemen aan het zomersportkamp dat
de HALO organiseert. De kinderen komen elke
ochtend naar de HALO om onder deskundige
leiding allerlei activiteiten te ondernemen (o.a.
dansen, tennissen, turnen en surfen, maar ook
theater) en gaan aan het eind van de middag
weer naar huis.
Wilt u meer weten over de kosten en de
verschillende mogelijkheden of een impressie krijgen van de sportkampen van vorig jaar
zomer? Kijk dan op:
www.haagsesportkampen.nl

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE KOOP - Jongensschoentjes (dichte schoentjes
en sandaaltjes) vanaf maat 19 t/m 24.
Sommigen zijn nauwelijks gebruikt. Ik wil ze heel
graag kwijt voor een klein bedrag.Tel.3316516.
  
GEVONDEN - Op 7 mei op de Oude Buizerdlaan
trouwring met inscriptie: Marjolein 11-9-’86.
Info: 06-48381612
TIJDELIJKE WOONRUIMTE GEZOCHT
- Vanwege verbouwing van ons huis aan de
Kwikstaartlaan zijn wij op zoek naar tijdelijk te
huren woonruimte in de Vogelwijk voor een gezin
van 5 pers. Bij voorkeur in het gebied tussen de
De Savornin Lohmanlaan en de Nieboerweg.
De verbouwing begint midden augustus en zal
waarschijnlijk 3 tot 4 maanden duren. Contact
op 06-50681606 of 06-28787760 of e-mail aan
jeroenmk@xs4all.nl
GEVRAAGD - Lieve hondenoppas die in geval
van nood mijn hondje (Friese Stabij 3 jaar, teefje,
gesteriliseerd) wil uitlaten voor 5 euro per dag.
Eventueel ook bij vakantie in huis opnemen.
Kan goed met andere honden overweg. Ik betaal
dan 10 euro per dag/nacht incl. voer. Tel. 0621814540.
OPPAS GEZOCHT - Wij zoeken een leuke
enthousiaste oppas voor onze drie jongens (5, 4
en 2 jaar oud) voor één dag in de week (voorkeur
dinsdag of donderdag). Fam. Van Cleef: tel
06-41118325.

GEZOCHT - Leuke, gezellige oppas om vanaf half
augustus een middag per week van 3 tot ongeveer
6 uur op onze kinderen van 11, 9 en 6 jaar oud
te passen. Voorkeur gaat uit naar donderdag- of
maandagmiddag. Indien u/jij interesse hebt, dan
hoor ik het graag! Reacties naar: Marjolein tel.
06 20135697 of 070 3232352.
TE KOOP - Een (Bestron) statief ventilator, stevig
staand, in hoogte verstelbaar (van 103-126 cm),
breedte 45 cm, werkzaam in drie standen. In
prima staat, kleur wit: 10 euro. Meer inf.: Karin
Donk, tel 06-43704050.
TE KOOP – Seniorenbed 90x200 zo goed als
nieuw met spiraal. Kleur: grenen, Prijs: 100 euro.
Tel: 06-45819206.
TE KOOP - Handgrasmaaiertje. 10 euro.
Tel.06 218 145 40.
GASTGEZIN AANGEBODEN - Gastgezin in
Bomenbuurt heeft per 1 augustus weer plek voor
kinderen. Al bijna 20 jaren vangen wij kinderen op.
Velen komen als baby en sommigen blijven tot aan
de middelbare school. Na de zomervakantie gaat
een aantal kinderen naar de basisschool, waardoor
plek vrijkomt voor andere kinderen. Ik spreek NL,
DU, ENG, NO en wat FR. Uiteraard heb ik referenties. Hebt u interesse en wilt u meer informatie,
mail of bel mij op:
siri.olesen@gmail.com of 06-15050562.
TE KOOP – Laptop, merk Medion, 2007,15 inch
intel pentium dual core processor, Windows XP +
Microsoft Office, matlab (handig voor studenten!)
2 usb poorten, video-uitgang, indernetverbinding
op stroomnet (draadloos moet opnieuw worden
ingesteld) plus bijbehorende tas, muis + boekjes/
cdrom met instellingen. Vraagprijs 100,-Tel. 3684333/06 25173308.
WEERBAARHEIDSTRAINING - Op 6 september (middag) begint weer een nieuwe Training
Weerbaarheid en Zelfverdediging voor meisjes
van 10 tot 16 jaar, gericht op fysiek verdedigen en
mentaal weerbaar maken. Leuke en vooral nuttige
serie van 8 weken training, dicht bij de Vogelwijk.
Kosten 50 euro. Meer informatie: Van den Bos
Sporttraining, tel. (070) 3600483, e-mail
janvandenbos@xs4all.nl
De Vogelwijk juli/augustus 2012
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
wi j kve r e n igi ng

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag
Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een acceptgiro
toegezonden.
Gironummer wijkvereniging: 1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

Buurtveiligheid

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereniging, Victor Veenman via
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel 070 353.85.11

39

De Vogelwijk juni 2012

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 2629999 of (070)-3600237.
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. 360 02 37.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. 754 55 55.
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. 306 10 20
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl
De Vogelwijk juli/augustus 2012

39

