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

Tientallen jaren geleden werd elk Hollands huishouden jaarlijks onderworpen aan een ‘grote schoonmaak’, meestal in het voorjaar. Tegenwoordig zijn er
nog maar weinig mensen die dat doen, althans niet
in een jaarlijks ritme. Toch bestaat het begrip ‘grote
schoonmaak’ nog wel degelijk, maar dan vooral met
betrekking tot computers, want die vervuilen in hoog
tempo, zeker waar het de digitale inhoud betreft. Hoe
meer bestanden erin sluipen, des te trager de machinerie werkt. Een paar keer per jaar je PC of laptop
‘opschonen’ is dan ook beslist geen overbodige luxe.
Onlangs besloten we op het redactiehoofdkwartier
eens grondig de bezem te halen door de e-mail
bestanden. Daar zitten niet alleen vele berichten in die
je allang niet meer nodig hebt, maar er sluipt gaandeweg ook een hoop reclametroep binnen. Onbewust
blijk je immers – bijvoorbeeld als je een keer online
iets hebt gekocht of een hotel hebt gereserveerd – op
allerlei verzendlijsten van bedrijven en organisaties
te zijn terechtgekomen, waardoor je om de haverklap
wordt gebombardeerd met aanprijzingen waar je geen
enkele behoefte aan hebt.
Nu staat in de meeste reclame-mails helemaal onderin
vetgedrukt of onderstreept het woord uitschrijven of
unsubscribe of een soortgelijke tekst. Klik je dat aan,
dan verwijder je jezelf uit het e-mailbestand van het
betreffende bedrijf. Als het goed is tenminste. Want
sommige reclameboodschappen blijven hardnekkig
terugkomen, ook al heb je je al tien keer uitgeschreven. En ben je bijvoorbeeld eindelijk van de mails van
Booking.com af, dan sluipen de AccorHotels weer
binnen. Er zijn zelfs mailboodschappen die überhaupt
geen uitschrijfmogelijkheid bieden. Daar kom je dus
echt nooit meer van af, lijkt het wel.
Onder de Vogelwijkbewoners die nog steeds geen lid
zijn van de wijkvereniging (en daarom dit blad alleen
in oktober ontvangen in plaats van 10 keer per jaar)
schijnen zich velen te bevinden die zich niet willen
opgeven als lid omdat ze vrezen er eeuwigdurend
aan vast te zitten. Dat is klinkklare onzin. We hebben
een uitstekende ledenadministratie, die jaarlijks een
factuurtje van 15 euro naar de leden stuurt. Bij verhuizing, na een sterfgeval of om welke reden dan ook
kan een verzoek om uitschrijving worden gedaan, dat
direct wordt gehonoreerd. Kortom: vrees niet, maar
kijk even op de website www.vogelwijkdenhaag.nl, klik
het ‘label’ met het woord Contact aan en meld je aan
als lid. Want als je dit blad niet krijgt, mis je echt
veel!
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Vogelwijk bijna 100 jaar
In 2008 verscheen het prachtige boek Een
Haagse Oase aan Zee - Negentig jaar Vogelwijk.
Een uitgave die een schat aan informatie
bevat over onze wijk, een derde druk heeft
beleefd en nog steeds voor een tientje bij
Paagman en Bruna verkrijgbaar is. In het
boek wordt verhaald over een feestje dat
op woensdagmiddag 21 augustus 1918
gevierd werd op de toen nog vooral uit zand
bestaande Houtrustlaan aan de rand van
het sportterrein. Een feestje ter ere van het
begin van de bouw van de ‘Tuinstadwijk
Houtrust’. Dit stadsdeel zou samen met de
aangrenzende, later in aanbouw genomen
‘Tuinstadwijk Segbroek’ uitgroeien tot de
Vogelwijk zoals wij die nu kennen.
De toenmalige minister van Financiën, mr.
M.W.F. Treub, legde op het feestje in 1918
de eerste steen voor de nieuwe wijk, een
steen die nog ergens in een woning aan de
Houtrustlaan verborgen moet zitten. Waar
precies is helaas in de nevel der tijden verloren gegaan. Wel hebben we nog de naam van
de eerste officiële bewoonster van de wijk: de
weduwe Thomson.
Eeuwfeest
Van het verleden terug naar het heden. Met
de eerstesteenlegging in 1918 als ijkpunt
bestaat de Vogelwijk in 2018 honderd jaar.
Dit eeuwfeest willen wij als bestuur van de
wijkvereniging natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Wij hopen alle wijkbewoners bij één of meer jubileumfestiviteiten te
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betrekken. Die activiteiten moeten dan wel
bedacht en georganiseerd worden. Graag
doen wij hierbij een beroep op u.
We hebben al een werktitel voor het project:
Vogelwijk100. Er is ook al een speciaal mailadres voor de uitwisseling van informatie over
het eeuwfeest:
vogelwijk100@vogelwijkdenhaag.nl
Er is zelfs al een commissie (waarover later
meer) die onder meer nadenkt over een
avondfeest in 2018. De organisatie van een
extra feestelijke nieuwsjaarreceptie zal het bestuur voor zijn rekening nemen. Meer ideeën
en activiteiten zijn van harte welkom. Als u
daarbij een steentje wilt bijdragen, dan graag!
Wie ontwerpt het Vogelwijk100-logo?
Bij een eeuwfeest hoort een logo, vinden we.
Dat moet nog wel worden ontworpen. Wie
kan het thema Vogelwijk100 in een aansprekend format vatten? Wie maakt een herkenbaar beeldmerk? Inzendingen graag naar
bovenstaand mailadres. In november zal het
uitverkoren ontwerp bekend worden gemaakt. Druk een stempel op de wijk en maak
onderdeel uit van de geschiedenis!
Wij zijn benieuwd.
Meer plannen?
Maar er kan nog meer gebeuren. The sky
(of in ons geval: the sea) is the limit. Een
speciale eeuweditie van de lanenloop? Een
wijkontbijt? Een cultureel festival? Een
gezamenlijke sportdag voor alle scholen in de
wijk? Perhaps some special activities for our

expats? Zo maar wat ideeën die wachten op
uitvoering. Maar wellicht heeft u een nog beter
plan. We horen het graag. U kunt reageren
via het bovenstaande mailadres. Maar beter
nog, u kunt meepraten op onze Algemene
Ledenvergadering op 6 november aanstaande
in de Heldringschool (aanvang 20.00 uur, zaal
open om 19.30).
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom op
de kennismakingsborrel op 21 oktober, zie de
aankondiging verderop. Nog geen lid? Geef u
op via onze site (www.vogelwijkdenhaag.nl)
en voor 15 euro bent u echt klaar voor Honderd
jaar Vogelwijk.
Droptegels
Een aantal ons belendende wijken heeft zijn
eeuwfeest inmiddels al achter de rug. Zo
vierden de Bomenbuurt en de Bloemenbuurt
in 2016 hun honderdjarig bestaan. Vermelding
verdient ook de naburige Papaverhof die in
1920 een eeuw zal bestaan, maar waarover
nu al een prachtig boek is verschenen (De
Papaverhof van Jan Wils) omdat de voorbereidingen voor de bouw van dit fraaie stuk Stijlarchitectuur al in 1917 begonnen. Als u nog
nooit in de Papaverhof – verscholen achter de
Goudsbloemlaan - bent geweest, moet u echt
eens bij dit rijksmonument gaan kijken.
De witbepleisterde huizen rond het rechthoekige plantsoen hebben ook een lijntje met
de Vogelwijk. Volgend jaar wil de gemeente
de oorspronkelijk bestrating van de trottoirs
rond het plantsoen herstellen. Deze bestond
uit zogenoemde ‘droptegels’, die tegenwoordig niet meer worden geproduceerd. Maar...
er liggen nog oude tegels met dropjesmotief op de Nieboerweg, bij de bocht richting
Scheveningen. Ik ben er wel eens over gestruikeld tijdens het hardlopen, maar begrijp ook
dat sommigen in onze wijk aan deze tegels
dierbare herinneringen hebben.
Hoe het ook zij, de gemeente wil ‘onze’
droptegels op de Nieboerweg vervangen door
reguliere bestrating en de oude tegels dan ge-

bruiken om de Papaverhof in authentieke staat
te herstellen. Een typische win-win situatie.
Zo dragen wij een steentje bij aan een rijksmonument. Het lijkt mij een mooi gebaar van een
bijna honderdjarige.
Redmar Wolf (ook namens mede-bestuursleden
Hans van Nieuwkerk, Dick Nell, Ilonka Sillevis
Smitt en Christian Pick)

Bent u een
nieuwe Vogelwijkbewoner?
Dan hebben we wat leuks voor u. Bent u
in het afgelopen jaar hier komen wonen
of komt u hier binnenkort wonen? Het
bestuur van onze actieve wijkvereniging
De Vogelwijk heet u graag van harte welkom en nodigt u bij dezen uit voor een

Kennismakingsborrel
op zaterdag 21 oktober
van 16.30 tot 18.30 uur
Locatie: Vergader@Home,
Papegaailaan 7
We willen graag met u kennismaken.
Wij vertellen u deze middag alles over de
wijkvereniging en de activiteiten in onze
mooie wijk, uiteraard onder het genot van
een drankje en een borrelhapje.
Als u van plan bent te komen, meld u dan
s.v.p. even aan bij Yvonne Brouwer via
info@vergaderathome.nl
of 070-3234187

De Vogelwijk juli/augustus 2017

3

Vanaf april 2018 anderhalf jaar
omrijden van en naar de wijk
Door Dick van Rietschoten

Op 2 april volgend jaar gaat het gebeuren. Dan maakt de gemeente een begin
met het al vele malen aangekondigde
NWH-project. Anders gezegd: de
herprofilering van een belangrijk deel
van de zogeheten Noordwestelijke
Hoofdroute, de doorgaande stedelijke
randweg tussen Kijkduin en Madurodam. Het gaat hier om het stuk tussen
Kijkduin en de Houtrustbrug.

de Kwartellaan een geheel ander aanzien.
In iets mindere mate geldt dat ook voor de
Segbroeklaan tot aan de brug.
Het project zal bewoners van de Vogelwijk,
Kijkduin en Bohemen langdurig onvermijdelijke overlast bezorgen. Automobilisten die van
en naar deze wijken rijden, moeten er rekening
mee houden dat ze vaak tot omrijden gedwongen zullen worden en dat ze tijd verliezen door
extra druk verkeer op het zuidelijk deel van de
Laan van Meerdervoort.

Door de aanpassing op dit tracé krijgen de
Machiel Vrijenhoeklaan (die wordt versmald
om het ‘racebaankarakter’ eruit te halen)
en het aansluitende stuk Sportlaan tot aan

Rotondes
Het liep in de namiddag en vroege avond van
Prinsjesdag storm in de kantine van voetbalvereniging Quick, waar de gemeente informatie
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Tijdschema
Het tijdschema voor het NWH-project ziet er
vooralsnog als volgt uit.
Begin april 2018 wordt de Machiel Vrijenhoek
laan tussen Kijkduin en het Texaco-benzinestation versmald.
Van 7 mei t/m 22 juni wordt de rest van deze
laan afgewerkt.

over het project had opgehangen en neergelegd en waar gemeentelijke medewerkers
desgevraagd mondelinge toelichtingen gaven.
De aard van de werkzaamheden was voor
de meeste bezoekers allang geen nieuws
meer. Sommigen vroegen zich wel hardop
af of de geplande rotondes op de kruispunten bij de De Savornin Lohmanlaan en de
Wildhoeflaan/Daal en Bergselaan de doorstroming werkelijk zullen bevorderen (zoals
de gemeente beweert) of juist zullen belemmeren (zoals wordt gevreesd).
Het echte nieuws tijdens de informatie-expo
bestond uit het tijdschema van het project
en de geplande omleidingsroutes tijdens de
wegwerkzaamheden. Wat dat laatste betreft
blijkt vooral de Laan van Meerdervoort tussen
Kijkduin en de Azaleastraat de zwaarste klappen te moeten opvangen. Gezien de smalle
rijbanen zullen daar de komende anderhalf
jaar tijdens de spitsuren ongetwijfeld flinke
files ontstaan. Een alternatief is nog de Daal
en Bergselaan – waar gedurende een groot
deel van de werkzaamheden aan de Sportlaan
ook bus 24 zal gaan rijden – maar daar houdt
het wel ongeveer mee op, want de gemeente
heeft niet de mogelijkheid aangegrepen om
de Laan van Poot tijdelijk weer geheel in beide
richtingen open te stellen.

Vervolgens wordt op 9 juli begonnen met het
ombouwen van het kruispunt bij de De Savornin
Lohmanlaan tot rotonde. Tegelijkertijd gaat de
Segbroeklaan tussen de Houtrustbrug en de
Fahrenheitstraat op de schop.
In de weken daarop zal tot 12 oktober de
Sportlaan tot aan de Oude Buizerdlaan worden
aangepakt. Zoals bekend wordt hier o.a. een
ventweg langs de huizenkant aangelegd en
komen er (na het ‘wegscheren’ van een reep
groen van de Bosjes van Pex) twee autorijbanen, gescheiden door een smalle middenberm.
Tussen 17 september en 12 oktober wordt de
Segbroeklaan tussen de Goudenregenstraat en
Fahrenheitstraat opengebroken.
Van 12 oktober tot Kerstmis is het Sportlaangedeelte tussen de Oude Buizerdlaan en de
Wildhoeflaan aan de beurt.
We zijn al in 2019 als eind januari het startsein
klinkt voor de realisering van de rotonde op
het kruispunt Sportlaan-Wildhoeflaan-Daal
en Bergselaan. Er zijn dan nog twaalf weken
uitgetrokken voor het uitvoeren van de plannen
tot en met de halve rotonde bij de Kwartellaan
en het vervolmaken van het nieuwe wegprofiel
op de Segbroeklaan tussen Kwartellaan en
Goudenregenstraat. Eind april 2019 moet het
hele project klaar zijn.
Alle bewoners van de Vogelwijk en aangrenzende wijken krijgen te zijner tijd nog een brief
van de gemeente waarin het tijdschema en de
omleidingsroutes worden uiteengezet.
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Vogelwijk krijgt nieuwe structuur mobiele wijkpreventie

Sluit u aan bij de nieuwe
whatsapp-buurtgroepen
Door Dick van Rietschoten
Vanaf deze maand wordt de Vogelwijk nog alerter op criminaliteit, vandalisme en verdachte
omstandigheden. De al eerder in dit blad aangekondigde herindeling van de buurtwachtgroepen via het mobiele telefoonsysteem Whatsapp
krijgt nu z’n beslag.
De Vogelwijk heeft al een aantal Whatsappbewonersgroepen (negen inmiddels), zoals
Buurtwacht Leeuwerik en Vogelwijk Verdachte
Zaken, maar de gebruikers van sommige groepen wonen kriskras door de wijk en dat is vaak
niet handig. Bovendien wordt er wel eens in
een bepaalde groep alarm geslagen of melding
van iets gemaakt, terwijl andere groepen daar
helemaal niet van op de hoogte zijn. Kortom:
het communicatiesysteem met betrekking tot de
wijkveiligheid heeft momenteel een ongestructureerd en soms wat chaotisch karakter.
Nieuwe structuur
Om de wijkveiligheid te vergroten en de buurtpreventie te verbeteren heeft het veiligheidsplatform 112Vogelwijk (112vogelwijk@gmail.
com) onder leiding van Dick Wijsman tijdens
de zomer in overleg met de politie een nieuwe
structuur bedacht.
De wijk wordt (vooralsnog) in vier segmenten
verdeeld en elk segment krijgt z’n eigen mobiele
buurtwachtgroep: 112vogelwijkveilig 1 t/m

4. Zie de bijgaande plattegrondjes. Deze vier
groepen staan via hun beheerders onderling ook
weer met elkaar in verbinding en de beheerders
hebben geregeld contact met de politie.
Deze structuur is effectiever dan wat er nu is.
Meer veiligheid ontstaat namelijk daar waar zo
veel mogelijk mensen weten wat er in de directe
omgeving gebeurt en waar men ook tijdig kan
ingrijpen (112 bellen, buren waarschuwen)
wanneer iets afwijkt van de normale situatie.
Overigens wil dit geenszins zeggen dat de al
bestaande whatsapp-groepen moeten worden
opgeheven. Dat hoeft niet per se. Maar het zou
wél goed zijn als degenen die al bij een whatsapp-groep zitten zich ook opgeven als deelnemer aan een van de nieuwe wijkgroepen.
Meld je aan via de website
Tot nu toe was het voor velen niet duidelijk tot
wie men zich moest richten om ‘lid’ te worden
van een whatsapp-buurtgroep. Daarom heeft
het platfom 112vogelwijk in samenwerking met
de wijkvereniging de mogelijkheid gecreëerd
dat wijkbewoners zich bij de nieuwe groepen
simpel kunnen aanmelden via de Vogelwijkwebsite: www.vogelwijkdenhaag.nl
Bij het openen van deze website is snel te zien
hoe men zich als lid van zo’n buurtwachtgroep
kan opgeven. Op de ’aanvraagpagina’ die ver-
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schijnt, geef je een naam op (dat mag zowel
je eigen naam als een pseudoniem zijn) plus je
postcode, huisnummer en mobiele telefoonnummer. Als je dan op de knop ‘Aanvragen’
klikt, zie je onmiddellijk tot welke buurtwachtgroep (sector 1, 2, 3 of 4) je bent toegelaten.
Verder hoeft er geen actie te worden ondernomen. Er wordt automatisch een bericht met de
aanvraag naar de nu nog voorlopige beheerder
van de buurtwachtgroepen gestuurd. Je worde
dan toegevoegd aan de juiste groep en klaar is
Kees. Let wel: per combinatie postcode en huisnummer zijn maximaal 2 registraties mogelijk!

Beheerders gezocht!
Het platform 112vogelwijk zoekt voor de vier
nieuwe buurtwachtgroepen nog een aantal
beheerders, liefst twee per sector. Het beheerderschap is geen zware klus. Je voegt nieuwe
leden aan de groep toe, grijpt eventueel waarschuwend in als iemand zich niet aan de regels
houdt en je onderhoudt tevens contact met
andere beheerders.
Degenen die deze taak op zich willen nemen,
dienen snel een mailtje met naam en adres te
sturen naar 112vogelwijk@gmail.com en verdere instructies af te wachten.

Voorwaarden voor deelname
Met de aanmelding gaat elke deelnemer automatisch akkoord met de voorwaarden voor
deelname. Die houden onder meer in dat de
groep uitsluitend mag worden gebruikt om
serieus verdachte omstandigheden of criminele
activiteiten te melden en dat men zich verre
dient te houden van buurtpraatjes van andere
aard, grappen, roddels en privé-boodschappen
naar andere groepsleden. Niet- naleving van
de voorwaarden is voor veel goedbedoelende
deelnemers erg vervelend. Er zijn voldoende alternatieven voor het onderhouden van sociale
contacten buiten deze whatsapp-groepen om.
Zoals velen weten, kan elke whatsapp-groep
maar maximaal 256 leden bevatten. Mocht
er zeer veel animo zijn om lid van een buurtgroep-nieuwe-stijl te worden, dan zal de wijk
verder in segmenten worden opgeknipt en het
aantal groepen worden uitgebreid.
Voorlopig denken het veiligheidsplatform
112vogelwijk en het bestuur van de wijkvereniging met de opzet van de nieuwe buurtveiligheidsgroepen beter toegerust te zijn om
effectief te reageren op nieuwe golven van
criminaliteit in de wijk. De afgelopen zomer is
het na een hectisch halfjaar met tientallen autoinbraken een poosje rustig geweest, maar in
september kwamen alweer de eerste meldingen
van opengebroken auto’s en woninginbraken
binnen.

NB Wijkbewoners die dit blad niet tien keer per
jaar in de bus krijgen omdat ze geen lid zijn van
de wijkvereniging, wordt dringend aangeraden
zich via www.vogelwijkdenhaag.nl onder het label
CONTACT alsnog op te geven als lid. Het kost
slechts 15 euro per jaar! Als u dit wijkblad niet
geregeld leest, mist u veel essentiële informatie
over de wijk.

Spelregels
1. Deelnemers aan een whatsapp-buurtwachtgroep zijn bewoners van
de Vogelwijk van 18 jaar of ouder
2. Wie verdachte personen of omstandigheden signaleert en het ernstige
vermoeden heeft dat het niet in de haak is, belt eerst 112 (politie)
en stuurt daarna een bericht naar zijn appgroep met de mededeling
wat hij/zij gesignaleerd heeft. Meld erbij dat de politie al is gebeld!
Dit voorkomt een golf onnodige telefoontjes naar de alarmcentrale.
Probeer vervolgens indien mogelijk de verdachte persoon te benaderen en aan te spreken. Speel nooit eigen rechter.
3. Let op het taalgebruik binnen de appgroep: blijf zakelijk, onthoud u
van vloeken, schelden of discrimineren en maak er geen babbelbox
met privéberichten van.
4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v.
het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding
noodzakelijk en/of van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven
worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het
kenteken.
5. Deelname kan door de beheerder worden geblokkeerd wanneer een
deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de voorwaarden houdt.
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Hoe houden we onze kelders droog?
Door Hein Hoogstraate, Commissie Grondwater Vogelwijk

De overvloedige regenval van 8, 9, 11, 14 en 16 september heeft vele Hagenaars
met een kelder onder hun huis weer geconfronteerd met de kwetsbaarheid van
hun ondergrondse ruimte. Ook in de Vogelwijk had een aantal bewoners last van
optrekkend vocht of zelfs een laagje water in de kelder. De gemeenteraadsfracties
van D66, CDA en de Haagse Stadspartij hebben inmiddels bij B&W aangedrongen
op spoedige maatregelen om waterschade door extreme regenval bij particulieren
en ondernemers zo veel mogelijk te voorkomen.

Dit alles bepaalde de gedachten weer bij de
vraag: hoe houd je je kelder droog? Hoog tijd
voor een vervolg op de activiteiten van de
Commissie Grondwater van de wijkvereniging, die eind vorig jaar wist te bewerkstellingen dat er een onafhankelijk onderzoek
werd uitgevoerd naar de achtergronden van
het gestegen grondwater in de wijk en naar de
vraag hoe de verantwoordelijkheden liggen
met betrekking tot het voorkomen van grondwateroverlast.
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Infiltratiebekkens
Het afgelopen voorjaar bracht een onafhankelijk driemanschap van deskundigen een arbitragerapport uit over het al lange tijd slepende
geschil tussen de gemeente Den Haag en de
Commissie Grondwater Vogelwijk. De kern van
het geschil was de hierboven genoemde verantwoordelijkheidsvraag. De arbitragecommissie
kwam tot de slotsom dat woningeigenaren weliswaar verantwoordelijk zijn voor een goede
bouwkundige staat van hun kelder, maar dat
de gemeente gehouden is maatregelen nemen
om de grondwaterproblemen zo veel mogelijk
te beperken.
De gemeente heeft aan dit laatste gehoor
gegeven. Binnenkort worden de ondergrondse
opvang- en infiltratiebekkens voor regenwater
in de Vogelwijk afsluitbaar gemaakt, zodat
deze in de maanden met de hoogste grondwaterstand (november tot en met maart) kunnen
worden afgesloten. Dan sijpelt er dus geen
opgeslagen regenwater naar het toch al hoge
grondwater toe.
Geen gemeentelijke garantie
Volgens het arbitragerapport hoeft de gemeente geen garantie te geven dat de stand van
het grondwater te allen tijde lager dan twee
meter onder het straatniveau zal blijven. Twee
meter diepte is het niveau waarop de meeste

keldervloeren liggen. Verwacht mag dan ook
worden dat de eigenaren van kelders die nu
last hebben van hoog grondwater dit in de toekomst af en toe ook zullen hebben. Hetzelfde
geldt trouwens voor andere bewoners, want
volgens het KNMI is het zeker dat er in de toekomst meer regen gaat vallen.
Een logische consequentie van dit alles is dat
de keldereigenaren zich af moeten vragen wat
zij met hun kelder willen. Willen zij deze behouden, voor welk gebruik dan ook, dan zullen
zij moeten besluiten of ze al dan niet beschermingsmaatregelen willen (laten) treffen, en zo
ja, welke.
Met het oog daarop verschaft de
Grondwatercommissie bij dezen informatie om
de wijkbewoners te helpen hierin een keuze te
maken. Voor de goede orde: om een onafhankelijke rol te kunnen blijven spelen en de schijn
van belangenverstrengeling te vermijden, wil
de commissie geen aanbevelingen doen over
toe te passen methoden, noch over leveranciers
die aanbieden om kelders waterdicht te maken.
Wat is een droge kelder?
De wanden en vloeren van de kelders die in
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw
in de Vogelwijk werden gebouwd, bestaan uit
poreuze materialen. Verder is geen bewapening
met betonijzer toegepast, zodat gemakkelijk
scheurtjes konden ontstaan die soms uitgroeiden tot scheuren. Deze bouwwijze was – met
instemming van de gemeente – mogelijk omdat
het grondwater in die tijd steeds ónder de 2 m.
beneden het maaiveld stond.
In het Bouwbesluit van de rijksoverheid staan
de eisen waaraan een kelder moet voldoen.
Alleen als deze een verblijfsfunctie heeft (zoals
een woon- of kantoorfunctie), dient een kelder
waterdicht te zijn. Wanneer niet aan deze eisen
wordt voldaan, is er sprake van een overtreding. Overigens kan ook een kelder waarin niet
af en toe een plas water staat te nat zijn voor
bewoning of voor langdurig verblijf. Dan is er
namelijk te veel waterdamp.

Uitwisseling informatie en
ervaringen
De Commissie Grondwater verzoekt bewoners van de wijk die over aanvullende
informatie over het waterdicht maken van
kelders beschikken, deze met andere bewoners te delen. In de overdracht hiervan kan
de commissie een rol spelen. Dit wijkblad
is al vele jaren een belangrijk communicatiemiddel gebleken waar het gaat om het
signaleren en aanpakken van problemen in
de wijk, waaronder ook wateroverlast. Het is
dus in elk geval handig dit blad 10 keer per
jaar te ontvangen. Daarvoor dient u lid van
de wijkvereniging te zijn (15 euro per jaar).
U kunt de Commissie Grondwater benaderen via het e-mailadres: wggv@ziggo.nl
De commissie besluit aan de hand van de
binnenkomende reacties welke vervolgstappen zullen worden genomen, bijvoorbeeld
in de vorm van een informatiebijeenkomst
over dit onderwerp. Houd in elk geval dit
blad in de gaten.
Onder een ‘droge kelder’ wordt in dit artikel
verstaan: een kelder waarin geen grondwater
kan binnendringen, dan wel waaruit binnengedrongen grondwater wordt afgevoerd vóór
overlast is ontstaan.
Twee methoden
Er zijn grofweg twee methoden om ervoor te
zorgen dat een kelder ‘droog’ blijft. De eerste
bestaat uit bouwtechnische voorzieningen om
het water en de waterdamp buiten de keldermuren en -vloer te houden. In het andere geval
gaat het om methoden waarbij het water min
of meer wordt toegelaten, waarna het gecontroleerd wordt afgevoerd. Op beide methoden
wordt hieronder ingegaan.
Bouwtechnische aanpak
Het grondwater dringt vaak door de muren en/
of de vloer vanwege porositeit of scheurtjes. De
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zogeheten kim – de plaats waar de muur op de
kelderbodem staat – is vaak een zwakke plek.
Hier gaat het feitelijk om een scheur. Voor de
beeldvorming is het goed om te beseffen dat
de stroom van het doorsijpelende grondwater
toeneemt naarmate het grondwater aan de buitenkant van de keldermuur hoger staat.
Bij de bouwtechnische methoden gaat het om
het dichten van scheurtjes en de aanpak van
de porositeit. In het laatste geval worden diepe
gaten geboord in de muren en in de vloer op een
vaste afstand van elkaar (ca. 30 cm). In deze
gaten wordt onder hoge druk een injectievloeistof aangebracht. Deze stof stolt vervolgens,
waardoor de porositeit verdwijnt.
Een variant hierop is om de gaten door de muur
of vloer heen te boren en aan de buitenzijde van
de muur of vloer een substantie te spuiten die
een eerste barrière tegen het grondwater vormt.
Een andere methode is om een waterdichte
(stuc)laag aan de binnenzijde van de muren aan
te brengen. Beide methoden kunnen overigens
desgewenst ook gecombineerd worden toegepast.

Mechanische aanpak
Bij de mechanische methoden wordt het grondwater gecontroleerd omgeleid zodat het geen
overlast kan veroorzaken bij het gebruik van de
kelder. Hierbij wordt in de kelder een diepste
punt gecreëerd, waar het grondwater naartoe
stroomt. In deze put – denk aan een diameter
van dertig cm en een diepte van 50 cm – wordt
een dompelpomp geplaatst die automatisch
aanslaat bij een bepaalde waterhoogte in de put.
Deze voert het water naar het riool af.
In de uitvoering van deze methode bestaan
varianten. In principe wordt gewerkt met een
dubbele vloer en/of dubbele wanden. De tussenruimte wordt benut om het binnengetreden
grondwater af te voeren naar de put.
Een variant hierop is de bodem van de put open
te laten. Dan wordt het grondwater weggepompt voordat het de kelder binnendringt. Er is
dan sprake van bemaling.
Een sterk verschillende variant is de aanleg van
een stalen bak aan de binnenkant van de kelder.
Deze wordt gevormd door stalen platen op de
bodem en daarop gelaste stalen verticale platen.

Aantrekkelijke cursus teken- en schilderkunst
Leden van de wijkvereniging die onder leiding van een beroepskunstenaar willen leren tekenen
en/of schilderen, kunnen zich opgeven voor een cursus van 12 lessen in het atelier van Rubins
Spaans, gebouw See Lab, Duinstraat 55. De Cultuurcommissie van de wijkvereniging biedt deze
mogelijkheid tegen een sterk gereduceerd tarief. Dankzij een subsidie uit de wijkkas is de eigen
bijdrage voor de cursus slechts € 192 per persoon oftewel € 16 per les.
De cursus, waarbij ook de kunstgeschiedenis aan bod komt en diverse technieken worden
aangeleerd, kan op z’n vroegst in december beginnen. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers, die als
groep aan de slag gaan. De cursisten nemen hun eigen teken- en schildermateriaal mee, zoals houtskool,
penselen en verf. Papier kan tegen kostprijs in het atelier worden gekocht. De duur van een les is drie uur.
Lestijden
Wat de lestijden betreft biedt Rubins Spaans diverse mogelijkheden: dagelijks van 10:00 tot 13:00 uur en
van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag en zondag van 11:00 tot 14:00 uur. Bij inschrijving moet men dus
opgeven wanneer het schikt. Eind oktober sluit de inschrijving. Dan worden de lestijden definitief vastgesteld. Uiteraard krijgen de kandidaat-deelnemers spoedig na 1 november meer informatie over de cursus.
Schrijf u per e-mail in bij Willem van Tuijl van de Vogelwijk Cultuurcommissie: willemvantuijl@ziggo.nl
Voor een indruk van het werk van de veelzijdige kunstenaar Rubins Spaans en diens atelier, zie de website: www.rubins-art.com - Informatie bij Rubins zelf: 06 - 27 89 89 63
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Contouren Hellasduin in zicht
Door Dick van Rietschoten en Madelon Kranenburg

De bouw van het appartementencomplex Hellasduin, dat op de plek komt
te staan van de nu lege sportacademie
HALO, is weer een stapje dichterbij
gekomen. Dezer dagen tekenen de
kopersvereniging Hellasduin en wethouder Joris Wijsmuller de overeenkomst die de grondoverdracht aan het
collectief van toekomstige woning
eigenaren regelt. Vorige maand presenteerde architectenbureau IAA aan de
31 leden van de kopersvereniging voor
het eerst de driedimensionale contouren van het complex, in de vorm van
een voorlopige maquette.
Grondoverdracht
De gemeente doet de HALO-grond voor 8,2
miljoen euro over aan de kopersvereniging.
Zoals bekend voert deze vereniging het gehele
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project in eigen beheer uit, dus niet alleen het
ontwerp en de bouw (in samenspraak met het
architectenbureau en een nog aan te zoeken
bouwbedrijf) maar ook de groene inrichting
van de openbare ruimten rond het complex.
De kopersvereniging Hellasduin heeft inmiddels 10 procent van het grondaankoopbedrag
aan de gemeente overgemaakt. Daarvoor
hoefden de leden echter niet zelf de portemonnee te trekken en dat is evenmin nodig als in
2019 de rest van het bedrag aan de gemeente
moet worden betaald. ,,Een verzekeringsmaatschappij heeft zich bereid getoond de grondkosten namens ons op zich te nemen’’, zegt
Paul Lohmann, voorzitter van Hellasduin. ,,De
toekomstige bewoners gaan de grond dan als
het ware van deze verzekeraar leasen. Ze zullen voorlopig voor een periode van vijftig jaar
een jaarlijks vast bedrag betalen naar rato van
de grootte van hun appartement.’’
Bouwstart in 2019
Hellasduin, dat gebouwd wordt op een par-

keergarage, zal in totaal 38 appartementen
omvatten. ,,Aangezien we momenteel 31 leden
hebben, zijn er dus nog wat plekken beschikbaar’’, aldus Paul Lohmann. De gegadigden
zullen overigens wel geduld moeten hebben.
Het ziet ernaar uit dat het HALO-complex pas
komend voorjaar zal worden gesloopt. Daarna
duurt het volgens de preses van de kopersgroep
vanwege de vergunningprocedures en alle
bouwkundige voorbereidingen nog ruim een
jaar voordat er kan worden gebouwd. ,,Ik ga
uit van een bouwstart in het najaar van 2019’’,
zegt hij.
De komende maanden zullen vooral worden
besteed aan de toewijzing van de appartementen en het bepalen van de indeling van de
wooneenheden naar de individuele smaak van
de toekomstige bewoners. De appartementen
variëren in oppervlakte tussen 65 en 200 vierkante meter.
Herinneringskunstwerk
Op het terrein van het nieuwe wooncomplex
zal een plekje worden vrijgemaakt voor een
kunstzinnig souvenir uit het verleden. Ietwat
verscholen in een perkje staat voor het HALOgebouw al sinds 1962 – toen het gebouw in
gebruik werd genomen – een stenen sculptuur
van de Haagse kunstenaar Bram Roth (19161995). Dit verwaarloosde kunstwerk zal bij de
sloop niet verloren gaan, maar tijdelijk ergens
worden opgeslagen. Opgekalefaterd zal het
dan later ter herinnering aan de HALO bij
Hellasduin worden neergezet. Het idee om dit

te doen staat op naam van Irene van Geest, bestuurslid van de kopersvereniging. Van kunstenaar Bram Roth staan her en der in de stad nog
diverse andere werken, onder meer langs het
Verversingskanaal op de Conradkade (vlakbij
de Houtrustbrug) en op het Sweelinckplein.
Sporthallen
Het langgerekte complex van sporthallen
en sportzalen dat achter de HALO staat, zal
niet worden gesloopt. De gemeente heeft een
budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor het opknappen van deze ruimten. Een
flink deel van dit geld zal worden besteed aan
het verwijderen van asbest. Of het niet zo fraai
ogende buitenaanzicht van de sportruimten
ook zal worden aangepakt is nog niet bekend.

Het Halo Wellness Center, dat al jaren in het
zalencomplex is gevestigd, heeft onlangs een
nieuwe naam gekregen: Health & Sports Club
Westduin (HSCW). Onder die naam blijft het
voortbestaan. Daarnaast krijgt fysiotherapiepraktijk B&B Healthcare hier onderdak en
ook Mooi Jong (kindercoaching-en onderwijsondersteuning) zal zich er na de renovatie
vestigen. Verder is het de bedoeling dat in het
sportcomplex ook ruimte wordt vrijgemaakt
voor Fit & You (voedingsadviezen) en voor
spreekuren van een internist.
Tijdelijke verhuizing
Health & Sports Club Westduin blijft tijdens
de renovatie van de verschillende ruimten
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geopend, maar verhuist voor enige tijd naar de
voorkant van het voormalige schoolgebouw.
Zo kunnen alle activiteiten van HSCW en de
diverse sportclubs, waaronder ook de volleybalclub van wijkvereniging De Vogelwijk,
ongehinderd doorgaan.
Als de werkzaamheden zijn afgerond, zal de
club een geheel vernieuwd en ruimer onderkomen betrekken. Naast reguliere fitness
zal HSCW zich ook richten op bewegen voor
ouderen, revalidatie, fitness-groepslessen en
fitness voor topsporters via Den Haag Topsport.
In de gerenoveerde sportzalen van het complex
zullen ook verschillende sportclubs, waaronder
schermvereniging Ter Weer, hun onderkomen
krijgen.

Oproep
In één van de zalen, ter grootte van een
gymzaal, kunnen na de verbouwing buiten de
sportactiviteiten om ook andersoortige activiteiten plaatsvinden. Te denken valt aan een
bridge- of fotografieclub, een zangvereniging
of een schilderclub. Maar ook is deze ruimte
geschikt voor vergaderingen, lezingen of cursussen. Bovendien bevindt zich in het complex
een lange gang, waar eventueel wijkbewoners
eigen kunstwerken kunnen exposeren.
Geïnteresseerden in bovengenoemde ruimte
kunnen zich melden bij Ingmar van Oeveren,
info@hscw.nl of 070 - 448 3286
Zie ook: www.hscw.nl

Gerenoveerde speelpleinen
voor basisschool De Parkiet
Door Dick van Rietschoten
Op woensdagochtend 27 september klonk
er vrolijk feestgedruis rond basisschool De
Parkiet, gevestigd aan de gelijknamige laan,
in de schaduw van de op sloop wachtende
voormalige Sacramentskerk. Leerlingen, juffen, meesters en ouders waren bijeengekomen
om samen met vertegenwoordigers van de
gemeente, het schoolbestuur en een aantal
sponsors de gedaanteverandering te vieren die
de twee speelpleinen van de school hebben ondergaan. De renovatie van de speelplekken kan
worden beschouwd als een nagekomen cadeau
voor het negentigjarig bestaan dat de school
vorig jaar vierde.
Juliana Kinderziekenhuis
Voor het herinrichtingsproject tekende het
Betuwse bedrijf Kompan, gespecialiseerd in
speelplaatsen. De nieuwe toestellen op het
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grote plein en de bijbehorende klimmuur zijn
uitgekozen na inspraak van kinderen en leerkrachten. Het kleinere speelplein aan de kant
van de Sijzenlaan is opgeknapt met behulp
van speeltoestellen die bij het vroegere Juliana

Kinderziekenhuis aan de Sportlaan stonden.
,,Ik vond het zonde dat ze daar stonden te
verpieteren, want ze waren nog niet zo oud
en volgens mij heel goed herbruikbaar’’, zegt
schooldirecteur Peter Paul Akkermans. ,,Ik
waagde er dus maar eens een telefoontje aan
naar het Haga-ziekenhuis, en zowaar: we
kregen de toestellen gewoon cadeau.’’

brengen, onder meer via een statiegeldactie en
een Jumbo-spaaractie.’’
Om de laatste financiële losse eindjes aan elkaar te knopen werd er tijdens het officiële openingsfeest op 27 september nog een inzameling
gehouden via een veiling van leuke spulletjes
en de verkoop van door de kinderen gemaakte
producten.

Sponsors
De grote speelplaats, ingeklemd tussen
Parkiet- en Kolibrielaan, kreeg een totaal
ander aanzien. Dat zal de komende tijd nog
meer veranderen als de kleine struikjes die
op het plein geplant zijn groter worden. ,,Het
was allemaal niet goedkoop, maar gelukkig
kregen we subsidie van de gemeente en mooie
donaties van een aantal sponsors’’, zegt Peter
Paul Akkermans. ,,Ook hebben ouders en
kinderen zich ingespannen om geld bijeen te

Iedereen mag er spelen
De leerlingen hebben sinds het begin van het
nieuwe schooljaar al volop kunnen genieten
van alle nieuwe speelmogelijkheden. Vooral de
ronddraaiende ‘supernova’, de klimwand en de
groene kruip-door-sluip-door-heuvel met tunnel vallen erg in de smaak. Inmiddels is worden
de speelplekken buiten de schooltijden om ook
al veelvuldig gebruikt door buurtkinderen.
,,Iedereen die het leuk vindt mag bij ons komen
spelen”, benadrukt Akkermans.
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Ziekenhuismanager Marjolein Tasche gaat Haga verlaten

‘Het was hartstikke boeiend,
maar soms ook topsport’
Door Dick van Rietschoten
Het zijn hectische tijden voor Marjolein
Tasche. De afgelopen weken leek het wel of
ze meer in het ziekenhuis verbleef dan thuis
op de Wildhoeflaan 33. Niet omdat ze iets
mankeerde, maar omdat het Haga Ziekenhuis
- waar het hier om gaat – al vele jaren het
middelpunt van haar beroepsbezigheden heeft
gevormd. Ze zat er in de Raad van Bestuur en
werd in 2013 directievoorzitter. In september
had Marjolein het extra druk omdat ze op
het punt stond van baan te wisselen. Deze
maand treedt ze aan als voorzitter van de
Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis
in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in
Schiedam, die samen één bedrijf vormen onder
de naam Franciscus Gasthuis & Vlietland. Op 10
oktober heeft ze bij Haga een afscheidsborrel.
Verfrissend
,,Als je ergens vertrekt, moet je nog een heleboel regelen en afhechten’’, zegt ze opgewekt
als het werk op de Leyweg weer eens is uitgelopen en ze pas om negen uur ’s avonds de sleutel
in het slot van de huisdeur heeft gestoken.
,,En straks komt natuurlijk het inwerken op de
nieuwe plek. Dat doe je ook niet even op een
middag. Je moet erin groeien hè.’’
,,Ik heb er echt zin in. Bij Haga heb ik een
hartstikke boeiende tijd gehad, maar als je
lang op een bepaalde plek hebt gezeten, ben je
geneigd te denken ‘ik weet het nu allemaal wel’
en loop je het risico minder scherp te worden
en misschien zelfs blinde vlekken te krijgen.
Dan is het verfrissend om weer eens iets nieuws
aan te pakken. Op een aantal dingen kijk ik
met trots terug. Op de nieuwbouw aan de

Leyweg bijvoorbeeld en het nieuwe Juliana
Kinderziekenhuis. Maar ook op onze hypermoderne Spoedeisende Hulp, gekoppeld aan een
24 uur per dag functionerende huisartsenpost.
We helpen er zo’n 75.000 cliënten per jaar.’’
Fysiotherapie
Marjolein (58) zag het levenslicht in het
Twentse Hengelo, waar ze ook opgroeide. Aan
haar stem hoor je allang niet meer dat ze van
oorsprong een Tukker is. ,,Maar als ik daar
op familiebezoek ga, laat ik het Algemeen
Beschaafd Nederlands al gauw los hoor’’,
lacht ze.
Na het atheneum besloot ze fysiotherapie te
gaan studeren in Groningen. Daar ontmoette ze
Henk Willem van der Kamp, die nu al vele jaren
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haar echtgenoot is en nog steeds een praktijk
voor fysiotherapie en manuele therapie heeft,
deels in Vlaardingen - waar hij oorspronkelijk
vandaan komt - en deels thuis, in een praktijkruimte die in de kelder van het huis aan de
Wildhoeflaan is gebouwd. ,,Henk Willem heeft
ook jarenlang als therapeut het Nederlandse
herenhockeyteam begeleid’’, zegt Marjolein.
,,Twee jaar terug is hij ermee gestopt.’’
Thuishulp
Willem en Marjolein zijn de ouders van drie
zoons en een dochter. ,,De meesten zijn het huis
al uit. Alleen onze jongste zoon Mees woont hier
nog. Hij zit in 5 vwo van het VCL.’’, vertelt ze.
,,Het is trouwens voor Henk Willem en mij met
onze drukke banen nooit een probleem geweest
om ook nog vier kinderen op te voeden, dankzij
een fantastische hulp die jarenlang bij ons heeft
gewerkt. Ze was nanny, bestierde het huishouden, waste en kookte geregeld. Helaas is ze een
paar jaar geleden overleden.’’
Huisarts
Terug naar de stad Groningen, want de studie
fysiotherapie van Marjolein was nog maar het
prille begin van haar carrière in de zorgsector.
,,Toen ik afgestudeerd was, wilde ik het daar
niet bij laten. Ik schreef me in voor de studie
geneeskunde en viel met m’n neus in de boter,
want ik werd niet uitgeloot en kon dus gelijk
aan de bak. In de weekends verdiende ik wat
bij als fysiotherapeut in een praktijk in Delfzijl.
Toen Henk Willem twee jaar later werk kreeg
in Amsterdam, zijn we daar naartoe verhuisd.
Ik kon m’n studie afmaken aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. Toen dat was gelukt,
stond ik weer voor een keuze. Wat ga ik hierna
doen? Welke specialisatie kies ik? Heelkunde,
oftewel chirurgie, had ik altijd fantastisch gevonden, maar toch besloot ik dat ik een zo breed
mogelijk terrein wilde bestrijken. Het werd dus
een huisartsenopleiding.’’
Inmiddels waren we al uit Amsterdam vertrokken en in Vlaardingen gaan wonen, waar Henk
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Willem een praktijk was begonnen. Het eind
van het liedje was dat ik zeven jaar in een huisartsenpraktijk in Vlaardingen heb gewerkt.’’
Het bleek trouwens nog helemaal niet het eind
van het liedje. Er kwamen nog meer coupletten. De Erasmus Universiteit bood Marjolein
een promotieplek aan. ,,An offer you can’t
refuse’’, zegt ze. Het mondde uit in een proefschrift over kinderen en astma en een artikel
in het internationale gezaghebbende medische
blad The Lancet.
Den Haag
In 1994 verhuisde het gezin Van der KampTasche naar Den Haag. Marjolein: ,,Via kennissen hadden we over de Vogelwijk gehoord
en toen we er gingen kijken, waren we meteen
verkocht. Intussen overwoog ik een carrière
switch te maken. Het huisartsenbestaan was
leuk, maar ik ontdekte steeds vaker dat ik in de
zorgpraktijk het organiseren nóg leuker vond.
We werkten met een groep huisartsen en ik
regelde en stroomlijnde van alles: op administratief gebied, op logistiek terrein, enzovoorts.
Zo kwam ik te werken bij het Nederlands
Huisartsen Genootschap in Utrecht, waar ik
meehielp om een fonds in het leven te roepen
voor onderzoek naar ‘alledaagse ziekten’.
Door dat soort aandoeningen, zoals verkoudheid, eczeem, lage rugpijn en zo, melden vele
duizenden mensen zich geregeld ziek. Dat kost
de economie miljoenen. De vraag was dus: hoe
kunnen we dat terugdringen?’’
Na ook nog een aantal dienstjaren te hebben
gewerkt bij de Orde van Medisch Specialisten
en het Leidse bedrijf Eurotransplant kwam
in 2004 het Haga ziekenhuis in beeld.
Zojuist was het Leyenburgziekenhuis met
het Rode Kruisziekenhuis en het Juliana
Kinderziekenhuis gefuseerd tot de Haga Groep.
Men zocht nog een nieuwe sectretaris voor de
Raad van Bestuur en Marjolein sprong in dat
gat. Het was voor haar de opmaat voor een
langdurig verblijf in de wereld van het ziekenhuismanagement.

Strafpunt
Marjolein voelde zich in haar nieuwe functie
als een vis in het water. ,,Ik vond het prachtig
direct betrokken te zijn bij het draaiend houden
en kwalitatief verbeteren van een enorm ‘zorgbedrijf’ met zo’n 3500 medwerkers: artsen,
verpleegkundigen en heel veel andere professionals.’’
In 2008 werd ze benoemd tot lid van de Raad
van Bestuur en in 2013 tot directievoorzitter van de Haga-ziekenhuizen. ,,Ik kan me
voorstellen dat veel mensen er moeite mee
hebben gehad, of misschien nóg hebben, om
niet meer te spreken van Leyenburg en het
Rode Kruisziekenhuis’’, zegt ze, waarna ze met
pretogen vertelt: ,,In vergaderingen ging er
nog jarenlang altijd wel iemand de fout in door
zo’n oude naam te gebruiken. En dan riepen de
anderen collectief: Strafpunt!’’
Menselijke maat
Als ziekenhuisbestuurder maakte Marjolein
de afgelopen jaren een aantal spectaculaire projecten mee, zoals de fusie met het
Reinier de Graafziekenhuis in Delft en het
LangeLandziekenhuis in Zoetermeer, de
grootscheepse vernieuwbouw van de locatie
Leyweg (,,terwijl de ‘winkel’gewoon open
bleef’’, benadrukt ze) en de verhuisoperatie van
het Juliana Kinderziekenhuis van de Sportlaan
naar de Leyweg. Daarnaast heeft Marjolein
er met haar medebestuurders voortdurend
naar gestreefd om ondanks die fusies (,,zeer
noodzakelijk om op kosten te besparen’’) en
de navenante schaalvergroting de menselijke
maat niet te vergeten. Met andere woorden:
patiënten moeten zich thuisvoelen en optimale
service krijgen. ,,Ik denk eerlijk gezegd dat we
daar heel behoorlijk in zijn geslaagd. Maar er
wordt nog geregeld geconstateerd dat bepaalde
dingen eigenlijk nog beter kunnen.’’
Conflicten
Er zijn mensen die drukke perioden in hun
leven kenschetsen als ‘tropenjaren’. Marjolein

gaat dat te ver. ,,Ik heb vooral móóie jaren
gehad’’, zegt ze, ,,maar in bepaalde perioden
had ik wel het gevoel topsport te bedrijven.’’
Ze doelt daarmee niet alleen op de verbouwingsperikelen, maar ook op enkele affaires
en conflicten in de boezem van Haga, zoals de
onmin tussen enkele cardiochirurgen die het
niet met elkaar konden vinden, terwijl ze nota
bene kwalitatief gezien tot de besten van het
land behoorden, en het nog vrij recente vertrek
van een groep opstandige orthopeden. ,,En dan
hadden we ook nog de lekkage op de intensive care in 2011’’, herinnert Marjolein zich,
,,waardoor we zestien ernstig zieke patiënten
in allerijl moesten evacueren.’’
Toekomst Sportlaangebouwen
Nog zo’n ‘uitdaging’, zoals ze het noemt,
is de toekomst van de Haga-panden aan
de Sportlaan, oftewel het vroegere Rode
Kruisziekenhuis, daterend uit het begin van
de jaren zestig, en het nog maar zeventien jaar
jonge gebouw waarin tot de lente van 2015 het
JKZ was gevestigd.
Lang bleef in nevelen gehuld wat op deze
plekken staat te gebeuren, maar inmiddels kan
Marjolein iets concreter worden. ,,Definitieve
besluitvorming moet nog plaatsvinden en
uiteindelijk gaat niet Haga maar de gemeente
er over’’, zegt ze. ,,Maar dit lijkt nu de richting:

Het is de bedoeling dat een groot deel van het voormalige
Rode Kruisziekenhuis wordt omgebouwd tot wooncomplex, wellicht met behoud van de bestaande gevel.
De poliklinieken blijven echter in het complex of in het
voormalige Juliana Kinderziekenhuis een plek houden.

De Vogelwijk oktober 2017

21

Haga blijft sowieso met haar poliklinieken, lab
en röntgenafdeling op de Sportlaan, wellicht
in eerste instantie in het voormalige JKZ-pand,
wellicht meteen op een definitieve plek op het
terrein. Het merendeel van het complex wordt,
mogelijk met behoud van de bestaande gevel of
het bestaande gebouw, omgebouwd tot woningen en/of appartementen. Een projectontwikkelaar, die het complex binnenkort overneemt,
gaat dat met de gemeente vorm geven.’’
Sociaal leven
Topsport of niet, Marjolein lijkt onverwoestbaar. Heeft ze met al dat regelen en vergaderen nog wel tijd voor man en gezin? Voor een

sociaal leven? En voor zichzelf? ,,Ach’’, zegt
ze luchtig, ,,de week telt heel veel uren hoor.
Daarin kun je heel wat doen. Ik kan gelukkig met zes à zeven uur slaap per nacht toe
en tussen de bedrijven door stap ik hier thuis
geregeld op een fitnessapparaat om in vorm
te blijven. Ik heb zelfs de afgelopen jaren nog
tijd gevonden om lid te zijn van een hartstikke
leuke Vogelwijk-boekenclub en ook gezellige etentjes met vrienden zijn er nog volop.
Verder kan ik lekker ontstressen tijdens de
vakanties, vooral in de zomer. Dan huren we
een groot huis in de Provence, liefst pal aan de
Middellandse Zee, en daar kan de hele familie
langskomen. Heerlijk!’’

Weinig blijdschap over nieuw afvalophaalrooster
Wie de afgelopen weken het oor in de wijk te
luisteren legde, bemerkte nogal wat gesputter
tegen het gemeentelijk voornemen om het afvalophaalrooster te wijzigen. Binnenkort zal het
‘restafval’ (in de grote donkergroene bakken) en
het groente-, fruit- en tuinafval (in de lichtgroene
bakken) nog maar één keer in de twee weken
worden opgehaald. Een van de redenen om hiertoe over te gaan is dat elk Vogelwijk-huishouden
met een woning op de begane grond dezer
dagen een extra afvalcontainer aangeboden
krijgt. Deze container, grijs met een oranje deksel, is bestemd voor plastic, blikjes, aluminium en
drankverpakkingen.
Nu al lijkt duidelijk te zijn dat niet alle wijkbewoners behoefte hebben aan de nieuwe container. Zo hebben John van Peppen en Marjan
Jongebreur, bewoners van de Kwartellaan, de
gemeente al laten weten de grijs-oranje bak
te zullen weigeren. Zij brengen hun plastic en
drankverpakkingen al met enige regelmaat zelf
naar de daartoe bestemde openbare straatcontainers. John en Marjan hebben ook grote
moeite met het om de week ophalen van het
overige huisvuil. ,,Het lijkt ons uit hygiënisch oog-

punt onwenselijk. Vooral bij warm weer komen
er maden in de containers’’, schreven zij aan de
gemeente.
Uitpuilende groenbakken
Wil van Alphen, bewoner van de Roodborstlaan,
vindt dat de wijkvereniging zou moeten proberen een stokje te steken voor het plan om het
ophalen van de licht- en donkergroene bakken
te verminderen. Vooral het gft-afval moet wekelijks opgehaald blijven worden, vindt hij, zeker in
een wijk als de onze met veel tuinen. In perioden
waarin veel gesnoeid wordt en gras wordt gemaaid, puilen de lichtgroene bakken al snel uit.
,,Ik denk dat er veel groen in de gewone ‘kliko’ zal
gaan of in de duinbossen gaat belanden. Ik zie
daar vaker grasmaaisel, takken of zand gestort,’’
zegt hij. ,,En het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat iedereen zijn teveel aan groenafval
geregeld met de auto naar de Plutostraat gaat
brengen. Dan is het milieu-effect totaal weg.
Volgens een voorlichtster van de gemeente kan
ik ook het grofvuil bellen. Maar komen die voor
een paar vuilniszakken en takken naar mijn adres
rijden?’’
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____ Straatfeesten brachten veel
De bewoners van drie Vogelwijklanen – of gedeelten daarvan - koesteren al jarenlang
de traditie van een straatfeest op de drempel van de nazomer. Het gaat hier om de
Fuutlaan, het vooroorlogse deel van de Kraaienlaan en het laatste stuk van de Spot
vogellaan inclusief de aangrenzende lanen. Zo’n feest vormt een mooie gelegenheid

De organisatoren van het Spotvogelfeest
beten op zaterdag 26 augustus het spits af.
Dit comité, bestaande uit Mirjam Vollering,
Sander Geenen, Annet Spijker, Jason Brugman
en Frans Deeleman, had ook de nabije
buren van de Kramsvogellaan, Tortellaan,
Kruisbeklaan en een stukje Laan van Poot weer
uitgenodigd (in veel gevallen grenzen de achtertuinen immers aan elkaar) en dat leverde
alles bijelkaar een behoorlijke opkomst op.
Op de dag zelf kon de kinderen in de ochtend
alvast warmdraaien op de springkussens. Vanaf
een uur of vier werden het spellen-parcours, de
tafeltennis- en voetbaltafels en het schmincken
en knutselen druk bezocht. Het springkussen

voor de oudere kinderen veranderde traditiegetrouw in een Dreft-bubbelbad. Voor de volwassenen was er vanaf de namiddag een borrel
met heerlijke kazen en wijnen van traiteur
Simon de Vogel en dit jaar werd er voor het
eerst ook uitgebreide gebarbecued. Het werd
een gezellig latertje en omdat er ambitieus was
ingekocht, kon zelfs op de zondagmiddag daaropvolgend met de hele straat nog een mooie
afterparty worden gehouden.

Spotvogellaan

buurtbewoners bijelkaar _____
om weer eens relaxed contact te hebben met je buurtgenoten. En voor de kinderen is
het een leuk verzetje waar ze jaarlijks naar uitkijken, omdat er voor hen altijd bijzondere speelmogelijkheden worden gecreëerd. Ook dit jaar hebben ze er, geholpen door
meteorologische mazzel, weer gezellige evenementen voor jong en oud van gemaakt.

Fuutlaan

Op zaterdag 2 september gonsde het op de
Fuutlaan van feestgedruis. Voor de tiende
keer was Mies de Bont de drijvende kracht
achter het evenement, zij het dat ze sinds een
aantal jaren ook veel hulp heeft van Mariëtte
Verheul die om de hoek op het Eiberplein
woont. Mariëtte laat ook altijd haar huis open
staan voor mensen die gebruik willen maken
van het toilet. Mies opperde in haar speech dat
ze langzamerhand wel graag het stokje aan
iemand wil doorgeven, maar daar wilden de
Fuutlaanbewoners niets van weten. Mies doet
het immers al jaren perfect, zo klonk het.
Deelnemers aan het feest waren niet alleen
bewoners van de Fuutlaan (dit jaar zelfs ook
voormalige en toekomstige bewoners), maar

ook buurtgenoten van het Eiberplein en het
laatste stukje Pauwenlaan. Terwijl de jeugd
plezier had op een springkussen, genoten de
ouderen van prachtige en heerlijke (self made)
salades, sateetjes en worstjes van de barbecue
en nog meer lekkers. Het weer werkte prima
mee, zodat er in en rond de tent aan de ventweg van het Eiberplein tot in de late uren leven
in de brouwerij bleef.
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Zo’n zestig volwassenen en een dertigtal kinderen vierden eveneens op de bijna windstille
tweede septemberdag hun jaarlijkse straatfeest
in het oudste deel van de Kraaienlaan. De
feestcommissie, bestaande uit Fons Westgeest,
Jan Verhaag en Diederik Leerentveld, hadden
als thema Western style bedacht. Veel bewoners
hadden de moeite genomen zich hier ook naar
te kleden. Voor de best gekostumeerde gast was
er een mooie prijs.
De jonge laanbewoners konden zich vanaf
het eind van de ochtend al storten op diverse
enerverende activiteiten zoals een speurtocht,
schmincken, cupcakes versieren en ‘snel naar
de bel‘ op een luchtkussen-waterglijbaan.
Ook was er vanaf 14 uur de mogelijkheid jeu
de boules te spelen op een speciaal daarvoor
aangelegde baan in de straat.
Om 16.00 uur begon er een Western Markt,

met o.a. een Kop van Jut (waar veel mannelijke
gasten zich wilden laten gelden), lasso werpen
en spijkerslaan. De kids schilderden samen
een totempaal, die nog lang nadien in de
Kraaienlaan te bewonderen was en er wellicht
nog steeds staat. Rond 17.00 uur gaven bijna
vijftig laanbewoners zich onder toepasselijke
muziek over aan een line-dance-act. Daarna
begon de borrel, de BBQ en voor het naar bed
gaan van de kinderen de Pyjama Disco. De
zwoele avond werd afgesloten door zanger
Nicky Danen en DJ Stijn.

Kraaienlaan
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Het Leeuwerikplein vormde op 2 september
het toneel voor het vijftiende jeu de boulestoernooi van de omwonenden op het mooie
pétanquebaantje, gelegen op de kruising met
de Spreeuwenlaan.
Dit jaar had het nogal wat voeten in de aarde
eer het festijn kon losbarsten. De oorzaak van
de stroeve aanloop bij de organisatie van het
toernooi lag bij de editie van vorig jaar. De
buurtboulers kregen toen bezoek van twee
overijverige gemeentelijke BOA’s oftewel bijzondere opsporingsambtenaren. Deze handhavers van lokale regelgeving constateerden dat
bij het toernooifeestje een pilsje en wijntje werd
geschonken en trokken daaruit de conclusie
dat er een drankvergunning had moeten worden aangevraagd. Aangezien de organisatoren
die niet konden tonen, kregen ze een officiële
waarschuwing en werd er met een forse boete
gedreigd als er weer zo’n overtreding werd
begaan.

werden gesteld, dat er beveiliging moest zijn en
ook EHBO-assistentie. ,,Alsof het hier om een
grote braderie of een popfestival zou gaan’’,
verzuchtte organisator Roelof van Leeuwen.
Gelukkig is het dankzij bemiddeling van wijkagent Kristian Harmelink allemaal te elfder ure
nog goed gekomen. Samen met het ‘hoofd vergunningverlening’ van Segbroek is Kristian bij
het begin van het buurtfeestje nog even komen
kijken. En ze zagen dat het goed was.

Bemiddeling wijkagent
Normaal gesproken moet je voor een eenvoudig straatfeestje een digitale melding bij de
gemeente doen en daarbij altijd invullen dat
er geen alcohol wordt geschonken, want dan
kraait er verder geen haan naar. De organisatoren van het boulesLeeuwerikplein
toernooi – bevreesd
geworden voor een
nieuwe controle en een
boete – vulden een paar
maanden geleden bij
de aanmelding echter
braaf in dat er voor de
deelnemers behalve
limonade ook bier
en wijn zou worden
geschonken. Daarop
kregen ze van gemeentewege te horen dat er een
horecadiploma moest
worden getoond, dat er
strenge hygiëne-eisen
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

HoutrustKoffie
Steeds meer wijkbewoners vinden twee keer
per maand op maandagochtend de weg naar
het paviljoen van tennispark Houtrust aan de
Laan van Poot om daar bij buurtgenoten aan
te schuiven voor de Houtrust Koffie. Er wordt
altijd gezellig over allerlei onderwerpen gepraat. Er zijn mensen die vaker komen, maar
we zien ook steeds nieuwe gezichten. En Jos
(van Houtrust) zorgt altijd dat er iets lekkers
bij de koffie is! Misschien is het ook iets voor
u. Bij dezen de uitnodiging om eens langs te
komen en in ongedwongen sfeer een aantal
bekende of nieuwe mensen uit uw omgeving
te ontmoeten.

Oud Eik en Duinen, een eeuwen oud en interessant kerkhof. In het oudste deel staat een ruïne,
waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de
dertiende eeuw. De begraafplaats was in de
loop der tijd zowel in handen van de protestantse als de katholieke gemeenschap. De kapel
deed dienst als bedevaartsoord en kennelijk is
dat nog steeds zo, getuige de kaarsjes en bloemen op en bij de ruïne. De huidige eigenaar, ‘t
Statenhuys, heeft de begraafplaats in 1978 aangekocht en grondig laten renoveren en restaureren. Veel bekende personen hebben hier hun
laatste rustplaats. Verder staat er een aantal
bijzondere bomen. Kortom: een boeiende plek
om meer over te weten te komen en te genieten
van de parkachtige omgeving.

Nieuwe tijdstippen

De koffieochtenden vielen vaak samen met
de etentjes van De Vrije Vogels, die op elke
laatste maandag van de maand worden
georganiseerd. Om niet meer twee sociale
Vogelwijkactiviteiten op dezelfde dag te
hebben, vinden de koffieochtenden vanaf
november plaats op de 1e en 3e maandagochtend van de maand (in plaats van de 2e
en 4e). De tijden blijven hetzelfde: van 10.00
tot 12.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn dus op 9 en 23 oktober en daarna op
6 en 20 november. Tot ziens!

Excursies

Programma in het kort
Woensdag 25 oktober
13.00 uur: Verzamelen bij de ingang van de
begraafplaats, Laan van Eik en Duinen 40.
Daarna een wandeling met uitleg over de geschiedenis, bijzondere graven en oude bomen
door Marian Scheeres.
15.00 uur: Afsluiting
Kosten: Geen
Aanmelden: Tot 24 oktober, liefst per e-mail,
bij Ine Essing:
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Vermeld uw naam en telefoonnummer.
Als mailen niet mogelijk is, kunt u bellen:
070-3460604

Woensdag 25 oktober

Donderdag 16 november

Zoals al eerder gemeld, is er in de wijk een
cultuur/natuurwandelgroepje ontstaan. Het
staat iedereen vrij om aan deze wandelingen
deel te nemen.
Op woensdag 25 oktober vanaf 13.00 uur
maken we een rondgang op de begraafplaats

Op donderdag 16 november brengen we een
bezoek aan het Schevenings museum Muzee.
Dit is ondergebracht in een schoolgebouw uit
1877 en heeft veel interessants te bieden. De
geschiedenis van het vissersdorp en de badplaats wordt er levendig getoond en ook krijgt

Wandeling Oud Eik en Duinen

28

De Vogelwijk oktober 2017

Bezoek Muzee Scheveningen

u een kijkje in de wonderlijke wereld onder de
zeespiegel. Zowel de eeuwenoude traditie van
de visserij en de daarmee verbonden beroepen als het moderne bad- en strandleven van
vroeger en nu zijn beeldend weergegeven.
Er hangen ook schilderijen, o.a. van Mesdag,
er zijn stijlkamers en een op ware grootte
nagebouwde bomschuit. Natuurlijk ontbreekt
ook de Scheveningse klederdracht niet. In de
Zeezaal krijgt u een beeld van de enorme biodiversiteit in zee. U kunt er zelfs een koraalrif
en vier tropische zeeaquaria aanschouwen.
In een filmzaaltje wordt een film van Bob
Entrop vertoond over de geschiedenis van
Scheveningen-Bad (volgend jaar wordt het
200-jarig bestaan van Scheveningen als badplaats gevierd) en Scheveningen-Haven.
Programma in het kort
Donderdag 16 november
13.30 uur: Verzamelen bij het museum,
Neptunusstraat 92, waarna we koffie met iets
lekkers nuttigen in het visserscafé De Halve
Vleet
14.00 uur: Rondleiding
15.00 uur: Gelegenheid om het museum wat
meer in detail te bekijken en/of de film van
Bob Entrop te zien
16.30 uur: Afsluiting met een drankje
Kosten: Geen. Museumkaart geldig.
Aanmelden: Tot uiterlijk dinsdag 14 november, liefst per e-mail, bij Ine Essing:
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
onder vermelding van uw naam en
telefoonnummer en of u in het bezit bent van
een Museumkaart. Als mailen niet mogelijk is,
kunt u bellen: 070-3460604
Voor de bereikbaarheid en verdere informatie, zie de website
www.muzeescheveningen.nl

Laatste reanimatiecursus
op dinsdag 21 november
Voor degenen die dit jaar nog niet in de
gelegenheid waren om één van de drie
reanimatiecursussen in de wijk te volgen,
wordt er binnenkort nog een extra cursusavond gehouden, en wel op dinsdag
21 november vanaf 19.00 uur. Ook deze
keer is de cursusleider Wouter Verbeek van
de Stichting Levensreddende Technieken
Nederland, die u op zijn eigen onnavolgbare
wijze in een paar uur tijd tot een gekwalificeerd hulpverlener maakt.
Zo goed als zeker zal de cursusavond weer
plaatsvinden in de Heldringschool aan het
IJsvogelplein. Mocht dat onverhoopt niet
doorgaan, dan stelt Anneke Malherbe (een
van de initiatiefnemers voor de cursussen) haar huis beschikbaar. Kandidaatdeelnemers worden daarover tijdig geïnformeerd.
Hebt u belangstelling, geef u dan snel op via
het mailadres aedvogelwijk@gmail.com
De kosten van de cursusavond bedragen
30 euro.
Inmiddels heeft de projectgroep AED
Vogelwijk contact gehad met de gemeente,
die in een paar wijken (waaronder de
Vogelwijk) een proef wil beginnen d.m.v. het
verstrekken van 1 of 2 AED-apparaten (defibrillators) die in een afsluitbaar kastje op
goed zichtbare plekken in de wijk aan een
muur worden bevestigd. Voorwaarde is wel
dat de wijkvereniging de onderhoudskosten
voor haar rekening neemt.
Met kleine stapjes komt de Vogelwijk dus in
de richting van een zogeheten ‘6-minutenzone’, oftewel een gebied waar iemand met
een hartstilstand binnen zes minuten kan
worden gereanimeerd.
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De gouden formule van
Club Westwood
Door Marjet Steenhuisen

Misschien was het dit jaar wel het best bewaarde geheim van de Vogelwijk: discotheek Club Westwood, sinds 1992 gevestigd aan het begin van de Laan van Poot,
vierde deze zomer zijn 50-jarig bestaan. Westwood is daarmee de oudste discotheek van Nederland. Reden voor een feestje dus. Of beter gezegd twee, want in
juli was er een feest bij Barbarossa Beach aan het Zwarte Pad in Scheveningen en
op zaterdag 9 september werd het gouden jubileum op locatie gevierd: op de grote
‘Westwood-parkeerplaats’ bij Houtrust.
Geen hypes
Waar andere Haagse discotheken zoals de
Marathon, Asta en Toys jaren geleden zijn
gesloten lijkt Westwood ‘iets’ juist heel goed te
doen. Wat is het geheim?
Volgens Vincent Marshall (general manager)
ligt de kracht van Westwood in het feit dat
het al 50 jaar hetzelfde biedt. ,,Gezelligheid,
veiligheid, toegankelijke muziek en mensen
betalen hier niet de hoofdprijs. We hebben niet
ingespeeld op hypes die weer voorbij gaan. De
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focus ligt bij wat onze bezoekers aanspreekt,
en dat veranderd niet.”
En dat bleek wel tijdens het jubileumfestival.
Vier generaties Westwoodfans samen op een
zonnig feestje, dat wel iets weg had van een
familiereünie. De aanwezigheid van de ‘tijdmachine’, een opgeblazen roze kathedraal met
dansvloer waar om het half uur muziek uit een
ander decennium werd gedraaid, speelde goed
in op de muzieksmaak van de verschillende
doelgroepen. En uiteindelijk ontbrak ook de

fameuze Haagse band The Clarks niet met zijn
vertolking van jaren zestig- en zeventigmuziek.
Kakkers
Een gesprek met drie meiden op het festival
bevestigd dit beeld. Noa, wier vader opgroeide
in de Vogelwijk, vertelt dat haar ouders elkaar
in ‘De Westwood’ hebben leren kennen. ,,Nu
komen ze er nog steeds wel eens op themafeesten. Ze zijn hier nu trouwens ook.” Noa woont
in het Benoordenhout en komt zelf regelmatig op vrijdagen met haar vriendinnen Liesje
(Scheveningen) en Jasmijn (Statenkwartier)
naar Westwood, want dan is het echt voor jongeren. ,,We komen hier al onze vrienden tegen
en het is altijd gezellig”, vervolgt ze.

Drie enthousiaste festivalbezoeksters. Van links naar
rechts Liesje, Noa en Jasmijn

Op de vraag of het klopt dat er alleen kakkers komen, zeggen de dames: ,,Ja, eigenlijk
wel. Nou ja, kakkers… gewoon mensen van
de hockey en zo. En vooral uit Bohemen, de
Vruchtenbuurt, het Statenkwartier en de
Vogelwijk natuurlijk, dus ja, wel een beetje de
nette buurten.” Maar volgens de drie zou het
publiek van Westwood wel iets diverser zou
mogen zijn. Op de vraag of ze ook wel eens
naar de stad gaan zeggen ze unaniem: ,,Nee,
daar is niets aan, al onze vrienden zitten hier.”
Vrolijke kop
Vincent van Club Westwood licht toe: ,,Ja, we

hebben inderdaad een vaste klantenkring. Mijn
ouders hebben elkaar hier trouwens ook leren
kennen. Maar het is niet zo dat we mensen die
we niet kennen weigeren. Als je een vrolijke
kop hebt, ben je welkom. We hebben wel van
oudsher vooral aanloop van mensen uit de
omgeving, maar ‘de kakker’ bestaat niet meer
hoor. Zelfs jongens uit Wassenaar zijn gemuteerd tot hipsters.”
Herhaling
Nu Jasmijn net is begonnen met haar studie
in Utrecht en daar ook gaat wonen, zou het
wel kunnen dat ze minder vaak komt, maar ze
verwacht dat het een plek blijft waar ze altijd
terugkeert. En dat zou nog heel lang kunnen
zijn, want een dag na het festival brak een
discussie los op de Facebookpagina van het
50-jaar-festival over de wens om het festival elk
jaar terug te laten keren. ,,Het succes overviel
ons wel een beetje”, reageert Vincent. ,,Maar
we zijn wel de mogelijkheid van herhaling aan
het onderzoeken. We hebben op Facebook al
een fictief evenement voor 2018 aangemaakt,
waarvoor mensen zich kunnen aanmelden.
Zo krijgen we zicht op het aantal potentiële
bezoekers. Maar we hebben ook te maken met
de buurt en de gemeente, want zo’n festival
bezorgt sommigen ook overlast. We willen het
plan dus goed overdenken”.
Ondertussen gaat Club Westwood verder waar
het al jaren goed in is: op vrijdagen ‘clubnights’
voor 18+ en voor bredere doelgroepen een gevulde evenementenkalender met themafeesten
zoals ‘90’s only’ op zaterdag 7 oktober. ,,Maar
ook voor bijvoorbeeld bruiloften en verjaardagsfeesten kunnen mensen bij ons terecht”,
zegt Vincent.
Een stukje geschiedenis
Westwood begon een halve eeuw geleden in
een houten hut naast het huidige restaurant
‘Taveerne Meer en Bosch’. De feesten richtten
zich vooral op het 18+ publiek van de omliggende sportverenigingen Quick en HBS.
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Al gauw bleek deze ruimte te klein en in
1968 verplaatste Westwood zich naar de
Wagenschuur, een oude gerestaureerde schuur
die bij de boerderij hoorde waarin nu restaurant Taveerne huist. Er was plaats voor 150
personen, maar door de toenemende drukte
liep het ook hier spaak.
In 1970 viel het oog van de oprichters
van Westwood, Hans Wiesman en Nees
Burgersdijk, op een gebouw in het voormalig
Milva-kamp bij de Machiel Vrijenhoeklaan.

VOGELWIJKAGENDA
Maandag
9 oktober

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

Zaterdag
21 oktober

16.30 uur: Kennismakingsborrel
voor nieuwe wijkbewoners,
Papegaailaan 7.

Maandag
23 oktober

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

Woensdag
25 oktober

13.00 uur: Wandeling (met uitleg)
over begraafplaats Oud Eik en
Duinen. Aanmelden bij Ine Essing
via ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl of tel. 070-3460604.

Zaterdag
28 oktober

Maandag
30 oktober

Donderdag
2 november

17.30 uur: Running Dinner
Vogelwijk, te beginnen met een
borrel in de kantine van Haag
Atletiek (langs atletiekbaan Laan
van Poot) geef je op via
karensjouke@gmail.com
17.30 uur: Borrel en driegangendiner van De Vrije Vogels in bistro
Berg & Dal (Bosjes van Pex).
Aanmelden bij Bernadette van
Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl Tel.
06-51120615.
20.00 uur: Informatieavond Vogel
wijk Energie(k) in de kantine van
Quick

Deze vroegere militaire vrouwenkazerne werd
deels gesloopt, maar het legendarische witte
wachtgebouw mocht blijven staan. Na instemming van de gemeente nam Westwood hier in
1972 zijn intrek. Toen na twintig succesvolle
jaren de nieuwbouwplannen voor de locatie Machiel Vrijenhoeklaan bekend werden
gemaakt, moest de ‘Wewo’ echter wederom op
zoek naar een nieuwe stek. Zo kwam de disco
uiteindelijk in 1992 in de Vogelwijk terecht.
Zie ook: www.club-westwood.com

Maandag
6 november

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

Maandag
6 november

20.00 uur: Algemene ledenvergadering van wijkvereniging
De Vogelwijk, Heldringschool
IJsvogelplein

Zaterdag
18.00 uur: Sint Maarten (kinderen
11 november trekken met lampions zingend

langs de huizen om lekkernijen te
krijgen)
Donderdag
13.30 uur: Bezoek Vogelwijk16 november senioren aan Muzee Scheveningen,

Neptunusstraat 92. Aanmelden bij
Ine Essing (zie bij 25 oktober)
Maandag 20
november

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

Dinsdag 21
november

19.00 uur: Reanimatiecursus in de
Heldringschool, IJsvogelplein

Woensdag
13.30 uur: Sinterklaasfeest op het
22 november Mezenpleintje (bij de bakker)
Zondag
14.00 – 16.00 uur Boekenruilbeurs
26 november Rietzangerlaan 2A
Maandag
Vanaf 17.30: Borrel en driegangen27 november diner van De Vrije Vogels in de kan-

tine van Quick (Sav. Lohmanlaan).
Aanmelden bij Bernadette van
Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl
Tel. 06-51120615.
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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 vertelt Rosa van Geest over
haar sport judo.
Wil je ook in het wijkblad over je hobby of je sport praten?
Stuur dan een mailtje naar redactrice Magda van Eijck:
magda.van.eijck@gmail.com

Rosa van Geest zit op judo
Door Magda van Eijck
Bij het Paddepad, het zijstraatje van de De
Savornin Lohmanlaan, aan de zuidkant van de
Vogelwijk, staat een schoolgebouw. In de gymzaal daarvan is judoclub Paddepad gevestigd.
Daar judoën elke week jongens en meisjes. Eén
van hen is de twaalfjarige Rosa van Geest. Ze
traint er op woensdag van zeven tot acht uur
’s avonds en op vrijdag krijgt ze vaak nog een
extra training.
Rosa zit al bijna drie jaar op judo en ze heeft
inmiddels de blauwe band. Ze traint nu voor
de bruine band. De bruine slip mag ze overslaan. Hoe dat werkt met die verschillende
kleuren banden en hoe de training verloopt,
wil Rosa graag vertellen.
Groeten en valbreken
,,Je begint met het leren hoe je elkaar begroet.
Dat doe je met respect voor elkaar en voor de
leraar. Daarna leer je hoe je moet valbreken.
Het is belangrijk dat je dit goed doet, want
anders kun je een arm of een been breken.
Judo is van oorsprong een Japanse sport.
Je leert om een tegenstander uit balans te
brengen door middel van een been-, heup- of
schouderworp. Je kunt je tegenstander ook
onder controle krijgen en onder controle
houden door een houdgreep toe te passen. In
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oefenwedstrijdjes proberen we dat allemaal en
als je het goed doet, krijg je steeds een nieuwe
kleur band.’’
,,Om je judopak heb je altijd een band, een
soort ceintuur waarmee je je pak vastmaakt.
Als beginneling krijg je een witte band. Aan
die band kun je na een poosje een gele slip
verdienen, dat is een geel uiteinde aan de
band, en als je daarna weer meer geleerd hebt,
krijg je uiteindelijk de gele band. Op die gele
band kun je dan weer een oranje slip krijgen
en daarna de oranje band. Zo gaat dat steeds
verder. De volgorde is dus wit, geel, oranje,
groen, blauw, bruin en zwart. Er bestaat alleen
geen zwarte slip. Je gaat van bruine band
direct naar zwarte band, maar dan ben je wel
héél goed. Ik heb nu de blauwe band met een
bruine slip. Een bruine band kun je pas halen
als je minstens 12 jaar bent en voor een zwarte
band moet je behalve heel goed ook minstens
16 jaar zijn.’’
Eerste tot vierde dan
Met een zwarte band kun je ook steeds een
stapje beter worden, vertelt Rosa. Je komt
dan telkens in een hogere klasse of graad. In
judotaal heet dat een ‘dan’. Rosa: ,,Als je een
zwarte band hebt, kun je naar de eerste dan en

later naar de tweede dan, de derde dan en uiteindelijk naar de vierde dan. Maar dan ben je
wel een erg goede judoka hoor. Dan ben je een
‘meester’ en kun je misschien wel meedoen
aan de Olympische Spelen.’’
Op Rosa’s club zijn twee keer per jaar wedstrijden, maar er zijn ook vaak toernooien en
wedstrijden met andere clubs. ,,Er is ook elk
jaar een ‘tegeltjestournooi’, dan krijg je een tegeltje. En aan het eind van het jaar hebben we
altijd een oliebollentoernooi. Als je gewonnen
hebt, moet je op het podium gaan staan. Ik heb
trouwens al vier bekers en vijf medailles.’’
Afkloppen
Als je met iemand aan het judoën bent en je
denkt dat het niet goed gaat, dan moet je drie

keer op de rug van de tegenstander kloppen
en dan laat de tegenstander je los. Je kunt
ook je arm strekken en drie keer op de grond
slaan. Als je dat gedaan hebt, heb je dus wel
verloren.”
Rosa woont haar hele leven (dus al twaalf
jaar) op Haanplein 25. Ze woont daar met
haar ouders, haar tienjarige zusje Simone
en haar broertje Valerio, die acht jaar is.
Rosa heeft het erg naar haar zin op het HML
(Haags Montessori Lyceum) in de Nassau
Bredastraat, vlak bij het Malieveld, waar ze in
de eerste klas zit. De fietstocht daar naartoe
vindt ze geen enkel probleem. Vóór de zomervakantie zat ze net als haar zus en broer op de
Heldringschool.

Van links naar rechts: Judo-vriendin Nina, Rosa’s zusje Simone, dan Rosa zelf en rechts judo-vriendin Anne Mariska

De Vogelwijk oktober 2017

35

Klassen vol circusartiesten op
jubilerende Heldringschool
Door Dick van Rietschoten
Vrijwel alle basisscholen in de Vogelwijk
dateren uit de jaren 1925 tot en met 1930. Het
gevolg daarvan is dat er bijna elk jaar wel eentje een lustrum te vieren heeft. Deze nazomer
was het de beurt aan de Heldringschool op het
IJsvogelplein, die feestelijk herdacht dat negentig jaar geleden voor het eerst de deuren voor
de leerlingen werden geopend. Nog maar drie
jaar na de feestelijkheden rond de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw hadden
docenten, ouders en leerlingen opnieuw alles
uit de kast getrokken om een spetterend festijn
op poten te zetten.
In de week van Prinsjesdag bruiste het in en
rond de school bijna alle dagen van de jubi
leumactiviteiten. Alleen op Prinsjesdag zelf
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was het stil en waren de kinderen zoals gewoonlijk vrij.
Optocht
Op maandag, toen er af en toe nog wat lichte
buitjes vielen, kwamen alle kinderen met een
versierde fiets of step naar school. Ze mochten
ermee pronken tijdens een optocht door de
buurt, voorafgegaan door een draaiorgel. Voor
de mooist versierde tweewielers waren prijzen
weggelegd.
Op woensdagochtend hielden de klassen een
sponsorloop op het Fazantplein ten bate van de
stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Een belangrijk deel van de organisatie van deze loop
was in handen van Nick uit groep 8.

Circus
Het centrale feestthema van de week was
‘circus’ en daar werd serieus werk van gemaakt.
Op maandagmiddag hadden de leerlingen in
de gymzaal al een optreden van een acrobate
mogen zien, maar later die week mochten ze
zelf aan de bak. De voorafgaande weken en
ook tijdens de jubileumdagen was er in alle
klassen flink geoefend met allerlei circusacts ter
voorbereiding van een spectaculaire circusvoorstelling door alle leerlingen op de grote
speelplaats. Goochelen, jongleren, acrobatiek,
balanceren, een slangen-act en nog veel meer,
het was allemaal te zien. En tussendoor schotelde een groep ouders de ruim 400 kinderen
een lekkere lunch voor.
Op vrijdagmorgen vond er in de omgeving van
school een enerverende vossenjacht plaats,
waarbij de kinderen meer dan twintig bizar
uitgedoste juffen en meesters moesten zien
te vinden. De feestweek werd afgesloten met
een ‘open podium’ voor alle leerlingen van de
groepen 7 en 8.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 11 oktober: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
nummers die uitgedeeld worden bij binnenkomst.
Na de pauze kunt u worden behandeld door diverse
magnetiseurs.
Woensdag 18 oktober: Rietje Schillemans verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 25 oktober: Janneke Leber verzorgt een
avond met waarnemingen en na de pauze psychometrie.
Woensdag 1 november: Corrie Dupuis verzorgt een
Allerzielen-avond. Graag een bloem en een foto van
een overleden persoon meenemen.
Woensdag 8 november: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende
waarnemingen a.d.h.v. een briefje met uw eigen
geboortedatum. Na de pauze kunt u worden behandeld door diverse magnetiseurs.
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Persoonlijke herinneringen
aan de Sacramentskerk
2017

Het zal niet lang meer duren of op de plaats aan
de Sportlaan waar nu nog de Sacramentskerk
staat, verrijzen twaalf eengezinswoningen.
De vergunningen zijn bijna rond en projectontwikkelaar Kavel BV verwacht in januari
of februari komend jaar met de sloop van het
kerkgebouw te kunnen beginnen. Voor veel
oud-parochianen zal dit een afscheid met pijn
in het hart zijn. Nadat het gebouw al in 2008
aan de eredienst was onttrokken, heeft het niet
voortdurend leeggestaan, want tussen januari
2013 en september 2014 diende het voormalige godshuis nog als onderdak voor een groep
uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar nu gaat
de (sloop)kogel dan toch echt door de kerk.
Verbondenheid
Het verdwijnen van dit ruim 90-jarige in en
voor de Vogelwijk zo markante gebouw roept
bij veel mensen gevoelens en herinneringen
op. Door de decennia heen hebben honderden
katholieke wijkgenoten er gebeden en gezongen, zijn er getrouwd, lieten er een kind dopen
of hebben er afscheid genomen van dierbaren.
Bovendien zijn in en rond deze kerk banden
voor het leven gesmeed. Veel oud-parochianen
voelen zich nog steeds met elkaar verbonden,

ook al zijn ze uitgezwermd over andere kerken
en kerkgemeenschappen in de regio.
Ook niet-katholieken zullen de kerk missen als
hij is neergehaald. De van verre al zichtbare
toren is voor de wijkbewoners zo’n vertrouwd
baken geworden dat het een symbool werd
voor ‘thuiskomen’.
Oud-parochianen
De sloop van de Sacramentskerk is een goede
aanleiding om ruimte te geven aan persoonlijke
herinneringen aan de kerk en deze met elkaar
te delen. Op uitnodiging van de redactie hebben Herma Pescott-Van Bussel, Cees van Gils en
Jan Volkers een werkgroepje gevormd om het
afscheid van het kerkgebouw voor te bereiden. Het drietal, stuk voor stuk vele jaren aan
de kerk verbonden geweest, heeft een aantal
herinneringen op schrift gesteld en andere oudparochianen benaderd met de vraag hetzelfde
te doen. In een of meerdere volgende uitgaven van het wijkblad zal de weerslag hiervan
worden opgenomen, tezamen met foto’s van
het kerkgebouw gedurende de jaren van zijn
bestaan. Wie nog iets kwijt wil over persoonlijk beleefde opmerkelijke gebeurtenissen in
en rond het kerkgebouw, kan nog een (niet
te lang) bericht sturen naar Herma Pescott:
pesco005@planet.nl
1926
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Van het gas af?
Bijeenkomst 2 november
Evenals vorige jaren organiseert Vogelwijk
Energie(k) in het najaar een thema-avond
voor leden en andere belangstellenden.
Noteer vast datum en plaats in uw agenda:
donderdagavond 2 november vanaf 20.00
uur in de kantine van Quick. De avond
zal gewijd zijn aan de overgang naar een
‘aardgasloze’ samenleving. De discussie
hierover wordt ingeleid door één of meer
deskundigen.
U heeft ongetwijfeld de afgelopen tijd
gelezen dat we ‘van het gas af’ moeten.
Gasverwarming veroorzaakt immers
veel CO2-uitstoot en dat moet nu juist zo
veel mogelijk worden teruggedrongen.
Doelstellingen van de rijksoverheid en de
gemeente Den Haag geven aan dat we vanaf
2040 ‘gasloos’ zouden moeten leven. Dat
lijkt ver weg, maar is het helemaal niet. Op
landelijk, gemeentelijk en wijkniveau wordt
er daarom al flink nagedacht hoe die transitie vorm zou kunnen krijgen, vooral in een
oudbouwwijk als de onze. Het is essentieel
dat de wijkbewoners intensief betrokken
worden bij alle stappen en plannen. Het gaat
immers om uw woning.
Geen gas-cv, maar wat dan?
Op 2 november zullen we iets vertellen over
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de vele acties die door de gemeente en door
diverse wijkinitiatieven al worden ondernomen. Doel van de bijeenkomst is om inzicht te
geven in wat er op u afkomt en u te informeren over de mogelijkheden om onze woningen
warm te houden zonder een gas-cv.
Als u zich aanmeldt via info@vogelwijkenergiek.nl, houden wij u op de hoogte van de
nadere invulling van het programma. Leden
van Vogelwijk Energie(k) krijgen in ieder
geval bericht via een digitale nieuwsbrief en
iedereen kan zich op de hoogte stellen door te
kijken op onze website www.vogelwijkenergiek.nl waar u ook meer informatie vindt over
de warmtetransitie.

Koelkastenactie
Deze actie om met korting een superzuinige
koel-vriescombinatie aan te kopen bij de firma
Stadhouder op de Thomsonlaan is op 30
september beëindigd. Tot nu toe hebben zo’n
25 Vogelwijk-huishoudens een A+++ koel/
vrieskast aangeschaft en hun oude energieverslindende apparatuur ingeleverd. Behalve
de algemene zomerkortingsactie van Bosch
(die werd verlengd tot 30 september), hebben
zowel de firma Stadhouder als de Vereniging
Vogelwijk Energie(k) de actie ondersteund
met extra financiële voordelen. Van deze
voordelen kunt u ook nu nog steeds profiteren. Wend u tot Stadhouder en u krijgt een
op uw situatie aangepaste offerte. Bestaande
of nieuwe leden van Vogelwijk Energie(k)
kunnen ook nog steeds rekenen op een extra
bijdrage van € 75.

Warmtepompen en
elektrische auto’s
In het recente verleden hebben we - via dit
blad en onze website - enkele acties gevoerd
om de aanschaf van warmtepompen en elektrische auto’s te stimuleren. Zie bijvoorbeeld

op onze website:
www.vogelwijkenergiek.nl/2469-2/
Hoewel de aanschaf van warmtepompen en
elektrische auto’s zich op nationaal niveau in
een sterk stijgende belangstelling mag verheugen, getuige o.a. artikelen in de pers en
berichten die we krijgen van andere wijken in
Den Haag en elders, wil het in de Vogelwijk
niet zo vlotten. Er zijn wel enkele bewoners die
thuis een warmtepompsysteem hebben laten
installeren en/of in een volledig elektrische
auto rijden (en daarmee een belangrijke voortrekkersrol vervullen) maar de door Vogelwijk
Energie(k) gelanceerde acties hebben tot nu
toe weinig respons opgeleverd.

Meer laadpalen in de wijk
Wat betreft de laadpalen voor elektrische auto’s
heeft de gemeente zelf het initiatief genomen
om het aanbod te vergroten. De Vogelwijk heeft
daardoor zeven extra laadpalen gekregen, zonder dat daar door gebruikers om is verzocht. De
gemeente heeft dit gedaan in de verwachting
hiermee het vraag-aanbod dilemma te doorbreken, anders gezegd: de aarzeling om op
elektrisch rijden over te stappen vanwege het
gebrek aan laadpunten.
Tot slot nog iets over de warmtepompen. Nu
herfst en winter voor de deur staan en verwarming geleidelijk weer een grotere plaats
in ons bewustzijn inneemt, kan het nalezen
van eerdere artikelen over warmtepompen op
onze website, als hierboven vermeld, wellicht
voor het benodigde zetje zorgen. De aantrekkelijke subsidies van rijk en gemeente lopen nog
steeds. Om in aanmerking te komen voor de
subsidie van het gemeentelijke Klimaatfonds,
die afhankelijk van de grootte van de pomp
enige honderden euro’s kan bedragen, dient u
contact met ons op te nemen, daar het een collectieve aanvraag betreft:
info@vogelwijkenergiek.nl
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Kortom
Kook- en eetfestijn Running
Dinner op zaterdag 28 oktober
Tot en met dinsdag 10 oktober kunnen zich nog
gegadigden opgeven voor deelneming aan het
zogeheten Running Dinner dat op zaterdag 28
oktober in de Vogelwijk wordt gehouden. Het
is al de derde keer dat een dergelijk evenement
plaatsvindt. De organisatoren Karen Sjouke en
Bernadette van Gigch hebben voor deze datum
gekozen omdat het de laatste dag is waarop nog
de zomertijd geldt.
Tijdens het Running Dinner koken wijkgenoten
voor elkaar en gaan ze ook bij anderen op bezoek om daar een deel van een maaltijd (voorgerecht, hoofdgerecht of dessert) te nuttigen.
Om 17.30 uur begint het evenement met een
borrel van alle deelnemers in de kantine van
Haag Atletiek, gelegen aan de atletiekbaan op
de Laan van Poot.
Voor aanmeldingen en verdere informatie: mail
naar Karen Sjouke, karensjouke@gmail.com

Vogelwijk Golftoernooi
in het water gevallen
Het traditionele Vogelwijk Golftoernooi dat elk
najaar wordt gehouden op de golfbanen van
Ockenburgh is op vrijdag 8 september wegens
hevige regenval afgeblazen. Met het weercijfer 1 en de verwachting van meer dan 50 mm
neerslag was het voor de 35 deelnemers aan
het toernooi geen prettig vooruitzicht zich in
de regen op de zompige greens te begeven. De
dag ervoor hadden de organisatoren Hanneke
Bremer, Liesbeth Frequin, Chris van Ede en Bert
Bruning met het oog op het voorspelde slechte
weer de wedstrijd al ingekort tot 9 holes. Maar
toen op vrijdag de regen al vanaf ’s morgens
met bakken uit de hemel kwam, besloten ze
de wedstrijd af te gelasten. De gezamenlijke
maaltijd ging echter wel door en in het clubhuis
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van Golfclub Ockenburgh werd ter compensatie
spontaan een indoor-puttwedstrijd georganiseerd, die glorieus werd gewonnen door Jacob
Veldhuyzen, die met een prachtig vogelbeeldje
naar huis kon. Al met al werd het ondanks de
nattigheid toch nog een bijzonder gezellige
avond, hoewel de golfwedstrijd wel node werd
gemist.

Geen moestuin op het
vernieuwde Haanplein
De twee plantsoenen op het Haanplein hebben
vlak voor de zomer een oogstrelende facelift gekregen. In overleg met een aantal omwonenden
(o.a. Patrizia en Atie) heeft de gemeente de licht
glooiende perken voorzien van nieuwe vaste beplanting. De eerste plannen hiervoor ontstonden
al in december vorig jaar. Aanvankelijk waren er
ook enkele buurtgenoten die graag een jeu-deboulesbaantje wilden laten aanleggen, maar
daarvoor gingen te weinig handen op elkaar.
In februari dit jaar leek het herbeplantingsproject te worden doorkruist door een idee van
twee studenten, broer en zus Rogier en Charlotte
van den Heuvel die op Haanplein 6 wonen.
Onwetend van de al in voorbereiding zijnde
groene metamorfose van het plein hadden zij
meegedaan aan een prijsvraag van het stadsdeel
Segbroek om ‘leuke buurtideeën’ te verzinnen.
Ze wonnen daarbij een prijs voor hun originele
suggestie om op het Haanplein een ‘buurtmoestuintje’ aan te leggen. De gemeente zou 750 euro
ter beschikking stellen om het idee te realiseren.
Het bleek een treffend voorbeeld van miscommunicatie tussen verschillende onderdelen van
het gemeentelijk apparaat, want het plan voor
herinrichting van de plantsoenen was inmiddels
al ver voortgeschreden. Rogier en Charlotte zijn
er overigens niet rouwig om dat hun idee niet is
doorgegaan. Ze hebben het al druk genoeg met
hun studie.

Kortom
Nieuwe pianorecitals
van Else Krijgsman
Onvermoeibaar is de ruim tachtigjarige pianiste
Else Krijgsman in haar ‘concertsalon’ aan de
Laan van Poot 298 na de zomer weer begonnen
aan een serie huiskamerconcerten. Zij speelt
elke maand op een zaterdag- en zondagmiddag een uur lang bekende en minder bekende
werken van klassieke componisten. Tussendoor
vertelt zij wetenswaardigheden over de stukken
en schenkt ze voor haar gasten een glas wijn in.
Bezoekers betalen 12,50 per concert, ten bate
van Artsen zonder Grenzen. Aanmelden via
krijgsman.else@gmail.com of tel. 070-3230958.
De eerstkomende concerten zijn op zaterdag 14
en zondag 22 oktober, steeds om 15.30 uur. De
daaropvolgende gelegenheden om aan te schuiven zijn 11 en 19 november, tweede kerstdag
en nieuwjaarsdag. Op laatstgenoemde feestdagen vertolkt Else alleen werken van Schubert.

Klachten over herrie uit
stadion aan boulevard
In het weekend van 27 en 28 augustus hadden
veel wijkbewoners ’s avonds tot na middernacht
last van zware geluidsgolven die op de wind
vanaf de Scheveningse boulevard naar hun tuin
of hun huis- en slaapkamers dreven. De bonkende herrie bleek te worden veroorzaakt door
een muziekfestival in het Beach Stadion nabij
het havenhoofd.
Niet alleen vanuit de Vogelwijk, maar ook uit
Scheveningen en Duindorp kwamen bij de
Omgevingsdienst Haaglanden (tel. 0888 333
555) klachten over de geluidsoverlast binnen. De klagers konden ook een klachtenformulier invullen via de website www.omgevingsdiensthaaglanden.nl
Later ontvingen ze een brief over de afhande-

ling van de klacht. Er zijn metingen verricht en
de organisatie van het muziekfestival is erop
aangesproken. In de weekends daarna waren
er overigens ook muzikale evenementen in het
Beach Stadion (o.a. een optreden van zangeres
Anouk) maar doordat de wind uit een andere
richting kwam en minder krachtig was, merkten
de omliggende wijken daar nauwelijks iets van.

Portretten Sandra Thie
in galerie Kapperskunst
De Haagse kunstschilder en tekenaar Sandra
Thie (1970) exposeert tot begin december een
aantal van haar werken in de kapsalongalerie
van Leon van der Zijden aan de Mezenlaan 48.
Ieder kan er vrijblijvend binnenlopen.
Sandra, die studeerde aan de Willem de Kooning
Academie in Rotterdam en haar atelier heeft in
de Heemraadstraat, is gespecialiseerd in portretschilderingen. Ze werkt ook in opdracht, voor
portretten van zowel kinderen als volwassenen
(zie haar website www.sandrathie.nl) en geeft
tevens teken- en schilderlessen.

Wandelgroepje zoekt
nog aantal deelnemers
Eerder is in dit blad bericht over het opzetten
van een wandelgroep(je) van Vogelwijkers die
één of twee keer per week samen een uur (of
anderhalf) wandelen door de duinen en over
het strand. Na een wat aarzelend begin is er nu
een kern van belangstellenden. De groep kan
echter zeker uitbreiding gebruiken. Geef je op
bij Anneke Blaauw-Kiestra via het mailadres
annekiest@gmail.com en we zullen proberen
gezamenlijk tot afspraken te komen over tijdstippen en duur van de wandelingen. Meld je aan
en neem een buurvrouw/man of vriend/in mee!
Graag tot ziens!

De Vogelwijk oktober 2017

43

Kortom
Jerusalem Passion in
Zuiderstrand Theater
Op zaterdag 28 oktober om 20.00 uur is in het
Zuiderstrand Theater een uitvoering van de
Jerusalem Passion te zien en te horen. Deze
‘moderne Messiah’ uit 1990 is een licht oratorium. Het is een project van een aantal koren
in en rond Den Haag. Tezamen doen er 230
zangers aan mee, samen met het Promenade
orkest, jazz musici en solisten. Het geheel
staat onder leiding van dirigent Hans Matla.
Het oratorium wordt op 21 oktober ook in de
Rotterdamse Laurenskerk uitgevoerd.
Kaarten: 35 euro, te bestellen via
www.jerusalempassion.nl maar ook via het
theater of via Vogelwijkbewoner Hans de
Lathouder, 070-8872900\

Opnieuw een voortuinprijs
voor Josée van Beek
Voor de derde keer in vier jaar tijd heeft Josée
van Beek (Haviklaan 41) een prijs gewonnen
voor haar kleurige en gevarieerde voortuin.
Op 27 september kreeg zij van de vereniging
Groei en Bloei afdeling Den Haag, die jaarlijks tuinkeuringen organiseert, de prijs voor
de mooiste voorjaarstuin van de hele stad
uitgereikt. Dat gebeurde in woonzorgcentrum
Duinhage aan de De Savornin Lohmanlaan.

Vogeltuin in Vogelwijk
al bijna een eeuw oud
Eind september bestond de Abraham
Schierbeektuin aan de Laan van Poot ter
hoogte van de Boomkruiperlaan 90 jaar. Deze
vogeltuin, die word beheerd door de Haagse
Vogelbescherming, werd gesticht in 1927 en
is daarmee de oudste van Nederland. Het gaat

hier niet om een voor het publiek toegankelijke
tuin waar men vogels zou kunnen bekijken,
maar om een stukje rustige natuur dat allerlei
vogelsoorten ideale mogelijkheden biedt om te
nestelen, te broeden en jongen groot te brengen. Den Haag telt in totaal al 15 van dergelijke
leefgebieden.
Op zaterdag 23 september konden belangstellenden een kijkje nemen in de Abraham
Schierbeektuin. Ervaren vogelwachters gaven
er rondleidingen. De jarige tuin is vernoemd
naar dr. Abraham Schierbeek die in de jaren
twintig directeur Gemeentewerken van Den
Haag was. Hij was een groot liefhebber van natuur en in het bijzonder van de vogelwereld.

Nieuwe bestemming
voor ‘Appel-loods’
De oude repetitie- en opslagloods van de voormalige toneelgroep De Appel krijgt een nieuwe
bestemming. De gemeente heeft een eenmalige
subsidie verstrekt om in de loods aan de Laan
van Poot, ter hoogte van de Nachtegaallaan,
een ‘theaterbroedplaats en presentatieplek
voor jong talent’ te ontwikkelen. De broedplaats krijgt als naam Bureau de Verbeelding en
gaat op 1 januari van start. De leiding van het
project ligt bij Dégradé, een samenwerkingsverband van regisseur David Geysen en componist
Carl Beukman. Zij werkten eerder samen ook
bij Toneelgroep De Appel.
De loods dateert uit de oorlogsjaren. De
Duitsers gebruikten het bouwsel als garage.
Na de oorlog werd het een opslagplaats voor
de Bescherming Bevolking en later werd het
gebruikt als repetitieruimte en decoropslag van
Toneelgroep De Appel, die begin dit jaar na
bijna een halve eeuw werd opgedoekt omdat de
gemeente Den Haag de subsidiekraan dichtdraaide.

De Vogelwijk oktober 2017

45

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE KOOP - Rollator, merk Topro Olympos. Slechts
enkele keren gebruikt. Inklapbaar met ruggensteun. Prijs: € 220. Een magnetronoven (Samsung)
z.g.a.n. met vele mogelijkheden. Prijs: € 115.
Mevr. de Boer, tel. 070-3651695.
KITTEN GEZOCHT - Het liefst direct uit nestje en
zindelijk, bij voorkeur een mooie, lieve zwart-witte
of grijs-witte kitten. Elisabeth, 06-18 30 76 81.
  
COLLECTE DIERENBESCHERMING – In de
eerste week van oktober wordt er in de Vogelwijk
gecollecteerd voor de Dierenbescherming. Als er
iemand aan de deur komt, weet u dus dat het een
bonafide zaak betreft. Doneren kan trouwens ook
via sms: stuur ‘DIER’ aan 4333 (3 euro per sms).
Je kunt ook zelf ‘digitaal’ als collectant optreden. Maak dan je eigen digitale collectebus aan op
dierenbescherming.digicollect.nl en deel hem met
familie en vrienden.
YOGA IN DE VOGELWIJK - Rietzangerlaan
2a, op vrijdagochtenden van 9.30-11.00 en van
11.15-12.30. Informatie bij Karin, tel. 45 05 94 of
06-26048742, creyoga@outlook.com,
www.creyoga.com.
AANGEBODEN - Houten ladder 2 x 4.80 m, Prijs:
appeltaart, bij voorkeur zelfgebakken. Info: Eelco
Jan Velema, 06 46 291428.
BIJLES WISKUNDE - Vmbo, havo, vwo en
examentraining. Succes verzekerd! Ik kom bij u aan
huis. NK, SK, Eco in overleg.
E-mail: jeroenvanleeuwen@live.nl
Tel: 06-26118927.
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GEZOCHT – Een oude oorfauteuil en een versleten Perzisch tapijtje. Voor foto- en filmatelier zoek
ik een oude oorfauteuil en oud Perzisch tapijt die
beide in slechte staat mogen zijn. Tegen redelijke
vergoeding of ruilen tegen kunstwerk. Bel of sms
06-27898963 (Fazantplein).
AANGEBODEN - Mijn huishoudelijke hulp
(Nederlands) heeft nog tijd over.
U kunt referenties vragen onder tel. nr.
070-3234521 of 06-36357024.
Ze werkt al talloze jaren bij ons, kan zelfstandig
werken en is uiterst betrouwbaar.
OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Hanna Hutten
(15), wonend op de Laan van Poot. Ik zit in 4
gymnasium. Ik vind oppassen heel leuk en heb ook
ervaring. Zo pas ik regelmatig op twee kinderen
van 3 en 5 jaar. Met hen knutsel ik graag en speel
ik spelletjes. Behalve maandag en woensdag ben
ik in principe elke avond beschikbaar. Hebt u
interesse, bel me dan of stuur een whatsappje op
06-37313745.
GEZOCHT - Tochtgenoten voor een ca. 3
weekse langeafstandswandeling op hoogte
in het Libanongebergte volgend jaar in april.
Overnachtingen in dorpjes bij gastvrije families
en dagelijks eten uit de heerlijke Libanese keuken.
Voor de persoonlijke uitrusting is een dagrugzak
voldoende. Onderweg zie je historische plaatsen,
uitzichten, valleien, hoogvlakten, kloven, watervallen, meertjes, bergtoppen, rotswanden, sneeuwvelden, weides en cederbossen. Een goede conditie
en voldoende fitheid is van belang. Meer info:
mauritsburkhardt@gmail.com
VRIJWILLIGER GEVRAAGD - Heb je behoefte
aan een beetje structuur in je dag?
Houdt je van buiten zijn en help je graag een
handje mee? Dan zijn we opzoek naar jou! Voor Zo
in de Duinpan, de outdoor-BSO aan de Laan van
Poot bij de voormalige Appel-loods zijn wij opzoek
naar een vrijwilliger voor maandag, dinsdag en
donderdag. Kom jij ons helpen? Informeer bij
duinpan@zokinderopvang.nl
SCHILDERLESSEN – Een aantal Vogelwijkers
volgt tot tevredenheid schilderlessen in het atelier
van Ineke Toetenel in de Anthonie Heinsiusstraat
37 (Statenkwartier). Mogelijkheden: maandag,
dinsdag en woensdag van 11:00 – 13:30 of van
19:30 – 22:00. Meer informatie: tel. (070) 352 39
45 of inekeschilderlessen@versatel.nl

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: Kristian Harmelink. Tel. 0900-8844.email: wijkagenten.segbroek@politie.nl of
kristian.harmelink@politie.nl

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.):
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak.
Verder liefst altijd een afspraak maken via website 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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 205 24 80.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Website: www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
(ook voor personenalarmering en spreekuren
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl
Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
Papegaailaan 32,
e-mail: ilonkasbnb@gmail.com
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Ouderenactiviteiten
Ine Essing en Ilonka Sillevis Smitt
Tel. Ine: 346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com
Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, tel. 356 20 31, e-mail: clavi@hetnet.nl
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Nutsschool, Laan van Poot
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.com
Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

