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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.

Een warme douche van complimenten en dankbetuigingen werd de afgelopen weken uitgestort over
de makers van het boek Vogelwijk 1918-2018 dat alle
leden van de wijkvereniging plus de adverteerders
en andere relaties tezamen met het oktobernummer
van dit blad toegezonden kregen. Het geeft een goed
gevoel om op deze wijze eer van je werk te hebben.
De herinnering aan de inspanning en bijbehorende
stress om dit jubileumproject binnen drie maanden
tot stand te brengen, werd daardoor geheel naar de
achtergrond gedrongen.
Al snel kwam er ook een stroom verzoeken om
extra exemplaren op gang, bijvoorbeeld bestemd
als verjaardagscadeau voor oud-wijkbewoners. Het
bestuur van de wijkvereniging heeft besloten de nog
overgebleven exemplaren voor 15 euro per stuk te
verkopen. Tot nu toe konden alle aanvragen voor een
extra album op deze wijze worden gehonoreerd. Wie
alsnog een exemplaar in bezit wil krijgen (er zijn er
nog ongeveer 110 over), kan er met vermelding van
naam en adres eentje bestellen bij onze ledenadministrateur Paul Raasveldt, en wel via het mailadres
leden@vogelwijkdenhaag.nl
Tegelijk met die bestelling dient dan 15 euro te worden overgemaakt naar de bankrekening van wijkvereniging De Vogelwijk, NL61 INGB 0001783722,
onder vermelding van Extra jubileumboek. Zodra
onze penningmeester Dick Nell dit bedrag ziet binnenkomen, geeft hij een seintje aan Paul dat het boek
kan worden bezorgd. In overleg met Paul zou het
ook bij hem thuis aan de Patrijslaan kunnen worden
afgehaald.
In veel reacties op het boek wordt gememoreerd hoe
goed het wonen hier is. Dat is inderdaad zo, maar helaas is het in werkelijkheid niet altijd pais en vree. De
afgelopen jaren, tot op heden toe, hebben we diverse
malen meegemaakt dat hier en daar bewoners van
deze harmonieuze wijk allerminst harmonieus met
elkaar omgaan. Dat varieert van het aanbrengen van
een monstrueuze uitbouw achter het huis zonder
overleg (dat mag vergunningvrij), waardoor buren
aanzienlijk minder woongenot hebben, tot onenigheid over grotere projecten in de sfeer van bouwen
of infrastructuur en alle irritaties daar tussenin,
over nare honden, geluidsoverlast of wat dan ook.
Kortom: honderd procent paradijselijk is het hier niet
en zal het ook nooit worden. Maar laten we in elk
geval proberen met een mooie mix van sociaal gevoel
en redelijkheid de 95 procent te halen.
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Als de bladeren vallen
De afgelopen weken is in de huiskamers van
onze wijk heel wat afgebladerd. En dan vooral
in het prachtige boek Vogelwijk in beeld 19182018, dat u tezamen met de vorige editie van
het wijkblad ontving. Ik hoorde al vele enthousiaste reacties en ik begrijp dat de schrijvers
ook persoonlijk de nodige welverdiende
complimenten mochten ontvangen.
Tijdelijke bestemming ‘oude’ JKZ
Maar dat schitterende boek was niet het enige
wat in ’s Vogelwijks brievenbussen werd
gedeponeerd. Een groot aantal wijkbewoners
ontving ook een brief waarin de gemeente
haar voornemen kenbaar maakte om het
voormalige Juliana Kinderziekenhuis aan de
Sportlaan tijdelijk te gebruiken voor de opvang
van daklozen. Het gaat om een wisselende
groep van negentig mensen die wachten
op het beschikbaar komen van zelfstandige
huisvesting. De opvang is voor een periode van
twee jaar, zo viel in de brief te lezen.
In de brief nodigde de gemeente geïnteresseerden uit voor een informatieavond. Via onze
website (www.vogelwijkdenhaag.nl) en onze
Facebookpagina is de uitnodiging met alle
wijkbewoners gedeeld, maar wellicht heeft
het bericht niet iedereen tijdig bereikt; het was
allemaal nogal kort dag.
Een afgeladen Pex
Op 17 oktober vond in de bekende horeca
gelegenheid in de Bosjes van Pex de genoemde
informatieavond plaats. Ik moest die avond
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terugkomen uit Groningen, heb het avondeten
overgeslagen en kon aldus nog net het laatste
kwartier meemaken. Over belangstelling had
de gemeente in ieder geval niet te klagen.
Mijn inschatting was dat ook veel mensen uit
naburige wijken naar Pex waren afgereisd.
Buurtbewoners luchtten hun hart, de gemeente en vertegenwoordigers van de Kessler
Stichting legden uit wat er precies ging gebeuren en een enkele aspirant-bewoner van het
JKZ-pand gaf het begrip ‘dakloze’ een gezicht.
Inmiddels is er op 1 november al een vervolgbijeenkomst geweest. Nieuwe informatie zal
via deze uitgave en via onze website worden
gedeeld. Het bestuur zal verdere ontwikkelingen kritisch blijven volgen en met de gemeente
in gesprek blijven.
Ledenvergadering
Het zal u niet verbazen: de plannen voor
het ‘oude’ Juliana Kinderziekenhuis staan
op de agenda voor de komende Algemene
Ledenvergadering op donderdag 8 november,
waarvan u de voorlopige agenda hiernaast
aantreft. Ditmaal op een spannende locatie: de
loods van theaterbroedplaats Bureau Dégradé
aan de Laan van Poot 97, tegenover de speeltuin ter hoogte van de Nachtegaallaan. De
theatermakers Carl Beukman en David Geysen
zullen tijdens onze bijeenkomst iets over hun
initiatief vertellen. Alleen al daarom is deze
avond uw bezoek meer dan waard.
Een blik op de toekomst
De ledenvergadering zal vooral in het teken

staan van de komende energietransitie: de
aangekondigde overgang naar gasloos wonen.
Rutger van Hoogstraaten, voorzitter van
Vogelwijk Energie(k) zal vertellen wat ons te
wachten staat en hoe wij nog invloed kunnen
uitoefenen op de komende ontwikkelingen. Nu
we de afgelopen weken in onze 100-jarige wijk
veelvuldig hebben stilgestaan bij een roemrucht verleden en we een prachtig heden hebben gevierd, hopen we met dit onderwerp bij te
dragen aan het nadenken over een duurzame
toekomst. Graag zien wij u op 8 november!
Redmar Wolf (ook namens Hans van Nieuwkerk,
Marcella Putter, Dick Nell en Christian Pick)

11 november: Sint Maarten
Ontsteek de kaarsen!
Vroeg in de avond van zondag 11 november
vieren we het traditionele jaarlijkse SintMaartensfeest. Kinderen uit de wijk trekken
tussen 18.00 en 19.00 uur weer met lampionnen langs de deuren. Wilt u ze wat lekkers
geven, vergeet dan niet dat tijdig in huis te
halen én een brandende kaars voor uw raam
te zetten, een teken voor de kinderen dat ze
mogen aanbellen.
Zoals gewoonlijk krijgen de deelnemende
kinderen voorafgaand aan hun tocht door
de lanen een oliebol van bakkerij Driessen,
uitgereikt door de leden van de Commissie
Kinderactiviteiten van de wijkvereniging.
Deze versnapering is te verkrijgen op de volgende drie startpunten (vanaf 18.00 uur):
- Op het Mezenpleintje bij de bakkerij
- Bij de Kinderopvang Zó aan de Sijzenlaan
13
- Bij de Nutsschool aan de Laan van Poot ter
hoogte van de Oude Buizerdlaan.

Algemene
ledenvergadering

Wijkvereniging De Vogelwijk
in Bureau Dégradé (‘toneelloods’),
Laan van Poot 97

8 november 2018
Inloop vanaf 19.30 uur
Start 20.00 uur

Agenda
1. 20.00 uur: Opening door voorzitter
Redmar Wolf.
2. Korte introductie en uitleg over Bureau
Dégradé door acteur/regisseur David
Geysen en theatermaker/musicus Carl
Beukman
3. Jaarrekening 2017, toelichting en
vaststelling
4. Bestuursverslag november 2017 november 2018
5. Recente ontwikkelingen in en om de
wijk:
- Tijdelijke daklozenopvang in voormalig JKZ aan de Sportlaan
- Stand van zaken woonproject
Hellasduin
- Stand van zaken project herinrichting
route Houtrust-Kijkduin
- Wijkveiligheid
6. Rondvraag
21.00-21.15: Pauze
7. De energietransitie in Nederland, Den
Haag en de Vogelwijk. Rutger van
Hoogstraaten, voorzitter van Vogelwijk
Energie(k), legt uit wat ons te wachten
staat en wat we in de wijk zelf kunnen
doen.
8. De voorzitter sluit af (plm. 22.00 uur).
Vanaf 22.00 uur tijd voor een hapje,
drankje en informele nabetrachting.
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Opvang negentig daklozen in
voormalig JKZ-gebouw
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Henriëtte Guest

Het nieuws had het effect van een
onverwacht kanonschot. Begin oktober
kregen bewoners van de Bomenbuurt
en de Vogelwijk die rond het ziekenhuisterrein aan de Sportlaan wonen
een gemeentelijke brief in de bus met
de mededeling dat het al enkele jaren
grotendeels leegstaande pand van
het voormalige Juliana Kinderziekenhuis tot eind 2020 een onderkomen
zal worden voor daklozen. In het
nog maar achttien jaar oude gebouw
worden wooneenheden gemaakt voor
veertig vrouwen en vijftig mannen.

Zo’n 120 belangstellenden, voor het merendeel
afkomstig uit de Bomenbuurt, togen op woensdagavond 17 oktober naar Restaurant Pex waar
de gemeente inderhaast een informatiebijeenkomst had belegd. Het werd een avond met een
chaotisch verloop, maar de verstrekte informatie was uiteindelijk zo helder als kristal. En toen
de kruitdampen waren opgetrokken, was er
maar één conclusie mogelijk: de gemeente had
in de vooraankondiging onvoldoende duidelijkheid geschapen en daardoor onnodig paniek
gezaaid, want in feite is er geen enkele reden
tot bezorgdheid.
Geen overlast
Het mooiste moment van de informatieavond
brak aan nadat wethouder Bert van Alphen

Wethouder Van Alphen legt de achtergrond van het besluit uit.
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(Sociale Zaken, Armoedebestrijding en
Maatschappelijke Opvang) een betoog had
afgerond over de aard van de toekomstige
bewoners van de nieuwe opvang. De vrees
van sommige aanwezigen in de zaal dat het
zou gaan om verslaafde, verwarde of misschien zelfs wel criminele personen die een
spoor van overlast door de aanpalende wijken
zouden trekken, was volstrekt ongegrond,
zo bleek uit zijn woorden. ,,Het gaat hier om
geselecteerde personen van boven de 23 jaar
die geen verslaving hebben, die in veel gevallen werk verrichten of een opleiding volgen
en die goed begeleid worden op weg naar een
zelfstandig leven in een eigen woonruimte.
Door diverse omstandigheden hebben ze de
grote pech gehad dakloos te zijn geraakt. Maar
in wezen zijn het heel gewone mensen,’’ aldus
de wethouder. Hij pauzeerde even, waarna een
jonge vrouw in het publiek, getooid met het
naamplaatje Chanel, op zijn betoog aansloot
met de woorden ,,En ik ben er één van.’’ Vele
verbaasde ogen richtten zich nu op Chanel,
die vervolgde: ,,Ik loop hier de hele avond al
rond en ik vraag me af hoeveel mensen mij als
dakloze hebben geïdentificeerd. Waarschijnlijk
niemand.’’ Er golfde een glimlach door de zaal
en een aantal aanwezigen begon zelfs spontaan
te klappen.
Noodsituatie
Aan het begin van de bijeenkomst had de
wethouder zich al verontschuldigd voor het feit
dat de gemeente zo abrupt met het plan voor
de nieuwe daklozenopvang aan de Sportlaan
op de proppen was gekomen. ,,Het is inderdaad kort dag. We willen zo snel mogelijk deze
nieuwe locatie in gebruik nemen, want er is
een noodsituatie. De bestaande opvanglocaties
van de Kessler Stichting en het Leger des Heils
zitten propvol en er is maar weinig doorstroming.’’
Hij wees er op dat het in juni aangetreden
nieuwe college van B en W heeft besloten de
opvang van dak- en thuislozen kwalitatief te

Directeur Schinkelshoek van de Kessler Stichting

verbeteren. Dat betekent onder meer: betere
begeleiding, meer locaties waar daklozen
al dan niet begeleid een nieuw zelfstandig
bestaan kunnen opbouwen en ook de spoedige
sluiting van de primitieve noodopvang in de
Zilverstraat (in een loods van Kringloopwinkel
Schroeder van der Kolk), waar de gasten alleen
kunnen overnachten en na het ontbijt de straat
weer op worden gestuurd.
Terugkeer in de maatschappij
Een duidelijke uitleg over het traject dat
daklozen doorlopen kwam uit de mond van
Bram Schinkelshoek, directeur van de Kessler
Stichting aan de De La Reyweg, die al sinds
jaar en dag daklozen opvangt. ,,Wij werken aan
een terugkeer van onze cliënten in de reguliere
maatschappij, met eigen huisvesting en een
eigen inkomen. Maar helaas is er nu nog weinig
woonruimte voor deze mensen voorhanden.
De gemeente wil daar de komende twee jaar
voor zorgen. Degenen die bijna klaar zijn voor
een volledige re-integratie in de maatschappij,

De Vogelwijk . november 2018

5

kunnen nu tijdelijk in het vroegere kinderziekenhuis aan de Sportlaan gaan wonen. Zo
komen er in de bestaande opvanglocaties weer
plekken vrij voor nieuwe cliënten.’’
Op een vraag uit de zaal wat er gebeurt als
bewoners van de Sportlaan-opvang ongewenst
gedrag gaan vertonen, zoals terugvallen in
een bepaalde verslaving, overlast veroorzaken
in de omgeving of strafbare feiten plegen,
antwoordde Schinkelshoek, daarin bijgevallen
door zijn opvangmanager Marcella: ,,Als dat
gebeurt, dan gaan die mensen onmiddellijk
terug naar de opvang aan de De La Reyweg en
zijn ze hun speciale status kwijt. Ik denk overigens dat het niet zal gebeuren. Gelooft u mij:
de pleuris zal hier niet uitbreken!’’
Begeleidingscommissie
Volgens Schinkelshoek is het de bedoeling dat
kort voor kerst de eerste bewoners naar de
Sportlaan komen. Het gaat hier uitsluitend nog
om de veertig vrouwen. In de loop van januari
en februari nemen ook vijftig mannen er hun
intrek. Op voorstel van wethouder Van Alphen
zal in samenwerking met het management van
stadsdeel Segbroek een begeleidingscommissie
voor de Sportlaan-opvang worden ingesteld,
met vertegenwoordigers van omwonenden,
hulpverleners, begeleiders en de politie.
Onder de aanwezigen in de zaal bleek nogal
wat twijfel te bestaan over het tijdelijke karakter van de opvanglocatie in het vroegere JKZpand. Een vertegenwoordiger van het bestuur
van de Haga-ziekenhuizen bevestigde echter
dat met de gemeente een contract is gesloten
om het gebouw tot eind 2020 te mogen gebruiken. Ook de wethouder bezwoer dat het ,,echt
maximaal twee jaar is.’’ Tegen die tijd zullen
her en der in de stad andere opvanglocaties
zijn gerealiseerd. Formeel moet nu nog wel de
bestemming van het oude JKZ tijdelijk worden
gewijzigd van ‘zorg’ in ‘wonen’. Zoals bij elke
bestemmingsplanwijziging hebben burgers
het recht hiertegen bezwaar aan te tekenen,
maar aan het eind van de avond leek de animo

hiertoe aanzienlijk te zijn geslonken.
Overigens werd enkele dagen later via het
Algemeen Dagblad een initiatief van een aantal
Haagse medici bekend om vanaf 2021 het
gehele ziekenhuiscomplex (voormalig Rode
Kruisziekenhuis en JKZ) om te smeden tot
een gezondheidscentrum met huisartsenpost,
wijkverpleging thuiszorginstelling en apotheek
in combinatie met woningen voor ouderen met
een zorgbehoefte.
Warm welkom
Aan het slot van de tumultueus verlopen informatieavond zei stadsdeeldirecteur Annette de
Graaf dat al voorbereidingen worden getroffen om de vrouwengroep die in december zal
arriveren een ,,warm welkom’’ te bezorgen,
met onder meer een kerstmaaltijd. Vanuit de
zaal kreeg zij bijval van Anja Nuijen, bewoonster van de Eksterlaan. Ook zij wil graag aan
dat warme welkom meewerken en bovendien
nadenken over mogelijke andere vrijwilligersactiviteiten ten behoeve van de toekomstige
bewoners van de Sportlaan-opvang.
Wie mee wil doen, kan een mail sturen naar
anja.nuijen@xs4all.nl
Overigens verscheen kort na de bijeenkomst in
enkele media een ‘Open brief van een dakloze’,
die (ten onrechte) enkel gericht bleek te zijn
aan Vogelwijkbewoners, maar niettemin bij
vele lezers plaatsvervangend schaamrood
opwekte. De briefschrijver zei bij de informatieavond in Pex aanwezig te zijn geweest en
verzuchtte: ‘Zelden heb ik mij ergens zo onwelkom gevoeld.’ Ook deze (anonieme) dakloze
verweet omwonenden van de toekomstige
opvang aan de Sportlaan te veel uit te gaan van
vooroordelen en hij benadrukte aan de hand
van een aantal praktijkvoorbeelden dat het in
de meeste gevallen om ‘normale mensen’ gaat,
die ‘door financiële tegenslag en stomme pech’
geen eigen dak meer boven hun hoofd hebben.
Voor wie het allemaal nog niet duidelijk was,
belegde de gemeente ook op 1 november nog
een informatieavond.
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Veel verkeersproblemen door
afgesloten deel Sportlaan

Foto’s: Flip Petri
De herprofilering van de Sportlaan tussen de
Kwartellaan en de De Savornin Lohmanlaan
leidt zoals verwacht geregeld tot verkeers
opstoppingen op de Laan van Poot, waar voor
de duur van het project tweerichtingverkeer
is ingesteld, en op de Laan van Meerdervoort.
Ook de Nieboerweg en de Goudenregenstraat
hebben, mede gezien het feit dat de werkzaamheden aan de Segbroeklaan uitliepen,
geregeld te maken met extra verkeersdrukte.
Misbruik Kwartellaan
Op de Laan van Meerdervoort en Laan van
Poot is het vooral in de spitsuren en rond de
aanvangs- en sluitingstijden van de scholen
vaak een chaos. Veel bewoners van de Laan
van Poot klagen over te hard rijdende auto’s
en over bromfietsers en fietsers die over de
stoepen rijden. Een veelgehoorde klacht uit de
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wijk betreft ook het misbruik van de zuidkant
van de Kwartellaan, waar nogal eens tegen
het verkeer in wordt gereden. Er zijn zelfs al
automobilisten gesignaleerd die ‘off road’ de
middenstrook van de Kwartellaan oversteken.
Stoep-parkeren
Om de verkeersdrukte rond de Sportlaan
te beteugelen heeft de gemeente de afgelopen maanden een legertje verkeersregelaars ingezet die onder meer ook op het
Goudenregenplein, de Goudsbloemlaan en de
Ranonkelstraat dienst doen. Verder is besloten het voor tweerichtingverkeer te smalle
gedeelte van de Laan van Poot tussen de
Nieboerweg en de Sniplaan kunstmatig wat
te verbreden door bewoners te verordonneren
hun auto half op de trottoirs te parkeren. Ook
zijn op de Laan van Poot vrachtwagens – met

In de brievenbus
Beste wijkgenoten,
Elke dag fiets ik langs de werkzaamheden aan de
Sportlaan ter hoogte van de Kwartellaan. Ik vind het
een magisch proces. Ik zie alleen een grote zandbak,
maar deze mensen weten precies wat ze moeten doen
om er een mooie nieuwe rotonde van te maken. Telkens
loopt mijn fietsroute weer anders, en altijd zijn de
mensen even vriendelijk om mij de weg te wijzen over
hobbels en platen. Mijn respect hebben ze!
Hartelijke groet,
Hilde Baarsma-van der Smissen,
Kwartellaan

uitzondering van bestemmingsverkeer – niet
meer welkom.
Binnenkort begint op de zuidelijke Sportlaan
de aanleg van een ventweg. Tussen 19 en 30
november worden daartoe vier grote oude
iepen naar de bosrand aan de overkant verplaatst.

Maurik Smits verdient een bronzen medaille
In het verslag in de oktober-editie van dit blad over de Vogelwijk Lanenloop,
die tijdens het eeuwfeestweekend op zondag 23 september zo’n 200 hardlopers
op de been bracht, is een jammerlijk foutje geslopen. Niet met opzet natuurlijk,
maar simpelweg te wijten aan een administratieve misser van de organisatoren tijdens
de ietwat chaotische periode tussen de binnenkomst van de lopers op het atletiekterrein en de
prijsuitreiking kort daarna.
De allersnelste loper was Niels Jens van het Pauwenlaanteam, zo luidde de uitslag. Verder zou in
de categorie tieners de snelste deelnemende jongen Juan van Dijk uit de Nachtegaallaan zijn en
het snelste meisje Pim de Bruine van de Kraaienlaan. Inmiddels is echter gebleken dat er een nóg
snellere jongen dan de gehuldigde held Juan is geweest: de 13-jarige Maurik Smits van het Laan
van Poot-team eindigde namelijk in de top-drie van alle lopers tezamen. Hij kwam in de druilerige regen als derde op de atletiekbaan aan, net na de genoemde overall-winnaar Niels Jens en
nummer twee Wim Korff de Gidts. Kortom: eigenlijk verdient de jonge atleet Maurik alsnog een
bronzen medaille!
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Rob van Vliet (80) bleef
in z’n hart altijd Vogelwijker
Door Dick van Rietschoten
Hij is 80 jaar, woont al ruim de helft van z’n
leven in Monster en voelt zich inmiddels echt
een Westlander. Maar diep van binnen heeft
Rob van Vliet nog altijd heimweegevoelens over
de Haagse Vogelwijk. Daar werd hij op 1 januari 1938 geboren en daar groeide hij op, aan de
Tuinfluiterlaan 13, tot hij in 1964 het ouderlijk
huis verliet om te gaan trouwen en zich elders
te vestigen.
Ondanks de soms opspelende nostalgische
gevoelens over de wijk van z’n jeugd zou hij
er niet meer willen wonen. ,,Nee joh, de sfeer
is er zó veranderd in vergelijking met vroeger.
Doordat de huizen er langzamerhand bijna
onbetaalbaar werden, is het – sorry hoor - echt
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een elitaire wijk geworden. Daar zou ik me niet
meer thuis voelen. Vroeger was de populatie er
juist mooi gemengd.’’
Sportief
Voor z’n leeftijd heeft Rob nog een opvallend soepele tred. Wellicht te danken aan z’n
sportieve verleden, eerst als voetballer bij HBS
en daarna nog jarenlang als scheidsrechter in
de amateurklasse van de KNVB in het district
Zuid-Holland. ,,Ja, voetbal is altijd m’n lust en
m’n leven geweest. En nóg hoor. Maar daar
vertel ik straks misschien nog wat meer over,’’
zegt hij, een dun sigaartje opstekend.
,,Ik ben geboren als enig kind van een pro-

testantse vader en een Joodse moeder. Op
grond daarvan zou ik mezelf ook Joods mogen
noemen. M’n moeder is de oorlog levend
doorgekomen dankzij het feit dat ze met een
christen getrouwd was. Ze moest overigens
wel een Jodenster dragen en ze was verplicht
zich geregeld bij een Duits registratiebureau te
melden. Om de Duitsers te vertederen, nam ze
mij daar altijd mee naartoe.’’
Oorlogstijd
,,Toen de oorlog uitbrak, was ik nog een peuter,
maar in 1942 mocht ik al naar een kleuterklasje
van de Heldringschool. Dat werd geleid door
juffrouw Bep Roos, de vrouw van de toenmalige kruidenier aan het Distelvinkenplein. Het
was trouwens een kortstondige belevenis, want
eind 1942 moesten we net als alle andere wijkbewoners ons huis uit omdat de wijk militaire
zone werd. Wij kregen een huis toegewezen
aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië. Tweeënhalf
jaar later moesten we ook daar benen maken
vanwege het Engelse vergissingsbombarde-

De tuinfluiterlaan in 1953, toen Rob er als puber woonde

ment op het Bezuidenhout. In pyjama’s renden
we de straat op! Van ons huis was uiteindelijk
weinig meer over.’’
,,Mijn ouders en ik kregen tijdelijk onderdak
in Voorburg, maar na een paar maanden was
het land bevrijd, zodat we terug konden naar
de Vogelwijk. We waren de eersten op de
Tuinfluiterlaan die zich daar weer settelden. Ik
zie dat nog scherp voor me, want ik was intussen al zeven jaar. Man, je wilt niet weten hoe
het eruit zag! Een enorme ravage! Zowat het
hele huis was van binnen gesloopt, er waren
kapotte ramen, de tuin was een oerwoud en ’s
avonds was het aardedonker op straat, want de
lantaarnpalen deden het nog niet.’’
Avontuurlijk
,,Nog datzelfde najaar ging ik naar de
Heldringschool. Voor jongens als ik was het een
heerlijke avontuurlijke buurt, met veel bunkers
en andere oorlogsherinneringen, zoals die
leeggepompte anti-tankgracht die nog een paar
jaar zichtbaar is gebleven. Op de speelplaats

(foto: Haags Gemeentearchief)
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van de school aan het IJsvogelplein hadden de
Duitsers destijds een soort ondergrondse parkeergarage voor militaire voertuigen gegraven.
Daar speelden we ook nog vaak in.’’
,,Na het doorlopen van de lagere school fietste
ik voortaan elke dag naar de Handelsdagschool
aan de Waldeck Pyrmontkade. Het liefst wilde
ik later iets met theater en muziek gaan doen,
maar mijn vader, die vertegenwoordiger bij een
verwarmingsbedrijf was, vond dat niks en zei
dat zo’n handelsopleiding nuttig was en veel
zekerheid bood. Inmiddels was ik al verslingerd
geraakt aan voetbal. Op m’n negende werd ik
via vriendjes uit de Vogelwijk lid van HBS, dat
toen nog op sportterrein Houtrust speelde. Tot
het eerste elftal heb ik het nooit geschopt, maar
ik heb wel in het tweede en derde gespeeld,
in totaal 26 jaar lang. Daarna heb ik een
scheidsrechterscursus gedaan en ben ik voor
de KNVB gaan werken, eerst als arbiter, elk
weekend fluitend op de velden, en daarna nog
een aantal jaren als waarnemer en rapporteur
in het amateurvoetbal. Ik werd naar allerlei
clubs gestuurd waar vermeende wantoestanden heersten en daar moest ik dan verslag over
uitbrengen. Maar ja, toen was ik al in de vijftig
hoor.’’
Handelaren
,,Nog even terug naar mijn puberteit in die
naoorlogs wederopbouwperiode. Het is ongelooflijk wat er in die tijd allemaal nog met
dagelijkse of wekelijkse regelmaat aan handelaren door de wijk reed. Ik heb het onlangs maar
eens opgeschreven: bezorgers van drie verschillende bakkersbedrijven, twee verschillende
melkboeren, drie visboeren, een groenteboer,
een aardappelboer, een olieman en een wagen
met zoetzuur en zoutwaren zoals augurken en
ingemaakte uien, die nota bene helemaal uit
Amsterdam kwam . En dan natuurlijk nog om
de zoveel weken een scharensliep en een lorrenboer, ’s zomers ijskarren van Jamin en Ermi
en in het stookseizoen allerlei kolenboeren.’’
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Verkering
,,Ik had veel vriendjes en vriendinnetjes, door
de hele wijk heen. In elke laan kende ik wel
iemand. En de meisjes had je bij wijze van
spreken voor het oprapen, want er was in mijn
beleving in de jaren vijftig sprake van een vrouwenoverschot. Met het meisje dat later mijn
vrouw zou worden, kreeg ik verkering op mijn
20ste verjaardag, Nieuwjaarsdag 1958. Hannie
van der Ham heette ze, een van de dochters
van de bekende ijzerhandelaar Van der Ham,
die een grote winkel in de Elandstraat had. Ze
woonde op de Kwikstaartlaan en was destijds
nog maar 15 jaar. Haar vader moest trouwens
niks hebben van onze relatie, niet alleen
vanwege het leeftijdsverschil maar ook omdat
zij rooms-katholiek waren en ik niet. Gelukkig
trok Hannie zich daar niets van aan. Na ruim
anderhalf jaar verloofden we ons al en in 1964
zijn we getrouwd, waarna we in Mariahoeve
gingen wonen. Later werd het Monster, waar
onze twee dochters zijn opgegroeid.’’
Sales manager
,,Na m’n militaire diensttijd die ik deels in Den
Haag versleet, trad ik in de voetsporen van
mijn vader. Ook ik ging bij een groot technisch
installatiebedrijf werken, GTI heette dat. Het
was mijn taak om in de randstad orders binnen
te halen: bij het bedrijfsleven, overheidsdiensten, enzovoorts. Later heette die functie ‘sales
manager’. Je zou ’t op het eerste gezicht niet
zeggen, maar het was een zenuwenbaan, met
veel stress.’’
,,Nadat ik het ouderlijk huis aan de
Tuinfluiterlaan had verlaten, bleven mijn
ouders er wonen. M’n vader overleed drie jaar
later, maar m’n moeder is er 96 geworden. Ik
kwam dus nog geregeld in de Vogelwijk terug,
en niet alleen op familiebezoek. Ik weet nog
goed dat ik een uur in het toenmalige politiebureautje aan de Laan van Poot 161 heb gezeten
om aangifte te doen tegen een werkster van
m’n moeder die we ervan verdachten haar te
hebben bestolen.’’

VOGELWIJKAGENDA

Alleen
Voor hij aan het slot van zijn relaas begint,
steekt Rob z’n halverwege gedoofde sigaartje
weer aan.
,,Mijn leven heeft vorig jaar een treurige
wending genomen. Volkomen onverwacht is
Hannie overleden, hier in huis. Een fatale heftige hersenbloeding. En ze was nog zo sportief
en vlot. Ze tenniste zelfs nog! Het heeft er bij
mij behoorlijk ingehakt, nog steeds. M’n leven
lijkt zonder haar zo zinloos te zijn geworden.
Ik woon hier nu alleen en ik voel me ook vaak
alleen, net als Remi, uit het boek Alleen op
de wereld. Behalve m’n twee dochters en een
paar kleinkinderen heb ik helemaal geen familie meer. Van moederszijde waren ze in de
oorlog allemaal al vergast en van vaderskant
is er ook niks over. Bovendien was ik enig kind
hè? En goeie vrienden zijn er ook al niet meer.
Het enige wat me nog wat aardige afleiding
bezorgt is het voetbal. Elk weekend kies ik
ergens in deze regio een leuke wedstrijd in het
amateurvoetval uit en daar ga ik dan naartoe.
Soms zelfs twee wedstrijden per weekend.
Ik ben dan ook blij dat ik nu weer eens over
vroeger heb kunnen praten en dat prachtige
fotoboek over 100 jaar Vogelwijk kan lezen en
bekijken. Dat doet me goed.’’

Donderdag
8 november

20.00 uur: Algemene
Ledenvergadering van de wijkvereniging in de voormalige Appelloods (nu Bureau Dégradé geheten)
aan de Laan van Poot nabij de
Nachtegaallaan.

Zondag 11
november

18.00 – 19.00: Sint Maarten.
Kinderen gaan met lampionnen
langs huizen waar een kaars voor
het raam brandt om te zingen en iets
lekkers te krijgen. Verzamelplaatsen:
Het Mezenpleintje, Sijzenlaan bij nr.
13 en bij de Nutsschool aan de Laan
van Poot 355.

Dinsdag 13
november

Architectuurwandeling Bloemen- en
Vruchtenbuurt. Start om 10.00 uur
op hoek Laan van MeerdervoortPomonalaan.

Zondag 18
november

14.00 – 16.00: ruilbeurs boeken,
cd’s en dvd’s in zaal naast St.
Albaankerk, Rietzangerlaan 2A

Maandag 19
november

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie,
een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van
Tennispark Houtrust. Elke wijkbewoner is welkom! (Let op: voortaan
vanaf 10.30 uur!)

Dinsdag 20
november

20.00 uur: Informatieavond
Vogelwijk Energie(k) over ‘gasloos
leven’, clubgebouw Quick

Maandag 26
november

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een gezellige groep wijkbewoners waarbij
iedereen kan aanschuiven. Vandaag
in de Quick-kantine. Graag aanmelden bij Bernadette van Gigch:
b.vangigch@kpnmail.nl

Dinsdag 27
november

Bezoek Vogelwijk-senioren aan
Museum Beelden aan Zee voor expositie ‘Ossip Zadkine aan Zee’. Zie
ook elders in dit blad.

Maandag 3
december

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie,
een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van
Tennispark Houtrust.
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Klokken Sacramentskerk
gaan niet emigreren
Door Dick van Rietschoten
Kent u de mop van die kerkklokken die naar
Riga zouden gaan? Ze gingen niet. Beetje
flauw, maar die gedachte kwam wel op toen
enkele weken geleden bekend werd dat de
vier luidklokken van de te slopen kerk aan de
Sportlaan in Nederland zullen blijven. Ruim
twee jaar lang hebben de ‘erfgenamen’ van het
kerkgebouw verkondigd dat de klokken waren
voorbestemd om te worden hergebruikt in een
kerk in de Letse hoofdstad Riga. Op een nog
nader te bepalen dag in deze herfst zouden
ze uit de toren worden getakeld en op een
vrachtwagen worden gezet, die daarna linea
recta naar Riga zou rijden. Daar blijkt nu allemaal niets van terecht te komen. Vanwege niet
nader aangeduide ,,zwaarwegende praktische
problemen’’ is volgens een zegsman onlangs
besloten dat de klokken niet zullen emigreren.
Niet naar Riga, maar ook niet naar een andere
plek buiten Nederland. ,,De klokken worden
binnenkort opgehaald door een bedrijf dat ze
geschikt gaat maken voor herbestemming in
een Nederlandse kerk’’, heet het nu.
Nutsleidingen
Naar verwachting zullen de klokken ergens
tussen 15 en 24 november uit de toren worden
getakeld. Daarmee wordt dan - om nog even in
de klokkensfeer te blijven – tevens de algehele
sloop van het kerkgebouw ingeluid. Momenteel
vindt de asbestsanering in het gebouw plaats.
Die begon wat later dan aanvankelijk de
bedoeling was, want in september moesten
eerst ter voorbereiding van de sloopwerkzaamheden de zogeheten nutstracés in en rond het
gebouw worden omgelegd. Dit wil zeggen dat
er in het gebouw zelf nu geen aanvoer meer

is van water, gas en elektriciteit. Bij de sloop
kunnen op dat gebied dus geen gevaarlijke
situaties ontstaan. De bestrating rond de kerk is
opengebroken, bestaande oude leidingen zijn
omgelegd en er zijn alvast nieuwe leidingen
aangelegd voor zowel gas, water en elektriciteit
als voor digitaal verkeer.

Wijkgenoot Flip Petri mocht vorige maand even een
kijkje nemen in de klokkentoren. Het leverde deze foto
op van de met vogeluitwerpselen bezaaide klokken.

Pastorie
De twaalf nieuwe eengezinswoningen die de
plaats van de kerk innemen, zullen worden
gebouwd door bouwbedrijf van Mierlo uit
Maasdijk. Van Mierlo coördineert ook de sloopwerkzaamheden, die worden uitgevoerd door
het bedrijf VSM uit Leiderdorp. De voormalige
pastorie die rechts van de kerk staat, zal niet
worden afgebroken. Gedurende de bouwwerkzaamheden zal dit woonpand dienen als
bouwkantoor van waaruit het project wordt
aangestuurd. Als de nieuwe woningen klaar
zijn, wordt de pastorie gerenoveerd en als
woonhuis verkocht of verhuurd.
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing en Marjan Scheeres, Commissie Ouderenactiviteiten

De herinneringen aan het feest
ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van onze prachtige wijk zullen ons nog lang voor ogen blijven
staan. Helaas met een regenachtig
randje. Ook veel ouderen in onze
wijk hebben ervan genoten. Vooral
van de heerlijke feestlunch op zondag, de muziek en het samenzijn.
Mensen die elkaar bij andere activiteiten hadden leren kennen, zochten elkaar op. Dat is ook de reden
waarom er van alles wordt georganiseerd: mensen met elkaar in contact
brengen. Voel u dus vrij om ook aan
onderstaande activiteiten deel te
nemen. Er is elke maand een wandeling en nog een ander evenement.
En daarnaast is er 2x per maand de
zogeheten HoutrustKoffie.
HoutrustKoffie
Elke eerste en derde maandag van de maand
van 10.30 tot 12.00 uur is er in de kantine
van het tennispark Houtrust aan het begin
van de Laan van Poot een ‘open inloop’ om
elkaar te ontmoeten met een kopje koffie en
meestal iets lekkers erbij, gebakken door een
van de deelnemers.
De ervaring heeft geleerd dat de start hiervan om 10.00 uur voor veel bezoekers toch
wat vroeg is. Daarom hebben we afgesproken de begintijd te veranderen in half 11,
ingaande de 3e maandag van november.
We hopen weer nieuwe gezichten te zien!
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Excursies
Architectuurwandeling
op dinsdag 13 november
In het kader van het festival ‘100 jaar Nieuwe
Haagse School’ zijn een vijftal thematische
wandelingen ontwikkeld. Eén daarvan gaat
door de Bloemen- en Vruchtenbuurt.
Op 26 juli maakten we een start met deze
wandeling onder de bezielende leiding van
onze wijkgenoot Flip Petri. We begonnen
toen op het Goudenregenplein, maar zijn
slechts 600 meter verder gekomen, omdat er
zo veel viel te vertellen en Flip zulke interessante ontmoetingen had geregeld (o.a. in de
Pavaverhof, waar we een woning mochten
bezichtigen).
Op dinsdag 13 november pakken we de met
Flip de draad weer op. Hoe ver we daarbij
komen, zal afhangen van welke ontmoetingen
hij deze keer in petto heeft en uiteraard de
interesse van de groep deelnemers.
We beginnen om 10.00 uur op de Laan van
Meerdervoort, hoek Pomonalaan, op de stoep
vóór het kantoor van makelaardij Belderbos.
We lopen dan richting het De Savornin
Lohmanplein, wat mogelijk ook het eindpunt
is. De bedoeling is om daar rond 12.00 uur te
eindigen. Het maximum aantal deelnemers
is 15 en het is de bedoeling dat u zich vooraf
inschrijft. Er zijn geen kosten verbonden aan
deze activiteit.
Programma in het kort
Datum: dinsdag 13 november
Verzamelen: 10.00 uur, Laan van
Meerdervoort/hoek Pomonalaan
Duur: anderhalf à 2 uur
Afstand: ongeveer 2 km

Opgeven: vóór 12 november via het mailadres
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl onder
vermelding van het aantal personen en mobiel
telefoonnummer
Aantal: maximaal 15 personen
Kosten: geen

Bezoek ‘Zadkine aan Zee’
op dinsdag 27 november
Wie kent hem niet, die bronzen figuur in
Rotterdam met dat gat in zijn lijf? ‘Jan Gat’
wordt hij genoemd, of ook wel ‘Jan met de
handjes’. De Verwoeste Stad, zoals het beeld
eigenlijk heet, wordt wereldwijd gezien als een
van de meest indrukwekkende monumenten
voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Het is zelfs zo beroemd dat velen óók – en dat
is uitzonderlijk voor een beeld in de openbare ruimte – de naam van de maker kennen:
Zadkine.

Maar wie was Zadkine? En wat heeft deze
van oorsprong Wit-Russische kunstenaar (1890-1967) nog meer gemaakt? De
tentoonstelling ‘Zadkine aan Zee’ in het
Museum Beelden aan Zee geeft een uitgebreid
overzicht van het oeuvre van deze Parijse
meester van het modernisme, die samen met
collega-kunstenaars als Picasso, Brancusi en
Lipchitz voorgoed het gezicht van de westerse beeldhouwkunst veranderde. Speciale
aandacht is er voor Zadkines innige band
met Nederland, waar zijn verzamelaars
en opdrachtgevers vaak ook zijn vrienden
waren.
Ossip Zadkine wordt gerekend tot de belangrijkste beeldhouwers van de twintigste
eeuw. Wij gaan met een gids zijn werk bekijken. Daarnaast zal er ook nog in het kort
wat verteld worden over de beeldengroep
Sprookjesbeelden van Tom Otterness, die op
de boulevard vóór het museum staat. Op
het eerste gezicht zien de beelden er vrolijk
uit, maar bij nadere beschouwing blijken de
sprookjes griezelig en soms grimmig.
Programma in het kort
Datum: dinsdag 27 november
Deelnemers:  maximaal 20 personen
Verzamelen: 10.15 uur achter de kassa in
de hal van het museum
10.30 uur start rondleiding
11.30 uur einde rondleiding
Aansluitend koffie of thee
Kosten: met Museumkaart € 2,50, zonder
Museumkaart € 17,50, zelf te betalen aan de
kassa van het museum
Opgeven: bij Ine Essing via het mailadres
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
onder vermelding van naam, adres, (mobiel)
telefoonnummer, aantal personen en wel of
niet in het bezit van een Museumkaart.
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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. Deze keer vertelt Jules over zijn stage op het
Griekse eiland Lesbos.

JONGE

VOGElS

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

Door Magda van Eijck

Jules gaat helpen op Lesbos
Sinds het schooljaar 2018/2019 wordt van alle
middelbare scholieren verwacht dat ze tijdens
hun schoolperiode gedurende een week een
maatschappelijke stage doen.
De 16-jarige Jules Frankenmolen, die op de
Spotvogellaan 1 woont en op de Vrije School
zit, waar hij lessen volgt uit het keuzepakket
Zorg en Welzijn, heeft ervoor gekozen om
voor die stage naar het Griekse eiland Lesbos
te gaan. Daar wil hij zich twee weken inzetten
bij de hulp aan vluchtelingen die op het eiland
aan land zijn gekomen. Op 2 november is hij
met zijn moeder Pauline via Thessaloniki naar
Lesbos vertrokken.
Het is voor Jules niet een volstrekt onbekend
project in een onbekende regio. De afgelopen
jaren heeft hij met zijn familieleden tijdens
vakanties in Griekenland al hulp geboden bij
een opvangplek voor vluchtelingen op het
eiland Samos. Daar zag hij al veel verdrietig
stemmende taferelen. ,,Ik moet bijvoorbeeld
nog vaak denken aan een Syrisch jongetje
van vijf jaar met lelijke littekens in zijn buik,
veroorzaakt door een bomscherf’’, zegt Jules.
,,Daarom wil ik ook voor mijn sociale stage iets
voor die vluchtelingen doen.’’
Ontbijtjes
Na verschillende organisaties te hebben
gemaild, maakte Because we Carry een uit-
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zondering voor hem. Officieel moeten hulpverleners minimaal 18 jaar zijn, maar onder
begeleiding van een volwassene mocht hij wel
naar Lesbos afreizen. Vandaar dat zijn moeder
Pauline, die op basisschool De Parkiet werkt,
nu met hem mee is. Ze logeren samen in een
teamhuis, waar ze met een groep vrijwilligers
elke ochtend zo’n 1200 ontbijtjes klaarmaken
en verdelen. De afgelopen weken heeft Jules
op verschillende manieren geld ingezameld
als bijdrage aan de voedselvoorziening voor de
vluchtelingen. Zo stond er een collectebus van
hem in de bakkerswinkel van Driessen op de

Mezenlaan, waar hij als zaterdaghulp werkt. En
ook bij zijn sportclub Haag Atletiek wist men
natuurlijk van Jules’ bijzondere stageproject.’’
Kara Tepe
,,Het vluchtelingenkamp op Lesbos waar ik ga
helpen, heet Kara Tepe. Daar zitten voornamelijk moeders met kinderen en mensen die
ziek of lichamelijk verzwakt zijn’’, vertelt Jules
enkele weken voor zijn vertrek. ,,Kara Tepe is
in 2015 door drie Amsterdamse vriendinnen
opgezet. De laatste berichten waren dat er 1187
vluchtelingen in Kara Tepe zijn. Dat is ongeveer
een achtste van alle vluchtelingen die op heel
Lesbos verblijven. De meesten zijn uit Syrië en
Afghanistan gevlucht, maar er zijn ook vluchtelingen uit Afrikaanse landen.’’
,,Ik weet al in welk team we terechtkomen. Het
is de bedoeling dat we, behalve die ontbijtjes,
vooral activiteiten met kinderen gaan doen.
Dat we hun taal niet spreken is geen enkel probleem. Kinderen begrijpen elkaar in alle talen.’’
Tekeningen
Als Jules terugkomt van Lesbos, moet hij over
zijn deelname aan het project een werkstuk
voor school maken. Misschien zal hij dat niet
alleen illustreren met foto’s maar ook met
een tekening, want tekenen is een van zijn
hobby’s. Onder meer via het sociale medium
Instagram hebben al ruim 100.000 mensen
zijn tekeningen bekeken. Sommige tekeningen
zijn zeer bijzonder doordat ze een optische
illusie bevatten. Uit de vrije hand, dus zonder
liniaal of ander hulpmiddel, heeft Jules een
samenspel van lijntjes bij elkaar gezet. ,,Als je
zo’n tekening voor een spiegel houdt, krijg je
een bijzonder effect. Het lijkt alsof een deel
naar voren komt’’, legt hij uit. Trots vertelt hij
dat zijn tekenleraar vorig jaar een tekening van
hem heeft uitgekozen voor de kerstkaart van de
Vrije School. Overigens maakt Jules niet alleen
kunstwerkjes op papier. Ook jasjes, schoenen
en zelfs de muren in de garage bij z’n huis zijn
voorzien van tekeningen van zijn hand.

Een van de vele tekeningen van Jules

Pianospelen
Dat dit niet de enige vorm van creativiteit is
die hij beheerst, bewijst hij door na ons gesprek
uit zijn hoofd een bijzonder mooi stuk op
de vleugel te spelen. ,,Nee, noten lezen kan
ik niet’’, zegt hij. ,,Ik speelt simpel na wat ik
ooit gehoord heb…‘’ Zijn favoriete pianist?
,,Ludovico Einaudi’’, klinkt het direct. Onlangs
speelde Jules zelfs een poosje op een ‘publieke’
vleugel in het Kurhaus.
Wie nog een sponsorbijdrage voor het vluchtelingenkamp Kara Tepe wil leveren, kan dat nog
doen via de website www.becausewecarry.org onder
vermelding van Jules Frankenmolen Team 160.

Jules speelt op de vleugel in het Kurhaus
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Gerenoveerd sportcentrum
Westduin officieel geopend
Health & Sports Club Westduin (HSCW) aan de
Laan van Poot, achter de Nutsschool, was na een
grondige renovatie weliswaar al enige tijd in
gebruik, maar is eind september ook officieel geopend. Het dertig jaar oude complex met diverse
sporthallen, destijds nog (deels) in gebruik bij de
HALO, heeft een ware metamorfose ondergaan en
oogt bijna als nieuw.
Vogelwijkbewoner Ingmar van Oeveren, eigenaar
van Westduin, presenteert het centrum als ‘Huis
voor de wijk’ en hiermee is geen woord te veel
gezegd. Want naast sportactiviteiten waaronder
fitness, schermen, tafeltennis, volleybal en hockey
kunnen bewoners uit de verre omtrek nu ook
terecht voor fysiotherapie (ook voor kinderen),
kindercoaching, peutergym, Tai Chi, voedingsadviezen en zwangerschapsgym. Momenteel wordt
er ook gewerkt aan een (beweeg)programma,
speciaal gericht op ouderen. Bovendien is er in het
pand een sfeervolle ruimte ingericht voor bijeenkomsten en vergaderingen.
Voorafgaand aan de officiële openingshandeling
(zie foto) sprak Ingmar van Oeveren (vierde van
rechts) een woord van dank richting de gemeente
en in het bijzonder aan voormalig wethouder
Rabin Baldewsingh. ,,Zonder deze steun had
dit nieuwe centrum niet gerealiseerd kunnen
worden.”
Zie ook: www.hscw.nl

Tiende
Vogelwijk
Boekenruilbeurs
zondag 18 november
14.00 – 16.00 uur
Locatie: Rietzangerlaan 2
Voor het tiende achtereenvolgende jaar organiseren we op 18 november de Vogelwijk-boekenruil
beurs in het bekende zaaltje naast de kerk aan de
Rietzangerlaan 2A. Het begon ooit met louter boeken, maar in de loop der tijd werd er steeds meer
geruild (zie hieronder).
Hierbij nog even de spelregels.
Ruilen
✔ Wat kunnen we ruilen? Romans, thrillers, jeugden kinderboeken, reisboeken, kunstboeken en
Engelstalige, Franstalige of Duitstalige boeken,
dichtbundels, stripverhalen, kinderspellen/puzzels, dvd’s, cd’s, bladmuziek en mooie tijdschriften
(National Geographic, natuur, sport, reizen).
✔ Je mag maximaal 5 stuks per categorie (boeken,
cd’s etc.) inleveren en net zoveel ook weer
meenemen
✔ De ruilobjecten moeten redelijk recent en in
goede staat zijn.
Wat is er nog meer te doen?
• Els Endeman komt met zelfgemaakte vogeltjes
(voor een goed doel)
• Marette Wils biedt kaarten aan
• Jacqueline Krans toont textiele werkvormen
• Hilde Zorn laat schilderijen zien
• Voor alle bezoekers is er koffie of thee en speculaas
Tot ziens!
Marette, Marjan en Marieke

Sportieve jongeren verrichten de openingshandeling
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Oktoberfest op de Kraaienlaan
Hoewel september officieel nog op de kalender stond, deinsden bewoners van de
‘oude Kraaienlaan’ tussen de Vliegenvangerlaan en de Buizerdvijver er op zaterdag 29 september niet voor terug alvast een heus Oktoberfest op touw te zetten.
De Kraaienlaners staan er om bekend dat ze
op hun traditionele jaarlijkse laanfeest altijd
flink uitpakken. De organisatoren van dit jaar
- Fons Westgeest, Jan Verhaag en Diederik
Leerentveld – die overigens ook de organisatoren van vorig jaar waren, voldeden perfect
aan de verwachtingen. Bovendien hadden ze
de mazzel dat, anders dan bij het Vogelwijkeeuwfeest van het voorgaande weekend, de
weergoden hadden besloten de zomer bij nader
inzien toch nog maar een poosje te verlengen.
Biergarten
Vanwege het thema van deze editie was de
straat omgetoverd in een Beierse Biergarten.

22
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Een deel van de ruim 90 aanwezigen had
zich daarvoor zelfs in Lederhosen dan wel een
Dirndl-jurk gehesen.
De middag begon met een aantal activiteiten voor en door de jeugd, zoals geschminkt
worden, hoedje werpen, worsthappen en ‘pie
face’(waarbij je het risico loopt een klodder
slagroom in je gezicht te krijgen).
Daarna was het tijd voor de volwassenen om
hun mouwen op te stropen en hun spierballen
te laten gelden bij het boomstamzagen, spijkerslaan en bierpul schuiven.
Winnaar van dit alles was Rob Fels, kleinzoon van Koos Fels, een van de Vogelwijkarchitecten, over wie hij enkele jaren geleden

een fraai boekwerk het licht heeft doen zien.
Saillant detail: Rob won hiermee een koekje (of
liever gezegd: boekje) van eigen deeg…
Mahlzeit!
Geheel in stijl werd er vervolgens geborreld, met pullen Weizenbier, glazen Rot- und
Weisswein en uiteraard Pretzels, waarna aan
lange tafels velen genoten van broodjes Wurst
mit Zwiebeln, Hambürger en Kartoffelsalat. Voor
het dessert had de oneven zijde van de laan
zich uitgesloofd.

Nadat Kraaienlaan-Bürgermeister Jan Willem
Weebers de nieuwe straatbewoners welkom
had geheten en de organisatoren had bedankt
(waarbij hij hen voor nog eens vijf jaar vastlegde) volgde het absolute hoogtepunt van de
avond: de jodelwedstrijd van Frau Kodde. Het
kan haast niet anders dan dat de halve wijk dit
gehoord moet hebben. Via deze weg bieden de
organisatoren en jodelaars hiervoor alsnog hun
excuses aan. Vervolgens bleef het op straat nog
tot middernacht sehr gemütlich.

Bekijk het feestfilmpje
Het Haagse videoproductiebedrijf Veni Vidi Video heeft tijdens het Vogelwijk-eeuwfeest in het
weekend van 22 en 23 september opnamen gemaakt die geresulteerd hebben in een filmische
impressie van bijna vier minuten. Leuk om te zien, zowel voor degenen die het festival of gedeelten daarvan hebben bijgewoond als voor de thuisblijvers.
Het filmpje kan worden bekeken via de website van de
wijkvereniging vogelwijkdenhaag.nl (zie de rechterkolom:
Herinneringen aan het 100 jaar Vogelwijk-festival) of via
YouTube (zoekopdracht: Vogelwijk 100 jaar).
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Anja Knoope woont sinds de zomer van 2017 aan de Sportlaan en is dus nog een
betrekkelijke nieuwkomer in de wijk. Ze is met vervroegd pensioen na een loopbaan in
de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs. Zij schrijft geregeld een column schrijven
over haar ervaringen in de wijk.

Heerlijk nazomeren in een zon die alles zachter maakt
Door Anja Knoope
‘t Is nog warrumpies’, horen we
begin oktober vanaf het voetbalveld van Duindorp. En dat blijft
het zowat heel de verdere maand.
We genieten met volle teugen:
prachtige kleuren van dahlia’s,
asters, rozen en zonnebloemen in
de tuinen. In de duinen kleuren
de bomen geel en bruin en zijn
allerlei bessen te vinden. In de
sportschool wordt op heerlijke
zoete druiven en vijgen uit eigen
tuin getrakteerd. We zitten tot
het donker buiten en eten soms
nog aan het strand. Ik hou van dit
jaargetijde waar de lage zon alles
zachter maakt.
Houtrustkoffie
Ik bezoek de HoutrustKoffie (elke
eerste en derde maandag van de
maand), lekker buiten op het terras
van tennispark Houtrust. Wat een
genoeglijke bijeenkomst is dat! Ik
maak kennis met bijzondere mensen, betrokken en actief in de wijk.
Er is veel te bespreken: napraten
over het geslaagde eeuwfeest en
zonder uitzondering is iedereen
lovend over het fotoboek over
100 jaar Vogelwijk. Er wordt ook
aandacht besteed aan activiteiten
die in het verschiet liggen. Ja, het is
een gezellige, informele bijeenkomst waar ik me welkom voel.
Een deelnemer ziet het als een
fijne start van de week voordat ze
aan haar eigen bezigheden begint.
Zo voelt dat voor mij ook.
24
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Daklozenopvang
De woensdag hierna ga ik naar
de informatieavond over tijdelijke
opvang van ‘mensen zonder een
dak boven hun hoofd’, zoals de
website van de gemeente het
noemt. De opvang komt in het
voormalige pand van het Juliana
Kinderziekenhuis voor een periode
van twee jaar. Zo’n 140 mensen
uit de Vogelwijk en Bomenbuurt
in een te kleine zaal. Het is warm
en roerig, vooral als de gespreksleider de groep wil opsplitsen om
in vier hoeken over verschillende
aspecten te praten. Na aandringen van de aanwezigen wordt
de zitting plenair voortgezet.
Vanaf dat moment gaat het beter
en kunnen mensen hun vragen
stellen en bezwaren uit de doeken
doen. Sommigen voelen zich voor
een voldongen feit geplaatst en
hebben vragen naar beroepsprocedures. Anderen hebben vragen
over de veiligheid van kinderen, of
er voldoende begeleiding zal zijn
en of er geen overlast zal ontstaan.
En is het echt voor twee jaar en
niet langer?
Verrassende wending
Opeens is er een stem die het
kantelpunt vormt. Gedecideerd en
helder geeft daklozenbegeleider
Marcella van de Kesslerstichting
aan wat de gedragsregels zijn voor
de tijdelijke bewoners en hoe zij
zich voorstelt dat omwonenden

en de Kesslerstichting met elkaar
als buren samenwerken. ‘Bij
herhaaldelijk slecht burengedrag
wordt de bewoner teruggezet
naar een andere locatie’ stelt zij
resoluut. En dat is de toon die de
aanwezigen aanspreekt. Vanaf dat
moment komt er rust in de zaal en
rust in het gesprek. En er gebeurt
nóg iets. Volslagen onverwacht
herken ik in Marcella de oudstudent van zeker 15 jaar geleden.
Ik was haar studieloopbaanbegeleider bij Hogeschool Inholland
in Rotterdam. Zo zit ik ineens
ook nog trots te zijn op hoe zij in
de rol van manager de situatie
volkomen meester is.
Positieve reacties
Er komt ruimte voor positieve
reacties: Winkeliersvereniging
Fahrenheit vraagt zich af wat
zij kan betekenen en er zijn
Vogelwijkbewoners die zich in
willen zetten om de nieuwe buren
welkom te heten. Een oudere heer
stelt dat er tijdens de opvang van
asielzoekers in de Sacramentskerk
nooit een wanklank is gehoord
en hij verwacht dat dit nu ook het
geval zal zijn. ‘Een goede bestemming voor een leeg gebouw’ zegt
een vrouw over de opvang in het
vroegere JKZ.
Intussen is de herfst ingetreden,
maar wat me bij zal blijven is de
herinnering aan de nazomer in de
Vogelwijk: mooi in alle opzichten!

India-actie Heldringschool
Elk jaar houdt de Heldringschool aan het IJsvogelplein een kerstactie voor een
goed doel. Op 25 september was de aftrap van de actie voor dit jaar, waar het
lerarenteam, de leerlingen en ouders zich in de weken tot kerst voor inzetten.
Gekozen is voor steun aan de Nederlandse
Stichting Ladder. Deze stichting is al meer dan
tien jaar bezig om kansarme jongeren in het
zuiden van India (in het district Kanyakumari
van de deelstaat Tamil Nadu) een beter leven
te bezorgen. De jongeren, vaak wees of kind uit
een arm éénoudergezin, krijgen de kans een
opleiding te volgen. De Stichting Ladder betaalt
schoolgeld voor de armste kinderen en studiekosten voor talentvolle gemotiveerde studenten
uit kansarme gezinnen.
Vaardigheden en zelfvertrouwen
De Heldringschool wil met name geld inzamelen voor het door Ladder gebouwde ‘vaardigheidscentrum’ Skill. Hier kunnen jongeren
allerlei vaardigheden leren die in het latere
leven van pas komen. Veel aandacht wordt

daarbij besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen van deze groep kwetsbare jongeren
(vooral de meisjes), zodat ze een betere kans
maken op de arbeidsmarkt.
Twee vrouwen van het bestuur van de Stichting
Ladder hebben op de Heldringschool een
presentatie gegeven. Door middel van Kaart
in Actie zal de kerstactie vorm krijgen. Alle
leerlingen hebben een mooie tekening gemaakt. Deze tekeningen worden afgedrukt als
briefkaarten, die de leerlingen vervolgens gaan
verkopen ten bate van de Stichting Ladder.
Mocht u deze maanden een leerling van de
Heldringschool met kaarten tegenkomen, schaf
er dan maar een paar aan. Het geld komt goed
terecht.
Zie ook: www.stichtingladder.nl

De Vogelwijk . november 2018

25

Nieuwsflitsen
van
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Informatieavond
over leven zonder
aardgas
20 november bij Quick
Zoals eerder aangekondigd organiseert
Vogelwijk Energie(k) op dinsdag 20 november een informatie- en discussieavond
over het thema Afscheid van het aardgas. De
bijeenkomst vindt plaats in het clubhuis van
sportvereniging Quick aan de De Savornin
Lohmanlaan en begint om 20.00 uur.
We zullen van vertegenwoordigers uit twee
naburige wijken, de Vruchtenbuurt en het
Regentesse- en Valkenboskwartier, te horen
krijgen op welke manier zij zich voorbereiden op een toekomst zonder aardgas,
met name voor verwarming. Daarnaast zal
een vertegenwoordiger van de Stichting
Duurzaam Den Haag ook de ervaringen van
andere Haagse wijken belichten, alsmede
de rol die de gemeente in het geheel speelt.
Verder zal de Werkgroep Warmte van
Vogelwijk Energie(k) kort verslag doen van
haar werkzaamheden.
Besluitvormingsproces
Tijdens deze avond komen niet alleen
technische aspecten aan bod, maar ook het
proces van besluitvorming inzake de zogeheten energietransitie. Bij dat laatste draait
het vooral om de interactie tussen bewoners

(eigenaren en huurders) en bedrijven aan
de ene kant en de overheid (rijk, provincie,
gemeente) aan de andere kant. Gezien de onderhandelingen die plaatsvinden ter voorbereiding van de Klimaatwet (die mikt op een
klimaatneutraal Nederland in 2050) en de
stroomversnelling waarin de energietransitie
is terechtgekomen, lijkt dit een goed moment
om met zo veel mogelijk Vogelwijkbewoners
over deze punten van gedachten te wisselen.
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) nodigt
dan ook met klem zowel leden als niet-leden
voor deze avond uit.
Actie verbruiksmanagers
Vogelwijk Energie(k) is een actie begonnen
die aansluit op de distributie van ‘slimme meters’ door netbeheerder Stedin, die momenteel in de Vogelwijk plaatsvindt. Aangesloten
op een slimme meter kun je met een zogeheten ‘verbruiksmanager’ zelf je energieverbruik beter inzichtelijk maken, waardoor het
bijvoorbeeld makkelijker wordt om besparende maatregelen te treffen. Op vertoon van
de aankoopbon van een verbruiksmanager
geeft VwE aan haar leden maximaal € 50
terug. Kijk op onze website www.vogelwijkenergiek.nl onder het hoofdstukje ‘Wat doen
we?’ voor details en uitgebreide informatie
over slimme meters en energieverbruiks
managers.
Een warmtepomp bij u thuis?
Omdat veel mensen zich afvragen of hun
Vogelwijkwoning wel geschikt is voor de
installatie van een warmtepomp (ter vervanging van aardgas) heeft VwE een uitgebreid
artikel hierover op haar website geplaatst.
Dus mocht u overwegen een warmtepomp
te laten installeren, al dan niet in combinatie
met de bestaande gasgestookte CV-ketel, of
wilt u zich om andere redenen in de materie
verdiepen, kijk dan op onze website. Daar
vindt u ook andere algemene informatie over
warmtepompen en hun werking.
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Kortom
In half jaar 35 inbraken of
pogingen daartoe
Tussen mei en half oktober is in minimaal 35
huizen in de Vogelwijk een inbraak of poging
tot inbraak gepleegd. Dat heeft wijkagente
Henrieke Schoenmakers aan het wijkplatform
112Vogelwijk (die vier whatsapp-groepen
beheert) laten weten. Twee inbraken in oktober
hebben geleid tot arrestatie van een verdachte.
Op 14 oktober waarschuwde een attente
bewoner van de Sportlaan die getuige was van
een poging tot inbraak bij z’n buren de politie
en zette zelf de achtervolging in. Bovendien
had hij camerabeelden als bewijs. Op de vroege
ochtend van zondag 21 oktober werd alarm
geslagen na een inbraak op de Kauwlaan. Dat
leidde even later tot de aanhouding van een
verdachte.
Volgens 112Vogelwijk is het van groot belang
dat zo veel mogelijk wijkbewoners lid worden
van een van de vier whatsapp-groepen. Zo kan
men samen alert zijn. Nieuwe groepsleden
kunnen zich aanmelden via de website van
de wijkvereniging: www.vogelwijkdenhaag.
nl (zie op de openingspagina hiervan het logo
112Vogelwijk)
Als er mensen zijn die mee willen denken met
het veiligheidsplatform (graag!), kunnen ze
zich aanmelden bij Han Mulder via een e-mail
naar 112vogelwijk@gmail.com

Wandelclubje op dinsdag
Vorig jaar is er een Vogelwijk-wandelgroep( je)
van start gegaan. De deelnemers lopen met
veel plezier elke dinsdagochtend ongeveer vijf
kwartier door de duinen en/of over het strand.
De route wordt in onderling overleg bepaald. Er
heeft zich inmiddels een vaste groep gevormd.
Nieuwe deelnemers (m/v) zijn echter van harte
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welkom! Je hoeft je niet op te geven. Het is gewoon een kwestie van aansluiten en je bent beslist niet verplicht elke dinsdag mee te gaan. De
start is altijd om 11.00 uur bij de duinopgang aan
de Laan van Poot ter hoogte van de Fuutlaan.
Meer informatie bij: Anneke Blaauw-Kiestra, tel
070-4480842 of 06-20181902.

Bouwbedrijf gezocht voor
realisatie plan Hellasduin
Het bouwplan voor het appartementencomplex
Hellasduin dat – op initiatief van een groep
Vogelwijkbewoners - zal verrijzen op de plek aan
de Laan van Poot waar tot vorig jaar zomer nog
de HALO stond, krijgt steeds meer vaste vorm.
Onlangs heeft de kopersvereniging Hellasduin
het definitief ontwerp vastgesteld. Dit gaat uit
van 42 appartementen. Liefst had het bestuur
van Hellasduin uit rendementsoverwegingen 44
appartementen gerealiseerd, maar over het extra
bouwvolume dat daarvoor nodig zou zijn, viel
met de direct omwonenden niet te praten.
Inmiddels is na overleg met buurtbewoners en
een bomendeskundige alvast een aantal bomen
op het bouwterrein verwijderd, in totaal zo’n
dertig. Na gereedkoming van het complex zullen
rondom minimaal 30 nieuwe bomen worden
geplant.
Nu de bouwfase naderbij komt, zoekt het bestuur van Hellasduin een bouwonderneming die
het project gestalte zou kunnen geven. Daartoe
richt men zich in eerste instantie op de Vogelwijk
zelf. Wijkbewoners met een ervaren en solvabel
bouwbedrijf/aannemersbedrijf worden nadrukkelijk verzocht om op basis van een objectieve
selectieprocedure mee te dingen naar de bouwopdracht.
Nadere informatie daarover kan worden opgevraagd bij Irene van Geest:
irenevangeest@planet.nl

Kortom
Zaterdag 10 november:
Pasar Malam Duinhage
Wie zich even in Indische sferen wil wanen,
moet op zaterdag 10 november tussen 10.30
en 16.00 uur naar de Pasar Malam in woonzorgcentrum Duinhage aan de De Savornin
Lohmanlaan 202. Er is een oriëntaalse markt
vol entertainment, exotische spijzen en boetiekjes en tussendoor treedt de Indo-band Buka
Pintu op, waarbij ook dansgroep Bungo Melati
van de partij zal zijn. Ook is er die dag een
rommelmarkt en een verkoop van handwerkartikelen.

Lezing over Tolstoj en religie
op 21 november
Vogelwijkbewoner
Sieuwert Haverhoek
(Sportlaan) houdt
op 21 november
om 20.00 uur in de
St. Albaankerk aan
de Rietzangerlaan
2A een lezing over
de 19de-eeuwse
Russische schrijver Lev Tolstoj, die onder meer de beroemde
werken Oorlog en Vrede en Anna Karenina op
zijn naam heeft staan. Daarbij zal met name
Tolstojs relatie met het christendom worden
belicht. Haverhoek houdt zijn voordracht in
samenwerking met de Cultuurcommissie van
de wijkvereniging.
Onlangs vertaalde Sieuwert Haverhoek enkele
onbekende boeken van Tolstoj uit het Engels.
Eén daarvan heet Wat ik geloof. Dat werd
destijds in Rusland verboden vanwege de
kritiek op kerk en staat. Tolstoj schreef het na
een existentiële crisis toen hij ongeveer 50 jaar

was. Hij bestudeerde alle grote godsdiensten
en keerde terug naar de kerk van zijn Jeugd
(de Russisch Orthodoxe Kerk), maar ontdekte
dat dit eigenlijk een levenloos instituut was
waar de macht van de clerus, pracht en praal
en rituelen centraal stonden en niet de leer van
Christus.
Dit boek en ook zijn latere christelijke werken,
zoals Het Koninkrijk Gods is binnen in U hebben
later velen in de wereld geïnspireerd, onder
wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King en
Nelson Mandela.
Siewert vertaalde ook Tolstojs Brief aan een
Hindoe, waarin een briefwisseling tussen de inmiddels 80-jarige Tolstoj en de jonge Gandhi is
opgenomen. Daarin wordt duidelijk dat Tolstoj
een religie-overstijgende godsdienst propageert, die moet leiden tot wereldvrede, een
gedachte die Gandhi zeer aansprak. Het boekje
is vorige maand gekozen en uitgereikt als
Vredesweekgeschenk. Bezoekers van de lezing
op 21 november krijgen het ook uitgereikt.

Excursie naar Amsterdam voor
Gauguin, Gaudi en Het Schip
Wijkbewoonster en kunsthistorica Saskia
Gras verzorgt op zaterdag 24 november een
excursie naar twee interessante plekken in
Amsterdam.
Ten eerste wordt in het Van Gogh Museum
de tentoonstelling Gauguin en Laval
op Martinique bezocht en later die dag
gaat het reisgezelschap naar het onlangs vergrote Museum Het Schip in de
Spaarndammerbuurt, icoon van de architectuurstroming De Amsterdamse School. In dit
museum, dat op zichzelf al een kunstwerk is,
is momenteel de tentoonstelling Gaudi en de
Amsterdamse School te zien.
De kosten van deze dagtocht per touringcar,
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Kortom
die om 08.30 begint bij museum Muzee in de
Neptunusstraat 92, bedragen 60 euro voor
bezitters van een Museumkaart en 93 euro
voor degenen die zo’n kaart niet hebben. In
dit bedrag is het vervoer, toegangsgeld voor
de musea, de kosten van rondleiding door een
gids bij Het Schip en van een gezamenlijke afsluitend drankje inbegrepen. Een lunch is voor
eigen rekening. Betaling in de bus of per bank:
NL 67 INGB 0003 849132.
Voor aanmelding of meer informatie:
e-mail naar: saskiagras@hccnet.nl
of bel 070 - 4481054 (eventueel antwoordapparaat inspreken).

Koor Vox Antiqua zingt
in de Houtrustkerk
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in de Lage
Landen de 80-jarige oorlog uitbrak. In dat
kader zal op 25 november in de Houtrustkerk
om 15.00 uur het a capella-kamerkoor Vox
Antiqua stukken uit die tijd ten gehore brengen.
Het zijn voornamelijk Nederlandse (Sweelinck,
Schuyt) en Spaanse (Morales, De Victoria,
Guerrero) liederen, over opstand, liefde en
geloof. Zoals een loflied op Leiden, een Duitse
versie van het Wilhelmus, het bekende ‘Merck
toch hoe sterck’ of een deel uit een mis. Een
aantal stukken zal begeleid worden door een
hoorn, trompet en trommel. De instrumentalisten zullen ook voor een enkel intermezzo
zorgen.
Vox Antiqua is een enthousiast amateurkoor,
bestaande uit 23 leden waarvan een aantal uit
de Vogelwijk komt. Het koor zingt muziek uit
de Middeleeuwen en de Renaissance. Iedere
dinsdagavond wordt er geoefend in de Duitse
kerk aan het Bleijenburg. Het koor heeft nog
plaats voor een bas, maar ook andere stemmen
zijn welkom. Neem contact op met Han Peters
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wanneer je geïnteresseerd bent.
Voor dit bijzondere concert (Houtrustkerk,
Beeklaan 535) zijn kaartjes verkrijgbaar aan
de zaal voor € 12,- en in de voorverkoop
voor €10,-.
Voor informatie over koor en concert en kaartverkoop: han.peters@planet.nl of 070-3602317
of 06-12452594.

Kortom
Boek over 125-jarig HBS
Het is weliswaar niet de oudste voetbalclub
van Den Haag (dat is HVV), maar wel de op
één na oudste: HBS (Houdt Braef Stant) viert
dit jaar zijn 125-jarig
bestaan. Over de
roemruchte geschiedenis van de ‘Kraaien’ is
onlangs een indrukwekkend boekwerk
verschenen. De vijf
auteurs, onder wie
Vogelwijkbewoner Jan
Hillenius, hebben er na twee jaar historisch
onderzoek, gepaard gaande met veel spit- en
graafwerk in archieven, een levendig monument van weten te maken. Het boek heet
simpelweg HBS 125 en kost 39,95.
Wie de HBS-geschiedenis nog meer tot leven
wil zien komen, moet spoorslags naar het
Haags Historisch Museum aan de Korte
Vijverberg 7, waar een leuke tentoonstelling
aan de jubilerende voetbalclub met z’n vroegere coryfeeën (en internationals) als Harry
Dénis en Beb Bakhuys is gewijd.

U kunt kiezen uit de volgende tijden: 7.00 –
8.00 uur, 8.30 – 9.30 uur of 17.00 – 18.00 uur.
Neem voor aanmelding of informatie contact
met Liliane op via 06-27093136 of
e-mail: liliane@mindfulness4all.nl

Spektakel op Sportlaan
verplaatsing vier iepen
Tussen 19 november en 1 december zal op het
(afgesloten) laatste stuk van de Sportlaan een
spectaculair schouwspel plaatsvinden: vier
grote iepen van zo’n 80 jaar oud worden met
een reuzenkraan van de huizenkant naar de
bosrand bij de Haagse Beek getakeld. Daar
mogen ze hun verdere oude dag doorbrengen. Vanwege de kabels en leidingen in de
grond kunnen de bomen (waarvan de kruin
ietwat wordt gekortwiekt) niet met kluit en
al verhuizen. Het wortelstelsel wordt daarom
voorafgaand aan de oversteek van aarde en
zand ontdaan. De afgelopen weken is aan de
bosrand al ruimte voor de iepen gemaakt.

”Ken U zelven”

Druk, druk, druk? Ga op de
Laan van Poot mediteren

Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62

Heeft u altijd al willen mediteren maar lukte
het niet om dit thuis in uw eentje te doen,
dan kunt u vanaf dinsdag 13 november tien
meditatielessen volgen bij Liliane Verhaegen,
fysiotherapeute en mindfulness-trainster, in
het souterrain aan de Laan van Poot 442. De
kosten bedragen 120 euro incl. koffie en thee.
Het zullen kleine groepjes zijn van minimaal 4
tot maximaal 6 personen. Het is ook mogelijk
om zelf een groepje samen te stellen. Wellicht
met vriend of vriendin, collega’s of buren.

Woensdag 14 november – Martin Reul
verzorgt een avond met helderziende waarnemingen aan de hand van uw geboortedatum.
Na de pauze kunt u worden gemagnetiseerd
door ervaren magnetiseurs.
Woensdag 21 november – Johan van
Voorthuijzen verzorgt een avond met psychometrie aan de hand van een foto of voorwerp van
een overleden of levend persoon.
Woensdag 28 november – Maria Plop verzorgt een avond met psychometrie aan de hand
van een foto van een overleden persoon.
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
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Vogelwijk Golftoernooi 2018:
hoge opkomst en mooi weer
Door Hanneke Bremer, Liesbeth Frequin en Chris van Ede
Hoewel het al twee maanden geleden is dat het
Vogelwijk Golftoernooi op de fraaie banen van
Ockenburgh plaatsvond, willen we de wijkbladlezers een korte terugblik daarop niet onthouden. Vrijdag 7 september was de grote dag.
Met in gedachten de wegens hevige regenval
afgeblazen wedstrijd van vorig jaar bestond
er bij de organisatoren enige spanning over de
weersomstandigheden, maar gelukkig liet de
zon de spelers dit jaar niet in de steek.
Het was prima golfweer en er was een geweldige opkomst van 42 deelnemers.
Voorzien van een bal van onze al jarenlang
trouwe sponsor Makelaarskantoor Belderbos
en een door de organisatie aangeboden drankje
begonnen de deelnemers allemaal tegelijk (met
een shotgun) om 15.00 uur aan de 18 holes.
Rond 19.00 uur kwam iedereen moe gestreden
weer terug in het prachtige nieuwe clubhuis
van Golfclub Ockenburgh, waar de wedstrijdkaarten bij de organisatie werden ingeleverd.
Prijzen
De derde prijs was voor Marja van Ede, de
tweede prijs voor Dick Bouter en de eerste prijs
ging naar Harry Belderbos. Alle drie hebben zij
fantastisch gespeeld!

Na afloop werd er een heerlijk driegangendiner
geserveerd door Brasserie Golf Ockenburgh,
waarover iedereen zeer te spreken was.
Rest ons nog te zeggen dat wij heel erg
blij waren met de financiële steun van de
Vogelwijkvereniging. Ook past hier een welgemeend woord van dank aan onze sponsors
Makelaardij Belderbos en Viswinkel Den Heijer
uit de Fahrenheitstraat.

Een trotse Harry Belderbos met z’n 1e prijs

De Vogelwijk . november 2018

33

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 - Originele 17” BMW-velgen met
winterbanden, 225/45 R17, Styling 158, Profiel
2x6mm en 2x3mm. Passen op de meeste BMW’s
en ook andere merken. Vraagprijs 400 euro.
Contact: FredvdBrugh@gmail.com of
06-55 567 897.
VOORLEES-SERVICE - Als gepensioneerd
diplomaat, woonachtig in de Vogelwijk, ben
ik voorlezer van audioboeken voor blinden en
visueel gehandicapten. Voor wijkbewoners die
slechtziend zijn bied aan om op regelmatige
basis bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, magazines of andere artikelen voor te lezen - tegen
een overeen te komen vergoeding. Dit kan in het
Nederlands, Engels of Duits zijn. Voor meer informatie kunt u mij bellen via tel. 06 41 831 649.
OPROEP - Wil degene die op zondagmiddag
23/9 na de ‘aanschuiflunch’ van het Vogelwijkeeuwfeest mijn grote donkerrode paraplu
met opschrift NNO meenam, zo sportief zijn
deze weer terug te zetten bij de voordeur van
Pauwenlaan 121? Het regende toen inderdaad
erg hard! Bij voorbaat dank.
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn uitstekend
werkende hulp heeft nog tijd over voor huishoudelijk werk. Voor nadere inlichtingen kunt u
contact met mij opnemen op tel.nr 36 43 250.
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TE HUUR - Vanwege een lange reis naar
het buitenland bieden wij onze woning in
de Vogelwijk te huur aan. Het betreft een
mooie hoekwoning met garage en oprijlaan.
Beschikbaar in overleg tussen ca. half december
tot ca. eind maart. Voor meer informatie kunt u
bellen naar 06 - 18 30 4560.
OPPAS GEZOCHT - Voor onze drie lieve kinderen van 11, 9 en 8 jaar zoeken wij een oppas die
twee tot drie middagen per week de kinderen
uit school haalt, het thuis gezellig maakt en ze
af en toe naar de sportclub brengt. De middag is
van 15.00 tot 17.30 en eens per maand tot 19.00.
Dagen in overleg. Eventueel zijn de uren uit te
breiden met huishoudelijk werk en/of koken.
Voor meer informatie of interesse: 06-81497494
of igor.leontien@gmail.com.
TE HUUR - Tot begin april 2019: gezellige
gemeubileerde etage (keuken, ruime woonkamer en 1 slaapkamer) voor 2 personen
in Tholensestraat, vlakbij strandopgang en
Vogelwijk. Huurprijs 950 euro per maand excl.
verbruikskosten. Tel 06-14355222.
BOEKENRUILBEURS - Zondag 18 november
14.00 – 16.00 uur, zaaltje Rietzangerlaan 2A.
Meer informatie elders in dit blad.
THEATERVOORSTELING - Theatergroep
Plankgas speelt DOEK van Maria Goos,
hilarisch, scherp en ad rem. Speeldata:
15, 22, 29 nov. Prijs voor diner en voorstelling: € 42,50. Restaurant Greens,
Kapelweg 18, Westbroekpark. Ruime parkeergelegenheid. Acteurs: Casper van
Bohemen en (Vogelwijkbewoonster) Linda
Møller. Reserveren: www.greensinthepark.nl
Tel: 070 - 36 95 373.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouwbare en zelfstandige hulp zoekt een nieuw adres.
U kunt mij, mw. Nienhuis, bellen op nummer
06-23336084 voor nadere informatie.

WIJKOUDERENWERK

Nuttige adressen &
telefoonnummers

Segbroek / Vogelwijk

Politie

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.

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: Henrieke Schoenmakers.
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl
Werkdagen: ma, woe en do.

Buurtveiligheid

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

Brandweer:

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

Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

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

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 - www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
(ook voor personenalarmering en spreekuren
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl
B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05,
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
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
- Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

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

