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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.

Van de redactie
Tijdens contacten met lezers worden redactieleden van
dit blad van tijd tot tijd geconfronteerd met vrij hardnekkige misverstanden. Er zijn bijvoorbeeld mensen die
denken dat wij bestuursleden van de wijkvereniging zijn.
Sterker nog: ondergetekende is de afgelopen jaren geregeld aangesproken als voorzitter van de wijkvereniging.
,,Dat bent u toch?’’
,,Nee mevrouw, dat is te veel eer. Ik maak met een team
tien keer per jaar het wijkblad.’’
,,Ja, ik lees altijd die stukjes van u, met dat fotootje erbij.’’
,,Nee, bij de artikelen die ik schrijf staat geen foto van mij,
alleen m’n naam. Die column met dat pasfotootje wordt
geschreven door de voorzitter. Dat is momenteel Redmar
Wolf. En zeg nou zelf: daar lijk ik toch niet op?’’
,,Dus u bent niet van het bestuur?’’
,,Nee, ik zit niet in het bestuur. Ik zit in de redactie van
het blad. Dat is een uitgave van de wijkvereniging, vol
informatie over de wijk en haar bewoners. Je zou het een
soort clubblad kunnen noemen. Voorin staan de namen
van de redacteuren en achterin ziet u de namen van de
bestuursleden. Zij zijn de officiële vertegenwoordigers
van de wijk, die proberen zo goed mogelijk de belangen
van de wijk te behartigen.’’
Na deze uitleg eindigt het gesprek meestal met een
‘O ja’ of een ander uiting waaruit blijkt dat het begrepen
is. Voor de zekerheid hebben we onlangs nog eens in een
paar oude wijkbladen gesnuffeld (er zijn er nog een paar
uit de jaren zestig, zeventig en tachtig in ons bezit) en de
conclusie getrokken dat het voor zover is na te gaan nog
nooit is voorgekomen dat een wijkbladredacteur tevens
lid was van het wijkbestuur. Die functies bleven altijd
gescheiden. Wel zijn er redactieleden geweest die oudbestuurslid waren.
Hoewel er formeel een scheiding bestaat tussen de wijkbladredactie en het bestuur van de wijkvereniging, betekent dit natuurlijk niet dat er geen contacten over en weer
zijn. Die zijn er zat. Een amusant voorbeeld vindt u enkele
pagina’s verderop, waar wordt gemeld dat voorzitter
Redmar Wolf vorig jaar werd benoemd tot deeltijdhoogleraar belastingrecht aan de rijksuniversiteit Groningen
en dat hij daar eind januari jongstleden zijn inaugurele
rede hield. Uiteraard was een vertegenwoordiger van
de ‘wijkpers’ hierbij aanwezig. Tot besluit nog een ander
voorbeeld van communicatie tussen bestuur en redactie.
In koor stellen wij u bij dezen samen met wijkpenningmeester Dick Nell de vraag: Hebt u uw jaarcontributie al
betaald, waarvoor u bij het vorige nummer een factuur
vond? Hopelijk luidt het antwoord bevestigend. Want
als iedereen betaalt, kunnen we vrolijk doorgaan met de
productie van dit blad.
DvR
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De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf,
voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

In onze wijk, waar veel lange tijd hetzelfde is
gebleven, zijn de laatste tijd enkele opvallende
nieuwe ontwikkelingen te zien. We zijn onder
meer getuige geweest van de sloop van de
Sacramentskerk. Op het moment van schrijven
ligt een egale laag opgeworpen zand te wachten op de nieuwe bebouwing die komen gaat.
Vele maanden eerder al vond de sloop van de
HALO plaats. Op het braakliggende terrein
aldaar zal binnen afzienbare tijd het appartementencomplex Hellasduin verrijzen. De reconstructie van de Noordwestelijke hoofdroute
zal ook niemand ontgaan zijn. Inmiddels is
een aantal vernieuwde gedeelten van de route
opgeleverd en zijn de contouren van wat er
verder nog komen gaat duidelijk zichtbaar. Het
ziet er tot nog toe prachtig uit. Ik ben benieuwd
hoe de ervaringen zijn als straks de hele route
weer opengaat. Elders in de wijk, ik denk met
name op het zuid- en middenstuk van de Laan
van Poot, zullen bewoners dan ongetwijfeld
opgelucht ademhalen.

Vertrouwde lelijkheid
Maar er is meer. Ook ons vroegere Rode Kruis
ziekenhuis aan de Sportlaan zal niet meer
blijven zoals het was. De huidige eigenaar van
het gebouw, het Haga Ziekenhuis, draagt binnen enige maanden het gebouw over aan de
gemeente Den Haag. De gemeente zal vervolgens een koper voor het terrein zoeken. Deze
koper zal op het terrein iets nieuws bouwen.
Maar wat precies, dat is nog niet bekend. Wel
is duidelijk dat in dit proces zo veel mogelijk
aangesloten zal worden bij de eventuele wensen van omwonenden. Omwonenden die hun
zin krijgen, zullen immers minder snel bezwaar
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maken tegen eventuele plannen. En dat wil een
nieuwe eigenaar/ontwikkelaar graag: ontwikkelen met zo weinig mogelijk gedoe.
Maar waar heeft onze wijk behoefte aan?
Seniorenhuisvesting en ook medische voorzieningen, zoals een huisartsenpost, zijn tot nog
toe genoemd. Verder zo veel mogelijk groen en
het verdwijnen van het huidige ‘parkeerveld’
voor auto’s.
Een interessante vraag is of ingezet moet
worden op het (deels) handhaven van de bestaande bebouwing. Tot nog toe heb ik weinig
enthousiasme in de wijk bespeurd voor het
gebouw zoals dat er nu staat. Ik kan mij daar
ook wel iets bij voorstellen. Het oorspronkelijke
hoofdgebouw, in 1960 geopend door koningin
Juliana, was ontworpen door architect J.M.
Luthmann. Deze had voor de oorlog onder
meer het zendgebouw van Radio Kootwijk
ontworpen, een werkelijk prachtig gebouw. In
de nadagen van zijn carrière had hij ook aan
de Sportlaan iets moois neergezet: een modern
ziekenhuis. Helaas is echter in de loop der
jaren het oorspronkelijke ontwerp zorgvuldig
om zeep geholpen met allerhande op-, bij- en
aanbouwen. Het één nog lelijker dan het ander.
Wat thans resteert is naar mijn smaak een monument van wanstaltigheid. Soms, onder een
bepaalde hoek, schemert nog wat van de oude
grandeur door. Maar als geheel lijkt het mij
geen complex waarvoor wij de barricaden op
moeten. Mochten wijkbewoners daar overigens
anders over denken, dan hoor ik dat graag.

Nieuwe blikvangers?
Inmiddels hebben de werkzaamheden aan de
Sportlaan geresulteerd in een aantal rotondes.

De middenruimte van deze rotondes prikkelt
de verbeelding, of zou dat in ieder geval moeten doen. Rotondekunst, u kent het vast wel. De
gigantische kurketrekker of druiventros in het
Zuid-Franse plaatsje, rotondehonden (rondellhund) op Zweedse rotondes en het ‘Draaiend
Huis’ op de Hasseltrotonde in Tilburg. Wat
gaan wij daar als Vogelwijk tegenover stellen?
Het zou toch mooi zijn als onze wijk, met het
verdwijnen met de Sacramentskerk, weer een
duidelijk herkenningspunt kreeg. Maar wat?
Een Eiffeltoren hoeft het niet te zijn, maar een
beetje onderscheidend mag best.
Hierbij de uitnodiging om na te denken over de
aankleding van ‘onze’ nieuwe rotondes. Dan
praten we daarover verder op onze ledenvergadering van donderdag 23 mei. De locatie en de
agenda van deze vergadering treft u in een volgende editie van deze uitgave aan en te zijner
tijd natuurlijk ook op onze website. Het bestuur
is in elk geval benieuwd naar uw creativiteit.

Help!
Tot slot vraag ik uw aandacht voor het schrijnende artikel verderop in dit nummer over de
dreigende teloorgang van de (door de wijkvereniging georganiseerde) kinderactiviteiten in
onze wijk. Door gebrek aan vrijwilligers komen
vertrouwde activiteiten als een vossenjacht of
paaspuzzeltocht misschien nooit meer in onze
wijk voor. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? Lees de noodkreet van Alphons Jacobs op
pagina 17 en stuur hem een mail!
Ook voor de komende Koningsdagviering
(zaterdag 27 april) met onze bekende
VogelVrijmarkt zoeken we nog vrijwilligers die
e.e.a. in goede banen willen leiden. Meld u aan
bij bestuurslid Marcella Putter via het mailadres me_schutte@hotmail.com
Redmar Wolf (ook namens de medebestuursleden Hans van Nieuwkerk, Dick Nell
en Marcella Putter).

‘Parels’ gezocht voor manifestatie in najaar
De jaarlijkse ‘Parelroutes’ door de Vogelwijk en
de Bloemen-, Bomen, Heester- en Vruchten
buurt zijn al jaren een groot succes. Vorig jaar
werd dit evenement, waarbij je op bezoek kunt
bij kunstenaars, musici en andere creatieve en
begaafde wijkbewoners, al voor de tiende keer
georganiseerd.
Voor de Parelroute van oktober dit jaar – waarschijnlijk in het tweede weekend – zijn de organisatoren weer op zoek naar nieuwe Parels. Heeft u een bijzondere passie, verzameling of gave?
Laat het zien aan uw buurtgenoten! Elk talent is welkom, voor jong en oud, dus ook activiteiten
voor kinderen kunnen meedoen. De diversiteit van Parels maakt de route een aantrekkelijk
evenement voor bezoekers.
Bent u een Parel en vindt u het leuk om mee te doen?
Meld u dan aan via groeneparels@yahoo.com. Zijn uw vrienden of buren een Parel voor de rest
van de wijk? Nodig hen uit om contact met ons op te nemen, zodat we komend najaar weer een
aantrekkelijke en gevarieerde route samen kunnen stellen met voor ieder wat wils.
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Toename parkeerdruk Vogelwijk
Door Fred van der Burg en Stef Tours, Verkeerscommissie wijkvereniging
Na het invoeren van betaald parkeren in de
ons omringende wijken is de parkeerdruk in
delen van de Vogelwijk fors toegenomen. Met
name in de avond- en nachturen is er ‘overloop’ vanuit de dichtstbijzijnde wijken zoals de
Bomen- en Bloemenbuurt en Duindorp, maar
zelfs ook uit het Statenkwartier en het gebied
rond Scheveningen-haven. De verkeerscommissie van de wijkvereniging ontvangt dan
ook geregeld berichten van bewoners die zich
aan deze parkeerdruk storen. Op de Algemene
Ledenvergadering in oktober j.l. is deze materie
ook aan de orde geweest.

Nachtparkeertelling
In mei 2018 heeft de gemeente in de Vogelwijk
een ‘nachtparkeertelling’ gehouden. Bijgaand
kaartje geeft de resultaten hiervan weer. De
donkergrijs en zwart gemarkeerde straten staan
voor 85-100 procent volgeparkeerd. Duidelijk
is te zien dat het gedeelte van de wijk tussen de
Houtrustweg en de Kwartellaan veel meer parkeerdruk kent dan het deel van de wijk tussen
de Kwartellaan en de De Savornin Lohmanlaan.
Op de Sportlaan is zelfs een bezetting van meer
dan 100% gemeten; dit betekent dat er auto’s op
hoeken en voor uitritten stonden geparkeerd.
Ook overdag is dit beeld aanwezig vanwege

Parkeerbezetting
(excl. secties zonder
capaciteit)

BEZETTINGSGRAAD%
>100%
85 - 100%
50 - 85%
	  0 - 50%
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De tweekoppige verkeerscommissie: Fred van der Burg
(links) en Stef Tours.

geparkeerde auto’s van personeel en bezoekers
van het Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan en
De Jutters aan de Dr. Van Welylaan.

Parkeerregels
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van de gemeente Den Haag is o.a. vastgelegd
hoe er met de openbare ruimte mag worden
omgegaan. In de artikelen 5.5 t/m 5.8 staat
aangegeven welke regels er gelden voor het
parkeren van voertuigen.
Geparkeerde auto’s moeten in een voldoende
staat van onderhoud zijn. Auto’s met kleine
gebreken (een lekke band bijvoorbeeld) mogen
maximaal 3 dagen blijven staan. Deze 3-dagentermijn geldt ook voor aanhangwagens, caravans, campers, schaftwagens e.d. De regel geldt
echter niet als een campingbus dagelijks wordt
gebruikt als ‘gewone’ auto. En wat de schaft
wagens betreft kan voor langdurige klussen
een vergunning worden aangevraagd.

Grote voertuigen mogen op werkdagen tussen
06.00 en 18.00 uur langs de openbare weg
binnen de bebouwde kom worden geparkeerd,
maar ’s avonds, ’s nachts en in het weekend gelden de volgende regels. De maximale hoogte
van geparkeerde voertuigen mag in genoemde
periodes niet meer zijn dan 2,4 meter en de
maximale lengte mag de 6 meter (20 trottoirtegels) niet overschrijden. Een verhoogde en/of
verlengde bestelbus zit hier al snel aan.
Binnen Den Haag zijn met name op bedrijfsterreinen in een aantal straten zones aangemerkt
waar grote voertuigen gedurende langere tijd
mogen worden geparkeerd. Deze zones bevinden zich in de Binckhorst, de Kerketuinen en
langs de Fruitweg, maar ook al vele jaren langs
de Hourustweg. Naar aanleiding van aanhoudende klachten van omwonenden (ruim tien
jaar geleden verrezen hier immers flats op de
plek waar ooit de Houtrusthallen stonden) zal
laatstgenoemde zone volgens de gemeente
worden opgeheven.

Hinder en overlast
Het college van B&W kan ingrijpen als voertuigen ‘schadelijk zijn voor het aanzien van
de gemeente’, hinder of overlast veroorzaken,
het uitzicht van bewoners belemmeren of de
verkeersveiligheid in het geding brengen.
Iedereen die zich door de Vogelwijk verplaatst,
kan zien dat er veel busjes, (taxi)bussen en
campers staan geparkeerd. Ook staan er her
en der, soms al meer dan een jaar, wees- en
‘hobby’-auto’s. Met name op de doorgaande

drukke wegen Sportlaan en Nieboerweg, maar
ook langs de Houtrustlaan en de Laan van
Poot. Vaak staan deze voertuigen op hoeken bij
kruispunten geparkeerd waardoor het uitzicht
ernstig wordt bemoeilijkt. Kortom: er is hier
met een goede handhaving van de APV veel te
winnen.

Hoe overlast te melden?
Het handhaven van de APV berust bij de
gemeente. Wijkbewoners die bij herhaling geconfronteerd worden met situaties die niet zijn
toegestaan, kunnen dat op verschillende wijzen
bij de gemeente kenbaar maken:
• Via de website van de gemeente (www.
denhaag.nl) is het mogelijk een ‘Melding
Openbare Ruimte’ (MOR) te doen. Dit geldt
niet alleen voor bijvoorbeeld losliggende tegels of niet-werkende straatverlichting, maar
ook voor te lang gestalde of te grote voertuigen. Er kunnen foto’s worden toegevoegd.
• Als tweede mogelijkheid bestaat er een
‘Whatsapp’ van de gemeente met het nummer 06 21 30 02 80. Ook hier kunnen foto’s
worden meegestuurd. Deze ‘app’ is alleen op
werkdagen tijdens kantooruren in gebruik.
• De derde mogelijkheid is het telefoonnummer 14070 waarbij u tijdens kantooruren
meteen iemand te spreken krijgt.
De verkeerscommissie van de wijkvereniging
heeft geregeld overleg met vertegenwoordigers
van de gemeente, zowel met beleidsambtenaren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
(DSO) als met de wegbeheerders. Tijdens
deze contacten kunnen wij de opvattingen en
eventuele klachten van bewoners uiteraard
inbrengen. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw
mening, ervaringen of opmerkingen inzake
parkeeroverlast. Deze kunt u kenbaar maken
via: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Met het beeld dat zo ontstaat willen we graag,
bijvoorbeeld tijdens de komende algemene
ledenvergadering op donderdag 23 mei, nader
met u van gedachten wisselen.
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Ziekenhuiscomplex Sportlaan
gaat dit jaar in de verkoop
Het filiaal van het Haga-ziekenhuis, waar momenteel alleen nog poliklinieken zijn gevestigd,
zal dit jaar (2019) worden verkocht aan een
vastgoed- of projectontwikkelingsbedrijf. Dat
heeft de Reinier Haga Groep, eigenaar van het
zorgcomplex aan de Sportlaan, vorige maand
aangekondigd. De huidige poliklinieken zullen
voorlopig nog in bedrijf blijven, maar het is niet
bekend hoe lang.
De gemeente, die de grondeigenaar is, heeft
inmiddels een analyse van het ziekenhuisgebied laten opstellen, waarin onder meer staat
aan welke randvoorwaarden nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen. Zo moet bijvoorbeeld
eventuele nieuwe bebouwing passen bij de
omgeving, moet er voldoende parkeerruimte
blijven bestaan en zal rekening moeten worden
gehouden met de ligging van het complex in
een ‘ecologische’ zone. Bovendien is bij de
vaststelling van het jongste bestemmingsplan
voor de Vogelwijk (in 2016) vastgelegd dat het
terrein met name gebruikt zal moeten worden voor wonen. Daarnaast zijn zorgfuncties
mogelijk (zoals een huisartsenpost) maar ook
kan er een plek worden ingeruimd voor een

kinderdagverblijf en andere maatschappelijke
functies. Uitgangspunt bij dit alles is hergebruik
van het bestaande hoofdgebouw in het midden
van het complex. Andere delen kunnen worden
getransformeerd of wellicht afgebroken.

Wensen
Wijkvereniging De Vogelwijk heeft de gemeente al laten weten dat eventuele nieuwe
bebouwing zo laag mogelijk moet zijn, dat er
ondergrondse parkeerruimte moet worden geschapen en dat er veel aandacht moet worden
besteed aan een groene omlijsting. Verder heeft
de wijkvereniging een lans gebroken voor de
vestiging van een aantal medische basisvoorzieningen. Ook wil zij graag dat een deel van
het complex de bestemming ‘seniorenhuisvesting’ krijgt. De wijkorganisaties van de Bomenen Bloemenbuurt hebben soortgelijke wensen
op tafel gelegd.
Wie nog aanvullende ideeën heeft, kan die
mailen naar Redmar Wolf, voorzitter van de
wijkvereniging via dit mailadres:
voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
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Hooggeleerde wijkvoorzitter
houdt oratie in Groningen
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Heinz Aebi
Een kleine delegatie uit de Vogelwijk bracht op 29 januari een bezoek aan het statige neorenaissancistische hoofdgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen om daar een ceremoniële
gebeurtenis bij te wonen met in de hoofdrol Redmar Wolf, voorzitter van de wijkvereniging.

Redmar (midden) maakt zijn entree in de universitaire aula

Vorig jaar werd Redmar aan de Groningse
universiteit tot (deeltijd)hoogleraar algemeen
belastingrecht benoemd, met specialisatie
‘kostprijsverhogende belastingen‘. Nu was het
moment gekomen waarop hij zijn inaugurele
rede mocht uitspreken. In toga, getooid met
baret, schreed prof. mr. dr. R.A. Wolf op het
Uur U achter de pedel en gevolgd door een
stoet van confrères de aula van het universiteitsgebouw binnen.
Hij had overigens al eerder met een dergelijk
bijltje gehakt, want voor hij in Groningen
aan de slag ging, was hij vier jaar bijzonder
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hoogleraar indirecte belastingen aan de VU in
Amsterdam geweest. Naast zijn universitaire
bezigheden bleef hij ook toen, net als nu het
geval is, als advocaat en belastingadviseur werken voor het internationale advocatenkantoor
Baker McKenzie in Amsterdam.

Google
In zijn oratie ging Redmar, in de academische
en fiscale wereld bekend als een van de grote
btw-deskundigen van Nederland, uitgebreid
in op de mogelijke introductie van een Digital
Service Tax in de landen van de Europese Unie.

tingafdracht moeten doen. Volgens Redmar is
de komst van deze Digital Service Tax welhaast
onontkoombaar, temeer daar zo’n heffing ook
tegemoet komt aan het algemeen maatschappelijk gevoelen dat de digitale multinationals
toch al te weinig belasting betalen.

Deze belasting, waarvoor in de boezem van
de EU plannen worden ontwikkeld, is bedoeld
voor grote ‘techbedrijven’ als Google, Amazon
en Facebook omdat die digitale gegevens van
hun miljoenen gebruikers verzamelen en daar
lucratieve dingen mee doen, met name op
reclamegebied. Als je bijvoorbeeld op internet
informatie zoekt over Portugal, kun je daarna
worden bestookt met aanbiedingen voor reizen
naar dat land.
De techreuzen voegen dus een extra waarde
toe aan de digitale gegevens die wij als internetsurfers achterlaten. Over die toegevoegde
waarde zouden de bedoelde bedrijven dan in
elk Europees land waar ze actief zijn een belas-

Orgeldraaier
Overigens hoeft een bedrijf als Google voor zijn
immense digitale aanbod geen cent omzetbelasting af te dragen, mede dankzij een opmerkelijk arrest van het Europees Hof van Justitie
over de handel en wandel van een Nederlandse
orgeldraaier, Tolsma geheten. Vijfentwintig jaar
geleden sprak het Hof uit dat Tolsma voor de
muziek die hij met zijn draaiorgel produceerde
geen belasting verschuldigd was, omdat het
de passanten geheel vrij stond al dan niet naar
de orgelklanken te luisteren en al dan niet een
donatie in het mansbakje te doen.

Twee Vogelwijk-echtparen in het Hoge Noorden

Wandelfestijn ‘Zeemansloop’ start op 20 april in Vogelwijk
Op de zaterdag voor Pasen, 20 april,
organiseert wandelsportvereniging
De Zeemansloop (ooit opgericht door oudmarinemensen, vandaar de naam) een
wandelevenement dat begint bij Houtrust
Squash aan de Laan van Poot ter hoogte
van Houtrust.
Alle wandelliefhebbers kunnen meedoen.
Er zijn - net als bij de jaarlijkse Duinenmars -

routes uitgezet van 5, 10, 15, 20, 30 of 40
kilometer. De langere afstanden gaan allemaal richting Meyendel.
Je kunt vanaf 09.00 uur al starten.
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per deel
nemer.
Bij de finish (ook aan de Laan van Poot) zal
’s middags een shantykoor optreden.

De Vogelwijk . maart 2019

9

Op naar de lente met (h)echte
Haagse tuinliefhebbersclub
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Maart is de maand van de lentekriebels. Reikhalzend kijken we uit naar de dagen waarin de zon
ons weer verwarmt en de natuur om ons heen weer volop tot leven komt. Wie gezegend is met het
bezit van een tuin beleeft de komst van de lente nog intenser omdat de explosie van groen, geuren
en kleuren van zeer nabij kan worden gevolgd. ,,We hebben er zin in en kunnen haast niet wachten
tot het zo ver is’’, zeggen de wijkbewoonsters Atie den Haan en Petra de Jong.

Als ze die verzuchting slaken, is februari nog
maar net een week oud. Petra is bij Atie op de
thee. Het is een waterkoude grijze dag en de
temperatuur komt niet boven de vijf graden
uit. Maar er is hoop: in Atie’s achtertuin treden
de sneeuwklokjes en winterakonieten al op als
herauten van het voorjaar. Op dat moment kon
het tweetal trouwens nog niet weten dat febru-

ari in zijn nadagen al royaal met lenteweer zou
uitpakken.

Inspiratie en kennis opdoen
Atie woont al bijna drie decennia aan het
Haanplein en Petra vestigde zich 23 jaar geleden aan de Kruisbeklaan. De vrouwen hebben
een extra reden om zich op de lente te verheu-
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gen, want allebei zijn ze al vele jaren actief
lid van de Haagse Tuin- en Plantenclub, een
hecht gezelschap van tuinliefhebbers dat al
sinds 1972 bestaat. Petra is er momenteel zelfs
bestuurslid.
,,Als je het woord ‘tuinclub’ laat vallen,
denken de meeste mensen direct aan Groei
& Bloei’’, zegt Atie. ,,Logisch, want dat is een
grote nationale vereniging met tientallen
lokale afdelingen, hier in Den Haag vooral bekend van de jaarlijkse tuinkeuringen en tuinprijzen. Maar onze tuin- en plantenclub is een
puur Haagse club. Nou ja, inmiddels wel met
de randgemeenten erbij. De oprichters waren
een paar Haagse vrouwen die graag tuinierden en bij elkaar inspiratie en kennis wilden
opdoen. Dat groeide uit tot een club in stichtingsvorm met allemaal enthousiaste mensen,
die elk jaar diverse activiteiten ondernemen,
zoals het uitwisselen van informatie en soms
ook van stekjes of zaden, het bezoeken van
tuinen van medeleden en het organiseren
van lezingen. We maken ook excursies naar
bijzondere tuinen, kwekerijen of landgoederen
en eens in de twee jaar gaan we zelfs naar het
buitenland.’’

Kleinschalig
,,Het is wel altijd de opzet geweest het kleinschalig te houden’’, vult Petra aan. ,,Er zijn
nooit meer dan zo’n zeventig leden geweest.
Het voordeel daarvan is dat je elkaar kent en
dat je bijvoorbeeld bij excursies een behapbare groep hebt die in één bus past. Maar
inmiddels zijn we door het wegvallen van een
aantal leden wel weer op zoek naar nieuwe
en liefst jonge aanwas. De Vogelwijk is daar
met al z’n tuinen natuurlijk een goede vindplaats voor. We hebben aardig wat leden in
het Benoordenhout, het Statenkwartier en
de Archipelbuurt, maar in de Vogelwijk zijn
er maar zeven. Dat mag best wel wat meer
worden, toch?’’
Atie: ,,We behoren tot de groenste wijken van
Den Haag! En misschien is dit wel de meest
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tuinrijke wijk, hoewel er helaas naar mijn
indruk steeds meer bewoners zijn die grote
stukken tuin betegelen. Maar dat is weer een
ander verhaal.’’
Petra: ,,Het lidmaatschap kost maar dertig
euro per jaar, dus daar hoef je het niet voor
te laten. Voor de reisjes moet natuurlijk wel
apart worden betaald, als je althans mee zou
willen, want er is wat dat betreft geen enkele
verplichting.’’
In de cluborganisatie heeft elke wijk of stadsdeel een vertegenwoordigster die als aanspreekpunt en contactpersoon voor de in de
buurt wonende leden fungeert. Atie: ,,Ik ben
dat een poosje voor de Vogelwijk geweest. Nu
doet Petra dat. Als iemand uit onze wijk zich
als lid aanmeldt, komen Petra en reen ander
clublid langs voor een kennismakingsgesprek.
Dat maakt het direct al wat persoonlijker.’’

Engeland
De belangstelling en liefde voor tuinen hebben
Atie en Petra al zolang als ze zich kunnen heugen, maar opvallend is dat die gevoelens bij
allebei werden aangewakkerd door ervaringen
in Engeland. ,,Ik heb vanwege het werk van
mijn man bijna tien jaar in een voorstadje van
Londen gewoond’’, zegt Petra. ,,Daar maakte ik
kennis met de Engelse tuincultuur, die diep in
het karakter van de bewoners is geworteld. De
Engelse tuinstijl behoort echt tot de crème de
la crème van Europa.’’
Atie beaamt het volmondig: ,,Engeland is een
eldorado op tuingebied. Met mijn man Arie,
die een aantal jaren geleden is overleden, heb
ik heel wat reizen naar Engeland gemaakt. We
hielden alle twee veel van tuinieren en Arie
was daarin zelfs nog fanatieker dan ik. Door
onze vakanties in Engeland werd de stijl van
de Engelse cottagetuin ons grote voorbeeld.’’
Trots
Zijn er elementen in hun eigen tuin waar de
vrouwen trots op zijn?
,,Ik heb een spectaculaire Japanse Kers’’, luidt

Petra’s onmiddellijke reactie op de vraag. ,,Die
staat er al, heb ik gehoord, sinds de bouw van
ons huis begin jaren vijftig. We hebben ook
een vruchtdragende vijgenboom, een boom
met mirabellen en ook een paar ranken met
blauwe druiven. Al die vruchten eten we.
En verder zie je in mijn tuin dat ik erg van
inheemse planten houd en van planten die
sierlijk bewegen en slingeren.’’
Atie wijst als antwoord naar de straatkant van
haar tuin. ,,Kijk, daar staat een bijzondere
Boomhazelaar, ook bekend onder de naam
Turkse Hazelaar, die het elk jaar weer prachtig
doet. Maar echt trots ben ik op al m’n rozen.
Ik heb er tuinprijzen mee gewonnen. Een leuk
element in de achtertuin is de oude hulstheg.
En o ja.. ik heb daar ook nog een plantenkas
met een aantal exoten in potten. Dankzij verwarming kunnen ze de winters overleven. En
in de zomer mogen de meeste naar buiten.’’

Excursies
Omdat veel tuinliefhebbers Engeland als het
Mekka van hun hobby beschouwen, heeft de
Haagse Tuin- en Plantenclub in haar bestaan
al diverse excursies naar de overkant van de
Noordzee georganiseerd. ,,Vorig jaar nog
zijn we met 33 vrouwen vier dagen naar de
Cotswolds geweest, die schitterende streek
ten westen van Oxford met z’n schilderachtige dorpjes. En natuurlijk heel veel tuinen!’’,
vertelt Petra opgetogen. ,,We gingen gewoon
met een touringcar onder de Kanaaltunnel
door. Ierland hebben we trouwens ook een
keer bezocht. Dat was bij hoge uitzondering
een vliegreis, maar normaal gesproken maken
we al onze uitstapjes met bussen.’’
Atie: ,,Parijs was ook prachtig. En Berlijn, weet
je nog?’’
Petra: ,,Om het niet te dol te maken, ook in
financieel opzicht, maken we zo’n buitenlandse trip maar één keer per twee jaar. Maar
in Nederland is ook genoeg te beleven hoor.
En via de lezingen die we geregeld houden,
kom je ook heel wat te weten. Onlangs ging

het bijvoorbeeld over kloostertuinen. En ik
heb zelf een keer samen met onze clubgenote
Renée Sauër, die hier ook in de buurt woont,
een lezing verzorgd over tuinen in China, waar
we allebei een keer op vakantie zijn geweest.’’
Een clubblad heeft de Haagse Tuin- en
Plantenclub niet. ,,Maar wel een mooie website’’, zegt Atie, ,,met geweldige foto’s.
Kijk maar eens op

www.haagsetuinclub.nl
daar vind je alles.’’

Petra tot slot:
,,Wie lid wil worden, kan simpelweg een mailtje sturen naar mij:

pdj@petradejong.eu
Dan neem ik zo snel mogelijk contact op.’’
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Opruimen met Anne lucht op
Door Madelon Kranenburg
In de vorige eeuw was het nog een begrip:
de grote voorjaarsschoonmaak. Tijd om de
ramen open te gooien en de emmers te vullen
met water en groene zeep. De echt propere
dames – en soms ook heren - werkten van
kamer naar kamer. Alle meubels werden
verschoven, zodat de vloer op handen en
knieën grondig kon worden geschrobd. Buiten
werden de vloerkleden en matrassen flink met
de mattenklopper bewerkt. De overgordijnen
en vitrages ondergingen een frisse was- en
strijkbeurt. Kasten werden leeggehaald,
uitgesopt en voorzien van nieuw kastpapier.
Het serviesgoed en glaswerk ging in een sopje
en het koper en zilver werd glimmend gepoetst.
Een uitgebreide voorjaarsschoonmaak duurde
soms wel twee tot drie weken, maar was
doorgaans met Pasen klaar.
We leven nu in een andere tijd. In onze welvaartmaatschappij is de overdaad aan spullen
vaak het probleem. Misschien willen we nu
deze periode van het jaar wel gebruiken om
orde te scheppen in onze roerende goederen.
Voor wie daar zelfstandig niet uitkomt is er nu
de ‘professional organizer’, bijvoorbeeld in de
persoon van opruimcoach Anne Edixhoven, een
vrouw die opgroeide aan de Eksterlaan in de
Vogelwijk, waar haar ouders nog steeds wonen.

Preventie
Als een vakvrouw inspecteert ze op verzoek in
een fractie van een seconde de ruimte waar ze
te gast is. ,,Het is geordend: je kunt hier lopen,
er zijn weinig ‘troepjes’ en alles heeft een vaste
plek.”
Anne (26), is afgestudeerd arts en drie dagen
in de week werkzaam op de afdeling kindergeneeskunde in het Vlietlandziekenhuis in
Schiedam. ,,Fulltime in het ziekenhuis werken,
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vind ik veel te lang. Werkdagen van tien uur zijn
daar heel gewoon en dat wil ik niet. Ik heb er
dan ook heel bewust voor gekozen naast mijn
werk als arts ook actief te zijn binnen mijn eigen
bedrijf Organiseer mijn Huis.
Anne Edixhoven vindt opruimen al van kinds
af aan leuk. Ze vertelt enthousiast over haar bedrijf, dat - hoe raar het ook klinkt - raakvlakken
heeft met haar medische beroep. ,,Ik vind het
leuk om mensen te helpen, wat ik in beide sectoren doe. En net als in de gezondheidszorg draait
het bij het geordend houden van je huis ook om
preventie. Stel jezelf voordat je iets koopt altijd
de vraag: Heb ik dat eigenlijk nu wel nodig?“

Ontspullen
Maar dat is van later zorg. Als Anne ergens te
hulp wordt geroepen, komt ze bij de klant thuis
om ruimte te scheppen. Mensen benaderen haar
omdat ze zich ergeren of gestrest raken door
de rommel in hun huis. ,,Na een intakegesprek
gaan we aan de slag”, vertelt ze. ,,Mijn ervaring
is dat je in zes uur tijd al heel veel kunt doen.
Ik begin altijd op de plek waar iemand graag
verblijft. Daar begin ik samen met de hulpvrager, die tijdens dit proces de baas blijft, stapels

aan te leggen van spullen waarvan deze heeft
besloten dat ze moeten blijven of juist weg kunnen. ‘Ontspullen’ noem ik dat.”
Anne adviseert haar klanten altijd geen spullen te blijven bewaren uit schuldgevoel. ,,Als je
er niets mee hebt of je doet er niets meer mee,
dan kan het weg.” Ze vertelt hoe het opruimproces verder vorm krijgt: ,,Tijdens het opruimen stuiten we ook op zaken die nog moeten
gebeuren. Daarvan leg ik een ‘to do list’ aan en
dat geeft rust in het hoofd van de hulpvrager.
Vervolgens komt nog diezelfde dag de kringloopwinkel voorrijden om de overtollige spullen
op te halen. Als de dozen zijn afgevoerd, heeft
de klant de ruimte weer terug. En ik merk dan
ook echt dat er bij hem of haar een last van de
schouders is gevallen.”

Vervolgtraject
Maar dit is nog maar het begin van een opge-

ruimd huis. Je moet immers zorgen dat de boel
niet opnieuw verslonst. Anne: ,,Ik adviseer
mensen om het vervolgtraject van het opruimen, met of zonder mij, ook echt in te plannen
in de agenda. Het is aan te raden daar officieel
tijd voor vrij te maken. Verder is het belangrijk
de projecten op het to do-lijstje ook echt uit te
gaan voeren, want men zal merken: dat geeft
rust.”
De arts-opruimcoach, die nu nog in Rotterdam
woont, komt binnenkort samen met haar
vriend terug naar Den Haag. Beiden zijn hier
opgegroeid en missen de stad aan zee. Maar
er is meer: ,,Ik wil weer in de buurt van mijn
ouders wonen”, zegt ze. Waarna ze nog een
poosje stralend vertelt over haar jeugd in de
Vogelwijk en de leuke tijd die ze heeft doorgebracht op de Houtrustschool.
Meer informatie: www.organiseermijnhuis.nl

Zondagmiddagconcerten in de wijk nieuw
leven ingeblazen
Enkele jaren geleden, toen Ilonka Sillevis Smitt nog
in het bestuur van de wijkvereniging zat, organiseerde zij zondagmiddagconcerten bij haar thuis
aan de Papegaailaan. Na haar vertrek naar Londen
worden deze concerten node gemist. Daarom wordt
geprobeerd dit mooie initiatief weer nieuw leven in te
blazen, maar op een iets andere leest geschoeid. Geen
concerten ‘tussen de schuifdeuren’, maar in een echt
theater.
Rita Reimer van de Cultuurcommissie en Ine Essing
van de Commissie Ouderenactiviteiten hebben contact
gezocht met de mensen van theatergroep Dégradé die
in de voormalige Appel-loods aan de Laan van Poot zijn
thuisbasis heeft. De theatermakers vinden het leuk als
zij betrokken worden bij het wijkgebeuren en ze willen
hun ruimte dan ook graag verhuren voor het geven van
concerten. Met hen is inmiddels de afspraak gemaakt
om dit voorjaar twee maal een concert te organiseren
om te kijken of er voldoende enthousiasme is. Bij
voldoende belangstelling zal in het najaar een reeks
concerten worden gepland voor het nieuwe seizoen.

Die concerten zullen afwisselend in de jazzhoek en in de
licht klassieke sfeer liggen.
Wat ook verandert, is dat voortaan voor de optredens
een kleine bijdrage wordt gevraagd aan de kosten van
zaalhuur en artiesten.
Tweede paasdag, 22 april
Het eerste concert in de toneelloods zal plaatsvinden
op maandagmiddag 22 april, tweede paasdag. In het
wijkblad van april komt meer informatie, maar een tipje
van de sluier lichten we al op: te zien en te horen is een
vijfmans band die bebop & mainstream jazz speelt en
waarvan twee leden in de Vogelwijk wonen.
U kunt nu al via onderstaand mailadres laten weten of u
dit een goed idee vindt en of u wellicht bereid bent om
te helpen bij de organisatie van deze concerten. En misschien heeft u zelfs nog iets toe te voegen, bijvoorbeeld in
de vorm van namen van artiesten voor volgende sessies
of iets geheel anders.
Rita Reimer en Ine Essing hopen op veel reacties.
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
De Vogelwijk . maart 2019
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BESTE BEWONERS/WANDELAARS IN
DE OMGEVING VAN DE LAAN VAN POOT

De jaarlijkse paddentrek is weer
begonnen! Duizenden padden trekken
vanuit hun winterverblijf naar het water
om daar te paren en eieren te leggen.
Om het water te bereiken moeten ze de
Laan van Poot oversteken en de kans
om daarbij doodgereden te worden
is zeer groot. Padden zijn zeer nuttig
omdat ze veel schadelijke insecten eten.
De paddentrek duurt ongeveer twee
maanden.
Wat betekent dit voor u?
De Dierenbescherming zal vrijwilligers inzetten
om in deze periode vanaf zonsondergang
de padden een handje te helpen bij het
oversteken van de weg. Wanneer u met de
auto over de Laan van Poot rijdt, vragen wij
u dan ook om uw snelheid te beperken
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vanwege onze vrijwilligers (herkenbaar aan
hun reflecterende vesten en zaklampen),
en de padden. Wij vragen uw begrip voor
onze vrijwilligers die met weer en wind in
de avonduren voor de padden klaarstaan.
En danken u alvast vriendelijk voor uw
medewerking.
Ook vrijwilliger worden?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Bij interesse kunt u contact opnemen via:
paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl.
Meer informatie vindt u ook op
dierenbescherming.nl/paddentrek

De Dierenbescherming ontvangt geen subsidie
van de overheid en is volledig afhankelijk van
donaties. Wilt u ons werk steunen? Kijk op:
www.dierenbescherming.nl.

Kinderactiviteiten in de wijk door
gebrek aan vrijwilligers in gevaar
Door Dick van Rietschoten
Het viel vorig jaar niet zo op omdat in onze wijk
het eeuwfeest van september centraal stond,
maar toch moet de vinger maar eens op de zere
plek worden gelegd: het jaar is voorbijgegaan
zonder de traditionele paaspuzzeltocht voor
kinderen en ook zonder de altijd spectaculaire
vossenjacht waarin de Vogelwijk ook al een
aardige traditie had opgebouwd.
De reden daarvan is in drie woorden weer te
geven: gebrek aan vrijwilligers.
Alphons Jacobs, bewoner van de Kiplaan, is
in dat opzicht de laatste der Mohicanen te
noemen. Zes jaar zette hij zich in voor allerlei
kinderactiviteiten en al die tijd wist hij gelukkig
nog wat buurtgenoten te enthousiasmeren om
mee te helpen organiseren. Maar nu is bij hem
de fut eruit. Op 11 november vorig jaar deelde
hij nog oliebollen uit op het lampionnenfeest
van Sint Maarten. ,,Dat was mijn laatste
bijdrage’’, zegt hij. ,,Ik heb er door veranderde
werkomstandigheden de tijd en energie niet
meer voor om deze kar te blijven trekken. Nu
moeten anderen het spreekwoordelijke stokje
maar overnemen. En ik hoop voor alle kinderen
in de wijk van harte dat dat gebeurt.’’

Alphons (links) tijdens zijn afscheidsoptreden bij het
Sint-Maartenfeest in november)

Toen Alphons zes jaar geleden bij de Commissie
Kinderactiviteiten begon, maakte hij nog deel
uit van een flinke en geestdriftige groep wijkbewoners die geregeld contact had en met plezier
de kinderactiviteiten voorbereidde. ,,Het was
een bruisende commissie’’, memoreert Alphons,
,,en alleen al aan de voorpret van bijvoorbeeld
een vossenjacht beleefden we heel wat lol. En
het leek wel of het toen makkelijker was om
mensen te mobiliseren voor een klusje en om
buren of vrienden bereid te vinden een uurtje
op een gekke manier verkleed ergens in de wijk
te gaan rondhangen. Ik kijk echt met een goed
gevoel terug op al die zes jaar waarin ik met
fijne mensen leuke dingen heb mogen en kunnen organiseren, hoewel het door het almaar
slinken van het aantal vrijwilligers wel steeds
moeizamer ging.’’
Alphons haalt een bekende uitspraak aan van
Chris van Dam, oud-voorzitter van de wijkvereniging, ,,Die zei altijd heel nuchter ‘Zonder vrijwilligers geen activiteiten’. En daar had hij gelijk
in. Maar we kunnen er met z’n allen toch niet in
berusten dat er nooit meer een paaspuzzeltocht
of een vossenjacht zal worden gehouden? Of dat
er geen mensen meer zijn die op Koningsdag de
VogelVrijmarkt in goede banen leiden? Dat zou
me echt pijn doen.’’

Stuur een mail
Alphons’ boodschap is duidelijk. Wijkbewoners
die zich willen inzetten om als vrijwilligers
diverse activiteiten van de ondergang te redden,
kunnen zich bij hem aanmelden via het mailadres alphonsjacobs@gmail.com
Alphons zal de mensen vervolgens bij elkaar
brengen, waarbij de nieuwe lichting desgewenst
ook nog zal kunnen leren van zijn eerdere
organisatie-ervaringen.
De Vogelwijk . maart 2019
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Ga op 20 maart stemmen voor
droge voeten en gezond water
Door Antoinette Jans, Dagelijks bestuurslid (hoogheemraad) van het Hoogheemraadschap Delfland
Op woensdag 20 maart kunnen stemgerechtigden in Nederland deelnemen aan twee
verkiezingen: voor de provinciale staten én voor bestuurders van de waterschappen. In de
Haagse stemlokalen liggen dus biljetten klaar met de namen van kandidaten voor de Provinciale
Staten van Zuid-Holland, maar ook stembiljetten waarmee een nieuw algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap Delfland kan worden gekozen. Met het oog op die waterschapsverkiezing
schreef Bezuidenhout-bewoonster Antoinette Jans, lid van het dagelijks bestuur van Delfland
(officieel heet deze functie ‘hoogheemraad’) voor ons wijkblad onderstaand artikel. Antoinette
heeft ‘watersysteem en ecologische waterkwaliteit’ in haar portefeuille.
de taken van het waterschap is zorgen dat de
bewoners van het gebied droge voeten houden
en dus voorkomen dat er wateroverlast ontstaat
door overstromingen. Het grondwaterprobleem is overigens nog niet uit de wereld, maar
gelukkig is er de afgelopen jaren wel het nodige
uitgezocht, waardoor helder is wie waarvoor
verantwoordelijk is.

Hoogheemraad Antoinette Jans

De Vogelwijk is riant en uniek. Met het
Westduinpark, een prachtig beschermd duingebied, tussen de wijk en het strand. Met de zee
op loopafstand. Met het sportpark Bosjes van
Pex aan de oostkant. En met fraaie architectuur
en grote tuinen.
Al vele jaren is in delen van de Vogelwijk
het nodige te doen rond het grondwater. In
natte perioden is er sprake van ondergelopen
kelders en oprukkend vocht. Dat raakt ook
het Hoogheemraadschap Delfland. Een van
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Drukte in de ondergrond
Maar er zijn meer ontwikkelingen die ertoe
doen. Dat is onder meer de drukte in de ondergrond en de klimaatveranderingen. Het wordt
steeds drukker in de bodem waarop we leven:
grondwateronttrekkingen, warmte- en koudeopslag, parkeergarages, tunnels, kabels en
leidingen. Dat alles kan effecten hebben op het
grondwatersysteem. Vooral onttrekkingen lijken
invloed te hebben.
Ook het klimaat verandert, met meer en fellere
regenbuien. Dat regenwater moet worden vastgehouden in plaats van het zo snel mogelijk via
het riool af te voeren.
Wanneer het heel hard regent, kunnen de riolen
het water niet aan, lopen de straten onder en
gaan - in het uiterste geval - de riooloverstorten
open. Maar bewoners kunnen zelf ook bijdragen leveren om dit probleem te verkleinen,
onder meer door groene tuinen, groene daken
en groene gevels. Die vertragen het afstromen

van regenwater en door het afkoppelen van een
regenpijp waardoor het water in de tuin of in de
geveltuin loopt, wordt het rioolstelsel ontlast.

Subsidieregelingen
Als hoogheemraad van Delfland heb ik de
Stimuleringsregeling Lokaal water ingesteld (zie
www.hhdelfland.nl). Hiermee kunnen plannen
voor ‘waternatuur’ worden uitgevoerd. Delfland
heeft ook een regeling voor klimaatadaptatie en
groene daken. Samenwerking loont hier.
Overheden maar ook particulieren kunnen
waterdoorlatende verhardingen aanleggen,
maar halfverhardingen zoals grind, steenslag,
schelpen en houtspaanders, zijn nóg beter.
Waterafvoer en gezond water
Iedereen in de Vogelwijk kent ongetwijfeld de
afvalwaterzuivering Houtrust en het nabijgelegen gemaal Schoute in het Verversingskanaal.
Beide voeren water af. Bij de zuiveringsinstallatie is dat gereinigd afvalwater en bij het gemaal
het overtollige water uit de grachten van Den
Haag. Via het gemaal staat het watersysteem
met zoet water in verbinding met het zoute
water van de zee. En dat is goed, want op die
manier kan vis migreren. De aanwezigheid
van vis is een teken van gezond water. Zonder
gezond water geen waternatuur en geen vis.

Snoek en paling
Sommige vissen , zoals de paling en de snoek,
trekken met regelmaat terug naar de plek waar
ze geboren zijn. Delfland legt vispaaiplaatsen
aan in haar gebied, waar snoeken in alle rust
en beschermd kunnen paaien en waar ze later
naar terugkeren.
De Europese paling is ernstig bedreigd. Dat
komt vooral door de vele barrières die de vis
tijdens zijn 6000 kilometer lange trektocht van
en naar het Caribisch gebied moet trotseren.
Elk voorjaar tussen februari en mei trekken
kleine jonge doorzichtige palingen (‘glasalen’)
vanuit zee onze rivieren en kanalen op. De
tocht is er één vol hindernissen: dammen,
sluizen, dijken, gemalen en waterkrachtcentrales houden de visjes tegen. De glasalen die
wel hogerop de rivieren komen, groeien daar
enkele jaren, en gaan vervolgens weer richting
Sargassozee. Het gemaal Schoute is één van
de hindernissen. Maar inmiddels is het gemaal
goed ‘vispasseerbaar’gemaakt. Een grote zorg
is en blijft echter de waterverontreiniging in
onze binnenwateren door onder meer plastic
en medicijnen. Kortom: de komende jaren staat
Delfland weer voor een groot aantal uitdagingen. Denk daaraan bij de komende waterschapsverkiezingen van 20 maart, waarbij ik
trouwens ook weer mee doe!

Het Verversingskanaal met het gemaal Schoute
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Anja Knoope kwam in 2018 in de Vogelwijk wonen. Ze is met vervroegd
pensioen na een loopbaan in de gezondheidszorg en het HBO-onderwijs.
Geregeld schrijft zij een column over haar ervaringen in de wijk.

Winterse ontmoetingen
,,Lekker koud hè?” zegt een man
die de straat oversteekt naar
zijn auto, terwijl hij mij voorrang
verleent als ik kom aanfietsen. ,,Nou
hè!”, antwoord ik. Mijn bevestiging illustreert dat ik die morgen
niet zoals altijd stoïcijns naar de
sportschool kan fietsen. Onderweg
gaat het harder sneeuwen. Dus nog
meer opletten. ,,Frisse neus hè?”
zegt een andere meneer als ik bij
de sportschool aankom. ,,Lekker
hoor!” antwoord ik. Wellicht is het
in een dorp normaal, maar hier
in Den Haag zijn zulke spontane
contacten opmerkelijk te noemen.
Nou ja, je kunt het ook nauwelijks
contact noemen, maar het heeft
wel iets van saamhorigheid op deze
dag met eerste sneeuw en een
snijdende wind.
Binnen bij de sportschool gaat
het er ook over. Belangstelling
en bezorgdheid om elkaar is hier
gebruikelijk. Maar meer dan anders
hoor je: ,,Wat goed dat je toch gekomen bent” of ,,Kleed je wel goed
aan hoor!” en meer van dat soort
opmerkingen. Iemand is onderweg
gevallen met de fiets en komt
gehavend binnen. Alle aandacht!
Vanzelfsprekend natuurlijk, maar
op mij komt het hartverwarmend
over en dat verhoogt mijn gevoelstemperatuur. Ik voel me weer
wat meer verbonden met de wijk.
Op de terugweg mijmer ik erover
dat een beetje extreem weer dat
teweegbrengt. In mijn ooghoek
zie ik intussen een oude dame die
hoestend haar rollator tegen de

sneeuwvlagen induwt. Ik zeg niets.
,,Lekker koud hè?” zou niet passen
en ,,Gaat het wel mevrouw?” vind
ik te bemoeierig. Het is nog niet zo
makkelijk om kou en warmte met
elkaar te verbinden.
Voorjaarstekenen
Op een grijze, maar droge en
zachte dag loop ik een week later
door de duinen. Een roffelende
specht in een boom trekt mijn
aandacht en het lijkt een voorbode
van… ja van wat? Ook andere
vogels lijken actiever. Februari
doet inderdaad denken aan een
ontluikend voorjaar. Je voelt het
buiten ook op andere dagen. De
zon wint aan kracht en de dagen
lengen al. Met wat mazzel gaan
we ook zonder ijzige kou die kant
op. Alleen, en dat is jammer: geen
spontane ontmoetingen meer
omdat het zó koud is.
De relatief zachte februaridagen
betekenen ook: wéér geen
Elfstedentocht. ,,De pluim is niet
gunstig’’, zei voorzitter Wiebe
Wieling van de Elfstedenvereniging
bij De Wereld Draait Door.
Als je niet verlangt naar
Valentijnsdag of carnaval lijkt februari een wat saaie maand. Maar
dat is het níet, omdat het voorjaar
vroeg inzet. In de natuur is van
alles gaande en in de stad strijken
mensen alweer op terrassen neer.
Mensen lijken op te veren gelijk
aan de natuur. In de duinen zie ik
niet enkel trimgroepjes en mensen
in training voor de CPC-loop, maar

Door Anja Knoope
ook ‘gewone’ wandelaars die genieten van het zachte weer.
Wijkwandelclubje
Als een van die ‘gewone’ wandelaars
wilde ik graag eens aansluiten bij
het vaste wandelclubje van de
Vogelwijk. Iedere dinsdag om 11.00
loopt een wijkwandelgroepje zo’n
vijf kwartier door de duinen, te
beginnen bij de duinopgang bij de
Fuutlaan. Je kunt je hier zomaar bij
aansluiten dus je hoeft je niet aanof af te melden. Laagdrempeliger
kan haast niet. Precies iets voor mij,
als afwisseling op mijn solotochten en mooi om weer nieuwe
contacten op te doen. Ik ben er die
dinsdag als eerste, maar binnen
een paar minuten komen er andere
wandelaars aan en na het handen
schudden gaan we snel op pad.
Het is een prachtige frisse, zonnige
ochtend. We lopen richting Kijkduin
en daarna over het strand terug.
Er is een harde kern waarvan
altijd wel mensen lopen, maar
naast mijzelf is er nog een andere
nieuweling, iemand die pas voor
de tweede keer is aangesloten.
Graag wandelen en in gezelschap
van anderen is hetgeen mensen
verbindt. Dat alleen al is voldoende
om je meteen op je gemak te voelen. Al wandelend gaat een gesprek
voeren als vanzelf en bij tempoverschil wordt op elkaar gewacht. Wat
een prettige ontmoeting was dit!
Met een grote glimlach fietste ik
terug naar huis. Op naar het echte
voorjaar!
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Nieuwsflitsen
van

reldkundig maken. Hierbij dus de oproep: houd
succesverhalen (maar ook tegenvallers) niet
voor u, maar stuur er een mail over naar:
info@vogelwijkenergiek.nl

Enkele kanttekeningen bij
het fenomeen warmtepomp
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Jubileumfeest op 15 mei:
verleden en toekomst
Zoals eerder gemeld viert Vogelwijk
Energie(k) haar 10-jarig bestaan op woensdagavond 15 mei. Dat gebeurt tijdens een
bijzondere bijeenkomst in de ‘toneelloods’
aan de Laan van Poot, die om 20.00 uur
begint. Houd deze datum dus alvast vrij! Het
programma zal een terugblik bevatten, maar
toch vooral gericht zijn op de uitdagingen
waar we allemaal, individueel én collectief,
de komende jaren voor staan op het gebied van energievoorziening en -verbruik.
Vanzelfsprekend proberen we ook een inspiratieve spreker te laten optreden.
Nadere details volgen in de komende
nummers van dit blad.

Uitwisselen van ervaringen
met andere wijkbewoners
Bij dezen willen we nogmaals wijzen op een
interessante nieuwe pagina op onze website
www.vogelwijkenergiek.nl waarop enkele
wijkbewoners uiteenzetten welke
maatregelen zij hebben genomen ter verduurzaming van hun woning. Zij zijn bereid
hun ervaringen met andere wijkgenoten
te delen. Dat is niet alleen leerzaam, maar
levert hopelijk ook inspiratie op. Als u op de
hoofdpagina van de website in de inhoudsbalk bovenin Wat doen we? aanklikt, ziet u
vanzelf Ervaringen van wijkbewoners verschijnen. Uiteraard zou het mooi en nuttig zijn als
meer mensen hun ervaringen op het gebied
van energiebesparing via onze website we-
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In het verslag van de Algemene
Ledenvergadering van de wijkvereniging
op 8 november vorig jaar – zie het decembernummer, blz.7 – is door een misverstand
een ongelukkige quote in de mond gelegd
van Rutger van Hoogstraten, voorzitter van
Vogelwijk Energie(k). Hij zou ‘bewoners die aan
een nieuwe cv-ketel toe zijn dringend aanraden
om in plaats daarvan een warmtepomp aan te
schaffen’. Dit is zeker niet wat Rutger bedoeld
had te zeggen of wat het bestuur van Vogelwijk
Energie(k) met betrekking tot warmtepompen
wil uitdragen.
Op de vraag ‘Wat kunnen we nu al doen aan
energiebesparing in de aanloop naar gasloos leven?’ is het antwoord van Vogelwijk
Energie(k) drieledig:
(1) Isoleren, met name tochtisolatie; met weinig inspanning en kosten kunt u vaak al flinke
besparingen bewerkstelligen.
(2) Proberen de maximum watertemperatuur
van de centrale verwarming te verlagen en het
rendement van de cv-installatie te optimaliseren
(denk aan radiatorfolie e.d.). Met die maatregelen kunt u direct energie (en CO2-uitstoot)
besparen en bent u in alle scenario’s beter
voorbereid op de toekomst.
(3) U kunt met een energie-adviseur nagaan
of het mogelijk en zinvol is een warmtepomp
te installeren (al dan niet in combinatie met de
bestaande cv-ketel). In onze oudbouwhuizen is
dat echter lang niet altijd eenvoudig of rendabel. Gedegen oriëntatie en advisering is dus
absoluut noodzakelijk.
Voor meer informatie, zie:
www.vogelwijkenergiek.nl/warmtepompen
Of ga te rade bij één van bovengenoemde
wijkgenoten!

Goed bezig!

Bent u ook op gezette tijden met een
groepje in of rond de wijk lekker bezig?
Neem dan gerust contact op met
redacteur Sjaak Blom
(blom.bruin@hotmail.com)
of schrijf een berichtje met gegevens
naar het redactionele mailadres
redactie@vogelwijkdenhaag.nl
en we komen bij u langs.

Een nieuwe rubriek in dit blad. U roept het
misschien wel eens mensen toe die gezellig
met anderen in de buitenlucht actief zijn:
‘Goed bezig!’ Deze rubriek wil daar dit jaar
aandacht aan besteden, want samen iets
sportiefs ondernemen is niet alleen gezellig,
maar bovendien goed voor lijf en leden.

Dit keer ontmoeten we Paul van der Beek en
Eric Harthoorn van team Haag Voetbal. Aan
de hand van enkele trefwoorden doen ze
hun sportieve activiteiten uit de doeken.
Wie?
Oud voetballers van Quick en HBS (geen rivaliteit!), oud-leden van Haag Atletiek en verder
iedereen die het leuk vindt om tegen een bal
te schoppen. Vrouwen zijn ook welkom. ,,We
willen maandag weer zonder blessures naar
het werk en daarom spelen we niet in competitieverband. We hebben een vaste groep en
een zogenaamde flexibele schil. Wie komt die
komt, wie een keer overslaat, geen probleem.
Geen verplichting en geen contributie.”
Wat?
,,We voetballen sinds 1999. Twee teams,
variërend van 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 op een
half veld met kleine doeltjes, zonder keeper
en zonder scheids. Toen onze eigen kinderen
begonnen te sporten hebben wij de draad ook
weer opgepakt en als voetballen niet meer gaat,

beginnen we met Haag Fiets of Haag Golf, al
zijn sommigen nog niet aan dat laatste toe. Een
heel veld kunnen we niet meer belopen, maar
we spelen wel ca. één tot anderhalf uur.”

Waar?
Op het sportveldje van de vroegere HALO, bij
de atletiekbaan aan de Laan van Poot. ,,We
hebben zelf de doeltjes aangeschaft. Als het
veld erg slecht is, wijken we uit naar het binnenveld van de atletiekbaan.”
Wanneer?
Iedere zondagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.
,,Het gaat altijd door, weer of geen weer. We
hebben inmiddels een groepsapp, maar je komt
nooit voor niets.”
Sportieve ambitie?
,,We spelen alleen tegen anderen als het voor
de gezelligheid is. We willen geen fanatieke
toernooien. De achtergrond van de voetballers
is heel divers, maar het is een hechte groep.”
Toekomst?
Gewoon lekker ballen. ,,We willen wel weer
wat vers bloed. Iedereen kan elke zondagmorgen gewoon meedoen. Kom gewoon langs in
je sportkleding. En één keer per jaar eten we
samen en gaat de meest waardevolle speler met
een wisselbokaal naar huis.”
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten

Terugblik op een mooie winterse
duinwandeling
Op dinsdag 12 februari maakten we met elf
deelnemers (waarvan vier ook ‘lid’ waren
van het vaste dinsdagse duinwandelclubje
van Anneke Kiestra) een leuke en mooie
wandeling door ons duingebied, richting
Duindorp. Het was zonnig weer, wat de winterse duinen erg mooi maakte. Onderweg
kwamen we de hele kudde Schotse hooglanders tegen.
Voor we Duindorp inliepen kwamen we
door het voormalige zenderpark van

Scheveningen Radio, dat na afbraak van de
zendmasten twee jaar geleden is opengesteld voor publiek.
Op het Tesselseplein, waar het WO IImonument staat, splitste de groep zich.
Een deel ging lunchen in de huiskamer van
Duindorp ‘Het Trefpunt’, de anderen liepen
door. Aan het einde van de Tesselsestraat
loopt een pad direct de Bosjes van Poot
in. Naast de IVIO-school, het voormalige
theehuis, hebben we nog even genoten van
het grote stuk grond dat bezaaid is met
sneeuwklokjes.

Komende activiteiten
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Wandeling met architect
Paul Corbey op 14 maart

8 kilometer, maar halverwege strijken we
ergens neer om wat te drinken.

Dit belooft een prachtige wandeling te worden door het centrum en het Benoordenen Bezuidenhout, waarin de architect
vertelt over de symbolen in de bouwkunst.
De details staan beschreven in het vorige
wijkblad (januari/februari). De tocht is

Programma in het kort:
Datum: donderdag 14 maart
Tijd: 13.30 uur
Afstand: 8 kilometer
Verzamelen: station Den Haag Centraal,
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in de hal bij de piano
Deelnemers: maximaal 15
Kosten: geen
Opgeven: bij Ine Essing, via mailadres
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
of als dat niet lukt telefonisch via nummer
070-3460604, onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer.

u de werken en krijgt u alles te horen over de
geschiedenis van het pand.
Hierna steken we over naar Het Nutshuis
met dan wel niet zo’n lange, maar toch zeker
ook interessante geschiedenis. Hier zetelde
van 1921 tot 1992 het hoofdkantoor van de
Nutsspaarbank en daarna tot 2003 de
VSB-bank.
We gaan eerst in het hierin verstopte

Bezoek aan Oude Stadhuis
en Nutshuis op 26 maart
Tegenwoordig wordt het Oude Stadhuis op de
Groenmarkt in Den Haag gebruikt als trouw
locatie. Misschien heeft u er wel eens een bruiloft bijgewoond. U had toen vast alleen maar
oog voor de bruid en bruidegom en niet zozeer
voor het gebouw. Nu krijgt u de kans om met
andere ogen naar deze locatie te kijken!
Het oudste deel van het gebouw is in de 16de
eeuw in renaissancestijl gebouwd. In de 18de
eeuw is er een mooie zijvleugel aangebouwd.
Direct bij binnenkomst in het Oude Stadhuis

Oude Stadhuis

wordt u bedolven onder pracht en praal.
Tevens bevindt zich hier een bijzondere collectie schilderijen uit het bezit van het Haags
Historisch Museum. Samen met de zeer inspirerende gids, mevrouw Coos Wentholt, bekijkt

Nutshuis

restaurantje Juni koffie drinken, waarna
een medewerker van het Nutshuis ons
de geschiedenis van dit gebouw en haar
bewoners vertelt en ons meeneemt naar het
meest tot de verbeelding sprekende element
aldaar: de enorme kluis van het voormalige
bankgebouw. Daarna zal Juni een heerlijke,
deels warme, lunch voor ons serveren.
Wie wil, kan in het Nutshuis ook nog de
expositie Indo, Indië, Indonesië: Door de
ogen van generatie NU bekijken.
Toen in 2003 de VSB Bank uit het pand was
vertrokken, moest de eigenaar van het pand,
Fonds 1818, een beslissing nemen over de
bestemming van het gebouw. Na een aantal
discussies werd besloten het pand te laten
renoveren en te verhuren aan organisaties
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Bericht van de Ouderencommissie (vervolg)
met sociaal-maatschappelijke of sociaalculturele doelstellingen.
Programma in het kort:
Datum: dinsdag 26 maart
Tijd: 10.00 uur
Verzamelen: Oude Stadhuis, Groenmarkt,
aan de kant van de Grote Halstraat
Deelnemers: maximaal 15
Kosten: € 12,00 voor 2 rondleidingen, koffie/thee, lunch; ter plekke te voldoen
Einde programma: ongeveer 13.30 uur
Opgeven: bij Ine Essing. Zie gegevens hieraan voorafgaand.

Wandeling over boulevard
met Chrit van Ewijk (IVN)
We streven ernaar om bij onze activiteiten
zo veel mogelijk gebruik te maken van de
kennis en kunde die bij onze wijkbewoners
aanwezig is. Een van die actieve personen
is Chrit van Ewijk, voorzitter van het IVN
(Instituut voor Natuureducatie). Hij weet
ontzettend veel van het gebied van strand
en duinen dat aan onze stad grenst en
is een begenadigd verteller. We zijn dan
ook erg blij en vereerd dat hij met ons een
wandeling wil maken over en langs de boulevard, en wel het stuk tussen de keerlus
van lijn 11 en het noordelijk havenhoofd.
Een kort traject, maar er is ongelooflijk veel
te vertellen over wat de zee doet met onze
kust, welke vogels er overvliegen en wat de
mens gedaan heeft om ons tegen het water
te beschermen.
Flanerend over de boulevard of over het

aangrenzende duin heb je er nauwelijks
weet van hoeveel natuurlijke begroeiing er is
op dit kleine stukje Scheveningen. Nadat je
met Chrit deze wandeling gemaakt hebt, zul
je er altijd met andere ogen naar kijken.
Omdat het op 12 april nog behoorlijk fris
kan zijn en we af en toe hoog boven de boulevard zullen staan, raden we deelnemers
aan zich goed te kleden. De wandeling gaat
over verhard gebied, maar er moet af en toe
wel geklommen worden.
Na afloop van de wandeling gaan we op de
boulevard nog wat drinken.
Programma in het kort:
Datum: vrijdag 12 april
Tijd: 14.00 uur
Verzamelen: eindpunt lijn 11, aan de boulevard
Duur: Anderhalf à 2 uur, daarna wat drinken
Kosten: geen
Aanmelden: per e-mail bij:
marjanscheeres@gmail.com

Houtrustkoffie van 15 april
in het teken van Pasen
Pasen valt dit jaar erg laat (21 en 22 april),
wat de kans op mooi lenteweer vergroot.
Een week daaraan voorafgaand proberen
we tijdens de Houtrustkoffieochtend van
maandag 15 april (vanaf 10.30 uur in het
clubgebouw van tennispark Houtrust) alvast
in de paasstemming te komen. Hoe we dat
doen, leest u in het komende nummer van
dit blad, maar noteer de datum alvast in uw
agenda.
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VOGELWIJKAGENDA
Donderdag 14 maart

13.30 uur: stadswandeling met architect Paul Corbey over het thema
‘Symboliek van de gebouwde omgeving’ (zie de pagina seniorenactiviteiten).

Maandag 18 maart

10.30 -12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust. Elke wijkbewoner is welkom.

Maandag 25 maart

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een gezellige groep wijkbewoners waarbij iedereen kan aanschuiven. Vandaag
komt men bijeen in Café Aimée, Lijsterbesplein 2. Aanmelden bij
Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Dinsdag 26 maart

10.00 – 13.00 uur: Rondleiding in het Oude Stadhuis aan de
Groenmarkt en het nabijgelegen Nutshuis aan de Riviervismarkt plus
een lunch in restaurant Juni.

Zaterdag 30 maart

Vanaf 18.00 uur: Vogelwijk Running Dinner 2019. Gezamenlijke
start bij de Pastoor van Arsschool aan de Haviklaan. Informatie bij
Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Weekend 30/31 maart

14.00 - 17.00: Expositie amateurkunstenaars, Rietzangerlaan 2A.

Maandag 1 april

10.30 - 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust. Elke wijkbewoner is welkom.

Weekend 6/7 april

14.00 - 17.00: Expositie amateurkunstenaars, Rietzangerlaan 2A.

Vrijdag 12 april

14.00 uur: Wandeling langs de Scheveningse boulevard (vanaf eindpunt lijn 11) o.l.v. voorzitter IVN.

Maandag 15 april

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust. Vandaag staat
de bijeenkomst in het teken van Pasen. Elke wijkbewoner is welkom.

Weekend 20/21 april

14.00 - 17.00: Expositie amateurkunstenaars, Rietzangerlaan 2A.

Maandag 22 april

15.00 uur (tijdstip kan nog enigszins veranderen): Paasconcert
jazzkwintet in de toneelloods aan de Laan van Poot (t.h.v. de
Nachtegaallaan)

Woensdag 15 mei

20.00 uur: Jubileumbijeenkomst 10 jaar Vogelwijk Energie(k) in de
toneelloods aan de Laan van Poot (t.h.v. de Nachtegaallaan)

Donderdag 23 mei

20.00 uur: Algemene ledenvergadering van de wijkvereniging in de
toneelloods aan de Laan van Poot.

Gaat u s.v.p. nog even na of u de ledencontributie voor dit jaar al
hebt overgemaakt? Hartelijk dank!
En excuses voor deze vraag als u allang hebt betaald!
28
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Kortom
Expositieweekends van amateurkunstenaars in zaal Rietzangerlaan
Voor de elfde en laatste keer worden dit voorjaar drie exposities van amateurkunstenaars
georganiseerd in het zaaltje naast de kerk aan
de Rietzangerlaan 2A. Evenals voorgaande
jaren kunt u dit jaar de exposities bezoeken
op zaterdagmiddagen van 14.00-17.00 uur en
zondagmiddagen van 14.00-16.30 uur.
Data en exposanten
30 en 31 maart: Gaudola van Vlissingen +
groep met mandala’s, Corien Lievens met
mozaïekwerk, Annemarie van Rossum en
Marjolijn Hazewinkel met sieraden.
6 en 7 april: Marieke Wielinga met werk van
kinderen van de Montessorischool, Hanneke
Veldhorst met keramiekwerk, Marion Arler en
Jacqueline Krans met textiele werkvormen.
20 en 21 april: Wil Vuijk met quiltwerk, Peter
v. Kessel met papier-machéwerk, Marieke van
Heurck en Marette Wils met schilderijen en
tekeningen.U kunt het werk bezichtigen maar
in een aantal gevallen ook kopen!
Nadere informatie bij Marette Wils
(070 323 89 10 of marettewils@gmail.com)

Cursus Muziek op Schoot
eind maart op herhaling
Wijkbewoonster Marieke den Duijf begint
op woensdag 20 en vrijdag 22 maart weer
met haar cursus Muziek op Schoot, bestemd
voor kleine kinderen en een (groot)ouder of
verzorger. De cursus bestaat uit vijf lessen op
de vrijdag- of woensdagochtend. Locatie: het
scouting-clubgebouw aan de Laan van Poot
93, ter hoogte van de Nachtegaallaan, naast
de ‘toneelloods’. Op beide ochtenden is er
een Dreumesgroep (1-2 jaar) en daarna een
Peutergroep (2-4 jaar). Het cursusgeld voor

vijf lessen bedraagt € 48.
Op speelse wijze zingt Marieke liedjes met de kinderen, bespeelt kleine instrumenten en beweegt
en danst met hen op de muziek.
Leuk als u mee komt doen! U kunt zich per mail
aanmelden bij mdduijf@casema.nl Vermeld dan
s.v.p. de naam en geboortedatum van uw kind en
op welke ochtend u de cursus wilt volgen.

Paddentrek weer begonnen:
Kijk uit waar je loopt!
Dezer dagen begint de jaarlijkse paddentrek
weer. De padden, maar ook kikkers en salamanders, ontwaken uit hun winterrust en gaan op
zoek naar sloten en vijvers om daar te paren. Als
het donker wordt gaan de padden trekken, vaak
over drukke wegen, met als gevolg dat ze vaak
worden doodgereden. Om dit te voorkomen heeft
de Dierenbescherming Den Haag diverse vrijwilligers klaarstaan die de amfibieën een handje
zullen helpen om hen de weg over te zetten.
Vooral op het zuidelijk deel van de Laan van Poot
en op het Paddenpad is het vaak druk met hardlopers, die onbewust padden kunnen doodtrappen. Haag Atletiek werkt elk jaar goed mee door
de leden te attenderen op de paddentrek zodat
de hardloopgroepen de komende tijd een andere
route nemen (bijv. door de duinen en niet over
de Laan van Poot). Er zijn echter ook zogeheten
‘wildlopers’, hardlopers die niet zijn aangesloten
bij een vereniging.
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Kortom
De Dierenbescherming zoekt nog vrijwilligers
die padden in de regio Den Haag willen helpen
straten of wegen over te steken. Meld je aan
via: paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl

Schaf een nestkast aan voor
vogels met woningnood
In de loop van de jaren hebben veel mensen
alle gaten en openingen in en om hun huizen
dichtgestopt om die woningen te isoleren.
Daarmee verdween veel natuurlijke nestmogelijkheid voor vogels. Het gevolg: in de vogelwereld is momenteel vooral onder de holenbroeders sprake van ernstige woningnood. De
plaatsing van nestkasten kan daarbij helpen.
De Haagse Vogelbescherming heeft een serie
nieuwe nestkasten ontwikkeld. Ze zijn gemaakt van FSC grenen hout van 18 mm. dik.
Het dakje is van duurzaam UV-gestabiliseerd
gerecycled plastic. Ook de ophanging is aangepast. Die is nu van aluminium en twee afstandhouders zorgen ervoor dat de nestkast tegen
elke boom of tegen een andere onregelmatige
achtergrond zodanig kan worden opgehangen
dat de kast niet scheef hangt. Alle modellen
kunnen in voor- of najaar gemakkelijk worden
schoongemaakt door hun opendraaibare front
of bodem. U kunt de holenbroeders in uw tuin
of op uw balkon helpen aan de kwalitatief beste
woonruimte die er voor hen bestaat!
Voor de volgende vogels zijn nestkasten zijn
leverbaar: Bonte- en Grauwe Vliegenvangers,
Boomkruipers, Koolmezen, Roodstaarten,
Pimpelmezen, Spreeuwen, Kleine en Grote
Bonte Spechten, Torenvalken, Bosuilen en
Kerkuilen. Voor mussen is er keuze uit een flat
van drie hoog, een rijtjeswoning voor drie gezinnen of een rijtjeswoning voor vijf gezinnen.
De Haagse Vogelbescherming kan de nestkasten kant-en-klaar maar ook als (niet gebeitst)
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bouwpakket leveren. Standaard zijn de nestkasten donkergroen gebeitst.
Heeft u belangstelling? Stuur dan een mailtje
naar info@haagsevogels.nl en u krijgt informatie
toegezonden.

Tafeltennisclub nu vlakbij
huis in Vogelwijk te vinden
Ben je op zoek naar een (nieuwe) leuke sport?
Kom dan een keertje meedoen tijdens een training tafeltennis! Deze Olympische sport wordt
vaak nog als campingspel beschouwd, maar als
je bij een tafeltennisclub gaat kijken, kun je zien
wat deze sport echt inhoudt.
Tafeltennissen leren en beoefenen is voor
bewoners van de Vogelwijk sinds kort heel
dicht bij huis mogelijk. Want tafeltennisvereniging SETT, die lange tijd gevestigd was in het
Benoordenhout, speelt nu in een van de sportzalen achter de Nutsschool aan de Laan van Poot.
Bij de toegang naar de atletiekbaan ga je na het
parkeerterrein linksaf het sportgebouw in. SETT
speelt daar op dinsdag- en woensdagavonden en
op zaterdagmiddagen de eerste zaal.
SETT biedt trainingen aan zowel jeugd als
volwassenen en biedt mogelijkheden om
competitie en toernooien te spelen. De jeugdgroepen trainen op dit moment op dinsdag- en
woensdagavond van 18.30 – 20.00. De senioren
sluiten op dinsdagavond aan na de jeugdtraining
vanaf 20.00 uur. Op dinsdagavond wordt ook
de seniorencompetitie gespeeld. De jeugdteams
komen in actie op zaterdag, zowel voor thuis- als
uitwedstrijden.
Naast trainingen, toernooien en competitiewedstrijden, biedt SETT voor de jeugd ook nog
extra activiteiten aan, vertelt Kelly Ratsma,
jeugdsportcoördinator van de club. ,,We zijn
vorig jaar bijvoorbeeld met onze jonge teams
gaan karten en lasergamen en in de jaren

Kortom
daarvóór hebben we onder meer geschaatst en
gebowld en outdoor-lasergamen gedaan. Op die
manier betrek je de leden meer bij elkaar en b0ij
de vereniging.’’
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen tijdens
een jeugd- of seniorentraining, stuur dan een
mailtje naar info@ttvsett.nl.
Neem ook eens een kijkje op de SETT-website:
www.ttvsett.nl.

Koningstunnel tot oktober
dicht: veel omrijden nodig
Het gebied rond het Centraal Station is sinds
1 maart tijdens de spitsuren het toneel van
een extra chaotische verkeersdrukte. Deze
wordt veroorzaakt door de afsluiting van de
Koningstunnel (in beide richtingen) wegens
groot onderhoud, een karwei dat naar verwachting tot maar liefst begin oktober zal
duren. De 18 jaar oude Koningstunnel onder de
Bezuidenhoutseweg ter hoogte van de Koekamp
is toe aan een grote renovatiebeurt. Daarbij
wordt de tunnel aangepast aan de modernste
eisen op het gebied van constructie- en verkeersveiligheid. Zo worden onder meer de bestaande
installaties in de tunnel compleet vernieuwd en
uitgebreid. Denk daarbij aan verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera’s, noodtelefoons
en waterpompen.
De afsluiting heeft grote gevolgen voor het verkeer, want de tunnel is een belangrijke verkeersslagader in het Haagse wegennet. Daarom heeft
de gemeente tijdens de 7 maanden durende
afsluiting diverse omleidingsroutes ingesteld.
Daarbij worden gele omleidingsborden gebruikt,
maar ook elektronische routeborden waarop in
tijden van grote drukte de ‘snelste’ route staat
aangegeven. Bovendien staan op strategische
plekken verkeersregelaars geposteerd.

Wie vaak de Koningstunnel induikt, moet
extra tijd uittrekken voor het omrijden. Wil
je bijvoorbeeld komend vanuit Scheveningen
via de Raamweg naar de Binckhorst of het
Laakkwartier rijden, dan ben je gedoemd de
afslag naar de Utrechtse Baan te nemen en dan
te proberen via de Boslaan, Prins Clauslaan en
Prinses Beatrixlaan op het Schenkviaduct zien
te geraken. En wie vanaf de Rijswijkseweg naar
bijvoorbeeld het Lange Voorhout wil rijden,
wordt geadviseerd via het Schenkviaduct naar
de Laan van Nieuw-Oost Indië te gaan, dan via
de Benoordenhoutseweg naar het Provinciehuis
te rijden en van daaruit linksaf een stukje
richting de gesloten Koningstunnel af te leggen
om vervolgens rechtsaf naar het Voorhout af te
buigen. ‘Tel uit je winst’ moet hier worden:
‘Tel uit je verlies’.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 13 maart – Martin Reul verzorgt een
bloemenséance met helderziende waarnemingen.
Neem een bosje bloemen mee. Bij binnenkomst
krijgt u een nummer uitgereikt waar Martin later
aan refereert.
Woensdag 20 maart – Fien verzorgt een avond
met psychometrie aan de hand van een foto of voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag 27 maart – Corrie Dupuis verzorgt
een avond met psychometrie aan de hand van een
foto of voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 3 april – Meriam van Zanten verzorgt
een spirituele verrassingsavond. U kunt wel een foto
of voorwerp meenemen.
Woensdag 10 april – Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen aan de
hand van een briefje waarop u uw geboortedatum
hebt geschreven. Na de pauze kunt u door enkele
magnetiseurs worden gemagnetiseerd.
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
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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

GEVONDEN - Er is een speelgoedkonijntje gevonden in de Kwartellaan. Roze/wit. Welk kindje
is het knuffeltje verloren? Tel: 070-3316738.
GEZOCHT – Jongeren (15+) die zin hebben
in een leuk baantje dicht bij huis. Het gaat om
bediening in onze lunchroom en/of ijsjes scheppen in onze ijssalon aan de duinrand vlakbij bij
het Zuiderstrandtheater. Wij wonen zelf ook in de
Vogelwijk. Interesse? Bel 06-24741472
GEVONDEN - Op 23 januari hebben wij in de
sneeuw op de Oude Buizerdlaan een
dameshorloge gevonden van DKNY. De eigenaar
kan contact opnemen met 06-51120615.
TE HUUR - Vierpersoons vakantiehuis in Zuid
Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën, 60
km onder Toulouse. Schitterend uitzicht over
weiland, bossen en vallei. Optimale privacy. Twee
slaapkamers, cv, wifi en tv met alle Nederlandse
kanalen. Het huis ligt in een park met kasteel,
groot zwembad en tennisbanen. Uitstekend
wandelgebied, golfcourse dichtbij en skipistes op
1 uur rijden. Meer informatie: as.tempelman@
planet.nl, of bel 070-3316523 of 06-53414245.
TE HUUR - Vakantievilla in Sotogrande,
Andalusië, 50 min van Malaga Airport. Zin in een
onbezorgde familievakantie (max 9 personen),
met privé-zwembad, veel privacy, rust en luxe,
dichtbij golf, strand, cultuur, leuke gezinsuitjes
& gezellige Spaanse marktjes? Kijk op
www.villalirena.com Meer informatie: I. Pril,
tel. 06- 39149121 of mail@villalirena.com
TE KOOP - Het gezinsvakantiehuis van mijn zus
in Begur, vlakbij Pals, in Catalaans Spanje.
Geschikt tot 8 personen, 2 badkamers, groot terras met BBQ, gemeenschappelijke tuin met zwembad, winkeltjes, strand en baai op loopafstand.
Golf, surf- en zeilschool, mediterrane markten
en dorpjes in de buurt. Vraagprijs 235.000 euro.
Informatie via Linda Møller, 070-3651245 of
rechtstreeks: maurien@1900activities.com

OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Julia Korff de
Gidts (17) en pas al een tijdje op kinderen, wat
ik met veel plezier doe. Ik zou graag bij nog meer
gezinnen willen oppassen. Naast de avonden ben
ik ook op donderdag en vrijdag overdag beschikbaar. E-mail: juliakdg@gmail.com,
mobiel: 06-15252958.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouwbare en zelfstandig werkende huishoudelijke
hulp zoekt een nieuw adres. Voor inlichtingen
kunt u mij (mevr. Donders) bellen 070-3605032.
TE KOOP - Jaren ‘30 theemeubel met glas-inlood deurtjes; kinderstoel oud-Hollands model;
Fisher Price play-family school en idem garage;
elektrisch verstelbaar eenpersoons grenen bed
(90 cm); Pfaff hand/trapnaaimachine jaren ‘30.
Prijs in overleg. Tel. 06-20181902.
GEVRAAGD – Hobbyist zoekt voor redelijke
prijzen: oud speelgoed als treintjes, modelauto’s, blik en andere artikelen uit de jaren
50/60/70/80: reclame, stripboeken etc. P.
Ramboer, tel: 06-15243046.
TE KOOP - Tuinspullen te koop/te geef: tuin
tafel € 50, parasol + standaard € 20, ladder
€ 20, fontein €20, elektrische heggensnoeier
€ 20, kleinere zaken als gieters en slangen (gratis) en tuinboeken (1 gratis, meer boeken
€ 5). Kom langs op 9 maart tussen 14.00 en 16.00
uur, De Savornin Lohmanlaan 507, Lia thoe
Schwartzenberg.
AANGEBODEN - Uw hond minimaal een uur
per dag lekker laten rennen alleen of mee met
de roedel? Dat kan want elke dag laat ik honden
uit en daar kan uw hond bij zitten. Toch liever
een wandeling alleen met uw hond(en)? Ook
dat is mogelijk. Mijn uitlaatgebieden zijn in Den
Haag en Wassenaar. Veel ervaring. Al ruim 40
jaar laat ik allerlei soorten honden uit. Monique
Richmond, tel: 06-24647030.
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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
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
- Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Portefeuille Openbare Ruimte vacant
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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Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
Ouderenactiviteiten
Ine Essing, tel.: 346 06 04
e-mail: ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg
e-mail: 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
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
Willem van Tuijll
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. 06-83224388
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex Westduin
Laan van Poot 355A.
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06-29045258
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

