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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
Enige tijd geleden stonden in een krant de resultaten
van een onderzoek naar het gebruik van mobiele
telefoons of - zo u wilt – smartphones onder pubers
en jongvolwassenen. Bij het lezen daarvan gingen de
wenkbrauwen omhoog toen werd onthuld waarvoor
de telefoon in de onderzochte leeftijdscategorie het
meest wordt gebruikt. Nee, niet om te bellen, dat
hadden we zelf ook kunnen bedenken. Maar ook niet
om whatsapp-achtige berichtjes te sturen dan wel
te lezen (zoals we zelf hadden verwacht) en evenmin om foto’s te maken of filmpjes te bekijken. Het
antwoord was: jongeren gebruiken hun telefoon het
meest om te kijken hoe laat het is!
En inderdaad: als je erop gaat letten, zie je het opeens: jongeren dragen tegenwoordig nog maar zelden
een horloge. Kennelijk wordt dat als een ouderwets
of lastig attribuut gezien. Het gaat echter veel te ver
om daaraan de conclusie te verbinden dat de jonge
generatie van nu tijdloos leeft. Zie het gebruik van de
telefoon als klok. Wat weer doet denken aan oudere
heren uit de eerste helft van de vorige eeuw die geregeld een zakhorloge aan een kettinkje uit hun vest of
colbert opdiepten.
Een gevoel van tijdloosheid hebben we (afgezien van
de slaap) eigenlijk alleen nog maar op vakanties. Als
je dan helemaal ‘los’ bent van de dagelijkse beslommeringen, is het soms zelfs even moeilijk te bepalen
welke dag van de week het is. Daarom is het na terugkeer van vakantie altijd lastig weer in het dagelijkse
gareel te komen. Maar je moet wel, want er liggen
taken te wachten en er worden dingen van je verwacht, zoals de zorg dat er een mooi en interessant
septembernummer van uw ‘wijklijfblad’ uitkomt.
Deze editie laat weer veel zien van wat er onder
het kalme oppervlak van onze wijk borrelt.
Ondernemende bewoners, gefrustreerde bewoners
en ook bewoners die namens de wijkvereniging actief
zijn om de leefbaarheid van de wijk te behouden en
waar nodig te verbeteren. De commissie ouderenactiviteiten en de onlangs weer gerevitaliseerde commissie kinderactiviteiten zijn fraaie voorbeelden daarvan.
Speciale aandacht vragen we ditmaal echter voor de
verkeerscommissie, die een inkijkje in haar recente
activiteiten geeft en tevens een enquête organiseert
naar aanleiding van parkeerproblemen in de wijk. Ga
er eventjes voor zitten en zorg voor een grote respons!
DvR
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De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf,
voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Het is de laatste zondagmorgen van augustus en
onze wijk wacht een zonovergoten dag. Vroeg
naar het strand, misschien nog even wat zwemmen - het zeewater is mooi op temperatuur - en
zien hoe de zeestrook langzaam volloopt met
zonaanbidders uit alle windstreken. Dit zijn
de dagen dat de Vogelwijk als een vakantiebestemming voelt. Geen enkele reden om je heil
elders te zoeken. Hollandse zomers zijn echter
onvoorspelbaar en het verlangen naar nieuwe
belevenissen voor velen een gegeven.
De lokroep van het buitenland blijkt hierdoor
voor veel wijkbewoners onweerstaanbaar. Zo
ook voor ons gezin. Wij mochten een vakantie
doorbrengen in China. Dat was niet mijn idee –
dat geef ik eerlijk toe – maar ik vond het wel een
geweldige belevenis. Wat een indrukwekkend
land! Modern, schoon en volop in aanbouw;
een dynamische geheel. Het rondreizen (veel
per trein) ging soepel, het weer was prima en
het eten uitstekend. Maar je bent vooral in een
totaal andere wereld, met ontwikkelingen die
hier nog in de kinderschoenen staan. De laatste
dagen brachten we door in Hong Kong. Een
prachtige bestemming, maar hoe lang nog?
Kortom, een zomer met veel ervaringen die mij
voldoende stof tot nadenken hebben gegeven.
Over het gebruik van surveillancecamera’s
bijvoorbeeld. In de steden van China zijn die
overal, veelal uitgerust met gezichtsherkenningsoftware. Het idee dat alles voortdurend in de
gaten wordt gehouden, kan geruststellend zijn,
maar kan ook een unheimlich gevoel geven.
Bij mij overheerste dat laatste, hoewel ik mij
in China geen moment onveilig hebt gevoeld.
Het heeft me wel aan het denken gezet over het
gebruik van dergelijke technologieën.
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Meer camera’s betekent niet altijd een betere
leefomgeving.
Wat mij verder in China opviel, was het wijdverbreide gebruik van elektrische scooters. Fietsen
zie je hier en daar, gewone brommers zie je
nergens, maar elektrische scooters zijn alomtegenwoordig. Het ontbreken van knetterend
brommergeluid geeft het verkeer een zekere
rust, ook al is het behoorlijk druk. We hebben
er zelf ook twee dagen op rondgereden. Onze
kinderen vonden het geweldig, maar ik vond
het niet altijd even prettig. Het doorkruisen van
een drukke stad op zo’n scooter vond ik echt
doodeng en niet voor herhaling vatbaar. Zo kom
je op vakantie je beperkingen tegen. Blij dat ik
hier weer kan fietsen.
Inmiddels wint de elektrische scooter in
Nederland ook aan terrein. En dan met name de
donkergroene leenscooters van Felyx; vanmorgen nog zag ik dat er een heel stel geparkeerd
stond aan de randen van de wijk. Via een app
kun je die dingen huren. Handig, maar ook
nogal prijzig. ‘De stille dood’ zo worden ze ook
wel in China genoemd, dus het is maar de vraag
of we het toenemend gebruik ervan in ons land
(en onze wijk) moeten toejuichen.

Glasvezel
Een andere ontwikkeling is de aanleg van een
glasvezelnet door T-Mobile, waar ik eerder al
over schreef. De roze kabels zijn de afgelopen
maanden overal in de wijk onder de trottoirs
gelegd en de komende periode zullen opterende
T-Mobile-gebruikers daadwerkelijk worden
aangesloten. In mijn vorige stukje over dit
onderwerp is wat dat betreft een onzorgvuldig-

heid geslopen. De noodzaak van een nieuw
e-mailadres bij een overstap naar T-Mobile is alleen aan de orde bij adressen die zijn uitgegeven
door je huidige provider (adressen met daarin
‘xs4all’, ‘KPN’, ‘Ziggo’ en dergelijke). Andere
adressen (hotmail, gmail en ‘info’-adressen van
een eigen site) blijven gewoon bruikbaar. Mijn
excuses voor de verwarring.
En zo zijn we weer helemaal terug in Den Haag.
Als u dit blad in handen krijgt, is ‘het gewone
leven’ overal weer begonnen en zijn de stad en
het land weer zo vol als altijd. Ook de activiteiten in de wijk worden weer opgestart. Het
Vogelwijk golftoernooi op 6 september, een
architectuurwandeling elders in de stad op
11 september en een paar weken later ook in
eigen wijk. Graag uw speciale aandacht voor
de reanimatie(vervolg)cursus op 24 september
(zie elders in deze uitgave). ‘Onze’ 6-minutenzone blijkt te werken, maar alles staat en valt
natuurlijk met voldoende geschoold personeel.
En dat personeel, dat zijn we allemaal. Ik zie
u dan ook graag de 24e om 19.00 uur in de
Heldringschool!

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag
11 september

14.00 uur: Architectuurwandeling
met Paul Corbey. Verzamelen bij
ingang Provinciehuis.

Maandag
16 september

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

Dinsdag
24 september

19.00 uur: Reanimatiecursus voor
beginners en gevorderden in de
Heldringschool. Aanmelden via
aedvogelwijk@gmail.com

Donderdag
26 september

19.00 uur: Toneelloods Laan v. Poot:
Vogelwijk in Zaken, bijeenkomst
voor ondernemers uit de wijk

Zaterdag
28 september

11.00 uur: Architectuurwandeling
Vogelwijk in het kader van 100 jaar
Nieuwe Haagse School.
Aanmelden via
100jaar@nieuwehaagseschool.nl

Maandag
30 september

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een gezellige groep wijkbewoners waarbij
iedereen kan aanschuiven. Vandaag
in restaurant De Dagvisser aan
de tweede binnenhaven. Aanmel
dingen en nadere info bij Hedy de
Munk (06-48968014) en/of Berna
dette van Gigch:
b.vangigch@kpnmail.nl

Zaterdag
5 oktober

11.00 uur: Architectuurwandeling
Vogelwijk in het kader van 100 jaar
Nieuwe Haagse School. Aanmelden
via 100jaar@nieuwehaagseschool.nl

Maandag
7 oktober

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

Maandag
21 oktober

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

Dinsdag
22 oktober

11.00 uur: Wandeling door
park Sorghvliet o.l.v. een gids.
Scheveningseweg 24.

Redmar Wolf, ook namens Marcella Putter, Dick
Nell en Hans van Nieuwkerk

Penningmeester
gezocht
Het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk is op
zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige
schatkistbewaarder Dick Nell wil wegens drukke beroepsmatige werkzaamheden zijn functie met ingang
van 2020 ter beschikking stellen. Vanzelfsprekend zal
hij zijn opvolger/opvolgster graag inwerken. Weet
u een kandidaat of lijkt het penningmeesterschap
u een leuke vorm van vrijwilligerswerk? Neem dan
s.v.p. contact op met Dick Nell, bij voorkeur via e-mail:
penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Als u liever wilt bellen, kan dat natuurlijk ook, maar
dan wel graag na 19.00 uur: 06-23548478.

De Vogelwijk . september 2019

3

Doe mee aan de parkeerenquête!

Nog veel te winnen op gebied van
verkeersveiligheid in de wijk
Door Fred van der Burg en Stef Tours - Verkeerscommissie Vogelwijk

4

Als leden van de Vogelwijk-verkeerscommissie
hebben wij begin juli samen met een bewoonster van de Sportlaan-Noord (Ria Luitjes) een
korte fietstocht door de wijk gemaakt met de
nieuwe gemeentelijke verkeersplanoloog van
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Ronald
Woudstra.
We hebben met hem drie zaken bekeken: De
parkeersituatie in de wijk, de verkeersonveiligheid op het eerste gedeelte van de Sportlaan
(tussen de Houtrustweg en de Kwartellaan) en
het zeer smalle trottoirstrookje aan de kanaalkant van de Houtrustweg, waar veel wijkbewoners graag een volwaardig voetpad van
willen laten maken omdat aan de kant van de
rioolwaterzuivering alleen een fietspad ligt.

missie komen geregeld reacties binnen van
wijkbewoners die dit probleem ook vaststellen en daarbij pleiten voor betaald parkeren
in (een deel van) de Vogelwijk. Dergelijke
geluiden komen vooral uit het gebied tussen de
Houtrustweg en de Kwartellaan.
Het is te verwachten dat de Vogelwijk komend
jaar nog meer parkeerders van elders op bezoek
krijgt, want de bestaande proef met betaald
parkeren in de naastliggende Bloemenbuurt (de
zogeheten ‘kraagregeling’) wordt binnen afzienbare tijd omgezet in een regulier regime betaald
parkeren. Dan gaat de prijs van een parkeervergunning daar fors omhoog. Dat zal zijn effect
hebben op de overloop naar de Vogelwijk. Wij
beraden ons op volgende stappen.

Parkeren
De verkeersplanoloog vond het opvallend dat
er in onze wijk ondanks de vele eigen opritten
en de lage woningdichtheid toch zo’n enorme
parkeerdruk van met name busjes, campers en
hobbyauto’s te zien is. ,,Die moeten dus wel van
elders komen”, was zijn - in onze ogen juiste constatering.
Zowel bij de gemeente als bij de verkeerscom-

Sportlaanverkeer
Wat betreft de verkeersveiligheid op de noordelijke Sportlaan gaf de verkeersplanoloog aan
dat de gemeente op dit moment werkt aan een
nieuw Programma Verkeersveiligheid voor de
komende jaren. Wij hebben bij de planoloog
bepleit om de Sportlaan met prioriteit daarin op
te nemen. Nadat het fietsende gezelschap was
ingehaald door een langsrazende bus 24 leek
het kwartje te vallen en werd duidelijk dat hier
nog veel is te winnen.
Ook de veiligheidssituatie op de kruising van de
Sportlaan en de Nieboerweg is bekeken. Hier
zijn in het verleden al veel dingen over afgesproken, maar tot nu toe niet gerealiseerd. Wordt
vervolgd.
De verkeerscommissie zal zich blijven inzetten
om de verkeers- en parkeersituatie te verbeteren. Dat dit vaak een proces van lange adem is
in een wijk waar het verder toch goed wonen is,
zal duidelijk zijn.
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Vogelwijkkoor gaat weer
Christmas Carols zingen
Al voor het vijfde jaar verzorgt het Vogelwijkprojectkoor in december enkele optredens
met Christmas Carols. Inmiddels hebben we
een vaste kern van zo’n twintig zangers die
ieder jaar van de partij zijn. Nieuwe leden en in het bijzonder tenorstemmen! - zijn echter altijd welkom. Onder leiding van Marieke
Stoel laten we verschillende liederen horen,
van Renaissance tot heden, van klassiek tot
jazzy en van werelds tot kerkelijk.

Voetpad Houtrustweg
Het ontbreken van een fatsoenlijk voetpad
langs de Houtrustweg wekte bij verkeersplanoloog Woudstra enige verbazing: ,,Langs een
weg waar 50 kilometer per uur mag worden
gereden is een veilig trottoir zeer wenselijk.”
Inmiddels hebben de verenigingen van eigenaren van de wooncomplexen Groot- en Klein
Houtrust in samenspraak met de verkeerscommissie een brief over deze kwestie naar wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) gestuurd.
Enquête parkeren
Om een zo genuanceerd mogelijk beeld te krijgen over hoe het onderwerp ‘parkeerdruk’ in de
wijk leeft, willen we graag uw mening horen.
Daartoe hebben we een enquête opgesteld.
Als u op uw mobiele
telefoon of i-pad een
app heeft voor het
lezen van QR-codes,
kunt u met behulp
van bijgaande code
eenvoudig en snel
de enquête invullen. Wie de betreffende internetpagina liever
opzoekt met een computer, laptop of i-pad,
moet helaas letterlijk dit lange internetadres
invullen: https://www.survio.com/survey/d/

Dit jaar beginnen we al in op 7 oktober met
de repetities, zodat er tijd genoeg is om een
viertal nieuwe liederen aan het repertoire
toe te voegen en enkele bekende liederen
meerstemmig te gaan vertolken. Zo blijft het
uitdagend voor iedereen.
De repetities zijn op maandagavond van 20.00
tot 21.00 uur in de Heldringschool aan het
IJsvogelplein. Van alle deelnemers wordt een
eenmalige bijdrage van 30 euro verwacht om
de onkosten te dekken. Voor een hapje en
drankje na afloop van de repetities vragen we
een bijdrage van 10 euro voor de pot.
We beginnen dus op maandag 7 oktober en
gaan door tot half december, met uitzondering
van de herfstvakantie.
In de laatste week of twee weken voor Kerst
verzorgen we optredens op verschillende
locaties, onder andere in Duinhage en bij
Parnassia. Wellicht komt ook woonzorgcentrum Uitzicht er dit jaar bij.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u
contact op nemen met Karin Rypma (tel.
06-28167939) of Irene Marx (06-37230626).

M9I4C1O0A6J3D6J7U
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Op de ‘nieuwe’ Sportlaan is ‘t niet
alles goud wat er blinkt
Door Dick van Rietschoten

-

Noem het botte pech, een typerend geval van miscommunicatie of een ernstig gemeentelijk
gebrek aan ruimtelijk inzicht. Hoe je er ook tegenaan kijkt, feit is dat de infrastructurele
ontwikkelingen op en langs de zuidelijke Sportlaan voor een aantal bewoners aldaar niet louter
tot blijdschap en tevredenheid hebben geleid.
Ze kregen een bushalte voor de deur, die volgens hen veel beter en logischer op een andere
plek zou hebben gepast. Bovendien vrezen ze
binnenkort hun groene uitzicht op de Bosjes
van Pex kwijt te raken. Een gedeeltelijke verbreding van de Haagse Beek zal namelijk volgens de plannen leiden tot een kaalslag onder
het omringende geboomte. Tot overmaat van
ramp krijgen ze daarna ook nog gedurende de
wintermaanden zicht op een enorme ‘opblaashal’ die wordt geplaatst op de hockeyvelden
van HBS Craeyenhout om indoorwedstrijden
en –trainingen mogelijk te maken.

Passie
,,Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die ons
zeurpieten noemen, maar we vinden dat we
wel degelijk een punt hebben’’, zegt Patrizio
Massaro. Hij is een van de bewoners van het
huizenrijtje Sportlaan 303, 305 en 307 en
zit in zijn huiskamer aan de eettafel, geflankeerd door zijn buren Ron Verhulst en Wim
Schmale (zoon van de voormalige drogist van
het ‘Mezenpleintje’) om nog eens haarfijn uit
te leggen wat hen dwars zit. Patrizio is naar
eigen zeggen weliswaar een ‘derde-generatieItaliaan’ (,,Mijn beide opa’s kwamen begin
jaren twintig naar Nederland en hebben hier
elk een terrazzobedrijf opgericht’’) maar in zijn
bloed zit nog veel mediterrane passie, hetgeen
tijdens het gesprek nog goed aan zijn betoogtrant te merken is. ,,In het wijkblad stond een
paar maanden geleden een nogal lyrische tekst
over het nieuwe Sportlaanprofiel. Daar valt
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wat ons betreft nog wel wat op af te dingen,
want het is niet allemaal goud wat er blinkt’’,
aldus Patrizio.

Kruisbeklaan
De belangrijkste grief van het drietal heren is
kort gezegd dat er een halte van bus 24 voor
hun deur kwam te liggen – ,,met alle overlast van dien en ook nog een verlies van vijf
parkeerplekken’’ - terwijl die naar hun mening
veel beter en logischer bij de ‘monding’ van de
Kruisbeklaan had kunnen worden gepositioneerd, zoals ook bij de Vliegenvangerlaan is
gebeurd. Daar was tot twee jaar geleden ook
een halte, maar die is tot ongenoegen van een

aantal omwonenden opgeheven. Patrizio: ,,De
gemeente ging er kennelijk van uit dat een
halte bij de Oude Buizerdlaan het best zou
zijn, gezien de scholen die in het verlengde van
de Buizerdvijver liggen. Maar de HALO, die
vroeger in dit buurtje de grootste leverancier
van buspassagiers was, is inmiddels verhuisd
naar het Zuiderpark! Bij de Kruisbeklaan heeft
de bus een veel groter potentieel aan klanten.
De gemeente ging trouwens bij de herinrichting sowieso uit van oude gegevens, want de
plekken waar de Vliegenvangerlaan, Oude
Buizerdlaan en Kruisbeklaan op de Sportlaan
uitkomen, bleef men ‘kruispunten’ noemen,
terwijl het in feite T-splitsingen zijn, die in de
nieuwe situatie niet eens meer naar de doorgaande rijbaan leiden, maar naar de ventweg.’’

Brief
,,Helaas kregen we bij de gemeente geen poot
aan de grond’’, interrumpeert Wim Schmale.
,,Toen de ontwerpplannen bekend werden, in
2016, hebben we een brief geschreven, maar
we kregen te horen dat we te vroeg waren
en dat er nog niks definitief was. Vervolgens
hoorden we niks meer. Maar later bleek dat
mensen die geprotesteerd hadden tegen een
geplande bushalte voor hun huis bij de nieuwe
Wildhoefrotonde wél hun zin kregen. Die halte
werd verplaatst naar de Vliegenvangerlaan.’’
Patrizio: ,,En dat is buiten ons om gebeurd,
terwijl we juist hadden gevraagd bij dat
proces van haltekeuzes te worden betrokken.
Uiteindelijk bleek ook de wijkvereniging niets
meer voor ons te kunnen doen.’’ Ron Verhulst:
,,We zijn gewoon genegeerd en in de maling
genomen.’’ Patrizio: ,,Daarom zullen we ons
tot en met de Raad van State tegen die bushalte hier blijven verzetten.’’
Haagse Beek
Een ander punt van zorg voor het driemanschap is de geplande verbreding van de
Haagse Beek, uitgerekend recht tegenover hun
woningen. Op zich is er met die verbreding

niks mis, maar het gevolg ervan zal volgens de
heren wel zijn dat vrijwel al het omringende
geboomte zal worden gekapt, waardoor ze hun
groene uitzicht op de Bosjes van Pex kwijt zullen raken. ,,De gemeente beweert dat de beek
meer licht nodig heeft, maar dat is een kulverhaal’’, moppert Patrizio, terwijl hij een gemeentelijke schetstekening laat zien waarop de verbreding is aangegeven. ,,Er zijn genoeg plekken
waar de beek licht krijgt, bij de Balsemienlaan
bijvoorbeeld en bij het Rode Kruisplantsoen.
Het kan toch niet zo zijn dat de beek in dit
stukje Sportlaan ineens ‘dood’ gaat?’’

Opblaas-sporthal
,,Als die bomenkap in de Bosjes van Pex doorgaat, zullen we trouwens in de winter zicht
krijgen op een enorme opblaashal die HBSCraeyenhout voor z’n hockeyteams wil gaan
neerzetten.

Dat ding zal ook worden verhuurd aan andere
sportverenigingen en aan scholen. De vergunningaanvraag bij de gemeente loopt officieel
nog, maar we denken dat die hal met twee
speelvelden voor zaalhockey erin er wel komt.
Dat is natuurlijk geen prettig uitzicht, zo’n 10
meter hoge ufo, en daar komt bij dat het in de
normaal stille wintermaanden een bron van
lawaai zal zijn, niet alleen vanwege het publiek
dat erop af komt, maar ook door de bijbehorende blowers en heaters van die hal. Nu zijn
Ron en ik toevallig allebei HBS’ers, dus we zullen proberen onze invloed aan te wenden om
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zo min mogelijk last van dat gevaarte te krijgen,
maar soms denk ik, als ik alles bij elkaar optel
wat we nu meemaken: waar hebben we dit allemaal aan verdiend?’’
,,Begrijp me goed’’, besluit Wim Schmale, ,,ik
loop hier echt niet elke dag over te tandenknarsen, maar leuk is anders.’’

Commentaar van Stef Tours,
verkeerscommissie Vogelwijk
De verkeerscommissie en de gemeente hebben hun uiterste
best gedaan om de afgelopen jaren wijkbewoners tijdig te
informeren over wat er gaande was en zou gaan gebeuren.
Diverse door omwonenden gemaakte bezwaren tegen
bepaalde voorstellen zijn door de verkeerscommissie tegenover de gemeente kenbaar gemaakt en op verzoek van de
wethouder van verkeer opnieuw beoordeeld en besproken,
ook met deze bewoners van de Sportlaan. Daar waar een
substantiële verbetering aan te brengen was, heeft dit geleid
tot aanpassing van de plannen. De bushalte ter hoogte
van de Oude Buizerdlaan is conform gemeentelijk beleid
verplaatst naar ná de ‘kruising’ om de verkeersveiligheid voor
overstekende voetgangers en fietsers daar te vergroten.
Dit gemeentelijk besluit is na diverse juridische toetsen
blijven staan.
Dat er een halte is vervallen, was een gevolg van het HTMbeleid van de laatste jaren. Er waren 5 haltes in een gebied
waar volgens de huidige norm 3 zouden volstaan. De oude
halte aan de Kruisbeklaan lag wel erg dicht bij de volgende
halte aan de Balsemienlaan. Bovendien had de Kruisbekhalte maar een beperkt aantal in- en uitstappers. Ook al ging
de HALO weg, dan nog had de halte bij de Oude Buizerdlaan
een flink verzorgingsgebied, met behalve de omwonenden
ook het Sportpark Laan van Poot (met de atletiekbaan en de
Hellashal), de twee basisscholen en de sportclubs in de Bosjes
van Pex. Bij de afweging kwam ook nog het gegeven dat
er bij aanleg van een nieuwe halteplaats in de kom van de
Kruisbeklaan meer groen had moeten sneuvelen.
Wat de Haagse Beek betreft: de plannen voor het herinrichten van de groenstrook langs de Bosjes van Pex bevinden zich
nog steeds in de fase van een schetsontwerp. Er is vertraging
opgetreden door een discussie met het Hoogheemraadschap
Delfland. De genoemde bezwaren, zoals de vraag of het
wel nodig is de beek over de gehele lengte extra lichtinval te
geven, zijn bij de gemeente bekend.

8
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Straatfeest Tuinfluit
Na een succesvolle editie in de aanloop naar
de zomervakantie van vorig jaar hebben
bewoners van de Tuinfluiterlaan ook dit jaar
begin juli weer een straatfeest georganiseerd.
Geestdriftig stelden Frans Slabbekoorn, Luc
van Stiphout, Martijn Kloosterman, Bart
Snijders en Anke Bijnen een fraai programma
samen waarin jong en oud op zaterdag 6 juli
aan hun trekken zouden komen.
Nadat de kinderen ’s middags een stapel pannenkoeken hadden weggewerkt konden zij
het springkussen op of geschminkt worden
en zelfs een ‘glittertatoeage’ laten zetten. Een
grote verrassing was dat de kinderen op de
foto konden met de geliefde tekenfilmfiguren
Elsa en Paw Patrol die ‘toevallig’ in de straat
op bezoek kwamen. Ook had ieder recht op
een lekker ijsje van de ingehuurde ijskar.

terlaan
Kunstroute
Later in de middag was er voor de volwassenen
een kunstroute uitgezet (georganiseerd door
Anke Bijnen) waarbij buurtbewoners door hen
gemaakte kunst toonden. Later was het druk bij
de tafel waar uitleg werd gegeven over het spel
Mahjong, dat uiteraard ook werd gespeeld.
Na een apéritief werd er ’s avonds gezamenlijk
gezellig en lekker gegeten. Als afsluiting, toen

de kinderen op bed lagen, was er geen vuurwerk maar een pubquiz die echter vanwege
de fanatieke deelnemende teams ook voor
vuurwerk zorgde. De winnaars kregen een
wisselbokaal.
De organisatoren hechten eraan de wijkvereniging van harte te danken voor de finan
ciële steun aan het feest.
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Voorkom rattenplaag in de wijk
Door Marjet Steenhuisen
In het Rode Kruisplantsoen zijn de afgelopen maanden in toenemende mate ratten gesignaleerd.
Een bezorgde bewoonster van de Sportlaan vertelde deze zomer dat ze er geregeld een rat ziet
scharrelen of wegschieten. Zij vermoedt dat de dieren vooral worden aangetrokken door het
onhygiënisch gedrag van bezoekers aan de speeltuin in het plantsoen. Die laten namelijk nogal
wat afval en eetresten achter.
eten kunnen vinden. Maar zonder een gedragsverandering van bewoners is het een druppel
op een gloeiende plaat.
Enkele tips:

Voorkom zwerfvuil
Gooi geen afval of etensresten op straat.
Zet geen vuilniszakken of los afval naast de
publieke bovengrondse of ondergrondse afvalcontainers.
Als je geen eigen afvalcontainer hebt (in de
Vogelwijk komt dat nog nauwelijks voor), zet
vuilniszakken dan pas aan de stoeprand op de
dag dat het huisvuil wordt opgehaald, liefst zo
kort mogelijk voor de ophaaltijd. Bind de zakken goed dicht.
De wijken Morgenstond, Moerwijk en Maria
hoeve worden al een paar jaar geteisterd door
duizenden kleine behaarde inwoners van onze
stad. Inmiddels lijkt dat voor onze omgeving
niet langer een ver-van-mijn-bedkwestie.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak van rattenoverlast is
inderdaad afval of eten dat op straat of in de
tuin is gegooid. Daar zullen wij als bewoners
meer aandacht aan moeten besteden. Een rat
kan immers in een jaar tijd honderden nakomelingen voortbrengen!
De gemeente Den Haag doet er alles aan om
de plaag tegen te gaan, onder meer door vuilnisbakken tijdig te legen zodat de ratten geen

Voer de eendjes/vogels niet
Het voeren van brood of ander voedsel aan
eenden of andere vogels draagt bij aan de
populatie van ratten. Bovendien is het ongezond voor de vogels. Vaak blijft er voer liggen en dat trekt ratten aan. Sinds juli dit jaar
geldt in de wijken Mariahoeve, Moerwijk en
Morgenstond zelfs een voederverbod. Wie
wordt betrapt, krijgt een boete van 95 euro.
Toch een rat gezien?
U kunt overlast door ratten melden bij de
gemeente als u 1 of meer ratten in de buitenruimte ziet.
Doe uw melding via telefoonnummer 14070.
Het kan ook via de website www.denhaag.nl
(typ in het zoekvak ‘ratten’)
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Ellen Otto, eigenaresse van webwinkel Italian Design

‘Het begon met mooie stropdassen’
Door Ria Luitjes
Wijkgenote Ellen Otto heeft een succesvolle webshop met de naam Italian Design. Online verkoopt ze
stropdassen, lingerie, badmode en sokken van bekende merken aan klanten over de gehele wereld.
De webshop runt ze vanuit haar huis aan de Laan van Poot. Een gesprek in het ‘hart’ van haar onderneming over haarzelf, de Italiaanse invloed, mantelzorg en natuurlijk haar passie: haar onderneming.

Wie is Ellen Otto en wat voor werk deed je
voordat je de webshop begon?
,,Ik ben 67, moeder van twee zonen en oma van
twee kleinkinderen. Sinds 2003 woon ik met
mijn partner Hans Pronk, tevens medeaandeelhouder van Italian Design, aan de Laan van
Poot. Toen ik 18 was, wilde ik kapster worden,

dus ik deed de opleiding daarvoor. Kapsels ontwerpen vond ik ook heel leuk. Eigenlijk wilde
ik een eigen kapsalon op een cruiseschip. Leuke
mensen leren kennen en de hele wereld zien,
dat leek mij de perfecte combinatie. Om gezondheidsredenen kon ik die droom niet waar
maken. Ik heb de knop omgezet en daardoor

Ellen in ‘het hart’ van haar onderneming met links van haar de speciaal ontworpen verpakking voor de verzending van stropdassen

12
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kan ik nu terugkijken op een mooie carrière
van 26 jaar bij de NS. Doordat ik Frans, Duits
en Engels spreek, was ik bij uitstek geschikt
voor verschillende functies in de informatievoorziening richting klanten, maar ook intern.
Door automatisering werd de organisatie
anders ingericht, waarna ik bij de NS diverse
functies als directiesecretaresse heb vervuld,
maar ook bij Justitie en andere overheidsinstellingen. In de avonduren had ik daarvoor de
Schoevers-opleiding gevolgd.”
Vanaf 2005 ben ik naast mijn werk tien jaar
lang mantelzorger geweest voor mijn moeder,
soms heel intensief. Ik ben heel dankbaar dat
ik dat voor mijn moeder heb kunnen doen. Vier
jaar geleden is ze overleden.”
Hoe ben je in de Vogelwijk terechtgekomen en
waar geniet je hier het meeste van?
,,We woonden hiervoor in het Westland. Mijn
kinderen uit een eerder huwelijk waren het
huis al uit en eigenlijk wilden we iets kleiner
gaan wonen. We hadden een aantal wijken
uitgekozen die ons leuk leken. Om ons zoekgebied iets groter te maken kwam daar al snel
de Vogelwijk bij. Ik wilde graag iets met meer
bomen en dat is hier aan de Laan van Poot
zeker gelukt. Kleiner wonen niet helemaal,
maar dat vinden we geen probleem.”
,,Naast het vele groen genieten we van de
locatie, want wij zijn wandelaars. Een wandeling van tien kilometer over het strand en in de
prachtige duinen, daar draaien wij onze hand
niet voor om. We wandelen bijvoorbeeld wel
eens naar de Zandmotor. Het uitzicht op de
duinen en het uitzicht vanuit de duinen op de
wijk is elke keer weer bijzonder.”
Heb je Italiaanse roots, gezien de naam van je
webshop?
,,Nee, dat niet maar Italië is al sinds de jaren
negentig onze favoriete vakantiebestemming.
Zolang wij elkaar al kennen gaan wij elk jaar op
vakantie naar Italië. Wij werden daar altijd aangetrokken door de prachtige stropdassen die

de Italiaanse kledingwinkels in het assortiment
hadden. ‘Deze dassen zie je nooit bij mannen
in Nederland’, zeiden we tegen elkaar. In 2006
ontstond zo het idee om die stropdassen via
een webshop in Nederland te gaan verkopen.
Vandaar de naam Italian Design.”
Het is daar niet bij gebleven
,,Dat klopt. De verkoop van stropdassen was
best succesvol. Dat ze voor 100% gemaakt
zijn in Italië, bleek erg belangrijk, want
Nederlanders zijn aardig merkgevoelig. We
hebben daarom al snel ons assortiment uitgebreid met lingerie, badmode en sokken van bekende Italiaanse merken. Lingerie en badmode
zijn nu onze meest populaire producten.’’
,,Het is ook niet alleen bij Italiaans gebleven.
In 2008 kwam de crisis met als gevolg dat
iedereen de hand op de knip hield. Op zoek
naar nieuwe kansen zijn we ons assortiment
wereldwijd gaan verkopen. Om onze doelgroep
te vergroten hebben we bekende merken uit
andere landen toegevoegd. Het overgrote deel
van onze portfolio is overigens nog steeds
Italiaans!”
Nederland telt zo’n 37.000 webwinkels.
Is dat niet lastig concurreren?
,,We zitten met onze producten in het duurdere
segment. Onze klanten bevinden zich wereldwijd en kennen de kwaliteit van onze merken.
Wij verkopen zonder problemen bijvoorbeeld
sokken in Qatar en bikini’s in Finland. Onze
klanten kennen niet alleen de merken die we
verkopen, maar ook onze persoonlijke service.
Dat wordt gedeeld met vrienden, familie en
andere bekenden. Ook onze verpakkingen zijn
uniek. Zo hebben we voor onze stropdassen
speciaal een verpakking laten ontwerpen in de
vorm van een stropdas. Elke bestelling is voor
de ontvanger als het ware een cadeautje.”
,,Met onze service zetten wij net dat extra
stapje. Hierdoor hebben onze klanten eigenlijk
nooit een miskoop. Dankzij mijn inmiddels jarenlange ervaring in het verkopen van lingerie
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heb ik zelf compleet nieuwe maattabellen ontwikkeld. Met het stellen van een
paar vragen weet ik precies de verhoudingen van een vrouw en weet ik welke
maat van welk merk zij moet bestellen.
Retourzendingen, die voor grote webwinkels een enorm probleem zijn, komen bij
ons eigenlijk niet voor. Bestelt een nieuwe
klant bijvoorbeeld van één model bh drie
verschillende maten, dan neem ik even
contact op om te checken of het geen vergissing is. Dat voorkomt retourzendingen.’’
,,Wij hebben veel op voorraad, zodat we
snel kunnen leveren. Is er een keer iets
niet, dan is de relatie met onze leveranciers zo goed dat wij het binnen een paar
dagen in huis hebben. Voor onze klanten
is dat eigenlijk nooit een probleem. Door
onze persoonlijke benadering nemen onze
bestellingen alleen maar toe. Kijken naar
de concurrerende webshops doen we dan
ook bijna niet.”

Nu de zon haar licht
tempert

We zitten nu in het ‘hart’ van je
onderneming: je werktafel in je eigen huis.
Bevalt die werkplek?
,,Alleen voor het versturen van de bestellingen ga ik een paar keer per week naar het
postkantoor. Verder heb ik mijn producten,
verpakkingsmateriaal, mijn telefoon en
mijn laptop nodig om mijn bedrijf te runnen, en dat kan allemaal vanuit ons heerlijke huis. Dat bevalt me prima. Hans werkt
overigens ook vanuit huis. Hij heeft een
administratie- en fiscaal adviesbureau. Hij
heeft erg veel telefonische adviesgesprekken met zijn klanten. Daardoor kunnen wij
niet in dezelfde ruimte werken. Hij werkt
vanuit zijn kantoor boven en ik beneden.
Om zeven uur gaan we samen eten koken
en genieten van een wijntje. De perfecte
combinatie!’’

kijk oma, dat is de wereld, die is eigenlijk bol
en dat zijn de zeeën en oceanen, maar
de sterren zijn er pas als het nacht is

Nu de zomervogels vertrekken, de zon
haar licht tempert, een nachtelijke schaduw
over stad en land zich te rusten legt
zie ik de kleine jongen voor zijn open
zolderraam uitgelicht in de
herfstige duisternis staan
de geur van afgevallen blad, nat asfalt
en het zilte van de zee stijgt op naar
zijn venster, hij wenkt en roept
dat ik naar boven moet komen naar
zijn kamer waar een nieuwe kaart
hangt bij zijn bed

sommige sterren geven licht, die zie je zelfs
terwijl ze niet meer bestaan, zouden wij dat
ook kunnen: er zijn en er niet zijn?
jij bent de oudste oma, dan ga jij
het eerste dood en
even hangt er in de lucht
een bijna tastbaar wederzijds verdriet
om wat er is en er ooit
niet meer zal zijn; of toch?

Olga Millenaar
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Woningproject op voormalige
kerklocatie Sportlaan van start
Wie eind augustus een kijkje nam op de plek aan de Sportlaan waar tot voor kort de Sacraments
kerk stond, zag er nog niets dan kale zandhopen. Toch is de bouw van het twaalf woningen tellende
project De 12 Pauwen door het Westlandse bouwbedrijf Van Mierlo officieel begonnen. Nadat in
het voorjaar al het noodzakelijke ondergrondse werk (leidingen e.d. en de infrastructuur voor het
warmtenet) was verricht, arriveerde eind juni een boorstelling om funderingspalen in de grond
te boren. Toen dat na twee weken bijna klaar was, arriveerde op 11 juli een groep toekomstige
bewoners van het project om symbolisch de laatste paal in de grond te zetten, waarna uiteraard
champagne vloeide.

Deze aanblik bood
het bouwterrein eind
augustus. Binnenkort
zullen na het storten
van het funderingsbeton
de contouren van de
toekomstige woningen uit
de grond oprijzen.

16
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Nieuw elan voor organisatie
kinderactiviteiten in de wijk

In de lange geschiedenis van de wijkvereniging (opgericht in 1945) hebben activiteiten
voor kinderen altijd een belangrijke rol
gespeeld. Eind vorig jaar echter dreigde deze
pilaar te wankelen omdat de Commissie
Kinderactiviteiten nog maar één lid telde,
Alphons Jacobs. Een oproep in het wijkblad
om nieuwe vrijwilligers te werven, had nauwelijks resultaat, maar na een tweede oproep
kwam er meer beweging in. Uiteindelijk
slaagde Alphons (die inmiddels had besloten zelf aan te blijven) erin een grotendeels
nieuw kinderactiviteiten-team te smeden, dat
zich bij dezen trots presenteert.

Van links naar rechts: Alphons Jacobs
(Kiplaan), Frederike Privat (Spotvogellaan,
Joost Meppelink (Kwartellaan), Francine
Loos (Spotvogellaan) en Henk Rusting
(Kauwlaan).
Verder is Flip Petri aan de club toegevoegd
voor hand- en spandiensten. En er kunnen
nog meer vrijwilligers bij, want vele handen
maken nu eenmaal licht werk. Stuur een mailtje naar:activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
Zo kunnen we dit najaar zo goed als zeker
weer een vossenjacht voor de jeugd verwachten en komend jaar wellicht weer een
paaspuzzeltocht.
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Huisarts Bruno van Ek draagt na 28 jaar z’n praktijk over

‘Als solist is dit beroep vandaag de
dag bijna niet meer te behappen’
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
In 1991 vestigde Bruno van Ek zich als huisarts aan de Nieboerweg, op de grens van het stukje
‘niemandsland’ tussen de Vogelwijk en Duindorp. Hij begon er, met assistentie van zijn vrouw
Monique, een praktijk aan huis waarvoor hij zich de afgelopen 28 jaar naar eigen zeggen ,,met
hart en ziel’’ heeft ingezet. Maar nu hij de 66 jaar nadert, vindt hij het welletjes. Twee vrouwelijke
collega’s nemen zijn werk over, eerst nog op de vertrouwde locatie, maar vanaf begin komend jaar
in woonzorgcentrum Uitzicht. Op 29 september neemt Bruno met een receptie afscheid van zijn
patiënten. ,,Ik heb lang geaarzeld of ik al dan niet zou stoppen, maar toen ik de knoop eenmaal had
doorgehakt, wist ik zeker dat het een juiste beslissing was.’’

Laatbloeier
,,Als huisarts was ik een laatbloeier’’, zegt
Bruno, ,,omdat ik al tegen de dertig liep toen
ik met de studie begon.’’ Hij werd geboren in
Voorschoten, maar groeide op in het centrum
van Den Haag, op een steenworp afstand van
het Binnenhof. Toen hij na z’n middelbare
school geneeskunde wilde gaan studeren, werd
hij vanwege de grote toeloop van gelijkgezinden geconfronteerd met een lotingssysteem.
,,Enkele jaren achtereen kwam ik niet aan de
bak. Intussen had ik besloten me voorlopig te
werpen op de opleiding fysiotherapie. Aan het
eind daarvan werd ik in Leiden eindelijk alsnog
tot de faculteit geneeskunde toegelaten. Nou ja,
reken maar uit hoeveel jaar er dan nog bijkomt
eer je als huisarts kunt beginnen. Ik heb wel
de mazzel gehad dat ik in mijn studiejaren nog
wat kon bijverdienen als fysiotherapeut.’’
Groei
In 1991 nam Bruno, inmiddels getrouwd met
Monique die van huis uit ook fysiotherapeut is,
de huisartsenpraktijk over van Jaap den Heijer
die aan de Laan van Poot zetelde, in een prachtig pand ter hoogte van de Nachtegaallaan.
,,Wij woonden toen in Scheveningen en vonden
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na enig zoeken dit schitterende huis aan de
Nieboerweg, met een diepe achtertuin die
overloopt in de Bosjes van Poot. Er stond een
garage, die we hebben laten slopen om op die
plek een praktijkruimte te kunnen bouwen.’’
,,Het was geen grote praktijk en het patiëntenbestand was nogal vergrijsd, maar in rap
tempo kwam daar groei in, en verjonging.
Uiteindelijk had ik ruim 2200 patiënten,
ongeveer de helft uit de Vogelwijk en verder voornamelijk uit Scheveningen-dorp en
Duindorp. Al die jaren is Monique mijn grote
steun en toeverlaat geweest. De administratieve werkdruk voor huisartsen is de afgelopen
decennia enorm toegenomen, maar Monique
nam mij de hoofdmoot van die rompslomp uit
handen. We vormden een maatschap, waarin
Monique naast haar functie van POH, oftewel
Praktijkondersteuner Huisarts, ook de praktijkmanager was.“

Gespecialiseerde assistenten
Overigens nam voor de huisartsen niet alleen
het verplichte administreren en rapporteren
sinds de jaren negentig in omvang toe, dat
gold ook voor het aantal consulten en medische handelingen. ,,Als solist is dit beroep
tegenwoordig bijna niet meer te behappen’’,
stelt Bruno van Ek vast. ,,Je krijgt zó veel op
je bord! Daarom zijn er de laatste tijd in veel
huisartsenpraktijken gespecialiseerde assistenten bij gekomen die aparte spreekuren houden
voor bijvoorbeeld diabeteszorg, voor mensen
met luchtwegproblemen of mensen met harten vaatziekten.’’
,,Het aantal huisbezoeken groeide trouwens
ook, want het is nationaal beleid geworden dat
oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen en pas naar een zorginstelling
gaan als het echt niet meer gaat. Bovendien
wordt de mens gemiddeld almaar ouder hè,
zeker in een welvarende omgeving als de
Vogelwijk, met de zee en de natuur om de
hoek.’’

Ontspannen
Gedurende al die drukke jaren hebben Bruno
en Monique (die ook nog ouders zijn van een
dochter en zoon) geprobeerd ervoor te zorgen
dat stress niet de overhand kreeg. Dat betekende dus: op gezette tijden ontspannen en de
zinnen verzetten. ,,We hebben altijd een hond
gehad, dus dat dwong ons al om regelmatig
even lekker in de duinen te gaan wandelen. En
al jarenlang ga ik elke week hier bij Houtrust
met een vriend een uurtje squashen. Heerlijk
alles van je af meppen! Aan het begin van het
jaar op wintersport, dat was ook altijd een heilig moeten. En ‘s zomers tankten we ook weer
bij, soms met z’n tweeën, soms met een groep
vrienden, zoals vorig jaar naar Zuid-Afrika en
dit jaar naar de States. De praktijk blijft dan
trouwens gewoon draaien. Het is een geruststellende gedachte dat er dan een waarnemer
dienst doet. Dat doe ik natuurlijk op mijn beurt
ook voor andere collega’s als ze met vakantie
zijn of wegens ziekte niet kunnen werken.’’
Huisartsenpost
Toen Bruno de afgelopen jaren de mogelijkheden verkende om rond z’n 66ste zijn praktijk over
te dragen, hoopte hij dat er een huisartsenpost
zou worden gevestigd in het voormalige Rode
Kruisziekenhuis aan de Sportlaan. ,,Maar toen
de toekomst van dat complex almaar in de mist
bleef hangen, doemde er een ander scenario op.
Steven Verhagen Smits, die ik ken als apotheker
en als echtgenoot van huisarts Kim Verhagen,
kwam met het idee om in woonzorgcentrum
Uitzicht aan de Zonnebloemstraat enkele
huisartsenpraktijken onder te brengen. Dat idee
wordt binnenkort realiteit, want begin volgend
jaar wordt in Uitzicht een prachtige, goed
geoutilleerde huisartsenpost geopend, met drie
praktijken, een apotheek en een ruimte voor
bloedafname.’’
,,Twee vrouwelijke collega’s, Britta Tasseron en
Marianne van Ketwich Verschuur, zullen daar
mijn praktijk gaan voortzetten. Britta werkt al
sinds april aan de Nieboerweg met mij samen,
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Vogelwijkwandeling la
Door Fred van der Burg
Het jaar 2018 stond in Den Haag niet alleen
in het teken van 100 jaar Vogelwijk. Ook
werd dat jaar met diverse manifestaties
het eeuwfeest gevierd van de Nieuwe
Haagse School, de architectuurstijl die zo
kenmerkend Haags was in de jaren twintig
van de vorige eeuw, de periode waarin de
stad sterk groeide.
Bruno met zijn steun en toeverlaat Monique

dus die is dan inmiddels al aardig ingevoerd.
Monique blijft trouwens ook nog als ondersteuner in de praktijk werken – ze weet nog niet voor
hoe lang – evenals onze twee assistentes Linsey
en Stefanie.’’

Receptie
Op zondag 29 september houdt Bruno van Ek in
het hem zo vertrouwde squashcentrum Houtrust
van 17.00 tot 20.00 uur een afscheidsreceptie voor zijn patiënten en anderen met wie hij
beroepshalve veel te maken heeft gehad. Ook z’n
opvolgsters zullen daar uiteraard aanwezig zijn.
,,Het klinkt als een enorm cliché, maar ik denk
dat ik de vele menselijke contacten die ik al die
jaren als arts heb gehad de eerstkomende tijd erg
zal missen’’, erkent hij. ,,Met veel mensen bouw
je immers een goede band op. Ik houd overigens
op medisch gebied nog wel wat activiteiten
over, want ik ben lid van het regionaal Medisch
Tuchtcollege en dat zal ik voorlopig nog voortzetten. Boeiend werk is dat! En verder eh… ga ik
m’n achtertuin eens mooi op orde brengen, want
die is de laatste tijd nogal verwaarloosd. En ik ga
eens nadenken wat we zouden kunnen doen met
onze praktijkruimte die binnenkort leeg komt te
staan.’’
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Elementen uit de architectuur van kunstenaarsgroep De Stijl, architect H.P. Berlage en
diens Amerikaanse vakbroeder Frank Lloyd
Wright kwamen in de Nieuwe Haagse School
bij elkaar. De stoere en expressieve baksteenarchitectuur met strakke lijnen en geometrische volumes, gepaard aan decoratieve
elementen zoals glas-in-loodramen, vormden
meer dan de Amsterdamse School de aanzet
tot de latere moderne architectuur.

Inspiratiebron
De architectuurstijl van de Nieuwe Haagse
School bezorgde Den Haag een grote reeks
iconische gebouwen en monumentale karakteristieke stadsbeelden van hoge kwaliteit.
De innovatieve ‘woonhotels’, onder meer
aan de Benoordenhoutseweg, en de manier waarop de gemeente zorgde voor een
harmonieus samenhangend stadsbeeld zijn
een inspiratiebron geweest voor de huidige
ontwikkeling van Den Haag.
De architectuurstijl uit het interbellum
van de 20e eeuw is te vinden in wijken als
Benoordenhout, Bezuidenhout, Marlot,
Laak, Zuiderparkbuurt, Heesterbuurt,
Vruchtenbuurt, Bloemenbuurt en ook de
Vogelwijk.

angs iconen van de Nieuwe Haagse School
Boek en wandelexcursies
In het kader van 100 jaar Haagse School is een
prachtig boek over dit onderwerp verschenen
van de hand van de bekende Haagse architectuurhistoricus Marcel Teunissen. Er is ook
een drietal symposia gehouden en bovendien
heeft het organisatieteam van het eerbetoon
aan de Nieuwe Haagse School acht architectuurwandelingen uitgezet in bovengenoemde
wijken. Deze wandelexcursies zijn beschreven
in handzame geïllustreerde folders, waarvan
er tot het afgelopen voorjaar zeven waren
verschenen. De enige ‘missing link’ was nog de
Vogelwijk, maar dat deel van het octet is deze
zomer ook van de pers gerold.

De wandelfolders zijn zolang de voorraad
strekt gratis te verkrijgen bij de VVV op het
Spui (bij de hoofdingang van het stadhuis
complex), maar ze staan ook online op de
website www.nieuwehaagseschool.nl zodat
liefhebbers ze desgewenst kunnen uitprinten.

Extra wijkwandelingen
De organisatie van 100 jaar Nieuwe Haagse
School verzorgt ook wandelingen onder leiding van een of meerdere deskundige gidsen.
In de Vogelwijk zijn op 3 en 31 augustus al
dergelijke excursies gehouden. Ze voerden
langs de pareltjes in de wijk, zoals de woningen van de architecten Buijs, Gerretsen, Fels,
Kropholler en natuurlijk de appartementenflat van De Haan op het Fazantplein.
Omdat er een enorme belangstelling bestond
en de wandelingen binnen een paar uur
waren volgeboekt, is besloten twee extra wandelingen te organiseren en wel op
• zaterdagmiddag 28 september en

• zaterdagmiddag 5 oktober

De wandeling duurt ongeveer twee uur. De
tocht voert door het noordelijk deel van de
wijk, grofweg tussen de Nachtegaallaan en de
Kwartellaan.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden is echter wel verplicht!
Dit kan door het sturen van een mailtje naar
100jaar@nieuwehaagseschool.nl
Wie zich aanmeldt, krijgt een e-mail terug
met het tijdstip en het vertrekpunt. Op de
genoemde website is meer informatie beschikbaar over de wandelingen, activiteiten,
literatuur en achtergronden.
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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.

Van huis naar thuis
,,Er waren vroeger wel 700
hofjes in Den Haag, waarvan
er heden ten dage nog 115
over zijn. De helft daarvan is
in Scheveningen gesitueerd.”
Aldus Theo van Maanen,
Vogelwijkgids tijdens een wandeling in juli naar hofjes in het
Haagse centrum. Ze zijn lang
niet allemaal vrij toegankelijk,
maar we mogen binnen kijken
in De Hof van Wouw.
We krijgen daar een rondleiding
van een heuse regentes, die
met veel verve vertelt over de
geschiedenis van dit hof, in de
zeventiende eeuw gesticht door
Cornelia van Wouw, een rijke
Haagse dame. Wat opvalt is de
serene sfeer en de verzorgde
tuin. De huisjes en bijgebouwen
zijn goed onderhouden. We
zien een historische groentekas,
een mooie tuinkamer die als
groepsruimte te huur is en een
populaire B&B. Ik verwonder
me over de eisen - in de geest
van Cornelia van Wouw - die
gesteld worden aan het wonen
in het hof. Je moet vrouw zijn,
boven de 50 jaar, christelijk en
alleenstaand. Bovendien mag je
geen bezit hebben. We mogen
zelfs binnenkijken bij een bewoonster in haar ‘tiny house’. Ze
maakt de indruk dat ze zich er
thuis voelt.
Deze inspirerende wandeling
naar de bijzondere wereld van
de hofjes was georganiseerd
vanuit de ouderencommissie

van de wijkvereniging. Het
was extra leuk dat we dit op
een mooie zomerdag konden
doen. Erna namen we nog een
drankje in het Nutshuis, een
mooie plek in het centrum met
een prachtige tuin.
Activiteiten in de wijk
Mijmerend in het stille besloten
hofje waar zo weinig lijkt te
gebeuren moest ik denken
aan de dynamische Vogelwijk
waar ondanks het stille uiterlijk
steeds van alles gebeurt.
In de twee jaar die ik er nu
woon heb ik allerlei contacten
gelegd, onder meer door me
aan te sluiten bij de gezellige
Houtrustkoffie op de eerste en
derde maandag van de maand,
het maandelijkse diner-uitje
van De Vrije Vogels, het wandelen op dinsdagmorgen in de
duinen en ook de genoemde
wandeling naar hofjes in het
centrum.
Het zijn allemaal activiteiten
die gelegenheid geven elkaar
te leren kennen en verhalen en
achtergronden met elkaar te
delen. En dan heb ik het niet
eens over al die andere leuke
en nuttige activiteiten in de
wijk waar ik niét aan deel heb
genomen. Stuk voor stuk zijn
het laagdrempelige activiteiten
die met zo min mogelijk aansturing plaatsvinden. Chapeau
voor alle initiatiefnemers die dit
gaande houden! Betrokkenheid

Door Anja Knoope
bij elkaar is de start van betrokkenheid bij de wijk.
Samen problemen aanpakken
Als je inzoomt op de bewonerspopulatie van de Vogelwijk,
zie je een grote diversiteit, in
leefstijlen tot en met verschillen
in denken. Ook over leefbaarheid en veiligheid. Kijk alleen
maar naar hoe verschillend
gedacht wordt over de huidige
parkeerproblemen (wijkblad
juni). Diversiteit vind ik aantrekkelijk omdat die leidt tot verrassing, dialoog en empathie. Het
maakt leren over en van elkaar
mogelijk en dringt vooroordelen terug. Hierdoor kun je
vraagstukken op wijkniveau met
elkaar aanpakken.
Naast het genoemde parkeerprobleem zijn er meer zaken
te noemen, zoals keuzes voor
duurzame warmtebronnen.
Natuurlijk zit iedereen daar
anders in, maar gezamenlijk en
door over onze eigen muurtjes
heen te kijken, komen we vast
tot oplossingen waar bijna
iedereen mee kan leven. In mijn
opinie vormen de activiteiten
op wijkniveau hiervoor het
bindmiddel.
Deel uitmaken van een gemeenschap geeft mij het gevoel ergens bij te horen. Van louter een
huis bewonen aan de Sportlaan
ben ik me in ruim een jaar tijd
in deze wijk meer en meer echt
thuis gaan voelen.
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing, Commissie Ouderenactiviteiten - ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
Ik hoop dat iedereen een goede zomer heeft
gehad en leuke dingen heeft kunnen doen
en daarmee weer heeft bijgetankt voor de
herfst en winter. Voor de komende periode
staan de volgende activiteiten op stapel:

Architectuurwandeling met
Paul Corbey op 11 september
Deze activiteit is ook al aangekondigd in het
vorige wijkblad. Per abuis stonden daar twee
verschillende aanvangstijden vermeld. De
juiste aanvangstijd is 14.00 uur bij de ingang
van het Provinciehuis, Zuid Hollandplein 1.
Op 23 maart hebben we al een keer mogen
proeven van wat Paul Corbey allemaal in
huis heeft aan kennis over architectuur
van onze stad en aan welke projecten hij
zelf heeft meegewerkt. Uitgangspunt voor
deze vervolgwandeling is zijn boek Bouwen
en betekenis, de symboliek van de gebouwde
omgeving.
We beginnen bij het Provinciehuis. De route
gaat richting de Grote Markt en daarna de
tramtunnel in. Paul vertelt over de problemen bij de bouw die voor veel schade en vertraging zorgden. Bovengronds lopen we naar
het stadhuis en verder naar Den Haag CS,
waar de wandeling eindigt. Dit laatste deel
zal in het teken staan van de ombouw van
vroegere ministeries in kantoren, gemengd
met woningen. Halverwege de wandeling
zullen we een koffiestop inbouwen.

Programma in het kort
Datum: woensdag 11 september
Tijd: 14.00 uur
Duur: 2 à 2,5 uur
Verzamelen: Provinciehuis Zuid
Hollandplein 1
Deelnemers: maximaal 15
Kosten: geen

Opgeven: bij Ine Essing via e-mail: ouderen@
vogelwijkdenhaag.nl onder vermelding van
naam, adres en telefoonnummer. Als dat niet
lukt, telefonisch via nummer 070-3460604.

Wandeling Park Sorghvliet
op dinsdag 22 oktober
In het besloten park Sorghvliet, waarin het
Catshuis staat, maken we op 22 september
een wandeling onder leiding van een gids
van het IVN, die ons onder meer zal vertellen
over de geschiedenis en de bijzondere vegetatie (o.a. geneeskrachtige kruiden) van deze
buitenplaats. Bij de ingang van het park hangt
het gedicht Sorgh-vliet van de eerste eigenaar,
raadpensionaris Jacob Cats:
Ik wil hier mijnen geest in vrijheid laten zweven
En laat, al die het lust, bij vorst of prinsen leven
Want die een hoge staat, of wichtig ambt bekleedt
Is nimmer buiten zorg, en zelden buiten leed
Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen
Om daar bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen...
Cats kocht hier in 1643 een boerderij met
omliggende landerijen om er zijn landgoed van
te maken. Hij hoopte daar naast zijn drukke
werkzaamheden tot rust te kunnen komen.
Vandaar Sorgh-Vliet, een gebied waarin hij zijn
‘zorgen kon laten vlieden’.

Programma in het kort
Datum: dinsdag 22 oktober
Tijd: 11.00 uur
Verzamelen: ingang Sorghvliet,
Scheveningseweg 24
Duur: 1,5 uur
Deelnemers: maximaal 15
Kosten: geen
Opgeven: per e-mail bij:
marjanscheeres@gmail.com
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Onverklaarbare spookgeluiden
in en rond een jaren-dertighuis
Door Magda van Eijck
Oude huizen hebben charme en in een mooi oud huis in de Vogelwijk wonen is een genot. Maar
helaas niet altijd: oude huizen hebben soms gebreken. Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken,
zoals je ook zelf ervaart als je wat ouder wordt. Ons huis op de Fuutlaan is van 1930 en toen we er in
1975 introkken, was het dus al 45 jaar oud. Inmiddels wonen we al 44 jaar met veel plezier in dit nu 89
jaar oude huis, maar de afgelopen jaren heeft het pand ons soms letterlijk slapeloze nachten bezorgd.

Bromtoon
Een paar jaar geleden in november werden we,
kort nadat we in slaap waren gevallen, weer
gewekt door een enorm harde bromtoon. Waar
kwam die vandaan? We verlieten het bed,
doorzochten het huis, liepen zelfs naar buiten
– kwam het misschien van het zwembad van
de buren? – en constateerden dat het geluid
toch echt het hardst hoorbaar was in onze
eigen slaapkamer. Moe van het gezoek naar de
oorzaak, stapten we toch maar weer in bed om
verder te slapen. Gelukkig hield de brom af en
toe op en uiteindelijk stopte hij helemaal.
De volgende dag kwam de brom echter terug,
nu in de woonkamer op een plek recht onder
de slaapkamer. Ook hier was het geluid hard,
maar minder hard dan het gebrom op eenhoog
van de nacht ervoor. Het irritante geluid bleef
hierna terugkomen, maar niet op dezelfde tijden en bijna altijd ’s nachts in onze slaapkamer.
Meestal sliepen we er doorheen, maar soms
lukte dat niet. In de woonkamer hoorden we het
trouwens nog maar zelden en in de rest van het
huis ook nauwelijks.
CV-ketel
Ongeveer tezelfdertijd ontdekten we dat de cvketel kort aansloeg als we een wc doortrokken
of koud water uit de kraan pakten. Dat kon natuurlijk niet: de ketel hoorde alleen aan te slaan
als er warm water nodig was. We belden het
installatiebedrijf dat recent bij ons op de eerste
etage een nieuwe stortbak met twee waterreservoirs op de wc had geïnstalleerd en de oude
26
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met slechts één reservoir had meegenomen.
Men kwam kijken. En luisteren, want de brom
bestond nog steeds.
Wat was er de laatste tijd zoal gebeurd? Er was
in diezelfde periode ook een nieuwe mengkraan
op de douche in de badkamer op de eerste etage
geplaatst omdat de douchekop soms lekte.
Verder was in de logeerkamer voor de kleinkinderen een thermostaatknop van de radiator
vervangen. De conclusie van de installateur was
dat het daar allemaal niet van kon komen. Het
geluid zou van de pomp van de cv afkomstig
zijn. Wellicht moest de cv-ketel zelf vervangen
worden. We twijfelden daaraan, want de cv
deed het prima en dat bromgeluid was er vooral
’s nachts als de verwarming niet of nauwelijks
brandde.
Na enkele bezoeken van de installateur, die
niets opleverden, was het bijna voorjaar en we
spraken met het installatiebedrijf af dat een
medewerker van hen zodra de verwarming niet
meer nodig was de pomp uit zou komen zetten.

Ritme
Je leert ermee leven, met een spookbrom in je
huis, maar we bleven hem horen. Soms was
het op onze slaapkamer zo luid hoorbaar dat
we naar een van de logeerkamers op de tweede
etage verhuisden, maar de volgende nacht
probeerden we dan toch weer in ons eigen bed
te slapen. Na enkele maanden kwam er een
ritme in te zitten: de brom liet ongeveer van vier
uur tot zeven uur in de ochtend van zich horen.
Mijn man sliep er vaak doorheen, maar ik werd
er bijna altijd wakker van, pakte een boek en las
dan tot het ochtend werd.
Zodra de temperatuur buiten zomers werd en
de verwarming niet meer brandde, vroegen
we de installateur de pomp uit te zetten. Dat
gebeurde, maar aan de brom veranderde niets.
Het had dus – zoals we zelf al dachten – niets
met de cv te maken. Gelukkig had mijn man
inmiddels zelf al ontdekt waardoor de cv-ketel
kort aansloeg als we de wc doortrokken of koud
water aftapten: twee buizen raakten elkaar.
Hij had ze zelf wat teruggebogen. Van dat rare
fenomeen waren we toen gelukkig af, maar die
brom… die bleef.
Soda
Aan het eind van de zomer kwam de installateur
de pomp weer aanzetten, want het werd kouder
en de cv zou binnenkort weer moeten aanslaan.
We vertelden dat de brom er nog steeds was. De
installateur zou het probleem met iemand van
Eneco en met anderen bespreken. De volgende
dag kwam hij terug. Hij vroeg of ik soda in huis
had. Dat had ik. Ook wilde hij een grote emmer
of een teil hebben.De nieuwe mengkraan op
de douche van de eerste etage liet hij zitten. De

mengkraan bij het bad in dezelfde badkamer
werd echter verwijderd en in sodawater in de
teil gelegd. Op de tweede etage werd de mengkraan van de douche er eveneens afgehaald en
in dezelfde teil met sodawater gelegd. Na een
week zou hij terugkomen. Gelukkig konden we
gewoon in onze eigen badkamer op de eerste
etage blijven douchen.
Na een week werden de beide mengkranen
uit het sodawater gehaald, afgespoeld en weer
gemonteerd, waarna de installateur vertrok. En
oh wonder: die nacht was er geen brom! Ook de
nachten daarna niet. Onze kleine ‘nachtmerrie’
was voorbij.

De piep
Toch diende zich daarna weer een ander storend
geluid aan. In de winter hadden we er wat minder last van, want dan zit je niet buiten en heb je
geen ramen open staan. Dit geluid zat namelijk
niet ín huis; je hoorde het buiten. In de achtertuin was geregeld een harde doordringende
piep te horen. En als het stil was, zoals ’s nachts,
hoorde je die akelige pieptoon tot in het huis toe.
Na de bromtoestanden in het verleden wilden
we nu proberen ons niet aan die doordringende
pieptoon te storen. Ik deed er mijn best voor, tot
ik van buurtgenoten die net als wij aan de even
kant van de laan wonen te horen kreeg dat ook
zij last hadden van het gepiep. Vermoedelijk
moeten onze achterburen van de Wildhoeflaan
en wellicht nog anderen het eveneens geregeld
hebben gehoord. We hebben ons vaak afgevraagd: waar komt dat geluid vandaan en hoe
valt het te stoppen? Nooit hebben we de bron
kunnen achterhalen. Gelukkig houdt de piep
zich de laatste tijd weer koest.

Pakketservicepunt PostNL bij groentewinkel Mezenpleintje
Tot een jaar of vijftien geleden was op het winkelpleintje aan de Mezenlaan in de drogisterij van vader
en zoon Schmale een bloeiend postagentschap gevestigd. De tijden veranderden echter en honderden
postkantoren en hulppostkantoren verdwenen sindsdien uit het straatbeeld. Maar vorige maand kwam er
op het Mezenpleintje toch een vleugje van vroeger terug. De groentezaak van Ron van Arkel heeft sinds
kort een extra functie: het is een pakketservicepunt van PostNL geworden. Dit betekent dat je er postpakketten kunt afgeven en ophalen. Ron heeft dus voortaan twee petten op: die van groente- en fruitleverancier én van PostNL-dienstverlener.
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Pieter en Annemiek vertrokken

Na achttien jaar met veel genoegen in de
Vogelwijk te hebben gewoond, besloten
Pieter Duisenberg en zijn vrouw Annemiek
Rutters onlangs na een ,,ietwat uit de hand
gelopen zoektocht naar iets anders’’ hun
woonheil elders in Den Haag te zoeken,
dichter bij de uitvalswegen van de stad en
bij station Den Haag Centraal. Op zondag 14 juli gaven ze in hun huis aan de
Kwikstaartlaan 16 een afscheidsborrel voor
buurtgenoten, vrienden en andere bekenden uit de wijk.
Het nieuwe onderkomen van Pieter en
Annemiek ligt in het statige buurtje achter
het Provinciehuis, ingeklemd tussen
Koningskade, Wassenaarseweg en Jan van
Nassaustraat.

,,In verband met ons werk buiten Den
Haag is dit een betere locatie’’, aldus
Pieter. Hij werkte onder meer voor Shell
en Eneco, was van 2006 tot en met
2012 voorzitter van wijkvereniging De
Vogelwijk, werd vervolgens gekozen tot
VVD-Kamerlid, maar verruilde na vijf
jaar zijn parlementaire werk voor het
voorzitterschap van de Vereniging van
Universiteiten.
Annemiek is sinds medio 2016 directeur van het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. Voordien werkte ze onder
meer in leidinggevende en bestuurlijke
functies in MCH Westeinde.
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Kortom
Vogelwijk in Zaken: avond voor
alle ondernemers uit de wijk

Reanimatiecursus op
dinsdag 24 september

We hebben veel ondernemers in de wijk.
In bijna elke editie van het wijkblad staat wel
een ondernemer, met vaak een indrukwekkend verhaal.
We willen de komende tijd het ondernemerschap in onze wijk meer aandacht geven en
ook de onderlinge relaties tussen ondernemers stimuleren en verstevigen. De afgelopen
jaren zijn enkele malen ondernemersborrels
georganiseerd die zeer geanimeerd verliepen. Wij willen deze draad weer oppakken,
zij het op een iets andere manier. Het is
de bedoeling om vanuit de wijkvereniging
een ‘OndernemersCommunity’ op te zetten.
Enerzijds online via een groep op Linkedin en
anderzijds fysiek om elkaar beter te leren kennen en kennis uit te wisselen.

Onlangs is de Vogelwijk officieel uitgeroepen
tot zogeheten 6-minutenzone, hetgeen wil
zeggen dat iemand die een hartstilstand krijgt
binnen zes minuten levensreddende hulp kan
krijgen van burgerhulpverleners in de buurt
(in afwachting van een gewaarschuwde ambulance). Die hulpverleners hebben allemaal
een reanimatiecursus gevolgd en kunnen
gebruik maken van in de omgeving opgehangen AED-apparaten (Automatische Externe
Defibrillators) waarmee elektrische schokken kunnen worden toegediend om een hart
weer op gang te brengen. Verspreid over de
Vogelwijk hangen nu al zeven van deze AED’s
in kasten aan buitenmuren.
Dat onze 6-minutenzone in een behoefte
voorziet, is het afgelopen jaar al diverse keren
gebleken. Het alarmsysteem werkte goed en
de hulpverleners waren snel ter plaatse.

Op donderdagavond 26 september organiseren wij hiervoor van 19.00 tot 21.00 uur een
bijeenkomst in de toneelloods Bureau Dégradé
aan de Laan van Poot ter hoogte van de
Nachtegaallaan. Het programma kunt u krijgen per email en ook bekijken in de Linkedingroep Vogelwijk Den Haag in Zaken.
Naar aanleiding van onze oproep in het
zomernummer hebben al veel ondernemers
uit de wijk zich aangemeld voor de genoemde
Linkedin groep, maar ook via het mailadres
inzaken@vogelwijkdenhaag.nl krijgen we aanmeldingen binnen.
Bent u ondernemer, wilt u op 26 september
aanwezig zijn en heeft u zich nog niet aangemeld? Meld u dan aan voor genoemde
Linkedin groep of stuur een mail aan de
organisatoren Marjet Steenhuisen en Ria
Luitjes via inzaken@vogelwijkdenhaag.nl
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Wie ook burgerhulpverlener wil worden, kan
zich opgeven voor de nieuwe reanimatiecursus die op dinsdagavond 24 september
vanaf 19.00 uur zal worden gegeven in de
Heldringschool aan het IJsvogelplein.
Voor degenen die al een reanimatiecertificaat
hebben, kan de cursus ook handig zijn als
opfriscursus, want zij moeten eens in de twee
jaar ‘op herhaling’.
Aanmelden kan per mail naar
aedvogelwijk@gmail.com of via telefoonnummer 06 53 41 40 41. Graag met vermelding van
naam, adres, postcode en geboortedatum.
De kosten zijn € 30,00 voor beginners en
€ 20,00 voor gevorderden.
Bij veel zorgverzekeraars kunnen deze kosten
worden gedeclareerd.

Kortom
Nieuw concertseizoen van
pianiste Else Krijgsman
,,Ik ben nog steeds gezond en de piano is
daarvan het fundament’’, schreef ‘wijkpianiste’
Else Krijgsman deze zomer aan de redactie van
dit blad. Daarom gaat ze onvermoeibaar voort
met haar huiskamerconcerten op zaterdag- en
zondagmiddagen in haar woning aan de Laan
van Poot 298. Deze maand begint voor de
88-jarige pianiste al het zeventiende seizoen.
De concerten onder het motto ‘Else speelt en
vertelt’, waarbij de pianiste haar bezoekers ook
een glas wijn offreert, beginnen telkens om
15.30 uur en kosten 12,50, welk bedrag echter
ten goede komt aan Artsen Zonder Grenzen.
De eerstvolgende data zijn:
- zaterdag 14 en zondag 22 september
- zaterdag 12 en zondag 20 oktober
- zaterdag 9 en zondag 17 november
Met kerst en oud & nieuw zijn er altijd speciale
concerten, waarover later meer.
Wie wil komen luisteren, dient zich wel aan
te melden via het mailadres krijgsman.else@
gmail.com of telefoonnummer (070) 3230958.
Een e-mail sturen is het handigst, want dan
laat Else per kerende post weten wat ze gaat
spelen.

Teken- en schilderles in de
wijk bij Simone Kappeyne
In haar huis aan de Laan van Poot verzorgt
Simone Kappeyne ook dit najaar weer tekenen schilderlessen, zowel voor beginners als
voor mensen die al wat gevorderd zijn.
De tekenlessen, zes in totaal, zijn altijd op
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, te
beginnen op 3 oktober. Simone maakt onder
meer gebruik van de bekende tekenmethode
van Betty Edwards, Drawing on the right side

of your brain. Met deze methode kan iedereen
realistisch leren tekenen, of je nu denkt dat je
talent hebt of niet.
Naast het opbouwen van zelfvertrouwen en
durf leren de cursisten diverse technieken,
stijlen en onderwerpen (portretten, mensen,
dieren, stillevens)
Kosten (inclusief materialen): een strippenkaart van € 100 voor 6 lessen óf € 20 per
afzonderlijke les. Men kan ook een gratis kennismakingsles volgen.
De schildercursus (met acrylverf) is vanaf
oktober op dinsdagochtenden van 10.00 tot
12.30 uur. Iedereen werkt aan zijn eigen onderwerp en krijgt individuele begeleiding.
Het gaat hier om een bestaande groep, waarin
weer plaats is gekomen voor enkele nieuwe
cursisten. Je kunt op elk moment instromen.
Kosten (inclusief materialen): strippenkaart
van € 125 voor 6 lessen óf € 25 per les. Ook
hier is dus voor ‘strippenkaarthouders de
zesde les gratis en ook wat het schilderen betreft is een gratis kennismakingsles mogelijk.
Voor meer informatie en aanmelden:
simonekappeyne@ziggo.nl of 06-38149134

Vogelwijk bij Parelroute
goed vertegenwoordigd
Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober vindt
voor de elfde keer de ‘Parelroute voor de Flora
en Faunawijken‘ plaats (Heester-, Bomen-,
Bloemen- en Vruchtenbuurt en de Vogelwijk),
een prachtige route voor de liefhebbers van
kunst en cultuur.
Iedereen kan dan in deze wijken op bezoek
bij bewoners die een bijzondere hobby of
verzameling hebben of die een bepaalde tak
van kunst beoefenen. Het routeboekje is vanaf
half september verkrijgbaar o.a. bij de bibliotheek in de Fahrenheitstraat en bij een aantal
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winkeliers. Ook kunt u kijken op
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl
De opening vindt dit jaar op 12 oktober om
11.00 uur plaats in wijkgebouw De Hyacint
(Anemoonstraat 25) waar op beide dagen ook
informatie over de route beschikbaar is. Van
12.00 tot 17.00 kunt u bij de parels terecht. In
het programmaboekje kunt u vinden op welke
dag(en) de deelnemer open is.
Na een oproep in dit wijkblad zijn er dit jaar
veel oude en nieuwe parels in de Vogelwijk
te bezoeken. Natuurlijk kunt u weer terecht
bij de Egelopvang, bij de Vrij-Katholieke Kerk
St. Albaan en bij René van Schie om kennis
te maken met praktische filosofie en met de
permacultuur in de tuin. Wat dacht u van de
stillevens van Bert de Vries, het poppentheater
voor de allerkleinsten van Simone Kappeyne
of de open tuin Lommerlust van Ria Smit?
Misschien brengt u ook een bezoekje aan de
krijttekeningen van Hans Willebrands Bakker,
maakt u kennis met het ‘Zentangle tekenen’ van
Marette Wils, de weefproducten van Wimke
Steur of de objecten van papier-maché van
Peter van Kessel. Altijd een bezoekje waard: de
sieraden van Peronne Nusteling, de keramiek
van Hanneke Veldhorst, zandkunst van Loes
Peters of de kleivoorwerpen van Debbie Van
Bruggen. Meer dan voldoende keus dus in onze
Vogelwijk, maar de aangrenzende Florawijken
hebben ook een prachtig aanbod!

Cursus luistervaardigheid
voor diverse soorten muziek
In het vlakbij de Vogelwijk gelegen
Zuiderstrandtheater geeft de Haagse ‘muziekverstelster’, muziekpedagoge en klassiek blokfluitiste Brechje Roos vanaf 26 september een
vijfdelige cursus waarin ze mensen leert hun
luistervaardigheid voor muziek te vergroten. Ze
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doet dat aan de hand van talrijke muziekfragmenten, gelardeerd met flarden muziektheorie
en muziekgeschiedenis en sappige anekdotes.
De cursus bestaat uit vijf lessen. De nadruk ligt
op klassieke muziek, jazz en ‘cross-over’. Elke les
heeft een paar onderdelen die regelmatig terugkeren: het ontrafelen van een muziekfragment
en het vergelijken van verschillende stijlen, en
altijd is er ruimte voor de actualiteit, gelinkt aan
muziek. Dat kan een bericht in de krant zijn, een
persoonlijke ervaring of een thema dat speelt.
Zijn er deelnemers die zelf een muziekstuk
inbrengen dat past bij dat thema, dan wordt dat
ter plekke online opgezocht en beluisterd.
Een paar dagen na elke les ontvangen deelnemers via e-mail een luisterlijst waarin (bijna)
alle muziekfragmenten staan die tijdens de les
hebben geklonken. De cursus wordt gegeven in
de Zeefoyer van het theater, telkens van 10.30
tot 12.00 uur. De data zijn: 26 september en 3,
10, 17 & 24 oktober. De kosten bedragen €90.
Men kan zich aanmelden via het hoofdstuk
‘Agenda’ op de website www.brechtjeroos.nl

Koor HagaSonare zoekt
zangers en zangeressen
HagaSonare is een gemengd Haags koor met
ca. 60 leden dat al vijfentwintig jaar bestaat.
Er wordt met heel veel plezier gezongen onder
de bezielende leiding van dirigent Danny
Nooteboom. Op het repertoire staan klassieke
werken en twee maal per jaar wordt daarvan
een uitvoering gegeven. Het eerstvolgende
concert vindt plaats op 15 december a.s. in de
Lutherse kerk in Den Haag. Ditmaal staan hier
werken van Vivaldi, Telemann, Slicher en Reger
op het programma.
Het is telkens weer een heerlijke middag om met
elkaar ons repertoire te zingen!
Met de dirigent werken we stevig door en tegen

Kortom
de tijd van ons decemberconcert komen ook de
solisten de repetities bijwonen om samen met
ons het programma te zingen. Dat is altijd een
feestje!
Als u geïnteresseerd bent kunt u vrijblijvend een
of twee repetities bijwonen.
Vooral heren zijn bijzonder welkom! Ook
‘projectzanger’s zien we graag komen!
De repetities vinden plaats in gebouw Eltheto,
Azaleastraat 2 (naast de kerk) op dinsdagmiddagen van 13.15 - 15.30 uur. De eerste repetitie
na de vakantie, op 3 september, is inmiddels
al achter de rug, maar er komen nog genoeg
gelegenheden om u aan te sluiten. Wilt u meer
informatie? Neem contact op met Marette Wils,
Sijzenlaan 47, telefoon 070-323 89 10.

Kamerkoor Vox Antiqua
op concertreis naar Rome
Vox Antiqua, het Haagse kamerkoor dat oude
muziek op z’n repertoire heeft staan en waar
verschillende Vogelwijkbewoners deel van
uitmaken, gaat binnenkort naar Rome voor
het geven van drie concerten. Tussen 9 en 13
oktober gaat het koor op drie locaties in de
Italiaanse hoofdstad - waaronder de Sint Pieter,
waar aan een zaterdagmis wordt meegewerkt
- vooral Italiaanse barok-en renaissancemuziek

uit Engeland zingen. Vox Antiqua zal ook te
horen zijn op zaterdagmiddag 14 september in
de Paleiskerk (Paleisstraat 8) in het kader van
de jaarlijkse Open Monumentendag. Het volgende grote Haagse concert zal te horen zijn op
zondag 26 januari 2020 in de Houtrustkerk. In
Vox Antiqua is nog plaats voor een tenor en een
bas. Zangers die op projectbasis bij een concert
willen meezingen, kunnen zich opgeven via
vox@voxantiqua.nl

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 11 september: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een briefje met de naam van een overleden persoon.
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door
diverse magnetiseurs.
Woensdag 18 september: Helderziende Fien
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto
of voorwerp van een overleden persoon
Woensdag 25 september: John Hagen verzorgt
een avond met psychometrie en trekt tarotkaarten
Woensdag 2 oktober: Monique van Haastrecht
verzorgt een avond met handlijnkunde
Woensdag 9 oktober: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v. nummers die bij binnenkomst worden uitgedeeld. Na de
pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diverse
magnetiseurs.
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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

SLEUTEL GEVONDEN - Tijdens de werkzaamheden bij de aanleg van glasvezelkabels
is er ongeveer eind juli een sleutel gevonden bij
de ingang van een huis aan de Sijzenlaan in de
buurt van de Kwartellaan, met een sleutelhanger van Nuts-ziektekostenverzekering. Mogelijk
van een van de werknemers of van een omwonende. Informatie via tel.: 06 381 881 93.
TE KOOP - Klein model dames(stads)
fiets, 28 inch, zonder versnellingen. Merk:
Batavus Barcelona. Prijs € 25. Mail naar
pwestra@12move.nl
REÜNIE DUINHAGE - Woonzorg
voorziening Duinhage aan de De Savornin
Lohmanlaan bestaat 55 jaar. We organiseren een
reünie op 5 oktober en zijn op zoek naar oudmedewerkers. Heb je ook in Duinhage gewerkt
en vindt je het leuk je oude collega’s te ontmoeten, stuur dan een berichtje naar DHG.55jaar@
Florence.nl
HOCKEYKEEPER GEZOCHT - Trimhockey
Craeyenhout (hockey buiten competitieverband) zoekt voor komend seizoen een keeper.
Ook nieuwe spelers en trimmers zijn welkom.
Stuur een mail of bel naar Gijs van Alphen,
Kruisbeklaan 59, telefoon 06- 53966710,
gamvanalphen@ziggo.nl
Zie ook www.hbs-craeyenhout.nl
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn betrouwbare en fijne huishoudelijke hulp heeft nog één
dagdeel (ochtend) per twee weken beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u mij bellen: Yvon
v.d. Wijngaard, telnr. 070-3232366.
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GEZOCHT - Een gelijkstroommotortje van 12
volt (bijv. ruitenwissermotor) of van 6 volt (bijv.
kruimeldief) voor 10 euro. Graag bellen 070 - 32
36 333 of mailen naar ramboer23@zonnet.nl
AANGEBODEN - Liever naar buiten dan het
huis schoon maken? Dat kan. Mijn betrouwbare
hulp kan snel en grondig schoonmaken. Bel voor
referentie: 070 - 3241004.
GEZOCHT - Dames/omafiets voor onze dochter die gaat studeren. Graag contact via
06-55 157413.
GEVRAAGD - Ondergetekende is voor nieuwe
en oud-leden van de wijkvereniging op zoek
naar enkele exemplaren van het jubileumboek
100 jaar Vogelwijk. Mocht u van uw exemplaar
afstand willen doen, dan kunt u het voor € 15
terugverkopen aan de ledenadministrateur Paul
Raasveldt. Bel naar 06-24778721.
AANGEBODEN - I.v.m. verhuizing aangeboden: fraaie Franse comtoise. (NB Wil de
amateurfotograaf die deze klok zag in de
Pauwenlaan opnieuw contact opnemen?)
Tel. 06-20181902 of 070-4480842.
GEZOCHT - Tijdelijke woonplek gezocht. Een
kennis uit Bussum, werkzaam als beleidsadviseur in de zorg in Amersfoort en parttime
student aan de Kunstacademie in Den Haag
zoekt voor 3 tot 6 mnd. vanaf okt een tijdelijke
woonplek in onze omgeving. Ze is op zoekt naar
een huis of woonplek waar zij gedurende de
week en soms in het weekend tegen een redelijke
vergoeding kan wonen. Tel. 06-28847148 of
mterborg@freeler.nl

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: Alleen op afspraak (via www.
denhaag.nl onder ‘Contact’) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
en op woensdag van 12.00 tot 20.00 uur.
Voor paspoorten en rijbewijzen moet u naar
stadsdeelkantoor Centrum of Escamp.
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 (25 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: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Werkgroep AED Vogelwijk
aedvogelwijk@gmail.com
tel. 06-53414041
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, Segbroek College, Klaverstraat
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257,
bridgevogelwijk@gmail.com
Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

