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Vogelwijk  Van de Redactie
Door Dick van Rietschoten

Hoewel er in deze maand altijd al een behoorlijke snuif lente 
in de lucht zit, hebben we lang op het punt gestaan om het 
omslag van dit nummer te sieren met een beeld uit die ou-
derwetse winterweek in februari, toen sneeuw en ijs de sfeer 
in de wijk bepaalden. Uiteindelijk besloten we de herinne-
ringen aan die korte regeerperiode van koning Winter op 
te slaan in het hart van dit blad, want zo’n sneeuwcover in 
maart ziet er toch een beetje uit als een anachronisme.
Onlangs vroeg een redacteur van een slechts vijf keer per 
jaar verschijnend wijkmagazine elders in Den Haag hoe we 
erin slaagden om tien keer per jaar ons blad vol te krijgen, 
,,en dat in zo’n rustige wijk waar nauwelijks wat gebeurt.’’ 
Dat laatste is een veelgehoorde misvatting. Al vaker hebben 
we op deze plek betoogd dat in deze ogenschijnlijk saaie uit-
hoek van de stad van alles en nog wat gaande is, maar dan 
moet je je oren en ogen wel openhouden. Zelfs nu in deze 
coronatijd de reguliere activiteiten vanuit de wijkvereniging 
al bijna een jaar zo goed als stil liggen, is er – nog afgezien 
van de interviews die we geregeld publiceren - genoeg dat 
vermeldenswaard is.
Een paar voorbeelden uit de afgelopen maand. Het al aan-
gestipte sneeuw- en ijsplezier in en rond de wijk, de plannen 
voor de bouw van een multifunctioneel sportcentrum bij 
de atletiekbaan aan de Laan van Poot, de oplevering van de 
eerste nieuwe huizen op de plek waar 2,5 jaar geleden nog 
de Sacramentskerk stond, het welkomstgeschenkje dat de 
verse bewoners ontvangen, het plan om een oude bronzen 
luidklok van de genoemde kerk als ‘herinneringsmonument’ 
een plaatsje in de wijk te geven en de vestiging van een coro-
na-vaccinatiecentrum in het voormalige ziekenhuiscomplex 
aan de Sportlaan.
En dan was er ook nog het besluit van Tweede Kamerlid 
Chris van Dam, oud-voorzitter van onze wijkvereniging en 
voormalig leider van het parlementaire onderzoek inzake de 
‘toeslagenaffaire’, om bij de Kamerverkiezingen van deze 
maand te trachten met voorkeurstemmen opnieuw een 
zetel in de wacht te slepen. Toen zijn partij, het CDA, hem 
een lage plek op de kandidatenlijst had bezorgd, bedankte 
hij aanvankelijk voor die ‘eer’, maar na enige tijd rijpte te 
zijnen huize aan de Nieboerweg het besef dat je met 17.000 
à 18.000 voorkeurstemmen ook verkozen kunt worden, hoe 
laag je op de kieslijst ook staat.
Kortom: Wonen we in een saaie wijk waar nauwelijks wat 
gebeurt? Niks daarvan! 
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De paddentrek is weer begonnen, als voorbode 
van het voorjaar. Het paartje dat ik vanmorgen 
in onze wijk zag (men spreekt officieel van een 
‘paddentandem’) ontwaarde ik gelukkig op tijd 
om het te ontwijken. Na hun winterrust gaan 
deze amfibieën op weg naar het water waar ze 
– jaren eerder – als paddenvisje leefden en als 
klein padje het water verlieten. De diertjes ont-
waken pas uit hun winterslaap als de tempera-
tuur een paar dagen ruim boven nul is geweest. 
De mannetjes zijn eerder opgewarmd en wak-
ker dan de grotere vrouwtjes. En vervolgens 
gaan ze samen op pad, waarbij het mannetje 
zich op de rug van zijn vrouw laat ronddragen.
Wat een leven! Tenzij je natuurlijk wordt plat-
gereden door een auto of (brom)fietser, of 
wordt platgetrapt door een nietsvermoedende 
jogger of wandelaar. Gelukkig zijn er elk jaar 
vele vrijwilligers die de beesten assisteren bij 
de gevaarlijkste oversteken, zoals de Laan van 
Poot. Maar we kunnen allemaal ons steentje 
bijdragen door goed voor ons te kijken wan-
neer we naar buiten gaan. Want vóór ons, daar 
gebeurt het allemaal. 

Inmiddels ligt er een welhaast oud-Hollands 
wintertje achter ons. Overvloedige sneeuw-
val, temperaturen vér onder nul en volop 
schaatsmogelijkheden. Wat werd er genoten! 
Uiteindelijk duurde het maar een week. Kort 
daarna verdween de sneeuw, smolt het ijs en 
ontwaakten de padden. Helaas blijft Nederland 
verder vooralsnog in een noodgedwongen co-
rona-winterslaap. Maar goed, laten we maar 
vooral ook vóór ons kijken. 

In dat kader wil het bestuur van de wijkvereni-
ging graag horen hoe het met u gaat en of u 
nog mededelingen, ideeën of suggesties heeft 

om het wijkleven weer wat leven in te bla-
zen. Uw deelname aan de allereerste virtuele 
Vogelwijk townhall-meeting, waarin iedereen z’n 
zegje over de wijk mag doen, stellen we dan 
ook zeer op prijs. Deze bijeenkomst zal online 
via Zoom plaatsvinden op donderdag 18 maart 
vanaf 20.00 uur. Een link kunt u vinden op de 
website www.vogelwijkdenhaag.nl Aanklikken 
op de aangegeven tijd en u bent in de bijeen-
komst. Een flauw surrogaat voor een echte bij-
eenkomst natuurlijk, maar in deze tijd moeten 
we roeien met de riemen die we hebben. 

Een wijsheid die ik onlangs uit de zoveelste 
met de familie bekeken Netflix-film mee-
kreeg, is dat je de toekomst pas kunt waarde-
ren wanneer je het verleden hebt afgesloten. 
Tot ons wijkverleden behoort voor velen de 
Sacramentskerk aan de Sportlaan. Inmiddels 
zijn op deze plek twaalf prachtige woningen 
verrezen, met bijbehorende nieuwe wijkbewo-
ners, die we hartelijk welkom heten. Maar laten 
we de geschiedenis van deze plek niet vergeten. 
Elders in dit blad kunt u lezen hoe de gebroe-
ders Lijdsman, oud-Vogelwijkbewoners, een 
klok uit de kerk willen terugbrengen naar de 
wijk. Een prachtig plan! Wellicht is hier ruimte 
voor op een van ‘onze’ rotondes, want die mis-
sen wat mij betreft nog steeds een Vogelwijk-
touch. Maar misschien heeft u andere ideeën. 
We horen het graag op 18 maart of anders per 
mail (bestuur@vogelwijkdenhaag.nl). Want 
het verleden van de Sacramentskerk verdient 
voor velen een tastbare afsluiting en herinne-
ring.

Redmar Wolf
Ook namens mede-bestuursleden Marcella Putter, 
Hans van Nieuwkerk en Adam Braithwaite.   

                De wijk in Vogelvlucht
 Door Redmar Wolf ,  voorz i t ter  wi jkvereniging De Vogelwi jk

http://www.vogelwijkdenhaag.nl
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De initiatiefnemers Haag Atletiek en Hellas 
hebben wethouder Hilbert Bredemeijer (On-
der wijs, Sport en Buitenruimte) vorig najaar 
al op de hoogte gesteld van het plan. De aange-
zochte Haagse architect Job Roos, die met zijn 

bureau Braaksma & Roos het sportcentrum 
gaat vormgeven, zal eind maart een structuur-
ontwerp bij de gemeente indienen. ,,Die visie 
is overigens niet in beton gegoten’’, aldus de 
architect vorige maand tijdens een presentatie 

Sympathie voor nieuw sportcentrum 
maar zorgen over verkeersprobleem

Door Dick van Rietschoten

Eind vorig jaar werd een gedurfd plan bekend voor de bouw van een groot 
multifunctioneel sportcentrum langs de atletiekbaan aan de Laan van Poot. Het 

complex zou een onderkomen moeten bieden aan Haag Atletiek, handbalvereniging 
Hellas, een aantal andere sportclubs en bepaalde maatschappelijke voorzieningen 
zoals een huisartsenpost. De eerste reacties op het plan zijn allerminst afwijzend. 

Wel worden het parkeerprobleem en de verkeersafwikkeling als grootste 
struikelblokken aangemerkt.

De locatie waar het sportcomplex zou moeten 
komen, gezien vanaf de Laan van Poot. Rechts het 
clubgebouw van Haag Atletiek, links de Hellashal.
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van de voorlopige plannen aan een aantal re-
presentanten van de Vogelwijk. ,,Er moet nog 
veel worden uitgezocht en uitgewerkt.’’

‘Prudente aanpak’
Het beoogde sportcentrum zal de plaats in-
nemen van de gedateerde en veelal als lelijk 
bestempelde Hellashal (1983) en de huidige 
gebouwtjes van Haag Atletiek. In het com-
plex wordt in elk geval een overdekte 110 
meter lange rechte atletiekbaan 
ondergebracht. Op dringend 
verzoek van turnverenigingen 
in de Haagse regio wordt ook 
bezien of het mogelijk is een 
aparte turnhal in het complex 
in te passen. Verder moeten 
ook diverse andere takken van sport er hun 
thuisbasis kunnen vinden, variërend van jeu 
de boules, tafeltennis en schermen tot kracht- 
en vechtsporten. Ten slotte voorziet het plan 
tevens in een nieuwe rij tribunes langs de be-
staande atletiekbaan.
,,Het ontwikkelen van dit alles vergt een 
pru dente aanpak’’, erkende architect Roos, 
,,omdat we ons hier bevinden tussen een be-
schermd natuurgebied - de duinen - en een 
beschermd stadsgezicht. ,,We willen dus geen 
betonnen kolos neerzetten, maar een vrien-
delijk ogend transparant gebouw waarvoor 
vooral zachte materialen worden gebruikt, 
zoals hout. Bovendien is het de bedoeling dat 
het hele complex CO2-neutraal wordt en dat 
er zelfs via een grote hoeveelheid zonnepane-
len ook groene energie aan omringende wo-
ningen kan worden geleverd. Het gebouw zal 
ook niet overal dezelfde hoogte krijgen. Aan 
de randen wordt de maximale hoogte 10 à 11 
meter en in het midden zal het een stuk lager 
zijn.’’

‘Ik word er vrolijk van’
Vogelwijkbewoonster Anneke van Zanen-
Nieberg, voorzitster van NOC*NSF en lid van 

de stuurgroep die het ontwerpproces bege-
leidt, onderstreept de opvatting van  Roos dat 
het geen massief complex mag worden. ,,We 
willen de locatie verfraaien, maar niet ver-
krachten. Een te hoge concentratie van sport-
clubs lijkt me dan ook niet gewenst. Maar 
zoals het er nu op de eerste schetsen uitziet, 
word ik er wel vrolijk van’’. 
Volgens Anne van der Kooi, voorzitter van de 
stuurgroep, zijn de reacties tot nu toe over 

het algemeen positief. Hij gaf 
echter evenals architect Roos 
volmondig toe dat er vooraf-
gaande aan de bouw eerst nog 
een groot probleem moet wor-
den opgelost, namelijk de aan- 
en afvoer van de toekomstige 

gebruikers. Het complex zal ongetwijfeld veel 
verkeer aantrekken, zeker als het gaat om toe-
schouwers bij wedstrijden. Je mag er niet van 
uitgaan dat iedereen er met fiets, scooter of 
openbaar vervoer naartoe gaat, dus er moet 
voldoende parkeercapaciteit komen en een 
plan om de verkeerscirculatie in dat deel van 
de Vogelwijk zo veel mogelijk te beteugelen.

Veelvuldig overleg
Ook omwonenden van Sportpark Laan van 
Poot en toekomstige bewoners van het naastge-
legen nieuwe appartementencomplex Hellas-
duin maken zich zorgen over de verwachte ver-
keersdrukte rond het sportcentrum. Redmar  
Wolf, voorzitter van wijkvereniging De Vogel-
wijk hamert dan ook op de noodzaak van veel-
vuldig overleg in de komende jaren. ,,Het is 
een sympathiek project met een wijkoverstij-
gend belang, maar er zijn nog wel heel wat 
vraagtekens weg te werken.’’
Tijd voor nadenken, wikken, wegen en over-
leggen is er overigens nog in ruime mate, 
want Job Roos verwacht dat het nog zeker tot 
halverwege 2024 zal duren eer alle lichten op 
groen staan om met de bouw te beginnen.
  

Architect Roos:

'onze visie
is niet in beton

gegoten'
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Weduwnaar Van Slobbe, die in april 101 zou 
zijn geworden, woonde nog altijd zelfstandig. 
Hij kwam op 6 april 1920 ter wereld op Java en 
overleed op 5 februari jongstleden in zijn eigen 
huis. 
Als jonge gymleraar werd Wim van Slobbe in 
1943 wegens verzetswerk in het Scheveningse 
Oranjehotel opgesloten, maar hij had geluk: 
na enkele maanden lieten de Duitsers hem 
wegens gebrek aan bewijs vrij. In zijn werk-
zame leven was hij onder meer sportleraar in 

een Nederlands astmacentrum in Zwitserland, 
directeur van twee Rotterdamse zwembaden 
(,,Ja, ook ik zei wel eens ‘spatbordenfonds’ in 
plaats van sportfondsenbad’’) en beleidsadvi-
seur sportfaciliteiten voor de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

Open begrafenisauto
Sinds 1964 woonde hij aan de Patrijslaan. 
Na z’n pensionering in de jaren tachtig was 
hij zo’n tien jaar redacteur van wijkblad De 

Indrukwekkend afscheid van 100-jarige 
Door Dick van Rietschoten

De besneeuwde Patrijslaan in de Vogelwijk vormde maandagmiddag 8 februari het 
decor voor een indrukwekkend schouwspel. Vele tientallen buurtbewoners, vrienden 

en kennissen namen afscheid van de overleden 100-jarige Wim van Slobbe, een 
geliefde wijkgenoot die bijna tot het laatst vitaliteit en levenslust uitstraalde. 
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Vogelwijk. Ook was hij actief lid van diverse 
clubs, waaronder de Probusclub, een sociaal 
netwerk van gepensioneerde ‘professional 
busi nessmen’. Tot z’n 99 ste beoefende hij nog 
geregeld op het terrein van hockeyclub Klein 
Zwitserland de balsport bowls, de Britse vari-
ant van jeu de boules. 

Bijna een jaar geleden maakte de corona-pan-
demie een grootse viering van Wims 100ste ver-
jaardag helaas onmogelijk. Hoewel het virus 
nu ook een reguliere uitvaart verhinderde, 
speelde het bij het overlijden zelf geen enkele 
rol. Gedragen door familieleden werd de lijk-
kist maandagmiddag vanuit Wims woonhuis 
op een open begrafenisauto gezet. Vervolgens 
defileerde de auto stapvoets door de straat, 
waarlangs zich vele belangstellenden hadden 

opgesteld om een laatste groet te brengen en 
bloemen bij de kist te leggen.
Wims schoonzoon Herman Boutkan sprak na 
het vertrek van de rouwauto mede namens zijn 
vrouw Mileen en de overige familie een dank-
woord uit voor de overweldigende belangstel-
ling. Hij vertelde daarbij dat Wim in de weken 
voor zijn sterven vaak de zin uitsprak: ‘Ik heb 
een prachtig leven gehad!’

VVD Den Haag houdt 
op 11 maart 

online-meeting voor 
Vogelwijkers

Op donderdagavond 11 maart organiseert 
de VVD voor bewoners van de Vogelwijk 
van 19.30 uur tot 20.30 uur een online- 
meeting. Kandidaat-Kamerlid Ingrid 
Michon en gemeenteraadslid Jan Pronk 
gaan dan met wijkbewoners in gesprek, 
luisteren naar hoe het gaat in de wijk, 
inventariseren problemen die aandacht 
verdienen en horen graag wat er beter kan. 
Ook kunnen de deelnemers vragen stellen 
over landelijke thema’s zoals onderwijs, 
zorg en veiligheid. 

Wilt u hierbij zijn? 
Stuur dan een e-mail naar vvd@denhaag.nl  
en u krijgt een uitnodiging om deel te 
nemen.

Contributie 
wijkvereniging 2021

Begin februari heeft u bij de eerste editie 
van het nieuwe jaar de gebruikelijke 
contributienota aangetroffen waarin u 
werd verzocht het lidmaatschapsgeld 
voor 2021 te betalen. 
Wij hopen dat u aan dat verzoek gehoor 
heeft gegeven of spoedig zult geven. 
Evenals de afgelopen jaren bedraagt de 
jaarlijkse bijdrage slechts 15 euro per 
huishouden. 
Hebt u het geld nog niet overgemaakt, 
maak dan onze penningmeester Adam 
Braithwaite snel blij en regel de betaling 
naar NL61 INGB 0001 783 722 (met 
vermelding van uw adres!) zo spoedig 
mogelijk. 

Hartelijk dank! 

mailto:vvd@denhaag.nl
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,,Een feestje met onze vereniging zat er we-
gens de coronamaatregelen helaas niet in’’, 
zegt de man die uiteraard nergens anders in 
Den Haag zo goed op z’n plek zit als in de 
Vogelwijk. ,,Maar over vijf jaar, als we honderd 
jaar bestaan, hopen we het beter te kunnen 
doen.’’ 

Automatisering
Zijn kantoor op de eerste verdieping van z’n 
huis aan de De Savornin Lohmanlaan geeft 
blijk van een actieve gebruiker. Hans is een 
bezig baasje. Na zijn HBS-B aan het Haagse 
Maerlant-Lyceum en de militaire dienst bij de 
Koninklijke Luchtmacht – zijn opleiding tot 
verkeersleider leverde hem brede kennis op – 
en een aantal dienstverbanden, ging de gebo-
ren ‘Statenkwartierder’ in 1974 aan de slag als 
zelfstandig adviseur. Hij stond aan de wieg 
van automatiserend Nederland. Bedrijven die 
de introductie van computers niet langer uit 
konden stellen, schakelden Hans in om een 
grondige analyse te maken, een organisatie-

advies op te stellen en de automatisering uit 
te rollen. Daarnaast ondersteunde hij menig 
klant en kennis bij juridische procedures: 
vooral bij bestuursrechtelijke zaken, zoals in 
belastingkwesties.
Sinds hun huwelijk wonen Hans en zijn vrouw 
aan de De Savornin Lohmanlaan. Eerst op een 
etage net buiten de Vogelwijk. In 1995 staken 
ze schuin over en namen hun huidige woning 
uit het begin van de jaren ’50  in gebruik. ,,We 
zaten echt te springen om wat meer ruimte 
voor kantoor en archief. Hier kregen we ieder 
een eigen werkplek.” Niet veel later begon bij 
hen aan de overkant rond de Zeewindelaan de 
bouw van een nieuw woonwijkje. 

Vogelrijkdom
Hans werd in 2016 voorzitter van de Haagse 
Vogelbescherming (HVB), een vereniging met 
zo‘n 1000 leden uit Den Haag en de omlig-
gende regio. ,,We ontvangen geen subsidie en 
zijn afhankelijk van contributies, giften en le-
gaten’’, zegt Hans. ,,Het ledental is trouwens 

Voorzitter Haagse Vogelbescherming Hans Elders:

Den Haag is een ideale vogelstad
door Sjaak Blom

Hij oogt en klinkt als een bekende voormalige Nederlandse strafpleiter. Nog voor ik 
goed en wel zit, steekt de actieve 73-jarige Hans Elders van wal. Stilzitten is niet aan 
hem besteed. De Haagse Vogelbescherming, waarvan hij voorzitter is, bestond in 

september jongstleden 95 jaar, en daar wil hij graag iets over vertellen. 

Tuinvogeltelling
De jaarlijkse nationale tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, waaraan in 
het laatste weekend van januari uiteraard ook Hans Elders enthousiast meedeed, leverde landelijk ge-
zien net als in voorgaande jaren weer een overwinning op voor de huismus. De plaatsen 2 t/m 5 werden 
ingenomen door de koolmees, pimpelmees, merel en vink. In Den Haag daarentegen is de mus al 
enkele jaren geen dominante vogel meer. Hier werd bij de laatste telling de koolmees het vaakst gezien, 
gevolgd door de kauw, de houtduif, de merel en de pimpelmees.



De Vogelwijk . maart 2021      11

weer groeiende. Den Haag is dan ook een ide-
ale vogelstad. Door het vele groen en de ligging 
aan de kust zee hebben we hier een grote vo-
gelrijkdom.”
Toen hij aantrad als voorzitter stond de con-
tinuïteit van de werkzaamheden van de HVB 
wel onder druk, want er waren in de jaren er-
voor nogal wat interne conflicten geweest. ,,Er 
was behoefte aan rust in de tent, meer harmo-
nie en minder energieverlies door onderlinge 
wrijving. Meer positieve energie dus.” Dat was 
voor Hans een kolfje naar zijn hand. Hij werd 
gevraagd als bemiddelaar, bracht een rapport 
uit en nam uiteindelijk de leiding op zich. 
Met ruim 150 vogelsoorten staat de Hofstad 
aan de top in Nederland’’, betoogt Hans. ,,En 
als we de regio meetellen praten we zelfs over 
350 vogelsoorten. Een eldorado voor vogel-
spotters dus.’’

De Wulp
De taken van de Haagse Vogelbescherming 
bestaan onder meer uit belangenbehartiging 
(ten behoeve van vogels en natuur) en advise-
ring, onder meer door middel van vogelinven-

tarisaties. Daarnaast beheert de vereniging 11 
voor het publiek afgesloten vogelrustgebieden. 
Een van de oudste bevindt zich in de Bosjes 
van Poot, ter hoogte van de ‘theaterloods’ bij 
de Nachtegaallaan. 
Het paradepaardje van de HVB is de vogelop-
vang De Wulp aan de Heliotrooplaan. Jaarlijks 
helpen mensen van de HVB daar meer dan 
10.000 zieke of gewonde vogels herstellen. 
,,Er zijn drie betaalde professionele vogelver-
zorgers en tientallen vrijwilligers actief’’, 
aldus de trotse voorzitter. ,,En dat is nog niet 
alles, want onze vereniging organiseert ook 
geregeld vogelexcursies, lezingen en cursus-
sen vogelherkenning.’’
Het 95-jarig bestaan vierde de HVB met de 
uitgave van een rijk geïllustreerd boekwerkje 
waarin alle activiteiten van de vereniging de 
revue passeren. ,,Aanvankelijk stonden er 
verschillende feestelijke activiteiten op het 
programma, maar die moesten vanwege de 
coronapandemie allemaal worden geannu-
leerd’’, zegt Hans met spijt in de stem. ,,Maar 
we gaan ervan uit dat we het 100-jarige be-
staan wél uitbundig kunnen vieren.”

De koolmees is in Den Haag de meest 
voorkomende tuinvogel

U kunt lid worden van de Haagse 

Vogelbescherming via de zeer 

informatieve website 

https://haagsevogels.nl 

Leden ontvangen viermaal per jaar het 

verenigingsblad De Wulp met nieuws over 

het wel en wee van de Haagse 

vogelwereld.

De HVB is ook via Facebook actief:

https://www.facebook.com/HaagseVogels 

https://haagsevogels.nl
https://www.facebook.com/HaagseVogels
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Karen Sjouke
B&B Beach & City

Roodborstlaan 13

,,Eind 2012 raakte ik mijn managementbaan 
in de geestelijke gezondheidszorg kwijt. In tus-
sen was ik al voor één dag in de week een eigen 
praktijk begonnen. Daarnaast zocht ik nog wat 
anders waarmee ik inkomen kon krijgen. Een 

vriendin zei toen: ‘Je woont hier zo fantastisch, 
waarom begin je geen B&B?’ Dat was een 
enorme eye opener. We hebben onze bijkeuken 
omgetoverd tot een mooie zelfstandige studio. 
Uit nood geboren, maar ik had niet gedacht dat 
het zo leuk zou zijn. In m’n therapiepraktijk 
komen mensen bij mij op het meest ellendige 
moment in hun leven, maar de gasten in de 
B&B zijn altijd blij; dat is de totaal andere kant 
van het emotionele spectrum. Ik krijg er ener-
gie van.”
,,Het merendeel van onze gasten komt uit 
Duitsland en Nederland, maar we krijgen 
ook mensen uit Canada, Amerika, Engeland, 
Frankrijk, Italië, Spanje en Zuid-Afrika. Dat 
laatste is een bijzonder verhaal. In 2014 vond 
het WK Hockey in Den Haag plaats. Op dat 
moment waren we als gezin al druk met hoc-
key. Onze zoon Boris, die bij HDM speelt, werd 
dat jaar voor de derde keer landskampioen bij 
de jeugd. Voorafgaand aan het WK kreeg ik 
een verzoek van een gezin met twee spelers uit 
het Zuid-Afrikaanse hockeyteam, dat ook aan 
het WK deelnam. Een enorm mooi toeval. Dat 
gezin werd tijdens hun verblijf van twee weken 
verliefd  op de Vogelwijk. Volledig verbaasd 
waren ze over meisjes in korte rokjes die op zo-
merse dagen uit de duinen kwamen fietsen en 

Kleurrijke ervaringen in gastenverblijven 
in de Vogelwijk

‘Een B&B runnen is fantastisch’
Tekst en foto’s: Ria Luitjes

De Vogelwijk kent officieel een tiental Bed & Breakfasts, die overigens niet allemaal 
permanent operationeel zijn. De meeste ontvangen echter het gehele jaar door 

gasten uit binnen- en buitenland. De corona-pandemie zorgde over het algemeen 
wel voor minder boekingen, maar vorig jaar zomer hebben de B&B’s daar niet onder 
geleden. We spraken met de eigenaren van vijf gastenverblijven over wat hen dreef 

om een B&B te beginnen, over de lol ervan en over de invloed van corona.     
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over de lage hekjes rond onze huizen, want dat 
is allebei in Zuid-Afrika echt niet veilig. Nog 
steeds hebben we online contact met elkaar.”

Corona
,,Tijdens de eerste lockdown vorig jaar ging 
onze bezetting helemaal naar nul. Maar in 
de zomer, vanaf half juni, kwam er een explo-
sie van boekingen. In oktober werd ons deel 
van Nederland ‘code oranje’ voor Duitsland 
en toen lag de verhuur weer stil. Momenteel 
hebben we als vaste gast alleen iemand die 
even moeilijk zit en een plek nodig heeft. Nu 
ik geen wisselende gasten heb, speelt hygiëne 
wel minder een rol. Vorig jaar zomer heb ik 
flesjes handgel geplaatst en deurklinken en 
handgrepen steeds extra schoongemaakt met 
alcohol. Als gasten weggingen, vroeg ik of zij 
dat zelf wilden doen. Ik kon het natuurlijk niet 
controleren, maar eigenlijk heb ik nog nooit 
gehad dat ik dacht ‘wat een akelige mensen’, 
dus ik heb er steeds op vertrouwd.”

Ilonka Sillevis Smitt
Ilonka’s B&B
Papegaailaan 32

,,Een B&B runnen is fantastisch, het past bij 
mij, zegt Ilonka Sillevis Smitt. ,,Gastvrouw 
zijn, het ontmoeten van mensen uit verschil-
lende landen en de verhalen die ze vertellen 
vind ik geweldig. Dat is waarschijnlijk ook de 
belangrijkste reden waarom ik veertig jaar ge-
leden ben gaan vliegen als stewardess en later 
vanaf 1995 nog tien jaar als purser. Vliegen 
doe ik dus niet meer. Tot 2019 heb ik tien 
jaar lang als vrijwilligster op een school in de 
Schilderswijk gewerkt. We hebben een groot 
gezin met biologische-, adoptie- en pleegkin-
deren. Toen die allemaal het huis hadden ver-
laten, hebben we de bovenetage heringericht 
om twee B&B-ruimten te creëren. 
Sinds medio 2017 ligt de B&B stil omdat mijn 
man Wolter en ik toen naar Londen verhuis-
den waar hij vanwege zijn werk bij Defensie 
vier jaar gestationeerd zou zijn. Die periode 
is bijna voorbij. In augustus hoop ik de draad 
weer op te pakken. 
Via internet is de B&B de afgelopen jaren nog 
goed vindbaar geweest en dat heb ik maar zo 
gelaten omdat we wisten dat we toch terug 
zouden komen. Verzoeken die ik kreeg, zette 
ik door naar andere B&B’s in de Vogelwijk."

Corona
,,Vanwege de coronaproblemen zijn we sinds 
december vorig jaar al terug in Nederland. 
Alles gaat online, dus dan maakt het niet meer 
uit waar je verblijft voor je werk. De B&B-
gedeeltes in ons huis worden nu bewoond 
door onze volwassen zonen, die vanwege co-
rona ook teruggekomen zijn vanuit het bui-
tenland waar ze werkten en/of studeerden.  
De gasten van onze B&B kwamen overal 
vandaan: Uit Nederland natuurlijk, veel uit 
Duitsland, maar ook uit Amerika, België, 
China en Israël. De gasten uit China ver-
geet ik nooit meer. Ik bood het echtpaar aan 
om tijdens een stormachtige dag even naar 
het strand te rijden, via de boulevard van 
Scheveningen. Eenmaal op het strand begon 
de vrouw enorm te gillen en te krijsen. Iets 
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enthousiast, niet alleen over ons maar ook 
over onze buren. Die hadden onze gasten er-
gens mee geholpen en uiteindelijk op de stoep 
een drankje met elkaar gedronken. Dat von-
den ze zo leuk dat de gasten vervolgens in de 
review schreven dat ook onze buren zo aardig 
waren.” 

Corona 
,,April en mei zijn normaal hele drukke 
maanden vanwege Pasen, Pinksteren en De 
Keukenhof die dan in bloei staat. Door corona 
hadden vorig jaar in die periode geen enkele 
gast. Vanaf juni hebben we in de zomermaan-
den vol gezeten. Eigenlijk was het extreem 
druk; het was natuurlijk ook erg mooi weer. 
We hadden voornamelijk Duitsers, eigenlijk 
synchroon met wat er in de hotels gebeurt. 
Qua hygiënemaatregelen heb ik niet zoveel 
hoeven aanpassen. Onze B&B wordt door de 
frequente wisseling van gasten vaker schoon 
gemaakt dan ons eigen huis. Deurklinken 
schoonmaken en afstand houden doe ik na-
tuurlijk ook. En als gasten het willen, doe ik 
een mondkapje op.
Door de hevige sneeuwval op zondag 7 febru-
ari was er geen treinverkeer. Daardoor konden 
de Nederlandse gasten die we toen hadden niet 
meer voor de avondklok thuis zijn. ‘Wat moe-
ten we nu?’ vroegen ze. ‘Blijf gewoon maar. Ik 
bied jullie een extra nachtje aan’, zei ik.”

Ina Flohil
B&B @ the beach, De Savornin 

Lohmanlaan 467

Ina Flohil begon als een van de eersten in de 
wijk een B&B. ,,Veertien jaar geleden heb ik 
het tuinhuis verbouwd met de gedachte dat het 
een mooi plekje zou zijn als we bezoek zou-
den krijgen van een van mijn beide broers die 
met hun gezinnen in het buitenland wonen. 
Vervolgens zeiden mensen tegen mij: ‘Je hebt 
daar zo’n mooie plek! Ik zou er een B&B van 

wat voor ons volkomen normaal is, bleek voor 
haar iets compleet nieuws: ze had nog nooit 
Kite-surfers gezien. In eerste instantie dacht 
ik dat ze gilde van angst, maar het bleek geluk-
kig enthousiasme.”

Monique Chabot
B&B de Pimpelmees 

Mezenlaan 25

Monique Chabot: ,,Toen onze kinderen het 
huis uit gingen, stond de bovenetage leeg. Ik 
heb altijd in de horeca gewerkt en zag met een 
B&B mogelijkheden voor een financieel extra-
tje. Mijn man wilde eigenlijk geen vreemde 
mensen door het huis hebben, dus we hebben 
eerst een paar maanden proefgedraaid. Dat 
ging bijzonder goed. De gasten komen eigen-
lijk niet in ons woongedeelte en het ontbijtje 
breng ik ’s ochtends zelf naar boven.
Het runnen van een B&B is superleuk om te 
doen. Na 3,5 jaar heb ik nog geen enkele ver-
velende ervaring gehad. Onze gasten komen 
voornamelijk uit Nederland en Duitsland. 
Maar ook hebben we mensen uit België en 
Denemarken. Eén van onze gasten was heel 
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de kleinschalige verblijven op om minder con-
tacten te hebben. Het was wel minder leuk, 
want aan de centrale ontbijttafel was het niet 
zo gezellig meer, ook nu nog niet. Hygiëne 
staat hier sowieso hoog in het vaandel, want 
laat je één stofje liggen, dan krijg je een slechte 
review. Duitsers zijn trouwens knuffelaars, 
maar dat doen we voorlopig niet meer. Verder 
ventileer ik vaker. Maar de kans dat je hier het 
coronavirus oploopt, is net zo groot als op de 
Noordpool.’’

Jeannette Lohmann
B&B Near the sea

Nieboerweg 228

,,Achter ons huis hebben we een uitbouw die 
aanvankelijk gebruikt werd voor ons bedrijf", 
vertelt Jeannette Lohmann. ,,In 2013 verhuisde 
dat bedrijf naar Amsterdam. De mooie ruimte 
werd daardoor een soort loze opslag en dat was 
eigenlijk wel heel jammer. Ik dacht: waarom 
maak ik er geen B&B van? Dat hebben we ge-
daan. We hebben verbouwd en de gasteningang 
gecreëerd achter ons huis, aan de rand van de 
Bosjes van Poot. Als je net met een B&B be-

maken.’ Dat heb ik dus gedaan. Inmiddels 
heb ik een leuke vaste klantenkring. Kort ge-
leden heb ik het tuinhuis compleet gestript 
en opnieuw ingericht. Geen hotelinrichting, 
maar een sfeer die voelt als thuiskomen. 
Ik heb met name Duitse gasten. Die zijn na-
tuurlijk gek op ons mooie strand. Maar verder 
komen er mensen uit allerlei andere landen. 
Ook zijn er veel Hagenaars die familieleden 
of vrienden bij ons laten logeren als ze zelf 
daarvoor de ruimte niet hebben. Eén bijzon-
dere gast vergeet ik nooit meer. Een Zweed 
die door zijn baard op de Kerstman leek. Hij 
kwam heel vrolijk binnen met de tekst ‘What a 
beautiful day!’ en zette een fles whisky op tafel. 
Onze Deense buren herkenden hem meteen. 
Het bleek een Scandinavische superster, een 
soort Zweedse Frans Bauer. Samen met hun 
Deense vrienden die op bezoek waren hebben 
de buren met deze volkszanger heerlijk liedjes 
zitten zingen.” 

Corona 
,,Precies een jaar geleden werden alle boekin-
gen geannuleerd. Mijn ouders zijn op leeftijd, 
dus ik ben ook heel terughoudend geweest. De 
zomer was druk. De mensen zochten bewust 
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gint, is het ontvangen van gasten spannend en 
raar. Je denkt: wie zal er voor mijn deur staan? 
Je wilt uiteraard graag nette mensen, maar dat 
weet je nooit. Eigenlijk heb ik tot nu toe alleen 
maar leuke ervaringen. Het is gezellig. Ik ver-
huur ongeveer 200 dagen per jaar. Daardoor is 
er ook ruimte voor ons zelf, zodat we niet altijd 
thuis hoeven te zijn.
Ook bij ons komen de meeste gasten uit 
Nederland en Duitsland. Het grappige van 
Duitsers is dat ze terugkomen als ze het naar 
hun zin hebben gehad. Ze willen strand en 
boeken meestal meerdere jaren achter elkaar 
een week. Nederlanders komen over het alge-
meen een weekend of een dag of drie. Soms 
zijn er Belgen of een enkele Fransman. De leef-
tijden verschillen heel erg. Zo had ik een keer 
een meisje van 17 jaar aan de telefoon. Ze wilde 
heel graag met haar ook 17-jarige vriend een 
weekje naar zee, maar door haar leeftijd mocht 
ze eigenlijk niet zelfstandig boeken. Vervolgens 

kreeg ik haar moeder aan de telefoon voor ak-
koord. Ze hebben een heerlijk weekje gehad!” 

Corona
,,In de eerste coronaperiode heb ik door fy-
sieke problemen niets kunnen doen. Vanaf 
juni vorig jaar ging het beter en zijn we beperkt 
opengegaan. Ik kreeg een bijzonder verzoek 
van een psycholoog/coach uit de andere kant 
van Nederland. Zij zocht een ruimte waarin ze 
drie weekends per maand haar cliënten uit de 
Randstad kon ontvangen. Voor mij was dat de 
perfecte oplossing in coronatijd. Tussendoor 
had ik nog wel enkele boekingen. Afstand hou-
den kan bij ons prima. Ontbijt breng ik niet 
meer bij de gasten naar binnen, maar zet ik bij 
de deur. Je merkt dat de gasten zelf ook voor-
zichtiger zijn geworden.’’

Nb: Voor informatie over vergunningen voor een 
B&B kijk op de website van de gemeente. 

Nederland maakt zich op voor de bijzonderste 
Tweede Kamerverkiezingen sinds de invoering 
van het algemeen kiesrecht. De corona-pandemie 
drukt een zwaar stempel op de wijze van stemmen 
voor een ververst parlement van 150 leden.
De verkiezingen worden uitgesmeerd over drie 
dagen: maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 
maart. Mensen van 70 jaar en ouder mogen ook 
per brief stemmen. Zij ontvingen met de post 
een stembiljet dat ze in een bijgevoegde envelop 
vóór 17 maart op de bus kunnen doen. Zij mogen 
die envelop echter ook op bepaalde plekken afge-
ven, zoals het Stadsdeelkantoor Segbroek aan de 
Fahrenheitstraat 190, op werkdagen tijdens kan-
tooruren en op 17 maart tot 21.00 uur.

Stembureaus Vogelwijk 
Vogelwijkbewoners zijn al jaren gewend hun stem 

uit te brengen op een aantal scholen in de wijk. Nu 
doet alleen de Houtrustschool nog mee. 
Gedurende drie dagen (15, 16 en 17 maart) kun-
nen kiezers van 07.30 tot 21.00 uur terecht in het 
clubhuis van voetbalclub SVV Scheveningen, Laan 
van Poot 38 C. 
Op woensdag 17 maart van 07.30 – 21.00 uur kan 
er ook worden gestemd in: 
- Sporthal Houtrust, Laan van Poot 22 
- Houtrustschool Nachtegaalplein 19 
- Clubhuis sportvereniging Quick, De Savornin 

Lohmanlaan 215
- Hellashal, Laan van Poot 353A (bij de atletiek-

baan)

De stemlokalen zijn helemaal corona proof opge-
tuigd, met verplichte looproutes, stembureau-
leden achter spatschermen en zo meer. De kie-
zers (gewapend met stempas, identiteitsbewijs en 
eventueel een stemvolmacht) moeten een mond-
kapje dragen. Vooraf moeten ook enkele gezond-
heidsvragen worden beantwoord.

Kamerverkiezingen met corona-stempel
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Het leverde klassieke taferelen op, die we hier 
al een jaar of acht niet meer hadden meege-
maakt. Gezinnen die sneeuwpoppen maakten 
in de tuin of op straat, kleine kinderen die door 
hun ouders op een slee werden voortgetrok-
ken, kinderen en volwassenen die schaatsten 
of ijshockey speelden op de Haagse Beek of 
de Buizerdvijver (met koek en zopie), langlau-
fers in de duinen en op de Laan van Poot  en 
joelende kinderen die met ijzingwekkende 
snelheid op hun slee vanaf besneeuwde duin-
toppen naar beneden roetsjten.
Niet alle winterse ervaringen in de wijk waren 
positief. Op zaterdagavond 13 februari reed 
een auto vanuit het zuidelijk deel van de 
Kraaienlaan iets te hard richting de Oude 
Buizerdlaan, waardoor het voertuig bij het 
nemen van de bocht weggleed en met de neus 
in de vijver belandde. 
Van verschillende kanten kregen we tijdens 
het winterweekje foto’s toegestuurd en uiter-
aard maakte de redactie er ook zelf een aantal. 
Bijzonder aardig waren ook de ingezonden 

Koning Winter regeerde acht dagen
Bijna niemand had er nog op durven rekenen of hopen, maar op zondag 

7 februari gebeurde het toch: koning Winter nam plaats op de Nederlandse troon 
en deelde met gulle hand cadeautjes uit. Hoewel zijn regeerperiode slechts 

acht dagen duurde, wisten velen er optimaal van te profiteren en te genieten, 
ook in en rond de Vogelwijk.

foto setjes van plekjes in de wijk vóór en vlak 
na de sneeuwval. We drukken hier een keur 
aan sfeerplaatjes af. Met dank aan o.a. Flip 
Petri, Ruud van der Hoofd, Sjaak Blom en 
Fred van der Burg.

Kwartellaan vóór de sneeuwval Kwartellaan na de sneeuwval
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Haanplein vóór de sneeuwval

Haanplein na de sneeuwval
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Eva Geerken (16)
Gymnasium Sorghvliet:

‘Ik kan mij nog goed herinneren hoe ik me 
voelde toen ik vorig jaar maart hoorde dat we 
in een ‘intelligente lockdown‘ zouden gaan. Ik 
zag dit, net als veel van mijn vrienden, als een 
soort vakantie. Even een pauze van school en 
verplichtingen! Ik ben veel gaan wandelen met 
mijn vrienden. Dat was tenslotte vrijwel het 
enige wat we konden doen.

Het duurde ook even voordat mijn school zich 
had aangepast aan deze abrupte verandering. 
We kregen online les. Als ik eerlijk ben, heb ik 
daarbij niet altijd even goed opgelet. Ik begon 
mijn eerste les vanuit bed. Na een poosje zette 
ik mijn camera en microfoon uit en nam rustig 
de tijd om uit bed te komen. 
Online les voelde minder serieus. Ik had min-
der de drang om op te letten, het boeide mij 
niet echt. Door deze verandering ben ik volle-
dig uit het ‘leerpatroon’ geraakt. Ik heb altijd al 
weinig zelfdiscipline gehad om aan het werk te 
gaan, maar nu was het helemaal weg.
Mijn school heeft goed rekening gehouden met 
het feit dat meerdere leerlingen waarschijnlijk 
ditzelfde doormaakten. Sommige toetsen wer-
den facultatief of het werd een werkstuk in 
plaats van een schriftelijke overhoring. Door 
deze versoepelingen ben ik heel makkelijk 
overgegaan. 

Zomer
Toen begon de zomervakantie en konden wij 
opeens veel meer doen. Het was bijna alsof we 
weer terug waren bij het normale leven. Ikzelf 
heb dit voor lief genomen, maar eigenlijk had 
ik hier veel meer van moeten genieten. Nadat 
we sinds half december weer terug waren in 
een lockdown en vrijwel niks konden doen, 
dacht ik nog vaak aan hoeveel we de afgelopen 
zomer konden. 

Corona hangt ook tieners de keel uit  

‘Het begin van het einde is in zicht’
Deze maand is het precies een jaar geleden dat in ons land de eerste maatregelen 

werden genomen om de corona-pandemie te bestrijden. Via sociale media vroegen 
we in februari aan tieners in onze wijk of ze wilden laten weten hoe ze het coronajaar 

hebben ervaren. Er kwamen enkele reacties binnen, opvallend en puur toevallig 
allemaal uit de Pauwenlaan. Inmiddels zijn enkele weken na de basisscholen ook de 
scholen in het voortgezet onderwijs weer opengegaan. Ook de sportmogelijkheden 

zijn verruimd. Dat alles maakte het 'balen van corona' voor de tieners wat draaglijker.
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vaak al om 13.00 uur klaar en weet ik eigenlijk 
niet echt wat ik moet doen. Gelukkig heb 
ik nog wel voetbal bij Quick, maar zonder 
competitie en dus is het allemaal wat minder 
serieus. Ik train drie keer per week en ik 
geef ook nog training aan jongeren. Er wordt 
wekelijks ook nog een wedstrijd gespeeld. In 
mijn vrije tijd zit ik meestal binnen te gamen 
of ik ga soms even een wandelingetje maken 
of afspreken met vrienden.

  

Filine Gebrandy (18)
Dalton Den Haag:

‘Ik zit in mijn eindexamenjaar, dus ik mag 
wel naar school. Hierdoor zie ik nog veel van 
mijn vrienden, wat heel leuk is. Het is wel erg 
stil op school, omdat verder iedereen thuis-
zit. Gelukkig mogen mijn hockeytrainingen 
bij Klein Zwitserland wel doorgaan, maar 
ik vind het wel jammer dat de competitie al 
heel lang stil ligt. Het meeste mis ik toch wel 
het afspreken met vrienden in het weekend.  
Ik hoop dat de coronaperiode gauw voorbij is. 
Als ik slaag voor mijn examen, wil ik graag 
gaan hockeyen en studeren in de VS.’  

Ik vind dat we door deze pandemie een beter 
beeld hebben gekregen van onze overheid 
en onze naasten. Ik ben ook van mening dat 
de regering het redelijk goed gedaan heeft. 
Natuurlijk zijn er een paar fouten gemaakt, 
maar dit is dan ook een zodanig onzekere situ-
atie dat dat bijna logisch is. Niemand weet wat 
er precies gaat gebeuren.
Waar ik me over verbaasd heb, is dat er zo veel 
mensen in onze samenleving bleken te zijn die 
de maatregelen niet zijn gaan volgen omdat 
ze het er erg mee oneens zijn. En dat er zelfs 
mensen waren die dachten dat het een samen-
zwering was van de overheid. Dat kon ik echt 
niet geloven! 
Begin dit jaar is onze lockdown zelfs uitge-
breid met een avondklok. Toch is er nu meer 
hoop. Het begin van het einde is in zicht. 
Er is een vaccin! Het duurt natuurlijk nog 
even voordat we echt de gevolgen hiervan 
merken, maar als dat eenmaal zo is, kun-
nen wij eindelijk weer terug naar ‘normaal’, 
waar iedereen zo op heeft zitten wachten!’ 

Dauwe Weij, (10), 
O.G. Heldringschool

‘Veel dingen zijn niet leuk in deze coronatijd. 
Maar er zijn toch ook wel dingen die wél leuk 
zijn. Toen de school nog gesloten was, kon ik 
veel meer buiten spelen. Door het online leren 
was je eerder klaar en had je meer tijd om bui-
ten te zijn en af te spreken met vriendjes. De 
kerstboom-inzamelactie vond ik erg leuk. En 
de sneeuw natuurlijk, dat was geweldig!

Tymo Gerbrandy (14) 
Dalton Den Haag:

‘Door al die online lessen zit ik veel meer 
binnen en doe ik veel minder. Vóór corona 
was ik pas rond 17.00 uur klaar met mijn 
huiswerk en andere dingen doen. Nu ben ik 
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Met de actie worden twee vliegen in één klap 
geslagen. Enerzijds moeten de nieuwkomers 
het gevoel krijgen in een warm bad te stap-
pen en tegelijkertijd bevat het gebaar naar 
de nieuwe Vogelwijkers ook een boodschap, 
namelijk: plant in uw tuin zo veel mogelijk 
groen en beperk de omvang van de bestra-
ting. In een groeiend aantal tuinen in de wijk 
wordt de beplanting namelijk in omvang ge-
reduceerd ten faveure van tegels of klinkers. 
Als deze trend doorzet, wordt ernstig afbreuk 
gedaan aan het karakter van een tuinstad, die 
onze wijk vanaf haar opbouw ruim honderd 
jaar geleden heeft meegekregen.

Tips en adviezen
In de welkomstboodschap staat ook een verwij-
zing naar de website van de Vogelbescherming 
waarop tips staan om een tuin zowel mens- 
als diervriendelijk te maken. Ook bestaande 
wijkbewoners kunnen daar hun voordeel mee 
doen. Kijk op de website www.vogelbescher-
ming.nl en klik de rubriek In mijn tuin aan. 
Dan zie je vanzelf veel informatie en adviezen 
over de inrichting van tuinen. 

Nieuwe huizen Sijzenlaan
Het idee voor het welkomstgeschenk is af-
komstig van Bernadette van Gigch, bewoon-
ster van de Haviklaan. De bloembollen komen 
van de bollen-giftshop Blomstring van wijk-
genote Mirjam Vollering (Spotvogellaan), de 
zaden komen uit een tuincentrum en de kaart 
is gemaakt door grafisch ontwerpster Debbie 
van Bruggen (Laan van Poot). 

Welkomstcadeau met boodschap
voor nieuwe wijkbewoners  

Nieuwe bewoners in onze wijk ontvangen voortaan namens de wijkvereniging 
een fleurig welkomstgeschenk: al naar gelang het seizoen een zakje bloembollen 
of  bloemenzaad, voorzien van een begeleidende kaart met een welkomstwoord, 

ondertekend door ‘wijkvoorzitter’ Redmar Wolf.

De eerste ontvangers van de bollen waren 
de nieuwe bewoners van de net opgeleverde 
woningen aan het begin van de Sijzenlaan, 
op de plek waar tot 2,5 jaar geleden nog de 
Sacramentskerk stond. Op de foto Hergen 
Dutrieux en zijn gezin, die blij verrast op het 
gebaar reageerden.
De woningen op de voormalige kerklocatie 
aan de kant van de Sportlaan zijn eind vorige 
maand ook opgeleverd. De toekomstige bewo-
ners kregen het bloemenzaad cadeau. 

Komen er in uw buurt nieuwe mensen 
wonen? Geef dat dan door aan Bernadette: 
b.vangigch@kpnmail.nl

http://www.vogelbescherming.nl
http://www.vogelbescherming.nl
mailto:b.vangigch@kpnmail.nl
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Lex van Pieterson (1946), die met zijn vrouw 
Gaby en dochter Lisa op de Kramsvogellaan 
woont, maakte in januari tijdens een wande-
ling in de duinen kennis met een nieuwsgie-
rige jonge Schotse hooglander. Zijn eerste im-
puls was het dier te fotograferen, want hij is 
professioneel fotograaf. Hij had echter ditmaal 
geen camera bij zich. Ook geen mobiele tele-
foon trouwens. ,,Die heeft hij niet eens’’, zegt 
dochter Lisa. ,,Mijn vader is namelijk in som-
mige opzichten een beetje ouderwets.’’

Bij een volgende wandeling was Lex echter goed 
voorbereid: hij had een camera paraat. Toen hij 
het prachtige blonde dier bij het duinmeertje 
aan het eind van de Laan van Poot opnieuw in 

het oog kreeg, deed hij dan ook wat zijn gevoel 
hem ingaf, met bijgaande foto als resultaat.         
Lex van Pieterson heeft als fotograaf veel ge-
reisd en veel opdrachten gehad. Ook is zijn 
fotowerk diverse malen geëxposeerd geweest. 
In 2016 publiceerde hij het fotoboek LVST, 
waarvan de letters staan voor Laos, Vietnam, 
Singapore en Thailand.  Het boek, nog steeds 
verkrijgbaar, is een sfeervolle samenvatting van 
tien jaar reizen door genoemde landen.
,,Normaal gesproken is mijn vader in de win-
ter vaak in warme landen, want hij vindt kou 
verschrikkelijk’’, zegt Lisa. ,,Maar vanwege het 
coronavirus was dat deze winter helaas niet 
mogelijk. In plaats daarvan wandelt hij nu ge-
regeld door de duinen en over het strand.’’

Nieuwsgierige jonge hooglander
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Een spectaculair moment in het afbraakpro-
ces was het uittakelen van de vier bronzen 
luidklokken op een koude novemberdag in 
2018. De klokken werden op een platte wagen 
geladen en vervolgens vervoerd naar het be-
drijf van Toine Daelmans in het Brabantse 
Lierop, gespecialiseerd in de restauratie van 
torenklokken en –uurwerken. Daar zouden 
ze gereed worden gemaakt voor een eventuele 
nieuwe bestemming. Lange tijd was het de be-
doeling geweest dat de klokken naar een kerk 
in Riga (Letland) zouden gaan, maar dat ging 
op het laatste moment niet door.

Familie Lijdsman
De afbraak van het kerkgebouw had de bijzon-
dere belangstelling van Fred, Patrick en Jeroen 
Lijdsman, drie broers die zijn opgegroeid op 
het Haanplein en als kind veelvuldig in de 
Sacramentskerk te vinden waren. De familie 
Lijdsman had een sterke band met de kerk. 
Opa Theo Lijdsman, die een bekende meu-
belzaak had aan de Grote Markt, was in 1925 
al bij de bouw van de kerk betrokken en werd 
later lid van het kerkbestuur, een functie die 
hij tot eind jaren vijftig uitoefende. Tijdens de 
oorlogsjaren had Theo zelfs met enkele mede-

Plan voor ‘klokmonument’
als herinnering aan Sacramentskerk

door Dick van Rietschoten

De sloop van de uit 1926 daterende rooms-katholieke Sacramentskerk aan de 
Sportlaan, ruim twee jaar geleden, riep bij vele voormalige parochianen 
herinneringen uit het verleden op en soms zelfs nostalgische gevoelens. 
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parochianen het orgel van de kerk gedemon-
teerd - uit vrees dat de Duitsers het zouden 
inpikken of beschadigen - en in zijn eigen 
meubelmagazijn opgeslagen.
De luidklokken van de kerk vielen echter wel 
in handen van de bezetters. Zoals vele andere 
kerkklokken in ons land en elders in Europa 
werden ze naar Duitsland getransporteerd 
om daar te worden omgesmolten ten behoeve 
van de oorlogsindustrie. In 1949 leverde de 
vermaarde klokkengieterij Eijsbouts uit Asten 
(NB) vier nieuwe klokken.     

Creatieve geesten
Toen Fred Lijdsman onlangs eens bij het 
Brabantse bedrijf Daelmans informeerde wat 
er met de klokken van de Sacramentskerk 
was gebeurd, kreeg hij tot z’n schrik te horen 
dat er nog steeds geen nieuwe bestemming 
voor de vier bronzen instrumenten was ge-
vonden en dat de klokken er als het waren 
stonden te verpieteren. Dit bracht de ge-
broeders Lijdsman op het idee om één klok 
van het bedrijf over te nemen en die terug 
te brengen naar de Vogelwijk. In de buurt 
van de plek waar de kerk stond, zou die klok 
dan wellicht een plaats kunnen krijgen als 
‘herinneringsmonument’.
,,De vraag is alleen hoe en waar,’’ zegt Fred 
Lijdsman. ,,We willen dit idee dan ook aan de 
wijkbewoners voorleggen, in de hoop dat er 
creatieve geesten zijn die er raad mee weten. 
Lukt het niet, dan is het jammer. Maar zoals 
het gezegde luidt: niet geschoten is altijd mis. 
Wij als broers zijn in elk geval bereid het 
grootste deel van het benodigde budget op te 
brengen. Misschien kan de wijkvereniging er 
dan ook nog iets bijleggen.’’

Bij dezen dus de oproep aan de lezers van dit 
blad: laat uw gedachten hier eens over gaan 
en stuur reacties en suggesties naar Fred 
Lijdsman (woonachtig in Nijmegen) via het 
mailadres fred@lijdsmanuwleidsman.eu

Laatste resten 
oud Kijkduin gesloopt
    
Halverwege januari is op Kijkduin begonnen 
met de sloop van de vroegere boulevard en 
de aangrenzende voormalige horecagelegen-
heden, voor zover die nog aanwezig waren. 
De weg is nu vrij gemaakt voor de bouw van 
nieuwe horecazaken, winkels en extra wonin-
gen. Er zijn al enkele appartementencomplexen 
klaar. Ook de grote ondergrondse parkeerga-
rage annex fietsenstalling is zo goed als gereed. 
Met de renovatie en uitbreiding van het Atlantic 
Hotel aan het Deltaplein wordt naar verluidt dit 
jaar begonnen. Deze foto’s zijn gemaakt door 
Vogelwijkbewoner Peter Hennequin.

mailto:fred@lijdsmanuwleidsman.eu
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De koude week met vorst, sneeuw en ijs van 
de afgelopen maand kwam als geroepen voor 
enkele activiteiten van Vogelwijk Energie(k). 
Er hadden zich veertien wijkbewoners aange-
meld om een warmtescan van hun woning te 
laten maken. Op zo’n scan is door de kleuren 
te zien waar de gevel, de kozijnen of het dak 
warmte verliezen. Aan de hand van de foto 
kan de bewoner beslissen waar het zin heeft 
extra te isoleren. Soms ontdek je met zo’n 
foto verborgen onzorgvuldigheden in de iso-
latie, bijvoorbeeld bij een uitbouw, of blijkt de 
isolatie van jaren geleden grotendeels te zijn 
verdwenen.

Infraroodcamera  
In de vroege ochtend van vrijdag 12 februari 
vanaf een uur of vijf is Ardo de Graaf van het 
Haagse bedrijf Augustus (zie www.augustus-
warmte.nl) bij een temperatuur van zo’n 7 
graden onder nul met zijn infraroodcamera 
op pad geweest. Aan de betreffende wijkbe-
woners was van tevoren gevraagd hun verwar-

ming de hele nacht hoog aan te laten staan om 
het contrast tussen goed geïsoleerde plekken 
en plekken waar warmte weglekt zo groot 
mogelijk te maken. Ditmaal werd bij vier wo-
ningen ook de achterkant gefotografeerd. Als 
de achtertuin niet toegankelijk was, moest de 
bewoner vroeg op om de fotograaf binnen te 
laten. 
Over de laatste paar jaar zijn nu van ruim 40 
woningen in de wijk warmtescans gemaakt. 
Vogelwijk Energie(k) heeft Ardo gevraagd een 
globaal verslag van de bevindingen te maken, 
inclusief de maatregelen die de bewoners er 
al dan niet op hebben laten volgen. Uiteraard 
worden de resultaten in dit blad gepubliceerd.

Zet ‘m op 70!
De vorstperiode was in feite ook een welkom 
geschenk voor de al bijna anderhalf jaar lo-
pende actie Zet ‘m op 70!, die beoogt te er-
varen of een lagere watertemperatuur van 
de CV-installatie toch voor een comfortabel 
binnenklimaat kan zorgen. Tot nu toe waren 
er immers nog nauwelijks periodes geweest, 
ook niet tijdens de vorige winter, waarin dit 
werkelijk kon worden getoetst. De eerste be-
richten wijzen erop dat het ook met deze ta-
melijk strenge vorst nog goed te doen was, 
maar gedetailleerde representatieve informa-
tie ontbreekt nog. Momenteel wordt eraan 
gewerkt om de bevindingen van de circa 80 
deelnemende huishoudens in onze wijk meer 
systematisch in kaart te brengen.

Koude februariweek was 
ideaal voor warmtescans van huizen

                                       Nieuwsflitsen
     Door Guus Mei jer         www.vogelwijkenergiek.nl   -   info@vogelwijkenergiek.nl

http://www.augustuswarmte.nl
http://www.augustuswarmte.nl
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Vogelwijk
,,Deze zomer woon ik dertien jaar met mijn 
gezin op de Oude Buizerdlaan. We hebben al 
een aantal keren ijspret op de Buizerdvijver 
meegemaakt. Na jaren van zachte winters was 
dat dit jaar eindelijk weer eens mogelijk. Eén 
jaar herinner ik me nog in het bijzonder omdat 
Máxima, destijds nog prinses, met haar kinde-
ren toen ook op het Buizerd-ijs schaatste. Dat 
nieuwtje ging als een lopend vuurtje door de 
wijk. Op iedere hoek van de vijver stond een 
beveiliger. Die kon je herkennen, want ze droe-
gen geen schaatsen. 
We hebben het heel erg getroffen met onze 
buren. Ieder jaar wordt er een straatfeest met 
een thema georganiseerd.”

Weekend
,,De weekenden zijn voor een deel gevuld met 
sport van de kinderen: hockey, voetbal en cric-
ket. Daarnaast stap ik graag op de fiets of ga 
ik het water op. Ik ben een actief watersporter, 
alleen of met de buren. Dan moet je denken 
aan golf- en windsurfen of kajakken, meestal 
ter hoogte van strandpaviljoen de Kwartel.
Boodschappen doen we tegenwoordig rond 
acht uur ’s avonds. Incidenteel grijp je op dat 
tijdstip wel eens mis, maar het is dan heerlijk 
rustig, je vliegt echt door de supermarkt.”

Film- of tv-serie
,,Ik ben een fan van Scandinavische krimi’s op 
Netflix. Als je één serie gekeken hebt, selecteert 
Netflix zelf de volgende. Maar Springvloed vind 

ik tot nu toe wel de beste. Een onvoorspelbare, 
verrassende serie. Maar ook de Netflix-film The 
two popes vond ik echt heel fraai. Het verhaal 
gaat over de abdicatie van paus Benedictus XVI 
en de verkiezing van paus Franciscus in 2013.”

Keuken
,,De eettafel staat in het verlengde van de 
open keuken en dat is het centrale punt, als 
lees-, werk-, eet- en borreltafel. Mijn favoriete 
drankje varieert van een biertje tot een cava of 
een glaasje whisky in het weekend.
Koken is niet mijn grootste hobby. Mijn vrouw 
en kinderen vinden het echt leuk om gerech-
ten klaar te maken, maar bij mij moet het eten 
vooral snel klaar zijn. Jamie Oliver style zeg 
maar, maar liefst nog sneller.”

Boek
,,Momenteel ben ik De achtbaantester van de in 
de Vruchtenbuurt wonende schrijfster Nancy 
Olthoff aan het lezen. Dit is extra leuk, omdat 
zij ook een bekende van mij is.
Lezen neemt een belangrijke plaats in binnen 
ons gezin. Na het journaal gaat de tv uit en pak-
ken we allemaal een boek. Zo proberen we da-
gelijks een uurtje te lezen.”

De stad uit
,,Barcelona en Parijs zijn mijn favoriete buiten-
landse steden. Parijs is echt een historische 
stad met een heerlijk sfeertje, waar altijd wel 
iets gebeurt. Het is vanuit Nederland ook niet 
echt ver. Je kunt op vrijdagavond in de auto 

               Vliegensvlugge vragen
   Door Madelon Kranenburg   -    m.kranenburg21@kpnplanet .nl

Ingmar van Oeveren (1967) uit de Oude Buizerdlaan is eigenaar van Health & 
Sports Club Westduin (HSCW) aan de Laan van Poot. Hij is getrouwd en 

heeft twee nog thuiswonende kinderen.
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stappen en op zondag weer thuis zijn. Zo doen 
we dat ook weleens met het gezin. Vorig jaar 
nog, vlak voor de Franse lockdown. We zijn het 
weekend voordat alles gesloten werd nog op de 
Eiffeltoren geweest, zonder wachtrij, en ook 
het Louvre hebben we toen nog meegepikt. Wat 
Nederlandse steden betreft, vind ik Maastricht 
echt heel fijn.”   

Restaurant
,,Op vrijdag haal ik vaak Surinaams bij Tropisch 
Huis Abdoel aan het Paul Krugerplein. Ze heb-
ben daar een uitgebreide menukaart waaron-
der heerlijke Roti en Saoto soep. Een niet onbe-
langrijk voordeel: je hoeft daar nooit te wachten 
op je telefonisch doorgegeven bestelling. Het is 
een restaurant, dus je kunt er ook zitten, maar 
daar kiezen wij niet voor.”  

Lockdown
,,Ik heb nu minder te doen, maar besteed in 
deze periode veel tijd aan de administratie en 
help mijn dochter en zoon met schoolwerk. In 
Health & Sports Club Westduin liggen alle ac-
tiviteiten momenteel stil. Niet alleen de fitness, 
maar ook de zang-, toneel- en leesclubjes en 
alle binnensportactiviteiten, zoals tafeltennis 
en schermen. Alleen de praktijken voor fysio-
therapie, kinder- en jeugdcoaching en logo-
pedie, die ook in het complex gevestigd zijn, 
draaien door.

Tijdens de eerste lockdown hebben we buiten-
sportlesjes georganiseerd, maar ook dat was 
sinds half december helaas niet mogelijk. Wel 
geef ik nog personal training en bieden we on-
line programma’s aan. Maar het is momenteel 
een lastige tijd, dat zal ik niet ontkennen.” 
 
Bioscoopfilm
,,De laatste bioscoopfilm die ik heb gezien was 
The secret garden, een Britse fantasy-drama-
film, gebaseerd op de gelijknamige roman van 
Frances Hodgson Burnett.
In ons gezin waren de meningen over die film 
verdeeld, maar toch ging iedereen mee, want 
vlak daarna zouden als onderdeel van de coro-
namaatregelen alle bioscopen sluiten.” 

Muziek
,,Bruno Mars, dat is heerlijke swingende mu-
ziek. Ik ben twee jaar geleden bij een live con-
cert van hem geweest in het Olympisch Stadion 
in Barcelona. Een optreden voor honderdtwin-
tigduizend man, op de langste dag van het jaar. 
Eén grote show: geweldig en onvergetelijk!”  

Tip van Ingmar
,,Vanaf de Laan van Poot richting de De Savor-
nin Lohmanlaan heb je aan het einde van het 
sportpark een meertje met aan de overkant 
bomen tegen de duinrand aan. In een van die 
bomen zit in deze tijd van het jaar vaak een 
mooie grote grijs-witte buizerd. Dat vind ik 
heel fraai om te zien.”

Wilt u ook in deze rubriek een aantal ‘vliegens-
vlugge vragen’ beantwoorden? Neem dan con-
tact op met Madelon Kranenburg via: 
m.kranenburg21@kpnplanet.nl

mailto:m.kranenburg21@kpnplanet.nl
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Vaccinatielocatie 
dicht bij huis

Sinds maandag 8 febru-
ari fungeert de voorma-
lige vestiging van het 
Haga-ziekenhuis aan 
de Sportlaan als cen-
trum voor vaccinaties 
tegen het coronavirus. 
Het gebouw, dat sinds 
eind december leeg 

stond, is het tweede vaccinatiecentrum van de 
GGD Haaglanden. Sinds 11 januari was er al 
een ‘priklocatie’ operationeel aan de oostkant 
van de stad, in het ADO-stadion. Voor veel 
Hagenaars is dat echter een lastig te bereiken 
plek.
Aan de Sportlaan is begonnen met het vaccine-
ren van ouderen van boven de tachtig die nog 
(redelijk) mobiel zijn. In eerste instantie kon-
den er 300 personen per dag worden ingeënt, 
maar het is de bedoeling dit aantal geleidelijk te 
verhogen tot maximaal duizend per dag.
Tot nu toe is bij het ziekenhuis geen grote 
drukte van wachtende personen waarneem-
baar. Alle afspraken worden keurig op tijd één 
voor één afgehandeld zodat de mensen elkaar 

niet in de weg lopen. 
Heeft u algemene vra-
gen over de coronavac-
cinaties of het corona-
virus? Of wilt u weten 
wanneer u ongeveer 
aan de beurt bent? 
Bel dan het landelijke 
nummer 0800 – 1351 

(dagelijks van 08.00 – 20.00 uur), of kijk op 
internet bij www.coronavaccinatie.nl
Een handige website is ook die van GGD 
Haaglanden: www.ggdhaaglanden.nl

‘Coronawandelaars’ schaden de duinen

De Stichting Duinbehoud maakt zich zor-
gen over de schade aan de duinen langs de 
Nederlandse kust als gevolg van het sterk 
gestegen aantal wandelaars in de afgelopen 
maanden. Met het broedseizoen in het ver-
schiet, roept Duinbehoud-directeur Marc 
Janssen wandelaars op vooral op de paden te 
blijven.
Handhavers in drukbezochte duingebieden  
zoals Meijendel en het Nationaal Park Ken-
nemerduinen signaleren dat veel wande-
laars de reguliere paden verlaten en daar-
door dieren verstoren zoals reeën, herten, 
vossen en Schotse hooglanders. ,,We zijn 
bezorgd over het komende broedseizoen, 
dat in maart begint”, aldus Marc Janssen. 
,,Als de broedplekken van de vogels wor-
den verstoord, komt het niet goed met het 
leggen van eieren en het uitbroeden ervan.” 
Janssen beseft dat van kwade wil geen sprake 
is. ,,Het gaat vooral om nieuwe groepen duin-
bezoekers, die die niet met de regels ver-
trouwd zijn. Zodra je mensen uitlegt wat er 
speelt, blijven ze wel op de paden. Dan is er 
niks aan de hand, want het padennetwerk in 
onze duingebieden kan het bezoekersaantal 
goed aan.”
Voor meer informatie over de Nederlandse 
kust: www.duinbehoud.nl

Zwerfvuilprikkers in Rode Kruisplantsoen

Je ziet het overal in het land: bewoners die de 
handen uit de mouwen steken en in hun buurt 
regelmatig het zwerfvuil opruimen. Een ge-
weldig initiatief, dat de laatste jaren opgang 
heeft gemaakt, ook in onze omgeving. Joke 
Hartman, bewoonster van de Sportlaan, is zo 
iemand, net als een groepje medevrijwilligers, 
waarvan er twee  hier op de foto staan. Ze heb-

   KortOm
    Korte  ber ichten en aankondiging van evenementen in de buurt

http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.ggdhaaglanden.nl
http://www.duinbehoud.nl/
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ben zich met hart en ziel ontfermd over het 
Rode Kruisplantsoen. Met zo‘n acht metgezel-
len verzamelen ze, ieder op een tijdstip dat hen 
het best schikt, zwerfvuil in het plantsoen, dat 
loopt van het begin van de Segbroeklaan (kort 
na de Houtrustbrug) tot de Kwartellaan. Het 
stadsdeelkantoor Segbroek voorziet hen van 
gele hesjes, prikkers, vuilniszakken en hou-
ders. ,,Het aantal vrijwilligers wisselt wel eens, 
je hebt geen vaste dag, je doet het als je tijd 
hebt”, aldus de enthousiaste Joke. 
De schoonmaakactiviteiten van haar en haar 
collega-vrijwilligers verdienen navolging in an-
dere delen van de Vogelwijk, bijvoorbeeld op de 
Kwartellaan of langs de duinrand. Het is sim-
pel per buurt of straat te organiseren. 

Initiatiefnemers kunnen voor de ins en outs 
contact op nemen met Joke Hartman: 
jokehartman46@gmail.com 

�
Lentedrift

Terwijl in het zuiden de winter begint op de 

derde planeet van de zon, dringt in het noorden

het leven zich wild naar boven

springt op, stuwt driftig voorwaarts

zonder twijfel, zonder omkijken naar

het verleden, ver weg van oude knoestige

stamvaders en verschrompeld moederkruid

zelfs het tere ijle groen, mergbleke tuilen

gedragen zich als opgejaagde roofdieren

gaan zich te buiten aan het zoeken naar licht en 

warmte

hoezo zacht beginnen, hoezo behoedzaam kruipen

al eeuwenlang deelt de natuur met woeste hand uit

alleen de muzen leggen deze passie vast

storten bevleugeld de violen van hun hartstocht uit

opdat wij niet steeds vergeten hoe het was

Olga Millenaar

mailto:jokehartman46@gmail.com
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HUISHOUDELIJKE HULP - Onze huishoudelijke 
hulp – aardig en supergoed! - kan op zaterdagoch-
tend nog iemand van dienst zijn. Ze kan elke za-
terdag of bijv. zaterdag om de week. Heeft iemand 
belangstelling? Stuur mij een e-mail: 
paula@fip.org (Paula Cohen)

LIEVE OPPAS GEZOCHT - Voor onze 3 kinderen 
(8,7 en 5 jaar) zoeken wij per direct een oppas 
aan huis in de Vogelwijk, bij voorkeur in bezit van 
auto. Het betreft maandagmiddag en vrijdagmid-
dag van 15.00-18.30 uur. Neem gerust contact op! 
Anne Geraedts, tel. 06 27 06 49 09 of 
annegeraedts@hotmail.com

STALLING GEZOCHT - Voor mijn oldtimer ben 
ik op zoek naar een stalling in/nabij de Vogelwijk. 
Het gaat alleen om stalling, uiteraard tegen gang-
bare huurprijs. De oldtimer is in perfecte staat van 
onderhoud. Angelique Bergenhenegouwen tel. 
06-17 74 66 07 of angeliquebn@outlook.com

ITALIAANSE CONVERSATIE - Graag zou ik in con-
tact willen komen met iemand die Italiaans spreekt 
en met mij in het Italiaans wil converseren, af en 
toe een uurtje. Marleen Matthijsen Tuinfluiterlaan, 
tel. 06 10 91 74 89.

AANGEBODEN - Mijn zeer goede tuinhulp heeft 
nog ruimte voor tuinwerkzaamheden, zoals 
snoeien, onkruid verwijderen, maaien, terras reini-
gen. Voor nadere inlichtingen/referentie kunt u mij 
bellen. Henk van Balen, tel. 06 47 64 91 44.

OPVANG GEZOCHT - Wij, een Duits gezin met 
schoolgaande kinderen van 4 en 8 jaar, zoeken 
vanaf maart/april een liefdevolle gastouder met 

LRK-registratie voor onze zoon van zes maanden. 
Onze voorkeur gaat uit naar opvang in de eigen 
gezinssituatie. Het gaat om alle weekdagen tijdens 
schooluren. Mail: hjanitz@gmail.com of bel: 
06 48 09 0378.

STALLINGPLAATS TE HUUR AANGEBODEN - 
Parkeerplek te huur voor personenauto in klein-
schalige parkeergarage onder appartementen-
complex aan de Dr. Lelykade. Doorrijhoogte 2.10 
m. Geen minimale huurperiode. Karin Yspeert, 
e-mail: k.yspeert@hetnet.nl of 06-13 75 5431.

AANGEBODEN - Mijn hulp heeft nog tijd over om 
schoon te maken. Zij is een harde werkster en be-
trouwbaar. Geïnteresseerden kunnen haar bellen 
op nummer 06-43.23.93.49. Referenties bij mij, 
mw Thieme-Joose. Mail naar thiem061@planet.nl

SCHILDER - Heeft u nog verfwerkzaamheden en 
komt u er maar niet aan toe? Schilder uit de wijk 
heeft nog wat tijd: 16 euro per uur (ex materialen). 
Vrijblijvend kom ik bij u langs, bel 06 17 94 46 65. 
 
FITNESSTRAININGEN - Ik ben Hans Bal, woon 
aan de Sportlaan en heb vele jaren ervaring als 
personal trainer fitness/boksen, sportmasseur en 
orthomoleculair voedingsdeskundige. Op basis 
van uw wensen verzorg ik een compleet fitness-
programma, ook aan huis, in de tuin, in de duinen 
of op het strand. Verdere informatie: 06 39 62 50 59.
 
GEZOCHT - Ik zoek mensen die kunnen haken 
en/of breien en hierin een redelijke snelheid/
afwerking beheersen. Meer informatie bij Liane 
Michels, tel. 06-14 93 23 37.

Plaatsingsvoorwaarden               
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

             Kwettertjes
 Kleine gratis advertenties over vraag en aanbod, afkomstig van leden van de wijkvereniging

mailto:paula@fip.org
mailto:annegeraedts@hotmail.com
mailto:hjanitz@gmail.com
mailto:k.yspeert@hetnet.nl
mailto:thiem061@planet.nl
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of 
brand: 112

Algemeen politienummer: 0900-8844

Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. 
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Wijkagent: Chiel Lentz. 
Tel. 0900 - 8844 (vraag naar Bureau Segbroek 
Den Haag).
e-mail: chiel.lentz@politie.nl 
Werkdagen: ma, di, do, vr en vaak in weekends.

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 maan-
dag, 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

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

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het 
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten 
behoeve van ouderen kunt u contact opnemen 
met een ouderenconsulent via de telefoonnum-
mers 070) 205 24 80 of (070) 205 26 60. 

Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (€25 per kwartaal) 
en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 10.00 
uur met (070) 368 50 70.

Telefooncirkel
Via de ouderenconsulent (070 - 205 24 80 of 
070 - 205 26 60) kunnen wijkbewoners ook wor-
den aangesloten bij een ‘telefooncirkel’. Dan 
worden zij dagelijks op vaste tijdstippen gebeld 
om te weten te komen of alles in orde is. 

Nuttige adressen & 
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Thuiszorg
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 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

BabZ
Begeleiding, advies en bemiddeling in de thuis-
zorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: (070) 239 01 05, 
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl

http://www.denhaag.nl
mailto:instroom@hwwzorg.nl
http://www.hwwzorg.nl
http://www.evitazorg.nl
mailto:info@babzorg.nl
http://www.babzorg.nl
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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 
Rita Reimer
e-mail: rita.reimer@kpnmail.nl

Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, 
e-mail: inekecas@xs4all.nl

Jeu de boules
Sportveld Laan v. 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.(070) 363 23 15

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
Adam Braithwaite
Nieboerweg 224
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Overige bestuursleden
- Marcella Putter
  Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453, 
  e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Portefeuille Openbare Ruimte vacant

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

Activiteiten 
& Clubs

Wijkvereniging
De Vogelwijk
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