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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
D oor D i c k v a n Ri et sch o t en

Begin januari realiseerden we ons dat we in dit eerste nummer
van 2022 in dezelfde bewoordingen de sfeer van het moment
zouden kunnen schetsen als we begin 2021 hadden gedaan.
Kort gezegd: we hebben een bizar jaar achter de rug, maar alles
zal hopelijk weer snel normaal worden. Dat laatste is helaas niet
uitgekomen. Zo konden we dus opnieuw verzuchten dat we terugkijken op een bizar jaar en hopen op spoedige terugkeer naar
het ‘oude normaal’. Vorig jaar was de hoop gebaseerd op het feit
dat de vaccinaties eraan kwamen. Nu 87 procent van de volwassen bevolking twee à drie prikken heeft gehad en de ziekteverschijnselen voor de gevaccineerden erg meevallen, vestigen we
onze hoop op…. tja, op wat eigenlijk? We beseffen nu immers
ten volle dat het coronavirus met al z’n gedaanteverwisselingen
voorlopig de wereld niet uit is, dat er altijd vaccinactieweigeraars
en warhoofdige complotdenkers zullen blijven en dat versoepelingen snel weer kunnen omslaan in een strenger regime.
Grofweg beschouwd stonden we er vorige maand dus hetzelfde
voor als een jaar geleden, al waren er natuurlijk wel verschillen.
Zo staat het voormalig opperhoofd van de Nederlandse ziekenhuiszorg Ernst Kuipers (die model had kunnen staan voor De
Schreeuw van Edvard Munch) inmiddels in de schoenen van
voormalig minister van volksgezondheid Hugo de Jonge, want
een paar weken geleden trad er eindelijk een nieuw kabinet aan,
met een minister van Financiën die wegens een corona-aanvalletje niet eens op de bordesfoto mocht. De vraag of de nieuwe
regeringsploeg het land nieuwe hoop zal brengen, kan echter
nog niet worden beantwoord.
De tijdige verschijning van deze januari/februari-editie is vorige
maand even in gevaar geweest. Met een groep van zes personen vloog ondergetekende eind december voor tien dagen naar
de zon op Gran Canaria, waar je enkel met een ingewikkeld te
verkrijgen Spaanse QR-code binnenkwam. Helaas sloeg aan het
eind van het verblijf bij een van de net geboosterde reisgenoten toch de Omikronvariant toe. Een sneltest gaf twee streepjes
te zien. Foute boel. Bij een officiële testlocatie kon je voor 100
euro per persoon definitief uitsluitsel krijgen. Voor vijf van de
zes luidde het vonnis ‘positief’, ook al hadden vier van hen echt
nergens last van. Ze moesten minimaal zeven dagen in quarantaine. Eén lid van het gezelschap echter – u raadt al wie - bleek
negatief, mocht het eiland af en kon thuis dit blad voorbereiden.
Een mirakel! Maar wat nog veel wonderbaarlijker was: op het
vliegveld van Las Palmas was er geen enkele vaccinatie- of testcontrole en ook op Schiphol werd de binnenkomende reizigers
geen strobreed in de weg gelegd. Feliz año nuevo!
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De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf, vo o r zi tte r wi jk v e r e ni gi ng D e Vog el w i j k

En weer ligt er een nieuw jaar voor ons. Ik
hoop dat het u allen geluk en gezondheid mag
brengen. En dat we elkaar in wijkverband wat
vaker mogen ontmoeten. Want dat laatste
was het afgelopen jaar natuurlijk dramatisch.
Helaas is ook dit jaar in lockdown - en daardoor voor velen in mineur - begonnen. De
omikronvariant liet zich duchtig kennen. Het
zou mooi zijn als dit de laatste letter is van
het Griekse alfabet waarmee wij indringend
kennis maken. Ik waag mij inmiddels maar
niet meer aan voorspellingen, maar blijf de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien. En
als het weer kan en mag, starten wij de wijkactiviteiten weer snel op, daar kunt u van op aan.
Vooralsnog zijn het vooral activiteiten in de
eigen (familie)kring. Of online, zoals de geanimeerde prijsuitreiking van de kerstlaan- en
kersthuiscompetitie op kerstavond.
Dit jaar heb ik en petit comité zelfs ingeluid
met een heuse nieuwjaarsduik. Het zeewater
was wonderlijk warm, althans voor de tijd van
het jaar. Dat was zonder meer een meevaller,
al geeft het wel voeding aan sombere gedachten ten aanzien van de klimaatverandering.
Mag ik voor volgend jaar in ieder geval kouder
water en een wat groter publiek bestellen?
Driekoningen
Een persoonlijke meevaller was ook dat wij na
een spannende voorbereiding met vaccinaties,
boosters en PCR-tests begin januari een paar
dagen in Oostenrijk konden skiën. We maakten daar ook de viering van Driekoningen (6
januari) mee. In ons land een ondergeschoven
evenement, in Oostenrijk een nationale feestdag. Kinderen gaan verkleed als de drie koningen langs de huizen om liedjes te zingen. Op
veel deuren is met krijt de boodschap “20 *
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C+M+B * 22” aangebracht. Dat verwijst naar
het betreffende jaar en naar Caspar, Melchior
en Balthasar, de in de vroege Middeleeuwen
verzonnen namen van de drie wijzen uit het
oosten uit de Bijbel.
Ik had daar allemaal (nog) geen weet van
toen ik mij op de dag zelf naar de plaatselijke
SPAR begaf om wat snaaierij in te slaan. De
winkel bleek donker en gesloten vanwege het
Driekoningenfeest. Ook verder in het dorp
was niets te krijgen. Op de terugweg naar het
hotel kwam ik een oude, vriendelijk ogende
Oostenrijker tegen. Het was rond het vriespunt, maar hij had een beige broek, een flanellen ruithemd en een vest zonder mouwen
aan. Rillend mompelde hij dat het koud was
en dat het vroeger beter was. Gelukkig was
de ingang van zijn verpleeghuis om de hoek,
zodat ik deze man niet bibberend hoefde achter te laten. Wel dacht ik aan onze eigen samenleving het afgelopen jaar. Wee bibberden
in de corona-kou en mijmerden over betere
tijden vroeger. Wie leidt ons weer de warmte
in?
Parkeerenquête
Maar goed, terug naar Den Haag en De Vo
gelwijk. Binnenkort (16 maart) zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. In normale om
standigheden is het leuk om een verkiezingsdebat te organiseren, zoals we vier jaar geleden deden. Dat is dit jaar helaas geen optie.
In arren moede verwijs ik u dus maar naar de
stemwijzer die, als het goed is, medio februari
online staat (www.stemwijzer.nl).
Een politiek vraagstuk dat de afgelopen jaren
in ieder geval veel aandacht kreeg, is de in enkele delen van de wijk ervaren parkeeroverlast
en de vraag of er al dan niet betaald parkeren

moet worden ingevoerd. Zo langzamerhand heb ik mij wel een mening gevormd
over dit onderwerp, maar het is niet aan mij
om die op deze plek uit te dragen.
Gelukkig kunnen we binnenkort allemaal
onze mening over de Vogelwijkse parkeersituatie ventileren. De komende weken komt
de gemeente namelijk met een enquête
(“draagvlakonderzoek Vogelwijk”) waarbij
per woonadres aangegeven kan worden hoe
over een en ander wordt gedacht. Op basis
van de uitkomsten van dit onderzoek zal de
gemeente al dan niet nadere maatregelen
nemen. Speak now or forever hold your peace
is hier wat mij betreft het devies. Laat uw
stem niet verloren gaan!
Voormalig ziekenhuis Sportlaan
Er staat trouwens dit jaar nog meer op stapel waarbij u uw stem kunt laten gelden.
“Ons” voormalige Rode Kruisziekenhuis is
nu nog (gedeeltelijk) in gebruik als priklocatie, maar binnenkort komt het complex
toch echt leeg te staan. De locatie komt dan
in aanmerking voor een zogeheten herontwikkeling. Wie of wat is hierbij nog onduidelijk, maar zeker is dat in dit proces de
mening van omwonenden een belangrijke
rol zal spelen. In elk geval wordt rekening
gehouden met seniorenhuisvesting, al dan
niet aangevuld met (medische) wijkfuncties. Maar inspraakmogelijkheden volgen
nog.
Al deze zaken liggen nog in het verschiet.
Maar (goed nieuws voor hen die niet kunnen stilzitten!) er is ook iets wat u nu al
kunt doen. Het betalen van de bij dit blad
gevoegde contributienota. Begin het jaar
met een geschoonde “to do list” en maak
het bedrag direct over!

Redmar Wolf (ook namens de medebestuurs
leden Marcella Putters, Adam Braithwaite en
Paul Lohmann)

Geparkeerde autowrakken
na melding uit de wijk
verwijderd

Door Paul Lohmann, bestuurslid wijkvereniging

Het samen oppassen dat onze wijk geen ‘afvalputje’
wordt voor wijkvreemde autowrakken begint zijn
vruchten af te werpen. Vlak voor de feestdagen in
december heeft de gemeente naar aanleiding van diverse meldingen vanuit de wijk opdracht gegeven om
- in eerste instantie - zes tot autowrakken bestempelde
voertuigen van de straat te halen. Deze wrakken, die
het straatbeeld danig ontsierden, namen al geruime
tijd op onder meer aan het begin van de Laan van
Poot en op de Houtrustlaan parkeerplekken in. Auto’s
zonder kentekens en daarmee zonder traceerbare eigenaars waren daar om onduidelijke redenen achtergelaten. Mede omdat gevreesd werd dat deze wagens
eind december in de fik gestoken zouden worden,
werden ze weggetakeld. Een activiteit die overigens
niet tot de politietaken behoort, maar een verantwoordelijkheid is van de gemeente.
Melding openbare ruimte
In eerdere berichten in dit blad is al eens gewezen op
het bestaan van de mogelijkheid om autowrakken en
andere ongerechtigheden in het publieke domein bij
de gemeente te melden via www.denhaag.nl
Typ in het zoekvakje bovenin de startpagina van deze
website de woorden Melding openbare ruimte en u
krijgt vanzelf alle informatie die nodig is om zo’n melding te doen. In uitzonderlijke gevallen, zoals onlangs
bij een Pools busje dat al anderhalf jaar op de Nie
boerweg stond geparkeerd, duurt het lang voordat er
actie wordt ondernomen, maar in de regel werkt zo’n
melding vrij snel. En blijft een reactie lang uit, meld
het dan nogmaals!
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Stand van zaken
Wijkvisie Vogelwijk 2050
Door Paul Lohmann, bestuurslid wijkvereniging

Vorig jaar heeft het bestuur van de wijkvereniging besloten tot het opstellen van
een langetermijnvisie voor de wijk, de Wijkvisie Vogelwijk 2050. Doel hiervan is
te komen tot een document waaraan toekomstige initiatieven en plannen (van
de gemeente en andere partijen) kunnen worden getoetst om te bezien of ze
passen in het gewenste beeld van de wijk.
Na een oproep aan bewoners om mee te helpen
met het opstellen van de toekomstvisie hebben zich ruim vijftig betrokkenen aangemeld.
Inmiddels is er al een aantal onderwerpen ter
bespreking voorgesteld. Mensen die ook mee
willen doen, kunnen zich alsnog aanmelden
via een e-mail naar pag.lohmann@gmail.com
Het was de bedoeling eind november de eerste van enkele gezamenlijke bijeenkomsten te
houden. Maar kort nadat de vergaderruimten
hiervoor waren gereserveerd en de uitnodigingen de deur uit waren, besloot het kabinet tot
strengere anti-coronamaatregelen. De bijeenkomsten moesten dus tot nader order worden
uitgesteld.
Ondertussen heeft het bestuur ter verdere
voorbereiding voor het opstellen van de Wijk
visie Vogelwijk 2050 gesprekken gevoerd met
de makelaars die het meest in onze wijk actief

zijn, teneinde enig zicht te krijgen op de toekomstige vraag naar woningen en/of appartementen in de wijk. Ook is er overleg geweest
de gemeente over de afstemming van onze
langetermijnvisie met de ‘Vogelwijkagenda’
die de gemeente dit voorjaar opstelt voor de
nabije toekomst, te weten de periode 20222026. Over de invulling van deze wijkagenda
mogen de bewoners ook hun zegje doen.
Daarom krijgt ieder huishouden binnenkort
een enquête toegezonden. Lees meer hierover
in het artikel over de Vogelwijkagenda 20222026 elders in dit blad.
Aandachtspunten
In de tot nu toe binnengekomen reacties op
onze op te stellen toekomstvisie wordt een
drietal aandachtspunten veelvuldig genoemd.
Alle drie kunnen ze komende jaren het aan-
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zien van de wijk beïnvloeden en daarmee is
het dus van belang dat de wijk bij deze ontwikkelingen betrokken is. Het gaat om de onderstaande onderwerpen.

Plan voor sportcomplex bij atletiekbaan
Laan van Poot
Vanuit de rond de atletiekbaan gevestigde
sportverenigingen zijn plannen voorgesteld
voor de bouw van een groot multifunctioneel
sportcomplex. De eerste opzet daarvan is inmiddels na kritiek op de massaliteit ervan al
aardig afgeslankt. Zo is het idee om in het
complex een turnhal op te nemen geschrapt.
Verder is er geen sprake meer van één aaneengesloten bouwblok. Bovendien is het de
bedoeling de omstreden padelbanen te verhuizen naar een plek die verder van de woonbebouwing aan de Laan van Poot ligt.
De aanvankelijke plannen zijn oriënterend
besproken met aangrenzende bewoners en
ter kennis gesteld van het bestuur van de wijkvereniging. Over het huidige (minder volumineuze) plan heeft het bestuur nog geen standpunt ingenomen. Wel heeft het bestuur eerder
al aangegeven blij te zijn met de aanwezigheid

van de huidige sportverenigingen in de wijk.
Ook begrijpt het bestuur dat gezien de ouderdom en de onderhoudssituatie van de huidige
voorzieningen rond de atletiekbaan een vernieuwing van de gebouwen zeer wenselijk is.
Of de uitbreiding zoals voorzien in de nu
voorliggende plannen ook op de instemming
van omwonenden en het bestuur kan rekenen, hangt echter voor een belangrijk deel af
van hoe omgegaan wordt met zaken als toekomstige verkeersstromen, parkeeroverlast
en andere vormen van overlast, waaronder
geluidshinder.

Herontwikkeling voormalige ziekenhuislocatie Sportlaan
Het voormalige Rode Kruisziekenhuis is nu
nog in gebruik als priklocatie voor de GGD,
maar het is zeker dat het oude ziekenhuiscomplex (grotendeels gebouwd aan het eind van
de jaren vijftig) met de nog maar 23 jaar oude
vleugel van het vroegere kinderziekenhuis
geen lang leven meer beschoren zal zijn. De
eigenaar van de gebouwen is nog steeds het
Haga-ziekenhuis. Op dit moment wordt vanuit de gemeente gewerkt aan een zogeheten

Illustratie uit het decembernummer van Haagse Bluf, het clubblad van Haag Atletiek, over het
bijgestelde plan voor een nieuw sportcomplex
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De toekomst van het voormalige ziekenhuiscomplex
aan de Sportlaan is nog altijd ongewis

Planuitwerkingskader (PUK) waarin wordt
onderzocht of de locatie een functiewijziging
kan ondergaan (bijvoorbeeld van ‘zorg’ naar
‘wonen’) en welke randvoorwaarden daaraan
moeten worden gesteld.
Voor nieuwbouw op de vroegere ziekenhuislocatie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
opnieuw een project van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij toekomstige bewoners zelf richting geven aan de
herontwikkeling. Een goed voorbeeld van
een geslaagd CPO-project in onze wijk is het
appartementencomplex Hellasduin dat eind
maart zal worden opgeleverd.
Het bestuur zal in ieder geval bij alle toekomstige ontwikkelingen rond het ziekenhuis
terrein de vinger aan de pols houden, ook
omdat bekend is dat veel oudere bewoners
uit de Vogelwijk en omliggende wijken die
nu nog ruim behuisd zijn graag een kleinere
woning in de buurt zouden willen vinden. De
Rode Kruis-locatie zou prima aan die wensen
kunnen voldoen. Bovendien komt daarmee
dan de politiek zeer gewenste doorstroming
op de woningmarkt op gang.

Tramlijn 12
De oude rood-witte HTM-tramstellen, die
onder meer nog in gebruik zijn op de lijnen
12 en 16, mogen niet te lang meer worden ge-

bruikt. Enerzijds omdat deze trams niet het
inmiddels wettelijk verplichte gebruiksgemak
hebben voor mensen met een fysieke beperking en anderzijds omdat de tramstellen aan
het eind van hun levensduur zijn.
Elders in Den Haag rijden al de grotere en
bredere zwart-rode trams van het type Avenio,
die o.m. een lage instap hebben voor mensen
met een rolstoel of rollator. Ook op lijn 12
gaan deze nieuwe trams rijden. Daar moet het
traject op worden afgestemd, onder meer door
verbouwing van halteperrons of op sommige
plekken aanpassing van de rails. In december organiseerden de HTM en de gemeente
een (online) informatiebijeenkomst over de
aanpak van lijn 12 in dit deel van de stad. Die
werd bijgewoond door ruim 70 belangstellenden, niet alleen uit de Vogelwijk maar ook uit
de belendende Bomenbuurt en Duindorp.

De brede Avenio-tram van de HTM, die al op veel
lijnen in gebruik is

Uit de bijeenkomsten kwam vanuit de bewoners de wens naar voren om bij de op handen zijnde aanpassingen van de tramrails
goed te letten op de veiligheid voor fietsers
in met name de Goudenregenstraat en de
Duivelandsestraat. De gemeente zal binnenkort voor onder andere deze straten een nieuw
profiel ontwerpen, dat aan de wijken ter instemming wordt voorgelegd. Overigens is het
de bedoeling dat de nieuwe trams pas eind
2024 over het tracé van lijn 12 gaan rijden.
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Doe mee aan
de parkeerenquête Vogelwijk
Verkeerscommissie Vogelwijk

Deze maand ontvangen alle woningen binnen het gebied tussen de Houtrustweg,
Laan van Poot, De Savornin Lohmanlaan en Sportlaan (inclusief de flats) een
brief van de gemeente met een enquête over het parkeren. Aan de hand van die
vragenlijst wil de gemeente onder meer peilen waar de meeste ‘parkeeroverlast’
wordt ervaren en hoeveel steun er is voor eventuele invoering van betaald parkeren
in de wijk of een deel van de wijk.
Tellingen
Het onderzoek is een vervolg op de ‘parkeertellingen’ die in september zijn verricht op een
aantal dagen in de ochtend, middag en avond
en gedurende de nachtelijke uren. Uit de tellingen bleek dat op verschillende momenten
de parkeerdruk in delen van de wijk boven de
90% uitkwam, hetgeen wil zeggen dat in die
gedeelten ruim 90 procent van de beschikbare
parkeerplaatsen was bezet. Dit was voor de gemeente aanleiding om een vorm van parkeerregulering in de Vogelwijk verder te onderzoeken. Over de parkeerproblemen in (delen
van) de wijk hebben vertegenwoordigers van
de wijkvereniging en van de Initiatiefgroep

Parkeeroverlast Vogelwijk-Noord het afgelopen najaar ook overleg gevoerd met verkeerswethouder Robert van Asten.
Aan de hand van de binnenkort te houden
enquête zal worden onderzocht hoe de Vogel
wijkbewoners (inclusief bedrijven) de parkeersituatie ervaren en hoe zij denken over
betaald parkeren. Ook zal de voorstanders
van betaald parkeren worden gevraagd welke
zogenoemde ‘venstertijden’ daarbij de voorkeur hebben. Dat wil zeggen van hoe laat tot
hoe laat voor parkeren moet worden betaald.
Bijvoorbeeld alleen ’s avonds (zoals in de
Bomen- en Vruchtenbuurt) of ook voor een
deel overdag (zoals in het Statenkwartier en

Deze Renault heeft vorig jaar gedurende vele maanden geheel ‘overwoekerd’ op de Laan van Poot bij de Houtrustlaan
geparkeerd gestaan. Inmiddels staat dezelfde auto gewassen en al op de Laan van Poot ter hoogte van de Pauwenlaan.
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Duindorp). Overigens hebben de Bomen- en
Vruchtenbuurt elk een iets andere regeling:
in de Bomenbuurt moet worden betaald van
18.00 – 24.00 uur en in de Vruchtenbuurt
tussen 17.00 en 21.00 uur. Op basis van de
uitkomsten van de enquête zal worden onderzocht op welke wijze de aanpak van de parkeerproblematiek in de Vogelwijk verder zal
worden vormgegeven.
Mogelijke gemeentelijke voorstellen
De enquête kan leiden tot drie mogelijke gemeentelijke voorstellen: de huidige situatie
handhaven, invoering van betaald parkeren
in de gehele Vogelwijk of in een deel van de
wijk, bijvoorbeeld alleen in het deel ten noorden van de Nieboerweg, waar de parkeerdruk
het grootst is.
Wanneer betaald parkeren wordt ingevoerd in
(een deel van) de Vogelwijk, hebben bewoners
een parkeervergunning nodig om te mogen
parkeren op de tijdstippen dat er betaald parkeren geldt. De gemeente heeft onlangs besloten in heel Den Haag dezelfde vergunningtarieven te hanteren. Een parkeervergunning
voor 1 auto bedraagt sinds januari € 66,60
per jaar. Heeft u twee auto’s, dan moet er
€ 294,90 bij worden opgeteld. Een derde auto
kost nog eens € 589,75 extra.
Eigen terrein
Een belangrijk aandachtspunt is of u wel of
niet de mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren, dat wil zeggen op uw eigen
oprit en/of in uw garage. In dat geval kunt u
geen parkeervergunning voor een eerste auto
aanvragen. Bewoners die beschikken over een
parkeerplek op eigen terrein worden namelijk geacht hun auto daar te (gaan) parkeren.
Voor een eventuele tweede en/of derde auto
kan wel een parkeervergunning worden aangevraagd, tegen het genoemde hogere tarief.
Voor bezoekers kunnen bewoners een zogenoemde bezoekersparkeervergunning aanvragen. De kosten hiervan bedragen € 20,95 per

jaar. Ook zijn er aparte parkeervergunningen
te verkrijgen voor mantelzorgers, bedrijven en
sportverenigingen. De eenmalige kosten voor
het aanvragen van elke afzonderlijke vergunning bedragen € 15,50.
Als onze wijk geheel of gedeeltelijk betaald
parkeren zou krijgen, moeten niet-vergunninghouders op de afgesproken tijdstippen
€ 2,00 per uur gaan betalen.
Uitgebreidere informatie over de verschillende
parkeervergunningen en de voorwaarden is te
vinden op www.denhaag.nl/parkeren.
Bespreking uitkomsten
De uitkomsten van de enquête en de vervolgprocedure zullen door de gemeente woorden
besproken met het bestuur en de verkeerscommissie van de wijkvereniging en met de
Initiatiefgroep Parkeeroverlast VogelwijkNoord. Ook zullen dan de gevolgen van eventuele gedeeltelijke invoering van betaald parkeren worden besproken. Het is namelijk niet
denkbeeldig dat een deel van de parkeerdruk
en parkeeroverlast zich dan vanuit het gebied
met betaald parkeren verplaatst naar de delen
van de wijk waar (nog) hoeft te worden betaald.

Een grote respons op de enquête is van
wezenlijk belang. Het is daarom belangrijk
dat u de enquête invult, ook als u geen
parkeerhinder en parkeeroverlast ondervindt!
Zo krijgt de gemeente een zo volledig
mogelijk beeld van de parkeersituatie en
van het draagvlak voor eventueel te nemen
maatregelen.

Kortom: uw aller mening telt!
De Vogelwijk . januari | februari 2022
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Oer-Vogelwijker Hans Wiekenkamp

Een lucky guy aan de Roodborstlaan
Door Dick van Rietschoten

Hij noemt zichzelf een geluksvogel. Vanaf de wieg al, zegt hij. En toen een paar jaar
geleden het graf dichtbij dreigde te komen, werd het onheil net op tijd afgewend.
,,Ik ben echt een lucky guy’’, aldus Hans Wiekenkamp, een oer-Vogelwijker die bijna
ononderbroken al zo’n 65 jaar aan de Roodborstlaan woont en deze maand z’n 70ste
verjaardag hoopt te vieren. We hadden een uurtje uitgetrokken voor een gesprek over
z’n rijk geschakeerde leven. Het werd drieënhalf uur.
Als het niet regent of stormt, stapt Hans
Wiekenkamp aan het eind van de ochtend op
de fiets voor een tocht door de Vogelwijk en
Scheveningen. Altijd hetzelfde parcours, in
de vorm van een 8. Want zo passeert hij halverwege zijn huis aan de Roodborstlaan, waar
hij desgewenst kan afstappen als het een keertje niet lekker gaat. ,,Ik ben ermee begonnen
op doktersadvies, om conditie op te bouwen
en vast te houden’’, zegt hij.
Die trainingen waren hard nodig sinds hij
ruim vier jaar geleden een zware operatie wegens kanker aan de slokdarm had ondergaan.
,,Toen het ontdekt werd, hadden de specialisten er een hard hoofd in, want ik was er veel
te lang mee door blijven lopen. Ik dacht: nou,
dit was het dan, het is gebeurd met me, over
een paar maanden ben ik dood. Toch hebben ze me geopereerd, want omdat ik nooit
heb gerookt, was m’n basisconditie redelijk.
Anders waren ze er niet aan begonnen, zeiden ze. M’n hele slokdarm is weggehaald. Dat
had natuurlijk nogal wat consequenties, zoals
kleinere beetjes eten, langer kauwen, liever
geen alcohol meer drinken en half zittend slapen. Het revalidatietraject was lang en intens,
maar het was alsof ik - 25 kilo lichter! - een
nieuw leven begon. En ik ben er nog steeds!
Ik zie m’n vier kleinkinderen opgroeien en
kan met m’n vrouw Mariette en onze drie
zoons weer van alles beleven.’’

Onbezorgde jeugd
Hans Wiekenkamp werd op 13 februari 1952
geboren en bracht de eerste drie jaar van z’n
leven door op de Nijkerklaan. ,,Mijn vader had
aan de Apeldoornselaan een makelaarskantoor,
dat ook enkele duizenden huurwoningen verspreid over de stad beheerde: Elzenaar & Co.
Hij had het vlak na de oorlog overgenomen van
zijn schoonvader, mijn opa van moederskant
dus. Na zijn beëdiging was hij met z’n zesentwintig jaar de jongste makelaar van Den Haag,
want in die tijd waren makelaars doorgaans
nog oudere eerbiedwaardige heren!’’
,,In 1955 kochten mijn ouders een huisje in
Engelse cottage-stijl aan de Roodborstlaan 21,
op de hoek met de Laan van Poot. Mijn oudere
zus Henny, die nu al ongeveer een halve eeuw

Hans op achtjarige leeftijd bij het ouderlijk huis met z’n
moeder en zusje
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in Nieuw-Zeeland woont, en ik als driejarige
kleuter verhuisden uiteraard mee. En daarmee was ik Vogelwijkbewoner geworden, en
meer specifiek: Roodborstlaanbewoner. Want
ik woon nog steeds in dezelfde laan, zij het
een eindje verderop.’’
Hans had in de wijk ,,een fantastische onbezorgde jeugd’’, met het strand op loopafstand
en bijna om de hoek een pleintje vol winkels,
waar nu alleen bakker Driessen nog van over
is. ,,Eindeloos buiten spelen met vriendjes
van de straat en van de Heldringschool. Vaak
in de Bosjes van Poot maar ook geregeld op
het strand, waar nog allemaal Duitse bunkers
lagen. Je kon er gewapend met een zaklamp
of een ‘knijpkat’ in afdalen naar meterslange
ondergrondse gangen. Hartstikke spannend
natuurlijk!’’
Mariette
,,De buurt hier had echt een dorpssfeer. Ieder
een kende elkaar. En in dit oudste deel van de
wijk was één man onmiskenbaar een soort
burgemeester: kruidenier Piet van Eig, met
drogist Henk Schmale als wethouder. Jammer
genoeg is het hier in de loop der tijd wel een
stuk saaier geworden.’’
,,Mijn boezemvriend was Arthur de Wit, die
op Roodborstlaan 20 woonde. We komen
nog altijd op elkaars verjaardag. Tegenover
ons woonde nóg een Arthur. Dat was de zoon
van meneer Akkerman, eigenaar van de bekende vulpenzaak en kantoorboekhandel
in de Passage. Later nam Arthur die winkel
over. Er woonden ook een paar meisjes in de
straat, maar die waren allemaal niet van mijn
leeftijd. Als vroege puber raakte ik smoorverliefd op ons naaste buurmeisje, een prachtige
Indische halfbloed die Mariette heette. Maar
ja, ze zag me niet staan, want ze was flink
ouder dan ik. Uiteindelijk ben ik toevallig wel
met een Mariette getrouwd, haha! Nee, die
kwam niet uit de buurt. Ik leerde haar kennen
in Café 2005 op de Denneweg. Ze woonde
destijds in Voorburg en was geboren in

Suriname, waar haar vader als topambtenaar
een poos was gedetacheerd.’’
Oostenrijk
,,In mijn ouderlijk huis vond eind jaren vijftig een opvallende gebeurtenis plaats: we kregen gezinsuitbreiding. Niet dat mijn moeder
weer zwanger werd, nee, er kwam een jongeman van negentien jaar uit Oostenrijk bij ons
wonen: Herman heette hij, net als m’n vader.
Op mijn slaapkamer had ik er als jongen van
zes opeens een grote broer bij. Ik kende deze
Herman trouwens al van jongs af aan. Dat
kwam zo: Kort na de oorlog kwamen er treinen
vol Oostenrijkse kinderen uit berooide gezinnen naar Nederland om hier aan te sterken en
een leuke zomervakantie te hebben. Mijn ouders kregen via de Hervormde Kerk ook zo’n
kind te logeren. Dat was dus Hermann, toen
nog met een extra n achter z’n naam.’’
,,Aan het eind van de zomer ging hij weer naar
huis, maar mijn vader en moeder bleven al-

Met echtgenote Mariette in Italië
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tijd contact met hem en zijn ouders houden.
Ze gingen er jaarlijks op bezoek en Herman
kwam vaker aan de Roodborstlaan logeren.
Uiteindelijk ging hij zo van Nederland houden,
dat hij zich na z’n studie elektrotechniek hier
als elektricien wilde vestigen. Dat ging natuurlijk niet zomaar, dus de eerste jaren woonde
hij bij ons. Later leerde hij hier een vrouw kennen, met wie hij vanuit ons huis trouwde, en
na wat omzwervingen keerde hij terug naar de
Roodborstlaan, want met z’n vrouw ging hij op
nummer 11 wonen, vlakbij het huis dat hij al zo
goed kende. Dankzij Herman, die een paar jaar
geleden overleed, is Oostenrijk een van mijn
favoriete landen geworden. Mariette en ik hebben er een huis gekocht, in Ramsau-Dachstein,
en onze jongens hebben zich daar ontwikkeld
tot topskiërs.’’
Waterpolo
Na de lagere school volgde voor Hans de mulo,
destijds gevestigd op de bovenetage van de
Hel
dringschool, zodat hij met z’n schooltas dezelfde vertrouwde looproute kon aanhouden. Halverwege z’n opleiding verkaste
hij echter naar het Maerlant Lyceum in het
Benoordenhout, waar hij na een paar jaar het
diploma hbs-B behaalde. Veel van zijn wijkvrienden zaten op voetbal of hockey, maar
Hans vond dat niks. ,,Ik zwom. Ik was lid van
waterpoloclub ZWIP in zwembad De Regentes
aan de Weimarstraat. Het was de afkorting van
Zwemmen Is Plicht. Dat had je vast niet kunnen
raden. Mijn liefde voor waterpolo sloeg later
over op m’n zoons, want ze gingen alle drie ook
waterpoloën. De jongste, Camille, die nu een
bouwkundig ontwerp- en adviesbureau heeft
op de Mezenlaan, heeft zelfs nog een poosje in
het waterpoloteam van Jong Oranje gespeeld.’’
Op verschillende momenten in het gesprek
geeft Hans uiting aan trots op wat zijn drie
zoons hebben bereikt, niet alleen op sportief
gebied. ,,Alex, de oudste, werkt als arts bij de
luchtmacht en woont net als Camille vlakbij
ons, hier in de Vogelwijk. Philip, de middelste,
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Hans als opa met Werner, zoon van Alex

is uitgevlogen naar Turkije, waar hij met een
Turkse echtgenote in Antalya woont. Hij is gezagvoerder op een Boeing 737 van luchtvaartmaatschappij SunExpress, een dochteronderneming van Turkish Airlines en Lufthansa.’’
Fuutlaan-Gang
,,Maar eerste nog even terug naar het eind van
de jaren zestig en begin van de jaren zeventig,
anders raken we de draad kwijt’’, klinkt het.
,,Ik was in die tijd aardig losgeslagen. Je kent
dat wel: spijkerbroek, lang haar en een Puch.
Samen met een aantal vrienden uit de wijk
vormden we een Puch-clubje dat geregeld bij
elkaar kwam op het strand achter de Fuutlaan.
De Fuutlaan-Gang noemden we ons. Eigenlijk
waren we een brave voortzetting van de jeugdbende De Kikkers uit het begin van de jaren
zestig, die veel Vogelwijkleden had en om de
haverklap gevechten leverde met de ‘buikschuiverjongens’ van De Plu uit de omgeving van de
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Goudenregenstraat. Veel van die matpartijen
vonden trouwens op een steenworp van ons
huis plaats, in de Bosjes van Poot. Als de politie er weer eens op af kwam, zat ik eerste
rang.’’
,,Wat de muziek betreft was ik helemaal lijp
van Frank Zappa. In de loop der jaren ben ik
naar diverse concerten van hem geweest. Ik
heb nog steeds een flink stapeltje lp’s en cd’s
met zijn muziek. O ja, nog iets: ik was ook
fervent aanhanger van de PSP, de Pacifistisch
Socialistische Partij. Bij verkiezingen bracht ik
huis aan huis foldertjes rond, ook hier in de
wijk. Vooral Kamerlid Bram van der Lek was
mijn held. Haha, je snapt wel dat mijn ouders
dat niet zo leuk vonden!’’

ning gaven, maar waarin ik me ook het
schompes heb gewerkt.’’
Op een dag besloot Hans dan ook dat het welletjes was geweest. Hij deed het kantoor van
de hand, zocht minder intensieve bezigheden
in de vastgoedsector en nam meer tijd voor z’n
hobby: vliegen. ,,Ik had vlieglessen genomen
op Zestienhoven en het vliegveld MiddenZeeland bij Arnemuiden. Vooral samen met
een vriend heb ik ontzettend veel vlieguren
gemaakt, soms wekelijks. Even gaan koffiedrinken op een vliegveldje bij Calais en dan
hup, Het Kanaal over naar Londen. Of een
tocht over de Nederlandse en Duitse waddeneilanden en via Berlijn terug naar Nederland.
Heerlijk!’’

Makelaardij
Gedreven door zijn interesse in techniek,
bouw en architectuur belandde Hans via de
hts op de Delftse universiteit, toen nog TH
Delft geheten, waar hij de opleiding bouwkunde volgde. Tussendoor vervulde hij nog
zijn militaire dienstplicht als ‘hospik’ bij de
geneeskundige troepen. ,,Tijdens m’n studie
heb ik een paar jaar op kamers gewoond aan
de Nieuwe Parklaan, naast het toen gerenommeerde Indische restaurant Bali. Daarna kon
ik met hulp van mijn vader het huis Roodborstlaan 10 kopen, nog geen honderd meter
van m’n ouderlijk huis. Mariette trok daar na
een poosje bij me in en in 1982 zijn we getrouwd. De huwelijksreis ging naar m’n zus
in Nieuw-Zeeland.’’
Toen Hans een paar jaar bij een architectenbureau werkte, bood zijn vader hem de kans
diens makelaarskantoor over te nemen. ,,Ik
twijfelde, maar heb het toch gedaan. Binnen
een jaar had ik de makelaarsopleiding gevolgd
en was ik beëdigd. Ja, dat was toen nog de procedure hè. Sinds begin deze eeuw is makelaar
helaas geen beschermd beroep meer. In feite
kan iedereen zich tegenwoordig makelaar of
taxateur noemen.’’
Er volgden ,,jaren die me weliswaar voldoe

Autorally’s
Ook de thuissituatie veranderde. Het gezin
Wiekenkamp kreeg de kans het naastgelegen huis aan de Roodborstlaan 12 te kopen.
Besloten werd de twee woningen bij elkaar te
trekken en er één villa van te maken. ,,Pfff, die
verbouwing heeft een jaar geduurd! Af en toe
dacht ik wanhopig: waar ben ik in vredesnaam
aan begonnen? Terwijl het hier een puinhoop
was, woonden wij in een tijdelijk onderkomen
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Autorally met zoon Camille
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op het Sweelinckplein.’’
Hij staat op en laat de plekken zien waar vroeger de scheidslijn tussen de twee huizen liep.
Wie niet beter weet, heeft het niet in de gaten.
De huizen zijn naadloos in elkaar opgegaan.
En passant haalt Hans een paar foto’s van de
muur. ,,Kijk, autorally’s met een oldtimer,
een Mercedes Pagode. Dat is ook m’n lust en
m’n leven geweest. Jarenlang heb ik op verschillende plekken in Europa de beroemde
Tulpenrally gereden, vaak samen met een
van m’n zoons. En niet te vergeten de Winter
Trials, de zogeheten sneeuwrally’s! De eerste

keer dat ik aan de Vogelwijkrally meedeed,
ontdekte ik dat wijkbewoner Frank Smith
via z’n dochter Carine bij de organisatie was
betrokken. Opeens herkende ik hem weer.
Verrek, dat was Frankie die bij mij op de kleuterschool had gezeten!’’
,,Ach, ik realiseer me nu dat ik nog lang niet
alles heb verteld. Er borrelt steeds meer bij me
op. Over onze vakanties in Italië bijvoorbeeld
of over de spectaculaire vliegtuigrally waar ik
jaren geleden met een Cessna aan mee heb
gedaan. Weet je wat? Kom nog maar eens een
uurtje extra langs, dan hoor je de rest.’’

Gemeente bezig met opstelling
Vogelwijkagenda 2022-2026
De gemeente stelt eens in de vier jaar voor elke Haagse wijk een ‘wijkagenda’ op met
verbeterpunten. Dat gebeurt doorgaans in overleg met de wijkvereniging en met instellingen en
ondernemers uit de wijk. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het opstellen van
de wijkagenda voor de Vogelwijk voor de periode 2022-2026. Dat wordt voor het eerst groots en
in alle openheid aangepakt, met onder meer een enquête onder de bewoners.
Projectleiders
Wat de belangrijkste onderwerpen zijn die op de Vogelwijkagenda komen te staan, is nog niet
bekend. In andere wijken kwamen tot nu toe onderwerpen naar voren als verduurzaming, meer
groen, het verbeteren van de verkeersveiligheid, meer sociale samenhang tussen bewoners en het
opknappen van bepaalde buitenruimten.
Voor het opstellen van alle wijkagenda’s heeft de gemeente een aantal projectleiders aangesteld.
Ingrid Meijering en Marion Duimel zijn als projectleiders verantwoordelijk voor de invulling van
de Vogelwijkagenda. Zij voeren gesprekken met bewoners om te horen wat er in de wijk speelt
en wat er in de wijk verbeterd zou kunnen worden. Behalve met bewoners spreken ze ook met
het bestuur van de wijkvereniging, ondernemers, de wijkagent en mensen uit het welzijnswerk.
Enquête
Aan de hand van de informatie uit de gesprekken wordt een enquête voor de bewoners opgesteld.
Daarmee moet duidelijk worden of de in de gesprekken genoemde punten door meer bewoners
worden herkend.
Elk huishouden in de Vogelwijk ontvangt binnenkort een brief van de gemeente met daarin informatie over de enquête. De vragenlijst is zowel digitaal als schriftelijk in te vullen. Uit de resultaten
zal blijken wat volgens de bewoners de prioriteiten voor de Vogelwijk zijn. Vervolgens wordt bij
de gemeente bezien wat binnen een periode van vier jaar financieel en praktisch haalbaar en uitvoerbaar is. Daaruit resulteert uiteindelijk de wijkagenda Vogelwijk 2022-2026.
De Vogelwijk . januari | februari 2022
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Vliegensvlugge vragen
Doo r Madelon Kran e nbur g

-

m.k r a ne nbur g2 1 @ kp n p l a n et . n l

Harm de Boer (1944) is getrouwd met Ank, ze hebben twee kinderen en zes
kleinkinderen. Sinds 2003 wonen ze aan de Kwikstaartlaan.
Vogelwijk
,,We wonen nu negentien jaar in dit huis en
hebben onlangs besloten hier voorlopig niet
weg te gaan. Ik noem de Vogelwijk een paradijsje. Winkels en overige voorzieningen zijn
binnen handbereik en met bus 24 ben je zo in
het centrum.
Ik filosofeer wel eens over de Vogelwijk in de
toekomst. Misschien is het dan wel een gated
community, een concept zoals ze dat in Amerika en Engeland al kennen. Stel dat dit een onveilige wijk wordt met veel criminaliteit, dan is
dit een gebied dat je prima kunt afsluiten.
Ank en ik hebben aan het begin van ons huwelijk tien jaar in Utrecht gewoond, vervolgens
tien jaar hier aan de Kraaienlaan en na heel wat
omzwervingen over de wereld, van Bangkok en
Maastricht tot Londen en van Rome tot Bonn, zijn
we uiteindelijk opnieuw in de Vogelwijk neergestreken. Kort daarna werden we samen met
veertig anderen certificaathouder van strandpaviljoen De Fuut. Dat is heel bepalend geweest
bij het opgroeien van onze kleinkinderen. Als
ze ’s zomers bij ons logeerden, waren ze vrijwel
dagelijks bij De Fuut te vinden.
Heel toepasselijk geniet ik van de vele vogels in
deze wijk. Zo hebben we in en rond de tuin een
huisekster, een Vlaamse Gaai, maar ook halsbandparkieten. Op het veldje voor ons huis en in
de lucht zie ik vaak gevechten tussen meeuwen
en kraaien die hun grondgebied verdedigen of
veroveren. Dankzij de roofvogels in het duingebied hebben we hier gelukkig weinig last van
meeuwen. Dat is elders in de stad wel anders.”
Weekend
,,Ank en ik zijn sportliefhebbers, dus we hangen nog wel eens langs de lijn van een sport-
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veld. Ook ben ik regelmatig te vinden in het
Zuiderpark, bij De Aftrap, de locatie van de
jeugdopleiding van ADO. Verder spelen we zelf
jeu de boules bij de atletiekbaan, hier vlakbij.
Dan pikken we daar als toeschouwers ook wel
eens een atletiekwedstrijd mee. Ook wandelen
we veel, naar Kijkduin en soms nog wel verder, en in de weekends besteden we veel tijd
aan contacten met kinderen, kleinkinderen en
vrienden. In de tuin staat een tafel met twaalf
stoelen, dus we kunnen goed uit de voeten en
ook binnen is voldoende ruimte.”
Series
,,We zijn allebei anglofiel. Alles wat met Enge
land te maken heeft vinden we leuk, dus we
kijken veel Engelse series, waaronder de spannende duikbootserie Vigil, die te zien was bij de
NPO. Maar ook Scandinavische misdaadseries
spreken ons aan, zoals Springvloed van Netflix.
Natuurlijk kijken we als sportliefhebbers veel
sport. Ook Engels voetbal, via de BBC. En in december hebben we met drie generaties De Boer
gezien hoe Max Verstappen wereldkampioen
werd van de Formule 1.”
Muziek
,,Overdag staat hier doorgaans Classic Radio
aan. Van opera en musical hebben we in Londen veel live kunnen genieten. Mijn favoriet
is Peer Gynt van Edvard Grieg, misschien wel
geïnspireerd doordat twee kleinkinderen half
Noors zijn.’’
Kranten
,,’s Morgens lezen we heerlijk bij het ontbijt
AD Haagsche Courant, met op zaterdag in het
Haagse katern het pittige commentaar van Axel

Veldhuijzen. Verder zijn we geabonneerd op
de papieren editie van de Volkskrant, naar
mijn mening de beste krant. NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad lezen we digitaal. Met zoveel kranten kom je eigenlijk niet
meer toe aan het lezen van boeken.”
ADO
,,Ik heb 43 jaar in binnen- en buitenland gewerkt. Eerst als journalist, later bij de politie en
het ministerie van Justitie, waar ik onder meer
betrokken was bij het opzetten van de Centrale
Recherche Informatiedienst. Vervolgens was
ik landbouw-attaché op enkele Nederlandse
ambassades. Ik was net zestig jaar en nog fit
toen ik met pensioen ging. Vanaf toen heb ik
veel onbezoldigde bestuursfuncties op mij genomen. Zo was ik voorzitter van de stichting
Golf Ockenburgh en ben ik nu nog voorzitter
van ADO Den Haag. Maar ook zat ik onder
meer in de adviesraad van de Hotelschool en
in de Cliënten Advies Raad van het Haga-ziekenhuis. Wat ADO betreft heb ik er alle vertrouwen in dat we de crisis snel achter ons
kunnen laten.”
De stad uit
,,Vóór corona hadden wij altijd de gewoonte de
winter te verkorten. Wij gingen dan half februari voor vier tot zes weken naar Zuid-Frankrijk of
Portugal. Nu blijven we dichter bij huis. We zijn
gecharmeerd van het Friese land en ons hart gaat
sneller kloppen van Maastricht. We dromen er
nog van om een keer naar het Nieuwjaarsconcert
in Wenen te gaan en Londen en Duitsland staan
ook nog op het programma.”

Restaurant
,,Ons favoriete restaurant is Beau op de Gouds
bloemlaan 154, vijf minuten lopen vanaf hier.
Maar we zijn er nog nooit geweest, want het
gaat pas in februari open. Toch alvast favoriet,
want ik wil zo graag een restaurant met een bar
en terrasje op loopafstand van de Vogelwijk.
Dat mis ik in deze buurt. Voormalig wijkcafé
De Tortel zou van mij zo weer open mogen.
Verder wordt er met liefde en passie gekookt in
restaurant Zebedeus aan de voet van de Grote
Kerk. Maar ik wil ook restaurant Cru aan de
Badhuisstraat noemen, waar premier Rutte met
de Franse president Macron heeft gegeten, en
het Thaise restaurant Comeonin in de Antonie
Duyckstraat, evenals restaurant De Dagvisser
aan de haven.’’
Recept
,,Mijn favoriete gerechten hebben vis als basis.
Met daarbij een goede wijn, uit een groot glas
zodat de wijn kan ademen. Vogelwijkbewoner
Martin den Heijer heeft een rijk gesorteerde viswinkel aan de Fahrenheitstraat. Ank en ik houden ook erg van de Indische keuken. En voor
heerlijk vlees en inspiratie komen we graag
bij slagerij Englebert aan de Goudsbloemlaan.
Echt een luilekkerland, waar een vakman de
scepter zwaait.”
Tip van Harm
,,Het beklimmen van de Haagse Toren kan ik
alle Vogelwijkers van harte aanbevelen. Neem
een verrekijker mee en je kunt onze wijk echt
prachtig zien liggen. Bovendien is het goed
voor de conditie, want het zijn nogal wat treden
om te nemen voor je boven bent.”
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Nieuwsflitsen
Door Guus Meij er

www.vogelwijkenergiek.nl - info@vogelwijkenergiek.nl

Janet Kist rijdt enkel nog in deelauto’s
Door Guus Meijer

Een gesprek met enthousiast deelauto-gebruikster Janet Kist,
die met haar gezin aan de Kwikstaartlaan woont.
,,Mijn man raakt steeds meer overtuigd.”
We zagen je net aan komen rijden. Ver weg geweest?
,,Ik kom net terug van huisartsenpraktijk Zon
neoord. Ik werk daar op de vrijdagen als vaste
waarnemer.’’
Waarom rijd je in een deelauto?
,,Wij hebben een half jaar geleden onze VW
California, een T5 voor de kenners, verkocht.
Toen zijn we overgestapt op deelauto’s.’’
Waarom deden jullie het campertje weg?
,,Veel kamperen deden we niet. En voor een
auto die bijna de hele dag stil staat, vergde hij
in toenemende mate onderhoud. Onze jongste
zoon moest wel even slikken. We hebben toen
besloten om geen auto meer aan te schaffen.
Best spannende besluiten.’’
Bevalt dat een beetje, een deelauto?
,,Haha, vraag dat maar niet aan mijn man, die
vond een auto voor de deur wel handig! Mij bevalt het eerlijk gezegd uitstekend. Ik beschouw
het gewoon als mijn eigen auto. Meestal ga ik
op mijn elektrische fiets, maar af en toe ga ik
met de deelauto. Bijvoorbeeld voor een weekendje weg, of last minute met slecht weer op
een werkdag.’’
Wat voor deelauto gebruik je?
,,Sinds kort zijn we lid van MyWheels, waar ik
erg enthousiast over ben. Ze bieden veel keuze
met verschillende soorten elektrische auto’s
en hebben een ruime dekking in de stad. In
beide delen van de Vogelwijk staat er nu een
elektrische Renault ZOE met een actieradius
van 300 km. Dat leidde wel even tot gejuich bij

mijn man: een auto dichterbij in de buurt. Als
je verder weg wilt, tot 400 km, met meer bagage, dan kun je een Hyundai Kona of een Kia
E Nero gebruiken.’’
Zijn er ook alternatieven?
,,We hebben ook een abonnement op Green
wheels. Dat deelautobedrijf heeft een vaste plek
aan het eind van de Kwartellaan en een handig
bestelwagentje aan het Goudenregenplein.
Maar die zijn nog niet elektrisch. Wel kun
je tegenwoordig ook elektrische bakfietsen
huren. Er staat er eentje naast de notenbar aan
de Goudsbloemlaan. Verder kun je natuurlijk
via SnappCar auto’s uit de eigen buurt huren,
waaronder de Peugeot e-2008 van Rutger-Jan
en Amanda Schoen.’’
En hoe gaan jullie op vakantie?
,,In de zomer zijn we met de nachttrein op vakantie naar Oostenrijk geweest. Bij aankomst
hebben we bij het station een deelauto gehuurd
van de ÖBB. Dat was een mooi avontuur. Verder
kun je voor een lange vakantie natuurlijk altijd
een auto uit het fossiele tijdperk gebruiken.’’
Is je man al overtuigd?
,,Steeds meer. Hij is meer een fietser, dus
hoe minder blik op straat, hoe beter. Idealiter
komen er meer deelauto’s en minder eigen auto’s, te beginnen met al die ‘tweede’ auto’s. Dat
lost ook de parkeerproblemen in de Vogelwijk
op. Iemand moet daar natuurlijk mee beginnen. En dat het duurzamer is, is voor hem wel
een selling point.’’
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Opknapbeurt voor plantsoenen en
een deel van de Haagse Beek
Op twee plekken in de wijk – het Eiberplein en het Fazantplein – is de
gemeente eind december begonnen met een gedeeltelijke herinrichting en
herbeplanting van het openbare plantsoen.
Volgens de onlangs aangetreden nieuwe groenbeheerder van Segbroek, Jan Eisse Pentinga,
zijn enkele stroken met ,,ongewenste woekerende planten gerooid, omdat die gedeelten
niet meer goed te beheren waren.’’
Op het Eiberplein bijvoorbeeld was een deel
van de bestaande beplanting overwoekerd door
braamstruiken. Na het rooien is de verarmde
grond op beide pleinen verbeterd.
Op het Fazantplein zijn ook enkele hulstboompjes en -struiken ,,die de overhand aan
het nemen waren’’ verwijderd. Daar komen
berken, eiken en naaldboompjes voor in de
plaats. De komende twee jaar zal ook de rest
van de twee genoemde plantsoenen een opknapbeurt krijgen.
De groenbeheerder zegt te streven naar een
nieuwe gevarieerde beplanting van hoge kwaliteit, die ecologisch goed op elkaar is afgestemd

Het gerooide plantsoen op het Eiberplein

en het grootste deel van het jaar bloeiende gewassen te zien geeft. Wat de heesters betreft
is daarbij sprake van onder meer Forsythia,
Gelderse Roos, Gele Kornoelje, Meidoorn,
Ribes en Sleedoorn en bij de vaste planten gaat
het om Adderwortel, Betonie, Koningenkruid,
Daglelie, Smeerwortel, Ooievaarsbek, Vrou
wenmantel en Zonnehoed.

Afvoer van beplanting en bovenste laag aarde op het Fazantplein
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Haagse Beek
Sinds december staat er een lang hek langs de
rand van de Bosjes van Pex aan de kant van de
Sportlaan. Dat heeft te maken met vijf jaar geleden al aangekondigde werkzaamheden om
de zone rond de Haagse Beek een ecologische
en esthetische facelift te geven. De beek, die
ontspringt in Kijkduin en naar de Hofvijver
stroomt (na het landgoed Sorghvliet grotendeels ondergronds) was volgens wethouder
Robert van Asten de afgelopen decennia ter
hoogte van de Bosjes van Pex verworden tot
een ,,dooie stinksloot’’, hetgeen deels was veroorzaakt doordat er vanuit het omringende
groen nauwelijks meer zonlicht bij kwam. ,,De
beek moet meer ruimte krijgen en weer gaan
schitteren’’, aldus Van Asten.
De afgelopen weken zijn er ruim 250 bomen
in de buurt van de beek verwijderd. Dit voorjaar komen daar zo’n 480 bomen en struiken
voor terug, in een veel grotere variatie dan tot
voor kort het geval was, zodat het groen niet alleen aantrekkelijker wordt voor de mens maar
ook voor veel dieren. Verder wordt de beek

zelf verbreed en wordt hij wat minder rechttoe-rechtaan gemaakt. Er komt extra water in,
dat afkomstig is van een te dempen slootje dat
op enige afstand van de beek loopt. Het is de
bedoeling dat de werkzaamheden half april gereed zijn.
Op de foto de hekken langs de Bosjes van Pex
met daarachter de nieuwe tijdelijke opblaashal van HBS Craeyenhout voor het spelen van
indoor hockeywedstrijden gedurende het winterseizoen. Geen fraai gezicht, maar wel een
praktische oplossing. De enorme hal heeft twee
wedstrijdvelden. Begin april verdwijnt hij weer
en in november keert hij terug.

Contributie wijkvereniging 2022
Als het goed is, heeft u bij deze eerste editie van het nieuwe
jaar de gebruikelijke contributienota aangetroffen waarin u
wordt verzocht het lidmaatschapsgeld voor 2022 te betalen.
Evenals de afgelopen jaren bedraagt deze bijdrage slechts
15 euro per huishouden.
Maak onze penningmeester Adam Braithwaite blij en
regel deze betaling (met vermelding van uw adres!) zo
spoedig mogelijk. Dan hoeft er komend voorjaar geen
betalingsherinnering naar u te worden verzonden.
Hartelijk dank alvast!
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Restaurator Zuhura Iddi heeft wortels in de Vogelwijk

‘Een schilderij is een document
dat een geschiedenis vertelt’
Door Sjaak Blom

Ze woont sinds kort in Utrecht, maar haar voetsporen zette ze in de Vogelwijk, waar
ze overigens nog geregeld komt. De 40-jarige Zuhura Iddi is een van de weinige
schilderijenrestauratoren in Nederland. Werken van Appel, Chagall, Breitner en
Van de Velde nam ze onder handen. Bekende kunstenaars, onbekende kleinoden,
het is haar om het even. Ze heeft een succesvolle praktijk, die wekelijks klanten blij
maakt met een meesterwerk dat er weer tegen kan.
Kunsthistorica Zuhura Iddi kende een niet zo
voor de hand liggende jeugd. Haar moeder
kwam uit Den Haag en haar vader van het eiland Zanzibar aan de oostkust van Afrika. Op
haar vierde verloor Zuhura haar vader. Omdat
haar moeder daarna vanwege psychische pro-
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blemen niet meer voor haar en haar zusje
kon zorgen, werd het tweetal liefdevol opgevangen in het gezin van een tante en oom,
een broer van haar moeder. Eerst in de wijk
Rustenburg en later in de Vogelwijk aan de
Patrijslaan.

Kleine wereld
Behandeltijd
Zuhura doorliep het vwo op het Segbroek Col
Zuhura neemt altijd twee maanden behandel
lege en studeerde kunstgeschiedenis aan de
tijd. ,,In de tussentijd heb ik contact met de
universiteit van Utrecht. Vervolgens deed ze
eigenaar en stuur ik een foto van het resultaat.
een tweede universitaire studie aan de Uni
Het is vaak een kostbaar bezit voor de klant.
versiteit van Amsterdam: conserveren en
Soms duurt een klus een paar uur, maar het
restauratie van cultureel erfgoed. Tijdens die
kan ook enkele dagen zijn en het komt ook
studie kreeg ze allerlei materialen onder han
voor dat het restauratiewerk nog meer tijd in
den, maar uiteindelijk studeerde ze af op de
beslag neemt. Een enkele keer is het onbegon
restauratie van schilderijen. De kneepjes van
nen werk. Dan blijkt het schilderij hopeloos
het vak leerde ze tijdens practicumperiodes
beschadigd.”
bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg in
,,Schilderijenrestauratie is prachtig werk. Als
Maastricht en in het Rijksmuseum in Amster
restaurator onderzoek je de bedoeling van
dam. In 2014 vestigde ze zich als zelfstandig
de kunstenaar en de mogelijkheden om die
restaurator in Den Haag.
weer tot zijn recht te laten
,,Het is een kleine wereld.
komen, met respect voor de
Gemiddeld studeren er elk
'Soms is een schilderij ouderdom van het schilderij.
jaar in Nederland maar twee zo hopeloos beschadigd Daarnaast kun je als restaura
af en de meeste restaurato
tor dankzij de informatie die
dat restauratie
ren ken ik ook wel persoon
je ontvangt en vergaart over
onbegonnen werk is'
lijk.” Bij haar pleegzusje aan
de kunstenaar, de voorstel
de Laan van Poot 118 richtte
ling, de stijl en de gebruikte
ze een restauratie-atelier in
materialen en technieken het
en zelf ging ze in een huis aan de Perziklaan
schilderij in een bredere context plaatsen. Het
wonen. Uiteindelijk trok ze met haar vriend
schilderij is als het ware een document dat
naar Utrecht, waar ze nu haar thuisbasis en
zijn eigen geschiedenis vertelt.”
atelier heeft, maar ook in Den Haag bleef ze
werken (aan de Laan van Poot) en samen met
Op reis
freelancers en stagiairs is ze van tijd tot tijd
Naast haar werk voor particulieren wordt
ook actief in Amsterdam.
Zuhura ook ingeschakeld door musea, vaak
Veel schilderijenbezitters uit Den Haag, ook
als een kunstwerk op reis gaat. ,,Dan gaat het
uit de Vogelwijk, weten haar goed te vinden.
om controle van de conditie, een eventuele be
,,Ik maak dan een afspraak bij de klant thuis’’,
handeling en het verzendklaar maken. En dat
zegt ze, ,,en dan vertel ik alles wat ik op het
zelfde doe je ook weer bij de bruikleennemer.
kunstwerk zie: stabiliteit, structuur, esthetiek
Restauraties doen musea vaak zelf. Ze hebben
enzovoorts. Daarna vertel ik wat de mogelijk
daar de meest geavanceerde apparatuur voor.
heden zijn en maak ik een ‘restauratiemenu’,
Maar veel kan ik ook zelf, zoals testen op ou
waaruit de klant kan kiezen. Meestal gaat het
derdomskenmerken of materiaalgebruik. En
om een schoonmaakbeurt, verwijdering van
ja, een enkele keer kom ik ook nog wel eens
oppervlaktevuil of een oude vernislaag. Soms
een vervalsing tegen.”
gaat het ook verder, zoals het repareren van
scheuren, het vastzetten van losse verf of het
opvullen van lacunes. In enkele gevallen gaat
Meer informatie:
het om verzekeringswerk. Dan is er een onge
https://restauratieschilderijen.nl
luk met het schilderij gebeurd.”
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‘Kinderen kunnen hier spelen en volwassenen
met elkaar aan de praat raken’
26
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Het kabouterhuisje in de duinen
Door Emmy Bruin en Anja Knoope

Tijdens een winterwandeling over het Kwartelpad stuitten wij onlangs bij de grote
zandvlakte met de trim- en speeltoestellen op een geheimzinnig uitziend huisje.
Een groen kleed voor de ingang en lichtjes in het met takken overdekte dak. Het
huisje was zo uitnodigend dat we het niet konden laten om binnen te kijken. Wat een
bijzonder plekje! Er is zelfs een brievenbus waarin je post kunt doen. Er staat bij dat
je dan misschien een bericht terug krijgt.
De bewoners waren niet thuis maar er lag wel
een aanwijzing in de vorm van een e-mailadres
om met de kabouters - die er kennelijk wonen in contact te komen. Na wat heen en weer mailen lukte het om een afspraak te maken voor
een gesprek.
Op de afgesproken tijd denken we kinderen
aan te treffen maar tot onze verbazing staat
bij het huisje een jonge vrouw: Laura. Ze heeft
haar vriend en kunstenaar Juan meegenomen
en haar dochters Jara van zes en Nova van anderhalf. Het is een sprookjesachtige ontmoeting, want Laura oogt als een fee. Speciaal voor
ons bezoek heeft zij zich zo mooi gekleed.
Van tuin naar duin
Laura: ,,Het huisje hebben we al voor Jara gemaakt toen ze klein was. Het stond in onze
tuin. Toen het een beetje in de weg ging
staan, bedachten we samen: wat zullen we er
eens mee gaan doen? Het leek ons leuk om
het ergens neer te zetten waar meer mensen
er gebruik van kunnen maken. Een plek die
mensen samenbrengt, vooral in deze tijd van
verdeeldheid.’’
,,We dachten aan een plek in de duinen waar
we zelf graag komen. Als we het hier neerzetten, kunnen kinderen er mee spelen en
volwassenen kunnen hier met elkaar aan de
praat raken. We zochten naar een plek waar
veel mensen langs lopen maar toch een beetje
achteraf, zodat mensen worden uitgenodigd
om op bezoek te komen. Het huisje staat hier

al vanaf september. Juan heeft het lopend met
onze bolderkar vanuit de Bloemenbuurt waar
we wonen hierheen gebracht.’’
Het bouwwerkje heeft inmiddels wel enkele
veranderingen ondergaan. Er zitten bijvoorbeeld nieuwe gordijntjes in (Laura zegt ze aan
te passen aan het seizoen) en sinds oktober
zitten er lichtjes in die dag en nacht branden.
Wekelijks vervangt Laura de batterijtjes.
Terwijl wij bij het huisje staan komt er een
gezinnetje langs om even bij het huisje te spelen. Er loopt ook een vrouw langs die zegt dat
het haar aan vroeger doet denken. Laura: ,,De
speelsheid en de fantasie die kinderen en volwassenen hier laten zien is prachtig. Er komt
dan een soort ongefilterde kant van mensen
naar buiten. Erg mooi om te zien. En het allermooiste is als het huisje mensen inspireert
om hun eigen magie te herontdekken en de
vrijheid ervaren om helemaal zichzelf te zijn.’’
Verhalen van vroeger
,,De meeste mensen die ik spreek, vertellen
mij over de connectie die zij zelf met fantasie
hebben, bijvoorbeeld uit verhalen of gebeurtenissen van vroeger,’’ zegt Laura. Ook laten volwassenen brieven achter en spulletjes voor in
het huisje. Dat vinden wij geweldig.’’
Ze laat een gastenboek zien waarin mensen
leuke gedichtjes, boodschappen en tekeningen
achterlaten. ,,Ook hang ik steeds een ander
gedicht bij de uitgang.’’ Laura vertelt dat haar
vader vroeger altijd voorlas en creatieve ac-
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tiviteiten met haar deed zoals toverdrankjes
maken. Zijn liefde voor fantasie en creativiteit
inspireert haar nog steeds. Op ons verzoek
leest ze een zelfgemaakt gedicht voor dat nu bij
de ingang hangt.
Hocus pocus pilatus pas.
Ik wou dat jij een wintervlinder was
Spelend dansend vliegend en vrij.
Wil jij samen spelen met mij?
Abra-ca-da-bra sim-sala-bim
In het bos wonen elfjes, ze zijn heel erg slim
Ze toveren warmte in de kou
En ze zijn altijd heel graag samen met jou
Ben je jong of oud, ben je groot of klein
Wij vinden alle vriendjes heel fijn
Ons huisje maken wij warm met gemak
Wil je ons helpen met het maken van het dak?
Liefs van de kabouters en de elfjes en de
groeten van de tovenaar.

Museumkunde en Omgangskunde
Laura is werkzaam als persoonlijk begeleidster
bij het Leger des Heils. Ze is ook yogadocente
en doet veel met muziek. Ze is in Den Haag geboren en deels in Voorschoten opgegroeid. ,,Ik
ben nergens in gespecialiseerd, ik heb wel een
brede interesse waardoor ik met veel verschillende mensen en plaatsen in aanraking ben
gekomen. Ik heb gestudeerd voor docent omgangskunde (vakgebied sociale vaardigheden)

en vóór die tijd studeerde ik Museumkunde,
waarbij ik me onder meer bezighield met het
onderwerp natuurbeleving. Ik blijf zoeken naar
een balans tussen creativiteit, natuur en het
werken met mensen.’’
,,Voorheen werkte ik in de psychiatrie maar het
zien van het lijden van mensen was te zwaar
voor mij. Bij het Leger des Heils werk ik met
mensen die er naar toe werken om terug te
keren naar de maatschappij. Daar is creativiteit
ook welkom. Ik vind het heel erg leuk om mensen samen te brengen. Het huisje in het duin
brengt eigenlijk al mijn passies samen want bij
dit huisje organiseer ik ook regelmatig activiteiten.’’
Ideeën uitwerken
,,Met Juan samen werk ik nieuwe ideeën uit.
Als ik een idee heb gaat hij erop in en zo creëren we samen. Binnenkort wil ik graag een
aantal nieuwe initiatieven uitproberen, onder
andere op deze plek. Door de lastige tijd hebben ook kinderen veel stress. Daarom ga ik
lesmateriaal aanbieden voor ontspanningsoefeningen met kinderen. Het gaat om korte,
speelse oefeningen die ouders of begeleiders
met kinderen aan tafel kunnen uitvoeren. Met
behulp van twee kabouter-vingerpopjes wil ik
peuters kennis laten maken met korte oefeningen om tot rust te komen, op een manier
die bij hun leefwereld past. Ook leer ik ze om
‘met hulp van kabouters’ vanuit hun buik te
ademen. En verder denk ik aan voorlezen aan
kinderen op deze plek, op woensdagmiddagen.
En iets verstoppen, wat kinderen dan moeten
vinden.’’

Zolang Dunea het gedoogt en de mensen het
leuk vinden, gaat Laura ermee door. Over de activiteiten bij het huisje geeft Laura een nieuwsbrief uit. Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van Laura voor uzelf of voor uw (klein)
kinderen, dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via het mailadres:
waarzijndekabouters@gmail.com
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Word Luisteroma of Luistermaatje

Helpers bij paddentrek gezocht

Veel lezen is voor jonge basisschoolkinderen
een belangrijke zaak. Ze leren de leestechniek, hun woordenschat wordt uitgebreid, ze
krijgen de spelling makkelijker onder de knie
en hun wereld wordt groter. Verhalen lezen,
fantasie ontwikkelen, informatie verzamelen,
een betere rugzak kan het jonge kind niet
meekrijgen.

De Dierenbescherming in de regio Den Haag
zoekt zoals elk jaar in februari weer vrijwilligers om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. Op diverse plekken in Den Haag, zoals
aan het eind van de Laan van Poot, trekken
tussen eind februari en begin april duizenden
padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf (vaak in tuinen en plantsoenen) naar
hun voortplantingsplaats in of bij het water.
Daarbij moeten ze vaak een drukke weg oversteken. Om te voorkomen dat ze hierbij worden overreden zoekt de Dierenbescherming
overzetters die de amfibieën helpen veilig de
overkant van de weg te bereiken.

Goed leren lezen is voor ieder kind van belang om eerlijke kansen te krijgen in hun
verdere ontwikkeling. Soms is er echter geen
aandacht of tijd voor en soms zijn de ouders
de Nederlandse taal niet (goed) machtig.
Huisartsen in Haagse achterstandswijken spraken vorig jaar hun zorgen uit over oplopende
leesachterstanden bij kinderen uit hun praktijk, veroorzaakt door de vele schoolsluitingen.
Als steun in de rug voor het leesonderwijs riep
Vogelwijkbewoner Robert Weij (Pauwenlaan)
daarom het project Luisteroma in het leven.
Vrouwen die er tijd voor hebben - maar het
mogen ook mannen zijn! – lezen via de telefoon op afspraak twee tot vier keer in de week
met een kind van een Haagse basisschool dat
leesoefeningen nodig heeft. Als het kan, hebben de luisterende leeshulpen hetzelfde boek
als het leeskind bij de hand, maar dat hoeft
niet. Iedere ‘leesles’ vraagt tien tot twintig minuten. Soms praat u als luisteroma of -opa met
het kind even de dag door, soms geeft u wat verduidelijking bij moeilijke woorden of zinnen.
Kijk voor meer informatie op de website luisteroma.nl, waar men zich ook kan aanmelden.
Luisteroma is een project van het zorgbedrijf
Pluhz van Robert Weij, dat creatieve en nuttige
ideeën voor de zorgsector bedenkt. Er zijn inmiddels al 100 leeskoppels actief, maar er zijn
nog veel Haagse kinderen die ondersteuning
kunnen gebruiken.

Online informatiebijeenkomst
Aan de paddenoverzetters wordt gevraagd om
in elk geval zes weken lang één vaste avond
per week gedurende 3 à 4 uur beschikbaar te
zijn. De helpers moeten zelf een zaklamp meenemen. Ze ontvangen een reflecterend hesje
om aan te trekken en krijgen informatiefolders
om uit te delen aan passanten. Voor geïnteresseerde vrijwilligers wordt een online informatieavond georganiseerd op 9 februari van
19.00 uur tot 20.00 uur. Aanmelden hiervoor
kan via de website www.dierenbescherming.nl/
paddentrek
Voor meer informatie, mail naar
paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl
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Echt winterweer hebben we in januari nog niet gehad. Maar wel veel mist.
Marijke Lok van de Vliegenvangerlaan maakte deze sfeervolle foto.

Bureau Dégradé opgeheven
De ‘theaterbroedplaats’ Bureau Dégradé in de
voormalige opslagloods van toneelgroep De
Appel aan de Laan van Poot is met ingang van
januari opgeheven. Bureau Dégradé begon in
het voorjaar van 2018 als initiatief en samenwerkingsverband van twee voormalige leden
van De Appel, de toneelgroep die in 2016 ter
ziele was gegaan: acteur David Geysen en musicus Carl Beukman. De afgelopen drie jaar
bedachten en brachten David en Carl met medewerking van collega’s diverse succesvolle
voorstellingen. Door de anti-coronamaatregelen kwam daar danig de klad in. Eind vorig
jaar besloten zij ,,om meerdere redenen en in

goed overleg’’ te stoppen met Bureau Dégradé
en elk in artistiek opzicht een eigen weg te
gaan bewandelen. Als een van de redenen om
tot dit besluit te komen, noemden ze in een
persbericht het feit dat ,,de afgelopen jaren
het subsidiebeleid zacht gezegd ook niet erg
gunstig is geweest.’’
De loods, ooit in de oorlogsjaren door de Duitser als garage gebouwd en in de jaren vijftig
tot en met tachtig in gebruik geweest als opslagplaats voor materialen van de rampenbestrijdingsdienst Bescherming Bevolking (BB),
staat nu dus weer leeg. De toekomst ervan is
ongewis.
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Compost,
een goede basis voor meer groen
Eind vorig jaar gaven we u al een klein voorproefje van de tips en inspiratie die we
dit jaar met u willen delen als verleidingstechniek om uw tuin (meer) te vergroenen.
In dit eerste nummer van 2022 hebben we ook een paar leuke boekentips.
Buiten is het nog koud en het lijkt
nog niet aantrekkelijk om al in de
tuin aan het werk te gaan. Maar in
februari kun je bijvoorbeeld heel
goed alvast de bodem verbeteren met
een laagje compost. Onder de grond
bestaat immers een wereld met allerlei organismen die ervoor zorgen dat uw planten er
dit jaar mooi bij staan. Weet u hoe het met de
bodem in uw tuin gesteld is? Wonen er onder
meer regenwormen? Een goed teken! Daarover
straks meer. Wellicht overbodig te vermelden
dat biologische compost het best is voor het bodemleven. U zou ook eens kunnen proberen
uw eigen compost te maken, bijvoorbeeld met
een wormenhotel of compostton.
Als u hulp nodig heeft met het maken van een
tuinplan kunt u altijd een van onze tuinbuddy’s
inschakelen. Dat is een mooie voorbereiding op
onze Operatie Steenbreek eind maart. Met deze
actie kunt u tegels inleveren en krijgt u er planten voor terug. Meer informatie hierover in het
volgende nummer en via de verschillende sociale media van de Vogelwijk.
Composteren kun je leren
Met composteren boots je eigenlijk het natuurlijke proces in een bos na: Op de bodem
worden bladeren en takjes door kleine beestjes langzaam verwerkt tot humus. Zelf composteren is eigenlijk heel eenvoudig. Eten,
drinken en zuurstof zijn voorwaarden voor de
‘compostmakers’ in je tuin om afval tot een
goede compost te verwerken. Dit regel je door
ze regelmatig iets te eten te geven, liefst met

een goede afwisseling van nat materiaal (gras, blaadjes, groente-afval) en
droog materiaal (takjes, stro en houtsnippers).
Tip: gebruik snoeiafval en bladeren
(behalve klimop en rozensnoeiafval!) om
uw eigen compostlaag te maken. Goed voor de
grond en uw portemonnee.
Je kunt compost maken in een ton, op een
composthoop of in een zelfgemaakte bak. Nog
makkelijker is een wormenhotel (of –bak of –
toren). Een wormenhotel biedt zowel vloeibare
voeding voor planten als verse wormenmest,

Een wormenhotel

oftewel voedzame tuinaarde. In de bovenste
laag komt het afval. Daaronder wonen de wormen die zich een weg naar boven eten. In de
laag daaronder ontstaat de wormenmest. In de
onderste laag bevindt zich een opvangbak voor
het vrijkomende vocht, oftewel wormenpercolaat. Deze manier van composteren wordt koud
genoemd en is nagenoeg geurloos. Bijkomend
voordeel is dat het door de inzet van de wormen erg snel gaat. Je kunt ook kiezen voor een
compostton.

Boekentips
Duurzaam tuinieren
van Anne Wiegers: Met heldere illustraties, prachtige foto’s en toegankelijke instructies. Inspirerend leesvoer voor zowel
beginnende als ervaren tuiniers.
De groene tuin
van Floor Korte – Een tuin vol tegels omtoveren tot een prachtige groene plek? Op
basis van haar eigen ervaringen, neemt
Floor je stap voor stap mee bij het aanleggen van een tuin waar mens én dier gelukkig van worden.
Een kleine eetbare tuin met vaste planten
van Madelon Oostwoud - Dit boek biedt
volop inspiratie voor ontwerp, aanleg en
onderhoud van een kleine eetbare tuin
met vaste planten. En dat alles zonder veel
werk en onderhoud.
De onderwereld van de tuin
van Romke van de Kaa: een verhaal over
larven, wormen, schimmels, bacteriën,
amoeben en geleedpotigen die in hun
eigen microkosmos druk met elkaar communiceren en samen een voorwaarde zijn
voor plantengroei.
De tuinjungle
van Dave Goulson: geen concrete adviezen
voor de inrichting van uw tuin, maar een
pleidooi van bijna 300 pagina’s voor ‘tuinieren om de wereld te redden’.

�
Beresterk
Al bij de eerste vlok rent ze op haar rode
rubberen laarsjes naar buiten
witte wollige sterren vallen
op haar gezicht dat rood kleurt
de wereld wordt opnieuw gemaakt
volmaakt dit keer en in deze ongerepte
schepping gaat overal het licht aan
vanaf nu is het altijd overdag
zwarte en grijze tonen verdwijnen
ze danst, springt en beveelt dat dit
heldere, schuimende feest eeuwig moet blijven
want geluk laat je niet zomaar los
‘Zet je muts op, mijn vriendje, bedek je koude
oren, ga maar op de slee, dan trek ik jou
de hele straat door en nog veel verder en verder
vandaag ben ík het sterkste meisje, beresterk!’

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

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

DAMESFIETS GEVONDEN – Sinds eind december
stond voor Kwartellaan 32 bijna twee weken een zilvergrijze Batavus-damesfiets geparkeerd, in goede
staat en op slot. Is hij van u, bel dan 06-15054308
of kom langs. De fiets staat nu veilig binnen.
TAAL / CONVERSATIELESSEN SPAANS – Weke
lijkse Spaanse taallessen in de Vogelwijk. Thuis of
online. Ik ben Spaanse en ruim 25 jaar woonachtig
in Nederland. Heeft u interesse? Meld u aan voor
een proefles:
elisabetmorato@gmail.com of 06-55336075.
TE KOOP – Set Dunlop-winterbanden op lichtmetalen velgen, maat 225/50R/17 o.a. voor BMW
5-serie. Z.g.a.n. Richtprijs € 400,- Desgewenst
monteer ik ze voor u.
B. K. Werkman, Kraaienlaan 96, tel.: 06-15914180.
TE KOOP VOOR POTTENBAKKERS – Mijn kera
mische werkplaats krijgt een andere bestemming.
Daardoor bied ik ter overname aan: diverse sokkels
(cortenstaal en hout), werkbokken, glazuurgrondstoffen, pigmenten, glazuurweegschaal, glazuur
spuit, handdraaischijfjes e.d.
Margriet Donders, Sijzenlaan, tel: 070-3605032.
OP TE HALEN – Rood 2-zits Ikea-bankje (model
Klippan), gratis, weinig gebruikt. Hoeft niet naar
beneden gesjouwd te worden. Tel. 06-22817403.
VWO EXAMENBUNDELS – Maak je klaar voor het
aanstaande examen-vwo met deze examenbundels! Voor de vakken Geschiedenis, Nederlands en
Engels (2017/2018). Voor de vakken Wiskunde-B,
Biologie, Scheikunde, Natuurkunde (2020/2021).
En samengevat voor Biologie en Scheikunde. Alles
10,00 euro per stuk, zo goed als nieuw. Voor meer
informatie karindonk@gmail.com

HONDENOPPAS GEZOCHT – Wij zijn op zoek
naar een lieve hondenoppas die 1 à 2 maal per
week onze pup wil uitlaten. Wij wonen op de
Roodborstlaan en zijn flexibel qua dagen en tijden.
Wie houdt er van honden en vindt het leuk om er
af en toe een fijne wandeling mee te maken? Meer
informatie: 06-50671095.
GEZOCHT – Ik zoek een ervaren en betrouwbare pianostemmer met goede referentie in onze
wijk. Peter van der Knaap, Wielewaalplein, tel. 0650605606.
HULPVRAAG – Ik zoek iemand die bereid is om
af en toe - met name in de weekends - tegen betaling een warme maaltijd te serveren bij mijn bijna
102-jarige moeder die nog zelfstandig in een flat
aan de Ranonkelstraat woont. Mijn moeder krijgt
twee maal per dag thuiszorg voor de lichamelijke
verzorging en ik verzorg meestal de ontbijten en
diners. Mijn moeder verplaatst zich met een rollator, is bij de tijd en kan goed communiceren, al
is ze ietwat doof. De maaltijd kan worden klaargezet en opgewarmd of kan direct warm worden
meegenomen vanaf uw huis. Reacties graag naar
Melanie ter Meulen, e-mail: ter_meulen@hotmail.
com of tel. 06-10598513.
OPPAS AANGEBODEN – Hallo, ik ben Eveline, 14
jaar en woon op de Laan van Poot. Ik vind kinderen
leuk, dus daarom zou ik graag de komende jaren
regelmatig willen oppassen in de avonduren. Heeft
u interesse? Stuur me dan een appje op nummer
06-40943698.
SENIORENFITNESS – Zaterdag 5 maart, 10.0011.00 uur gymzaal Heldringschool, introductieles 5
euro. Meer info: Quintana vd Willigen (Fazantflat):
06-24511063.
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Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of
brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: 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@vogelwijkdenhaag.nl

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

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u contact opnemen
met een ouderenconsulent via de telefoonnummers 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 worden aangesloten bij een ‘telefooncirkel’. Dan
worden zij dagelijks op vaste tijdstippen gebeld
om te weten te komen of alles in orde is.

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
BabZ
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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Wijkvereniging
De Vogelwijk
Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl

Bestuur

Ouderenactiviteiten
Vacant
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Penningmeester
Adam Braithwaite
Nieboerweg 224
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Portefeuille Openbare ruimte
Paul Lohmann
Nieboerweg 228, tel. 06 14355222
e-mail: pag.lohmann@gmail.com
Portefeuille Sociale Wijkzaken
Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com

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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Activiteiten
& Clubs
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Verkeerscommissie
Stef Tours, Fred van der Burg, Huub Cramer
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
Vacant
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
Willem Korteweg, tel. 06-11928401
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

