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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

We hebben een winter van niks achter de rug, maar dat zegt
toch niet alles. Ondanks het feit dat het al april is, kunnen er
op meteorologisch gebied nog dagen voorbijkomen die aan
de winter doen denken. In de vorige eeuw kende iedereen
de oude Hollandse weerwijsheid Aprilletje zoet heeft nog wel
eens een witte hoed, maar sinds het oprukken van de klimaatveranderingen hoor je dat al jaren niet meer. Dankzij het feit
dat ik af en toe extreme weersomstandigheden in mij telefonische agenda noteer, kan ik u echter melden dat de 6e april
van vorig jaar – de dinsdag na het toenmalige paasweekend
– het volgende weerbeeld te zien gaf: temperatuur 3 graden,
gure poolwind, hagelbuien en natte sneeuw. Zet u dezer dagen
dus schrap, want er kan nog van alles gebeuren.
We maken voor dit blad doorgaans een ruwe kopij-planning
voor de komende twee à drie maanden. Soms duiken er echter actualiteiten op waarmee onmogelijk rekening kon worden gehouden. De oorlog in Oekraïne als gevolg van het hedendaags Russisch imperialisme is daarvan een voorbeeld.
Daardoor hebben we de planning wat moeten bijstellen.
Kort na Poetins nietsontziende invasie van Oekraïne kwamen overal in ons land hulpacties op gang, ook vanuit de
Vogelwijk. We hebben daarvan een verslag gemaakt, in het
besef dat we lang niet alles hebben kunnen beschrijven wat
in onze omgeving voor Oekraïne en zijn miljoenen vluchtelingen is en wordt gedaan. Als er bedrijven of scholen in de
wijk zijn die ook actie hebben ondernomen of als er meer
wijkbewoners zijn die Oekraïense ontheemden onderdak
hebben geboden en ervaringen daarmee willen delen, dan
zien we dat graag gemeld via redactie@vogelwijkdenhaag.nl
We hebben al gehoord dat er deze maand in de wijk voorbereidingen zullen worden getroffen voor een actie ‘Adopteer
een Oekraïens gezin’. Meer hierover zult u ongetwijfeld in
het meinummer kunnen lezen.
In deze editie is het overigens niet enkel kommer en kwel.
We kijken onder meer ook nog even terug naar de gemeenteraadsverkiezingen (met wel een droevig stemmend laag
opkomstpercentage van 43) en publiceren een uitgebreid interview met twee bijzondere wijkgenoten: het echtpaar Rolf
en Marie Louise von der Assen. Daarnaast is er ook nog een
verslag van een gesprek dat demissionair wethouder Martijn
Balster (PvdA, Wonen) met enkele wijkbewoners heeft gevoerd over de (woon)wensen van ouderen.
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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

In een periode van enige weken is onze wereld
ingrijpend gewijzigd. De ongekende agressie van de Russische president Poetin en zijn
klaarblijkelijke minachting voor het leven van
onschuldige burgers hebben ons oude continent in vuur en vlam gezet. Onvoorstelbare
verwoestingen, onafzienbaar leed en onoverzienbare volksverhuizingen. Gebeurtenissen
die niet aan onze wijk voorbij gaan.
Veel Oekraïners zijn hun land ontvlucht.
Meestal vrouwen en kinderen. De mannen
zijn achtergebleven om hun land te verdedigen. Uiteengescheurde gezinnen. Miljoenen
vluchtelingen. Ook Nederland zal een deel van
deze vluchtelingen opvangen. Hierdoor is een
enorme behoefte aan opvanglocaties ontstaan.
Op het moment dat ik dit schrijf, is het leegstaande Haga-complex aan de Sportlaan als
opvanglocatie al enige tijd nadrukkelijk in
beeld. De eigenaar van de gebouwen (Haga)
heeft echter laten weten geen toestemming
voor een dergelijk gebruik te willen verlenen.
Vooralsnog dus geen opvang op deze naar mijn
smaak toch wel voor de hand liggende locatie.
Ondersteuning in onze wijk
Bij het uitbreken van de oorlog is een aantal wijkbewoners direct in actie gekomen om
aan de grens van Oekraïne hulp te bieden.
Hiernaast heeft een groot aantal bewoners aangegeven graag ondersteuning te bieden aan vluchtelingen in Nederland en
in onze wijk. De komende
periode zal op u zeker een
beroep worden gedaan.
Hoe u kunt helpen, hoort
u nog. Als bestuur zullen
wij in ieder geval zorgdra-

gen voor een zo goed mogelijke communicatie
tussen alle betrokken partijen. Ik weet zeker
dat onze wijk enige mate van troost en ondersteuning kan bieden aan al deze ontheemden
die het onvoorstelbare hebben meegemaakt en
nog steeds in een nachtmerrie leven. Dit alles
zal ongetwijfeld een zwaar stempel drukken op
ons (wijk)leven de komende tijd. Maar laten we
de rijen sluiten voor deze goede zaak!
Activiteiten voor ouderen
Ander nieuws dan nog. Allereerst het weer op
gang komen van activiteiten voor ouderen nu
vrijwel alle corona-restricties verleden tijd zijn.
We hebben al de koffieochtenden van Yvonne
Brouwer in het tennispaviljoen Houtrust als
vaste waarde, maar onlangs heeft wijkbewoner
Flip Petri aangegeven graag nieuwe activiteiten
voor deze groep te willen organiseren. De aldus
gevormde eenmanscommissie is nog op zoek
naar uitbreiding, dus kandidaten kunnen zich
melden.
Ook wij als bestuur kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Nu de werkzaamheden weer
toenemen, blijkt dringend behoefte te bestaan
aan een secretaris (m/v). De beoogde kandidaat
is taalvaardig, maar ook vaardig op digitaal gebied. Tot zijn of haar taken behoren in ieder
geval de verslaglegging van vergaderingen, het
opstellen van agenda’s, jaarplannen en jaarverslagen. Geïnteresseerden kunnen contact met
mij opnemen.
Tot slot: we willen graag op 27 april weer Ko
ningsdag vieren met een gezellige VogelVrij
markt! Zie de aankondiging elders in dit blad.
Redmar Wolf
(ook namens medebestuursleden Marcella Putters,
Adam Braithwaite en Paul Lohmann)
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Hulp en onderdak
voor gevluchte Oekraïners
Door Dick van Rietschoten en Ria Luitjes

De brute en nietsontziende Russische invasie in Oekraïne en de rampzalige gevolgen
daarvan hebben in ons land en elders miljoenen hoofden en harten geraakt.
Al vrij snel na de inval van Poetins leger kwamen overal initiatieven van de grond
om hulpgoederen te sturen naar de Oekraïense bevolking en hulp te bieden aan
de toenemende vluchtelingenstroom. Ook vanuit de Vogelwijk. Een snel op gang
gekomen lobby om het leegstaande voormalige ziekenhuiscomplex aan de Sportlaan
deels als opvanglocatie voor Oekraïners te gebruiken bleef helaas vooralsnog zonder
positief resultaat. Bij dezen een aantal initiatieven die wél succesvol waren.
Op 26 februari, twee dagen na het begin van de
Russische vijandelijkheden, deed Ida Pronk,
bewoonster van de Ooievaarlaan een oproep
via de sociale media in de wijk. Op dinsdag 1
maart zouden er vrachtwagens met hulpgoederen voor de vluchtelingen naar de PoolsOekraïense grens gaan, schreef Ida. ‘Het is
een particulier initiatief van mensen uit mijn
netwerk. Maandag komen ze hier spullen op-

halen. Er is nu vooral behoefte aan verzorgingsproducten (luiers, tandenborstels, maandverband etc.) Voor wie iets wil bijdragen: ik zet een
krat bij mijn voordeur.’
Overweldigend
Een dag later meldde Ida: ‘Het is werkelijk over
weldigend hoe gul iedereen geeft. Inmiddels kan
ik alle tassen en dozen al niet meer kwijt in de

De oprit van Ida Pronk na de oproep
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hal. De eerste vrachtwagen vertrekt vanavond al.
Vanuit Polen komt de vraag om paracetamol en
vitamine C.’
Weer een dag later liet Ida weten: ‘Beste buren,
heel erg bedankt voor alle donaties. Ik wil nog
wel even benadrukken dat het om verzorgingsar
tikelen en medicatie gaat. Vanochtend lagen er
ineens matrassen en een rollator in de voortuin.
Ontzettend lief, maar niet de bedoeling.’
Op 1 maart reed een vrachtwagen uit het West
land, die normaal gesproken bloemen naar
Polen brengt, de Ooievaarlaan in om de verzamelde spullen op te pikken. ,,Ik had nooit
verwacht dat er vanuit de wijk op zo’n overweldigende manier op mijn oproep zou worden
gereageerd. Het was gigantisch! Ik ben heel
blij dat we op deze manier een steentje hebben
kunnen bijdragen’’, aldus Ida na afloop.
Touringcars
Inmiddels was ook in huize Den en Duin in
het noordelijk deel van de Laan van Poot een
actie op gang gekomen. Daar wonen Berend
Veldhoen, die verschillende handelsondernemingen bestiert, en zijn echtgenote Alexandra
van den Bos, voormalig journaliste en al enkele jaren onderneemster in onder meer chic
slaap- en badkamertextiel. Via hun connecties
wisten ze bussen te huren om hulpgoederen
te vervoeren naar het Poolse stadje Chelm
dichtbij de grens met Oekraïne, en vluchtelingen op te pikken om ze naar Nederland

Berend Veldhoen

Route naar Chelm

te brengen. De eerste charterden Berend
en Alexandra bij touringcarbedrijf Beuk in
Noordwijk en daarna huurden ze bussen
met chauffeur van Van Heugten Tours in
Nootdorp. Later werd via hen nog een bus van
Florence zorgcentra ingezet en ook de spelersbus van ADO. Terwijl Berend in Chelm
verbleef, vormde Alexandra in Den Haag met
diverse vrijwilligers die zich spontaan hadden
gemeld een logistiek ‘commandocentrum’
waar onder meer de opvangplekken voor de
naar Nederland gereisde ontheemden werden
geregeld.
Sneeuwbaleffect
Alexandra: ,,Inmiddels was er een sneeuw
baleffect ontstaan. We kregen steeds meer
hulp aangeboden en gingen bijvoorbeeld ook
samenwerken met de directeur van een Gel
ders bouwbedrijf en diens vrouw, die ook hulpkonvooien op touw hadden gezet. We kwamen
ook in contact met Joris Voorhoeve, die in zijn
buitenhuis in het Duitse plaatsje Düren al enkele Oekraïners had ondergebracht en nu met
de lokale autoriteiten nieuwe opvangplekken
had geregeld. Zo ging er ook een bus vanuit
Polen naar Düren. In Chelm was het overigens een enorme chaos. Aanvankelijk wilden
veel vluchtelingen niet weg omdat ze ervan uitgingen dat de oorlog wel na een week of drie
vier voorbij zou zijn. Ze bleven daarom liever
in de buurt van de grens. Maar geleidelijk besefte toch een groeiende groep Oekraïners dat
ze beter naar het veilige Nederland of Duitsland
konden reizen.’’
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Aankomst Haagse vrachtwagen met hulpgoederen bij de grens van Oekraïne

Hartverscheurende taferelen
Een van de Haagse vrijwilligers die ook in een
bus naar Chelm stapte om ter plekke te gaan
helpen, was Leon den Hollander, bewoner van
de Kramsvogellaan, in het dagelijks leven juridisch-notarieel adviseur. Hartverscheurende
taferelen maakten Berend en Leon in de
Poolse grensplaats mee. Een journaliste van
AD/Haagsche Courant die ook in Chelm

neerstreek, deed er in de krant van zaterdag
19 maart indringend verslag van. De aanblik
van alle verdriet, radeloosheid en wanhoop
liet ook de hulpverleners niet onberoerd.
Enkele dagen eerder schreef Leon den Hollander aan zijn buurtgenoten in een whatsappverslag:
Gisteren een heftige dag bij twee noodopvang
locaties hier in Chelm, maar goed nieuws: al onze

ADO-bus met vluchtelingen
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(dus ook jullie) spullen zijn goed aangekomen!
Veel contact met vluchtelingen gehad over de mo
gelijkheid om in een van onze bussen te stappen.
Dit contact leggen we met een tolk die Oekraïens
spreekt. De bus van gisteren is vol vertrokken en
die van vandaag ook. Mooi resultaat: 106 personen
totaal. Voor morgen staan er twee bussen op het
programma: 1 reguliere touringcar en 1 dubbeldek
ker. Vanmiddag ben ik op het station geweest en ik
moet zeggen dat ik dat best heftig vond. De beelden
die ik daar live zag ken ik van tv maar door het
met eigen ogen te aanschouwen doet het iets met je,
dat kan ik iedereen verzekeren!
Houtrustschool
Op allerlei scholen zijn de afgelopen weken
inzamelingsacties gehouden voor Oekraïne.
Zo ook op de Houtrustschool aan het Nachte
gaalplein. Op 8 maart, de dag van de gemeen
teraadsverkiezingen, toen de gymzaal van
deze school traditiegetrouw weer dienst deed
als stemlokaal, hielden de leerlingen van alle
groepen in het middenplantsoen van het
Nachtegaalplein een sponsorloop. Het verrassend grote bedrag van ruim 16.000 euro

dat deze actie opbracht, is gestort op Giro 555.
Na afloop van het loopevenement kregen alle
kinderen een waterijsje. Een week eerder was
op de school al speelgoed, medicijnen, blikvoedsel, kleding en honden- en kattenvoer ingezameld om naar de Pools-Oekraïense grens
te worden gebracht, aldus schooldirecteur
Monique Rijnsburger.
B &B als opvangplek
Op de verkiezingsdag deed Ilonka Sillevis
Smitt, die aan de Papegaailaan woont en
daar ook een Bed & Breakfast heeft, via het
digitale wijkplatform Hoplr en de Vogelwijkbuurtapps een oproep voor het bieden van
onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. Zij
en haar man Wolter stellen hun B&B als opvangplek beschikbaar. Overigens woont bij
hen om de hoek al enige tijd een uit Oekraïne
afkomstige vrouw.

De B&B aan de Patrijslaan straalt op verschillende
manieren de blauw-gele Oekraïense kleuren uit

Sponsorloop van de Houtrustschool
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De afgelopen vier jaar heeft het paar in Londen
gewoond, waar Wolter defensieattaché op de
Nederlandse ambassade was. ,,We hebben in
Londen een aantal mensen uit Oekraïne leren
kennen en we zijn met hen bevriend geraakt’’,

vertelt Ilonka. ,,Sinds het uitbreken van de
oorlog hebben we bijna dagelijks contact met
hen. Drie echtparen wonen nog in Londen,
maar hebben nog al hun familie in Oekraïne.
Drie andere echtparen zijn in Kiev, de mannen zijn allen militair. Een Oekraïense vriendin is gevlucht. Ze deed er vier dagen over om
met haar tienerdochters en hun hondje de
grens te bereiken vanwaar zij naar vrienden
in Litouwen gingen. Haar man vecht ook in
het Oekraïense leger.’’
Als gevolg van een positieve coronatest konden Ilonka en Wolter half maart nog geen
Oekraïense vluchtelingen herbergen, maar
ze verwachtten snel gasten te kunnen verwelkomen. Intussen was op de bovenetage van
hun huis achter de ramen al uitnodigend de
blauw-gele Oekraïense vlag te zien.
Google Translate
Tom Mutsaerts en Juliëtte Schipper in de
Mezenlaan hebben ruim twee weken na de
eerste Russische aanval op Oekraïne al vluchtelingen in huis genomen. Ze vangen twee

Oekraïense vrouwen (70 en 45 jaar) op die alleen Oekraïens en Russisch spreken. De twee
vrouwen zijn onafhankelijk van elkaar gevlucht en hebben elkaar leren kennen in een
opvangcentrum aan de Poolse grens. ,,We hadden ons aangemeld via Vluchtelingenwerk’’,
aldus Tom Mutsaerts. Een aantal bewoners uit
Scheveningen en de Vogelwijk hebben vluchtelingen bij de Poolse grens opgehaald en deze
twee vrouwen bij ons gebracht.’’
,,Op dit moment hebben we geen behoefte
aan extra spullen voor de gasten, hoe lief
en goed bedoeld ook’’, zegt Tom. ,,In deze
fase willen we eerst graag Oekraïners die
hier in de buurt worden opgevangen met elkaar verbinden. De taal is best lastig. Google
Translate biedt wel een basis, maar is niet genoeg. Via Ilonka ben ik al in contact met haar
Oekraïense buurvrouw. Ik kom graag ook in
contact met andere bewoners uit de wijk die
vluchtelingen in huis hebben opgenomen.
Sociale contacten voor onze Oekraïense gasten
zijn erg belangrijk. Misschien kunnen we met
elkaar een koffieochtend organiseren.

Vangt u ook Oekraïense vluchtelingen op in uw huis en wilt u hen
in contact brengen met andere vluchtelingen in onze wijk?
Neem dan contact op met Tom Mutsaerts via 06-53706879

Websites voor meer informatie
https://www.denhaagdoet.nl/oekraine
www.vluchtelingenwerk.nl
takecarebnb.org
https://www.refugeehelp.com (in vier talen)

Foto: Vluchtelingenwerk

Er is inmiddels op diverse websites heel veel informatie te vinden over de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. Ook zijn er voorbeelden van verschillende particuliere initiatieven
te zien op de site van Vluchtelingenwerk.
Wie geen vluchtelingen kan opnemen, kan zich wel bij opvanglocaties aanmelden als
vrijwilliger, want daar is veel behoefte aan.
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Patrijslaanbewoners Rolf en Marie Louise von der Assen:

‘We zijn allebei van de talen’
Door Dick van Rietschoten

Rolf en Marie Louise von der Assen wonen al sinds 1987 in de Patrijslaan, zij het
niet op hetzelfde adres. Ze ontmoetten elkaar in 1979, toen ze beiden al een aardig
avontuurlijk leventje achter de rug hadden, en kregen samen drie kinderen. We
maken kennis met twee mensen bij wie taal een belangrijke rol speelt. Niet alleen
Nederlands, maar ook Spaans, Frans en Engels.
Ze glunderen nog na van de geboorte van hun
derde kleinkind. Dat kwam uitgerekend (maar
in zwangerschapstermen juist niet) ter wereld
op de dag dat we een afspraak hadden voor
een gesprek dat tot dit verhaal zou moeten leiden. Pasgeboren baby’s gaan altijd vóór, dus
de afspraak werd simpelweg een paar dagen
verzet.
Lachend vertellen Marie Louise (67) en Rolf
(70) dat ze zich vooraf nog bescheiden hadden
afgevraagd: ‘Zijn we wel interessant genoeg
om voor het wijkblad te worden geïnterviewd?’
De lezers mogen het antwoord geven.
Scholen
Rolf dankt zijn oorspronkelijk Duitse achternaam Von der Assen aan z’n overgrootvader, die begin vorige eeuw uit het Duitse
dorp Steinfeld, ten noorden van Osnabrück,
naar Nederland emigreerde. Rolf is een echte
Hagenees, opgegroeid in de Goudreinetstraat
als zoon van een drukker. Op de vraag waar
hij op school heeft gezeten, volgt de droge respons ‘Waar niet?’ ,,Ik geef je de korte versie:
na een katholieke lagere school bij mijn in de
buurt en een jaartje op een door paters gedreven kostschool in Oosterhout heb ik op verschillende Haagse scholen havo gedaan, maar
vraag niet hoe. Ik was een moeilijke leerling,
niet eens zozeer in gedrag, hoewel dat ook wel
eens een probleem was, maar vooral wat de
leerresultaten betreft.’’

Van Sassenheim naar Antwerpen
De wortels van Marie Louise, die opgroeide
onder de familienaam Van Zonneveld, lagen
in de Bollenstreek. ,,Ik kom oorspronkelijk uit
Sassenheim’’, vertelt ze, ,,waar mijn vader een
bloembollen-exportbedrijf had. Mijn moeder
is tot haar huwelijk KLM-stewardess geweest.
Na mijn middelbare school in Oegstgeest heb
ik nog een heel leuk extra studiejaar gehad op
een highschool in de Verenigde Staten, in de
staat Indiana. Heel goed voor de ontwikkeling
van mijn Engels! Maar ik wilde ook iets met
Spaans gaan doen. Van jongs af aan ging ik al
vaak met m’n ouders naar Spanje op vakantie en we hadden zelfs enige tijd een Spaans
kindermeisje thuis. Op m’n zestiende was ik
zelf al aan een basiscursus Spaans begonnen.
Ik wilde dus in elk geval goed Spaans leren.
Zo kwam ik op het idee om een opleiding tot
tolk-vertaler Spaans en Engels te gaan doen.’’
Na enig zoeken vond Marie Louise hiervoor
een gerenommeerde opleiding in Antwerpen.
Ze schreef zich in en ging in Antwerpen op
kamers wonen. ,,Antwerpen was niet al te ver
van huis, dus ik kwam ook geregeld bij m’n
ouders. Maar toen ik in 1977 na vier jaar afgestudeerd was, kreeg ik het advies: je zou er ook
Frans bij moeten nemen, want dat vergroot je
kansen op werk. Dat vond ik wel een aantrekkelijk idee. Zo kwam ik in Nice terecht, waar
ik een jaar Frans heb gestudeerd. Daarna ben
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ik nog een poosje in die buurt blijven hangen,
want via-via kon ik er aan het werk als secretaresse bij een Nederlandse projectontwikkelaar in Grasse. In 1979 verhuisde ik terug
naar Nederland, want ik was aangenomen als
tolk-vertaler bij de Spaanse ambassade in Den
Haag.’’
Parijs
Door haar nieuwe baan ging Marie Louise
voor het eerst in Den Haag wonen. Niet veel
later kruiste zij daar het pad van Rolf von
der Assen, die als barkeeper werkte in het
café Sint Joris aan het Koningsplein. Voor hij
bier ging tappen, had Rolf echter ook al een
buitenlands avontuur achter de rug.
,,Na dat moeizaam veroverde havo-diploma
moest ik in militaire dienst, waarbij ik in
Bussum begon en eindigde op de administratie van de Alexanderkazerne hier in Den
Haag’’, vertelt Rolf, de draad van zijn levensverhaal weer oppakkend. Maar daarna wilde ik
er wel eens even helemaal uit. Gewoon lekker
een tijdje naar Parijs, waar ik bij een paar bekenden in huis terechtkon.’’
Onderweg naar Parijs in een oude Lelijke
Eend passeerde Rolf Antwerpen, waar op dat
moment de voor hem nog volslagen onbekende Marie Louise studeerde. De 2CV bracht
hem zonder pech naar de Franse hoofdstad,
maar niet lang na zijn aankomst volgde er alsnog een pechdag. Rolf: ,,M’n hele auto werd
leeggestolen. Dat was balen natuurlijk. Maar
het leidde ertoe dat ik uiteindelijk vier jaar
in Parijs ben gebleven. Eerst heb ik wat geld
verdiend met klusjes doen en zelfs het verkopen van pluchen beestjes in metrostations.
Haha, mijn Frans was niet bepaald goed - om
het zachtjes uit te drukken – maar het ging al
gauw met sprongetjes vooruit.’’
Grondstoffen
,,Op een dag kwam ik in contact met iemand
die voor een Amerikaans bedrijf op de Place
Vendôme werkte. Daar kon ik telexist worden

en die kans greep ik aan. Het bedrijf was een
internationaal beurshandelskantoor in grondstoffen, zoals koffie, cacao, graan en metaal.
Een commodity broker zogezegd. Ik wist daar
geen klap van, maar groeide er snel in en
kreeg zowaar een opleiding in die business,
die werd afgerond met een diploma. De voertalen waar ik mee te maken had waren Engels
en Frans, dus ik moest leren snel tussen die
twee talen te switchen. Het vlot uitspreken
van grote bedragen in het Frans was een van
de grootste uitdagingen, weet ik nog.’’
,,Inmiddels woonde ik in huis bij een muzikale vriend die ik had ontmoet in een bar bij
het beroemde theater Olympia. Olivier heette
hij. Hij speelde vooral gitaar maar had ook
een piano. En aangezien ik ooit pianoles had
genoten en daarna vooral veel op gevoel had
leren spelen, vormden we al gauw een duo
dat van alles ten gehore bracht, met name
popmuziek. Nummers van Neil Young, David
Bowie, The Eagles, Elton John, you name it…
Soms traden we ook voor publiek op.’’
Horeca
Na vier jaar in Parijs vond Rolf het welletjes.
,,Ik had wel wat vriendinnetjes gehad, maar
wilde niet met een Française trouwen en m’n
hele verdere leven in Frankrijk doorbrengen.
Terug naar Nederland dus. Met Olivier ben ik
wel altijd intensief contact blijven houden, tot
hij een paar jaar geleden overleed. Na Parijs
bleef ik aanvankelijk in dezelfde branche werken. Ik ging in Rotterdam bij een beursmakelaar in grondstoffen aan de slag en kwam ook
nog een poosje in zo’n kantoor in Amsterdam
te werken, maar eind jaren zeventig was ik
dat wereldje helemaal zat. Ik nam ontslag en
dacht: ik vind wel weer iets anders wat me
aanspreekt. Via een Haagse vriend rolde ik al
snel in de horeca. M’n eerste pilsjes tapte ik
op een braderie in oud-Voorburg en na enige
tijd belandde ik in Café Sint Joris aan het
Koningsplein, destijds mede-eigendom van
de Vogelwijkers Dick Taat en Jaap de Regt. En
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dáár…. (Rolf werpt een veelbetekenende blik
naar Marie Louise) kwam ik háár tegen.’’
Marie Louise: ,,Tijdens onze eerste officiële
date in restaurant l‘Aubergerie vlakbij Theater
Pepijn hadden we sowieso al uren gespreksstof over onze belevenissen in Frankrijk, ik in
Nice en hij in Parijs.’’ Rolf: ,,En al gauw bleek
dat we allebei ‘van de talen’ zijn. Dat schept
ook een band.’’
Kinderen
Het stel ging samenwonen op de Frankenslag
en trouwde in 1982. Marie Louise: ,,Kort voor
de geboorte van onze dochter Eva in 1984
nam ik afscheid van de Spaanse ambassade
en werd ik fulltime moeder. Nou ja, niet helemaal fulltime, want ik ging ook Spaanse les
geven aan vrienden en bekenden en ik maakte
bij wijze van thuiswerk voor een bedrijf zo nu

en dan Nederlandse ondertitels voor Spaanse
of Engelse films. In 1986 werd Lisa geboren
en toen we dachten dat we er nóg wel een kind
bij zouden willen, zeiden we tegen elkaar: ‘We
moeten hier weg van die bovenetage en iets
groters gaan zoeken.’ Zo kwam in 1987 de
Patrijslaan in beeld.’’
Rolf: ,,Het werd nummer 25, vlakbij de achterkant van de Heldringschool. Daar werd in
1988 Nils geboren.’’
Temperatuur-recorders
,,Intussen was ik kort voor ons huwelijk via
mijn schoonvader vertegenwoordiger en
verhuurder geworden van zogeheten Ryanrecorders. Dat zegt je waarschijnlijk niks. Het
zijn apparaten die de temperatuur in goederencontainers of vrachtwagens registreren. Ze
gaan mee met het transport van goederen die

Familiefoto uit 2019 bij het ‘vaste’ vakantiehuis in het Franse Valence. Van links naar rechts: Jan-Kees van der Toorn,
partner van dochter Eva, Eva zelf met (klein)zoon Julius op de arm, zoon Nils, Rolf met kleindochter Olivia op de arm,
Marie Louise, dochter Lisa en haar partner Melle van Gelderen.
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tijdens de reis op een bepaalde temperatuur
moeten blijven, bloembollen bijvoorbeeld of
fruit. Bij aankomst kan de ontvanger precies
aflezen hoe het temperatuurverloop tijdens het
transport is geweest. Een handig apparaat dus,
ook in verband met eventuele schadeclaims
over de staat van de aangeleverde partij.’’
Marie Louise vat de technische uitleg compact
samen: ,,Je zou het kunnen vergelijken met de
zwarte doos in een vliegtuig.’’
Rolf: ,,Het was een leuke job met veel reizen,
vooral in Europa, maar ook in het MiddenOosten en zelfs Zuid-Afrika, waar we later
met vrienden en het hele gezin nog eens uitgebreid op vakantie zijn geweest, inclusief
Namibië, Botswana en Zimbabwe. Toen woonden we trouwens al niet meer op Patrijslaan
25, maar hierzo op nummer 17. Op 25 hebben
we maar vijf jaar gewoond.’’ Grinnikend: ,,We
waren bij wijze van spreken net klaar met het
opknappen van het pand toen we hoorden dat
nummer 17 te koop zou komen, een huis dat
net een slag ruimer was. In no time was de
aankoop en de verhuizing geregeld. Maar nog
even terugkomend op die temperatuur-recorders: daar heb ik in totaal twintig jaar mee
gewerkt. Daarna kon ik het kalmer aan gaan
doen, vooral omdat Marie Louise haar werk
als tolk weer had opgepakt.’’
Tolkwerk
Marie Louise: ,,Toen onze oudste dochter zestien was geworden, ben ik weer begonnen.
Ik ging als beëdigd tolk-vertaler werken voor
de Haagse rechtbank, voor de rechter-commissaris en soms voor de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, de IND.
In het Paleis van Justitie ging het vooral om
tolkwerk voor Spaanstalige verdachten, maar
ik heb ook Engels getolkt. Tijdens de afgelopen twee coronajaren deed ik het vaak van
huis uit, via een videoverbinding met de
rechtszaal. Een aantal jaren geleden ben ik
nog korte tijd in verband met Engelse vertalingen betrokken geweest bij de zaak tegen

Karadžič in het Joegoslavië-tribunaal. Naast
mijn tolkwerk maak ik voor de rechtbank ook
vertalingen van Spaanse of Engelse juridische
stukken. Verder krijg ik geregeld verzoeken
van notariskantoren om te tolken voor expats
die hier een huis kopen.’’
Dialecten
In de loop der jaren is Marie Louise gepokt
en gemazeld geraakt in alle facetten van het
Spaans, Engels en Frans. Allerlei dialecten
haalt ze er vrij moeiteloos uit. ,,Wat het Engels
betreft zijn Schotten en Ieren soms lastig
te verstaan, maar in het Spaans heb je ook
veel variaties. In Zuid-Amerikaanse landen
bijvoorbeeld of op Cuba is het Spaans heel
anders gekleurd dan het Europese Spaans.
Maar gelukkig had ik destijds in Nice al ZuidAmerikaanse vriendinnen, dus toen kon ik al
aan hun tongval wennen.’’
Pianolessen
Rolf heeft zich de laatste jaren ook op vertaalwerk gestort. ,,Ik maak onder meer Engelse
teksten voor makelaars. Wat dat betreft zitten
we hier in Den Haag met die vele expats heel
goed. Overigens ben ik vanaf 2002, toen ik
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mezelf even werkloos had verklaard, een flink
aantal jaren hier in de Vogelwijk als pianoleraar actief geweest. Het begon toen iemand
uit de buurt me vroeg ‘Weet jij iemand die
mijn dochtertje piano kan leren spelen?’ Ik
krabde me achter de oren en dacht: ‘Zou ik
dat zelf misschien kunnen doen?’ Ik heb dat
meisje toen onder m’n hoede genomen, bij
haar thuis waar een piano stond.’’
,,Máárrrr…. ik had wel een handicap: ik kon
geen noten meer lezen. Ooit was ik wel met
notenschrift opgeleid, maar er waren intussen
zoveel jaren verstreken dat ik zonder noten
speelde, dat ik die techniek echt kwijt was.
Toen heb ik een soort instructieboek voor pianoleraren aangeschaft en ben ik zelf als het
ware ook weer op les gegaan. In de loop der
tijd heb ik tientallen kinderen uit de wijk pianoles gegeven, altijd bij de leerling thuis.
Twee keer per jaar hadden we hier bij ons in
huis een uitvoering voor de ouders. Dan zaten
hier zo’n veertig mensen te luisteren naar wat
hun kind op onze piano speelde.’’
Zingen
Een paar jaar geleden is Rolf met lesgeven
gestopt. ,,Dat had ook te maken met mijn beperkingen’’, legt hij uit. ,,Want na enige tijd
kwam er altijd een punt waarop ik zo’n leerling niet verder kon helpen. Daar had ik de
kennis en het niveau niet voor. Ik kruip zelf
nog wel geregeld achter de toetsen en soms
doen Marie Louise en ik samen iets. Zij zingt
dan en ik begeleid haar.’’
,,Zingen vind ik heerlijk!’’, valt Marie Louise
in. ,,Sinds een paar jaar zit ik op een klein
vrouwenkoor met de naam ‘De meisjes zijn
niet thuis’. We zingen onder meer musicalsongs, maar ook lichte popmuziek, zoals
liedjes van Simon & Garfunkel. Overigens
heb ik in de tijd dat onze kinderen nog op de
Heldringschool zaten samen met Rolf vaak
liedjes gemaakt voor het traditionele ‘oudercabaret’ aan het eind van het schooljaar. En in de
loop der jaren hebben we tientallen gelegen-

heidsliedjes voor bruiloften en andere feestelijke evenementen geschreven.’’
‘We blijven!’
Als de blocnote dicht is en we nog een kwartiertje napraten over de tennis- en golfactiviteiten die vanuit de Patrijslaan worden ondernomen, over de tijd dat Rolf en Marie Louise
aandeelhouders waren van strandtent De Fuut
(,,We zaten daar ’s zomers om de haverklap’’),
over de deelname aan de Vogelwijkrally’s met
hun Alfa Spider en over regelmatig terug-

kerende vakanties op een vast adres in het
Franse Valence of in de geliefde Spaanse provincie Cadiz (,,Waar het in februari al heerlijk
warm kan zijn’’) blijft er één brandende vraag
over: Hebben de kinderen in hun DNA ook
een talenknobbel zitten?
,,Jazeker!’’, luidt het antwoord in koor. Marie
Louise: ,,Onze dochters hebben allebei de bekende praktijkcursus Spaans in Salamanca
gevolgd en Nils is de kant van de journalistiek
opgegaan, redigeert ook boeken voor uitgeverijen en heeft in Tanzania Swahili geleerd.’’
We staan al bijna met de jas aan als Marie
Louise nog een uitsmijter meegeeft: ,,Vorig
jaar hebben Rolf en ik ons afgevraagd: willen we hier met z’n tweeën in dit huis blijven
wonen of gaan we elders wat kleiners zoeken?’’ Een vraag naar de uitkomst van het beraad is niet nodig, want Rolf onthult het resultaat onmiddellijk: ,,We blijven! ’t Is hier nog
veel te leuk om weg te gaan.’’
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Inventarisatie van verkeers-onveilige
plekken in de Vogelwijk gewenst
Door Paul Lohmann, Bestuurslid wijkvereniging

Op zondagavond 20 maart om 19.30 uur klonk op de Nieboerweg ter hoogte van
de Laan van Poot een forse knal, en daarna nog één. Geluiden die we alleen
kennen van de periode rondom de jaarwisseling. Toch maar even buiten
gaan kijken. Daar troffen we een bizarre situatie aan.
Een door een extreme snelheid uit de bocht
gevlogen auto, bestuurd door een naar later
bleek dronken vrouw, had een geparkeerde
auto geraakt, was rondgetold en uiteindelijk
tot stilstand gekomen tegen een circa 100
meter (!) verderop staande bestelbus. In totaal
bleken vijf auto’s beschadigd. De automobiliste zat er versuft bij en gelukkig waren er
geen overige verkeersdeelnemers gewond geraakt. Andere omwonenden hadden direct 112
gebeld en de politie plus een ambulance kwamen snel naar de plek des onheils toe.
Onverantwoord hard
Een klein gelukje bij dit ongeluk: je spreekt je
buren weer eens uitvoerig, evenals bewoners
van verderop, die opgeschrikt waren door de
knallen of de vele zwaailichten die even later
door de donkere straat flitsten. Het onderwerp
van gesprek was al gauw het ,,onverantwoorde
harde gescheur” dat met grote regelmaat op de
Nieboerweg (en vaak ook op de Houtrustweg
of het oudste deel van de Sportlaan) plaatsvindt. De alom gehoorde opvatting: ,,Hier zou
eindelijk eens paal en perk aan moeten worden gesteld.”
Verkeersoverleg
Toevallig hadden we daags hierna, op maandagavond 21 maart, overleg tussen het bestuur
en de Verkeerscommissie van onze wijkvereniging. Onderwerp van gesprek was onder
meer de vraag hoe we gaan reageren als bin-
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nenkort de uitkomsten van de gemeentelijke
parkeerenquête in de wijk bekend worden gemaakt. Maar ook ging het over de toekomst van
tramlijn 12, die over enkele jaren met nieuwe
bredere trams gaat rijden en de samenwerking
die inmiddels is ontstaan tussen bewoners van
de Goudenregenstraat, Vogelwijk en Duindorp
om gezamenlijk op te trekken in het overleg
met gemeente en HTM over de consequenties
van de beoogde nieuwe trams.
Tevens kwam een initiatief vanuit de wijk
ter sprake om een aparte Commissie Ver
keersveiligheid in het leven te roepen. Dat
er meer aandacht voor de verkeersveiligheid
moet zijn, was daags tevoren door de autocrash op de Nieboerweg nog eens benadrukt
en enkele dagen eerder ook door een automobilist die een tuinomheining in de bocht bij
het Distelvinkenplein had geramd. Het leek
ons echter beter en handiger om de aspecten
van verkeersveiligheid onder de paraplu van
de verkeerscommissie te laten en meer ruchtbaarheid te geven aan de problemen rond
verkeersveiligheid waarover de commissie al
met de gemeente (c.q. stadsdeel Segbroek) in
overleg is. Wellicht zouden de voornoemde
initiatiefnemers de verkeerscommissie kunnen versterken.
Zebra’s
Gezamenlijk spraken we af om met hulp
van de wijkbewoners een lijstje op te stellen
van locaties, waar met snelle en betrekkelijk

eenvoudige maatregelen de veiligheid kan
worden verbeterd. Voorbeeld: de verschillende
zebra’s op de Nieboerweg waar dagelijks onze
schoolkinderen meerdere keren overheen
lopen, maar die nauwelijks zichtbaar zijn en
waar bijna dagelijks de omwonenden worden
opgeschrikt door remmende auto’s (of trams)
die met hoge snelheid aan komen rijden.
Elders in Nederland zijn dergelijke oversteekplaatsen soms continu met flikkerende ledlights verlicht, waardoor ze in ieder geval goed
opvallen. Ook kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan het nemen van maatregelen bij de scholen
op de Laan van Poot zodat fietsers niet door
auto’s van ouders die hun kroost naar school
brengen van de sokken gereden worden.
De bedoeling is dat er een ‘afvinklijstje’ komt
(vast te stellen tijdens een algemene ledenvergadering van de wijkvereniging) waarmee
het bestuur in overleg gaat met de gemeente
teneinde hiervoor geld te verkrijgen om de gewenste oplossingen te realiseren.
Volgens VVD-wethouder Anne Mulder (Fi
nan
ciën, stadsdeel Scheveningen, gebiedsontwikkeling) lijkt het erop dat door de maatregelen die de laatste tijd genomen zijn om
hardrijden van auto’s op de Westduinweg en
elders in Scheveningen te voorkomen het
racen van auto’s zich heeft verplaatst naar o.a.
de Houtrustweg en Nieboerweg. Het heeft dus
de aandacht van de gemeente om hier samen
iets aan te doen.

Handige heli-manoeuvre
Sensatie in de altijd rustige Vogelwijk op woensdagmiddag
16 december 1953. Uit een nevelige hemel daalde onverwacht een helikopter neer bij de atletiekbaan aan de Laan
van Poot. Na de landing stapte de piloot kalmpjes uit en
wandelde weg in de richting van de Tortellaan. Het bleef
niet onopgemerkt. Ziehier het nieuwsbericht dat een dag
later bijna alle Nederlandse kranten haalde.
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Wethouder Balster luistert naar wensen
van ouderen uit de wijk

‘We willen meer seniorenwoningen
in de buurt en zitbankjes op straat’
Door Donny Brandon, Yvonne Brouwer en Anja Knoope

Eigenlijk is hij al demissionair, want de gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de
rug. Maar voor wethouder Martijn Balster (wonen) gaat het werk uiteraard gewoon
door zolang er nog geen ververst college van B en W is. Op 19 maart was hij op
bezoek in tennispaviljoen Houtrust, waar op twee maandagen in de maand gezellige
koffieochtenden worden gehouden voor Vogelwijkbewoners. De wethouder wilde
wel eens van een Vogelwijkdelegatie horen wat voor wensen er onder de wat oudere
wijkgenoten leven. Hij kreeg een lijstje mee.

Links wethouder Martijn Balster en rechts Yvonne Brouwer, organisator van de koffieochtenden

Balster kwam niet alleen. Hij werd vergezeld
door Annette de Graaf, stadsdeeldirecteur
van Segbroek en Lianne van de Garde, medewerkster van het stadsdeelkantoor. Namens de
Vogelwijk waren aanwezig Yvonne Brouwer
(die de koffieochtenden voor ouderen organiseert), Donny Brandon (wijkbewoonster en tevens voorzitter van de stedelijke ouderencom-
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missie), Anja Knoope (redactielid wijkblad) en
Marcel van Veen van Vel Fysiotherapie aan het
Distelvinkenplein.
Ontmoetingsplekken
In de Vogelwijk zijn plekken waar mensen elkaar op een natuurlijke en vanzelfsprekende
manier kunnen ontmoeten dun gezaaid, zo

kreeg de wethouder te horen. In de vorige eeuw
waren er nog veel winkels, maar daar is er nu
nog maar één van over: de bakkerswinkel aan
de Mezenlaan. Ook is er geen wijkcentrum
(dat is er zelfs nooit geweest) en er ontbreekt
ook een gezondheidscentrum, wat nog te meer
als gemis wordt ervaren sinds de sluiting van
het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de
Sportlaan. Het ontbreken van voldoende ‘ontmoetingsplekken’ leidt bij ouderen hier en daar
duidelijk tot eenzaamheid.

Het ziekenhuisterrein leent zich goed voor
seniorenhuisvesting

Vergrijzing
Er is al sprake van een flinke vergrijzing in de
wijk: van de ruim 5300 inwoners is ruim de
helft (2830) ouder dan 45. Ruim 1100 daarvan
zijn 65-plusser. Veel ouderen blijven in hun
(soms te grote) huis wonen omdat er te weinig
alternatieven zijn. Sommigen voelen zich, als
hun partner is overleden en zij alleen in hun
deels vrijstaande huis zijn achtergebleven,
niet meer veilig. Zij willen graag verhuizen,
maar liefst wel in de vertrouwde buurt blijven
wonen. Er is dus een grote behoefte aan kwalitatief goede levensbestendige woonvormen
voor ouderen in en rond de Vogelwijk.
De wethouder kreeg op het hart gedrukt dat
het terrein van het voormalige Rode Kruis
Ziekenhuis annex Juliana Kinderzekenhuis
zich uitstekend leent voor de bouw van woningen voor 55-plussers, in de vorm van service
flats en gewone appartementen, koop of huur.
Wellicht in combinatie met appartementen
voor ‘iedereen’.

Oproep Ouderenactiviteiten
Yvonne Brouwer, ouderenvertegenwoordiger van de Vogelwijk, is aan het inventariseren wat voor activiteiten er voor ouderen in de wijk worden georganiseerd.
,,We weten dat er 1 x per maand een diner
is, dat er op de 1e en 3e maandag van de
maand van 10.30 tot 12. 00 uur een koffieochtend is bij Houtrust tennis en dat er op
zaterdagochtenden een gymclubje is in de
Heldringschool. Maar wat is er nog meer
te doen? Laat het mij asjeblieft weten’’,
aldus Yvonne.
Stuur een e-mail: von.brouwer@gmail.com
of bel: 06-14658979.

Gestippeld wonen
Het zou aardig zijn om daarbij ook te kijken naar vormen van ‘gestippeld wonen’.
Dat is levensbestendig wonen in combinatie
met de inrichting van plekken waar mensen
samen dingen kunnen ondernemen (buurttuin, boomgaard, ateliers) en een restaurant
c.q. horecagelegenheid met een terras en een
ontmoetings- en buurthuisfunctie, liefst ook
voorzien van een ruimte met podium voor diverse optredens. Het moet vooral gezellig zijn,
en niet alleen voor ouderen.
Daarnaast is er behoefte aan de vestiging
van een gezondheidscentrum, met huisartsen, fysiotherapeuten, een fitnessruimte ten
behoeve van de fysiotherapie, een pedicure,
podoloog en wellicht ook schoonheidsspecialiste. Fysiotherapeut Marcel geeft aan dat
in zo’n medisch centrum ook aandacht moet
zijn voor ziektepreventie. ,,Curatief doen we
genoeg, maar preventieve activiteiten komen
niet goed van de grond.’’ Te denken is aan voedingsadviezen, conditietraining, valtraining
en weer leren opstaan. ,,Daar is heel veel in te
winnen’’, zegt hij.
Yvonne Brouwer brengt naar voren dat veel
ouderen niet alleen een fijne, passende en vei-
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lige woonplek in of nabij de wijk willen hebben, maar ook meer zitbankjes op straat.
Ingroeimodel
De wethouder ziet voor de huisvesting van
ouderen het liefst een ‘ingroeimodel’: zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar geleidelijk naar gelang de behoefte steeds meer
zorg ontvangen. En inderdaad is het voor
ouderen met een groot huis gemakkelijker
om te verhuizen als ze in de buurt een goed
alternatief hebben, beaamt hij. In de directe
omgeving van de Vogelwijk ontbreekt het weliswaar aan voldoende ouderenhuisvesting,
maar Martijn Balster wil niet spreken van een
tekort voor de hele stad: ,,Analyses van de woningvoorraad geven aan dat er op stadsniveau
voldoende woningvoorraad voor ouderen is.’’
Hij stelt de vraag of splitsen van woningen
iets voor ouderen in de Vogelwijk zou zijn en
krijgt als antwoord dat de meeste huizen in
de wijk daar minder geschikt voor zijn. Voor
sommigen ouderen zou het misschien wel
wat zijn om de benedenverdieping te houden
en de bovenverdieping te verkopen/verhuren.
Doorstroommakelaar
Huisvesting voor ouderen moet een hoog

voorzieningenniveau hebben en een prettige
sociale omgeving. Daar zijn alle aanwezigen
het over eens. Hierbij kunnen ouderen ook
weer het idee krijgen dat ze wat te winnen
hebben. Samenwerking met welzijnsorganisaties en ouderenbezoekers kan hier veel in
betekenen door mensen te verleiden uit hun
isolement te komen. De wethouder geeft aan
dat mensen ook gebruik kunnen maken van
een zogeheten doorstroommakelaar.
Terwijl de wethouder alweer opstapt worden
de ideeën hem nog nagedragen. Gelukkig
staat alles in een notitie die aan het gezelschap
is aangeboden.
Hierbij de speerpunten uit deze notitie nog
even op een rij:
• Woningen voor 55-plussers in de vorm van
serviceflats en gewone appartementen
• Samen dingen kunnen ondernemen, dus
ook ruimte voor cultuur/muziek/theater
• Restaurantje met terras en ruimte voor
buurthuisfunctie (extra zaal)
• Een lange ‘aanschuiftafel’, een biljarttafel,
een dartmuur, enz.
• Buurttuin, boomgaard, ateliers
• Gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapeuten, pedicures etc.

VogelVrijmarkt woensdag 27 april
Het mag weer en het kan weer! Na twee afgelastingen vanwege de coronarestricties kunnen we
op woensdag 27 april eindelijk voor het eerst sinds 2019 weer met z’n allen in de wijk Koningsdag
vieren. Uiteraard met de traditionele VogelVrijmarkt, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om
tweedehands spulletjes te verkopen.
Het feestterrein ligt op en rond de speelplaats van de Heldringschool aan het IJsvogelplein. Tijd:
tussen 10.00 en 15.00 uur.
We proberen de markt te omlijsten met wat extra’s, zoals muziek, hapjes en drankjes. Verdere initiatieven om er weer een gezellig wijkfeest van te maken zijn hartelijk welkom. De wijkvereniging
kan hierbij eventueel financiële ondersteuning verlenen. Neem contact op!
Namens het bestuur van de wijkvereniging, Marcella Putter
E-mail: me_schutte@hotmail.com
Zie ook het bestuurscolofon achterin dit blad.
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D66 opnieuw grootste in Vogelwijk
Door Dick van Rietschoten

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand heeft D66 in de Vogelwijk het
grootste aantal stemmen in de wacht gesleept: 25,2 % van het totaal aantal uitgebrachte
stemmen in de wijk. Een klein verschil overigens met de VVD, die 24,2 % behaalde.
Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van
vorig jaar was D66 in de wijk de stemmenwinnaar. De derde plaats bij de raadsverkiezingen werd ingenomen door Hart voor Den
Haag (Groep de Mos; 12,5 %), de vierde door
GroenLinks (10,3 %) en de top-5 wordt gecompleteerd door de Partij voor de Dieren (6,8 %).
Het opkomstpercentage in de drie stembureaus die de Vogelwijk telde (Clubhuis SVV
Sche
veningen, Houtrustschool en fitnesscentrum Westduin) stak met 76,9 % in positieve zin schril af tegen het bedroevend lage
Haagse gemiddelde van 43,03 %.
Omdat de partij Hart voor Den Haag in een
race met D66 nipt haar positie als grootste
raadsfractie heeft behouden (9 zetels en 8
voor D66) en daarmee het initiatief voor de
collegevorming kreeg zal het nog wel even
duren eer er een nieuw wethouderscollectief
kan aantreden. D66 en GroenLinks weigeren
namelijk met de partij van De Mos samen te
werken zolang er nog een rechtszaak op verdenking van corruptie tegen hem en zijn partijgenoot Guernaoui in de lucht hangt.

Absolute aantallen
Zoals bekend mag je als kiezer al een flink
aantal jaren naar willekeur overal in de stad
je stem uitbrengen. De in de Vogelwijk getelde stemmen geven dus niet per definitie
de politieke voorkeuren van de wijkbewoners
aan. Er kunnen bijvoorbeeld ook kiezers uit
Duindorp of de Bomenbuurt in de Vogelwijk
hebben gestemd omdat ze daar toch naartoe
moesten om een kind naar school te brengen
of op te halen.

Niettemin is het interessant een blik te werpen op de lijst met absolute stemaantallen die
de gemeente per wijk heeft verstrekt. (kijk op
de website www.denhaag.nl bij Gemeenteraads
verkiezingen 2022). Zo is er bijvoorbeeld 1 stem
uitgebracht op Denk, waren er drie kiezers
die de Nationale Bond tegen Overheidszaken
uitkozen en ook drie die lijst 16 (Blanco) van
een rood vakje voorzagen. Te denken geeft
het aantal van 50 stemmers voor Forum voor
Democratie. Zouden die nu echt net als partijleider Baudet begrip hebben voor Poetin?
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Belevenissen bij het
stembureau S.V.V. Scheveningen
Door Flip Petri

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar maart was wijkbewoner Flip
Petri (IJsvogelplein) lid van het stembureau bij voetbalclub SVV Scheveningen
aan het begin van de Laan van Poot. Vorige maand ging hij daar ter gelegenheid
van de gemeenteraadsverkiezingen op herhaling. Zijn stembureau was drie
achtereenvolgende dagen geopend: op 14, 15 en 16 maart. Evenals ruim een jaar
geleden maakte Flip een verslagje van zijn belevenissen.
De regels zijn weer iets anders dan vorig
jaar. Zo mochten de kiezers ditmaal maximaal twee volmachten meenemen. Bij de
Kamerverkiezingen was dat nog drie. In tegenstelling tot vorig jaar hadden de stembureauleden nu gelukkig wél van tevoren van de
gemeente te horen gekregen dat ze hun eigen
maaltijden moesten regelen. Ditmaal dus geen
hongerige gevoelens. Sportlaanbewoonster
Manja Willemsen kwam zelfs nog wat lasagne
brengen. De gemeente verstrekte overigens
wel mierzoet snoepgoed zoals Marsen en
Bounties. Waarom geen gezonde appels en
bijvoorbeeld mandarijnen?

Lasagne voor het stembureau!
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Stembusaanstamper
Ook nieuw was dat we deze keer een ‘stembusaanstamper’ hadden ontvangen voor het
geval de bus erg vol zou raken. Maar we hebben ‘m niet nodig gehad. In de ‘Wachtrij-App’
van de gemeente, waarop je kon zien hoe druk
het op de stembureaus was, hebben we altijd
op groen gestaan. Dat had als voordeel dat we
behalve het ontvangen van kiezers ook af en toe
de tijd hadden om onderling te praten. Daarbij
passeerden interessante verhalen de revue.
Een collega-stembureaulid die in de Verenigde
Staten had gewoond, vertelde onder meer over
de armoede daar en de hoge kosten die het krij-

gen van een kind daar met zich meebrengt. Een
ander was in Rusland geweest als inspecteur
van chemische wapens. Ook ging het onder
meer over de omslag bij medici in het denken
over revalidatie na een operatie. Vroeger moest
je een paar weken in bed blijven liggen. Nu
moet je er na een operatie zo snel mogelijk uit,
want dat bevordert het genezingsproces.
18 jaar min één dag
Het was een mooi gezicht om sommige kiezers
het gehele stembiljet met 21 partijen te zien uitvouwen. Op dinsdag de 15e maakten we kennis
met de jongste kiezer uit de wijk, een 17-jarig
meisje dat de volgende dag 18 zou worden en
dus stemgerechtigd. Ze kwam met haar ouders
mee. We waren gewaarschuwd dat het naastgelegen voetbalveld mogelijk wel eens storende
geluiden zou kunnen opleveren. Dat viel erg
mee. We hebben alleen wat oudere heren gehoord die ‘walking football’ deden. We hadden
tegen ze kunnen zeggen: ‘Heren, dit is walking
football en geen talking football’.
Brexit
Opvallend vond ik dat nog steeds niet iedereen
weet hoe je moet stemmen. Zo kwam iemand
met een verkiezingsfoldertje aanzetten met de
opmerking: ‘Op deze mijnheer wil ik stemmen’. We moesten hem uitleggen dat hij zelf
een vakje op het stembiljet rood moest maken.
Een EU-onderdaan die in Den Haag staat ingeschreven, mag direct na zijn officiële vestiging
alhier voor de gemeenteraad stemmen. De gemeente Den Haag leek echter te zijn vergeten
dat er ruim twee jaar geleden een Brexit heeft
plaatsgevonden, want per ongeluk hadden alle
Britten in de stad toch een stemoproep ontvangen. Eerlijk gezegd had ik een beetje gehoopt
dat zo iemand was komen stemmen en dat ik
die persoon er fijntjes op had kunnen wijzen
dat daar geen sprake van kon zijn doordat zijn/
haar land zich zo nodig had moeten afscheiden. Helaas heb ik dat genoegen niet mogen
smaken.

Maris College
Op een gegeven moment kregen wij bezoek
van een lerares van het Maris College, vlak bij
ons stembureau. Zij vertelde dat zij ten behoeve van de lessen burgerschap een stembureau hadden nagebouwd en rode potloden te
kort kwamen. Ze vroeg of wij konden helpen.
Ik ben even naar het nagebouwde stembureau
gaan kijken. Het zag er leuk uit. In ons stembureau hing een enorm uitvergroot stembiljet
aan de muur (zie de ‘lasagne-foto’). Ik heb voorgesteld dat aan het Maris College te schenken.
Zonde om weg te gooien. Het kan daar bij de
lessen burgerschap goed worden gebruikt.
We hebben een paar keer opmerkingen gehad
over de stembus zelf. Dat was namelijk een
omgebouwde afvalcontainer. Is dat hoe de gemeente het stemproces ziet?

Het nagebouwde stemlokaal van Maris

Bijdrage aan de democratie
Wilt u zelf ook eens een stembureau bemensen? De volgende verkiezingen zijn voor de
Provinciale Staten en waterschappen op 15
maart 2023. U kunt zich tegen die tijd als stembureaulid en/of als stemmenteller aanmelden
bij de gemeente. Het is een aardige bezigheid
waarmee je een waardevolle bijdrage aan de
democratie levert. En je verdient er nog wat
mee ook. Voor de drie dagen dat ik actief ben
geweest, krijg ik ongeveer 500 duro. Daarvan
ga ik binnenkort een leuk reisje maken.
Voor meer informatie:
verkiezingen@denhaag.nl of 070-3534488.
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Oekraïne
Deze lente is het tegendeel van belofte
er ligt een weg die ze nooit wilden gaan
ze moeten alles achter laten wat van hen is
veilige routes bestaan niet meer
menselijke corridors misleiden naar
de vijand, een doodlopende weg
uitgeput, met in elke hand bundels wordt
elke stap zwaarder, lopen ze gebukt onder felle
schoten, honden aan de lijn vluchten mee
katten en cavia’s in de arm geklemd vertragen
hun gang, maar het liefkozen, de liefde
van hun dieren kunnen ze nú niet missen
hoe te ontsnappen als een kerncentrale wordt
geraakt, doen alsof je hier niet bent
de hoop op te lossen in het niets?
huizen verdwijnen, geen water, geen licht
geen voedsel, de vijand grijpt, slaat in woede
kapot wat persoonlijk is, een gitaar, een portret
de vijand gelooft in het verhaal van verlossing
van het volk, een belijden als in een religieuze
oorlog met aan het hoofd een pauselijke tsaar
feiten worden verdraaid en worden nieuwe
gezichtspunten, de werkelijkheid
van de één is onwerkelijk voor de ander
is de waarheid dat wat je wilt zien of denkt
te zien of echt ziet? - hier bestaat
slechts nog het tegendeel van belofte
het tegendeel van toekomst
het tegendeel van menselijkheid

Olga Millenaar
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Operatie Steenbreek: 9 april 10:00 - 14:00
In het vorige nummer heeft u het al kunnen lezen: Op zaterdag 9 april helpen we u
een handje bij het (verder) vergroenen van uw tuin. In samenwerking met Duurzaam
Den Haag organiseren we Operatie Steenbreek. Het werkt eigenlijk heel simpel:
u kunt tuintegels - of straattegels voor een geveltuintje - inleveren bij een van de
twee verzamelpunten: op het Eiberplein of het pleintje aan de Mezenlaan tegenover
bakker Victor Driessen. Daar krijgt u er mooie planten voor terug. We zorgen ook
voor goede vruchtbare tuinaarde om uw nieuwe planten een goede start te geven.
Foto’s
Met Operatie Steenbreek doen we
mee met het NK-tegelwippen Daar
voor hebben we foto’s van voor en
na de actie nodig en natuurlijk het
aantal tegels dat eruit gewipt is. Dus
maak een foto van de tegels die je
eruit gaat wippen en maak ook een foto
met de plantjes die ervoor in de plaats gekomen zijn.
Hoeveel tegels mag ik omruilen voor gratis
planten?
Hoe meer tegels eruit hoe beter natuurlijk,
maar er zijn wel een paar ruilregels:

- Voor de eerste 10 tegels: 1 plant per tegel
- Tussen 10 en 20 tegels: vanaf de 11de tegel
1 plant per 2 tegels.
- Tussen 20 tot 50 tegels: vanaf de 21ste tegel
1 plant per 4 tegels.
- Meer dan 50 tegels: Maximaal 25 planten.
Bent u er niet op 9 april en wilt u wel tegels
ruilen?
Minder dan 200 tegels? Lever uw stenen in bij
Zorgkwekerij Mens & Tuin aan de Hillenraadweg
35 voor gratis planten. Zij hebben daar een
container staan waar u de tegels kunt achter-

laten en u krijgt direct biologisch gekweekte plantjes mee. Komt u meer
dan 50 stenen brengen? Neem dan
vooraf even contact op met Mens
& Tuin om te checken of er genoeg
ruimte is in de container.
Openingstijden Mens & Tuin: Maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
15.00 uur. Telefoonnummer: 070 321 19 37.
We houden u op de hoogte via de verschillende sociale media van de Vogelwijk en de
buurtberichten appgroep.
Met Groene Groet,
GroenVerleiders Vogelwijk

Tuintip voor april

Zaai nu bloemen, kruiden en
groenten voor een rijke oogst
Het kan zijn dat u al begonnen bent met
zaaien in huis. Houd deze plantjes nog
even binnen tot de kans op nachtvorst
echt voorbij is. Zaai vanaf nu rechtstreeks
buiten. De meeste bloemen, kruiden en
groenten kunnen prima in april worden
gezaaid. Kijk altijd wel even op het pakje.
Biologisch is natuurlijk logisch.
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Heroïsche hongertochten naar Friesland
Door Dick van Rietschoten

Een snel slinkende groep Nederlanders heeft de hongerwinter van 1944/1945 bewust
meegemaakt, maar de meesten kennen die periode alleen uit boeken, documentaires
en verhalen. Jan Hillenius, bewoner van de Kruisbeklaan, hoorde de verhalen vooral
uit de mond van z’n opa en oma en z’n moeder, Noortje Boersma.
Oma Rietje Boersma was in januari 1945 vanuit de Rozenstraat in de Bloemenbuurt op de
fiets naar Friesland en terug naar Den Haag gereden om voedsel te halen. In de koude februarimaand ging ze opnieuw op pad. Ditmaal reed
de 11-jarige Noortje mee (die op een fiets met
een voorwiel van een step reed) en Rietje nam
zelf haar 4-jarig zoontje Frits achterop, hopend
dat de kinderen in het noorden konden worden
ondergebracht.
Het werd een barre, heroïsche tocht, maar ze
haalden het en de kinderen belandden in gastgezinnen: Noortje bij een domineesgezin in
Oosthem vlakbij Sneek en haar broertje op een
boerderij in het buurdorp Abbega. Na de bevrijding haalde Rietje haar kroost per fiets weer op.
Brieven en dagboekfragmenten
Jan Hillenius in het dagelijks leven eindredacteur bij het programma Vandaag Inside van
SBS6, wist dat in de familie nog een oorlogsdagboek en tal van brieven (o.a. correspondentie tussen de in Friesland verblijvende Noortje
en haar ouders in Den Haag) bewaard waren
gebleven. Ook had zijn oma in 1976 haar herinneringen aan de hongerwinter vastgelegd
in een getypt verslag. Drie jaar geleden verzamelde hij alles en besloot het in boekvorm te
gieten. ,,Ik was onder de indruk van de gebeurtenissen en verbaasde me ook hoe volwassen
mijn moeder als 11-jarige schreef: een meisje
met heimwee dat zich flink houdt.’’
Begin deze maand werd het boek, met de titel
Houd je maar flink, met een presentatie bij
Paagman ten doop gehouden.

Bewondering
,,Dit soort verhalen mag nooit verloren gaan’’,
zegt Jan. ,,Het is ongelooflijk hoe mensen als
mijn oma zich door alle ontberingen heen met
enorme wilskracht staande hebben gehouden.
Met de ellende in Oekraïne is de sfeer van
terreur, honger, kou, ontreddering maar ook
hoop en overlevingsdrift opnieuw dichtbij ons
gekomen, zodat we het ons iets beter kunnen
voorstellen wat onze ouders en grootouders in
de oorlogsjaren overkwam. Dit boek maakt je
stil van bewondering. Hopelijk geldt dat ook
voor mensen die de afgelopen twee coronajaren hebben geklaagd dat ze van hun vrijheid
werden beroofd.’’

Houd je maar flink - Jan Hillenius
Uitgeverij Waanders, 19,90
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Nieuwsflitsen
Door Guus Meij er

www.vogelwijkenergiek.nl - info@vogelwijkenergiek.nl

Thema-avond Samen Besparen
op 24 mei (nieuwe datum)
Onze eerder aangekondigde themabijeenkomst
over energiebesparing is verzet van 17 mei
naar dinsdag 24 mei. Graag ontmoeten we u
dan om 20.00 uur in de kantine van sportvereniging Quick op de hoek van de De Savornin
Lohmanlaan en de Sportlaan. We gaan graag
met u in gesprek over besparing op energie,
welke hulp daarbij beschikbaar is van de gemeente en andere instanties en hoe we elkaar
daarbij kunnen helpen.
Hoge energieprijzen: Bespaar!
Naar verwachting zijn we voorlopig nog niet af
van de hoge prijzen voor olie en gas, mede door
de oorlog in Oekraïne en de groeiende weerstand tegen Russisch gas. Van sommige leden
horen we dat de energierekening per 1 januari
2022 al is verdubbeld. Met de hoge olie- en gasprijzen groeit de aandacht voor energiebesparing. Dat sluit mooi aan bij de maatregelen die
nodig zijn om onze huizen toekomstbestendig
te maken.
Kunt u niet wachten met besparen?
Denk dan hieraan:
 Isoleer! Er zijn subsidies voor isolatiemaatregelen via de gemeente, zie
https://duurzamestad.denhaag.nl
 Kijk of u met minder (of zonder) gas kunt.

Ook voor verwarmen en koken op schone
energie heeft de gemeente subsidies beschikbaar.
 Maak een plan voor verduurzaming van uw
huis. U kunt advies inwinnen bij de ‘Hou
van je huis’-winkel aan de Goudsbloemlaan
of gelijk kijken op www.verbeterjehuis.nl en/of
www.vogelwijkenergiek.nl (Kijk onder het label
‘Warmte’ bij ‘Energiebesparingsadvies’)
 Kleine dingen helpen ook! Kieren dichten
tegen tocht, thermostaat een graad lager
zetten, vaker met de fiets of met de deelauto
reizen, ledverlichting installeren. Allemaal
goed.

Gemeentelijke transitievisie
De gemeente Den Haag heeft eind februari
een concepttekst voor de Transitievisie warmte
voor de stad gepubliceerd en vrijgegeven voor
inspraak. Hierin worden mogelijke scenario’s
geschetst voor de overgang naar duurzame
warmte in de Haagse wijken. Voor veel wijken,
waaronder de Vogelwijk, is nog niet duidelijk
welke warmteoptie het meest geschikt is voor
de lange termijn. U kunt tot 23 mei uw mening
over de transitievisie geven op website www.
duurzamestad.denhaag.nl (Klik op de startpagina bij ‘Het laatste nieuws’ op ‘Meer nieuws’).
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) is benieuwd naar uw mening en hoopt dat u die ook
naar de gemeente kenbaar maakt.

Penningmeester gezocht!!
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Wilt u zich inzetten voor energiebesparing en het bespoedigen van de energietransitie in de
Vogelwijk en heeft u affiniteit met financiële administratie, kijk dan op www.vogelwijkenergiek.nl
voor nadere gegevens of neem contact op via info@vogelwijknergiek.nl

De Vogelwijk . april 2022

33

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

SENIOREN FITNESS – Op zaterdagochtenden van
10.00 tot 11.00. Verschillende docenten voorzien u
van een vitaal gezellig uurtje met afwisselende oefeningen, staand of vanuit een stoel. Na afloop is er
gelegenheid voor een versnapering. Aanmelden bij
Quintana van der Willigen (06-24511063) of mailen
naar: qvanderwilligen@gmail.com

weekend. U kunt bellen met Anna van Buuren (06 39
82 40 31) of Suzanne Dijkstra (06 42 22 74 41)

BIJLES AANGEBODEN – Hallo, ik ben Robin Pijpers,
ik woon op de Wildhoeflaan en zit in 5 vwo. Als u op
zoek bent naar bijles voor uw kind in de 1e, 2e of 3e
klas in het voortgezet onderwijs in de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde, dan kunt u met
mij contact opnemen via robin.g.pijpers@gmail.com

GEZOCHT – Ik zoek een exemplaar van het boek
Vogelwijk in Beeld 1918-2018. Door omstandigheden heb ik dat jubileumboek over onze 100-jarige wijk
gemist. Graag zou ik het willen hebben, maar via de
wijkvereniging is het niet meer verkrijgbaar. Zijn er
wijkbewoners die het boek in bezit hebben en (omdat
ze er niet meer zo aan hechten) bereid zijn het tegen
betaling af te staan? Bel Karin op 06-13755431 of mail
naar k.yspeert@hetnet.nl

GEZOCHT – Wij zijn opzoek naar een leuke enthousiaste oppas voor onze twee jongens van 8 en 6 jaar.
Voor de maandag en donderdag van 15.00-18.30 (in
overleg). Graag reactie naar 06-10931603.
OPPAS AANGEBODEN – Wij zijn twee Vogel
wijkmeiden van 13,5 jaar en willen graag oppassen.
We hebben al ervaring en vinden het heel leuk. We
vinden het ook leuk om uw hond uit te laten of voor
uw kat te zorgen. We kunnen door de week en in het

WISKUNDEBIJLES - Vmbo, havo, vwo en examentraining. Succes verzekerd! Tijdelijk alleen online.
In overleg ook NK, SK en Eco mogelijk. Tel. 0626118927; jeroenvanleeuwen@live.nl

TE KOOP GEVRAAGD – Wij wonen zelf in de Vogelwijk
en zijn op zoek naar een woning voor mijn collega.
Zij zoekt een eengezinswoning met 3 slaapkamers en
bergruimte. Zij woont nu in het Geuzenkwartier, maar
haar grote wens is in deze rustige en groen wijk te
wonen. Heeft u tips of overweegt u te verkopen, bel
mij gerust. Susanne 06-24663456.

Broedgebied? Dat loopt wel los!
Zoek de verschillen! Half maart plaatste de gemeente – net
als vorig jaar – op de trottoirs bij diverse ingangen van het
duingebied grote ‘stempels’ met de tekst: Broedseizoen (15
maart -15 juni) Blijf op de paden. Honden aan de lijn.
Zo ook bij de Bosjes van Poot. Maar geen hond die er aandacht aan besteedde en zich aan de regels hield. Laat staan
de eigenaren. Die wisten wel beter. De Bosjes van Poot
staan namelijk te boek als ‘uitrengebied’ waar honden te
allen tijde los mogen lopen.
Kennelijk hebben hondenuitlaters de gemeente hierop gewezen, want op 17 maart werd de regel Honden aan de lijn
al uitgestuft.
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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

