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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.

Wie in de jaren zeventig of tachtig z’n ongenoegen of
zorg uitsprak over de voortwoekerende criminaliteit,
kon erop rekenen dat hij of zij van bepaalde kanten het
advies kreeg ‘Lees eens een andere krant’. Aan deze
nuancering van het onveiligheidsgevoel moesten we
denken bij het zien van de criminaliteitscijfers van de
Vogelwijk over het jaar 2010.
Via de zogeheten laancoördinatoren hebben honderden wijkbewoners de afgelopen maand het betreffende overzicht toegemaild gekregen. De lijst is ook te
zien op de website www.hoeveiligismijnwijk.nl
In totaal zijn er vorig jaar 415 aangiften gedaan van
delicten die in de Vogelwijk zijn gepleegd. Het werkelijke aantal delicten kan dus hoger zijn geweest, want
niet iedereen doet aangifte van wat hem of haar is
aangedaan. Vermogensdelicten (dus diefstal) vormen
met 49 procent de hoofdmoot: 73 keer diefstal uit een
auto, 51 keer woninginbraak, 43 gestolen fietsen, 12
gejatte brommers, 6 verdwenen auto’s en 10 diefstallen uit een bedrijf.
Dat zijn behoorlijke aantallen. Ook de rubriek
‘overlast’ mag er zijn (34 procent van het totaal) en
het aantal vernielingen is met 57 ook vrij hoog. Toch
begint er iets te kriebelen als je leest dat er 26 keer
sprake was van ‘moeilijkheden’ (ruzies e.d.) waarbij de
politie te hulp is gesneld, dat er 17 keer mensen werden lastig gevallen, dat 8 mensen werden mishandeld
en 3 personen werden bedreigd. En dat allemaal in die
toch doorgaans zo rustige Vogelwijk, waar weliswaar
veel wordt gestolen, maar verder alleen in sommige
weekendnachten wel eens vervelende pubers baldadig
of vernielzuchtig over straat zwerven.
Navraag bij de wijkagent leverde een iets genuanceerder beeld op. Zo worden bijvoorbeeld ‘moeilijkheden’
met bezoekers in het ziekenhuis aan de Sportlaan,
in discotheek Westwood of op de sportvelden in de
wijk ook tot de Vogelwijkcriminaliteit gerekend en
beschouwt de politie iedereen die in ‘onze’ duinen
lastig wordt gevallen of mishandeld eveneens als
Vogelwijker, net als degenen die in de duinen hun fiets
kwijtraken. En veel gevallen van vernieling vonden
plaats op het bouwterrein van Houtrust. Maar toch: al
die diefstallen, woninginbraken en vormen van vandalisme blijven natuurlijk verschrikkelijk.
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Met een stijgend ledenaantal en meer dan
100 actieve vrijwilligers gaat het de wijkvereniging voor de wind. Diverse activiteiten
worden ontplooid en nieuwe initiatieven zien
het licht, zoals de internationale borrels en
Vogelwijk Energie(k). Qua representatie naar
de gemeente zijn Vogelwijkers actief binnen
Segbroek en op gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld op het gebied van de Noordwestelijke
Hoofdroute, bouwplannen voor Scheveningen
Haven of de toekomst van het HALO-terrein.
Positief?
Je zou zeggen, met recht is ‘een betrokken wijk
aan zee’ het credo van onze wijkvereniging.
Maar is dit positieve beeld wel zo? De lage opkomst bij de laatste ledenvergadering, 19 mei
jongstleden, lijkt dit beeld tegen te spreken.
Hoewel, juist als bovenstaand positieve beeld
niet klopt, is het nodig dat de leden zich uiten.
Uw feedback is belangrijk om te zorgen dat we
met de juiste dingen bezig zijn. Maar ook om
de vrijwilligers van nuttige ‘input’ te voorzien
en te motiveren. Dat kunt u doen door via de
website te reageren of ons op straat aan te
spreken. Maar boven alles kan dit bij een ledenvergadering. Wij zullen de najaarsvergadering
(november) duidelijker aankondigen dan deze
vergadering en dan hoop ik dat de opkomst
weer als vanouds is.
Dan de inhoud: bij de ledenvergadering is een

2

De Vogelwijk juni 2011

aantal zaken behandeld:
• het jaarverslag en jaarrekening 2010
• het beleid en budget voor 2011
• plannen voor het Westduinpark
• parkeerproblematiek rond Haga Ziekenhuis
Sportlaan
• ontwikkeling Scheveningen Haven (o.a.
hoogbouw)
U vindt het uitgebreide verslag elders in dit
blad.
De speerpunten van het beleid voor 2011 kunt
u vinden op www.vogelwijkonline.nl.
Duurzaam achter de duinen
In het derde weekend van mei lag hij op de
mat: het mooie glossy magazine ‘Duurzaam
achter de duinen’. Vogelwijk Energie(k)
ontwikkelt duurzaam verder - er is zelfs de
ambitie om in een tweede windmolen te
investeren - en begon op 19 mei een LEDlampenactie voor onze wijk. Alle (nieuwe)
leden van Vogelwijk Energie(k) krijgen twee
superzuinige LED-lampen cadeau. Bovendien
kunnen Vogelwijkers voor een zeer zachte prijs
LED-lampen aanschaffen bij het bedrijf van een
wijkgenoot. Gooi ‘Duurzaam achter de duinen’
niet weg, maar lees, word lid en profiteer!
Westduinpark
In dit blad is een stuk opgenomen over het
natuurherstelproject voor het Westduinpark. In
het najaar gaan de werkzaamheden van start.
De wijkvereniging heeft een actieve inspraakrol
gehad en zich, samen met andere bewonersorganisaties en natuur- en milieuorganisaties,
achter de plannen opgesteld. Bij de ledenvergadering bleek dat er ook bewoners zijn die de
plannen afkeuren. Er zijn verschillende informatiemomenten (informatieavonden, artikelen in de media) geweest van de zijde van de
gemeente, Dunea en de wijkvereniging. Toch
klonk bij de ledenvergadering het geluid dat de
informatie te gering was. Het blijkt maar weer:

communiceren kun je nooit genoeg doen. Maar
alleen ’zenden’ doet het ‘m ook niet; ook hier
is uw actieve betrokkenheid en alertheid op
ontwikkelingen belangrijk.
Wij zullen blijven communiceren via dit blad,
de ledenvergaderingen en sinds een paar
maanden ook via de website www.vogelwijkonline.nl. Eén van de mogelijkheden van deze site
is om via on-line enquêtes uw mening te peilen.
Hier zullen we in de toekomst graag gebruik
van maken. De eerste enquête betrof de rioleringswerkzaamheden: een enquête naar de
kwaliteit van de uitvoering van het rioolproject
en de nieuwe bestrating, opgezet in samenwerking met de gemeente.

betrokkenheid, samenspraak en inspraak in
dit geval niet tot het gewenste resultaat heeft
geleid. Toch gaat de wijkvereniging door met
gesprekken met het Haga ziekenhuis en de
gemeente. Het parkeerprobleem is te belangrijk
om te negeren en met de invoering van betaald
parkeren elders in Segbroek willen we hier
actief beleid op blijven voeren.
De eerste resultaten van de gesprekken met
Haga zijn positief. Ook zijn er enkele nieuwe
vrijwilligers opgestaan die dit probleem voor de
wijk willen oppakken.
Dus ook op dit vlak kijken we zomers positief
naar de toekomst.

Parkeren Haga Rode Kruis
U kunt in dit blad lezen dat ’Mobiblik’ zichzelf
opheft. Ik vind dit jammer. Het betekent dat

Pieter Duisenberg
(mede namens collega bestuursleden Karin Donk,
Anke Lütkenhues, Arthur Wiggers en Rob Heidt)

Voorlichting woningisolatie
op donderdag 23 juni
Op donderdag 23 juni om 19.30 uur, zal Vogelwijk Energie(k) samen met de gemeente Den
Haag in de kantine van de HALO een informatieavond houden over het isoleren van woningen
in de Vogelwijk. Goede woningisolatie is een belangrijke stap in het streven de wijk klimaatneutraal te maken.
Vogelwijk Energie(k) heeft samen met de gemeente een speciaal pakket samengesteld. Er kan
een 'thermische foto' van uw woning worden gemaakt en aan de hand daarvan bieden adviseurs
op het gebied van de zogeheten Energieprestatie-Index maatwerk aan om uw woning te isoleren.
Op 23 juni zullen onder meer de resultaten worden toegelicht van de thermische opnamen van drie
Vogelwijkhuizen die in februari j.l. 's nachts bij wijze van proef zijn gemaakt.
Vogelwijk Energie(k) wil voor u in samenwerking met enkele (wijk-)aannemers isolatieplannen laten
opstellen die in nog in aanmerking kunnen komen voor een gemeentelijke vloer- en daksubsidie.
Deze subsidie heeft een looptijd tot 1 november aanstaande. Vandaar dat deze informatieavond nog
voor de zomervakantie wordt gehouden, zodat huiseigenaren tijdig aan kunnen geven of ze nog
gebruik willen maken van de mogelijkheden voor isolatiesubsidie.
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Inspraak nieuwe plannen voor
havengebied zeer beperkt
Door Dick van Rietschoten

Er is nauwelijks meer gelegenheid voor inspraak van belanghebbenden over de bijgestelde plannen voor de ontwikkeling van het Schevenings havengebied. De klankbordgroep met vertegenwoordigers van ondernemers uit Scheveningen, natuurorganisaties en bewonersorganisaties uit de omgeving (waaronder de Vogelwijk) heeft
vorige maand voor het laatst met wethouder Norder en zijn ambtenaren overlegd. Het
is de bedoeling dat het college van B en W nog vóór 1 juli een definitief voorstel aan
de gemeenteraad doet. In het najaar wil de gemeenteraad een oordeel uitspreken.
Rutger van Hoogstraten, die namens de
Vogelwijk zitting heeft in de klankbordgroep,
toonde zich tijdens de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging op 19 mei bezorgd
over de mogelijkheden om nog invloed op de
besluitvorming uit te oefenen. ,,Misschien
kunnen we voor de zomer toch nog een overleg
tussen de gemeente en de klankbordgroep forceren, maar als dat niet lukt, kunnen we alleen
nog maar proberen via de gemeenteraad onze
stem te laten horen.’’
Hoge hotels
In vergelijking met het voormalige Masterplan
voor het havengebied heeft de gemeente,
enerzijds gedwongen door de economische
crisis en anderzijds door protesten tegen
Benidorm-achtige hoogbouw, al wat gas teruggenomen. ,,De bebouwing wordt nu volgens
de voorlopige plannen wel minder hoog, maar
bij het zuidelijk havenhoofd is toch nog een
hotel van 90 meter gepland en aan de noordkant van de haven een hotel van 40 meter,’’
aldus Rutger van Hoogstraten. ,,Daarbij komt
dat de voorziene bebouwing van het vroegere
Norfolkterrein hier en daar ook 6 à 8 woonlagen zal tellen.’’
,,Het is op zich goed dat er eindelijk wat met
dat kale gebied gebeurt, maar bij de plannen

4

De Vogelwijk juni 2011

moet men wel rekening houden met horizonvervuiling en niet te vergeten ook met de toenemende verkeersdruk op de Houtrustweg en
de Nieboerweg. Denk eens aan al die mensen
die naar de nieuwe woningen, naar de hotels
en het nieuw te ontwikkelen watersportgebied
bij de oude Norfolkhaven toe willen. Door de
inbreng van de Vogelwijk heeft de klankbordgroep die verkeerskwestie ook in z’n opstelling
meegenomen. Maar de grote vraag is natuurlijk
wat B en W met alle aanbevelingen van de
klankbordgroep gaat doen.’’
Ingrepen duingebied
Tijdens de ledenvergadering - die overigens
maar matig was bezocht - kwam ook de aanstaande natuurhersteloperatie voor delen van
het duingebied ter sprake. Zoals vorig jaar en
ook in het jongste aprilnummer van dit blad
is gemeld, gaat de gemeente komend najaar
aan de slag om in drie deelgebieden (tussen
De Savornin Lohmanlaan en Kijkduin, aan de
rand van Duindorp en de rand van de Bosjes
van Poot) de duinen te ontdoen van begroeiing die er eigenlijk niet thuishoort. Op 17
mei is dit alles tijdens een duinexcursie voor
Vogelwijkbewoners nog eens door gemeentelijke deskundigen uitgelegd.

Het voormalige Norfolkterrein, waar nu de windmolen van Vogelwijk Energie(k) als enige object hoog de lucht in
steekt, zal over enkele jaren intensief worden bebouwd. De molen zal dan overigens verdwijnen.)

Niet iedereen is enthousiast over het project.
Op de ledenvergadering lieten enkele bewoners
van de De Savornin Lohmanlaan weten geen
behoefte te hebben aan ‘blanke duintoppen’.
Zij vroegen zich af waarom de wijkvereniging
niet tegen de plannen in het geweer was gekomen. Namens de vereniging legden voorzitter
Pieter Duisenberg, Rutger van Hoogstraten
van de kustcommissie en Clara Visser van de
Bomencommissie uit dat er anderhalf jaar
aan overleg met de gemeente aan vooraf is
gegaan. De gemeente heeft juist bewust alle
omringende bewonersorganisaties en betrokken natuurorganisaties van meet af aan bij de
planvorming betrokken. ,,De democratie heeft
z’n werk gedaan en wij hebben ons als wijkvereniging aan het project gecommitteerd, dus we
kunnen er nu niet meer tegen gaan protesteren.
Maar als u dat op persoonlijke titel alsnog wilt
doen, kunt u natuurlijk uw gang gaan. Daar
hebt u het volste recht toe,’’ betoogde Pieter

Duisenberg, die er nog aan toevoegde dat er al
twee keer in het wijkblad melding is gemaakt
van het project en dat de gemeente vorig jaar
ook een informatieavond heeft georganiseerd.
Elders in dit nummer staat een verslag van de
duinexcursie van 17 mei en nog enige nadere
informatie over de werkzaamheden.
Parkeerproblemen ziekenhuis
Het derde grote onderwerp dat tijdens de wijkvergadering aan bod kwam, betrof de al lange
tijd slepende kwestie rond parkeeroverlast voor
omwonenden van het Rode Kruisziekenhuis,
sinds enige jaren Haga Ziekenhuis geheten.
Tevergeefs heeft de ‘actiegroep’ Mobiblik acht
jaar lang geprobeerd om de gemeente en het
ziekenhuis ertoe te bewegen extra parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein te laten aanleggen. Onlangs heeft Mobiblik gefrustreerd
de lier aan de wilgen gehangen. In een open
brief (zie elders in dit nummer) werd gesteld
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dat verder overleg met gemeente en ziekenhuis
zinloos wordt geacht.
Toch is er inmiddels een lichtpuntje, zo deelde
Erik van Jaarsveld namens de verkeerscommissie van de wijkvereniging mee. Onlangs heeft
het ziekenhuis een ingenieursbureau in de arm
genomen om een parkeerplan op te stellen. Het
ziekenhuis deed dit overigens niet alleen vanwege de pressie vanuit de Vogelwijk, maar ook
onder druk van de gemeente. Begin deze eeuw
kreeg het ziekenhuis namelijk aan de kant van
de Rode Kruislaan 27 tijdelijke extra parkeerplaatsen, waarvoor een groenstrook werd
opgeofferd. Dit jaar moet het ziekenhuis deze
parkeerplaatsen echter weer ‘inleveren’. Omdat
tellingen onlangs hadden uitgewezen dat er
sowieso 36 parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein bij moeten, zou er dus op korte termijn
een totaal van 63 nieuwe parkeerplekken (27
plus 36) moeten worden gerealiseerd. ,,Als het
goed is, zal het ingenieursbureau dat het parkeerplan moet opstellen voor half juli met een
advies komen,‘’ aldus Erik van Jaarsveld.
Pieren
Tot slot nog enkele – zeker niet onbelangrijke – ‘kruimels’ uit de wijkvergadering. Mede
dankzij een pleidooi van wijkgenoot Cor Veld,
voormalig ingenieur bij Rijkswaterstaat, heeft
het Hoogheemraadschap Delfland besloten de
kleine pieren van basaltblokken die haaks op
het strand staan weer gedeeltelijk zichtbaar
te maken. Deze ‘Delflandse hoofden’ zoals ze
officieel heten, waren bij de strandverbreding
geheel of vrijwel geheel onzichtbaar geworden.
Voor zwemmers kon zo een riskante situatie
ontstaan omdat bij de pieren een afwijkende
stroming staat.
Rob Heidt, penningmeester van de wijkvereniging, kreeg goedkeuring en applaus voor zijn
financiële beleid in 2010. ,,We zijn een gezonde
vereniging,’’ sprak hij. ,,Over de lopende uitgaven hebben we vorig jaar een batig saldo van
ruim 8300 euro geboekt.’’

6

De Vogelwijk juni 2011

U kunt zich nog opgeven
voor de Vogelwijkrally
Het is kort dag, maar u kunt zich nog opgeven
voor de befaamde Vogelwijk Classic & Sports Car
Rally die verreden wordt op zondag 19 juni.
U kunt zich per equipe inschrijven via:
carine.smith@xs4all.nl
Vermeld naam chauffeur, naam bijrijder, merk en
type auto, adres, telefoonnummer en e-mailadres
en natuurlijk de klasse waarin u deelneemt: de
Toerklasse of de iets pittiger Sportklasse.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met
uw startnummer en vermelding van rekeningnummer waarop u het inschrijfgeld van 75 euro
per equipe kunt overmaken.
Voor 15 euro kunt u ook de instructieavond
kaartlezen op dinsdag 14 juni om 20.00 uur in de
HALO-kantine bijwonen. Vermeld dit s.v.p. ook via
bovenstaand mailadres.

VOGELWIJKAGENDA
Woensdag 8 juni
middag

‘Gezondheidsplein’ in
Duinhage

Donderdag 9 juni
09.00 uur

Dagtocht naar Rotterdam
voor Vogelwijksenioren

Dinsdag 14 juni
20.00 uur

Instructieavond voor
deelnemers aan de
Vogelwijkrally van 19 juni

Zondag 19 juni
10.30 uur

Vogelwijk Classic & Sports
Car Rally

Donderdag 23 juni Informatieavond wonin19 .30 uur
gisolatie kantine HALO
Zaterdag 25 juni
16.00 uur

Afscheid van schoenmaker
Heinz van Beek
(Mezenpleintje)

Zondag
11 september

Vogelwijk Lanenloop met
wijkborrel op Fazantplein
ter afsluiting. Ook op die
dag: Wandeltocht ‘Ken
uw wijk’ en ‘Elflanentocht’
voor kinderen

LED-lampenactie van
Vogelwijk Energie(k)
Alle Vogelwijkbewoners kregen in het weekend
van 21 mei het magazine Duurzaam achter de
Duinen in de brievenbus. Deze kleurige brochure, een uitgave van Vogelwijk Energie(k),
staat vol met praktijkverhalen en tips over
energiebesparing. Tegelijkertijd roept het blad
de lezers op om voor slechts 25 euro per jaar
lid te worden van Vogelwijk Energie(k). Na de
‘aankoop’ van de windmolen bij het zuidelijk
havenhoofd is Vogelwijk Energie(k) namelijk
nog veel meer van plan, want het is de bedoeling dat de Vogelwijk een CO2-neutrale woonbuurt wordt.
Wie zich via www.vogelwijkenergiek.nl
opgeeft als lid en het lidmaatschapsgeld
overmaakt, ontvangt gratis twee LED-lampen
ter waarde van elk ongeveer 30 euro. Deze
lampen, zes keer zo zuinig als een gewoon
peertje, kunnen bovendien via het magazine
Duurzaam achter de Duinen tegen een spotprijs
worden besteld bij het bedrijf RAW-LED van
Vogelwijkondernemer Rick Andrée Wiltens.
Deze actie duurt overigens maar tot 1 juli, dus
wees er snel bij!
Op 19 mei werd in het paviljoen van tennispark
Houtrust de LED-lampenactie van Vogelwijk
Energie(k) gelanceerd in aanwezigheid van
wethouder Rabin Baldewsingh, die duurzaam-

heid in zijn portefeuille heeft. De wethouder
kreeg uit handen van Paul Lohmann, voorzitter van Vogelwijk Energie(k), ook het eerste
exemplaar van Duurzaam achter de Duinen
aangeboden.
Baldewsingh stak zijn bewondering voor
Vogelwijk Energie(k) niet onder stoelen of
banken. ,,Wat jullie doen, helpt mij zeer om het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente Den
Haag uit te dragen. Hij nodigde iedereen uit om
op 21 juni naar een ’stadsgesprek’ over duurzaamheid in de Nieuwe Kerk aan het Spui te
komen en nam afscheid met de woorden “Keep
the fire burning!”
Leden van de wijkvereniging die buiten de
Vogelwijk wonen en toch graag het magazine
Duurzaam achter de Duinen willen hebben, kunnen dit aanvragen via het mailadres
info@vogelwijkenergiek.nl

Extra ondergrondse afvalbakken

Ondanks de bezuinigingen gaat de gemeente door met het
vervangen van bovengrondse glas- en papierbakken door
ondergrondse containers. Gelukkig maar, want de ondergrondse opslag ziet er bovengronds heel wat netter uit.
Vorig jaar kreeg het Mezenpleintje al afvalcontainers onder
het straatoppervlak en de afgelopen maand was de locatie
Pauwenlaan-Laan van Poot aan de beurt.
De Vogelwijk juni 2011
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Open brief

van Mobiblik aan B&W en
ziekenhuis Sportlaan
Den Haag, 13 mei 2011
Al sinds 2003 probeert Mobiblik om de gemeente
Den Haag en het HagaZiekenhuis te bewegen
een einde te maken aan de parkeeroverlast die
nu al 12 jaar lang dagelijks in de omgeving van
het HagaZiekenhuis aan de Sportlaan wordt
veroorzaakt door personeel en bezoekers van het
ziekenhuis. Er is de afgelopen jaren door Mobiblik
veelvuldig overleg gevoerd over dit onderwerp
met zowel de gemeente Den Haag als met het
HagaZiekenhuis en er zijn door Mobiblik talloze
brieven over dit onderwerp gestuurd aan zowel
de gemeente Den Haag als het HagaZiekenhuis.
Daarbij heeft Mobiblik diverse ideeën aangedragen en suggesties gedaan voor aanpak van de
problemen.
Mobiblik vertegenwoordigt 375 omwonenden die
in 2003 door het plaatsen van een handtekening
hebben kenbaar gemaakt niet te kunnen leven
met de door het HagaZiekenhuis veroorzaakte
parkeeroverlast. Die overlast is ook op geen enkele
manier in overeenstemming te brengen met het
tuinstadkarakter en het bestemmingsplan van
de Vogelwijk. In dat Bestemmingsplan is, zoals u
bekend, expliciet vastgelegd dat parkeeroverlast,
veroorzaakt door derden, tot een minimum moet
worden beperkt.

Tellingen
Op basis van de uitkomsten van de parkeertellingen die enige tijd geleden door Mobiblik zijn uitgevoerd in de omgeving van het HagaZiekenhuis,
kon worden vastgesteld dat er de facto een tekort
aan parkeerplaatsen op het terrein van het
HagaZiekenhuis is van tenminste 200.
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De gemeente Den Haag heeft ook zelf de afgelopen
jaren verschillende keren parkeertellingen laten
uitvoeren. Ook uit deze tellingen bleek telkens
opnieuw dat er sprake is van ernstige parkeeroverlast in de omgeving van het ziekenhuis.
Zowel de gemeente als het HagaZiekenhuis hebben de afgelopen jaren steeds erkend en bevestigd
dat er sprake is van ernstige parkeeroverlast in de
omgeving van het ziekenhuis.
Eind 2005 heeft de gemeente van het ziekenhuis
geëist dat het ziekenhuis binnen 5 jaar, dus vóór
uiterlijk 1 januari 2011, zorgdraagt voor een
structurele oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van
een parkeerdek. In 2008 heeft het ziekenhuis op
zijn beurt uitgesproken daadwerkelijk een einde
te willen gaan maken aan de parkeeroverlast
door te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen
op het terrein van het ziekenhuis, zo nodig ondergronds.

Bouwvergunning
Helaas hebben deze en alle andere toezeggingen

en beloften van de gemeente Den Haag en het
HagaZiekenhuis tot op heden geen enkel tastbaar resultaat opgeleverd.
Wel heeft het HagaZiekenhuis in 2009 een
nieuwe bouwvergunning aangevraagd voor
verdere uitbreiding van de bebouwing op het
terrein van het ziekenhuis, waardoor verdere
uitbreiding van de activiteiten op het terrein
van het ziekenhuis mogelijk werd gemaakt.
Om voor Mobiblik onverklaarbare redenen
heeft de gemeente Den Haag die bouwvergunning gewoon verleend en daarbij geen enkele
voorwaarde gesteld met betrekking tot parkeervoorzieningen. Het ziet er dus naar uit dat de
parkeeroverlast in de omgeving van het ziekenhuis alleen maar nog veel erger zal worden dan
nu al het geval is.
Die parkeeroverlast is intussen ook al verder
toegenomen doordat de gemeente Den Haag op
1 juli 2010 betaald parkeren heeft ingevoerd
in een deel van de Bomenbuurt. Een aantal
bewoners van de Bomenbuurt heeft toen
besloten om hun auto’s voortaan te parkeren in de Vogelwijk, meer in het bijzonder in
de straten en lanen in de omgeving van het
HagaZiekenhuis.

Teleurgesteld
Mobiblik kan zo langzamerhand niet anders
dan concluderen dat noch de gemeente Den
Haag noch het HagaZiekenhuis de wil hebben
om echt een einde te maken aan de parkeeroverlast in de omgeving van het ziekenhuis.
Uiteraard is Mobiblik zeer teleurgesteld in
de manier waarop de gemeente Den Haag en
het HagaZiekenhuis blijkbaar willen omgaan
met de belangen van de omwonenden van het
ziekenhuis.
In verband met het bovenstaande zien wij ons
nu, na 8 jaar praten en schrijven, genoodzaakt
u mede te delen dat wij geen enkel heil meer
zien in voortzetting van het overleg met u.
Hoogachtend,
Mobiblik

Ouderensociëteit
in Duinhage groot
succes, vervolg 8 juni
De vorige maand gehouden eerste sociëteit
voor alleenstaande senioren uit de Vogelwijk en
Loosduinen in woonzorgcentrum Duinhage aan
de De Savornin Lohmanlaan is een groot succes
geworden.
Duinhage organiseert deze bijeenkomsten
voortaan samen met de welzijnsorganisatie
van Segbroek op elke tweede woensdag van de
maand van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Woensdag 11 mei jl. was een druk bezochte
middag. Na een lichte lunch werden de bezoekers verrast met een optreden van het muzikale
ensemble Kaleidoskop . Het gezelschap maakte
een ‘muzikale tour’ langs diverse landen. De
senioren genoten zichtbaar en na afloop waren
de reacties erg positief. ,,Het was een bijzonder
gezellige middag en ik heb leuke buurtbewoners
ontmoet”, aldus een reactie van een bezoekster.
De volgende Sociëteit in Duinhage is op
woensdag 8 juni, eveneens van 13.00 uur tot
16.00 uur. Het thema is ‘Gezondheidsplein’.
Vertegenwoordigers van een aantal bedrijven en
organisaties zullen aanwezig zijn om u te informeren over hun producten. Zo staan Nutricia,
Adapt Ergotherapie, TENA (speciaal ondergoed
bij urineverlies), Bohemen Wijkapotheek en
Lowvision (adviezen voor beter zicht) op het
’gezondheidsplein’. Maar u kunt ook uw rollator
laten controleren of bijstellen.
Het ‘gezondheidsplein’ is overigens niet enkel
voor alleenstaanden, maar ook voor echtparen.
Vooraf kunnen bezoekers een lunch nuttigen,
die € 2,00 bedraagt. Men kan zich opgeven
bij Woonzorgcentrum Duinhage, de Savornin
Lohmanlaan 202, tel. 325 46 40. U kunt eventueel thuis worden opgehaald.
U kunt ook contact opnemen met Wil van
Alphen, coördinator ouderenactiviteiten van
wijkvereniging De Vogelwijk: tel. 3602137 of
06 51373635
De Vogelwijk juni 2011
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Schoenmaker Heinz neemt afscheid
‘Ik heb het hier altijd naar m’n zin gehad’
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Na bijna 26 jaar gaat ambachtelijk schoenmaker Heinz van Beek eind deze maand zijn
werkplaats aan het Mezenpleintje (of moeten
we zeggen ‘atelier?’) verlaten. Hij nadert de
pensioengerechtigde leeftijd en vindt het zo
wel mooi geweest. Op zaterdagmiddag 25 juni
tussen 16.00 en 18.00 uur neemt hij op het trottoir voor zijn vertrouwde onderkomen afscheid
van zijn klanten en de omwonenden.
,,Niet alleen mijn leeftijd speelde een rol bij het
besluit om te stoppen,’’ verklaart de schoenhersteller, ,,maar ook het feit dat ik steeds minder
te doen kreeg. Het is hier sinds het vertrek van
drogisterij Schmale en de supermarkt van Jan
van Delft almaar stiller geworden. Daar komt

10

De Vogelwijk juni 2011

nog bij dat veel bejaarde klanten overlijden of
naar elders verhuizen en dat jongere mensen
haast geen schoenen met leren zolen meer
dragen, laat staan mooie exemplaren van
Nederlandse makelij, zoals Van Bommel of
Greve. ’t Is tegenwoordig heel veel rubber en
kunststof wat de klok slaat.’’
Duitsland
De levensgeschiedenis van Heinz is de afgelopen jaren al enkele malen in het wijkblad
aan bod gekomen en vele vaste klanten
hebben ongetwijfeld flarden ervan uit zijn
eigen mond gehoord. Hij werd in 1946 geboren in het Duitse Paderborn als zoon van

een Nederlandse moeder die daar woonde en
werkte en wier achternaam hij kreeg. ,,M’n
vader heb ik nooit gekend.’’ Ver voor de Tweede
Wereldoorlog had zijn opa – de vader van zijn
moeder – die uit Den Haag kwam zich als loodgieter in Duitsland gevestigd omdat daar meer
te verdienen was.
Heinz groeide op in Gelsenkirchen in het
Ruhrgebied, waar hij ook de middelbare
technische school doorliep. Maar daarna
wilde hij naar Nederland, en vooral naar Den
Haag, want daar woonde nog familie, waar
hij geregeld had gelogeerd. Omdat hij zich in
Nederland wilde vestigen, moest hij hier ook
nog in militaire dienst, maar dat vond hij niet
erg. Liever hier dan bij de Duitsers.
Karla
Tijdens uitjes in Scheveningen ontmoette
hij Karla Molenaar, die later zijn vrouw zou
worden en dat nog altijd is. ,,Ik ging intussen
ook op Nederlandse les, want ik vond mijn
Nederlands onder de maat. Het lezen ging
prima, maar zorgvuldig spreken en schrijven
kon ik nog niet,’’ vertelt Heinz. ,,Mijn Duitse
accent ben ik nooit kwijtgeraakt, maar wat wil
je ook voor iemand die tot z’n negentiende in
Duitsland heeft gewoond? Ik heb trouwens
ook nog een andere tic uit mijn Duitse jeugd
overgehouden: ik kijk nog steeds graag naar de
Duitse televisie.’’

Kom afscheid nemen
van Heinz
Op zaterdagmiddag 25 juni bieden de
wijkvereniging en de buurtbewoners
schoenmaker Heinz van Beek een afscheidsborrel aan. Natuurlijk op locatie,
dus pal voor de deur van zijn zaak aan het
Mezenpleintje. Er staan tafels en stoelen en
er zijn volop drankjes en hapjes.
Tijd: 16.00 – 18.00 uur.
Zet het in uw agenda en vergeet het niet!

Na een kortstondige baan bij een bedrijf voor
centrale verwarming in Maassluis kreeg
Heinz een functie als technisch tekenaar bij
het Amerikaanse petrochemische bedrijf
Lummus, dat een vestiging had aan het Spui
in Den Haag, op de plek waar nu het stadhuis
staat. ,,Ik maakte tekeningen van onder andere
boorinstallaties en pijpleidingen. Bijna al mijn
collega’s waren Amerikaans of Engels en de
voertaal was ook Engels. Het was een leuke
tijd, daar midden in het centrum van de stad.’’
Opleiding
Lummus leek een bloeiend bedrijf, maar begin
jaren tachtig moesten er opeens tientallen
arbeidsplaatsen worden afgestoten. Daar zat
Heinz ook bij. ,,In die periode besloot ik dat
ik iets ambachtelijks wilde gaan doen en dat
ik me wilde laten omscholen tot schoenmaker. Dat leek me een mooi beroep. Ik deed
een opleiding bij de schoenmakersvakschool
in Rotterdam en liep onder meer stage bij
een ouderwetse degelijke schoenmaker in
de Symonszstraat, een zijstraat van de Van
Boetzelaerlaan. Zo werd ik van ‘gezel’ uiteindelijk meester-schoenmaker.’’
In 1985 betrok Heinz het pandje aan de
Mezenlaan 50, waar hij ruim een kwart eeuw
zou blijven werken. ,,Toen ik erin kwam, stond
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het leeg. Ik hoorde dat de zoon van de toenmalige kapper van het pleintje er een poosje
had gewoond en dat er toevallig vóór die tijd
ook een schoenmaker in gevestigd was, die
Godschalk heette. En nu, na mijn vertrek, is het
de bedoeling dat dit opnieuw een woonhuis
wordt. ‘’
,,Ik weet trouwens nog goed hoe het de eerste
weken na de opening van m’n zaak ging. Drúk!
Ongelooflijk! Er lag hier – echt waar – een
enorme berg schoenen op de grond. Die kon ik
niet eens op de planken kwijt.’’
Huisbaas
,,Ik heb het hier altijd erg naar m’n zin gehad’’,
mijmert de jazz-minnende schoenhersteller

met z’n droge humor. ,,Bijna allemaal aardige klanten, leuke buren en niet te vergeten
huisbaas Wiekenkamp, die altijd goed voor me
is geweest. Dat mag ook wel eens worden gezegd. Het enige treurige is de leegloop van het
pleintje. Ach man, ik heb nog meegemaakt dat
hier elk jaar een zomerfeest voor de deur werd
gehouden. Maar ga nu maar weg, anders word
ik nog weemoedig ook.’’
Als Heinz de deur van zijn heiligdom voor de
verslaggever openhoudt, slaakt hij opeens een
kreet van verrassing. Kijk nu toch! Dat was me
nog niet opgevallen: het scheve straatnaambordje met ‘Mezenlaan’ is rechtgezet. Drie jaar
heeft het op half zeven gehangen! Leuk dat je
dat bij de gemeente hebt geregeld!”

Mini-survival in de Natte Pan
Tekst en foto’s: Mischa Vos

In het aprilnummer hebt u kunnen lezen welke gedaantewisseling de De Natte
Pan, het gedeelte van het duingebied tussen de De Savornin Lohmanlaan en
Kijkduin, vanaf september zal ondergaan. Drie segmenten van de duinen gaan
op de schop om er weer een ‘natuurdynamisch gebied’ van te maken.
Op 17 mei organiseerde de gemeente voor
Vogelwijkbewoners een excursie door het
betreffende terrein. Ongeveer 35 wijkgenoten
wilden graag met eigen ogen zien en met eigen
oren horen wat er komend najaar gaat veranderen. Tekst en uitleg kwam van Hans Lucas
van duinwaterleidingbedrijf Dunea, die het
gezelschap gedurende een twee uur durende
wandeling door de duinen leidde en de geïnteresseerden tegen het einde zelfs trakteerde op
een soort mini-survival, dwars door De Natte
Pan, zwiepende takken ontwijkend, afdalingen
en hekken trotserend.
Kritiek
Tijdens de excursie, waarbij zelfs nog een vos
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werd gespot, kwamen nut en noodzaak van
het grootschalige project ter sprake nadat
een dame haar zorgen had geuit en kritische
opmerkingen had gemaakt over het verdwijnen
van groen in het gebied. Hans Lucas probeerde

haar gerust te stellen: ,,U moet zich realiseren
dat vergrassing, verstruweling en verbossing
juist het probleem is van dit duingebied. Het is
niet zoals het behoort te zijn, want er is nauwelijks meer een blanke duintop te bespeuren. Het
duingebied zit vast. Maar gelooft u mij, op termijn wordt het prachtig en komen de oorspronkelijke dieren en begroeiing weer terug.”
Nadien werd er niet meer gediscussieerd, maar
lieten de aanwezigen zich ruimschoots informeren. In zijn vertellingen strooide Hans Lucas
lustig met jargonwoorden als ‘klepelen’ en
‘zandvang’, voor hem waarschijnlijk dagelijkse
kost, maar voor vele aanwezigen noviteiten die
zij aan hun woordenschat konden toevoegen.
Hans Lucas betoogde dat de duinen aan de
zeekant door verwijdering van niet-gebiedseigen begroeiing een stuk kaler zullen worden.
,,Maar maakt u zich geen zorgen. Ondanks
een mogelijke toename van stuifzand bij harde
wind hoeft niemand in de Vogelwijk te vrezen
voor vieze ramen.”
Tegen de tijd dat de excursie weer bij het beginpunt eindigde, zat de stemming er goed in.

De aanwezigen bedankten hun gids en leermeester, die eindigde met de mededeling dat
er vanaf september flink wat bulldozergeweld
zal zijn, maar dat de werkers hun uiterste best
zullen doen om recreanten te ontzien.
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Achtergronden van het
duinproject
Door Arthur Wiggers, bestuurslid wijkvereniging, portefeuille openbare ruimte

De komende maatregelen in het duingebied vloeien voort uit de Beheervisie Westduinpark, die in 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld. Zowel de Beheervisie
als de uitwerking van de herstelplannen zijn besproken in het Beheerplatform Westduinpark waarin vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en wijkorganisaties (waaronder die van de Vogelwijk) zitting hebben. Onze wijkvereniging heeft o.a. bepleit
om voorlichtingsavonden en excursies te organiseren om bewoners te informeren en
hun mening te horen. Hieraan is ook gehoor gegeven. Tevens heeft de wijkvereniging
zich ervoor ingezet dat eiken, meidoorns en berken zo veel mogelijk gespaard blijven
omdat deze soorten echt in de duinen thuishoren.

Oorzaken en gevolgen
De achteruitgang van het duingebied langs
onze kust is het gevolg van een complex
van samenhangende factoren. Belangrijke
factor is het gebrek aan dynamiek. De van
oorsprong kalkrijke duinen worden nauwelijks nog overstoven met vers kalkrijk zand.
De oude kalk spoelt uit door verzuring als
gevolg van stikstofneerslag uit diverse bronnen (auto’s, scheepvaart, uitwerpselen van
dieren). Tegelijkertijd fungeert de stikstof als
meststof, zodat woekerende algemeen voorkomende vegetatie is gaan overheersen ten
koste van de kwetsbare zeldzamere soorten,
die van oorsprong in de duinen thuishoren. Zo
is onder meer de vochtige duinvallei De Natte
Pan geheel dichtgegroeid. Afgevallen blad
heeft in de loop der jaren gezorgd voor een
dikke humuslaag, die zo dik werd dat de het
grondwater niet of nauwelijks nog boven het
maaiveld komt.
Grijs duin
Ook het zogeheten grijze duin is kwetsbaar. Het
heeft lage vegetatie, afgewisseld met kaal zand.
Een mozaïek van kleine grassen en kruiden,
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korstmossen en mossen waar de zandhagedis
en speciale vlindersoorten, sprinkhanen en
andere fauna leven. Vroeger hielden konijnen
het grijze duin in stand door hun geknabbel
aan sappige grasjes en plantjes. Maar de stugge
grassen, die in de plaats zijn gekomen van
het grijze duin kunnen de konijnen niet eten.
Bovendien is het aantal konijnen door ziekten
gedecimeerd.
Tot slot zijn er in het verleden soorten als de

rimpelroos en esdoorn geplant. Rimpelroos
heeft de vervelende eigenschap door te woekeren via de wortels zodat hele percelen ermee
begroeid zijn en de oorspronkelijke duinbeplanting geen enkele kans meer krijgt. Ook de
esdoorn zaait zich erg makkelijk uit.
Al deze factoren zijn oorzaak van het verdwijnen van het grijs duin. Dit wordt zo ernstig
geacht dat het herstel op Europees niveau een
'sense of urgency' heeft gekregen.

Vogelwijk) blijven onaangetast.
Het grijze duin in de Bosjes van Poot langs de
Nieboerweg wordt opgeknapt door o.a. een
laag plastic te verwijderen, die in het verleden
over een groot oppervlak is neergelegd en
waarop voedselrijke grond is gestort. Dat is uit
den boze in de duinen, waar voedselarm kalkrijk zand zou moeten liggen. Het derde terrein
grenst aan de Wieringsestraat in Duindorp.
Ook hier worden de zuidhellingen afgeplagd.

Rigoureus
Afgelopen jaren heeft de gemeente op kleinschalig niveau verbetermaatregelen genomen,
maar dat leverde onvoldoende resultaat op.
Daarom is nu gekozen voor een rigoureuzere
aanpak. Dit natuurherstel gaat ten koste van
1300 (meest dunne en lage) bomen. Maar
de winst is dat kwetsbare flora en fauna weer
terugkomen.
Voor het komende herstelproject zijn drie kansrijke deelgebieden van het Westduinpark aangewezen (zie bijgaande kaart). In deelgebied
de Natte Pan zal de vochtige duinvallei weer
in oude glorie worden hersteld. In de directe
omgeving worden enkele zuidhellingen van
de duinen afgeplagd. De noordhellingen
(dus de hellingen naar de kant van de

Actieve rol
De wijkvereniging zal de komende maanden
een actieve rol blijven spelen om toe te zien op
een goede uitvoering van het project en adequate communicatie aan bewoners. Bij de recente ledenvergadering van de wijkvereniging
kwam de vraag op of individuele bewoners
nog tegen de plannen bezwaar zouden kunnen
maken. In principe kan dit uiteraard.
Voor het project zijn diverse vergunningen
nodig. De aanvragen daarvoor zijn inmiddels
ingediend.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de bomencommissie van de Vogelwijk, via de adresgegevens achterin dit wijkblad.

Websites
De aanvraag voor de kapvergunning voor het rooien van bomen kunt u vinden op de website van de
gemeente Den Haag:
• www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten.htm
De vergunning op grond van de Natuur-beschermingswet wordt verleend door de Provincie.
De bekendmaking ervan kunt u vinden via de website:
• www.zuid-holland.nl/loket/bekendmakingen.htm
De ontheffing op grond van de Flora en Faunawet wordt verleend door het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De ontheffing wordt gepubliceerd op de website:
• www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780644&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_
document_id=289267&p_node_id=10510101

De Vogelwijk juni 2011

15

Koninginnedag 2011: in alle opz
Het weer was zonnig en
zomers, de lucht was blauw,
over het feestterrein hing
een oranje gloed, er was
van alles te doen en de
bezoekers stroomden in
groten getale toe. Om kort te
gaan: de Vogelvrijmarkt op
Koninginnedag 2011 was in
alle opzichten een perfecte
dag. Laurel & Hardy maakten
ooit een film die A Perfect
Day heette, maar daar ging
in tegenstelling tot wat de
titel suggereerde van alles
mis. Zo niet bij het jaarlijkse
Vogelwijkfeestje op 30 april.
Daar heerste meer de sfeer
van het lied A Perfect Day dat
de Amerikaanse zanger Lou
Reed in 1972 uitbracht.
Hoewel de organisatoren
Erna Cornelissen, Jeannette
Bekker en Anja Nuijen
natuurlijk niet verantwoordelijk waren voor de optimale
weersomstandigheden, kregen ze van het wijkbestuur
voor hun geestdriftige inzet
een fles wijn, want zo’n evenement organiseren lijkt een
makkie, maar is het beslist
niet. Er wordt trouwens nu
al nagedacht over de vormgeving van het feest volgend
jaar. Wie weet, krijgt de
Vogelvrijmarkt van 2012 nog
een staartje in de vorm van
een grootscheeps Vogelwijkapéritief. Met oranjebitter
natuurlijk.
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Nieuwe ridders in de Vogelwijk
Door Magda van Eijck

Van de 36 Hagenaars die op 29 april jl. een koninklijke onderscheiding kregen tijdens
de traditionele ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koninginnedag, wonen er twee in de
Vogelwijk. Beiden kregen tijdens een bijeenkomst in theater Diligentia hun decoraties
in naam van koningin Beatrix opgespeld door burgemeester Van Aartsen.
Wijkgenoot Hans de Jong, mededirecteur
van het Witte Kruis (ambulancedienst en
zorgvervoer), werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Hans, wonend aan
de Kwikstaartlaan, is met zijn bedrijf samen
met z’n broer de grondlegger geweest van de
rolstoelbus, de ligtaxi en de motor-ambulance.
Ook was hij als vrijwilliger actief voor vele
verenigingen, waaronder wijkvereniging De
Vogelwijk.

Troostmeisjes
Burgemeester Van Aartsen spelde ook wijkgenote Marguerite Hamer - Monod de Froideville
de versierselen op die bij de titel Ridder in de
Orde van Oranje Nassau horen. Marguerite
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heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor hulp aan de gewezen ‘troostmeisjes’:
de vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog
door de Japanse bezetters van het toenmalige
Nederlands Indië gedwongen werden tot prostitutie. Ruim tachtig van deze vrouwen kregen
mede dankzij de inspanningen van Marguerite
- die als klein meisje ook in een Jappenkamp
heeft gezeten - een financiële compensatie.
,,Op heel jonge leeftijd werd u al geconfronteerd met veel leed,’’ memoreerde de burgemeester. ,,Toch bent u vele jaren later in staat
geweest om u met de Japanners te verzoenen
en zo kon u een belangrijke bijdrage leveren
aan het bieden van hulp aan de zogeheten
troostmeisjes.’’
Samen met de Japanse overheid heeft
Marguerite Hamer het ook mogelijk gemaakt
dat slachtoffers van de Japanse bezetting van
Nederlands Indië een reis konden maken naar
Japan ter verwerking van het leed en om kennis
te maken met het huidige Japan.

Arts in Brazilië, maar in
Nederland gedegradeerd
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
De Braziliaanse Josie Garcia woont met haar
Nederlandse man Erik Scholten en hun beider
zoon Tiago (9) in een hoekhuis aan het kruispunt van de Laan van Poot en de Nieboerweg.
Ruim tien jaar geleden kwam Josie naar
Nederland en sinds die tijd heeft ze een
enerverende en bizarre vorm van inburgering
meegemaakt. In Rio de Janeiro was ze namelijk gynaecoloog, met een praktijk in diverse
ziekenhuizen. In Nederland echter werd haar
artsendiploma niet erkend, met als gevolg dat
ze weer bijna van onderaf moest beginnen. Ze
werd eerst verpleegkundige en heeft het afgelopen jaar als co-assistent in het academisch
ziekenhuis in Leiden (LUMC) gewerkt.

Rio de Janeiro
Voor Erik Scholten (45) heeft de Vogelwijk
maar weinig geheimen, want hij is er vanaf z’n
derde jaar opgegroeid, aan de Laan van Poot
336. De even oude Josie daarentegen woonde
van jongs af aan ruim 9000 kilometer hier
vandaan, in Rio de Janeiro. ,,Zoals heel veel
Brazilianen heb ik zeer gemengd bloed,’’ zegt
ze. ,,In mijn voorgeslacht kom je Portugezen,
Fransen, Spanjaarden en Italianen tegen.’’
,,We hebben elkaar veertien jaar geleden
ontmoet in Rio, waar ik destijds een poosje
woonde’’, verklaart Erik het ontstaan van hun
relatie. Hij is vaak in Brazilië omdat hij voor een
groot Braziliaans ijzerertsbedrijf werkt. Daar
kan hij boeiend over vertellen (bijvoorbeeld dat
het erts vanuit de mijn in grote modderstromen
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via een pijplijn naar de kust wordt vervoerd,
waar het wordt gedroogd en in de vorm van
grote knikkers wordt gebrand om vervolgens
naar Hoogovens-achtige bedrijven overal ter
wereld te worden verscheept) maar daar zijn
we niet primair voor op bezoek gekomen. Het
gaat nu vooral om de opzienbarende geschiedenis van Josie, die met Erik in Rio ging samenwonen, na ruim twee jaar met hem trouwde en
daarna naar Nederland kwam.
Gynaecologie
,,Mijn vader was kinderarts,’’ vertelt Josie, ,,
en ik wilde ook graag geneeskunde studeren.
Dat is ook gelukt. Ik koos voor de specialisatie
gynaecologie. Zo kwam ik als gynaecoloog
in verschillende ziekenhuizen te werken, een
algemeen ziekenhuis en twee privé-ziekenhuizen. Ik hield spreekuren, ik opereerde en ik
deed ook bevallingen, want in Brazilië kennen we het beroep van verloskundige niet; bij
elke bevalling moet een gynaecoloog en een
verpleegkundige zijn.’’
Josie maakte lange werkdagen. ,,Er is één
dienst geweest waarin ik persoonlijk twintig
bevallingen heb begeleid. Mijn persoonlijk dagrecord’’, lacht ze. ,,En eigenlijk was ik die dag
de hoofdverantwoordelijke voor in totaal voor
40 bevallingen.’’
Als het aan Erik had gelegen, waren ze in Rio
blijven wonen, maar voor Josie had Nederland
een grote aantrekkingskracht. ,,Ik had het ook
allemaal wel gezien in mijn beroep. Ik wilde die
drukte van zeven dagen in de week 24 uur bereikbaar zijn niet meer. Het enige wat ik wilde
was moeder worden. In Nederland.’’ Erik: ,,De
mogelijkheid om terug te gaan naar Brazilië
hielden we wel open, maar dat is er niet meer
van gekomen.’’
Tweetalig
Het pasgetrouwde paar trok eerst een poosje
in bij Eriks ouders aan de Laan van Poot en
woonde anderhalf jaar in een flat aan de
Segbroeklaan, waar Tiago werd geboren.
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Daarna verhuisden ze naar hun huidige woning.
Hoewel er in het jonge gezin Scholten veel
Portugees wordt gesproken (Tiago is volkomen
tweetalig opgevoed) deed Josie haar best om
Nederlands te leren. ,,Dat viel niet mee’’, geeft
ze toe, ,,want ik heb geen talenknobbel. Ik heb
taalcursussen gevolgd en om beter Nederlands
in de praktijk te leren spreken ging ik allerlei
vrijwilligerswerk doen. Na een paar jaar wilde
ik toch ook wel weer iets op medisch gebied
gaan ondernemen, maar toen stuitte ik op allerlei problemen.’’
De Braziliaanse diploma’s van Josie werden
in Nederland - zoals ze vanaf het begin al
wist - niet erkend. Daar kon via zware staatsexamens wel iets aan worden gedaan. Maar
daarnaast werd haar te verstaan gegeven dat
ze Nederlandse taal beter onder de knie moest
zien te krijgen, want anders zou ze nooit als
arts kunnen functioneren.
Verpleegkundige
Dat deed Josie besluiten om weer onderop
de medische ladder te beginnen: ze schreef
zich in als leerling-verpleegkundige bij het
Mondriaan-beroepsonderwijs, voltooide die
opleiding (bijna fluitend, op de taalproblemen
na) en werkte onder meer in woonzorgcentrum
Uitzicht en het ziekenhuis Antoniushove in
Leidschendam.
Al die tijd moest ze zich inhouden en op haar
woorden passen. ,,Als je tegen je collega’s
zegt ‘Eigenlijk ben ik arts’, geloven ze je niet
of vinden ze je arrogant. Bovendien werkte ik
altijd tussen jonge meiden. Ik zat al in een hele
andere levensfase dan zij, en dat maakte het
delen van allerlei ervaringen vaak moeilijk.
Maar het was toch wel een goede leerschool als
het gaat om de taal en de Nederlandse medische termen.’’
Examens
Josie vervulde later ook een functie als medisch
onderzoeker bij de Haagse GGD, waar ze be-

dat lieten ze merken ook. Bovendien bleek het
vrij lastig om het werk in Leiden te combineren
met het moederschap. ,,Ik moet nu nog voor
een aantal medische disciplines een ‘co-schap’
doen. Momenteel is er geen plaats voor een
volgende stage. In september kan ik pas verder.
Inmiddels heb ik het idee om ooit weer als
gynaecoloog aan de slag te gaan maar laten
varen, want dan moet ik nog meer drempels
over. Ik ben trouwens al te oud, dus als ik een
studieplek voor een specialisme zou aanvragen,
zouden ze me echt niet aannemen. Ik ben al
blij als ik volgend jaar als basisarts kan gaan
werken, bijvoorbeeld in de sociale geneeskunde
als GGD- of consultatiebureauarts.’’

trokken werd bij een onderzoek onder zwangere Hindoestaanse vrouwen. ,,Uiteindelijk
ging ik via het ministerie van Volksgezondheid
een reeks examens doen die me moesten
helpen om weer als arts aan de slag te kunnen. Ik moest op verschillende universiteiten
zware toetsen maken, waarbij ik alles bovengemiddeld goed moest hebben vergeleken
met afgestudeerde medische studenten. Over
het algemeen lukte dat, behalve op het gebied
van dermatologie en KNO. Ja, wat wil je ook?
Ze eisen dat je alles weet! Sommige dingen
uit mijn artsenstudie in Brazilië was ik alweer
vergeten omdat ik die kennis verder meer dan
twintig jaar niet meer had gebruikt.’’
,,Een ander spannend onderdeel van die
examens was het stellen van diagnoses. Op een
dag kreeg ik tien patiënten met allerlei aandoeningen te onderzoeken. Dat waren trouwens
allemaal artsen die simuleerden dat ze patiënt
waren.’’
Co-assistent
Vorig jaar begon Josie als co-assistent in het
Leids universitair ziekenhuis. Ook dat was
niet altijd even leuk. Sommige professoren
vonden haar maar een vreemd verschijnsel en

Seizoenen
Erik, die tegenwoordig directeur is van de
Amsterdamse vestiging van het Braziliaanse
ijzerertsbedrijf Samarco en hierdoor veel op
reis is in Europa, het Midden-Oosten en NoordAfrika, heeft al die tijd meegeluisterd. Hij vat
het verhaal kort samen met de zin: ,,Josie wil
hier zo graag laten zien wat ze kan, en dan is
het natuurlijk heel frustrerend als je wegens
een taalachterstand als dom en incompetent
wordt beschouwd.’’
Bij het afscheid vertelt spraakwaterval Josie
nog gauw even wat ze van Nederland en Den
Haag vindt: ,,De meeste Nederlanders zijn erg
individualistisch, dat is jammer. Maar verder
is dit een mooi land, waar ik me ook heel veilig
voel. Ik vind het prachtig dat je hier echt vier
seizoenen hebt. Dat was ik in Rio niet gewend.
De groene steden zoals Den Haag vind ik ook
mooi, maar de huizen mogen wel wat meer
kleur hebben. Er is zo veel bruine steen!’’
,,Wat het eten betreft is het fantastisch dat je
hier alle mogelijke soorten voedsel hebt, zeer
gevarieerd. Van stamppot en erwtensoep, dat
ik nu zelf ook kan maken, tot aan dat heerlijke
Indische eten. En daartussen dan ook nog al
het Franse en Italiaanse eten en nog veel meer.
Of ik haring lust? O nee, dat moet ik niet! En
weet je wat ik ook vies vind? Drop! Bah!’’
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Gespot(prent): Emely Beker
Gesprek met een energieke wijkbewoonster
Tekst en foto’s: Mischa Vos
,,Zullen we het interview in mijn atelier doen?”
Ik knik instemmend en volg Emely Beker de
trap op naar de tweede etage van haar huis aan
de Tortellaan. Voordat ik überhaupt mijn voet
op de eerste trede kan plaatsen, word ik uitvoerig besnuffeld en besprongen door hond Lara,
die helemaal door het dolle heen is.
Boven aangekomen in Emely’s atelier kijk ik
door het raam naar buiten, naar de tuinen
van aangrenzende woningen aan de Laan van
Poot en de Spotvogellaan. Dan neem ik plaats
op het bankstel dat onder het schuine dak van
de bovenkamer is gepositioneerd. Emely pakt
ondertussen een grote map met tekeningen die
ze heeft gemaakt en haalt er een paar uit om ze
mij te laten zien. Maar daar komen we later nog
op terug.
Burenhulp
Directe aanleiding voor het gesprek met
Emely, die sinds elf jaar met haar man Hans

22

De Vogelwijk juni 2011

Maschhaupt aan de Tortellaan 5 woont, is het
gerucht dat zij omwonende ouderen geregeld
helpt met hand- en spandiensten, zoals boodschappen doen of tuinieren. Ik wil weten of dat
klopt.
,,Jazeker", zegt ze. ,,Door mijn liefde voor de
natuur en tuinieren help ik af en toe ouderen in
de buurt met snoeien, bollen planten, enzovoorts. En ik doe ook graag een boodschapje
voor ze. Zodoende kunnen de mensen die ik
help langer in hun huis blijven wonen. Dat willen we toch allemaal op den duur? Als je nog
gezond bent, moet je niet worden weggestopt
in een bejaardenhuis. Veel ouderen gruwen
daarvan. Als buren af en toe om zich heen
kijken en een helpende hand bieden, zouden
veel ouderen daar echt mee geholpen zijn, al
gaat het maar af en toe om een boodschapje.
Die hulp is vooral hard nodig met slecht winterweer. Toen het eind vorig jaar zo sneeuwde,
durfden veel ouderen de straat niet meer op!”

Emely vertelt er enthousiast over. ,,Ik kan er
mijn energie in kwijt en de dankbaarheid die je
krijgt is groot.”
Terug naar het begin
,,Ik ben geboren in het Bronovo-ziekenhuis en
opgegroeid in Voorburg met mijn zusje Noor,
die nu kinderarts in Leiden is,’’ begint Emely
haar levensverhaal. ,,Wij hebben het als kind
heel goed gehad. Mijn vader heeft een Indisch
verleden. Hij is geboren in Medan op Sumatra,
waar zijn ouders, mijn grootouders dus, de Deli
Maatschappij runden, een plantage met thee,
rubber en tabak. Ik was helemaal onder de
indruk van de foto’s die mijn vader vroeger liet
zien: hoe mensen daar woonden, die prachtige
natuur… Hij had ook foto’s van aapjes die hij
daar had, en van prachtige vogels.’’
,,Nadat de Japanners Indonesië hadden bezet,
moest mijn vader gedwongen werken aan de
Birma-spoorweg. Zijn carrière in Indië is toen
ruw verstoord. Hij had het daar heel moeilijk mee, hoewel er nooit over gepraat werd.
Terwijl mijn vader voor de Jappen werkte,
moest zijn toekomstige vrouw, mijn moeder
dus, in Nederland tijdens de hongerwinter
af en toe tulpenbollen eten. Haar vader was
hoofdarchitect van Gemeentewerken in Den
Haag. Hij ontwierp bijvoorbeeld de spits van de
Haagse toren en kwam vaak in de Koninklijke
Schouwburg waar hij de zaal had mogen
decoreren. Ik heb fijne herinneringen aan deze
opa.’’
,,Mijn moeder was als kind in 1933 aanwezig
bij de officiële opening van de Afsluitdijk, ontworpen door dr. Lely, een vrind van mijn grootvader. Ze mocht tijdens de ceremonie onder de
plaid zitten van de toenmalige prinses Juliana.
Die was bezorgd dat ze het koud had!’’
Jeugdjaren
,,Ik was wel een beetje een onrustige puber,’’
lacht Emely. ,,Mijn zus Noor was altijd voorbeeldig, ook op school, terwijl ik vaak zat te
lachen achterin de klas en met vrienden in de

weer was. Het was eigenlijk standaard dat de
leraar mij voorin de klas zette. Dat onrustige
heb ik eigenlijk altijd wel gehouden. Mensen en
gezelligheid, praten en contact met anderen,
ik kan niet zonder!”
,,Na de middelbare school vertrok ik naar
Zwitserland, naar Neufchâtel. Ik werkte daar in
een bergboerderij annex restaurant en bediende
toeristen. Ik leerde een vriendje kennen, mee
wie ik veel van Zwitserland heb gezien. Luzern
en Genève zijn nog steeds mijn lievelingssteden.
Vooral de Vierwaldstättersee heeft voor mij veel
charme door al die zwanen die daar zwemmen.
Ook heb ik daar in een ziekenhuis gewerkt als
‘aide infirmière’, wat niet meer was dan een
verpleegstershulp, zonder enige opleiding of
ervaring. Wel heel zwaar werk, maar ik was er
niet geschikt voor, want ik trok het me te erg
aan als patiënten me hun ellende vertelden. Ik
moest altijd bijna zelf huilen en dat was natuurlijk niet de bedoeling!”
Secretaresse
,,Terug in Nederland ging ik naar de
Kunstacademie: tekenen en schilderen.
Belangstelling en liefde voor kunst had er bij
mij al van jongs af aan ingezeten. Ik had ook
al schilder- en beeldhouwlessen gehad van de
Voorburgse kunstenares Marian Gobius. Helaas
heb ik de Kunstacademie niet afgemaakt, maar
kunst is altijd een grote passie van mij gebleven.’’
,,Na de academie gooide ik het over een andere
boeg: ik ging de secretaresse-opleiding van
Schoevers doen. Daarna kon ik meteen aan de
slag. Op diverse kantoren heb ik als secretaresse
personeelszaken gewerkt. Sinds zes jaar werk ik
nog twee dagen in de week bij een commercieel
bedrijf aan de Groot Hertoginnelaan. Daar heb
ik veel telefonisch contact met klanten.”
Endemol
,,Eén van de leukste banen die ik heb gehad was
bij Endemol, in het toen nieuwe circustheater in
Scheveningen. Daar heb ik zeven jaar gewerkt

De Vogelwijk juni 2011

23

als gastvrouw en heel veel leuke dingen meegemaakt. Als de mensen in de zaal zaten, konden
wij lekker eten in het artiestencafé en kletsen
met collega’s en de spelers. Bij voorstellingen
had je vaak bekende Nederlanders die expres
laat kwamen, zodat de hele zaal ze kon zien
binnenkomen. Lekker interessant doen. Totdat
een keer een bekende Nederlander, ik zal hem
niet bij naam noemen, niet meer binnen mocht.
Dat was een veiligheidsvoorschrift in verband
met een enorme kroonluchter die tijdens de
voorstelling door de lucht zwaaide. Als de grote
baas Joop van den Ende er zelf was en er ging
iets niet goed, nou dan kon het hele circustheater het merken. Maar iedereen had diep respect
voor hem.’’
,,Ik kende alle musicals uit die periode van
binnen en van buiten: Elizabeth, Miss Saigon…
Maar de mooiste voor mij is nog altijd the
Phantom of the Opera. Ik was zo geïnspireerd
geraakt, dat ik een prent maakte van alle spelers, waarvan ik ze een afdruk aanbood bij de
laatste opvoering. Kijk, dat is deze.’’
Emely laat de tekening zien en we beloven hem
af te drukken in het wijkblad.
Rode loper
Dankzij een contact dat Emely overhield aan
haar baan bij Endemol mocht zij onlangs nog
de rode loper betreden bij bioscoop Pathé aan
het Buitenhof. ,,Een vriendin van mij die ook
voor Endemol werkte en nu een eigen arties-
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tenbureau heeft, had me uitgenodigd om de
première bij te wonen van de film Sonny Boy.
Daar zei ik natuurlijk geen nee tegen. Zo begaven we ons onder allemaal BN’ers, echt heel
leuk. Die film is trouwens een aanrader voor
iedere Hagenaar, en niet alleen omdat-ie zich
in Den Haag en Scheveningen afspeelt. Het is
echt een ontroerend verhaal.”
Kinderen
,,Ik heb samen met mijn eerste man vier
kinderen gekregen, drie zoons en een dochter,
die allen op de Heldringschool hebben gezeten en daarna op het VCL. Mijn oudste zoon
Hendrik is bijna KNO-arts, Guus werkt voor
een handelsmaatschappij in het World Trade
Center, mijn dochter Lizette heeft journalistiek gestudeerd en Lex studeert nu rechten. Ze
zijn allemaal uitgevlogen en wonen in Utrecht,
Amsterdam, China en Leiden.”
Bij het woord ‘China’ veren we op. ,,Ja, da’s niet
naast de deur. Lizette woont sinds begin maart
in Yangshuo in het zuiden van China. Op een
universiteit geeft ze Engelse les aan studenten.
Zij heeft altijd veel gereisd en wilde ook nu na
haar studie het avontuur zoeken in een totaal
andere wereld. Ze probeert ook Chinees te
leren. Ik sprak haar vandaag nog via Skype: 28
graden, maar de hele dag regen en haar portemonnee was ook nog gerold! Inmiddels heeft
ze daar al leuke vriendinnen leren kennen. Ze
moet nog wel wennen aan die totaal andere

cultuur daar. Ze vertelde dat ze de Hollandse
humor mist en ook drop en pindakaas! Maar dat
laatste stuur ik binnenkort gewoon per post naar
haar toe.”
Natuur
Ruim elf jaar woont Emely in de Vogelwijk. ,,Het
mooist van het wonen hier is de natuur. Iedere
dag geniet ik met mijn hond Lara van de duinen
en de zee. Iedere dag zie ik wel iets nieuws, zeker
in dit seizoen. Ik vind het prachtig als ik de vogels
weer net als ieder jaar hun nestje zie bouwen. Het
opspuiten van het zand op het strand vond ik ook
geweldig om te zien en het superbrede strand is
een prachtige aanwinst.’’
,,Ik maak ook af en toe praatje met de mensen die
de duinen zo mooi houden. Ze doen dat vanuit
een gebouwtje dat grenst aan de egelopvang bij
de De Savornin Lohmanlaan. Je merkt aan mij
wel dat natuur en dieren bij mij hoog staan aangeschreven. Ik steun de Vogelbescherming en de
WSPA, wat ik een geweldige organisatie vind die
zich wereldwijd inzet voor dierenwelzijn.”
Karikaturen
Tot slot, het kwam al even aan bod, praten we
over Emely’s passie voor tekenen en schilderen.
Het liefst kruipt ze achter haar bureau in haar atelier en tekent ze karikaturen, iets waarin zij zich
in de loop der jaren heeft gespecialiseerd. ,,Toen
ik nog op kantoor werkte, begon ik al collega’s
na te tekenen, vooral de gekke eigenschappen.
Ik vind het leuk om te kijken wat iemand bijzonder maakt en om dat te benadrukken. Bij mijn
karikaturen teken ik ook altijd nog allerlei dingen
eromheen die iets zeggen over de persoon die ik
teken.”
Zo heeft Emely al heel wat kennissen getekend,
meestal ter gelegenheid van het bereiken van
een bepaalde leeftijd of een andere bijzondere
gebeurtenis. Soms tekent ze een karikatuur als
geschenk of voor het goede doel, soms ook in
opdracht.
,,Ik heb een eigen website waar je mijn tekeningen kunt zien: www.emelys-comics.nl.
Daar moet je maar eens op kijken!”

Paddy
Paddy heeft iets van een speelgoedhondje met z’n stramme pootjes, dansende omklappende oortjes en zachte
krulletjes. Het is een leuk hondje. Niet
echt lief hoor, je moet uitkijken met ‘m.
Als je even niet oplet en je staat bijvoorbeeld te praten met één of meerdere
mannen, dan tilt-ie z’n poot op om tegen
de broekspijpen te plassen.
Ik heb het meegemaakt; je schaamt je
te pletter. Meestal zijn het bomen van
kerels, dus kan ik me de associatie wel
voorstellen.
Behalve een speelgoedhond is Paddy
ook een circushondje. Je moet hem zien
dansen op z’n achterpootjes en draaien…
geweldig! En het is ‘m echt niet geleerd.
Ik kwam er achter omdat ik voor hem iets
lekkers in mijn hand had en hij al huppend naast mij liep te hengelen naar dat
snoepje. Dat hield-ie wel vijftien meter
vol. Nou, als dat geen kunstje is! Op zijn
voorpootjes heb ik het hem nog niet zien
doen. Dat lijkt mij ook een onmogelijke
opgave en zie ik er dan ook van af dat van
‘m te verlangen.
Wij mensen hebben er trouwens ook
moeite mee op de voorpoten (armen) te
lopen, terwijl we wel met het grootste
gemak op de achterpoten lopen, rennen
en huppelen. Maar dit zeg ik eigenlijk
alleen maar om deze column wat langer
te maken.
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Gezellige internationale
borrel smaakte naar meer
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Het liep niet storm, maar de sfeer was uitstekend en de hapjes en dranken - verzorgd door
leerlingen van de International School of The
Hague - waren van prima kwaliteit. De internationale Vogelwijkborrel die Carolyn Edgerton
en Anke Lütkenhues op 12 mei in de kerkzaal
aan de Rietzangerlaan hadden georganiseerd,
bracht zo’n veertig wijkbewoners op de been,
van wie velen een internationale achtergrond
hadden. Er was zelfs een camera van het internetkanaal The Hague Expat TV aanwezig.
Internationaal karakter
Nog diezelfde avond besloten de organisatoren
om Vogelwijkers van buitenlandse herkomst
voortaan niet meer aan te duiden als ‘expats’
omdat dit verwarrend is. Expats zijn immers
buitenlanders die slechts een beperkte periode
in ons land werken. De Vogelwijk telt echter
ook veel bewoners uit andere landen die zich
hier permanent hebben gevestigd en van wie
sommigen zelfs al de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen. De Vogelwijk kan
daarom beter worden beschouwd als ‘international community’. Misschien dat op die manier
bij een volgende wijkborrel meer allochtone
bewoners aanwezig zullen zijn.
In overleg met de redactie van dit blad is ook
besloten de proef met de Engelstalige pagina’s
(The Expat Pages) over enige tijd voort te zetten onder de naam Vogelwijk International.
En vergeet niet: ook op de website www.
vogelwijkonline.nl zijn teksten in het Engels te
vinden!!!
Septemberborrel
Dat er meer wijkborrels zullen komen, is
zeker. Op 11 september is er bijvoorbeeld weer
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eentje, na afloop van de jaarlijkse Vogelwijk
Lanenloop. ,,We moeten niet teleurgesteld zijn
over de relatief lage opkomst, maar blijven proberen om de verschillende nationaliteiten uit
de wijk bij elkaar te brengen,’’ zegt de Canadese
juriste Carolyn Edgerton. ,,Laat iedereen die
buitenlanders in z’n straat kent dat maar aan
mij of Anke doorgeven. Dan kunnen we die
mensen later nog eens apart benaderen.’’
E-mailadressen:
Carolyn Edgerton: edgecaro@xs4all.nl
Anke Lütkenhues: alluetkenh@aol.com

Leven en
laten leven

In de
brievenbus

Vergeef mij mijn brutaliteit, fatsoenlijke Vogelwijkers die weten wat de Vogelwijk
waardig en onwaardig is, dat ik het woord tot u richt. Met een knipoog schrijft tot
u een relatief jonge en nieuwe Vogelwijker, die misschien niet weet Hoe Het Hoort.
Hoewel ik Nederlander ben, klaag ik niet graag. En als ik het dan doe, bewaar ik mijn
klaagzang meestal voor de huiselijke kring, opdat ik anderen niet vermoei. Na het
lezen van het klaagschrift van een wijkgenote in het meinummer van dit blad kon ik
mijn neiging tot publiek klagen echter niet bedwingen.
Voor het geval u twijfelt over mijn identiteit: ik ben een wijkgenoot met een bestrate en afgerasterde voortuin. Mijn zonde is wellicht nog groter: ook mijn achtertuin is bestraat, waarbij het geheel naar eigen smaak (mea culpa) is verfraaid
met potten en perken. Wat mij in uw optiek wellicht nog dichter bij de galg heeft
gebracht, is een renovatie van mijn eigendom, waardoor een wellicht vertrouwd aangezicht is veranderd.
Begrijpt u mij alstublieft niet verkeerd: het hebben van een mening mag niemand
worden ontzegd. Evenmin kan over smaak worden getwist. Het promoveren van de
eigen opvatting tot de opvatting van ons allen doet mij echter huiveren, zeker als
daaraan de wonderlijke consequentie van een ‘buurtboete’ wordt verbonden.
Deze reactie, voor u wellicht een nieuw geluid, is bedoeld om die andere Vogelwijker
een hart onder de riem te steken. De zwijgende Vogelwijker die, hard werkend en
zonder overlast te veroorzaken, naar eigen goeddunken zijn leven leidt. Die kiest
voor leven en laten leven en op zondag de auto wast omdat hij er dan tijd voor heeft.
De Vogelwijker die zijn eigendom beschermt. De Vogelwijker die zijn huis met zorg
onderhoudt in plaats van het te laten verkommeren. De Vogelwijker die in weerwil
van boze blikken een fietsenberging of speeltoestel voor zijn kinderen in de voortuin plaatst. De Vogelwijker die - nog steeds met liefde voor de natuur - moderne
keuzes maakt over het gebruik van zijn buitenruimte. Die de hem in het voorbijgaan
door onbekende wijkgenoten toegeworpen afkeuring over deze keuzes van zich af
laat glijden. De Vogelwijker die zich over sommige omgangsvormen verbaast. En tot
slot: de Vogelwijker die beseft dat met het verstrijken der jaren verandering er nu
eenmaal bij hoort.
Naar alle Vogelwijkers die hun bezit naar eigen inzicht bewonen en die daarbij
niemand tot last zijn, steek ik vriendschappelijk mijn duim omhoog. Naar hooghartigheid, benepenheid en bemoeizucht een andere vinger. U mag kiezen welke.
Geert Tummers,
Kruisbeklaan
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Door Madelon Kranenburg

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu
Naam             
Gezinssamenstelling
Vroeger adres
Huidig adres
In de Vogelwijk gewoond

�

Harry (76) en Liesbeth (75) Belderbos
1 zoon, 3 dochters
Laan van Poot 198
Watertorenlaan 30-32 in Voorburg
Van 1972-2008

Een aantal jaren geleden interviewden we Harry
en Liesbeth Belderbos voor de serie ‘Vogelwijk
van A tot Z’. Het echtpaar woonde toen nog
hoog en droog aan de Laan van Poot 198, in een
van de mooiste huizen van de wijk, maar sindsdien is er veel veranderd. Wie Liesbeth en Harry
Belderbos nu wil bezoeken moet afreizen naar
Voorburg, waar ze een prachtig ruim en licht
appartement aan de Vliet bewonen.
Het is een mooie zonnige dag en voormalig
makelaar Harry leidt het bezoek direct naar
het terras aan de waterkant. ,,Dit is honderd
vierkante meter en we hebben hier de hele dag
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zon”, zegt Belderbos niet zonder trots. ,,Gisteren
hebben we van elf uur ’s morgens tot negen uur
’s avonds buiten gezeten’’, vult Liesbeth aan. Het
grote terras en het uitzicht op de Vliet en het
omringende groen zijn niet de enige pluspunten
van hun nieuwe woonplek, want het dubbele
appartement biedt alle comfort en is zo ruim dat
je er bijna in zou verdwalen.
Andere omgeving
Liesbeth: ,,We hadden het in de Vogelwijk
enorm naar onze zin, maar op een gegeven moment ken je elke straathoek en elke baksteen. Ik

wilde nog wel eens iets anders. Bovendien werd
het wat stiller om ons heen. De kinderen waren
het huis uit en de naaste buren vertrokken. Ik
geloof dat het belangrijk is, naarmate je ouder
wordt, dat je wat reuring hebt in de buurt.’’
Wat dat laatste aangaat hebben Harry en
Liesbeth niets te klagen. ,,We zien hier in de
zomer de boten langskomen, wielrenners
voorbij racen en ruiters galopperen en hebben
uitzicht op een weide met schapen en koeien,’’
zegt Liesbeth. ,,En de gezellige Herenstraat met
winkels en terrasjes is op loopafstand. Die straat
doet mij een beetje denken aan de Frederik
Hendriklaan, maar dan natuurlijk veel kleinschaliger.”
Nieuw Hadriani
In eerste instantie hadden Harry en Liesbeth
hun oog laten vallen op een appartement op
het voormalige terrein van het Voorburgse
doveninstituut Effatha, het Landgoed Nieuw
Hadriani. Harry: ,,We hebben daar een woning
gekocht, maar toen hoorden we dat de omgeving door archeologisch onderzoek, veel langer
een bouwput zou blijven dan oorspronkelijk was
gepland. We hadden geen zin om lang tussen de
bouwkranen en zandhopen te wonen en daarom
besloten we onze net aangekochte woning weer
te koop te zetten en voorlopig op de Laan van
Poot te blijven wonen. Op een dag werden we
getipt over het appartement waar we nu wonen.
Dat was zo’n mooie kans! Die konden we niet
laten lopen. In oktober 2008 zijn we alsnog naar
Voorburg verhuisd. We moesten toen nog wel
het appartement op Nieuw Hadriani verkopen en dat ging niet zo gemakkelijk, omdat de
economische crisis net was uitgebroken. Met
wat verlies hebben we het na anderhalf jaar
verkocht.”
Tevreden
Liesbeth: ,,Toen we nog op de Laan van Poot
woonden, hadden we ook enige tijd een huis aan
de Reeuwijkse Plassen. Ons huidige appartement combineert eigenlijk de positieve kanten

van beide huizen. Dit is ook een prachtige woonomgeving met veel groen én we hebben uitzicht
op het water.”
,,Ik fiets veel hier in de omgeving, maar Harry
en ik stappen ook wel eens op de fiets naar Delft
en dan drinken we daar een kopje koffie. Of we
gaan in de buurt een eindje wandelen en zien
dan wel eens een bruidspaar uit het mooie oude
stadhuis komen.”
Over hun nieuwe buren zijn Harry en Liesbeth
vol lof: ,,We overlopen elkaar niet, maar hebben
gezellig contact,’’ zegt Harry. ,,Zo hebben we de
afgelopen drie jaar met de twaalf overige eigenaren van dit complex gezamenlijk het kerstdiner georganiseerd en we drinken af en toe over
en weer een borrel met elkaar. Bovendien heb
ik, om nog maar eens een positief voorbeeld te
noemen, een handige buurman die altijd bereid
is mij te helpen als ik weer eens problemen heb
met mijn computer. We hebben hier eigenlijk
niets te wensen en niets te klagen.’’
Parel
Harry: ,,Omdat we hier eigenlijk alles in de
buurt hebben, merk je dat de Vogelwijk een
beetje naar de achtergrond verdwijnt.” Maar dat
betekent niet dat het echtpaar Belderbos geen
warme gevoelens meer voor hun oude woonomgeving koestert. Liesbeth: ,,We zijn nog steeds
lid van de wijkvereniging en lezen dus ook nog
steeds het wijkblad. Bovendien komen we nog
regelmatig in de wijk voor bezoek aan familie en
vrienden.’’
Harry: ,,Ons huis aan de Laan van Poot was fenomenaal. Ik noem het nog steeds de parel van
de Vogelwijk. We hebben er altijd met heel veel
plezier gewoond.”
Woningmarkt
We zouden een kans laten lopen als we een
oude rot in het vak niet zouden vragen naar zijn
visie op de huidige situatie op de woningmarkt.
Harry: ,,Makelaarskantoor Belderbos heb ik in
1996 overgedragen aan mijn zoon Harold en
twee kantoorgenoten. Zij doen het goed, maar
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in de branche gaat het de laatste twee jaar een
stuk moeilijker. Ik ben een optimistisch maar
ook realistisch mens. Over pakweg een jaar zijn
we aan het einde van de bijna-stilstand in de
huizenverkoop en de daling van de prijzen van
het onroerend goed.”
Belderbos onderbouwt deze stelling vervolgens
met een aantal punten. We geven hem bij dezen
de ruimte zijn zienswijze naar voren te brengen:
a. Doordat er de afgelopen jaren nauwelijks
nieuwbouw is gepleegd, zal de vraag naar bestaand onroerend goed extra gaan toenemen;
b. Mensen voor wie de leefomstandigheden
veranderen, zoals een huwelijk, scheiding,
gezinsuitbreiding of een overlijden, moeten
op een gegeven moment toch iets;
c. De banken zullen zeker veel klantvriendelijker en soepeler (moeten) worden met het
verstrekken van hypotheken; er is nu al een
duidelijke verbetering merkbaar;
d. Er is een voorzichtig herstel van de economie
te bespeuren;
e. De hypotheekrente is nog steeds erg laag;
f. De aftrek van de hypotheekrente op het eigen
huis bestaat nog altijd en zal niet van de ene
op de andere dag worden afgeschaft.
g. Door de mogelijk toenemende inflatie en de
gedaalde huizenprijzen wordt het weer interessant in onroerend goed te investeren.
,,Echt, alles komt gewoon weer goed. Er komt
vanzelf weer beweging in de bestaande woningmarkt,’’ vat kenner Harry samen. ,,Maar wie nu
door omstandigheden gedwongen zijn of haar
huis moet verkopen, doet er naar mijn mening
verstandig aan de verkoopprijs scherp aan te
passen aan de huidige situatie op de woningmarkt.’’
Groet
Bij het afscheid aan de voordeur vraagt Harry:
,,Wil je namens Liesbeth en mij de beste
wensen en lieve groeten overbrengen aan alle
Vogelwijkers?’’
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Kleinkinderen

Stoere Maud en
de eenden
Maud is 22 maanden oud als haar moeder
met haar zusjes naar de Rotterdamse dierentuin Blijdorp gaat. Maud mag niet mee omdat
ze ’s middags moet slapen. Ze blijft bij opa en
oma, en die nemen haar op de fiets mee naar
een soort mini-Blijdorp dat ook bijna dezelfde
naam heeft: de kinderboerderij Hoeve Bijdorp,
gelegen in een parkje in Loosduinen aan de
weg naar Monster.
Opa en oma zetten de fietsen neer en lopen met
Maud naar de kinderboerderij, maar o jee: er
lopen grote eenden en ganzen en ze maken ook
erg veel lawaai. Maud steekt in paniek haar
handen in de lucht. Ze wil opgetild worden.
Zeer begrijpelijk, want onlangs is Maudje op
Duinrell door een eend in haar broek gebeten
en een paar weken eerder in Frankrijk beet er
zo’n vervelend dier in haar jurk. Hierdoor is
ook de rest van de kinderboerderij voor Maud
niet leuk meer. Ze wenst alleen nog maar gedragen te worden en vindt opeens alle beesten
eng.
Opa en oma besluiten daarom maar met
Maud te gaan wandelen in het aangrenzende
Heempark H.J. Bos, genoemd naar de inmiddels overleden Vogelwijker Henk Bos, ouddirecteur van de Haagse plantsoenendienst.
Dat heempark ziet er leuk uit. Na het hek,
waar het pad wat omhoog loopt, begin Maud
onder haar bodywarmer te frommelen. ‘Wat
is ze toch aan het doen?’vragen opa en oma
zich af. Even later wordt dat duidelijk: Maud
zocht haar broekzakken en loopt nu stoer met
haar handen in haar broekzakken omhoog, de
natuur in.

Kortom
Start tennistoernooi
Houtrust Open 2011
Van 11 t/m 19 juni vindt op Tennispark
Houtrust (ingang rechts naast de squash- en
sporthal aan het begin van de Laan van Poot)
weer het jaarlijkse Open Toernooi plaats.
Inschrijven kan via www.servicepunt.com.
Iedere avond zal een andere band acte de
presence geven. Tevens kan met op de gezellige terrassen smakelijk eten en drinken. Als u
niet speelt, kom dan in elk geval eens kijken,
de sfeer proeven en genieten van de muziek en
spannende tenniswedstrijden,
Op zaterdag 18 juni wordt op het aangrenzende schoolplein van het Maris College
Houtrust van 17.00 – 21.00 uur de finale
gespeeld van de Jan Pet Blues Bokaal. Drie
bluesbands spelen voor de eerste prijs. Voor
meer informatie zie www.janpetbluesbokaal.nl

Massages, Yoga en Zumba bij
strandpaviljoen De Kwartel
Vindt u het ook zo heerlijk ontspannend om
tijd op het strand door te brengen? Deze
zomer kunt u een extra dimensie geven aan
dit strandgevoel! Het vijfkoppige HandjesAan-Zee-team, bestaande uit Nouty, Andrea,
Isabel, Kim en Vivienne, geeft namelijk de hele
zomer van woensdag tot en met zondag diverse
massages in een speciaal ingericht massagegedeelte bij strandpaviljoen De Kwartel. Iedere
masseuse heeft haar eigen kwaliteit. Zo kunt u
genieten van ontspanningsmassages, Shiatsu
en voetreflexologie. Maar De Kwartel biedt
zijn bezoekers nog meer: yoga-sessies bijvoorbeeld. Bovendien geeft het damesduo Lynn en
Monique (oftewel The LyMo Entertrainers)
elke zaterdag om 15.30 uur op het strand
een heerlijke inspannende en ontspannende
Zumba-workout.

Wilt u meer weten? Kijk snel op de website van
De Kwartel: www.dekwartel.nl
En wilt u met uw eigen ogen zien wat er gebeurt? Kom dan eens langs voor een kijkje en
een praatje. Tot ziens!

Meld diersoorten die u in de wijk
ziet bij Haags Milieucentrum
De Haagse natuur- en milieuorganisaties,
verenigd in het Haags Milieucentrum, willen
een inventarisatie maken van bepaalde dieren
die in verschillende wijken voorkomen. Het
gaat daarbij om egels, roodborsten, citroenvlinders, de atalantavlinder, gierzwaluwen,
vleermuizen, de kleine watersalamander en
padden. Om hier meer kijk op te krijgen, heeft
het milieucentrum bij wijze van proef onder
de naam ‘Natuur in de wijk’ een meldingsactie
georganiseerd in de Vogelwijk en Mariahoeve.
Levert dit succes op, dan komen ook anderen
wijken aan bod.
Bij diverse winkels en alle bibliotheken ligt een
folder waarin de meldingsactie wordt uitgelegd. Ook kan deze folder worden opgevraagd
via het mailadres info@haagsmilieucentrum.nl
De aanwezigheid van de genoemde diersoorten
kan overigens ook via internet worden gemeld.
Zie het internetadres
http://hmc.waarneming.nl

Nog plaatsen vrij voor
sportkampen HALO
Er kunnen zich nog kinderen inschrijven voor
de sportkampen die deze zomer op het sportcomplex van de HALO aan de Laan van Poot
worden gehouden. De Haagse Sportkampen
vinden plaats van maandag 4 t/m vrijdag 8 juli
en van maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus.
Tijdens deze kampweken slapen de kinderen
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Kortom
gewoon thuis. Zij kunnen dagelijks tussen
08.30 en 08.45 uur worden gebracht en tussen
17.15 en 17.30 uur weer worden opgehaald.
Er worden kampweken georganiseerd voor
tennis, dansen, golfsurfen en springturnen. Een
gevarieerd aanbod dus. Kan uw kind moeilijk
kiezen of is hij/zij gewoon breed geïnteresseerd? Dan is het multi-sportkamp wellicht een
goede optie, want daarin worden veel verschillende sporten aangeboden.
Aan de kampen kunnen kinderen van de basisschool in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar deelnemen. Zowel beginnende als meer gevorderde
sporters uit deze leeftijdscategorie zijn van
harte welkom.
Nieuw dit jaar is een kamp voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar. Zij kunnen terecht in het
Kiddokamp.
De specifieke sportactiviteiten worden tijdens de kampweken afgewisseld met andere
sportieve en recreatieve activiteiten. Niet alleen
leerzaam en gezellig voor de kinderen, maar
ook praktisch voor ouders die werken en zelf
geen zes weken zomervakantie hebben.
Wilt u meer weten of een impressie krijgen van
de sportkampen van afgelopen zomer? Kijk dan
op: www.haagsesportkampen.nl

Zomerbridgetoernooi
op Houtrust
Evenals voorgaande jaren organiseert bridgeclub HOC/STC weer een serie zomerdrives,
die vanaf 4 juli iedere maandagavond in juli en
augustus worden gehouden. Er wordt gespeeld
in het clublokaal van HSC: de kantine van SVV
Scheveningen, gelegen aan de Houtrustweg.
ingang Laan van Poot naast de sporthal.
Aanvang: 19.45 uur. Aanmelden vanaf 19.30
uur. Er wordt minimaal in twee lijnen gespeeld
en er is een leuk prijsje te winnen. Verder kunt
u zich plaatsen voor de feestelijk finale op
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maandag 29 augustus. De deelname is gratis.
Voor meer informatie:
e-mail teco@hocstudiecentrum.nl
website: http://nbbportal.nl/3037/

Buurman op vakantie
Voorstelling voor jong en
oud in theaterloods ALBA
Op zaterdag 25 juni om 19.30 uur en zondag
26 juni om 15.00 uur is in de loods van theatergroep ALBA aan de Laan van Poot recht
tegenover de Nachtegaallaan de hilarische
voorstelling Buurman op vakantie te zien. Dit
theaterstuk van Andreas Denk, waarin dans
een belangrijke rol speelt, is geschikt voor jong
(vanaf 6 jaar) en oud. Leuk voor een uitje dicht
bij huis, samen of met het hele gezin.
Buurman op vakantie gaat over twee buurmannen
die in een oude Volkswagen naar hun vakantiebestemming rijden. Ze hebben er zin in. Maar wat
pruttelt daar ineens onder de motorkap? En waar
komt die rook vandaan? De moed zakt de buurmannen gelukkig niet in de schoenen. Problemen
zijn er om op te lossen. Ze wrijven zich in de
handen, pakken hun gereedschap en onderwerpen
de auto aan een onvergetelijke acrobatische sleutelpartij. De auto wordt niet meer de oude, maar
verandert in een fabelachtige draaimolen.
Entreeprijs volwassenen: 15 euro. Kinderen:
10 euro. Reserveren via: 070-3637798 of via de
website: www.deregentes.nl
Wie ‘Buurman op vakantie’ op internet intikt,
vindt ook een trailer van de voorstelling.
Op zondag 26 juni is er voorafgaand aan de
voorstelling voor kinderen een workshop die
om 14.00 uur begint. De kinderen nemen een
alledaags voorwerp van huis mee. A.d.h. van
dit voorwerp leren ze improviseren. Vervolgens
zal de workshopbegeleider de kinderen ook een
dans aanleren die later in de voorstelling te zien
is.

Kortom
Pastoor van Arsschool
viert 50-jarig bestaan
Op 31 mei en 1 juni is in de Pastoor van
Arsschool aan de Haviklaan uitbundig het
vijftigjarig bestaan van de school gevierd. De
Pastoor van Arsschool is een school voor speciaal basisonderwijs, die in 1961 van start ging.
Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen
krijgen hier aangepast onderwijs. Tussen 1929
en 1961 was het gebouw aan de Haviklaan
het domein van de Mariaschool, een roomskathiolieke meisjesschool die gelieerd was
aan de Theresiaschool (voor jongens) aan de
Parkietlaan, thans De Parkiet geheten.
Voor de viering van het halve-eeuwfeest op de

Van Arsschool gaf een beroemde oud-leerling
de aftrap. Tim Akkerman, oprichter en voormalig leadzanger van de Haagse band Di-rect,
zong samen met de leerlingen een schoollied.
Tijdens de beide feestdagen waren er nog
tal van andere activiteiten, zoals een ballonnenwedstrijd, een lunch voor alle leerlingen,
gevolgd door een vossenjacht, en een projectavond over de afgelopen 50 jaar. Het hoogtepunt was het optreden op woensdag 1 juni
van leerlingen die diverse circus-acts hadden
ingestudeerd.
Op dit moment telt de school 73 leerlingen
verdeeld over 5 groepen. De kinderen komen
uit heel Den Haag.

Aannemersbedrijf

Dennis Blok bv
nieuwbouw, verbouw & renovatie

Orchideestraat 28 Den Haag
tel. 070 345 78 70 / 06 518 267 97

www.dennisblok.nl
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d.
Tekst aanleveren voor de 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE KOOP – Nieuwe grote Amerikaanse BBQ (rechthoekig) voor op gas. Geëmailleerde kap en schaal
incl. zijbrander om warm te houden. Nooit gebruikt!
Prijs 75,00 excl. gasfles. Inlichtingen via tel. 06
53401581.
TE KOOP - Echte racefiets type MYATA Seven
Twelve, in goede staat. Nieuwe voor- en achterbanden, 12 versnellingen. Prijs: 70,00. Tel. 06 53401581.
GEZOCHT - Voor mijn kleinkind van 5 zoek ik een
grotere loopfiets. Op de gezellige Koninginnemarkt
in de wijk heb ik er helaas niet een gezien. Uw reacties graag naar tel. 3625909.
TE KOOP - Bergschoenen: LOWA maat 4 1/2 (37,5)
en HANWAG maat 6 (40). Beide nauwelijks gebruikt.
Tegen ieder aannemelijk bod. Tel. 06 22557061.
GEVONDEN - Op 14 mei jl. is in de duinen een
huissleutel gevonden met daaraan bevestigd een
blauwe wuppie. De eigenaar kan hem ophalen. Tel:
06 24969911.
TE KOOP – Kokos schaalbriketten en houtskool
voor de barbecue. Fazantplein 14. Tel. 06-27898963.
TE KOOP - 4/4 cello incl. strijkstok en hoes voor
€ 750 en strijkstok voor 4/4 cello voor € 120. Tel.
3257356
TE KOOP AANGEBODEN – Tegen elk aannemelijk
bod: een halfhoogslaper, blank hout, matrasmaat 90
x 200 inclusief lattenbodem; een blauwe jongensfiets
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voor leeftijd ca. 9 jaar, nog in goede staat; voetbaltafel; buikspierbankje, bosubal, step-apparaat; kinderpicknicktafel voor in de tuin. Tel. 3235916 (s.v.p. na
18.00 uur)
  
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn hulp heeft nog
uren beschikbaar. Zij werkt goed en zelfstandig, is
vriendelijk en betrouwbaar. Zij verstaat en spreekt
Nederlands. Het liefst werkt zij bij ouderen. U kunt
haar bellen op 06 20678242 (Gaby). Referentie:
Mevr. Harteveld, tel. 394 2166.
TE KOOP - Kinderfietsje met zijwielen: 25 euro.
Box + kleed: 15 euro. Buggy: 10 euro. Opklapbaar
kampeerbedje: 15 euro. Opklapbaar logeerbed
zonder matras: 10 euro. Hometrainer: 10 euro. Tel.
3233968.
OPEN HUIS – Op donderdagavond 16 juni van
18.00-21.00 uur is er voor evt. aspirant-kopers
een bezichtiging van het pand Kwikstaartlaan 29.
Vraagpr. 585.000 k.k.
OPPAS AANGEBODEN - Ik ben Yannick, 18 jaar,
en volg de opleiding sport en bewegen aan het
Mondriaan. Ik kan op maandag-, dinsdag, donderdag- of vrijdagmiddagen oppassen, liefst bij kinderen
met wie ik evt. ook spelletjes kan spelen of sporten.
Mail: yannickslothouber@hotmail.com

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 8 juni Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
uw geboortedatum. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diverse magnetiseurs
Woensdag 15 juni: Tineke de Caluwé verzorgt
een avond met psychometrie a.d.h.v. een foto van
een overleden persoon.
Woensdag 22 juni: Ed van Roosmalen verzorgt
een avond met een Bloemenséance. U mag een
bloemetje of plantje meenemen.
Woensdag 29 juni: Afsluiting van het seizoen.
Natasja Starrenburg verzorgt een avond met
psychometrie a.d.h.v een foto of voorwerp van
een levend of overleden persoon.

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: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

Buurtpreventie

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan ook contact
op met de veiligheidscoördinatoren van de wijkvereniging, Victor Veenman en Pieter Zeestraten:
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag: http://www.
denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel.
Tel. 360 02 37.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. 360 02 37.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt.
Tel. 360 02 37.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. 754 55 55.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Frederique Paardekooper,
tel. 2201547, e-mail: activiteitencie@live.nl
wijkvereniging

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag
Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
Karin Donk (vicevoorzitter),
Sijzenlaan 68, tel. 324 23 95

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een accept
giro toegezonden. Gironummer wijkvereniging:
1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
W. van Alphen-Schröder, Sportlaan 998
tel. 360 21 37 of 06-51373635
Buurtpreventie
Victor Veenman, Pieter Zeestraten
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: vogelverkeer@gmail.com
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
H. van Dijk, Rigolettostraat 50, tel. 368 02 23
e-mail: hcmvd50@xs4all.nl
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, Heldringschool, Hans van Geest,
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

