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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.

Op 1 mei, de dag waarop in onze buurlanden het
openbare leven zowat stilligt vanwege (o ironie!) de
Dag van de Arbeid, werd er bij ons in de buurt hard gewerkt. Het bedrijf Stedin, dat het gas- en elektriciteitsnet beheert, was in een groot deel van de wijk bezig
met niet nader verklaarde verbeteringen in de stroomvoorziening. Dit betekende dat we die dag tussen 09.00
en 14.00 uur geen elektriciteit zouden hebben, zo had
Stedin ons per brief gewaarschuwd. Nu had men dat
twee maanden eerder ook al aangekondigd, maar de
stroomafsluiting werd toen te elfder ure afgeblazen. Nu
echter was het menens!
Urenlang zonder stroom leven, dat hadden we in
jaren niet meegemaakt. We moesten echt even diep
nadenken waar we rekening mee moesten houden en
welke voorbereidingen we dienden te treffen. In elk
geval moest iedereen ruim voor negen uur hebben
gedoucht, luidde onze eerste constatering. Dat was niet
zo moeilijk. Meestal spelen doucherituelen zich alleen
op luie weekenddagen na negenen af. Waar moesten
we nog meer aan denken? O ja: het zou handig zijn een
voorraadje koffie in een thermoskan op te slaan, want
het koffiezetapparaat zou natuurlijk dienst weigeren.
Ook de hoofdcomputer des huizes kon die ochtend niet
worden gebruikt, realiseerden we ons. Gelukkig waren
er ter compensatie nog wel goed opgeladen mobiele
telefoons en een i-pad. De tv speelde bij alle overwegingen geen enkele rol, want overdag tv-kijken doen we
toch nooit.
,,De vriezer!’’ riep iemand opeens. Tja, dat was wel een
dingetje. Zou in maximaal vijf uur tijd alles ontdooien?
Mogelijk wel. Nou ja, gewoon een kwestie van pech.
,,We zien wel’’, zeiden we tegen elkaar. Dat de verwarmingsketel ook een poosje niet zou werken, kon ons
geen lor schelen, want het was al ruimschoots lente.
Wel jammer trouwens dat de zonnepanelen even op
non-actief zouden staan. Voor het eerst van ons leven
hoopten we op een zwaarbewolkte dag, want dan zou
het niks uitmaken.
Toch was het alles bij elkaar een leerzame exercitie. We
kregen nog eens krachtig ingewreven hoe verwend we
eigenlijk zijn met onze openbare voorzieningen zoals
gas, licht en water en hoe vanzelfsprekend we daarvan
gebruik maken. Anderzijds zagen we ook weer eens
in de praktijk hoeveel waarheid de zegswijze ‘regeren
is vooruitzien’ bevat. Dat geldt overal en in alle tijden.
Daarom zijn bijvoorbeeld, om dicht bij huis te blijven,
de voorbereidingen voor het grote tweedaagse septemberfeest in onze wijk ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan al maanden aan de gang. Lees er meer over in
de komende edities en meld u bij het wijkbestuur aan
voor hand- en spandiensten!
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
Dit stukje schrijf ik niet vanuit de Vogelwijk,
maar vanuit de Algarve. Een korte vakantie
met mijn gezin. Maar ook de verplichting om
dit stukje aan te leveren. Dus meewarig nagestaard heb ik zonneveld, zwembad en oceaan
achter mij gelaten en de laptop opengeklapt.
Nadenken over wat er speelt in de wijk. En
vanuit een zonnig Armação de Pêra stel ik mij
opeens de vraag; wat voor een weer zou het
zijn in Den Haag?
Tegenwoordig is dit in een paar ‘clicks’ te achterhalen, dus erover mijmeren hoeft niet meer.
De magie van ‘het verre buitenland’ is door
het worldwide web aan slijtage onderhevig. Je
hoeft geen Haagsche regenbui meer te missen,
ook al ben je in den vreemde.
Nieuwe website
Wat je ook niet meer hoeft te missen, zijn de
actuele ontwikkelingen in onze wijk. En dat
kan onder meer via onze volledig vernieuwde
website. Achter de schermen hebben onze
webmaster Ruud van der Hoofd en wijkgenoot
Paul Wiggers de afgelopen maanden hard
gewerkt om onze website gebruiksvriendelijker
te maken. Het resultaat is verbluffend. Bekijk
het op www.vogelwijkdenhaag.nl. Ook de
prachtige foto’s van Volkert Olij (die u eerder
dit jaar ook enkele malen op het omslag van dit
wijkblad aantrof) wil ik niet onvermeld laten.
Als u toch naar onze nieuwe site surft, registreer u dan gelijk voor de Vogelwijk Update, de
nieuwsbrief voor wijknieuws dat geen uitstel
duldt. Zoals, in dit feestjaar, de laatste bijzon-
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derheden over het feestprogramma. Dat kunt
u toch niet missen? Vul uw e-mailadres in en
druk op de ‘registreerknop’. U ontvangt dan een
link op uw e-mailadres. Klik op deze link en uw
inschrijving is rond. Ter geruststelling: wij doen
verder niets met uw gegevens! De Vogelwijk is
geen Facebook en uitschrijven is altijd mogelijk.
Feestweekend
Ik heb nog meer goed nieuws voor u. Met een
geringe inspanning kunt ook ú een bijdrage leveren aan het welvaren in onze wijk. Reserveer
in uw agenda alvast het weekend van 22/23
september. Dat zijn de data waarop jubileumfeest van onze honderdjarige wijk wordt
gevierd. Locatie: een groot grasveld naast
de atletiekbaan aan de Laan van Poot. Meer
details leest u in juni. In het juli/augustus nummer volgt het volledige programma. Maar ook
via de Vogelwijk Update kunt u dit natuurlijk
lezen.
Wat we in elk geval van u vragen, is uw aanwezigheid. Van jong tot oud. Van kleine tot grote
vogels - én bijvangst. Want ik heb een droom.
Een droom dat heel het terrein vol zal zijn van
feestende wijkbewoners en dat herinneringen
worden gemaakt die nog honderd jaar mee
kunnen. Droom met me mee, zou ik zo zeggen.
En zorg dat u erbij bent.
Los zand
Nog meer historie. Wist u dat het nog maar
zeer de vraag is of Luther zijn stellingen
daadwerkelijk op de deur van de slotkerk van

Wittenberg spijkerde? Op deze ‘urban myth’
baseerde een politieke partij niettemin onlangs
een stellingen-vastspijker-actie op de deur van
de op sloop staande Sacramentskerk aan de
Sportlaan. Op deze locatie zouden goedkopere
woningen beter passen. Maar ondanks een item
over deze actie bij Omroep West oordeelde de
gemeenteraad onlangs anders. Met de door de
raad aangenomen wijziging van het bestemmingsplan staat niets meer aan de geplande
nieuwbouw van twaalf eengezinswoningen in
de weg.
Onze wijk was nog meer in het nieuws. De
verdwenen (c.q. verzande) wandelpaden in
het Westduinpark - zie ook het interview met

de groenbeheerder van Segbroek elders in dit
nummer - figureerden vorige maand in een
reportage van het SBS6-programma Hart van
Nederland. Dit krijgt vast nog een vervolg. Het
afgraven van een aantal wandelpaden zal ongetwijfeld met de beste bedoelingen zijn gebeurd,
het eindresultaat behoeft mijns inziens nog wat
nuancering.
Ach ja, de Vogelwijk. Inmiddels is het hier
donker en klinken de krekels. Morgen weer
Portugese zon?
Redmar Wolf
(mede namens Hans van Nieuwkerk, Marcella
Putter, Christian Pick en Dick Nell)

VOGELWIJKAGENDA
Maandag 7 mei

10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting
van wijkgenoten in het paviljoen van tennispark Houtrust.

Dinsdag 15 mei

20.00 uur: Ledenbijeenkomst Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie De
Zonnevogel in de kantine van Quick.

Woensdag 16 mei

13.00 uur: wandeling langs Valkenboskade o.l.v. een dendroloog.
Aanmelden bij
marjanscheeres@gmail.com

Maandag 28 mei

17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van De Vrije Vogels, een
gezellige groep wijkbewoners waarbij iedereen kan aanschuiven.
Vandaag komt men bijeen in Brasserij De Laer, Van Boetzelaerlaan
bij de Houtrustbrug. I.v.m. beperkt aantal plaatsen aanmelden bij
Bernadette van Gigch: b.vangigch@kpnmail.nl

Maandag 4 juni

10.00 – 12.00 uur: HoutrustKoffie, een ongedwongen ontmoeting
van wijkgenoten in het paviljoen van Tennispark Houtrust.

Zondag 10 juni

Vanaf 10.30 uur: Vogelwijk Classic Car Rally. Inschrijven bij Carine
Smith: info@rally-cd.nl

Zaterdag 15 september

15.00 uur: Gratis les reanimatie in Sporthal Houtrust voor 100 personen. Geef u op via aedvogelwijk@gmail.com

Weekend 21-23
september

Eeuwfeest Vogelwijk
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Dit zandweggetje in de Bosjes van Poot
was vorig jaar nog een verhard pad

‘Zandpaden in duinen nodig om
verhardingen te compenseren’
Door Dick van Rietschoten
In het duingebied tussen Kijkduin en de
Scheveningse haven zijn het afgelopen jaar
van hogerhand enkele verharde voetpaden
getransformeerd tot zandpaden. Daardoor zijn
deze wandelroutes niet meer toegankelijk voor
rolstoelen, kinderwagens, mensen die slecht ter
been zijn en duinbezoekers in een scootmobiel.
In de Bosjes van Poot, die ook deel uitmaken
van het Westduinpark, is hetzelfde verschijnsel
waarneembaar. Het heeft onder omwonenden al geleid tot opgetrokken wenkbrauwen
en zelfs ergernis. Zo worden immers heel wat
mensen uit bepaalde gedeelten van het voor
iedereen opengestelde duingebied geweerd.
,,Maar misschien is dat juist de bedoeling’’,
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schreef Vogelwijkvoorzitter Redmar Wolf
vorige maand cynisch in het wijkblad.
Strenge beschermingsregels
,,Nee, natuurlijk is het niet de bedoeling bepaalde bezoekers de toegang tot gedeelten van
het duingebied te ontzeggen’’, zegt Ariën Tuin,
groenbeheerder van het stadsdeel Segbroek
in een reactie. ,,Maar hoe spijtig dat ook is,
het was wél de bedoeling dat sommige paden
hun verharding kwijtraakten. We konden niet
anders. Die maatregelen vloeiden voort uit de
beschermde status die het Westduinpark heeft.
Het is een Natura2000-gebied en daar gelden
strenge regels voor. Eén van die regels luidt:

als je ergens een nieuw verhard pad aanlegt of
een bestaand zandpad van bijvoorbeeld een
schelpenlaag voorziet, moet je ter compensatie
elders een verharding weghalen.’’
,,De afgelopen jaren is het padenstelsel in de
duinen voor fietsers en wandelaars verbeterd
en uitgebreid, onder meer bij het voormalige zenderpark van Scheveningen Radio dat
decennialang verboden gebied was. Daarom
móesten we wel compenserende maatregelen
nemen. We hebben dat trouwens niet op eigen
houtje gedaan, maar in overleg met Voorall,
de Haagse belangenorganisatie voor mensen
met een beperking. En in samenspraak met het
Beheerplatform Westduinpark-Wapendal.’’
Tussen neus en lippen door vertelt de groenbeheerder over een bizar voorval in het zojuist genoemde duingebied waar ooit het radiozenderpark voor contact met het scheepvaartverkeer
was gevestigd. ,,Daar zagen we onlangs bij een
inspectie dat een aantal paaltjes die wij hadden
aangebracht ter markering van een zandpaadje
domweg waren omgezaagd. Een raadsel! Wie
doet nou zoiets? En waarom?’’
Stuifzand
Het web van paden in het Westduinpark kent
nog meer verrassingen. Er zijn namelijk ook

Groenbeheerder Ariën Tuin

verharde paden die volstrekt onbedoeld tot
zandpad verworden. Dat gebeurt al een paar
jaar in perioden waarin het stevig waait. Sinds
een groot deel van het gebied is ontdaan van
vegetatie die er eigenlijk niet thuishoorde,
waardoor de spreekwoordelijke ‘blanke top der
duinen’ weer zichtbaar werd, wordt menig wandel- en fietspad na stormachtig weer door een
laag stuifzand bedekt, vooral ter hoogte van de
De Savornin Lohmanlaan. Ondanks het feit dat
hier en daar maatregelen zijn genomen om de
verstuiving binnen de perken te houden, moet
de gemeente nog geregeld een bedrijf inschakelen om met shovels het stuifzand weer van de
paden te verwijderen.
Natuurlijke processen
‘Dat lijkt toch verdacht veel op dweilen met de
kraan open?’, zeggen we tegen Ariën Tuin. Hij
moet er wel om lachen en geeft dan toe: ,,Daar
heeft het inderdaad veel van weg. Maar dat is
uiteraard nooit de bedoeling geweest. Het is wel
de consequentie van het landelijke beleid om
duinlandschappen weer enigszins in oorspronkelijke staat terug te brengen en de natuur haar
werk te laten doen. Het volstuiven van paden is
overigens door het aanbrengen van schermen
en hekjes op een aantal plekken al een stuk
minder geworden. En op sommige plaatsen zie
je dat het duin echt tot rust begint te komen. We
houden dat goed in de gaten, want we nemen
met enige tussenpozen op een aantal vaste
plekken foto’s. Zo krijg je een goed beeld van de
natuurlijke processen die er gaande zijn.’’
Snel ingrijpen
,,Je moet hierbij trouwens ook bedenken dat
dit het drukst bezochte duingebied van het
Nederlandse vasteland is,’’ vervolgt Ariën.
,,Daardoor hebben heel veel mensen er direct
last van als er fiets- en wandelpaden onderstuiven. Voorlopig zal dat ongemak na stormachtige
dagen nog wel blijven. Maar we hebben inmiddels strakke afspraken gemaakt met twee aannemingsbedrijven om overmatig zand zo snel
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mogelijk weg te halen. Die bedrijven zitten ook
redelijk dichtbij, dus ze kunnen vlug ingrijpen.
Het gaat om Strukton Civiel, voorheen Ooms
Civiel, met een vestiging aan de haven, en
het loonwerkbedrijf Kleijweg uit Clingendael.
En let maar op: over een paar jaar zullen veel
grotere stukken duin tot rust zijn gekomen,
waardoor het stuifprobleem enkel nog bij zeer
hevige stormen voorkomt.’’
Bosjes van Poot
Onder de hondenuitlaters die dagelijks met
hun dier(en) de Bosjes van Poot bezoeken, ging

onlangs het gerucht rond dat de gemeente het
zogeheten uitrengebied wil verkleinen. Diverse
hekken die halverwege dit duinpark langs de
paden zijn geplaatst, zouden daarvan al een
voorbode zijn.
,,Onzin’’, reageert de groenbeheerder hoofdschuddend. ,,We hebben alleen een aantal
kwetsbare stukken van het bos tijdelijk omheind om de bodem daar tot rust te laten
komen. Het gaat daarbij om gebieden waar altijd veel stinzenplanten groeiden, verwilderde
sierplanten zoals sterhyacinten, lenteklokjes,
bosanemonen en vogelmelk. Die terreintjes
zijn de afgelopen jaren zo veelvuldig betreden
door dieren die er plasten en poepten én door
mensen en kinderen, dat de stinzenflora gevaar
liep. Daarom is op het stadhuis besloten een
aantal tijdelijke hekken te plaatsen voor een
periode van anderhalf à twee jaar. Zo kunnen stukken grond die het zwaar te verduren
hebben gehad zich weer herstellen. Want we
willen dat ook in de toekomst bezoekers met of
zonder hond kunnen blijven genieten van de
natuur in de Bosjes van Poot.’’

Nazaat van Anne Frank-boom op plein Nutsschool geplant
Aan de rand van het schoolplein van de Nutsschool aan de Laan van Poot is een jonge en zeer
bijzondere kastanjeboom geplant. Het is een nazaat van de zogeheten Anne Frankboom, de grote
kastanje waarop Anne Frank in het Achterhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht uitkeek en die
zij in haar dagboek diverse malen beschreef. De boom hield lang stand, maar hij bezweek tijdens
een storm in augustus 2010. Een groot aantal kastanjes van de boom werden echter bewaard om
daarmee ‘kinderen’ van de Anne Frankboom te
kweken. Zo zijn nu in Nederland tal van nazaten
van de boom beschikbaar gekomen, die op vele
plekken symbolisch worden geplant.
De zeven jaar oude kastanje bij de Nutsschool
werd op 19 april officieel ‘onthuld’ door kinderen
van de groepen 7 en 8, van wie enkele een paar
citaten uit het dagboek van Anne Frank voorlazen. Uiteraard was voordien in de lessen ruime
aandacht aan Anne Frank besteed.

Een leerling gaf met een gieter de net onthulde kastanje een
flinke hoeveelheid water, want het was een warme aprildag
De Vogelwijk . mei 2018
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Volleybalclub Vogelwijk 65 jaar
Door Dick van Rietschoten

Tijdens de laatste stuiptrekkingen van de winter ontving de wijkbladredactie een
intrigerende e-mail, met als onderwerp ’65-jarige groet 100-jarige’. Na het openen
van de digitale brief werd al snel duidelijk waar het om ging: komende zomer
viert de Vogelwijk weliswaar z’n eeuwfeest, maar tegelijkertijd is er in de wijk nog
een ander jubileum waarbij dient te worden stilgestaan. De Vogelwijk Volleybalclub, voortgekomen uit de wijkvereniging, viert dit jaar namelijk z’n 65ste
verjaardag. Was getekend: Willem Korteweg, voorzitter van de nog altijd - in
zowel figuurlijke als letterlijke zin - springlevende club.

Geen ouweknarren
Een afspraak met Willem was snel gemaakt.
Voor het gesprek in zijn huis aan de Laan
van Poot had hij mede-volleyballer én
penningmeester Han Jonkers van het Eiber
plein uitgenodigd, want Han (62) is veteraan in
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het gezelschap, weliswaar niet in leeftijd maar
wel in dienstjaren. Hij is al twintig jaar lid. Daar
kan Willem (69) met z’n twaalfjarige lidmaatschap nog niet aan tippen.
We zijn nog maar nauwelijks aan de praat of
Willem benadrukt de vitaliteit van zijn vereni-

ging. ,,Er hebben begin deze eeuw vrij veel
senioren bij ons gespeeld, onder wie zelfs
tachtigers, maar de laatste jaren is er aardig
wat jongere aanwas geweest. De groei zit nu
bij de veertigers en vijftigers die op woensdagavonden met elkaar een balletje willen slaan.
En dat hoeven allang niet meer niet louter
heren te zijn. We hebben de afgelopen tien
jaar ook vrouwen gehad die meespeelden en
onlangs heeft zich weer een nieuwe volleybalster bij ons aangesloten. Wie zich opgeeft,
zal er geen spijt van hebben, want het is een
hartstikke gezellige en sociale club.’’
Bonte schakering
Wijkvereniging De Vogelwijk, opgericht in de
zomer van 1945, heeft in de tweede helft van
de vorige eeuw een bonte schakering aan clubs
gehad, vooral in de jaren zestig en zeventig.
Het varieerde van zwemclubs (voor volwassenen en kinderen), gymclubs voor dames en
heren en een schaakclub tot onder meer een
legpuzzelclub, een leesclub, een fotografieclub
en een gezelschap van postzegelverzamelaars.
Daar zijn er nog maar weinig van over, maar
de eerbiedwaardige volleybalclub heeft tot nu
toe alle stormen doorstaan. De één na oudste
is de ook nog altijd actieve damesgymclub.
Verder kennen we vandaag de dag nog een jeu
de boulesclub, een ‘huiskamerbridgeclub’ en
een mannengroep die elke dinsdagavond aan
conditietraining doet.
Archief
Hoe weten de heren Korteweg en Jonker
eigenlijk zo zeker dat hun club dit jaar de
leeftijd van 65 jaar behaalt? ,,Dat kunnen we
bewijzen’’, zegt Willem zelfverzekerd. Hij pakt
een grote gele map en slaat die open. ,,Dit
kun je beschouwen als het clubarchief. Dat
he ik geërfd van mijn voorganger Hans van
Geest. En kijk eens: hier hebben we een verslag van de viering van het 25-jarig bestaan in
1978. Exact staat hier beschreven dat de club
is opgericht op 3 september 1953. Toen luidde

Bestuursleden Willem en Han

de officiële benaming nog ‘Heren Gymnastieken Volleybalclub van wijkvereniging De
Vogelwijk’. In de archiefstukken kun je lezen dat
het 25-jarig jubileum destijds serieus is gevierd
en dat wijnhandelaar Ger van Zaane van het
Distelvinkenplein, die toen zelf ook clublid was,
uit eigen kelder de spiritualiën voor het feest
heeft verzorgd.’’
Conciërge
De volleybalclub speelde kort na de oprichting
eerst een paar maanden in een gymzaal van
een school in het Statenkwartier. ,,Waarom
daar helemaal, is niet meer te achterhalen,’’
zegt de huidige voorzitter. ,,Maar al snel bood
de Houtrustschool aan het Nachtegaalplein
speelruimte aan. Dat ging goed, maar niet tot
vreugde van de conciërge, die elke speelavond
twee keer van huis moest om de school te
openen en vervolgens weer op slot te doen.
Volgens de overlevering kwam hij dan tegen
tien uur de gymzaal binnen, waar men vaak
nog volop in een match verwikkeld was, en dan
riep hij geïrriteerd en met luider stem ‘Heren,
het is de hoogste tijd!’ Dat is nog vele jaren
lang een vaste uitdrukking in de club geweest.
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We gebruiken ‘m zelfs nóg wel eens, hoewel
natuurlijk niemand de oorsprong ervan heeft
meegemaakt.’’
Heldringschool
In 1958 kreeg de volleybalclub onderdak in de
Heldringschool aan het IJsvogelplein, waar
maar liefst 55 jaar lang afgezien van de zomervakantie bijna wekelijks werd gespeeld. Toen
de oude Heldringschool in 2013 werd afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw,
weken de volleyballers uit naar de HALO. En
toen deze sportacademie vorig najaar definitief z’n deuren sloot, verhuisden de spelers
naar het complex met sport- en fitnessruimten
achter de Nutsschool, sinds kort Health &
Sports Club Westduin geheten. ,,De huur is hier
voor ons helaas wat aan de stevige kant’’, tekent Willem Korteweg aan, ,,maar we hebben
een mooie en goed verlichte zaal. Dat sport- en
fitnesscomplex wordt trouwens mooi opgeknapt. Er komt zelfs een horecagedeelte in.’’
De club speelt elke woensdagvond vanaf 21.00
uur, maar dat wordt binnenkort 20.30 uur.
,,Zeker voor mensen die nog een baan hebben,
is dat een betere tijd’’, aldus Willem.
Jubileumdiner
Hoewel de wijkvereniging af en toe een
donatie heeft verricht, zoals voor de aanschaf
van een paar nieuwe volleyballen, bedruipt
de club zich helemaal zelf. Iedereen stort
jaarlijks 100 euro in een pot en daaruit wordt
onder meer de zaalhuur betaald. Wel springt
de wijkvereniging nu bij met een bijdrage
voor de viering van het 65-jarig bestaan van
de club, dat op 6 juni zal plaatsvinden. Bij het
jubileumdiner schuiven niet alleen leden aan,
maar ook oud-leden die wegens hoge leeftijd
of gezondheidsproblemen hebben moeten
afhaken.
,,Ik ben nog altijd blij dat ik lid ben geworden’’,
zegt Han Jonkers. ,,Het is echt een hartstikke
leuke club, met een grote sociale betrokken-

heid.’’ Han kan het weten, want hij volleybalt
er al twee decennia met veel plezier en heeft
de kameraadschap aan den lijve ondervonden.
,,Ik kom oorspronkelijk uit Groningen, waar
ik bij KPN werkte. Daar was ik lid van een
soortgelijk clubje. Toen ik eind jaren negentig
als KPN’er naar Den Haag verhuisde en in de
Vogelwijk kwam te wonen, ontdekte ik via
het wijkblad dat hier ook een informele volleybalclub bleek te bestaan. Ik heb me direct
aangemeld.’’
Uitbreiding
Willem Korteweg weet dat de club niet alle
65 jaar van z’n bestaan een grote bloei heeft
gekend. ,,Er zijn perioden geweest dat men
moest vechten voor het voortbestaan. Dan
waren er bijvoorbeeld nog maar acht of tien
leden. Maar altijd wist men het hoofd boven
water te houden. Momenteel zitten we in
een periode van groei en hebben we achttien
leden, een mooi aantal. Maar in elke club
heb je verloop, dus ook bij ons, en ook kan
niet iedereen elke woensdag aanwezig zijn.
Belangstellenden voor het lidmaatschap zijn
dus altijd welkom. En als we op een spelavond
meer dan twaalf spelers hebben - twee teams
van zes – staan er gewoon een paar langs de
kant en is het tijdens de wedstrijd een kwestie
van ‘indraaien’. We spelen serieus, maar niet
bloedfanatiek, en we hanteren niet de strikte
spelprincipes van het ‘hogere volleybal’. Maar
bijna altijd zeggen we na afloop tegen elkaar:
Lekker gespeeld!’’

Zin
gekregen?
Neem contact op met
de volleybalvereniging via
Willem Korteweg:
whkorteweg@xs4all.nl
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Eerste stap gezet op weg naar
een ‘hartveilige’ Vogelwijk
Door Dick van Rietschoten
De belangstelling was helaas verre van overweldigend, maar desondanks hing er op zaterdagmiddag 21 april op het winkelpleintje aan
de Mezenlaan een feestelijke sfeer in de lucht.
Eendrachtig onthulden stadsdeeldirecteur
Annette de Graaf en wijkvoorzitter Redmar
Wolf een aan de buitenmuur van bakkerswinkel Driessen bevestigde AED, oftewel een
Automatische Externe Defibrillator. Met dit
apparaat, dat via een cijfercode door hulpverleners van de muur te halen is, kunnen stroomstoten worden toegediend aan mensen die
getroffen zijn door een acute hartstilstand.
Vrijwilligers
Het gaat hier om de eerste ‘buitenkast’ met
een AED in de wijk. Binnenkort zullen er op
verschillende plekken verspreid over de wijk
nog zes volgen. Daarmee is dit deel van de stad
hard op weg een ‘hartveilige’ wijk te worden,
een gebied waar iemand met een hartstilstand
binnen zes minuten nadat 112 is gebeld kan
worden gereanimeerd, in afwachting van de
komst van een ambulance. Die reanimatie
wordt gedaan door vrijwilligers – in onze wijk
wonen er inmiddels al ruim honderd - die met
succes een cursus hartmassage en AED-gebruik
hebben gevolgd. Als de alarmcentrale 112 een
melding krijgt over een hartstilstand, worden
de in de buurt wonende vrijwillige hulpverleners opgeroepen om naar de plek des onheils
te gaan, hartmassage te geven en de dichtstbijzijnde AED daarheen te brengen.
Er komt ook AED-apparatuur te hangen
aan de buitenmuren van de Heldringschool
(IJsvogelplein), het fitness- en wellnesscentrum
achter de Nutsschool (Laan van Poot), de VrijKatholieke St. Albaankerk (Rietzangerlaan),
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Sporthal Houtrust (begin v.d. Laan van Poot)
en bij de adressen Kraaienlaan 90 en Sportlaan
1080.
Trots en blij
Met de beschikbaarheid van deze AED’s komt
de grote wens uit van de drie initiatiefnemers
uit de wijk die zich hier de afgelopen anderhalf
jaar sterk voor hebben beijverd: Han Mulder
(een ‘ervaringsdeskundige’ die enkele jaren geleden zelf een hartstilstand kreeg en dit dankzij
reanimatie van omstanders kan navertellen),
Walda Goldbach en Anneke Malherbe. Het
behoeft geen betoog dat zij bij het AED-feestje
op het Mezenpleintje trots en blij rondliepen
en tevens instemmend knikten toen stadsdeeldirecteur Annette de Graaf de paradoxale
hoop uitsprak dat de apparatuur nooit zou

Redmar en Annette onthullen de AED bij de bakkerswinkel

Initiatiefnemers Han Mulder, Walda Goldbach en
Anneke Malherbe met de pop waarmee even later een
demonstratie reanimeren werd gegeven

hoeven worden gebruikt. Ter verhoging van de
feestvreugde had bakker Victor Driessen voor
de gelegenheid gebakjes vervaardigd die waren
voorzien van het logo ‘Vogelwijk Hartveilig’. Ze
smaakten voortreffelijk bij de uitgereikte glazen
koele bubbelwijn.
Zoals eerder al gemeld wordt er op zaterdag 15
september in het kader van de jubileumfestiviteiten in onze wijk een collectieve cursus reanimatie voor 100 Vogelwijkbewoners tegelijk gegeven.
Locatie: sporthal Houtrust, Laan van Poot.
Aanvang: 15.00 uur. Voor wie al in het bezit is
van een certificaat is deze cursus tevens bedoeld
als bijscholing. Na afloop zal hun certificaat
worden verlengd. Nieuwelingen kunnen zich
na het volgen van de instructie op 15 september
aanmelden voor een aanvullende (korte) cursus
om zo in het bezit te komen van de volledige
certificering als burgerhulpverlener.
Deelname is kosteloos. Aanmelden graag via
e-mail: aedvogelwijk@gmail.com

Iron bricks van Nieboerweg hergebruikt in Papaverhof
Tijdens het feestje van 21 april op de stoep voor de bakkerswinkel
sloeg wijkvoorzitter Redmar Wolf twee vliegen in één klap. Hij deelde
namelijk twee cadeaus uit, voor twee totaal verschillende doeleinden.
Voordat hij meehielp met de onthulling van een levensreddend AEDapparaat – een geschenk van de wijkvereniging – overhandigde hij
symbolisch een zwaar stuk straattegel aan Jos Praat, voorzitter van de
bewonersvereniging van het iconische wooncomplex Papaverhof in de
Bloemenbuurt.
Het ging om een zogeheten iron brick, in de wandeling aangeduid als
‘dropjestegel’. Honderden van deze klassieke tegels uit het begin van
de vorige eeuw lagen tot voor kort in de trottoirs van een deel van de
Nieboerweg, langs de duinrand en de Bosjes van Poot. De tegels, die
niet meer worden gefabriceerd en moeilijk te krijgen zijn, werden hier
in februari verwijderd om naar de Papaverhof te verhuizen. Rond het
plantsoen te midden van dit architectonisch rijksmonument hadden
Redmar overhandigt Jos Praat van de
oorspronkelijk iron bricks gelegen, maar de helft daarvan is in de loop Papaverhof een symbolische iron brick
der tijd verdwenen. Nu wordt in de Papaverhof, die binnenkort ook 100
jaar bestaat, het originele plaveisel rond het perk in ere hersteld. Hier komen de tegels immers veel beter
tot hun recht dan op een onbebouwd stukje Nieboerweg. Overigens heeft de gemeente verzuimd hieraan tijdig ruchtbaarheid te geven. Zo kon het gebeuren dat raadsleden van de Haagse Stadspartij begin
maart verontwaardigd vragen aan B & W stelden over het weghalen van een stuk historische bestrating
aan de Nieboerweg, een daad die werd afgeschilderd als cultuurbarbarisme.
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De Laer is er niet alleen voor koffie en een simpel broodje

Relaxed brassen tussen de rails
Door Madelon Kranenburg

Wie over de Houtrustbrug rijdt of wandelt, kan het nauwelijks ontgaan dat tussen
de sporen van lijn 11 aan het begin van de Van Boetzelaerlaan een klassiek koffietentje staat, zo eentje waarvan je er in de stad steeds minder ziet. Dit voormalige
koffiehuis, destijds bekend onder de naam Paviljoen Withuis, wisselde ruim een
jaar geleden van eigenaar. De nieuwe uitbaters Sylvia Hendriks en Gerrit Reinders
hebben het omgetoverd tot een goed lopende brasserie, pardon… brasserij, want
zo hebben ze het gedoopt. Voluit: Brasserij De Laer, met een knipoog naar de naam
Van Boetzelaer. Tijd voor een nadere kennismaking.
Garnalenkroketjes
Geen witte zachte puntjes meer, met enkel een
plakje kaas of een gekookt eitje als beleg, maar
een Croque Madame en garnalenkroketjes
van vishandel Zoutenbier sieren nu de lunch-

14

De Vogelwijk . mei 2018

kaart. Sylvia Hendriks heeft op een middag
rond vier uur even tijd voor een gesprekje.
Het is niet gemakkelijk zo’n geschikt moment
te vinden, want het horecabedrijf gaat altijd
door. Zeker bij Brasserij de Laer, waar zowel

Sylvia als Gerrit afwisselend in de keuken en
in de bediening staan. In ruim één jaar tijd is
deze uitspanning een begrip geworden in de
Vogelwijk en directe omgeving. Hoe is het allemaal zo gekomen?
Horeca-ervaring
Sylvia steekt van wal: ,,Ik heb ruim negen jaar
gewerkt op tennispark Berg en Dal in de Bosjes
van Pex, waar ik samen met de eigenaar de
brasserie heb opgezet. Maar op de achtergrond
speelde ook altijd nog de wens, om samen met
mijn man Gerrit een eigen zaak te beginnen.
Ook Gerrit heeft ervaring in de horeca, want
voordat hij een eigen aannemersbedrijf begon,
had hij met zijn toenmalige relatie een aantal jaren café Sint Joris en de Draeck aan het
Koningsplein.”
Knus en sfeervol
Diezelfde Gerrit legt nu buiten de laatste hand
aan de nieuwe beschutting van het terras en
roept zijn vrouw voor kort overleg. Even tijd om
een indruk te krijgen van het interieur, met de
uitstraling van een bruine kroeg. ,,We vonden dat het knus en sfeervol moest worden”,
vervolgt Sylvia even later. ,,De gordijntjes heb
ik zelf genaaid en de inboedel is goed, maar
tweedehands. Dat geeft direct iets warms en
gemoedelijks. We zijn het hele land doorgereden en hebben een groot aantal kringloopwinkels bezocht, op zoek naar geschikt meubilair.”
De Laer is er niet alleen voor een kop koffie, een
drankje of een lekkere lunch, maar je kunt er
ook dineren. Je zou het zo van de buitenkant
niet zeggen, maar Sylvia en Gerrit kunnen
maar liefst dertig gasten per avond bedienen.
Ook de borrel- en dinerclub ‘De Vrije Vogels’
heeft deze stek inmiddels weten te vinden.
,,We ontvangen wel vaker grote gezelschap-

pen”, vertelt Sylvia. ,,Op zaterdag of maandag
zijn we bovendien af te huren voor feesten en
partijen.”
Oudere jongeren
De loop zat er al vrij snel goed in. Sylvia: ,,We
zijn begonnen met een actie voor de buurt: een
dagschotel voor 9,50. Sindsdien zijn heel wat
mensen terug blijven komen.” Veel klanten die
deze middag de zaak binnenstappen, worden
als goede vrienden hartelijk begroet. Sylvia:
,,We hebben het afgelopen jaar gemerkt, dat
we duidelijk in een behoefte voorzien bij de
zogeheten oudere jongeren.’’ Met deze door
Van Kooten en De Bie ‘uitgevonden’ leeftijdscategorie bedoelt ze de groep die niet meer
geregeld uitgaat, maar dat in het verleden wel
heeft gedaan. ,,En het is heel grappig: we zien
vaak dat mensen elkaar hier na vele jaren weer
tegenkomen.”
Jeu de boules-banen
Sylvia noemt zich een hobbykok. Maar dat ze
zichzelf en Gerrit met deze omschrijving tekort
doet, bewijzen de lovende recensies die op internet terug te vinden zijn. Sylvia: ,,We hebben
een vaste kaart en wisselende weekschotels.”
Twee populaire vaste gerechten licht ze er even
uit: ,,Een biefstuk, zwemmend in de jus, met
twee witte boterhammen, friet en sla is zeer
gewild, maar ook de kaasfondue, die we desgewenst ook voor één persoon kunnen serveren.’’
Voordat we het gesprek beëindigen, komt
Sylvia nog met een nieuwtje: ,,We gaan een
vergunning aanvragen om hier buiten twee
jeu de boules-banen aan te mogen leggen. Dan
kunnen we bijvoorbeeld een Franse middag
gaan organiseren, met wijn en een kaasplankje.
Oh, ik zie het al helemaal voor me”, zegt ze
enthousiast.

BRASSERIJ DE LAER
van Boetzelaerlaan 13E

Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00-23.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur.
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Wijkvereniging houdt bij bouw
wooncomplex vinger aan de pols
Door Eelco de Jongh, voorzitter Overleg Convenantpartners HALO-terrein
Het te bouwen appartementencomplex
Hellasduin op de plek waar nu de voormalige
HALO wordt gesloopt, zal niet afwijken van
de eerder gemaakte afspraken over de maximale bouwhoogte. Dat is de uitkomst van een
informatieavond voor omwonenden die de
kopersvereniging Hellasduin begin maart heeft
gehouden. De meerderheid van de omwonenden gaf aan niets te voelen voor een hogere
bouwhoogte dan de eerder overeengekomen
maximale 16 meter.
Kopersvereniging Hellasduin presenteerde op
genoemde avond ook het Voorlopig Ontwerp
van het complex. De meeste aanwezigen beoor-

deelden het ontwerp als passend en mooi.
Ook de groeninvulling van de zone rond het
toekomstig complex kwam aan de orde. De
gemeente had eerder na overleg tussen de convenantpartners (wijkvereniging, Haag Atletiek,
handbalvereniging Hellas en de gemeente zelf)
de al verleende kapvergunning voor 50 bomen
op deze kavel weer ingetrokken en aangegeven gezamenlijk met alle belanghebbenden
nog eens te willen bezien hoe het kappen
van – zo min mogelijk - bomen kan worden
gecombineerd met een herbeplantingsplan. Tot
geruststelling van de bezoekers van de informatieavond zegde de kopersvereniging toe aan
die wens tegemoet te willen komen.

De sloop van het HALO-complex is in volle gang
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Overlegmodus
De Vereniging Kopers Hellasduin, die op het
vroegere HALO-terrein voor overwegend eigen
gebruik appartementen wil realiseren, heeft
in september 2017 formeel een optie verkregen om de grond aan de Laan van Poot van de
gemeente te kunnen kopen. Al in 2014 sloten
wijkvereniging De Vogelwijk, handbalclub
Hellas, Haag Atletiek en de gemeente met
elkaar een convenant. Daarin spraken ze af met
elkaar te willen overleggen over de herinrichting van het terrein.
Sinds de kopersvereniging een optie op de
grond heeft kunnen nemen, betrekken de
convenantpartners deze toekomstige bewoners
van Hellasduin in hun overleg. Zo vormen de
convenantpartners de schakel tussen wijkbewoners en sporters aan de ene kant en de belangen van de kopersvereniging aan de andere
kant. Tot nu tot bewijst deze constructie zich
als zeer constructief en het is voor de gemeente
een goed instrument om het oor dicht bij de
belangen en wensen van de betrokken partijen
te leggen.

Groenplan
De rol van de wijkvereniging in het convenant is
die van een klankbord. De vertegenwoordigers
van de wijkvereniging luisteren naar wat er in
de wijk leeft en vertalen dat in het overleg met
betrokkenen. Het recente voorkomen van de
kap van bijna 50 bomen op het terrein is een
mooi voorbeeld van hoe alle betrokkenen in
overleg met elkaar praktische oplossingen zoeken en die ook vinden. Voorlopig wordt er niets
gekapt en de kopersvereniging Hellasduin zal
een plan opstellen voor de toekomstige inrichting van de groenzone. Als er voor de bomen die
toch moeten verdwijnen genoeg nieuwe bomen
terugkomen, is de verwachting dat ook wat
dat betreft door overleg juridische procedures
voorkomen kunnen worden.
Sportvelden definitief
In het overleg tussen de convenantpartners is
inmiddels ook de definitieve herinrichting van
de sportvelden achter het bouwterrein vastgesteld. Aanvankelijk presenteerde de gemeente
plannen waarin nog maar in beperkte mate

Bouwplan Hellasduin naar fase van Definitief Ontwerp
Door Paul Lohmann, voorzitter Vereniging Kopers Hellasduin
Begin april hebben de (30)
leden van de Vereniging Kopers
Hellasduin unaniem ingestemd
met het door IAA-architecten
uitgewerkte Voorlopig Ontwerp
(VO) van de beide Urban Villas
die in 2020 op de voormalige
HALO-locatie zullen zijn verrezen. Het complex zal in totaal
38 appartementen tellen, die in
grootte variëren tussen de 80 en
190 m2.
Begin maart is een positieve
bijeenkomst gehouden met
de toekomstige overburen op
de Laan van Poot, waarbij het
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Voorlopig Ontwerp aan hen
gepresenteerd is. Daarbij is
verkend of er wellicht medewerking verkregen kon worden
voor een verhoging van de
bouwhoogte van 16 meter naar
17.60 meter. Op basis van de
reacties van de direct omwonenden én de gesprekken die
daarna gevoerd zijn met het
bestuur van de wijkvereniging,
hebben de leden van de kopersvereniging Hellasduin daarop
besloten het voorstel om hoger
te bouwen in te trekken.

Duurzaamheid
Naast de goedkeuring van het
VO hebben de leden ook ingestemd met een pakket duurzaamheidsmaatregelen naar de
eisen van deze tijd. Hellasduin
krijgt géén gasaansluitingen,
de daken krijgen zonnepanelen
en er komt apparatuur voor
warmte/koude-opslag en een
verwarmingssysteem via de
wanden.
In de tweede helft van mei en
de eerste twee weken van juni
zullen de leden op basis van de
volgorde van deelname hun

Achter het oude HALO-terrein wordt druk gewerkt aan de herinrichting van sportvelden

verschillende sporten konden worden beoefend.
Dankzij het overleg en de kennis en ervaring
van de betrokken sportverenigingen konden
deze plannen gezamenlijk worden doorontwikkeld naar een definitieve ontwerp: twee ‘padelbanen’ en een groot multifunctioneel kunst-

keuze uit de 38 appartementen
maken. Daartoe heeft makelaarskantoor Korff de Gids een
zo objectief mogelijke model
gemaakt voor de omslag van
de stichtingskosten over de 38
appartementen, zodat de leden
weten welk prijskaartje straks (in
redelijkheid) aan het appartement van hun keuze komt te
hangen.
Casco
De keuze die de leden maken,
betreft slechts het casco. Dit
wil zeggen dat alle onderdelen
van het appartement waar de
toekomstige bewoners nog zelf
een keuze in kunnen maken
uit de berekening weggelaten

grasveld dat behalve voor handbal ook geschikt
is voor andere sporten, zoals hockey en tennis.
Dat is een mooi eindresultaat na een proces van
ruim anderhalf jaar overleg. Met de aanleg zal
op korte termijn worden begonnen, zodat er nog
deze zomer volop op gespeeld kan worden.

zijn. Ze hebben de komende
maanden de gelegenheid
om de indeling van hun te
bouwen appartement zelf te
bepalen, zoals de plaatsing van
de binnenwanden, de keuken,
badkamer(s), toilet(ten), (vloer)
tegels en deuren.
Omdat het Voorlopig Ontwerp
nu uitgewerkt kan worden tot
een Definitief Ontwerp, is inmiddels een werkgroep ‘Groen’ in
het leven geroepen die aan de
slag gaat met onder meer de
gemeenschappelijk tuinaanleg
en de herplanting van bomen
die onontkoombaar zullen
moeten worden gekapt.
Naar verwachting komt deze
werkgroep komend najaar

met een ontwerp.
Zodra het Definitief Ontwerp
door de leden is geaccepteerd, zal in het najaar bij de
gemeente de aanvraag voor
de Omgevingsvergunning
worden gedaan, opdat met de
daadwerkelijke bouw in maart/
april 2019 kan worden begonnen. Rekening houdend met
een bouwtijd van maximaal 16
maanden, kunnen de eerste bewoners eind 2020 hun nieuwe
appartement betrekken.

Mochten lezers geïnteresseerd zijn
in dit bijzondere project: er zijn
nog acht plekken te vergeven, zie
www.hellasduin.nl
De Vogelwijk . mei 2018
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Running Dinner bezorgt 100 deelnem
Door Dick van Rietschoten
Bernadette van Gigch en Karen Sjouke hadden
het vurig gehoopt, maar durfden twee maanden geleden nog niet te verwachten dat hun
plan werkelijkheid zou worden. Toch kwam de
droom van deze wijkbewoonsters op 24 maart
glorieus uit. Na al enkele malen met succes
een zogeheten Running Dinner in de wijk te
hebben georganiseerd, wilde het damesduo dit
voorjaar een speciale editie van dit culinaire
evenement, waarbij kleine groepjes wijkbewoners op drie verschillende adressen (inclusief
eigen huis) een driegangenmenu consumeren.
Omdat de wijk 100 jaar bestaat, probeerden ze
100 wijkbewoners voor een Running Dinner op
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de been te brengen. En dat lukte wonderwel.
De datum van 24 maart hadden Bernadette
en Karen gekozen om tegelijk te vieren dat
de daaropvolgende nacht de zomertijd zou
ingaan.
Startborrel
Doorgaans spreken we alleen in de
Sinterklaastijd van een heerlijk avondje, maar
nu mocht het in maart ook. Heerlijk in beide
betekenissen. Het begon al met een startborrel bij Houtrust Squash, waarbij overigens niet
alle deelnemers aanwezig konden zijn omdat
sommigen nog thuis stonden te kokkerel-

len voor de gasten die langs zouden
komen. Aan de bijgaande groepsfoto
is duidelijk af te lezen dat iedereen er
toen al zin in had.
Alle deelnemers kregen tijdens het apéritief de adressen mee waar ze - naast
hun eigen adres - voor een bepaalde
dinergang terechtkonden. Bovendien
ontving iedereen ter verhoging van de
sfeer een gekleurd lampje dat bij het
wandelen van het ene pop-up-restaurantje naar het andere gedragen kon
worden. Zo zag je later op de avond in
vele lanen dansende lichtjes flakkeren.

mers heerlijke avond

Bernadette en Karen waren tijdens de startborrel nog
druk in de weer met de voorbereidingen.

‘We hebben genoten!’
De reacties na afloop logen er niet om.
De organisatrices werden bedolven
onder geestdriftige e-mails. Leuk om
bij ‘vreemde’ mensen binnen te komen.
En opvallend om te constateren hoeveel
dwarsverbanden er in onze wijk zijn,
schreef iemand. Een ander juichte:
Wat een fantastische avond. Veel te snel
voorbij, maar met herinneringen om te
koesteren. Dank voor de vlekkeloze organisatie. We hebben genoten!
Nog een reactie: Het was weer een heerlijke avond, bedankt! Alles liep gesmeerd.
Knap werk!
Ook deze mail was tekenend voor de
sfeer: We hebben genoten van de warme
hartelijkheid, de heerlijke maaltijden en
de ontspannen conversaties. Wij waren
te gast op de Pauwenlaan (voorgerecht)
en op de Kramsvogellaan (hoofdgerecht).
Het dessert was bij ons op de Sijzenlaan.
Tot in de kleine uurtjes bleven onze gasten bij ons, zo gezellig was het!
Bernadette en Karen hebben laten
weten dat er dit jaar geen Running
Dinner meer komt, maar dat er volgend
jaar maart beslist weer eentje zal worden georganiseerd.
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VogelVrijmarkt: boeken, kleding en
Door Dick van Rietschoten
‘Minder belangstelling voor tvuitzending Koningsdag dan vorig
jaar’ luidde een van de nieuwsberichten op vrijdag 27 april. Een
oorzaak stond er niet bij, maar
voor de hand lag dat meer mensen er de voorkeur aan hadden
gegeven een gezellige vrijmarkt
te bezoeken, zoals de ‘onze’ op
het IJsvogelplein, dan in de huiskamer de Groningse avonturen
van de koninklijke familie te
volgen. De VogelVrijmarkt wekte
inderdaad de indruk een groter
publiek te trekken dan in 2017.
Opvallend was tegelijkertijd dat
er in de wijk meer vlaggen leken
te wapperen dan de afgelopen
jaren.
De markt bood als vanouds de
vrolijke chaos die we gewend
zijn, met naast de gebruikelijke
tweedehands boeken en speelgoed dit jaar ook opmerkelijk
veel kleding. Daarnaast waren er
extra attracties, zoals de mobiele
pizzeria, musicerende kinderen,
kermisachtig gooi-, smijt- en
schietwerk en een gevarieerd
aanbod aan zelfgebakken
lekkernijen. Er was zelfs een
informatiekraam van de Haagse
vereniging van tuinliefhebbers,
Groei & Bloei. En wie na een
bezoek aan het IJsvogelplein nog
even vreemdging met de Grote
Vrijmarktbroer op de Frederik
Hendriklaan, werd daar via de
oude tram die er rondjes reed
opnieuw met de Vogelwijk geconfronteerd.
22
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Mini-enquête grondwateroverlast

Beste wijkbewoner,
Voor de Grondwatercommissie van de Vogelwijk is het erg
belangrijk te weten, of wijkbewoners in de periode tussen
november 2017 en begin mei 2018 (weer) last van grond
water in hun kelder hebben gehad. De commissie wil daarom
bewoners met een kelder twee vragen stellen.
Dringend verzoek aan de deelnemers: wilt u zo snel mogelijk
(in ieder geval vóór 19 mei) reageren en uw antwoorden
voorzien van uw naam en adres naar de commissie mailen?
VRAGEN
1. Heeft u in uw kelder ooit maatregelen tegen grond
wateroverlast genomen en zo ja wanneer?
2. Heeft u de afgelopen winter (november 2017 t/m april
2018) grondwateroverlast in enige vorm gehad?
Beide vragen kunt u eenvoudig met ja/nee/datum beantwoorden, maar nadere toelichtingen zijn absoluut zeer
welkom.
U kunt uw (graag genummerde) antwoorden mailen naar:
wggv@ziggo.nl onder vermelding van ‘Enquête grondwateroverlast’. Vergeet alstublieft niet uw adres te vermelden!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens de Grondwatercommissie,
Edu Goldbach, Pauwenlaan 28

Toelichting
Medio oktober 2017 heeft de
gemeente op verzoek van de
Grondwatercommissie Vogelwijk
alle negen ondergrondse infiltratiebekkens in de wijk afgesloten,
met als doel grondwateroverlast
in de winter zo veel mogelijk
te voorkomen. De verwachting
daarbij was dat het grondwaterpeil door het stoppen van de
infiltraties lager zou worden dan in
voorgaande winters.
Uit metingen via de peilbuizen in
de wijk is echter gebleken dat het
grondwaterpeil in de genoemde
periode nauwelijks is gedaald
en in de hele wijk eind april nog
bóven min 2 meter onder het
maaiveld stond.
Dit feit, alsmede de ontvangst van
nogal wat klachten van wijkbewoners over nieuwe grondwateroverlast gedurende de afgelopen
winter, vormt aanleiding voor de
Grondwatercommissie om
- in aansluiting op een eerdere
enquête in 2014 - nu deze minienquête te houden.
Reageer s.v.p.!
Voor onze wijk zijn uw antwoorden van groot belang: wij willen
die namelijk gebruiken bij het
komend overleg met de gemeente over (door haar te nemen)
maatregelen ter vermindering van
de grondwateroverlast.
Deelnemers aan de enquête van
2014 hebben dit bericht inmiddels
per e-mail ontvangen.
De enquête zal ook gepubliceerd
worden op de Vogelwijk-website
www.vogelwijkdenhaag.nl
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Bericht van de Ouderencommissie
Door Ine Essing en Marjan Scheeres, Commissie Ouderenactiviteiten

In maart en april hebben we weer een paar
leuke dingen gedaan. De wandeling van 10
april in het Hyacintenbos in Ockenburgh
onder leiding van een IVN-gids maakten we
onder een stralende zon. Omdat het zo koud
was geweest, waren de hyacinten helaas nog
niet in bloei. Alles was een paar weken later
dan normaal. Voor de hyacinten moeten we
dus nog een keer terug komen, maar er was
toch genoeg te zien en te horen. We zagen
buizerds en hoorden spechten en de gids
wees ons op allerlei specifieke dingen in dit
speciale stukje bos.

De familie Den Heijer sloofde zich enorm uit
om het ons naar de zin te maken en ons te laten
proeven van de vis die zij in hun zaak verkopen en serveren. Daarnaast hebben ze nog
een inkijkje gegeven in hun keuken, door een
demonstratie te geven van het fileren van een
kabeljauw en het uitsnijden van de ‘wangetjes’,
het meest delicate stukje van deze vis. Deze
werden ter plekke voor ons gebakken en opgediend. Heerlijk!

Op het terras bij de buitenplaats Ockenburgh

We besloten deze wandeling bij Kasserie Ock,
waar telkens als je er komt wel weer wat veranderd is. Vele vrijwilligers werken hard aan
het herstel van het oude landhuis en de tuin
er omheen. Nu zagen we de pas aangelegde
moestuin, naar een ontwerp zoals het lange
tijd geleden was, met kruiden en ‘vergeten
groenten’.

Voorjaarslunch bij Den Heijer
De lunch van eind maart bij de visspeciaalzaak van Martin en Hélène den Heijer in de
Fahrenheitstraat was een fantastische belevenis. De 23 zitplaatsen die het horecagedeelte
in de zaak telt, waren in no time volgeboekt.
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Bij deze lunch zagen we ook een aantal nieuwe
gezichten. Aan elke tafel werd geanimeerd
gepraat en er werden weer nieuwe contacten
gelegd of oude contacten aangehaald. Aan het
einde van de maaltijd met vier verschillende
gerechtjes was iedereen voldaan. Sommigen
zullen daarna – zoals voorspeld - de avond-

Andere activiteiten

Samen genieten van diverse visgerechten

maaltijd wel hebben beperkt of zelfs geheel
overgeslagen. Omdat we veel mensen hebben
moeten teleurstellen doordat er niet meer
zitplaatsen waren, zullen we bezien of we deze
activiteit in het najaar nog een keer kunnen
herhalen voor degenen die nu op de ‘reservelijst’ terecht waren gekomen.

HoutrustKoffie
Op 16 april konden we voor onze twee
wekelijkse koffieochtend niet terecht op ons
vertrouwde plekje bij Tennispark Houtrust
en zijn we uitgeweken naar Houtrust Squash.
Daar waren 21 wijkbewoners om met elkaar
te praten, koffie te drinken en afspraken te
maken voor andere uitjes. Het was er weer
zeer geanimeerd en voor velen waren de
smoothies niet te weerstaan. Het is leuk om te
zien dat er steeds weer nieuwe mensen langs
komen. We hopen dat ze aansluiting vinden en
nog eens terug komen.
Ook in de zomermaanden gaan deze koffieochtenden op de 1e en 3e maandag van de
maand van 10 tot 12 uur gewoon door, dan
weer op de vertrouwde plek bij tennispark
Houtrust en wellicht bij mooi weer lekker op
het terras. De eerstvolgende data zijn 7 mei
(21 mei niet, want dan is het Pinksteren), 4 en
18 juni, 2 en 16 juli.

Het is fijn om te merken dat men elkaar
steeds beter leert kennen en daardoor ook
andere activiteiten met elkaar gaat ondernemen. Zo maakte een clubje van zeven
spontaan een afspraak om naar de bioscoop
te gaan voor de film The Big Sick. Er zijn ook
mensen die samen een lunchconcert bezoeken of samen naar een voorstelling in het
Zuiderstrandtheater gaan. En zo is er ook al
een eetclubje ontstaan.

Excursie
Op 16 mei maken we onder leiding van
Herbert Plokker, een dendroloog (bomendeskundige) uit de Vogelwijk, een wandeling langs het groen van de Valkenboskade.
Deze wandeling, die afhankelijk van de
vragen ongeveer een uurtje zal duren, begint op de hoek van de Valkenboskade
en de Hanenburglaan en gaat bij de
Copernicuslaan via de andere kant van het
water terug naar het beginpunt.
De Valkenboskade heeft een verbazingwekkend assortiment bomen en struiken. Zo’n
tachtig jaar geleden heeft Vogelwijkbewoner
Simon Doorenbos, toenmalig hoofd van de
gemeentelijke Plantsoenendienst, een zeer
belangrijke stem gehad in de aanplant, waardoor het een dendrologisch zeer interessant
geheel is geworden.

Programma in het kort:
Datum: woensdag 16 mei
Verzamelen: 13.00 uur hoek Valkenboskade
en Hanenburglaan
Kosten: geen
Opgeven per mail bij:
marjanscheeres@gmail.com
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Ook wijkbewoners in de tienerleeftijd lezen en/of bladeren vaak
in dit blad. Daarom willen we hen op gezette tijden ook aan het
woord laten. In bijgaand verhaal vertelt Wietse Bloemsma over
zijn vele hobbies.

JONGE

VOGElS

Wil je ook in het wijkblad over je hobby of je sport praten of heb
je een bijzonder huisdier?
Stuur dan een mailtje naar redactrice Magda van Eijck:
magda.van.eijck@gmail.com

Door Magda van Eijck

Bij Wietse lijkt alles goed te gaan
De meeste kinderen zijn wel ergens goed in:
ze halen goede cijfers op school, zijn goed in
een bepaalde sport of hebben een bijzondere
hobby. Maar bij Wietse Bloemsma, die met zijn
ouders, oudere broer en zus op Sijzenlaan 40
woont, lijkt werkelijk álles goed te gaan. Hij zit
in de theaterklas van Dalton Den Haag, volgt
daar havo/vwo-onderwijs en denkt verder te
gaan in het vwo. Hij is in 2015 jeugdkampioen
turnen van Zuid-Holland in zijn klasse ge-
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weest en daardoor mocht hij meedoen aan het
Nederlands Kampioenschap turnen in 2016,
waar hij bij de eerste twaalf eindigde. Maar
turnen is niet z’n enige hobby. Hij speelt ook
toneel, hij tennist en hij hockeyt. Vooral over
het laatste wil Wietse wat vertellen.
Hockey bij HDM
,,Mijn hockeyclub heet hdm en dat schrijf je
met kleine letters’’, zegt hij. Waarna hij er snel

aan toevoegt: ,,Het is een van de beste clubs
van Den Haag.’’ Hij vertelt dat hdm al 110 jaar
oud is. De club is in 1908 opgericht door Delftse
studenten en hun Haagse vriendinnen. De letters hdm betekenden oorspronkelijk ‘Haagsche
Delftsche Mixed’. De velden liggen aan de Theo
Mann Bouwmeesterlaan in het Benoordenhout.
,,Dat is wel een eind weg’’ zegt Wietse, ,,maar
ik kon niet naar hockeyclub Craeyenhout, hier
vlakbij aan de Daal en Bergselaan, want daar
kunnen alleen meisjes hockeyen.’’ De sfeer bij
hdm, waar hij sinds 2015 speelt, is heel gezellig, zegt hij. ,,Je leert er veel mensen kennen.
In de lente, zomer en herfst spelen we buiten,
maar van begin december tot eind februari
in een zaal. Als afsluiting van het zaalseizoen
wordt er altijd iets leuks georganiseerd. Dit jaar
gingen we met ons team C4 ijshockeyen op De
Uithof. Daar hebben we ook al eens geskied. En
in het jaar daarvoor kregen we rugbyles.’’
Kunstgras
De training van Wietses team is op maandag en
donderdag en de wedstrijden, die altijd 2 x 35
minuten duren, worden op zaterdag gespeeld.
,,Onze velden hebben kunstgras. Tegenwoordig
hebben bijna alle hockeyvelden dat. Vroeger
waren het gewone grasvelden, maar die gingen
snel kapot.’’
Net als bij andere teamsporten heb je ook in het
hockey uit- en thuiswedstrijden. De ene keer
wordt een wedstrijd op eigen veld gespeeld en
een andere keer bij een andere Haagse club of
zelfs op een clubveld elders in Zuid-Hollands.
Voor ouders betekent dit dat ze regelmatig met
een deel van het team naar een andere plaats
moeten rijden.
,,Bij hockey kun je lange harde ballen naar
voren slaan, want buitenspel, zoals bij voetbal, bestaat bij hockey niet’’, legt Wietse uit.
,,Daardoor duren de wedstrijden altijd even
lang en is er geen verlenging.’’ De jongste hockeyers, die de mini’s worden genoemd, spelen
overigens korter – tweemaal 15 minuten – en
op een half veld. Maar jong of oud, iedereen

speelt bij hdm in hetzelfde tenue. Je herkent
een hdm’er al van verre aan het verticaal gestreepte blauw-witte shirt.
Tennis
Op dinsdag gaat Wietse naar Hanenburg om te
tennissen en op zondag speelt hij tenniswedstrijden tegen andere clubs. En natuurlijk speelt
hij ook toneel, want hij zit in de theaterklas
van Dalton. ,,Dat betekent dat ik vier dagen
per week gewone vakken op school volg en dat
ik op vrijdag de hele dag bij de theaterschool
Rabarber ben. Acteren en zingen vind ik hartstikke leuk en het dansen vind ik echt gaaf.’’
Toneeluitvoeringen zijn bij Theater Merlijn van
Rabarber, in de Bilderdijkstraat. Wietse is nu
bezig met repeteren voor de toneeluitvoering
‘De tijd waarin wij vroeg of laat verdwijnen’.
Dat gaat over een bijenvolk, waarvan uiteindelijk nog maar twee bijen blijven leven.
Op de vraag wat hij later wil worden, zegt
Wietse zonder aarzelen: ,,Ik wil graag gaan
vliegen. Liefst als piloot, net als mijn vader,
maar als dat niet lukt, wil ik ook wel purser
worden.’’
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Nieuwsflitsen
van
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Spouwmuurisolatie aan de
Rietzangerlaan
Marjan Scheeres en Jan Willem de Maag
mogen tot de pioniers van de verduurzaming in de Vogelwijk worden gerekend. Ze
waren betrokken bij het Duinvogelproject
(de inmiddels verdwenen windmolen bij de
haven) en doen met 5 zonnepanelen mee in
de Coöperatie De ZonneVogel. Ook lieten
ze 6 panelen op hun eigen dak installeren,
waarmee ze zo’n 1.650 kWh per jaar opwekken. Bovendien hebben ze, sinds ze hun huis
op de hoek van de Rietzangerlaan en het
Eiberplein zo’n 14 jaar geleden betrokken,
vele aanpassingen gepleegd om met name hun
gasverbruik te reduceren. Het verbruik van de
vorige eigenaren lag rond 3800 m3 per jaar.
Inmiddels is dat teruggebracht tot 2.100 m3
en het wordt naar verwachting nog een stuk
minder, nu ze recentelijk spouwmuurisolatie
hebben laten aanbrengen.
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Adviseur
Het verhaal van de spouwmuur is illustratief
voor de ervaringen van Marjan en Jan Willem
in hun omgang met aannemers en installateurs.
Bij de herbouw van een aangebouwde serre,
enkele jaren geleden, werd in de buitenmuur
aan de zijkant van het huis een spouw zichtbaar,
op zichzelf al tamelijk zeldzaam in onze wijk; zo
hebben buren-onder-één-dak voor zover bekend
geen spouw in de gezamenlijke zijmuur.
Bij het eerste bezoek van een adviseur hield
deze vol dat spouwmuurisolatie geen optie
was, omdat er stenen ‘bruggen’ liepen tussen de
binnen- en de buitenmuur, die zowel vocht als
warmte geleiden. Hij wilde zelfs geen prijsopgave doen, omdat hij niet wist wat hij tijdens het
schoonmaken van de spouw zou tegenkomen.
,,Maar je moet alles zelf goed uitzoeken, want
de adviezen zijn nogal eens tegenstrijdig”, zegt
Jan Willem. ,,En toen ik had uitgevonden dat
schoonmaken en vullen best zou kunnen, ging
hij bij een volgend bezoek meteen akkoord.”
De spouw is onlangs zonder problemen gevuld
met isolerende pellets, waarmee ze hun gasverbruik hopen terug te brengen tot de norm van
ca. 1.500 m3 die Eneco voor hun huis berekent.
Verkeerd voorgelicht
Marjan: ,,In het begin zijn we in een enkel
geval gewoon verkeerd voorgelicht. Zo bleek
ons achteraf dat de nieuwe parketvloer best
gecombineerd had kunnen worden met vloerverwarming, terwijl dat ons eerst als onmogelijk
was voorgespiegeld.” Wel is toen, tegelijk met de
vervanging van de radiatoren, glaswol aangebracht tussen de houten beschotting erachter en
de buitenmuur. Later is ook de vloer geïsoleerd
en de oude voorzetramen zijn vervangen door
dubbel glas. Bij het plaatsen van de nieuwe vensterruiten zijn de houten sponningen vernieuwd,
omdat de oude zoals bijna altijd te dun waren
voor het dikkere dubbele glas. Toen de van
Vogelwijk Energie(k) geleende tochtmeter echter aangaf dat er nogal wat kieren zaten tussen
de niet vervangen houten kozijnen en de stenen
muur, zijn die allemaal dichtgekit.

Besparing
Aangezien ze de diverse aanpassingen in etappes hebben uitgevoerd, kunnen Marjan en Jan
Willem redelijk nauwkeurig nagaan hoeveel
besparing elke afzonderlijke maatregel heeft
opgeleverd. Hun is gebleken dat dakisolatie verreweg het beste scoort: wel zo’n 30% besparing,
veel meer dan bijvoorbeeld dubbel glas rondom
of vloerisolatie.
Ze pakken de verduurzaming van hun huis
niet alleen grondig, maar ook zorgvuldig aan.
Zo hebben ze (voorlopig?) geen warmtepomp
aangeschaft vanwege mogelijke geluidshinder;
Jan Willem had gelezen dat een warmtepomp
wel 60 dB aan geluid produceert, wat neerkomt
op een drukke verkeersweg op 5 à 6 meter
afstand. Hoewel het hoekhuis aan drie kanten
door een tuin is omgeven, hebben ze nog geen
geschikte plek gevonden die de geluidsoverlast,
met name voor de buren, binnen de perken kan
houden. Toch blijven ze zoeken naar mogelijkheden om hun huis en hun huishouding verder te
verduurzamen, met behoud van comfort en van
het karakter van hun dertigerjarenhuis. Hiertoe
hebben ze onder meer gekeken naar een kleine
windturbine op het dak, maar aangezien er nog
weinig kennis en ervaring mee is en de adviezen
(ook hier) nogal tegenstrijdig zijn, hebben ze
daar eveneens voorlopig van afgezien.

Energie besparen?
Luister naar ervaringen op 15 mei
Als u geïnteresseerd bent in mogelijkheden om energie
te besparen en uw huis duurzamer te maken, kom dan
op dinsdagavond 15 mei om 20.00 uur naar de algemene
ledenvergadering van Vogelwijk Energie(k) en Coöperatie
De Zonnevogel in de kantine van voetbalvereniging Quick
(De Savornin Lohmanlaan). Enkele wijkbewoners komen
hier vertellen over hun eigen ervaringen met energiebesparingsmaatregelen. Evenals menige voorgaande
bijeenkomst van Vogelwijk Energie(k) belooft ook dit weer
een leerzame avond te worden. Hebt u nog vragen of suggesties? Mail met Guus Meijer: guusmeijer@ziggo.nl

Doe mee en schrijf u in!

Zondag 10 juni: Vogelwijkrally
Nog maar een paar weken en dan is het weer tijd
voor de jaarlijkse Vogelwijkrally voor klassieke en
sportieve auto’s, de veertiende editie van deze
eeuw. Dit altijd gezellige en spectaculaire evene
ment vindt plaats op zondag 10 juni.
Hebt u zin en tijd, schrijf u dan nu in met een
equipe! Bezit u geen ‘classic car’? Geen nood. Voor
een vriendelijke prijs is er eentje te huren bij het
bedrijf Chrome van mede-organisator Eric van der
Maarel. Zie www.chrome.nl
Samen met Carine Smith-Dubois heeft Eric voor de
komende rally weer een schitterende route in ZuidHolland uitgezet. Zoals gewoonlijk zijn er weer twee
deelnemersklassen: de toerklasse (voor degenen
met geen of weinig rally-ervaring) en de sportklasse
(voor ervaren rallyrijders die graag wat meer uitdaging en competitie aangaan).
De start vindt op zondagochtend vanaf 10.30
uur plaats bij het parkeerterrein van discotheek
Westwood aan het begin van de Laan van Poot.
De kosten voor deelname bedragen 90 euro per
equipe. Hiervoor ontvangen de deelnemers koffie/
thee, de rallybescheiden, een deelnemersschildje,
professionele begeleiding inclusief bezemwagen
met monteur, een lunchbuffet en een borrel met
hapjes bij de finish. Er zijn prijzen beschikbaar voor
de eerste drie equipes per klasse en er is natuurlijk
een poedelprijs.
Inschrijving bij Carine Smith via: info@rally-cd.nl
Vermeld naam chauffeur en bijrijder, merk en type
auto, adres, telefoonnummer en e-mailadres en
natuurlijk de klasse waarin u deelneemt.
Voor inlichtingen/vragen: Carine Smith
06-51.15.23.73 of Eric van der Maarel: 06-28.22.80.98
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Vogelwijk Lanenloop herleeft
zondagmorgen 22 september
In het feestweekeinde waarin het 100-jarig
bestaan van de Vogelwijk wordt gevierd, organiseren we weer een Lanenloop, een sportief
evenement dat in het verleden diverse malen is
gehouden en waaraan menig wijkbewoner nog
goede herinneringen bewaart.
De hardloopwedstrijd, waarin vertegenwoordigers van verschillende lanen tegen elkaar in het
strijdperk treden, wordt gehouden op zondag
22 september, voor de sportieve lopers in de
wijk een datum om alvast te noteren.
Parcours
Voor de gelegenheid is een parcours uitgezet
met start aan de Houtrustlaan, waar in 1918
het eerste huizenblok van de wijk verrees, en
een finish op de atletiekbaan aan de Laan van
Poot, de locatie waar in dat weekend ook het
jubileumfeestterrein te vinden zal zijn. Het
wordt dus een enkele reis door de wijk en daarmee ook door de tijd, want de wijk is na 1918
geleidelijk in zuidelijke richting uitgebreid.
De start is om 11.00. Vanaf 10.15 zijn de lopers
welkom op het pleintje aan de Mezenlaan ter
hoogte van Bakkerij Driessen. De teams kunnen zich dan groeperen, een kopje koffie of
thee drinken en wellicht een warming-up doen.
Daarna begeven we ons gezamenlijk naar de
startplek.

Teamprestatie telt
De af te leggen afstand is 5 km, ook goed te
doen voor beginnende lopers. Ook hier geldt
trouwens dat meedoen belangrijker is dan
winnen. De snellere deelnemers uit een team
kunnen echter een scherpe tijd neerzetten.
Als vanouds telt de prestatie van het gehele
team. De lopers zijn ingedeeld in teams per
laan. De eerste vijf lopers van elk lanenteam
tellen mee in de klassering. Belangrijk is dus
dat elke laan minimaal 5 lopers aan de start
brengt. Voor de eindstand van de laan telt ook
het aantal deelnemers mee. Hoe groter het
team, hoe meer bonuspunten!
Om het evenement te laten slagen hebben we
teamcoördinatoren nodig. Deze stellen een
team samen en verdelen de T-shirts met de
naam van de laan erop, die voorafgaand aan de
wedstrijd worden uitgereikt. Graag komen we
in contact met lopers die deze rol op zich willen
nemen. Stuur een mailtje naar
peter.brugts@gmail.com
Als u zich nu al wilt opgeven voor de
Lanenloop, dan kan dat.
Meer informatie bij:
Robert Weij: Pauwenlaan 12
Peter Brugts, Spreeuwenlaan 50

De Vogelwijk . mei 2018

33

Kortom
Leer bij Simone Kappeyne
vakantieschetsen maken

Zeilen op zee, vlakbij huis
Varen op een catamaran is een speciale belevenis als je van zeilen houdt en helemaal als
dat op zee is. De Haagse Kustzeilvereniging
(HKZV) is een club van enthousiaste catamaranzeilers, actief op het Zuiderstrand van Den
Haag, dus vlakbij de Vogelwijk. De vereniging
kan weer een aantal nieuwe leden inschrijven,
dus wie zin heeft, kan zich nu aanmelden.
HKZV-clubhuis ‘Het Oppertje’ staat naast de
Reddingsbrigade ter hoogte van strandopgang
10. Je herkent het aan zijn blauwe kleur en aan
de catamarans die ter weerszijden liggen.
De vereniging kenmerkt zich door de ongedwongen sfeer en betrokkenheid van de ruim
130 leden, een gezonde mix van enerzijds
ervaren zeilers en anderzijds nieuwkomers die
voor het eerst de Noordzee verkennen. Geen
ervaring is dus geen probleem. Ook jongeren
zijn welkom: jeugdzeilen is al vijf jaar een vast
onderdeel van de HKZV. Jaarlijks doen zo’n 40
kinderen mee aan de jeugdzeillessen.
Er wordt vooral gezeild in het weekend en op
woensdagavonden. Daarnaast is het clubhuis
een gezellig ontmoetingspunt waar de leden in
het seizoen vrijwel dagelijks komen en gaan.
Wil je lid worden? Je bent van harte welkom.
Stuur een mail naar info@HKZV.nl en dan
nemen we snel contact met je op. Meer informatie vind je op www.hkzv.nl
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Veelzijdig creatief talent Simone Kappeyne
(Laan van Poot) geeft binnenkort voor belangstellenden een cursus ‘vakantieschetsen
maken’. Deze tekencursus bestaat uit zes lessen
tussen 17 mei en 28 juni, telkens op donderdagavond van 19.00-21.00 uur.
De cursus is geschikt voor alle niveaus. Dankzij
een bijdrage uit het cultuurfonds van de wijkvereniging kost de lessenserie de deelnemers
slechts 100 euro, inclusief materialen.
De eerste les is bij Simone thuis en daarna
wordt van week tot week een interessante
‘oefenlocatie’ bezocht.
Opzet van de cursus:
Les 1: Schetsboek, keuzes maken, startproblemen
Les 2: Landschap & natuur
Les 3: Landschap & natuur op locatie
Les 4: Landschap, architectuur, perspectief
Les 5: Landschap & architectuur op locatie
Les 6: Onderwerpen op verzoek
Les 7: Inhaalmogelijkheid voor gemiste les
Voor meer informatie en aanmelding:
simonekappeyne@ziggo.nl of 06-38149134

Open Dag sportcentrum
Westduin Laan van Poot
De onlangs geheel gemoderniseerde Health
& Sports Club Westduin aan de Laan van Poot
355A, achter de Nutsschool en naast het
voormalige HALO-terrein, houdt op zaterdag
19 mei van 10.00 tot 14.00 uur een Open Dag.
Je kunt er meedoen met de Aerobicslessen,
Circuittraining, Fitness 2.0, Schermen,
Jazzdance, Volleybal (met onze eigen vereniging uit de Vogelwijk), Boksles, Kidshockey,
Personal Training en Tai Chi. De (kinder)

Kortom
fysiotherapeuten van B&B Healthcare en de
kindercoach van Mooi Jong zijn ook aanwezig
voor uitleg over hun praktijk.
Het programma zal een doorlopend karakter
hebben, met clinics in de zalen van 30 min. Dus
elk half uur rouleert het programma naar een
andere les of training. De (para)medische hoek
is doorlopend aanspreekbaar.
Het complex HSCW is ook beschikbaar voor het
huren van een zaal voor sport of andere wijkactiviteiten. Informatie op aanvraag.
Zie www.hscw.nl of bel 070-2162715.

Laatste weekend van mei:
Open ateliers Duinoord
Op zaterdag 26 en zondag 27 mei openen
42 kunstenaars uit Duinoord en omringende
wijken hun deuren voor het publiek. In de
ateliers is werk te zien en te koop van onder
meer beeldhouwers, keramisten, schilders, tekenaars, sieradenmakers en een glasbewerker.
De ateliers zijn beide dagen open van 12:00 tot
17:00 en te herkennen aan een raambord.
Meer informatie is te zien op de website
www.openateliersduinoord.nl
Voor wie zelf zijn creativiteit wil ontdekken is
er dit jaar de gelegenheid om op zaterdag 2
juni bij verschillende kunstenaars, workshops
en demonstraties bij te wonen. Aanmelden
hiervoor kan via de genoemde website.

Koffieconcert Houtrustkerk
van pianistes Beth & Flo
Twee pianistes die het liefst concerten geven
met iets méér, dat zijn Claudette Verhulst
en Elsbeth Remijn. Beiden zijn in 2014 aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
afgestudeerd in de masterstudie klassiek piano.
Als pianoduo Beth & Flo maken zij een klassiek

recital tot iets vrolijks en verrassends! Verhalen
vertellen, flirten met het publiek en ondertussen
muziek laten horen, dat is wat Beth & Flo het
liefste doen.
Op zondag 27 mei van 12.00-12.30 spelen zij
een programma met onder andere Die Moldau
van Smetana, in de Houtrustkerk Houtrustweg
1, hoek Beeklaan 535. Zie ook www.bethflo.com

Speel in de wijk mee in
de huiskamerbridgeclub
De Vogelwijk Huiskamerbridgeclub is een club
waarin maandelijks 22 paren aan de bridgetafel
hun krachten meten. We hebben nog plaats voor
enkele paren die het leuk vinden eens per maand
tegen een ander paar van de club te bridgen. We
spelen bij de leden thuis op een onderling af te
spreken tijdstip. De tas met kaarten (20 spellen)
reist een maand mee zodat alle ingeschreven
paren dezelfde spellen kunnen spelen.
Het bridgeseizoen loopt van 1 september tot 1
mei. De resultaten worden maandelijks aan de
leden gemeld en geboekt in een ‘ladder’, zodat
de eindscore in mei bekend wordt. Het gaat
overigens niet alleen om het bridgen zelf. Even
belangrijk is dat via de club contacten met andere wijkgenoten worden gelegd en versterkt.
Voor informatie en inschrijving kunt u zich
melden bij: Elline van Dijk, tel. (070)3659257 en
Wil Mallens, tel. (070)3684132
E-mail: bridgevogelwijk@gmail.com
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Kortom
Verjaardagsconcert van
pianiste Else Krijgsman
Op zondagmiddag 27 mei hoopt pianiste Else
Krijgsman de respectabele leeftijd van 87 jaar
te bereiken. Ter gelegenheid daarvan geeft zij
die middag om 15.30 in haar salon aan de Laan
van Poot 298 een concert met verschillende
verrassende muziekstukken, waarover ze zoals
geswoonlijk ook iets vertelt.
Het optreden kost 12 euro, een bedrag dat ten
bate komt van Artsen Zonder Grenzen. Graag
wel van tevoren reserveren via krijgsman.
else@gmail.com of tel. 3230958. Zie ook de
website www.elsekrijgsman.com

Zomercursus: vier lessen
kunstgeschiedenis
Kunsthistorica en Vogelwijkbewoonster Saskia
Gras verzorgt in de maand juni in het gebouw
Ken u Zelven (Laan van Poot 292) een vierdelige zomercursus kunstgeschiedenis waarin
verschillende tijdvakken aan de orde komen,
van de Middeleeuwen tot de jaren zestig van de
20ste eeuw.
Tijdens Saskia’s colleges, die elk een uur en
drie kwartier duren, komen verschillende
actuele collecties van musea in Utrecht, Leiden,
Amsterdam en Schiedam aan bod. Extra aandacht krijgen de volgende meesterwerken:
• Miniaturen van Museum Catharijneconvent in
Utrecht
• Lucas van Leyden, Rembrandt, Gerrit Dou:
Renaissance en Gouden Eeuw in Museum de
Lakenhal te Leiden (weliswaar gesloten, maar
alvast met het oog op de heropening)
• Gouden Eeuw tot nu van het Rijksmuseum
Amsterdam: van Jan Steen tot en met de moderne fotografie
• Appel, Constant en Corneille: de Cobra-

kroonjuwelen in het Stedelijk Museum van
Schiedam.
De zomercursus wordt gegeven op dinsdagen
en donderdagen van 10.00- 11.45 uur, op de
volgende data: 5, 7 , 12 en 14 juni. De lessen
zijn ook apart te volgen. Kosten per lezing
afzonderlijk: € 20 inclusief koffie of thee en een
hand-out. Bij aanmelding voor de gehele cursus
bedraagt het cursusgeld € 60. Meld u aan via
het mailadres saskiagras@hccnet.nl of per
telefoon 070 - 4481054 (eventueel antwoordapparaat inspreken).
Vanaf eind september verzorgt Saskia op dezelfde
locatie een tiendelige lessenserie, die zich vooral
richt op de Renaissance en het Maniërisme (15e
en 16e eeuw) en een serie van acht lessen over
naoorlogse beeldende kunst (Giacometti, Cobra,
Rothko, pop-art, Christo, Damien Hirst etc.) Voor
aanmelding en meer informatie: zie de website
www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl
en mailadres plus telefoonnummer hierboven.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 16 mei – Petra verzorgt een avond met
psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van een
levend persoon
Woensdag 23 mei – Jock maakt kaarten met
‘engelenboodschappen’.
Woensdag 30 mei - Mannie Hoogendorp verzorgt
een avond met waarnemingen aan de hand van uw
chakra’s
Woensdag 6 juni – Ton Bons verzorgt een avond
met psychometrie a.d.h.v. een foto of voorwerp van
een levend persoon
Woensdag 13 juni – Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
briefjes met geboortedata
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

GEZOCHT - Wij zijn op zoek naar een lieve
oppas voor onze labrador Max van 11 jaar
gedurende de zomervakantie (25 juli t/m 18
augustus). Hij is rustig en al op leeftijd. Bent u
de persoon die wij zoeken? Graag contact via
e-mail: nmalbers@ziggo.nl
GEZOCHT - Ik ben op zoek naar een
garage(box) in (de buurt van) de Vogelwijk.
Eventuele ruil voor een garagebox in Utrecht is
mogelijk, maar hoeft natuurlijk niet. Michiel van
Dijk 06-40977030 of
michiel.van.dijk@protonmail.com
GEZOCHT/TE HUUR GEVRAAGD Vogelwijkbewoonster zoekt in de wijk ‘op
termijn’ ongemeubileerde woonruimte met tuin
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te huur voor onbepaalde tijd. Datum van ingang
en huurprijs in overleg. Natuurlijk tuinieren en
goed zorg dragen voor het huis is mijn inzet.
Bel mij s.v.p. via 06 41756610.
TE KOOP - Vier eetkamerstoelen, wit buisframe met riet, 2 staande lampen, zwart met
melkglas; 2 bureaulampen, marmer/staal/
melkglas; enkele gebonden boeken: 6 delen
‘Het leven van onze voorouders’ en 3 delen
‘Onze Gouden Eeuw’; groot Heriz Perzisch
tapijt, gaaf, 2.20x3.20; Engelse theetafel met
leren blad; 2 persoons Auping bed, verstelbaar,
wit. Prijs nader overeen te komen.
Foto’s beschikbaar via whatsapp.
Voor meer informatie: Elisabeth,
tel. 06 1830 76 81 (na 1700 uur).
LOOKING FOR ROOM TO RENT - Full time
working lady is looking for a place (room/studio/apartment) from 5-31 August for rent. I can
also take care of house/garden/cat during your
holiday. I’m currently living in Papegaailaan
32 and would like to stay in the area for a
last month in Den Haag before moving away.
Contact: claudiasteube@yahoo.de
TEKENCURSUS – Simone Kappeyne (Laan
van Poot) geeft van 17 mei tot eind juni een cursus ‘Vakantieschetsen maken’. Kosten: 100 euro.
Voor meer informatie en aanmelding:
simonekappeyne@ziggo.nl of 06-38149134

WIJKOUDERENWERK

Nuttige adressen &
telefoonnummers

Segbroek / Vogelwijk

Politie

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

Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Henrieke Schoenmakers.
Tel. 0900-8844.
e-mail: henrieke.schoenmakers@politie.nl
Werkdagen: ma, woe en do.

Buurtveiligheid

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk.
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels burgerlijke stand, etc.):
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.00-11.00 uur vrije inloop zonder afspraak.
Verder liefst altijd een afspraak maken via website www.denhaag.nl onder ‘Loket’.
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Informatie over het duingebied
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel en oppasservice
Via ouderenconsulent Lizeth Kastelein
(070 - 20 52 480) kunnen wijkbewoners ook worden aangesloten bij een ‘telefooncirkel’ .
Dan worden zij dagelijks op vaste tijdstippen
gebeld om te weten te komen of alles in orde is.
Ook kan Lizeth op verzoek de oppasservice
voor volwassenen inschakelen. Wie enkele uren
de deur uit moet, maar de zorg heeft voor een
volwassen huisgenoot die niet alleen kan worden
gelaten, kan een beroep op deze service doen.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66. e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00 - www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
(ook voor personenalarmering en spreekuren
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl
B.a.B Zorg
Begeleiding, advies en bemiddeling in de
thuiszorg. Thomsonlaan 129.
24/7 bereikbaar. Tel: 070-239 01 05,
e-mail: info@babzorg.nl - www.babzorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl
Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
Penningmeester
Dick Nell, Sniplaan 8
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com
- Marcella Putter
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in de Heldringschool
Dick Nell, penningmeester wijkvereniging
Sniplaan 8
email: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Ouderenactiviteiten
Ine Essing
Tel.: 346 06 04
ouderencommissie@vogelwijkdenhaag.nl
Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@gmail.com
Verkeerscommissie
Stef Tours, verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Eelco de Jongh, edejongh@xs4all.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, tel. 356 20 31, e-mail: clavi@hetnet.nl
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, inekecas@xs4all.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Nutsschool, Laan van Poot
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, ehvandijk@hotmail.com
Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.363 23 15

