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Vogelwijk  Van de Redactie
Door Dick van Rietschoten

Een week voordat de meest herfstige meimaand sinds men-
senheugenis van start ging, plaatsten nijvere gemeentelijke 
werklieden in een deel van de Roodborstlaan – tussen Laan 
van Poot en Winterkoninglaan – een serie paaltjes langs de 
stoepranden. Aan die paaltjes zat een geel bord bevestigd 
met de tekst dat er van 26 tot en met 29 april ‘wegens werk-
zaamheden’ niet mocht worden geparkeerd. Verdere uitleg 
werd niet verstrekt en ook viel er geen informatiefoldertje 
in de belendende brievenbussen waarop één en ander werd 
toegelicht.
Niettemin voldeden de aanwonenden braaf aan het verzoek. 
Op de ochtend van 26 april gebeurde er echter niets en in 
de loop van die dag evenmin. Ook op 27 april (de stralende 
Koningsdag, waarop het zowaar aangenaam lenteweer was) 
bleef de straat een maagdelijke autoloze aanblik bieden. Pas 
op de 28ste werden er rond half elf  ’s ochtends enige activi-
teiten zichtbaar. Op de Laan van Poot werd een ‘Pipowagen’ 
neergezet die als koffie- en schafttent moest dienen en er 
kwam een vrachtwagen langs die op het gebrandmerkte stuk 
Roodborstlaan enkele stapels stoeptegels én klinkers neer-
zette. Dat beloofde wat!
In de daaropvolgende dagen (het karwei liep tot Bevrijdings-
dag uit) werd het oude, deels verzakte trottoir aan één kant 
van de laan geheel weggehaald, waarna er gaandeweg een 
nieuwe stoepbekleding werd aangebracht. Het resultaat was 
bizar en misschien wel uniek: zo’n 25 meter trottoir in de 
bocht van het laantje werd geplaveid met klinkers en de rest 
kreeg gewoon weer tegels. Een zeldzame aanblik. Komt dat 
zien, komt dat zien!
Toch maar eens om opheldering gevraagd bij Paul Blonk van 
de afdeling Wegbeheer van stadsdeel Segbroek. Hij mailde 
dat het tegeltrottoir in de smalle bocht van de Roodborstlaan 
‘structureel kapot werd gereden door grote voertuigen’ en 
dat de gemeente ‘niet onnodig geld aan reparaties wil blijven 
spenderen’. Daarom was besloten om in de bocht klinkers 
neer te leggen ‘omdat die bewezen hebben beter bestand te 
zijn tegen de belasting van zwaar verkeer’. De wegbeheerder 
bood excuses aan voor het niet informeren van de buurt-
bewoners. ‘Het blijft moeilijk’, aldus Blonk, ‘een grens te 
leggen tussen reguliere kleine onderhoudswerkzaamheden 
en noemenswaardige gebeurtenissen’. Wij vonden dit eer-
lijk gezegd wel noemenswaardig. Overigens gaf Blonk nog 
een nuttige tip: Kijk eens op de website www.overheid.nl en 
abonneer je op Berichten over uw buurt. Dat hebben we in-
middels gedaan. Probeer het ook maar eens uit!
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Licht aan het eind van de tunnel?
Zo langzamerhand lijkt de corona-pande-
mie op haar retour. Eindelijk vertaalt de 
steeds grootschaliger vaccinatie zich op het 
Coronadashboard |Covid-19 |Rijksoverheid.nl in 
steeds gunstiger cijfers. De terugkeer naar 
‘normaal’ (wat dat dan ook mag inhouden) is 
in zicht. Hoewel in sommige delen van de we-
reld het virus nog heer en meester is, gaat het 
bij ons langzaam maar zeker iedere dag iets 
beter. En dan: grootschalige vieringen, exube-
rante feestvreugde en een summer of love? Of 
is op een goede dag alles weer ongeveer zoals 
het was en gaan we ongeveer op dezelfde voet 
verder met de pandemie als vervagende her-
innering? 

Naar een post-corona wijkfeest?
Langzaam maar zeker ontwaakt ook het wijk-
leven uit de corona-geïnduceerde winterslaap. 
We kunnen weer voorzichtig aan plannen 
maken denken. Wellicht over enige tijd een 
wijkevenement ter afsluiting van deze don-
kere periode? Ideeën hierover zijn welkom.
Toch lag de afgelopen maanden niet alles stil. 
De online Townhall Meetings tussen wijkbe-
woners en bestuur kenden een wisselende 
opkomst. Het bleek in elk geval een handig 
instrument om actuele onderwerpen te bespre-
ken. En via dit medium hebben diverse wijk-
bewoners elkaar toch wat beter leren kennen. 

Doorbraak op parkeergebied?
In de online-vergaderingen en via andere com-
municatiekanalen is veel aandacht besteed 
aan het al dan niet invoeren van betaald par-
keren. Waar in sommige delen van de wijk de 
bewoners het water aan de lippen staat, lijkt 
het in andere lanen een oplossing voor een 

niet-bestaand probleem. De hele wijk over één 
kam scheren, wat tot voor kort de insteek van 
de gemeente was, bood weinig hoop op een 
breed gedragen oplossing. 
Maar tijden veranderen en het gemeentelijk 
beleid klaarblijkelijk ook. Onlangs verscheen 
onder verantwoordelijkheid van wethouder 
Van Asten een parkeerstrategie voor het ko-
mende decennium (Parkeren in een leefbare en 
bereikbare stad, Parkeerstrategie Den Haag 2021-
2030). Hierin staat onder meer: ‘Als uit de uit-
slag van een draagvlakonderzoek blijkt dat er 
op het niveau van de wijk geen meerderheid 
is voor parkeerregulering, maar in bepaalde 
straten nadrukkelijk wel, wordt bekeken of 
invoering op sub-wijkniveau mogelijk is. (...) 
Ook zal bezien worden of naar aanleiding 
van de uitkomsten van draagvlakonderzoe-
ken meer maatwerkoplossingen gevonden 
kunnen worden. In de loop van 2021 zal een 
nieuwe aanpak worden geïntroduceerd voor 
de afweging over invoering of uitbreiding van 
parkeerregulering in een buurt of gebied. In 
die aanpak wordt invulling gegeven aan de 
rol van draagvlak, parkeerdruk, verkeersvei-
ligheid en leefbaarheid.’ Het ‘wijkbestuur’ is 
uiteraard zeer benieuwd naar de concrete in-
vulling van dit beleid! 

Bestuurslid gezocht
Ten slotte nog een oproep. Het bestuur is op 
zoek naar uitbreiding. Wij willen in ons mid-
den graag een bestuurslid dat zich specifiek 
bezighoudt met de openbare ruimte. Het 
gaat dan om iemand met de nodige ervaring/
kennis op dit terrein, die overzicht houdt op 
alle voor onze wijk relevante ontwikkelingen,  
contacten onderhoudt met de gemeente en 
andere betrokken partijen en waar nodig deel 

                De wijk in Vogelvlucht
 Door Redmar Wolf ,  voorz i t ter  wi jkvereniging De Vogelwi jk
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uitmaakt van specifieke commissies van wijk-
bewoners. Op dit moment spelen in ieder 
geval de plannen voor een nieuw sportcom-
plex bij de atletiekbaan aan de Laan van Poot 
en de herontwikkeling van het ziekenhuis-
terrein aan de Sport laan. Allebei dossiers die 
het verdienen om met argusogen te worden 
gevolgd. 

Wilt u zich met ons inzetten voor de wijk? 
Laat iets van u horen! Zie het bestuurscolo-
fon achterin het blad of stuur een mail naar  
bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

Redmar Wolf (mede namens de collega-bestuurs-
leden Marcella Putter, Hans van Nieuwkerk en 
Adam Braithwaite)

Den Haag behoort met Rotterdam, Nijmegen, 
Arnhem en Middelburg tot de steden die tijdens 
de Duitse bezetting van 1940-1945 zware oor-
logsschade hebben geleden. Alleen al voor de 
aanleg van de antitankgracht als onderdeel van 
de Duitse kustverdedigingslinie Atlantikwall wer-
den honderden panden gesloopt. 

Een deel van dat weggevaagde verleden is te zien 
op deze foto uit het Haags Gemeentearchief, 
daterend van 1913. De Vogelwijk bestond toen 
nog niet eens, maar het sportpark Houtrust wel, 
én een klein stukje van de Sportlaan. Over het 
Verversingskanaal was precies in het verlengde 
van de Sportlaan een fraaie brug gebouwd, de 
(oude) Houtrustbrug. Wie komend vanaf de 

sportvelden die brug overstak, zag in 1913 dit 
beeld opdoemen van het Stadhoudersplein: een 
brede avenue met statige panden en in het mid-
den een plantsoen dat later een parkje werd.
De huizenrij aan de linkerkant bestaat nog 
steeds. Daar heet het nu Cornelis de Wittlaan. De 
rechterkant is in 1943 helemaal weggevaagd.
Na de oorlog ontstond onder leiding van archi-
tect Dudok nieuwe bebouwing. In 1957 werd de 
oude Houtrustbrug afgebroken. Een aantal me-
ters verderop verbond een nieuwe brug de oevers 
van het kanaal, nu in het verlengde van de ver-
nieuwde brede Segbroeklaan. De bebouwing die 
we hier rechts zien, werd na de oorlog vervangen 
door flats, kantoren en een benzinestation en in-
middels staan er enkele woontorens.      

Verdwenen aanblik bij Houtrustbrug 

mailto:bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
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In januari dit jaar werden de woningen 
aan de kant van de Sijzenlaan opgele-
verd en enkele maanden later die aan de 
Sportlaanzijde. De voormalige pastorie aan 
de Sportlaan wordt momenteel nog tot mo-
derne woonvilla verbouwd. 

Verzet tegen flatjes
Het kerkgebouw, dat in 1958 een grote brand 
overleefde, is eind 2008 na een fusie van 
verschillende parochies ‘aan de eredienst 
onttrokken’ en diende daarna dus niet meer 
als godshuis. In 2011 presenteerde Kavel 
Vastgoed een bouwplan voor deze locatie, 
bestaande uit twee flatgebouwtjes met in 
totaal 40 appartementen. Daartegen kwam 
zoveel verzet vanuit de wijk dat het voorne-
men al vrij snel werd ingetrokken.
Wijkvereniging De Vogelwijk maakte zich 
nog enige tijd sterk voor behoud van het 
karakteristieke kerkgebouw – er zouden 
wooneenheden in kunnen worden gemaakt 
– maar dat bleek met name in financieel op-
zicht een onhaalbaar doel. 

In januari 2013 verstomde de discussie over 
de toekomst van de kerklocatie toen de kerk 
werd gekraakt door een actiegroep die hulp 
verleende aan uitgeprocedeerde asielzoe-
kers. Enkele tientallen Irakezen, Afghanen 
en andere ex-asielzoekers namen hun in-
trek in het kerkgebouw. Pas in het najaar 
van 2014 vertrokken ze naar een gemeente-
lijke opvanglocatie. 
Intussen had de wijkvereniging zich ver-
zoend met het idee dat het zwaar verwaar-
loosde kerkgebouw zou worden gesloopt. 
De inzet was nu: zet er woningen neer die 
passen in het karakter van de Vogelwijk. 
Daarop inspelend presenteerde de project-
ontwikkelaar enkele jaren later het bouw-
project De 12 Pauwen, dat niet alleen onder 
wijkbewoners maar ook bij de gemeente 
een positief onthaal kreeg.

Bij dezen een fotografisch historisch over-
zicht van de gedaanteverandering die zich 
op de voorheen gewijde grond heeft voor-
gedaan.

Metamorfose 
van kerk tot woningen

Door Dick van Rietschoten

In het uit de jaren twintig daterende deel van de Vogelwijk heeft zich de 
afgelopen drie jaar tussen de Sportlaan en de Sijzenlaan een indrukwekkende 

metamorfose voorgedaan. De rooms-katholieke Kerk van het Allerheiligst 
Sacrament, gebouwd in 1925/1926, werd tussen oktober 2018 en februari 
2019 met de grond gelijk gemaakt, waarna er een complex van twaalf luxe 
eengezinswoningen verrees, dat van projectontwikkelaar Kavel Vastgoed 

uit Rijswijk als doopnaam De 12 Pauwen had meegekregen.
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Bouw van de kerk - 1925 Sportlaan 1930

Kerk gezien vanaf de Sijzenlaan - 2010

Aankondiging woningproject - maart 2018

Kerksloop - november 2018
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Kerksloop gezien vanaf de Sportlaan - januari 2019

Kerksloop gezien vanaf de Sijzenlaan - januari 2019

Nieuwbouw De 12 Pauwen - juli 2019

Nieuwbouw - oktober 2019

Nieuwbouw - januari 2020 Nieuwbouw - februari 2020
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Nieuwbouw - april 2020 Nieuwbouw - augustus 2020

Nieuwbouw - november 2020 Aanzicht Sijzenlaan - mei 2021

Aanzicht Sportlaan- mei 2021
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Het eerste wat opvalt als je aan het begin van 
de Sijzenlaan - waar zich vroeger de achterkant 
van de kerk bevond - het huis van Leon en Ellen 
betreedt, zijn de verrassend grote vertrekken 
en het door daglicht beschenen trappenhuis. 
Wijkbewoners die vreesden dat de twaalf wo-
ningen op de voormalige kerklocatie een ietwat 
popperig karakter zouden krijgen, hadden on-
gelijk. De achtertuin met knusse zithoek is wel-
iswaar bescheiden van afmetingen, maar wekt 
door de smaakvolle inrichting allerminst de 
indruk een postzegelformaat te hebben. ,,We 
hebben zelfs een stukje van de tuin af laten 
halen om iets meer keukenruimte te creëren’’, 
zegt Leon, wijzend in de richting van het kook-
eiland dat de open keuken met aangrenzende 
eetkamertafel domineert.
,,Je zou niet meer zeggen dat hier ooit een 
kerk stond hè’’, lacht Ellen. Waarna Leon het 
verleden nog wat inzichtelijker maakt met de 
opmerking: ,,Daar ergens, op de grens van keu-
ken en tuin, moet het altaar hebben gestaan.’’
In hun voortuintje aan de straatkant is nog 
een markante herinnering aan het verleden 
te vinden: een eerbiedwaardige oude plataan, 
die tot enkele jaren geleden als een soort na-
tuurlijke steunbeer voor het kerkgebouw fun-
geerde.

Dochters
Leon (57) en Ellen (52) bewonen het huis 
getweeën. Hun dochters Fleur en Sanne 
wonen al zelfstandig. Beiden studeren nog. 
Fleur is bijna klaar met haar masterstudie 
Supply Chain Management aan de Erasmus 
Universiteit en haar jongere zus Sanne heeft 
vorig jaar haar Bachelor Werktuigbouwkunde 
gehaald aan de TU Delft. ,,Momenteel is ze 
betrokken bij de ontwikkeling van een ul-
trazuinige waterstofauto’’, meldt vader Leon 
trots. ,,En in september begint ze de master-
opleiding Sustainable Energy Sciences, hele-

Leon en Ellen van den Broek, eerste bewoners van De 12 Pauwen 

‘Daar ergens moet het altaar 
hebben gestaan’

Door Dick van Rietschoten

‘Na veel omzwervingen in binnen- en buitenland hebben ze in de Vogelwijk hun 
droomhuis gevonden.’ Dat klinkt als een cliché uit een willekeurig Woonmagazine, 
maar voor Leon en Ellen van den Broek is het de pure waarheid. In februari waren 

zij de eerste bewoners van De 12 Pauwen, het dozijn duurzame nieuwbouwwoningen 
op de plek waar ooit de Sacramentskerk stond. Ze voelen zich er al helemaal thuis 

en willen nooit meer verhuizen.

Zo zag de plek waar Leon en Ellen wonen er drie jaar 
geleden nog uit
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maal gericht dus op onderzoek en toepassing 
van duurzame energie.’’ 
Zelf is Leon al vele jaren werkzaam bij Shell, 
altijd op het gebied van olie- en gasboringen. 
Zijn huidige functie, op het Haagse hoofdkan-
toor in het Benoordenhout, is volgens hem het 
best simpel te omschrijven als ‘general ma-
nager inkoop’ voor alles wat met boringen te 
maken heeft. Ellen werkt op de Haagse Hoge-
school als medewerker onderwijsservices voor 
de faculteit Business, Finance & Marketing. 
 
Brabant
Het was een long and winding road die Leon 
en Ellen naar hun gloednieuwe huis aan de 
Sijzenlaan bracht. Leon is geboren en geto-
gen in het Oost-Brabantse Peeldorp Liessel. 
Ellen kwam weliswaar in Amsterdam ter 
wereld, maar werd al snel ook inwoonster 
van Brabant. Ze groeide op in Mierlo, onge-
veer vijftien kilometer van Liessel verwijderd. 
,,We kwamen elkaar voor het eerst tegen bij 
een concert van Candy Dulfer in Eindhoven’’, 
vertelt Ellen, ,,maar toen studeerde ik aan de 
HEAO in Amsterdam en had Leon bijna een 
opleiding achter de rug op de Zeevaartschool 
in Den Helder.’’ Leon: ,,Ik ben daar eerst be-
gonnen met een basisopleiding tot stuurman, 
maar vrij snel overgestapt naar een specia-
listische opleiding voor olie- en gaswinning. 
Tussentijds heb ik een jaar stage gelopen in 
Australië. Weet je trouwens wie ik in Den 
Helder af en toe in de kroeg tegen het lijf liep? 
Onze huidige koning, die daar toen bij de 
Marine diende.’’
Ellen neemt het stokje weer over. ,,We gingen 
samenwonen in Amsterdam en Leon werd als 
‘boormeester’ aangenomen bij Shell. In zo’n 
functie heb je de leiding over het werk bij een 
boortoren.’’ Leon: ,,Eerst heb ik een poosje in 
Drenthe gewerkt, voor de NAM, en daarna op 
een booreiland op de Noordzee, ergens tussen 
Katwijk en Scheveningen. Daar werd ik steeds 
voor een week met een helikopter naartoe ge-
bracht en dan was ik daarna weer een week vrij.’’ 

Uitgezonden
Ellen: ,,Zodra hij bij Shell in dienst trad, had 
Leon me al gewaarschuwd: de kans is groot dat 
ik op een bepaald moment wordt uitgezonden 
naar het buitenland. Ik had daar geen proble-
men mee. Het leek me allemaal wel spannend 
en avontuurlijk. Ik was nog hartstikke jong 
joh, nog geen twintig. En ja hoor, al vrij snel 
woonden we in Aberdeen, Schotland. M’n 
studie heb ik wel moeten afbreken, maar later 
heb ik daar via de Open Universiteit nog een 
vervolg aan kunnen geven. In Schotland heb 
ik me ruim vier jaar ondergedompeld in de 
expatwereld. Ik was onder meer actief bij de 
Nederlandse vereniging die we daar hadden 
en deed geregeld mee aan toneel- en cabaret-
voorstellingen.’’
Vervolgens werd het zeven jaar Oman. Hij: 
,,Geen streng-islamitisch regime, aardige 
bewoners en schitterende natuur. In de zo-
mermaanden bloedheet, maar verder een lek-
ker klimaat. Allebei onze dochters zijn daar 
geboren.’’ Zij: ,,We hadden leuke contacten 
met veel expats van allerlei nationaliteiten. Ik 
heb daar gezongen in verschillende bands en 
was mede-organisator van activiteiten voor de 
Nederlandse vereniging. We haalden ook ar-
tiesten uit Nederland naar ons toe: Lee Towers, 
de Hermes House Band, Rob Hoeke en zelfs 
cabaretgroep Purper. En daarnaast hadden we 
natuurlijk Sinterklaasfeesten, leuke dingen op 
Koninginnedag en haringparty’s.’’

Syrië
Na een bureaubaan in Londen voor de duur 
van anderhalf jaar trok het gezin Van den Broek 
opnieuw naar het Midden-Oosten. Damas cus, 
hoofdstad van Syrië, werd hun nieuwe verblijf-
plaats. ,,Syrië was wel een gecontroleerde poli-
tiestaat’’, zegt Leon, maar op religieus gebied 
was het een opvallend vreedzame samenleving 
tussen moslims en christenen. Ellen: ,,Eerlijk 
gezegd heb ik me nergens in het buitenland zo 
veilig gevoeld als daar. We woonden trouwens 
niet zo ver van de grens met Libanon. Daar 
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zijn we regelmatig op wintersport geweest. 
Ja, je kunt in Noord-Libanon heerlijk skiën! 
Twee uurtjes rijden en hop, we stonden in de 
sneeuw!’’
Even neemt het gesprek een treurige wending 
als wordt stilgestaan bij de latere burgeroor-
log en de verwoestingen die de barbaren van 
Islamitische Staat zo’n zes jaar geleden aan-
richtten in de oude Syrisch-Romeinse stad 
Palmyra. ,,Toen wij er waren, was het nog een 
indrukwekkend archeologische plek. Het blijft 
niet te bevatten dat dat werelderfgoed respect-
loos zoveel schade is aangedaan. En dat geldt 
ook voor het middeleeuwse deel van de stad 
Aleppo’’, zegt Leon. Oorlogsgeweld hebben ze 
gelukkig niet meegemaakt, maar toen in 2003 
de VS en het Verenigd Koninkrijk een aanval 
uitvoerden op het Irak van Saddam Hussein, 
ontstond in en rond Damascus een zodanig 

dreigende situatie dat Ellen en de kinderen 
naar Nederland zijn geëvacueerd en daar twee 
maanden zijn gebleven.  
Overigens werd in Syrië voor Leon en Ellen al 
de eerste connectie gelegd met hun huidige 
verblijf in de Vogelwijk. Ze leerden daar na-
melijk Rutger van Hoogstraten kennen, in-
middels al jaren de bevlogen voorzitter van 
Vogelwijk Energie(k), die indertijd ook voor 
Shell in Syrië werkzaam was. ,,Toevallig hè, 
dat die lijnen nu weer samenkomen!’’

Maleisië
Maleisië was de laatste halte in het expatbe-
staan van het gezin. Leon: ,,Onze nieuwe 
standplaats was de stad Miri in het deel van 
Maleisië dat aan de noordrand van het eiland 
Borneo ligt, vlakbij het kleine sultanaat Brunei. 
De kinderen zaten er op een basisschool waar 
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ze les in het Engels en Nederlands kregen. 
Vanuit Miri hebben we met hen in de vakan-
ties veel gereisd: uiteraard in Maleisië zelf, 
maar ook naar Australië, Singapore, Thailand, 
Indonesië en Vietnam. Fantastisch uiteraard, 
maar ik had wel aan Shell laten weten dat we 
naar Nederland terug wilden als onze oudste 
dochter aan een middelbare school toe was. 
Daar hebben ze gelukkig rekening mee ge-
houden, dus toen Fleur twaalf was en Sanne 
tien, konden we verhuizen naar Den Haag.’’
,,Dat werd ook al een beetje snuffelen aan de 
Vogelwijk’’, zegt Ellen, ,,want we huurden 
een flatje aan de Sportlaan. Fleur ging naar 
het tweetalig vwo op het Hofstad Lyceum en 
Sanne naar groep 7 van de Heldringschool.’’

Vroondaal
Het was inmiddels 2008 en Leon en Ellen had-
den hun oog laten vallen op een lapje grond 
in de nieuwe Haagse wijk Vroondaal, aan de 
rand van het Westland. Leon: ,,We ontwierpen 
zelf een huis en lieten dat door een architect 
verder uitwerken. Hartstikke mooi om daar je 
eigen creatie te zien verrijzen! Maar toen we 
er een paar jaar hadden gewoond, wilden we 
toch liever een stukje verder de stad in, want 
Vroondaal ligt wel erg excentrisch en ook ver 
van levendige winkelstraten en uitgaansgebie-
den. Dus toen we in 2016 lazen over het plan 
om de kerk aan de Sportlaan te slopen en er 
eengezinswoningen neer te zetten, waren we 
er als de kippen bij. We schreven ons in als 
kopers en kregen te horen dat het hele proces 
redelijk snel zou verlopen.’’
,,Mooi niet!’’, roept Ellen hoofdschuddend. 
,,Er kwam steeds van alles tussen. Vertraging 
op vertraging. Procedurele formaliteiten, on-
zekerheid over de toekomst van de bomen bij 
het kerkterrein, de ontdekking van vleermui-
zen in de kerk waardoor de sloop opnieuw 
moest worden uitgesteld, noem maar op. Maar 
intussen hadden we ons huis in Vroondaal al 
verkocht, waardoor we tijdelijk iets moesten 
huren in de Margrietstraat.’’

Inbraak
Vorig jaar werd het geduld van de toekom-
stige bewoners opnieuw op de proef gesteld, 
want toen de bouw eenmaal goed op gang 
was gekomen, gooide corona roet in het eten. 
Door de wereldwijde virusuitbraak konden 
bepaalde materialen niet meer tijdig worden 
geleverd. Als klap op de vuurpijl werd begin 
januari van dit jaar, net na de officiële ople-
vering, in het gloednieuwe pand van Leon en 
Ellen ingebroken. Ellen: ,,Het was de dieven te 
doen om allerlei gereedschap van de mensen 
die hier nog aan het werk waren.’’ Leon: ,,We 
hebben toen besloten om hier maar zo gauw 
mogelijk te gaan wonen, ook al was het nog 
niet helemaal klaar. Op 1 februari verhuisden 
we en daarmee waren we de allereerste bewo-
ners in dit hele complex.’’

Energiekosten
Ze zijn uitermate tevreden over hun onder-
komen met energielabel A++. De woning is 
helemaal gasloos, de benodigde energievoor-
ziening komt van het stroomnet met onder-
steuning van een warmtepomp, warmteput en 
zonnepanelen, en in alle ramen zit driedubbel 
glas. Bovendien heeft het huis een ingenieus 
luchtventilatiesysteem, dat voor verse aanvoer 
van buitenlucht zorgt, ook als alle ramen en 
buitendeuren potdicht zitten. Dankzij de uit-
stekende isolatie dringt het kinderrumoer van 
basisschool De Parkiet tegenover het huis niet 
tot de bewoners door. ,,We horen er niks van’’, 
zegt Ellen. ,,En raad eens hoeveel energiekos-
ten we per maand hebben?’’ De gok van vijftig 
euro blijkt nog te hoog. ,,Mis! Het is dertig.”  
Inmiddels kennen ze al aardig wat mensen uit 
de buurt. Sowieso alle nieuwe bewoners van 
De 12 Pauwen, maar ook al andere buurtgeno-
ten. ,,De sfeer is hier een beetje dorps. We voe-
len ons helemaal thuis’’, is beider conclusie. 
,,Nee, hier gaan we niet meer weg.’’
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Een echte ondernemersfamilie
uit een drogisterij-dynastie  

Door Sjaak Blom

Het is gezellig in hun woning op het zuidelijk deel van de Sportlaan. Een beetje  zoete 
inval, een beetje rumoer, een beetje van alles wat, maar de ondernemerszin straalt er aan 
alle kanten van af. We zijn op bezoek bij Yvette Jouai en haar man Wim Schmale, telg uit 
de drogisterijfamilie die decennia lang een zaak dreef op het pleintje aan de Mezenlaan. 

Bij een realistisch schilderij van deze winkel, van de hand van Wims overgrootvader, 
vertellen Yvette en Wim over hun levenswerk: drogisterijen en parfumerieën. Vijf hebben 

ze er inmiddels. En hun drie dochters en schoonzoon treden in hun voetsporen.

Drie generaties Schmale. Wim ligt aan de voeten van echtgenote Yvette, moeder Wil, vader Henk en dochter Kayo. 
Boven staand van links naar rechts de dochters Tessa en Kim en schoonzoon Joey.

Ze zijn beiden echte Vogelwijkers. De wieg van 
Wim stond in het magazijn achter de winkel 
aan de Mezenlaan en die van Yvette aan de 
Pauwenlaan 93. Zij werd geboren in 1964 en 
was de dochter van Ria Schreuder en Eric Jouai. 
De opa en oma van Yvette waren in de jaren der-
tig de eerste bewoners van dit huis. Opa Jouai 
was leraar klassieke talen aan het Aloysius 

College. Links naast huize Jouai woonde de fa-
milie Philippa, waarvan begin jaren veertig al 
bekend was dat hun zoon Jacques heulde met 
de Duitsers en in dienst was getreden van de 
SS. Om aan arrestatie en berechting te ontko-
men verstopte hij zich na de oorlog bijna 30 
jaar op de zolder van zijn ouderlijke woning. 
Pas in 1974, toen Yvette tien jaar was, kwam de 
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Een ansichtfoto uit 1971 van de noordwestkant van het ‘Mezenpleintje’. Bij het zonnescherm geheel links was destijds 
een bloemenzaak gevestigd. Daarnaast bevond zich Drogisterij Schmale en op de hoek in hetzelfde rijtje dreef groente-
boer van Brummelen zijn nering. Op de andere hoek zien we de kruidenierszaak van Van Eig.

aap uit de mouw en werd de onderduiker als-
nog opgepakt. ,,Zijn ouders leidden een terug-
getrokken leven’’, herinnert Yvette zich. ,,We 
speelden wel eens in hun tuin die aan de onze 
grensde, maar de gordijnen aan de achterkant 
van hun huis bleven altijd dicht.’’ Het wijkblad 
heeft al diverse malen over de SS’er op zolder 
bericht en op 3 mei jongstleden schonk ook het 
tv-programma Andere Tijden aandacht aan deze 
bizarre geschiedenis. 

Mezenlaan
Wim is de achterkleinzoon van Henk Schmale, 
die in 1926 aan de Mezenlaan een drogisterij 
begon. Het pleintje rond het plantsoen in de 
Vogelwijk-in-wording herbergde toen meer-
dere startende winkeliers. Wims overgrootva-
der was aanvankelijk schilder en drogist, een 
combinatie die in verband met het gebruik van 
chemicaliën in die tijd wel meer voor kwam. 
In 1957 nam de kleinzoon van de oprichter, die 
ook Henk heette (en de vader van Wim werd) 
de zaak over.
Henk, zijn vrouw Wil en hun drie kinderen 

woonden aanvankelijk achter de winkel, maar 
in 1970 kon Henk de bovenwoning kopen, 
zodat er eindelijk wat meer ruimte kwam voor 
het gezin.
Sinds eind jaren vijftig was aan de drogisterij 
ook een postagentschap verbonden. Nadat dit 
in 2002 was opgeheven en Henk met pensioen 
was gegaan, volgde de jongste zoon Ton – die 
al jaren in de winkel en achter het loket had 
meegewerkt – zijn vader op. Het verdwijnen 
van het postagentschap bleek echter de dood-
steek voor de drogisterij te zijn. Na enkele jaren 
besloot Ton de boel te sluiten. Nog even kwam 
de zaak in andere handen, maar ook daar bleek 
geen succes meer mee te behalen. De winkel 
werd getransformeerd tot woonhuis. Tot woont 
inmiddels in Zoetermeer en drijft daar een suc-
cesvol VVE-beheerskantoor. 

Zaterdagbaantje 
Wim Schmale, geboren in 1960, werd al van 
jongs af aan ingeleid in de geheimen van de 
drogisterijwereld. Dat kwam van pas toen zijn 
vader in 1982 voor langere tijd wegens ziekte 
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Dit voorjaar is Henk Schmale (89) enige tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest ten gevolge van onder meer Corona. 
Inmiddels is hij weer terug in zijn appartement in huize Uitzicht. Verzwakt, maar blij dat hij is verlost van de isolatie en 
eenzaamheid in het ziekenhuis. Wie Henk en Wil nog kent en beiden een hart onder de riem wil steken, kan een kaart 
of brief naar hen sturen. Adres: Woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, Kamer 325, 2565 RW Den Haag.

uitviel. Dat was hard werken voor de rest van de 
familie Schmale en zo kreeg de toen 14-jarige 
Yvette haar zaterdagbaantje. ,,Toen mijn latere 
schoonvader in het ziekenhuis lag, maakte ik 
veel uren in de winkel. Ik opende en sloot af en 
de kassa-lade liet ik achter op de trap.” In die 
tijd werkten Wim en Yvette veel samen en ont-
stond het eerste liefdesvuur. Vader overwon na 
anderhalf jaar zijn ziekte. Tijd voor Wim om op 
eigen benen te gaan staan. Samen met Yvette 
opende hij in 1983 zijn eerste Etos-winkel, in 
de wijk Bouwlust. Yvette moest haar havodi-
ploma aan het Edith Stein College in de bin-
nenstad nog halen. In 1987 verhuisden ze hun 
winkel naar de Betje Wolffstraat. Wim over zijn 
vrouw: ,,Yvette heeft een goed zakelijk inzicht. 
Ze heeft een neus voor nieuwe ontwikkelingen 
en draait haar hand niet om voor de juiste con-
tacten. Ze is ook actief in verschillende winke-
liersverenigingen.”

Familietraditie
De ondernemerslust van Yvette en Wim leidde 
in 1999 tot de opening van een tweede Etos 
in de Theresiastraat in het Bezuidenhout. In 
2016 volgde een Douglas-filiaal op de Frederik 
Hendriklaan in het Statenkwartier, in 2017 op-
nieuw een Douglas in de Theresiastraat en in 
2018 ten slotte werd hun derde Etos geopend 
in het Winkelcentrum Loosduinen. De onder-
neming telt inmiddels 38 personeelsleden. 
Hun drie dochters Kim, Kayo en Tessa en hun 
schoonzoon Joey volgen de familietraditie en 
zijn ook werkzaam in de zaak.
,,Aanvankelijk wilde ik het liefst de sportaca-
demie doen, maar ik koos uiteindelijk zelf 
voor de drogisterij’’, zegt Wim. ,,Die branche 
is zo interessant en veelzijdig! Maar sport is 
nooit uit mijn leven verdwenen. In mijn vrije 
tijd komt die nog ruim aan bod. Ik was onder 

meer trainer bij korfbalvereniging ALO in de 
Bosjes van Pex.” Yvette vult aan: ,,We wilden al-
tijd dat onze dochters ook hun eigen toekomst 
bepaalden. Ze hebben een goede studie achter 
de kiezen: personeel en arbeid, economie en 
sociaal- pedagogisch werk. Maar de detailhan-
del trekt hen. Ze hebben er feeling voor en zijn 
enthousiast. En ieder brengt haar eigen specia-
liteit in en dat maakt een mooie mix van kennis 
en vaardigheden. We vormen met z’n allen een 
goed team.” 

Vakantie
De volgende generatie staat klaar om het roer 
over te nemen. Wim: ,,Het wordt tijd dat wij 
wat gaan afbouwen. We blijven nog voldoende 
bij de zaak betrokken, maar ons kroost gaat 
straks de kar trekken.” Eindelijk tijd voor lange 
vakanties dus? Wim schiet in de lach. ,,We plan-
den ooit een vakantie van drie weken. Na tien 
dagen wilden we allebei weer snel naar huis. 
Als ik in de tuin zit, niet al te ver van onze kin-
deren en kleinkinderen, krijg ik al voldoende 
vakantiegevoel.  En we weten dat het goed zit: 
de onderneming komt in vertrouwde handen.”
Wim en Yvette zijn echte familiemensen. Zo 
hebben ze tijdelijk een tante van Yvette in huis 
en Yvettes zus Nathalie valt ook regelmatig bin-
nen. De ouders van Wim, inmiddels 83 en 89, 
wonen op een steenworp afstand in woonzorg-
centrum Uitzicht. Ze zijn goed bij de tijd en ge-
zond. ,,Mijn vader zegt wel eens dat hij op zijn 
veertigste de kanker overwonnen heeft en een 
nieuw leven extra heeft gekregen.’’
Zoals gezegd: het schilderij van overgrootva-
der Henk, voorstellende een drogisterij aan het 
begin van de 20ste eeuw, hangt te pronken in de 
woonkamer. ,,Het wordt tijd voor een actuele 
familiefoto. Dit artikel is daar een mooie gele-
genheid voor”, sluit Yvette af. 
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Vogelwijk
,,Wonen in de Vogelwijk is en blijft een voor-
recht. Met brede lanen, duinen en strand op 
een steenworp afstand. Op stranddagen is het 
wel druk, maar voelt het niet als een groot 
vakantiepark. Zestien jaar geleden kwam ik 
hier wonen en toen was de Kruisbeklaan vrij 
rustig. Inmiddels is het een levendige laan ge-
worden, met gezinnen met jonge kinderen en 
een actieve Kruisbekbuurtjes-appgroep. Het is 
dus alleen maar gezelliger geworden. Kortom: 
niets te klagen. En áls er iets te klagen is in 
onze wijk, ik zie in het wijkblad wel eens wat 
in die geest voorbijkomen, dan zijn dat luxe-
problemen, laten we eerlijk zijn.”
 
Weekend
,,Plannen is niet echt ons ding. Vaak is het ‘we 
zien wel’. Het is niet zo dat wij sinds corona 
als gezin in een diep gat gevallen zijn. Onze 
Sterre is geboren in maart vorig jaar, net na 
het begin van de eerste lockdown. Ergens was 
het ook wel fijn, want je wilt dan eigenlijk niet 
eens weg uit huis. Maar de afgelopen maan-
den was het wel jammer dat die leuke dingen 
die je met de kleintjes doet, zoals zwemmen 
bij de Waterthor op zondagochtend of naar 
de dierentuin, niet konden. Dus het was veel 
wandelen in de buurt en door de duinen rich-
ting Kijkduin. Sinds kort tennis ik overigens 
bij Berg en Dal, een sport waar ik veel plezier 
aan beleef.”
 
(TV)-Serie/film
,,Wij hebben, en zullen niet de enigen zijn ge-
weest, onlangs The Serpent gekeken op Netflix. 

Een bijzonder verhaal over de Nederlandse di-
plomaat Herman Knippenberg die bijdroeg 
aan de veroordeling van seriemoordenaar 
Charles Sobhray. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms een 
hele uitdaging vind om uit het aanbod van 
vandaag de dag iets te vinden om naar te kij-
ken. Maar stomme realityprogramma’s waar-
bij je je verstand op nul kunt zetten, vind ik 
dan wel weer heerlijk.”
 
Boek
,,Met een druk werk- en gezinsleven schiet 
lezen er helaas vaak bij in, maar als ik lees, 
dan zijn dat biografieën. Ik smul van boeken 
van oud-politici die hun memoires aan het pa-
pier hebben toevertrouwd. Maar ook over an-
dere mensen met een verhaal, waarbij ik altijd 
benieuwd ben wat maakt dat iemand is gewor-
den wat hij of zij is geworden of heeft bereikt. 
Is dat omdat papa het ook deed, een talent of 
geluk? Kortom: levensverhalen vind ik leuk 
om te lezen. Het laatste boek was de biografie 
van Marco van Basten. Ging helaas iets meer 
over voetbal dan over hem als persoon.”    
 
Lintjes
,,Ik werk sinds anderhalf jaar weer bij de 
Kanselarij der Nederlandse Orden als hoofd 
van de afdeling waar adviezen worden ge-
schreven over Koninklijke onderscheidingen. 
Ik zeg ‘weer’, omdat ik hier eerder ook werkte, 
maar een uitstap heb gemaakt naar Bonaire 
en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik 
houd mij bezig met alles rondom Koninklijke 
onderscheidingen voor mensen die iets heb-

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

Mischa Vos (1974) uit de Kruisbeklaan is rijksambtenaar. Hij woont samen met 
Britt en hun drie kinderen: Storm, Sven en Sterre.
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ben betekend voor de maatschappij: vrijwilli-
gers, mensen met bijzondere prestaties of hel-
den die hun eigen leven hebben geriskeerd om 
een ander te redden. We hebben net de jaar-
lijkse Lintjesregen achter de rug, met ook bij 
mij in de straat een nieuwe Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Er zijn overigens al best 
wat Vogelwijkers met een lintje. Wat ik zelf 
bijzonder vind, is dat er ieder jaar weer ruim 
vijfduizend aanvragen worden ingediend. En 
dat er in het vrij nuchtere Nederland toch een 
behoefte bestaat om mensen op deze wijze in 
het zonnetje te zetten. De koning deed tijdens 
een interview op Koningsdag zelfs een oproep 
om mensen voor te dragen, dus ik ben be-
nieuwd wat er komen gaat.”
 
Stad
,,Mijn ouders hebben ruim twee jaar geleden 
een heel leuk vakantiehuisje gekocht op de 
Veluwe, in het Gelderse Doornspijk, waar wij 
met regelmaat zijn. Daar in de buurt ligt het 
mooie vestingstadje Elburg, zeker een bezoek 
waard!’’
 
Favoriete reis
,,Ik maakte in 2004 een rondreis door 
Ugan da. Wat een prachtig land vond ik dat 
qua natuurschoon! En het zien van de zeld-
zame gorilla’s op de grens met Rwanda was 
een ervaring om nooit te vergeten. Urenlang 
zoeken in de dichtbegroeide jungle en daar 
waren ze, op enkele meters afstand. Dat ge-
luid van het geklop op de borst was indruk-
wekkend. Volgens mij hadden ze net gegeten, 
want ze lieten de hele tijd scheten.”

 Restaurant
,,Het is niet het goedkoopste restaurant, maar 
als Britt en ik iets te vieren hebben, doen we 
dat het liefst bij Wox aan het Lange Voorhout. 
Gerechten om je bord bij leeg te likken. Als 
we onszelf willen verwennen, bestellen wij 
ook wel sushi van de sushimeisjes aan de 
Thomsonlaan.”
 
Muziek
,,Ik ben gek op rockmuziek. Vond destijds de 
grungeperiode fascinerend; bands als Pearl 
Jam, Alice in Chains, Soundgarden en Nirvana. 
Dat de zangers van de drie laatstgenoemde 
bands niet meer in leven zijn, is triest. Als ik 
nu aan muziek denk, dan denk ik aan de kin-
derliedjes die ik vaak speel op mijn gitaar voor 
onze kleine Sven en Sterre. In de maneschijn is 
momenteel favoriet.”
 
Recept
,,Wat ik tegenwoordig vaker maak en heerlijk 
vind is bulgur pilav, een Turks recept. Een soort 
tomatenrijst, en nog gemakkelijk te maken 
ook. Bij Firat in de Weimarstraat haal ik köfte-
gehakt, yoghurtsausje erbij en smullen maar.”
 
Tip van Mischa
Meld je aan voor de whatsappgroep Buurt-
berichten van de Vogelwijk, erg vermakelijk. 

Nog een tip: niet in de Vogelwijk, maar in het 
Westbroekpark: theeschenkerij De Waterkant, 
lekker wat drinken aan het water en als je zin 
hebt een stukje roeien.”
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Het gaat hier om films die nog zijn vervaar-
digd uit het uiterst brandbare en tere celluloid 
(cellulosenitraat). Vooroorlogse speelfilms, bio - 
scoopjournaals en documentaires van het vroe-
gere Haarlemse filmbedrijf Polygoon, particu-
liere filmopnames, maar ook oude films van de 
Rijksvoorlichtingsdienst en opnamen uit voor-
malig Nederlands Indië.

Padvinders 
Na de oorlog deed de betreffende bunker en-
kele jaren dienst als clubhuis van een Haagse 
padvindersgroep, maar begin jaren vijftig werd 
het een opslagplaats voor het (foto- en film)
archief van Rijksvoorlichtingsdienst. Men 
koos voor de bunker vanwege de constant lage 
temperatuur en de lage vochtigheidsgraad die 
er heerste, waardoor het oude filmmateriaal 
de minste risico’s liep. Gaandeweg werden 
er ook andere antieke filmopnamen aan het 
depot toegevoegd. De foto’s verhuisden naar 
een andere plek.

Modernisering
Alle films in de bunker zijn nauwgezet geïn-
ventariseerd en gearchiveerd, waar mogelijk 
gerestaureerd en overgezet op modernere 
beelddragers, zoals video en later dvd. Nog 
meer zorg dan gewone films was uiteraard 
nodig voor de conservering en eventuele res-
tauratie van geluidsfilms. Tientallen jaren lang  

Nederlands filmisch erfgoed deels 
in duinen achter Vogelwijk opgeslagen 

 
Voor wijkgenoten die hier al vele jaren wonen is het een bekend gegeven, maar 
wie nog niet zo lang in de Vogelwijk woont, kijkt er meestal verrast van op. In 

een duinpan vlak aan zee, ter hoogte van de Kwartellaan, ligt vrijwel aan het oog 
onttrokken en omgeven door een hoog hek een enorme opslagplaats van het 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In een voormalige Duitse bunker uit de 
bezettingstijd zijn hier vele honderden kwetsbare oude films uit de eerste helft van 

de vorige eeuw opgeslagen.

werkte er permanent een flinke ploeg technici 
en documentalisten in de bunker, maar ook 
vandaag de dag is de bunker nog geregeld be-
mand.
In de tweede helft van de jaren zeventig werd 
de opslagplaats in de duinen uitgebreid en ge-
moderniseerd en ook voorzien van extra koel-
kluizen en een betere beveiliging. In de jaren 
negentig kwam de collectie onder beheer van 
een nieuw landelijk instituut: het Nederlands 
Audiovisueel Archief. Sinds 2006 is de bun-
ker een onderdeel van het Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en Geluid, waartoe ook het 
archief van de publieke omroep behoort.
Het opgeslagen filmisch erfgoed (in de meeste 
gevallen kopieën van het origineel) wordt alleen 
ter beschikking gesteld aan professionele pro-
grammamakers, documentairemakers, histo - 
rici en andere wetenschappers.
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De geestelijke vader van Vogelwijk Buurtberich-
ten is Niels Pennock (48) die met echtgenote 
Chantal en twee kinderen op de Pauwenlaan 
woont. Niels is als IT-specialist werkzaam bij 
de politie en kent dus wat digitale zaken be-
treft het klappen van de zweep.
,,Ik speelde samen met onder anderen Han 
Mulder, Rudolph van Dusseldorp en Rudmer 

Tettero een sturende rol in de vier veilig-
heids-appgroepen, onder leiding van de cen-
trale coördinator Ruud van der Hoofd, die ook 
de webmaster is van de Vogelwijk-website vo-
gelwijkdenhaag.nl’’, vertelt hij. ,,Gaandeweg 
ontstonden er discussies over de vraag wat wel 
en wat niet via die apps kon worden gemeld. 
Gevonden sleutelbossen wel, maar een ver-

Vogelwijk Buurtberichten:

Handig sociaal wijkplatform 
Door Dick van Rietschoten

Via het bekende Whatsapp-programma voor mobiele telefoons zijn de afgelopen 
jaren in de Vogelwijk met succes enkele ‘veiligheidsgroepen’ opgezet, zoals 

112VogelwijkVeilig. Deze groepen fungeerden als een soort buurtwacht. 
Geleidelijk sloop er echter steeds meer huis-tuin-en-keukeninformatie in die 

appgroepen binnen. Daarom is enkele maanden geleden het sociale 
medium Vogelwijk Buurtberichten gecreëerd.
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Wie zich wil aanmelden bij 
Vogelwijk Buurt berichten, kan dat doen 
door gebruik te maken van bijgaande 

QR-code of door een Whatsapp-berichtje 
te sturen naar Niels via het nummer 

+31654665253. 

mist kinderfietsje niet? Moest bij elke melding 
de wijkveiligheid in het geding zijn? Daarom 
dacht ik in het voorjaar: het lijkt me beter als 
we een paar appgroepen creëren waarin ieder-
een z’n ei kwijt kan over zaken als verloren en 
gevonden voorwerpen of weggelopen konij-
nen, maar ook bijvoorbeeld de aankondiging 
van een straatfeestje.’’

Positieve reacties
Bij wijze van proef richtte Niels een paar maan-
den geleden de appgroep Vogelwijk Buurt-
berichten op. Zijn bedoeling was dat dit een al-
gemeen sociaal platform moest worden, naast 
de bestaande veiligheidsgroepen die louter ge-
richt zijn op het signaleren van (en waarschu-
wen voor) inbraken, vernielingen, autodiefstal 
of dubieuze colporteurs.
Niels: ,,Mijn initiatief sloeg goed aan. Ik kreeg 
veel positieve reacties en er bleek zo veel be-
langstelling voor te zijn dat ik al gauw meer 
groepen maakte. Elke groep kan immers maar 
zo’n 250 mensen bevatten. Ook de appgroep 
Vogelwijk Verdachte Zaken, die ik jaren geleden 
zelf in het leven had geroepen, doopte ik om 
tot een Buurtberichtengroep. Op dit moment 
hebben we vier van deze groepen, die door 
de hele wijk heen lopen en ook vrij makkelijk 
met elkaar verbonden kunnen worden. Ruim 
zeshonderd wijkbewoners zijn inmiddels bij 
de buurtberichten aangesloten.’’ Wijkagent 
Chiel Lentz blijft overigens buiten de groepen, 
maar hij wordt wel geregeld door onder ande-
ren Niels op de hoogte gehouden van wat er in 
de wijk speelt.

Risico’s en regels  
Er zijn natuurlijk risico’s aan dit soort open 
podia verbonden, beseft ook Niels. Stel je voor 
dat iemand zich manifesteert als manische 
tetteraar, als verkoper van ongein, als zeurpiet 
of als bezitter van een kort lontje. Niels: ,,Er 
zijn regels gesteld, die eigenlijk om de zoveel 
tijd moeten worden herhaald. Houd het kort 
en bondig, heb respect voor elkaar en beperk 

je tot nuttige informatie. Wie zich daar niets 
van aantrekt, benader ik persoonlijk. In het 
uiterste geval kan ik een deelnemer uit een 
groep verwijderen, bijvoorbeeld als iemand 
zich een paar keer verbaal agressief heeft ge-
dragen.’’
Als er heftige discussies ontstaan over één 
bepaald onderwerp, dan moet men daar maar 
een aparte groep voor oprichten, vindt Niels. 
Dat is onlangs gebeurd met de voor- en tegen-
standers van betaald parkeren in de wijk. Daar 
wisselen nu al bijna 120 personen de pro’s en 
contra’s met elkaar uit.
Overigens zijn er in de wijk naast de al ge-
noemde appgroepen nog tal van andere buurt-
fora via Whatsapp actief, meestal gericht op 
een klein stukje van de wijk: een groep laan-
genoten bijvoorbeeld of de bewoners van een 
paar aangrenzende huizenblokken.
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Toen ik – nu al een flink aantal jaren geleden – 
op mijn 65ste verjaardag na een drukke en vol 
bezette baan met pensioen ging, zette ik een 
punt achter mijn werkzame leven. Gelukkig 
ontmoette ik toen onze wijkgenoot Wim van 
Slobbe, die overigens begin dit jaar op 100-ja-
rige leeftijd is overleden. Hij was een trouw lid 
van de Haagsche Bowlsclub en vroeg mij of ik 
hobby’s had. Ik antwoordde dat ik geregeld ging 
kijken naar het sporten van de kinderen en dat 
er gedurende de zomer werd gezeild. Daarop 
nodigde Wim mij uit om eens te komen kijken 
bij zijn Bowlsclub. Ik wist niet wat het inhield, 
dus ging ik met hem mee. Het spel bleek te 
worden gespeeld op het hoofdveld van hockey-
club Klein Zwitserland aan de Klatteweg.

Excentrisch zwaartepunt
Ik was al gauw verkocht. Het eerste wat me 
opviel, was de gezellige sfeer tussen de deelne-
mende dames en heren. Het spel deed mij den-
ken aan curling en jeu de boules, maar dan met 
ballen met een excentrisch zwaartepunt. Het 
speelveld is 30 meter lang en 5 meter breed. 
Men speelt in wedstrijdverband: 1 tegen 1 of 2 
tegen 2. Iedere speler krijgt vier ballen per spel.
Je werpt eerst een ‘jack’, iets groter dan een 
golfbal, die moet blijven liggen tussen de 2 en 
7 meter afstand van de achterlijn. Vervolgens 

werpen de spelers hun bal met het excentrische 
zwaartepunt rollend richting de jack. Als de bal 
snelheid verliest, gaat het zwaartepunt een rol 
spelen en maakt hij een bocht. De kunst is na-
tuurlijk dat je de plaats moet bepalen waar de 
bocht begint. Het gaat er uiteindelijk om wiens 
bal het dichtst in de buurt komt van de jack. 

Drie dagen per week
De leden van de club Haagse Bowls kunnen 
op maandag, woensdag en vrijdag ‘s ochtends 
van 10.00 uur tot 12.15 uur tegen elkaar in het 
strijdperk treden. ‘s Zomers wordt er in het 
wit gespeeld, in de winter in bonte kleding. 
Het maakt niet uit welke dag(en) je kiest om te 
spelen. Men is niet verplicht zich af- of aan te 
melden. Gewoonlijk wordt er in het clubhuis 
gemeenschappelijk koffie gedronken. Ook nu 
kan dat dankzij de versoepelingen van het co-
ronaregime weer. 
Als u belangstelling heeft, kunt u zonder aan-
melding op een ochtend komen kijken en 
krijgt u uitleg. Mogelijk kunt u direct al mee-
spelen. Misschien vindt u het leuker om te 
worden geïntroduceerd door een wijkgenoot 
uit de Vogelwijk. Bel daarvoor gerust met Cees 
Vel (070-4273214) of Maarten Reeser (070-
3239674).
Kijk voor meer informatie op www.haagsebowls.nl

Door Cees Vel

Bowls:
Heerlijk tijdverdrijf na ’t pensioen

http://www.haagsebowls.nl
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Een jaar geleden schreven wij onder het motto 
‘Verduursamen met burenkorting’ over het ini-
tiatief van vier huishoudens aan het Eiberplein 
om gezamenlijk 64 zonnepanelen op hun dak 
te laten plaatsen. Niet alleen leidde dat tot een 
aanzienlijke burenkorting bij de installatie, ook 
is dankzij dit gezamenlijke project een egaal 
vlak panelen ontstaan, wat veel mooier is voor 
het aanzicht. Technisch zijn het wel vier aparte 
installaties gebleven. Wie het nog niet kent, 
moet op het Eiberplein maar eens een kijkje 
nemen.
Inmiddels is ruim een jaar met dit collectieve 
project ervaring opgedaan. Initiatiefnemer 
Ruud de Meer: ,,In april hebben we als buren 
‘Eén jaar zonnepanelen’ gevierd. Alle vier deel-
nemers zijn supertevreden. Bij mij op nummer 
1 is in een jaar tijd ruim 6800 kWu opgewekt. 
Die had ik anders tegen 22 cent per kilowattuur 
bij de firma GreenChoice moeten kopen voor 
bijna 1500 euro. Op een totale investering van 
6600 euro ex btw is er dus een terugverdientijd 
van nog geen 4,5 jaar. Bijna 23 procent rende-
ment, waar vind je dat nog? Als je dan ook nog 
bedenkt dat de economische levensduur van de 
panelen 15 à 20 jaar is, vraag je je af waarom er 
nog één dak in Nederland zonder zonnepane-
len te vinden is.”
Wat Vogelwijk Energie(k) betreft verdient dit 
project uiteraard alle navolging. Wellicht dat de 
verduurzamingsactie die de gemeente dit jaar 
houdt (zie verderop) een extra stimulans kan 
vormen. Indien gewenst zijn we graag bereid u 
bij de realisering behulpzaam te zijn.

Succesvol zonneproject met buren
en nieuwe elektrische deelauto

Elektrisch autorijden
Een aantal jaren geleden is Vogelwijk Ener-
gie(k) begonnen met een actie ter bevordering 
van elektrisch autorijden. Die actie behelst 
o.a. financiële en publicitaire ondersteuning 
van VwE en een inspanningsverplichting om 
de auto enkele keren per maand te verhuren 
tegen een redelijke prijs. Eerdere deelnemers 
hebben vanwege veranderde persoonlijke om-
standigheden na kortere of langere tijd moeten 
afhaken. 
We zijn blij nu weer een nieuwe elektrische 
deelauto in de wijk te kunnen verwelkomen en 
wel de Peugeot e-2008 van de familie Schoen, 
wonend aan de Fuutlaan. Je kunt de auto huren 
via snappcar.nl, waar ook verdere specificaties 
en details over de prijs te vinden zijn.
Rutger-Jan Schoen: ,,We besloten met de actie 
van Vogelwijk Energie(k) mee te doen, omdat 
het delen van de auto bijdraagt aan een beter 
milieu, aan vermindering van het aantal auto’s 
in de wijk én aan de kosten van onderhoud. 
In de eerste maand is hij al drie keer gedeeld, 
vreemd genoeg niet met wijkgenoten, maar 

                                       Nieuwsflitsen
            Door Guus Mei jer                       www.vogelwijkenergiek.nl   -   info@vogelwijkenergiek.nl
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met mensen uit Rotterdam en Krimpen aan 
den IJssel, die een elektrische auto wilden uit-
proberen. We wachten nog op huurders uit de 
wijk. De eerste keer was het wel even spannend, 
maar het is goed geregeld met de verzekering 
en je maakt kennis met allerlei nieuwe mensen 
die je normaal niet zo makkelijk ontmoet.”
Heeft u een elektrische auto die u af en toe 
kunt missen of overweegt u er een aan te schaf-
fen? Misschien wilt u dan ook gebruik maken 
van het aanbod van Vogelwijk Energie(k) en zo 
meewerken aan de bevordering van elektrisch 
rijden en een schoner milieu. Kijk voor de voor-
waarden op www.vogelwijkenergiek.nl en neem 
contact op via info@vogelwijkenergiek.nl

Algemene Ledenvergaderingen
Zoals in het kader op deze pagina wordt aan-
gekondigd, organiseert de gemeente op 21 sep-

tember in het clubgebouw van Quick een infor-
matieavond over woningisolatie. Aan het begin 
van deze bijeenkomst wil Vogelwijk Energie(k) 
de statutair verplichte jaarlijkse Algemene Le-
den vergaderingen houden van zowel de ver-
eniging Vogelwijk Energie(k) als Coöperatie De 
ZonneVogel (het collectief van wijkbewoners 
die op de daken van de Montessorischool en 
de Europese School zonnepanelen hebben lig-
gen). De hierbij behorende presentatie, goed-
keuring van jaarverslagen en financiële afre-
keningen en eventuele discussie zal ongeveer 
een half uur in beslag nemen, zodat verder 
alle aandacht die avond kan uitgaan naar het 
thema woningisolatie. Zoals gebruikelijk zul-
len de leden van Vogelwijk Energie(k) en De 
ZonneVogel apart per e-mail voor de ledenver-
gadering worden uitgenodigd en de noodzake-
lijke stukken aangeleverd krijgen.

In het vorige wijkblad heeft u kunnen lezen over 
de gezamenlijke advies- en inkoopactie van de 
gemeente Den Haag om eigenaren van eenge-
zinswoningen in de Vogelwijk te helpen met 
(verdere) isolatie en andere verduurzamings-
maatregelen. In de volgende wijkblad-editie zal 
de gemeente hierover verdere details bekend 
maken. 
Intussen staan er ook twee bijeenkomsten 
op de rol waarin de gemeente haar plannen 
met de wijk zal toelichten en de wensen en 
voorkeuren van de wijkbewoners wil peilen: 
een online-informatiebijeenkomst (webinar) 
op dinsdagavond 22 juni, waarschijnlijk om 
19.00 uur, en een fysieke bijeenkomst (‘isola-

tieavond’) op dinsdag 21 september om 20.00 
uur in de kantine van Quick aan de De Savornin 
Lohmanlaan.
Dezer dagen nodigt de gemeente de betref-
fen de huishoudens per brief voor het webinar 
uit. Na het online-evenement wordt in de wijk 
een flyer verspreid met alle besproken punten 
en een opsomming van de subsidies, rele-
vante websites, handige links en andere belan-
grijke informatie. 

Zet u s.v.p. deze avonden en tijden alvast in 
uw agenda. Over de verdere invulling van de 
bijeenkomst op 21 september zullen wij u t.z.t. 
berichten.

Gemeentelijke verduurzamingsactie:webinar 
en tips over woningisolatie

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

http://www.vogelwijkenergiek.nl/
mailto:info@vogelwijkenergiek.nl
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Met de juiste planten en plekjes om te schuilen, 
broeden, eten en drinken verandert uw tuin al 
snel in een paradijs voor vogels, vlinders, lie-
veheersbeestjes, hommels en niet te vergeten 
(wilde) bijen. Zo kunt u met uw tuin bijdragen 
aan de biodiversiteit. Maar groen trekt niet al-
leen gewenste gasten aan. Ook naaktslakken, 
luizen en buxusmotten kunnen een bezoekje 
brengen. Toch is het aan te raden om deze op 
een natuurlijke manier te bestrijden, zodat 
de beestjes die u wél graag ziet niet vergiftigd 
raken. Gif is sowieso niet aan te raden. Het 
doodt niet alleen ongewenste gasten, maar 
ook het bodemleven heeft eronder te lijden en 
dat leidt weer tot uitputting van de vruchtbare 
aarde en meer ongedierte: een vicieuze cirkel. 
Hoe kunt u dan ongewenste gasten buiten 
houden? Zorg voor een goede leefomgeving 

en voor natuurlijke vijanden. Plant bijvoor-
beeld lavendel onder uw rozen tegen luizen. 
Afrikaantjes en goudsbloemen in de moes-
tuin zorgen niet alleen voor een vrolijke oranje 
bloemenzee, ze weren ook bladluis, kevers en 
andere insecten. Een koperen ring of koperen 
tape rondom kwetsbare planten houdt slakken 
uit de buurt. Slakken na een regenbui vangen 
of ze laten badderen in bier kan natuurlijk ook. 
Bij dezen nog wat tips om vlinders, vogels, 
bijen en egels naar uw tuin te lokken.   

Vlinders
Dagvlinders houden van bloemen en van de 
zon. Elke vlinder heeft z’n favoriete bloem of 
plant. Ze drinken van de nectar die in bloemen 
zit. Geschikte soorten: ijzerhard (Verbena), kat-
tenstaart (Lythrum), rode zonnehoed (Echi na-

Huisje, boompje… en gewenste beestjes
Door Nancy Arkema

https://www.perennialpower.nl/produkt/ijzerhard/
https://www.perennialpower.nl/produkt/kattestaart/
https://www.perennialpower.nl/produkt/kattestaart/
https://www.perennialpower.nl/produkt/zonnehoed/
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cea) en herfstanemonen (Anemone x hybrida). 
Ook hebben vlinders warme, beschutte plekjes 
nodig. Als extraatje kun je een vlinderkastje op-
hangen.

Vogels 
Fruitbomen, aardbeien en bessenstruiken 
geven bloesem in het voorjaar en vruchten in 
zomer of najaar. Lekker voor ons om van te 
smullen, maar ook vogels genieten er  graag 
van. Meesjes houden van bomen en struiken 
waar ze kunnen schuilen en naar insecten kun-
nen zoeken. Ook voeren en het aanbieden van 
nestkastjes trekt vogels naar uw tuin. Een on-
diepe schotel met water op een zonnige plek 
nodigt vogels uit voor een bad en als drink-
plaats.

Bijen
Bijen komen af op veel verschillende bloeiende 
planten en bloemen. Zorg ervoor dat er zo lang 
mogelijk bloeiende bloemen aanwezig zijn, 
van verschillende plantenfamilies, liefst van 
het vroege voorjaar tot de late herfst. Zo hebben 
de bijen voldoende te eten. Een aantal soorten 
waar bijen blij van worden: kattenkruid, rode 
zonnehoed, dropplant, anemonen, asters, cam-
panula en aardpeer (de knollen kun je later 
eten), maar er zijn er nog veel meer. 

Egels
Egels houden van een beetje rommel in de 
tuin. Laat daarom in de herfst en het voorjaar 
de dorre bladeren onder de bomen en struiken 
liggen. Zo stoort u geen egels in winterslaap. 
Onder het bladerdek houden zich ook bode-
minsecten schuil: voedsel voor egels en trou-
wens ook voor vogels. En niet te vergeten: dorre 
bladeren composteren na verloop van tijd, dus 
dat is weer voeding voor uw planten. 

Ideeën, suggesties vragen? 
Neem gerust contact met ons op:

groenverleidersvogelwijk@gmail.com

Huiskamerbridgeclub 
Vogelwijk is uit de 

coronaslaap ontwaakt

Nu de leden van de populaire Vogelwijk 
Huis kamerbridgeclub bijna allemaal zijn 
gevaccineerd tegen Corona en ook de re-
gels voor het sociale verkeer steeds verder 
worden versoepeld, is de club uit de co-
ronaslaap ontwaakt en bereiden de vaste 
organisatoren een herstart voor. 
De Vogelwijk Huiskamerbridgeclub is een 
club waarin maandelijks 20 paren aan de 
bridgetafel hun krachten meten. Er is nog 
plaats voor enkele nieuwe 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. Maandelijks spelen 
alle leden dezelfde spellen. 
Het clubseizoen loopt van 1 september 
tot 1 mei. De resultaten worden maande-
lijks aan de leden gemeld en geboekt in 
een ladder. Daaruit volgt een eindscore, 
die in mei bekend wordt. In die maand 
wordt tevens de ‘einddrive’ gehouden, 
waarvoor alle leden worden uitgenodigd. 
U hoeft niet een heel goede bridger te zijn 
om mee te doen. Het is immers vooral 
belangrijk dat contacten met andere wijk-
genoten worden gelegd en versterkt.

Vind u het leuk om mee te doen, bel ons 
dan of laat het weten via ons e-mailadres:
bridgevogelwijk@gmail.com 
Graag hierbij adres en telefoonnummer 
vermelden.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Elline van Dijk, tel. 070-3659257 en 
Wil Mallens, tel. 070-3684132

https://www.perennialpower.nl/produkt/zonnehoed/
https://www.perennialpower.nl/produkt/herfstanemoon/
mailto:groenverleidersvogelwijk@gmail.com
mailto:bridgevogelwijk@gmail.com
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Mark Frequin geridderd
Bij de gebruikelijke lintjesregen ter gelegen-
heid van de verjaardag van het staatshoofd 
ontving eind april Vogelwijkbewoner Mark 
Frequin (Kruisbeklaan) een koninklijke on-
derscheiding. Frequin (67), die topambtenaar 
is geweest op verschillende ministeries, werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau. Hij kreeg de 
onderscheiding niet 
alleen voor de bijzon-
dere wijze waarop hij 
zich gedurende zijn 
loopbaan heeft inge-
zet voor het openbaar 
bestuur, maar ook 
voor diverse onbezol-
digde maatschappe-
lijke activiteiten.  

Word Dierenbuddy! 
De Dierenbescherming is in mei in Den 
Haag begonnen met het project Dierenbuddy. 
Daarmee worden ouderen en/of chronisch 
zieken geholpen die niet meer in staat zijn 
de volledige zorg voor hun huisdier op zich te 
nemen. Het project loopt al succesvol in der-
tien andere steden.
De vrijwilligers van Dierenbuddy ondersteu-
nen mensen door het verlenen van praktische 
hulp bij de verzorging van hun huisdier. De 
buddy komt één of meerdere keren per week 
langs. De werkzaamheden bestaan uit het ver-
schonen van een kattenbak of een vogelkooi, 
het maken van een wandeling met de hond 
of eventueel met een dier naar de dierenarts 
gaan. 
Met deze hulp kunnen dier en baasje langer 
van elkaars gezelschap genieten en hoeven ze 

niet van elkaar gescheiden te worden. Zo wordt 
eenzaamheid én dierenleed voorkomen.
De hulp die een Dierenbuddy verleent is kos-
teloos en speciaal bedoeld voor mensen die 
over onvoldoende financiële middelen be-
schikken en een beperkt of geen sociaal net-
werk hebben. 
Wie Dierenbuddy wil worden of de hulp van 
een buddy wil inroepen, kan voor informatie 
bellen naar de Dierenbescherming Den Haag 
(088-8113590) of gebruik maken van het con-
tactformulier op de webpagina 
www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy

Meld zieke of riskante bomen
De gemeente roept inwoners van Den Haag 
op om zieke iepen te melden en bomen die 
voor een gevaarlijks situatie kunnen zorgen. 
Als een boom de iepenziekte heeft, verdroogt 
hij. Binnen twee weken kan een groot deel van 
de kroon dan bruin verkleuren. Uiteindelijk 
sterft de boom. Ziet u zo’n boom op straat of 
in een plantsoen staan, of heeft u er eentje in 
uw eigen tuin? Meld dit dan bij de gemeente.
Een groot aantal Haagse iepen krijgt geregeld 
een injectie om ze tegen de iepziekte te be-
schermen, maar er kunnen iepen zijn die aan 
de aandacht zijn ontsnapt. Dat laatste geldt 
ook voor bomen die een veiligheidsrisico kun-
nen opleveren, bijvoorbeeld doordat ze scheef 
zijn gewaaid of zware takken hebben die op 
afbreken staan. 
Meldingen kunnen worden gedaan via de 
website www.denhaag.nl (tik in het zoekvak 
rechts bovenin: Meldingen groen). Bij de mel-
dingen moet uiteraard worden aangegeven 
waar de betreffende boom staat en wat ermee 
aan de hand is. Eventueel kunnen foto’s wor-
den bijgevoegd. 

   KortOm
    Korte  ber ichten en aankondiging van evenementen in de buurt

http://www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy
http://www.denhaag.nl
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Haal uw kunstzinnig hart op bij
Open Ateliers Duinoord e.o.
Bent u geïnteresseerd in kunst en wilt u 
graag in een ongedwongen sfeer in contact 
komen met kunstenaars? Kom dan naar 
de Open Ateliers in de wijken Duinoord, 
Zeeheldenkwartier en Regentessekwartier. U 
bent in het weekend van 19 en 20 juni wel-
kom van 12.00 tot 18.00 uur, en u herkent de 
locaties aan een raambord met het logo van 
Open Ateliers Duinoord e.o. 
Laat u verrassen door het werk van schilders, 
tekenaars, etsers, beeldhouwers, fotografen, 
sieradenmakers, keramisten, textiel- en glas-
kunstenaars. Bij een groot deel van de kunste-
naars kunt u ook in hun atelier zien hoe het 
werk gemaakt wordt en zo een inkijkje krijgen 
in het dagelijkse leven van de kunstenaar.

U kunt (per fiets of te voet) op maar liefst 27 
locaties kunst bekijken van 31 kunstenaars en 
met de kunstenaars in gesprek gaan over hun 
werk. En natuurlijk kunt u ook kunstwerken 
kopen.  
Een plattegrond van alle adressen waar u in 
het kunstweekend naartoe kunt en informatie 
over de deelnemende kunstenaars is eenvou-
dig te vinden op de website:
www.openateliersduinoord.nl  
Wilt u eerst een indruk krijgen van wat er zoal 
te zien? Bezoek dan de overzichtstentoonstel-
ling bij Artgallery & Makelaardij Koenders, 2e 
Schuytstraat 164/hoek Reinkenstraat, want 
hier hangt of staat van elke kunstenaar een 
werk.  De gallery is alle werkdagen open. Hier 
is ook een brochure te verkrijgen met alle in-
formatie over de deelnemende kunstenaars.
Ook op Facebook is e.e.a. over het kunstweek-
end te vinden:
www.facebook.com/openateliersduinoord 

Egelopvang zoekt vrijwilligers
De Egelopvang Den Haag, te vinden aan het 
eind van de De Savornin Lohmanlaan (duin-
pad links) zoekt nieuwe vrijwilligers vanaf 18 
jaar, liefst voor de woensdag- en zondagoch-
tenden van 10.00 tot 12.00 uur.    
De egelopvang wordt volledig door vrijwil-
ligers gerund. Elke ochtend zijn er 3 of 4 
mensen aanwezig, die de egels een schoon 
hok, voedsel en de eventueel benodigde me-
dicijnen geven. Ook scheuren zij kranten in 
stroken waaronder de egels zich in hun hok 
kunnen verstoppen. 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.egelopvangdenhaag.nl
Op deze site kun je je ook aanmelden via een 
contactformulier. Een e-mail sturen kan ook: 
egelopvangdh@gmail.com

www.openateliersduinoord.nl

woe 2 t/m di 29 juni 2021bij Artgallery Koenders 

overzichtstentoonstelling

19 20

   KortOm

http://www.openateliersduinoord.nl
http://www.facebook.com/openateliersduinoord
http://www.egelopvangdenhaag.nl
mailto:egelopvangdh@gmail.com
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Een vrijwilliger haalt je op in een riksja en 
brengt je waar je naar toe wilt fietsen. De vrij-
willigers kunnen per keer twee kwetsbare of 
niet meer mobiele mensen voor zo’n tochtje 
meenemen. Als je tot de doelgroep behoort en 
in Scheveningen of directe omgeving woont 
(dus ook in de Vogelwijk), kun je daar gebruik 
van maken. Voor de vrijwillige ‘riksja-piloot’ 
lijkt het voortbewegen van een riksja met twee 
passagiers op het eerste gezicht een zwaar kar-

wei, maar dat valt alleszins mee omdat de fiet-
staxi’s elektrische trapondersteuning hebben.

Sponsors       
Het idee komt oorspronkelijk uit Denemarken 
en is inmiddels aan een wereldwijde opmars 
bezig. In Nederland adopteerde de Fietsersbond 
het project in 2016. De bond liet het initiatief in 
veel steden tot bloei komen. Op zestien plek-
ken in het land is het initiatief al van de grond 

Riksja-tochtjes voor ouderen die niet meer kunnen fietsen

Lekker weer eens de wind door je haren
Door Sjaak Blom

Dolgraag weer eens ergens heen willen fietsen, even door een oude vertrouwde 
buurt willen rijden om herinneringen op te halen, maar … zelf niet meer in 

staat zijn om een tweewieler te besturen? Dan is het project Fietsen alle jaren 
Scheveningen voor u bedoeld. 
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gekomen. Sinds april valt het project onder een 
eigen Stichting Fietsen Alle Jaren, onder voor-
zitterschap van Vogelwijkbewoonster Marion 
Scholten. Vind alle informatie op de website 
www.fietsenallejaren.nl

In Den Haag omarmden in 2017 vrijwilligers 
in stadsdeel Scheveningen het idee. Met be-
hulp van verschillende sponsors beschikt men 
momenteel over twee riksja‘s. Coördinator 
Ankie Vingerling is verantwoordelijk voor de 
plaatselijke organisatie. Ze kan een beroep 
doen op een vijftiental vrijwilligers, onder wie 
ook enkelen uit de Vogelwijk. Verschillende 
wijkbewoners maakten al van deze bijzondere 
service gebruik. 

Stalling gezocht
Je kunt in je eentje in de fietstaxi plaatsnemen, 
maar het is gezelliger iemand mee te nemen. 
Op weg naar een dierbare plek en onderweg 
met elkaar en met de bestuurder herinnerin-
gen delen. Ankie coördineert, maar is zelf ook 
enthousiast fietser. Aanmeldingen komen 
onder meer vanuit verschillende woonzorg-
complexen maar ook van nog zelfstandig 
wonenden. Ankie heeft nog wel een zorg: 
,,We zijn op zoek naar een stalling voor onze 
nieuwste riksja. Misschien heeft iemand in de 
Vogelwijk wat ruimte over in een garage.”

Mensen die zich aan willen melden voor een ritje óf 
graag riksja-piloot willen worden, kunnen zich richten 
tot Ankie Vingerling, telefoon 06-21921323. 

De meeste orchideeën houden van voch-
tige, kalkrijke grond. In veel duinvalleien is 
de drinkwaterwinning de afgelopen decen-
nia verminderd, waardoor de grondwater-
stand steeg: ideale omstandigheden voor 
wilde orchideeën. Door de klimaatverande-
ring gedijen hier nu zelfs mediterrane soor-
ten. Het fijne zaad wordt door hoge lucht-
stromen vanuit het zuiden naar ons land 
gevoerd en slaat hier aan. 
Zo hebben zich de afgelopen jaren volgens 
de Stichting Duinbehoud al drie nieuwe 
soorten in de duinen gevestigd, waaronder 
de uiterst zeldzame hyacintorchis, die vorig 
jaar voor het eerst bij Noordwijk is gespot. 
Ook orchideesoorten die eind vorige eeuw 
uit de Hollandse duinen waren verdwenen, 
komen weer terug, zoals de groenknolorchis 

Steeds meer orchideeën in de duinen
In Nederland zijn ruim veertig soorten wilde orchideeën te vinden, 

niet alleen in moerasachtige gebieden, maar in toenemende 
mate ook in de duinen. 

(zie foto), de bijenorchis en de bokken orchis. 
Om te voorkomen dat orchideeën worden 
geplukt of gerooid voor de handel en voor 
eigen tuin wordt de exacte vindplaats van 
zeldzame soorten vaak niet openbaar ge-
maakt.

Foto: R
onald van W

ijk

http://www.fietsenallejaren.nl
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TAAL- EN CONVERSATIELESSEN SPAANS –
Wekelijkse Spaanse taallessen in de Vogelwijk, 1 
op 1 thuis of online. Ik ben Spaanse en ruim 25 
jaar woonachtig in Nederland. Heeft u interesse? 
Meld u aan voor een proefles  bij elisabetmorato@
gmail.com of tel. 06 - 55336075. 

WANDELMAATJE GEZOCHT – Wie zou één keer 
per week een kopje thee met mij willen drinken en 
een wandeling kunnen maken in de omgeving van 
de Sportlaan? Ik durf niet meer alleen buiten te 
lopen maar geniet er enorm van om even buiten te 
zijn. Inlichtingen te verkrijgen bij mijn mantelzor-
ger Mena Sol tel. 06 -22848312.

GOOI NIKS WEG UIT JE TUIN – Ga je je tuin ver-
nieuwen of moet wegens een verbouwing een deel 
van je tuin wijken? Ik zoek graag een tweede huis 
voor je planten, struiken, tegels, vijver, snoeihout 
en andere tuinelementen. Via mijn netwerk hier in 
de buurt of via Marktplaats. Geen werk dus voor 
jou en je maakt het milieu en anderen blij. Bel, 
app of mail naar Eva de Tombe, tel. 06 - 42597437, 
e-mail: evadetombe@gmail.com

HUISHOUDELIJKE HULP – Genoeg van het 
schoonmaken? Mijn betrouwbare hulp heeft tijd 
om uw huis weer blinkend schoon te maken. 
Nadere informatie: tel. 06 - 43239349.

GRATIS OP TE HALEN – Betongrijze tegels voor 
in de tuin, 40 stuks met een afmeting van 60x60. 
Wij hebben ze slechts enkele jaren gebruikt. Als u 
geïnteresseerd bent of verdere vragen hebt, graag 
bellen naar 06 - 53947248.

TE KOOP – Skibox (Thule Jetbag; max 50 kg) voor 
4 paar ski’s: €50. Ook een hondenbench voor in 
het vliegtuig (groot formaat voor bijv. retriever) 
slechts eenmaal gebruikt: eveneens €50. Meer in-
formatie: 06 - 53836516.

HONDENFIETSKAR GEZOCHT – Ik zoek een 
grote opvouwbare hondenfietskar voor onze labra-
dor (draagvermogen 40 kg). Heeft u er een in de 
garage staan die niet meer wordt gebruikt en wilt 
u hem wel verkopen? Neem dan contact met mij, 
Carolien. Tel. 06 - 24925729. 

Plaatsingsvoorwaarden               
Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen. Aanbevelingen voor huishoudelijke 
hulp mogen wel, maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke maand bij 
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

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

*Gratis bezorgen vanaf 50 euro. Uitgezonderd PLUS Express.

Bestel je boodschappen via de 
PLUS app of op plus.nl

Laat je boodschappen
makkelijk GRATIS*

thuisbezorgen.

            Vragen over jouw online bestelling? Bel of Whatsapp 06-82999687

2020

Fahrenheitstraat

mailto:elisabetmorato@gmail.com
mailto:elisabetmorato@gmail.com
mailto:evadetombe@gmail.com
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of 
brand: 112

Algemeen politienummer: 0900-8844

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

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

Brandweer:
Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:  
(070) 359 15 11

Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69

Informatie dienstdoende apotheken 
tel. (070) 345 10 00

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden: Alleen op afspraak 
(via www.denhaag.nl onder ‘Contact’) op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 
16.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 20.00 
uur. Voor paspoorten en rijbewijzen moet u naar 
stadsdeelkantoor Centrum of Escamp. 

Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28

Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

Informatie over het duingebied 
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

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

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

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

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

Nuttige adressen & 
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Thuiszorg
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloem-
straat 383, kunt u terecht voor alle informatie 
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66. e-mail: info@florence.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00  - www.hwwzorg.nl

Evita Zorg Den Haag 
(ook voor personenalarmering en spreekuren 
voor mantelzorgers)
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000 - www.evitazorg.nl

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

http://www.denhaag.nl
mailto:instroom@hwwzorg.nl
http://www.hwwzorg.nl
http://www.evitazorg.nl
mailto:info@babzorg.nl
http://www.babzorg.nl
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Buurtveiligheid
Platform 112Vogelwijk
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl

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

Ouderenactiviteiten
Ine Essing, tel.:  346 06 04
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl

Verkeerscommissie
Stef Tours en Fred van der Burg 
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl

Werkgroep AED Vogelwijk
aedvogelwijk@gmail.com
tel. 06-53414041

Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl

Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl

Cultuurcommissie 
Rita Reimer
e-mail: rita.reimer@kpnmail.nl

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

Jeu de boules
Sportveld Laan v. Poot, dinsdag 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, 
tel. 06-83224388, e-mail:  2566sb7@hetnet.nl

Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex 
Westduin, Laan van Poot 355A. 
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06-29045258

Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Segbroek College, Klaverstraat
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353

Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Elline v. Dijk, (070)3659257, 
bridgevogelwijk@gmail.com

Seniorengym
Zaterdag 09.45-11.00 uur in de Heldringschool
Monique v.d. Knaap: tel.(070) 363 23 15

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl

Secretaris
Hans van Nieuwkerk, Laan van Poot 176
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl

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

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

Ledenadministratie
voor aanmeldingen, opzeggingen en 

adreswijzigingen

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

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het 
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar. 
Voor de contributiebetaling wordt een factuur 
toegezonden. 

Rek.nr. wijkvereniging: 
IBAN: NL61 INGB 0001783722

Activiteiten 
& Clubs

Wijkvereniging
De Vogelwijk
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