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Ingezonden kopij
Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van
harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te
zijn met de inhoud van ingezonden brieven, maar
behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige
teksten te bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen.

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

Toen eind juni deze column voor het zomernummer werd
geschreven, was het enige beeld dat ons voor ogen stond
een aangename warme zomer, deels omlijst door sportieve evenementen als de Tour de France en de Olympische
Spelen. Die omlijsting bleef wel, maar de invulling van met
name de julimaand hadden we nooit kunnen bedenken. Een
misdaadjournalist in Amsterdam vermoord, hevige overstromingen met alle ellende van dien in Zuid-Limburg en
de omringende Belgische en Duitse regio’s, de weer oprukkende deltavariant van het verguisde coronavirus, de ook
weer oprukkende Taliban in Afghanistan en – aanzienlijk
minder belangrijk, maar toch… – het uitblijven van stabiel
zomerweer in onze lage landen. Dat laatste was natuurlijk
vooral een domper voor de velen (dit jaar vanwege de virustoestanden zelfs zeer velen) die hadden gekozen voor een
vakantie in eigen land.
Schrikbarend was overigens ook het begin augustus bekendgemaakte gegeven dat Nederland nog circa 1 miljoen
ongevaccineerden boven de vijftig jaar telde. Onwillekeurig
denk je dan: hoeveel on-weldenkende ‘prikweigeraars’ zou
onze eigen wijk tellen? Hoeveel mensen die niet snappen
dat het algemeen belang in dit geval ver boven het persoonlijk belang dient uit te stijgen? Ongetwijfeld zal de
Vogelwijk niet geheel gevrijwaard zijn van wappie-achtigen. We zijn geen dorpje dat boven alles verheven is. Dat
blijkt ook uit het in dit nummer te lezen interview met onze
wijkagent Chiel Lentz, die tussen neus en lippen door zegt:
‘Criminelen wonen overal, dus ook in de Vogelwijk’.
Terugkomend op het coronavirus en de honderdduizenden
die zich niet hebben laten inenten: we moeten niet gek opkijken als er deze nazomer opnieuw een besmettingspiek
ontstaat, met alle opnieuw ingevoerde maatschappelijke
restricties van dien. Verderop in dit nummer is ook te lezen
dat onze wijkgenote Anneke van Zanen, voorzitter van
NOC*NSF, die zich in ons recente zomernummer nog verheugde op haar reis naar de Olympische Spelen in Tokio,
op het laatste moment haar bezoek aan het wereldwijde
sportevenement heeft geannuleerd uit weerzin tegen de
strenge beperkingen die de Japanners haar zouden opleggen. In een terugblik beschrijft zij nu hoe ze de Spelen en de
vele medaillesuccessen vooral vanuit het Olympisch dorp
aan de Scheveningse boulevard heeft beleefd. Er staat overigens nog veel meer lezenswaardigs in deze editie, maar
daar komt u vanzelf wel achter!
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De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf, vo o r zi tte r wi jk v e r e ni gi ng D e Vog el w i j k

Het wordt niet meer zoals het was
Corona lijkt in Nederland redelijk onder controle. Door de voortschrijdende vaccinatiegraad ligt inmiddels zelfs een volledig opheffen
van alle beperkingen in het verschiet. Maar
helemaal verdwijnen zal de ziekte nooit meer.
Nieuwe varianten, nieuwe vaccins, oplaaiende
besmettingen, quarantaines, het lijkt allemaal
onderdeel te vormen van een nieuwe werkelijkheid.
Een andere nieuwe werkelijkheid is de klimaatverandering. Het klimaatpanel van de Verenigd
Naties (IPCC) concludeerde in een deze zomer
verschenen rapport dat menselijke activiteiten
die klimaatverandering hebben veroorzaakt.
De gevolgen ervaren we al jaren: meer extreem
weer. Meer droogte, met onder meer een groter
aantal (bos)branden als gevolg, maar ook intensievere neerslag, resulterend in overstromingen
zoals eerder dit jaar in Zuid-Limburg, Duitsland
en België. Deze ontwikkelingen gaan niet aan
onze wijk voorbij!
Ledenvergadering in zicht
De gunstiger corona-situatie maakt het weer
mogelijk om buurtactiviteiten te organiseren.
Er hebben inmiddels alweer enkele straatfeesten plaatsgevonden, onder meer op het
IJsvogelplein en het Haanplein. Andere lanen,
waaronder de Kraaienlaan, zullen nog volgen.
In het oktobernummer zullen we er meer over
kunnen zien.
Corona en RIVM dienende komt ook een algemene ledenvergadering van de wijkvereniging
weer in beeld. In potlood staat vooralsnog de
datum van 28 oktober genoteerd. Nadere informatie volgt, niet alleen in deze uitgave, op
onze website (dank, webmaster Ruud!), via
de diverse whatsapp-groepen (dank Niels en
anderen!) maar ook via Hoplr, het Vogelwijkbuurtplatform met inmiddels bijna 600 deelne-

mers. De enige in zijn soort die niet gebruikersdata verkoopt en door de gemeente(n) wordt
betaald. Meldt u aan via internet en download
de Hoplr-app via Google Play of de App Store,
dan blijft u in the loop.
Toekomstvisie
De klimaatverandering kent nog weinig lichtpuntjes. Zelf kunnen we natuurlijk onze uitstoot beperken. Op wijkniveau is Vogelwijk
Energie(k) daar al vele jaren mee bezig. Maar er
is meer nodig dan enkel uitstootvermindering
in de Vogelwijk om het wereldwijde tij te keren.
Het is zelfs de vraag of er nog wel iets te keren
valt. Het lijkt dan ook zinvol om na te denken
wat de klimaatverandering op termijn voor onze
wijk betekent. En wat we zelf kunnen doen om
de verwachte gevolgen te matigen. Verdere vergroening van tuinen kan bijvoorbeeld een rol
spelen bij het verwerken van extra neerslag.
Kortom, we moeten maar eens nadenken over
wat onze wijk te wachten staat, wat we zelf als
wijk moeten doen en waar wij als wijk voor willen staan. Hoe zien wij onze wijk in 2050? Uw
inbreng bij de ontwikkeling van een dergelijke
Toekomstvisie Vogelwijk wordt bijzonder op prijs
gesteld. Ik verwijs naar het artikel elders in deze
editie.
Geluidshinder
Dan nog iets geheel anders. Trampolinesprin
gen is leuk en erg gezond. Daar is dus helemaal niets mis mee. Het geluid van enthousiast
trampoline-gebruik draagt helaas echter verder
dan de eigen tuin. En dit geluid wordt niet door
iedereen op prijs gesteld, zo leerde ik onlangs
uit enige ingezonden berichten. Graag uw aandacht en begrip hiervoor.
Redmar Wolf, ook namens medebestuursleden
Marcella Putter, Adam Braithwaite en Paul Lohmann
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Toekomstvisie Vogelwijk:

Met z’n allen op naar 2050!
Door Paul Lohmann,
namens het bestuur van de wijkvereniging

Het bestuur van de wijkvereniging wil dit najaar tijdens de Algemene
Ledenvergadering een voorstel voorleggen tot het opstellen van een
Wijkvisie Vogelwijk 2050.
Doel hiervan is het vaststellen van een kader
waaraan initiatieven en planvorming in een
vroegtijdig stadium getoetst kunnen worden.
Daarnaast is het de bedoeling dat de op te stellen toekomstvisie antwoord geeft op (komende)
vragen als hoe de wijk om wil gaan met bijvoorbeeld klimaatverandering, toerisme (Airbnb’s)
en verkeer.
De aanleiding tot het opstellen van een wijkvisie zijn verschillende ontwikkelingen die we
op ons af zien komen en waarvan het bestuur
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vindt dat de beoordeling ervan niet te incidenteel moet plaatsvinden en zeker niet zonder dat
daarvoor een kader beschikbaar is waarover de
gehele wijk zich – vooraf - heeft uitgesproken.
Wat willen we?
De centrale vraag bij het opstellen én gezamenlijk vaststellen van een wijkvisie is natuurlijk:
wat willen we zelf als wijkbewoners? Willen we
bijvoorbeeld nieuwbouw op elk stukje beschikbare grond toestaan of willen we juist uitermate

voorzichtig met planvorming en realisatie van
nieuwbouwprojecten omgaan. Willen we meer
levendigheid of willen we juist voorkomen dat
onze wijk een ‘feestwijk’ wordt met aantasting van het woonklimaat? Hoe ver willen we
gaan in het veranderen van of vasthouden aan
de uitgangspunten van onze oorspronkelijke
Tuinstadwijk?
Bouwplannen
De wens van het bestuur om te komen tot een
breed gedragen wijkvisie is onder meer gevoed
door het initiatief van een aantal sportverenigingen om een nieuw groot sportcomplex te
bouwen bij de atletiekbaan aan de Laan van
Poot, maar ook door de te verwachten herontwikkeling van het terrein waarop het voormalige Rode Kruisziekenhuis staat. Beide
nieuwbouwontwikkelingen kunnen vergaande
consequenties hebben voor onze wijk.
Ook wil het bestuur de discussie aangaan ten
aanzien van moderne ontwikkelingen als ‘foodtrucks’ die zich in de afgelopen periode al voor
diverse locaties in onze wijk hebben gemeld of
over het aanwijzen van plekken waar - nu wild
- gestalde huurscooters kunnen worden neergezet. Het bestuur vindt het prettig te weten of
een discussie over dergelijke vraagstukken als
zinvol gezien wordt of dat daaraan in de wijk
geen of nauwelijks behoefte bestaat. Zo hopen
we te komen tot een breed gedragen Wijkvisie
Vogelwijk 2050 waarmee we vervolgens naar de

gemeenteraad kunnen stappen om dit bestuurlijk ook te laten bekrachtigen en vervolgens juridisch/planologisch door te vertalen naar het
(periodiek te actualiseren) Bestemmingsplan
Vogelwijk.
Het moet dus een breed gedragen document
worden, dat inhoudelijk up-to-date wordt gehouden, met daarin elementen die de wijkbewoners met elkaar hebben afgesproken en die
richting geven aan het reilen en zeilen van de
wijk in de toekomst. Een kader waaraan plannenmakers hun ideeën kunnen toetsen.
Inventarisatie per deelgebied
Het bestuur is voornemens om met bewoners
per deelgebied in de wijk in gesprek te gaan
over wat zij als wenselijk zien, in het betreffende deel van de wijk en in de wijk als geheel.
Globaal kunnen we 4 à 5 deelgebieden binnen
de wijk onderscheiden, met daarbij per deelgebied verschillende wensen, bedreigingen én
mogelijkheden. In de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering, komend najaar, zal het bestuur een voorstel aan de vergadering voorleggen om budget beschikbaar te stellen voor (o.a.
begeleiding bij) het opstellen van de Wijkvisie
Vogelwijk 2050.

Wilt u meedoen met het opstellen van deze
visie, meld u zich dan s.v.p. aan bij een van
de bestuursleden of de schrijver dezes, Paul
Lohmann: pag.lohmann@gmail.com

Doe mee met de Haagse opruimdagen!
De gemeente organiseert in september in verschillende stadsdelen ‘Opruimdagen’. Heeft u spullen waar
u van af wilt? Dan kunt u ze gratis op een aantal adressen inleveren. Wat nog bruikbaar is, gaat naar de
kringloop en de rest wordt netjes afgevoerd. De inleverlocaties zijn van 17.00 tot 20.00 uur geopend.
U kunt brengen: meubels, planken, dozen, groot glas, oude fietsen, huishoudspullen, elektrische apparaten, verfresten, lampen, batterijen en spullen voor de kringloop.
Data en adressen van de (voor de Vogelwijk) dichtstbijzijnde opruimlocaties:
- 9 september: Lobelialaan ter hoogte van de Hoefbladlaan
- 14 september: Kapitein De Rijkplein (bij Jumbo Scheveningen)
- 28 september: Gaslaan 82
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Wijkagent Chiel Lentz:

‘Het is bijna onmogelijk
om geen contact met mij
te krijgen’
Door Dick van Rietschoten
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Een jaar geleden maakte wijkagent Chiel Lentz voor het eerst kennis met de
Vogelwijk. Negen jaar had hij als wijkagent in de Vruchtenbuurt gewerkt, maar in
september 2020 begon hij zich warm te lopen voor een overstap naar het smalle
groene dorpje aan de duinrand, waar hij eind november officieel aan de slag ging.
Inmiddels heeft hij het hier zeer naar z’n zin. En tot veler verrassing blijkt hij
een great communicator te zijn.
Bijna vier weken lang speelde deze zomer
de Vogelwijk in het dagelijks leven van Chiel
Lentz geen enkel rol. ,,Met mijn vrouw en
twee dochters heb ik heerlijk genoten van
een relaxte en heel gevarieerde vakantie. Eerst
hebben we twee weken met onze vorig jaar
aangeschafte camper door Brabant en Zeeland
getoerd en daarna gingen we het vliegtuig in
voor een verblijf in de buurt van Alicante’’,
vertelt de door de Spaanse zonnestralen gepigmenteerde 45-jarige politieman enkele dagen
na terugkeer. ,,Maar nu sta ik weer helemaal
op scherp voor de Vogelwijk hoor.’’
Scholen en sportverenigingen
In vergelijking met de Vruchtenbuurt leek het
nieuwe werkterrein van Chiel vorig jaar een
stuk rustiger, maar al snel ervoer hij dat dat
allerminst het geval is. ,,De Vogelwijk heeft
weliswaar niet veel bedrijven of winkels, maar
wel zeven scholen, een discotheek – die overigens vanwege de corona-pandemie al anderhalf jaar niet heeft gefunctioneerd – en een
aantal sportlocaties, waaronder het veld van
voetbalclub SVV Scheveningen, waarvan het
eerste elftal op het allerhoogste amateurniveau speelt. Door de ligging aan zee vallen bovendien vier strandtenten onder mijn bereik.
De samenstelling van de bevolking is ook van
belang: er wonen hier veel jongeren, maar
ook relatief veel mensen van tussen de zeventig en honderd jaar. Kort samengevat zou je
kunnen zeggen: het is een wijk met heel veel
dynamiek,’’ legt Chiel uit. ,,En denk trouwens
niet dat de wijk uitsluitend uit brave burgers
bestaat, want criminelen wonen overal, ook in
de Vogelwijk!’’

Beveiligingscamera’s
Mede door z’n ligging in de luwte en het gemiddelde welvaartsniveau van de bewoners is
de wijk ook een populair doelwit van inbrekers
en dieven. Chiel: ,,Woninginbraken, auto-inbraken en diefstal van auto’s komen hier helaas
veel voor. Dat is de top-drie van delicten waar
de wijk mee te kampen heeft. Niet continu,
maar meestal in golven: soms een paar maanden niks of bijna niks en dan opeens weer een
heleboel gevallen achter elkaar. Pas nog is op
de Pauwenlaan ’s nachts een vrij nieuwe Range
Rover gestolen. Als je de criminaliteitscijfers
naast vergelijkbare buurten in Den Haag of
heel Nederland legt, springt de Vogelwijk er
trouwens op geen enkel punt uit.’’
,,Ik ben wel blij dat tegenwoordig veel mensen
camera’s aan hun huis hebben hangen. Dat
helpt de politie enorm! Ik wil dan ook iedereen
die bewakingscamera’s heeft oproepen om zich
aan te melden bij het politieproject Camera in
Beeld. Dan worden je camera’s geregistreerd en
kan de politie in voorkomende gevallen bij je
aankloppen om voor opsporingsonderzoek opnamen ter beschikking te stellen.’’

Sociale media
Sinds zijn entree in de Vogelwijk heeft Chiel
zich ontpopt als een man die hecht aan een
goede en geregelde communicatie met de bewoners. Waar hij maar kan, laat hij zich zien en
horen. Tot verrassing van velen, want zo’n extroverte wijkagent heeft de Vogelwijk lang niet
gehad, al moet daarbij worden aangetekend dat
de sociale media waar Chiel veelvuldig gebruik
van maakt nog niet zo gek lang bestaan.
,,Ik geef impressies van mijn werk via Twit
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ter en Instagram, via de veiligheidsgroepen
in de wijk zoals 112VogelwijkVeilig of Vogelwijk
Buurtberichten en sinds kort ook via het digitale
wijkplatform Hoplr. In het voorjaar ben ik ook
begonnen met het publiceren van weekoverzichten over inbraken, diefstallen en andere
ongerechtigheden in de wijk en wat de politie
daaraan doet. En voortaan zal ik het ook melden als criminele zaken zijn opgelost of als er
arrestaties zijn verricht in verband met in de
wijk gepleegde delicten. Met vijf beheerders
van veiligheids-apps heb ik elke paar maanden
overleg: Ruud van der Hoofd, Niels Pennock,
Han Mulder, Rudolph van Dusseldorp en
Rudmer Tettero. Ook op die manier houd ik
voeling met wat er in de wijk leeft.’’
Huisbezoeken
,,Naast dit alles wil ik zo veel mogelijk in de
wijk zichtbaar zijn’’, vervolgt Chiel. ,,Ik fiets
hier geregeld rond, word vaak aangesproken of
maak uit eigen beweging een praatje met mensen die ik tegenkom. En ik ga bij mensen op
bezoek. Zo ben ik bijvoorbeeld een paar keer
langsgegaan bij een bejaard echtpaar waarvan
de man in april dit jaar midden in de nacht drie
inbrekers in huis tegen het lijf liep. Hij heeft ze
weten te verjagen, maar de schrik zat er natuurlijk goed in.’’
Jongeren
,,Ook ben ik diverse malen op bezoek geweest
bij ouders van jongeren die rottigheid hadden
uitgehaald. Sommige jongeren veroorzaken af
en toe flinke overlast, vooral op een paar pleinen in de wijk. Herrie maken, bierflesjes stukgooien, vernielingen plegen, klieren met lachgas, dat soort dingen. Je hoort wel eens: ‘Dat
zijn gasten uit Duindorp’. Maar vaak zijn het
echt jongeren uit de eigen wijk. Een buurtbewoner die er op een avond in juni wat van zei,
werd zelfs lichamelijk belaagd.’’
,,Omdat er na meldingen van overlast een politiesurveillance langskomt en de jongeren een
identiteitsbewijs moeten laten zien, weten we

waar de ouders wonen. Als ik daar dan naartoe
ga, kom ik wel eens mensen tegen die zeggen:
‘Ach, dat hoort toch bij jong zijn?’ Ja, een bee
tje rondhangen en lekker lol maken is prima,
maar er zijn grenzen en ze moeten leren rekening te houden met hun omgeving. Dat zeg
ik ook altijd als ik een bezoek breng aan het
Maris College op Houtrust, want ik ben daar
ook ‘schoolwijkagent’, zoals dat heet. Meestal
kom ik daar samen met iemand van de welzijnsorganisatie van Segbroek.’’
Contact
Het moge duidelijk zijn: Chiel Lentz is een
man die liefst zo min mogelijk achter z’n bureau zit en zo veel mogelijk op z’n werkterrein
wil zijn. ,,Ik ben een fysiek type, waarmee ik
wil zeggen dat ik graag in contact met mensen
ben. Lijfelijk, maar ook via de genoemde sociale media. En tegen iedereen die iets aan me
kwijt wil of die me iets wil vragen, jong of oud,
zeg ik: kom maar op! Spreek me aan, schrijf
of bel. Mogelijkheden genoeg. Echt waar, het is
bijna onmogelijk geen contact met mij te krijgen. Stuur bijvoorbeeld een e-mail naar chiel.
lentz@politie.nl of benader me via het instagram-account wijkagent_vogelwijk. Bellen naar
het politiebureau Segbroek kan ook, gewoon
via 0900-8844. Daar geven ze je nummer door
aan mij en ik bel zo snel mogelijk terug. Alleen
niet op woensdagen, want dan ben ik meestal
vrij.’’
Twitter: @POL_Lentz
Instagram: @wijkagent_vogelwijk
E-mail: chiel.lentz@politie.nl

De Vogelwijk . september 2021

9

Olympisch feest in Tokio en
op Scheveningen
Door Anneke van Zanen

Het Olympisch vuur is gedoofd. Het sportfestijn in Tokio, dat Team NL 36 medailles
opleverde, kwam op 8 augustus ten einde. Vogelwijkbewoonster Anneke van Zanen,
voorzitter van NOC*NSF, hoopte in juli de eerste negen dagen van de Olympische Spelen
te kunnen bijwonen, maar kort voor vertrek besloot ze van die reis af te zien omdat
steeds duidelijker werd dat ze vanwege de strenge anti-coronamaatregelen nauwelijks
bewegingsvrijheid zou hebben. In plaats daarvan was ze veelvuldig te vinden bij het
Olympic Festival in het ‘sportdorpje’ dat aan de Scheveningse boulevard was gebouwd.
Zo was Tokio voor haar toch dichtbij. Hieronder beschrijft ze haar impressies.
Mijn besluit, vijf dagen voordat ik in het vliegtuig naar Tokio zou stappen, om mijn reis
te annuleren, was geen moeilijke keuze. Ik
wist immers dat ‘bij mij om de hoek’ op het
Scheveningse strand dagelijks tal van vertegenwoordigers van sportbonden, overheden en

partners in sport zich zouden verzamelen. Dat
er dus ook daar genoeg werk voor mij aan de
winkel zou zijn en dat ik ook bij het Olympic
Festival volop van de sportieve prestaties in
Tokio zou kunnen genieten.
De opening van het festival mocht ik meemaFOTO: BERT VAN ZON
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ken in het bijzijn van koning Willem Alexander
en mijn achternaamgenoot burgemeester Jan
van Zanen. Het festival op Scheveningen ging
met een mooi Japans ritueel van start en een
paar uur later werden de Spelen in Japan formeel geopend met het ontsteken van de olympische vlam door Naomi Osaka.
Malheur en fantastische momenten
En toen kon het feest los. De eerste paar
dagen zat het in sportief opzicht nog niet
helemaal mee. Bij de wegwedstrijd wielren
nen voor de vrouwen haalde Annemiek van
Vleuten ‘slechts’ zilver en Mathieu van der
Poel maakte een inschattingsfout bij het
mountainbiken, waardoor hij ten val kwam en
uitgeschakeld was voor eremetaal. Maar die
malheur maakte snel plaats voor fantastische
momenten. Te beginnen met het zilver bij het
handboogschieten door Gabriela Schloesser
en Steve Wijler. Ongemeen spannend en ongemeen goed sleepten zij er het zilver uit. Em

dat bleek de aanzet voor nog veel meer moois.
Roeien, baan- en wegwielrennen, judo, hockey
dames, zwemmen (Arno Kamminga met
schoolslag twee maal zilver, Sharon van
Rouwendaal in het open water ook zilver),
zeilen, surfen… Opeens kon Nederland zien
in hoeveel sporten wij ons tot de wereldtop
hebben ontwikkeld! Dat gold zeker ook voor
de atletiek, met Sifan Hassan als stralende koningin van de Spelen, de zilveren mannen van
de 4x400 meter, Abdi Nageeye met z’n tweede
plek bij de marathon, Femke Bol op de 400m
horden, Anouk Vetter en Emma Oosterwegel
op de meerkamp voor vrouwen. Elke dag was
er wel weer een feestje te vieren. Nog nooit
was een Nederlandse olympische ploeg zo
succesvol!
Quarantaine
De anti-coronaregels in het Olympische Tokio
waren zeer strikt. Elke dag testen, elke dag
spanning of je positief was. Helaas zijn enkele
FOTO: ILJA VLIETSTRA
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voor die gelegenheid was omgedoopt in Hol
van onze sporters en stafleden positief getest,
land Heineken (t)Huis. Voor de sporters was
waardoor zij in quarantaine moesten. De omhet vaak emotioneel omdat zij na lange tijd
standigheden in het (quarantaine)hotel waren
weer werden herenigd met hun familie. Maar
trouwens onaanvaardbaar. Kleine kamers
ook omdat zij niet meer gewaar je niet uit mocht en waarwend waren aan publiek. Zo
van niet eens een raam mocht
worden geopend, instructies
'Ik kijk met trots werden alle huldigingen een
mooi feestje waarvan sporters
via een telecom in het plafond.
Gelukkig kwam er door inten- terug op bijzondere en publiek volop genoten.
Na beëindiging van de Spelen
sieve gesprekken en steun van
weken'
volgde in Den Haag de apohet IOC lichte verbetering in
theose. Alle sporters, met
de leefomstandigheden voor de
uitzondering van baanwielrenster Laurine
betrokken personen, maar het bleef afzien,
van Riessen die nog in een Japans ziekenhuis
temeer daar ook individuele olympische droherstelde van een zware val, ondergingen op
men vervlogen. Gelukkig zijn alle betrokkedinsdag 10 augustus alle medaillewinnaars
nen weer gezond en veilig thuis, maar wat
een huldiging. Ik mocht het allemaal van
gunnen we ze over drie jaar een krachtige hernabij meemaken. Eerst vond op de sportcamkansing in Parijs.
pus in het Zuiderpark de ‘overheidshuldiging’
plaats, met onder anderen premier Mark
Nachtelijke uren
Rutte, daarna was er een ontvangst door de koDe beleving in Nederland was supermooi om
ning en koningin op Paleis Noordeinde en tot
mee te maken. Ik laat vaak in de ochtend onze
slot de – helaas besloten – publiekshuldiging
hond uit en heb in de wijk veel collega-honop het Olympic Festival, waar álle leden van
denbezitters gesproken die net als ik in de
de TeamNL-ploeg op het podium verschenen.
nachtelijke uren van de sportieve verrichtingen van de Nederlanders hadden genoten.
Intussen werd er op het Olympic Festival en
Trots
op acht locaties in de stad door veel kinderen
Ik kijk met trots terug op bijzondere weken.
volop gesport. De gemeente Den Haag had in
Trots op TeamNL, trots op al die sporters die
samenwerking met de sportbonden een superalles hebben gegeven om hun dromen waar
goed aanbod georganiseerd. Bij het olympisch
te maken, trots op al die stafleden die hen aldorpje bij het noordelijk havenhoofd was een
tijd ondersteunen, trots op de gemeente Den
heuse waterplas gecreëerd voor zeilen in een
Haag die een fantastisch Olympic Festival
optimist en er waren kano’s aanwezig. Ook
mogelijk heeft gemaakt, trots op alle verenikon er worden geroeid, was er een klimmuur
gingen/sportbonden die mee hebben geholen een boksring, stonden er mountainbikes
pen om de jeugd kennis te laten maken met
klaar, was er een BMX-baantje aangelegd en
verschillende sporten, trots op alle vrijwillikon je beachvolleyballen.
gers, die elke dag klaar hebben gestaan om dit
mogelijk te maken én trots om van dat geheel
onderdeel te hebben mogen zijn. Inmiddels
Huldiging medaillewinnaars
zijn ook de Paralympische Spelen afgelopen
Wat het helemaal bijzonder maakte, was dat
en ook die vervulden me met bewondering en
dagelijks direct vanaf Schiphol de medailletrots, want ook daar spatte de energie ervan af
winnaars naar Scheveningen kwamen om
en blonken er medailles.
gehuldigd te worden in het beachstadion, dat
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‘We hebben weliswaar hetzelfde vak
maar werken niet samen’

‘Communicatiekoppel’
Hank en Mariëlle
Door Ria Luitjes

In een geanimeerd gesprek met het echtpaar Hank Smiet en Mariëlle Bevers in
hun huis aan de Mezenlaan, hoek Nieboerweg, klinkt veelvuldig het
woord ‘communicatie’. Niet zo vreemd, want ze zijn beiden in die sector
werkzaam, zij het niet samen. Achttien jaar geleden verhuisde het stel
vanuit Amsterdam naar de Haagse Vogelwijk, waar Hank z’n jeugd
heeft doorgebracht. Mariëlle vond Den Haag eerst saai, maar daar denkt
ze nu heel anders over.
Hank (56) is eigenaar / directeur van DPI
Holding, een communicatiebureau met 70
werknemers, gevestigd aan de Scheveningse
Haven. In het bedrijf zijn verschillende expertises ondergebracht, zoals de productie
van 3D-animatie voor het visualiseren van
toekomstige vastgoedprojecten, informatievideo’s en communicatieadvies voor bedrijfsleven en overheid. Mariëlle (48) is Directeur
Communicatie bij het ministerie van Onder
wijs, Cultuur en Wetenschap. Zij werkt met
haar team van 55 medewerkers voor het ministerie en de twee verantwoordelijke ministers Slob en Van Engelshoven. Allebei hebben
ze een hectisch en drukke coronatijd achter
de rug. Een periode waarin de communicatie
vanuit de overheid richting haar burgers een
belangrijke rol heeft gespeeld.
Samen heeft het stel twee kinderen, de tweeling Castor en Ula (bijna 18 jaar). Kort voor
hun geboorte verhuisde het echtpaar 18 jaar
geleden vanuit Amsterdam naar de Vogelwijk.
Eerst woonden zij aan de Sportlaan in een appartement. Later verhuisden ze naar de karak-

teristieke woning aan de Mezenlaan met een
heerlijke tuin. Zoon en dochter zijn dit jaar
allebei geslaagd voor de middelbare school.
Hoe zijn jullie in de communicatie terecht
gekomen en wat is er zo leuk aan?
Hank: ,,Ik heb in Amsterdam economie gestudeerd. Na enkele banen was ik op het punt
aangekomen dat ik echt alleen nog maar iets
wilde doen wat ik echt leuk vond. In die periode werkte ik als portier bij het gerenommeerde Pulitzer hotel in Amsterdam. Mijn
jeugdvriend Paul de Groot kwam begin jaren
90 met het idee om 3D-animaties te gaan ontwikkelen. Hij vroeg mij aan te sluiten bij DPI,
dat hij net met twee andere TU-studenten had
opgericht. Inmiddels zijn we veel meer dan
dat en hebben we alle vormen van communicatie in huis. We zijn een bureau voor animatie, communicatie, architectuur, online-communicatie en design. Die veelzijdigheid en
het werken met ontzettend veel goede mensen
geeft mij enorm veel energie. Ons kantoor is
gevestigd in de haven van Scheveningen. We
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'Mariëlle: toen ik hier
25 jaar geleden kwam
wonen, vond ik Den
Haag erg saai'

hebben heel veel verschillende klanten: van
strandpaviljoens tot de Haven van Rotterdam,
van overheidsinstanties tot high-end start-up
bedrijven, maar ook veel vastgoedbedrijven.”
Mariëlle: ,,Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd in Nijmegen. Bij PTT Post in Den Haag
ben ik afgestudeerd op relatiecommunicatie.
Daarna heb ik diverse communicatiefuncties
gehad, onder meer bij tijdschriften-uitgeverij
Sanoma, in het bedrijf van mijn ouders en bij
Mansholt Communicatie. Na de komst van de
kinderen ben ik gaan werken voor twee wethouders in Delft. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar de gemeente Den Haag,
waar ik veel vastgoedcommunicatie heb gedaan. Zo heb ik me tien jaar geleden al bezig
gehouden met het bouwplan voor het nu net
geopende nieuwe cultuurcentrum Amare
aan het Spui. Ik verzorgde de communicatie
naar de ondernemers, de bewoners en alle investeerders. Sinds drie jaar ben ik Directeur
Communicatie bij OCW, mijn eerste functie
als rijksambtenaar. Het is een heerlijke veelzijdige baan. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt!”
Is er bij jullie wel eens sprake van
belangenverstrengeling?
Mariëlle: ,,We werken dan wel allebei in de
communicatie maar we werken nooit samen.
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Dat heb ik ook contractueel afgesproken met
OCW. Gedoe over belangenverstrengeling
kun je als hoge ambtenaar niet hebben. Wel
kijken we thuis mee met elkaars werk en houden we elkaar een spiegel voor als dat nodig
is.”
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Non-verbale communicatie op het eerste gezicht?
Mariëlle: ,,Ik werkte als projectmanager bij
Mansholt Communicatie. Voor een project
had ik een 3D-animatie nodig. Ik kreeg de tip
van onze directeur om Hank te bellen, want
hij en zijn team waren de specialist op het
gebied van visualiseren van grote projecten.
Maar toen ik hem belde, leek hij niet heel happig om die opdracht uit te voeren. Toen ik zei
‘okay, als je niet geïnteresseerd bent, zoek ik
wel een ander’, werd hij wakker en kwam diezelfde middag nog naar ons kantoor.
Toen ik hem zag was het voor mij gelijk duidelijk. Ik dacht: wat een leuke vent! We zijn
gaan ‘daten’ en werden heel snel een stel. Na
twee jaar was ik, toch ook wel vrij onverwacht,
zwanger van een tweeling. Dit was voor ons
een reden om vanuit Amsterdam te verhuizen
naar Den Haag.”
Vanwaar de keuze voor de Vogelwijk?
Hank: ,,Ik ben in deze omgeving opgegroeid.
Ik zat op de Houtrustschool en mijn vrienden

woonden hier nog. Het is een wijk met goede
scholen, veel groen en dicht bij het strand.
Overigens zijn veel mensen die ik ken en die
hier zijn opgegroeid weer teruggekomen.”
Mariëlle: ,,Toen ik hier 25 jaar geleden kwam
wonen, vond ik Den Haag erg saai. Nu is er
veel veranderd en ben ik echt gek op Den
Haag; kijk maar naar de cultuur en de uitgaansmogelijkheden. En de Vogelwijk… wat
wil je nog meer? Zo dichtbij het strand! Ik heb
nu zelfs in Duindorp mijn eigen moestuin. Ik
geniet nog steeds elke dag van de omgeving
waar we wonen. Ook voor kinderen is het
prettig. Alles is dichtbij: naast het strand ook
de scholen, sportclubs en muziekscholen.”
Wat was de impact van corona?
Mariëlle: ,,Die was gigantisch, een hele grote
crisis! Van het ene op het andere moment was
iedereen thuis. In het begin mocht ik nog wel
naar kantoor. Maar waar wij als ministerie
voor werken, de scholen, de universiteiten, de
musea en theaters, allemaal gingen ze dicht.
Ik werd lid van een corona-crisiscommunicatieteam van de overheid. Voor mij als communicatie-professional natuurlijk erg interessant!
Maar het was wel zeven dagen per week werken, zeker in het begin. Na een aantal weken
gingen de ministers ook thuiswerken, en wij
dus ook. Nu werk ik al zo’n vijftien maanden
thuis. Dat heeft vervelende nadelen. Zo mis je
je informatie die ‘in de lucht hangt’. Je kunt
alleen maar managen op de zaken die mensen
je direct vertellen. De non-verbale communicatie ontbreekt. Dat is heftig. Je raakt elkaar
een beetje kwijt.”
Hank: ,,Toen de eerste coronagevallen in Italië
bekend werden, wist ik al dat Nederland ook
aan de beurt zou komen. We hebben al snel
alle behoeften en noodzakelijke maatregelen
in kaart gebracht en toegepast. Binnen een
dag hadden wij het kantoor ingericht voor het
‘1,5 meter werken’ en konden we onze klanten
hierover adviseren.

Als bedrijf zijn we ook direct pro-actief in
gesprek gegaan met onze klanten bij de overheid. We hadden een heel concept klaar over
het uitleggen van de maatregelen van het
RIVM aan alle Nederlanders. Flexibel zijn
en direct inspringen op veranderingen, daar
draait het om. Dat deden we ook tijdens de financieel-economische crisis van 2008 en dat
doen we nu in deze coronaperiode ook weer.
Deze crisis was een enorme bedreiging, maar
dat hebben wij weten om te buigen naar heel
veel werk voor bijvoorbeeld het RIVM en alle
ministeries.
Heel wat anders nu. Mariëlle, je zingt in een
band, hoorde ik. Vertel!
Mariëlle: ,,Ja dat klopt. Ik zit in Mean Mr.
Mustard, een band met vijf oudere rockers
en ik als enige vrouw, de zangeres. De naam
komt van een liedje van The Beatles. Daar
kwamen we op omdat onze frontgitarist Onno
Mostert heet. In het verleden heb ik ook veel
gespeeld in een band waarin onze wijkgenoot
Fred van der Burg drumt. Hij woont hier vlakbij en is lid van de verkeerscommissie van de
wijkvereniging. Ik vind het hartstikke leuk om
te doen. Ik krijg er veel energie van. Het heeft
een poos stilgelegen, want zingen en optreden
mocht natuurlijk vanwege corona lange tijd
niet. Gelukkig hebben we net weer voor het
eerst gerepeteerd in muziekcentrum Musicon
aan de Soestdijksekade. Geweldig!”
Zit jij ook in de muziek, Hank? Of heb je andere
hobby’s?
Hank: ,,Ooit speelde ik trompet, dat zou ik
graag weer oppakken. Verder ben ik zeer geïnteresseerd in geschiedenis, vogels spotten en
wijnen. Er zijn zo veel dingen die ik doe en
erg leuk vind. Sporten doen we overigens met
z’n tweetjes. Wel met een personal trainer. Zo
hebben we een stok achter de deur en het is
leuk om zoiets in ons drukke communicatie
leven samen te doen.”
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Vliegensvlugge vragen
Doo r Madelon Kran e nbur g

-

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

Merel* (1975) uit de Roodborstlaan werkt op de rechtbank. Zij is getrouwd met Anne
en samen hebben ze twee nog thuiswonende kinderen.
Vogelwijk
,,Toen wij elf jaar geleden uit ons bovenhuis
in het Regentessenkwartier groeiden, begon
de zoektocht naar een grotere woning. Nou
en als je Merel heet, wil je natuurlijk graag in
de Vogelwijk wonen. Maar los daarvan wilde
ik graag een huis in een groene omgeving. Ik
vind het echt een heerlijke buurt. Het dorpse
karakter van de wijk trok ons aan: veel mensen
kennen elkaar en winkels, scholen en sportclubs zijn op loop- en fietsafstand. De kinderen
gingen naar basisschool De Parkiet, maar ze
zitten inmiddels op het voortgezet onderwijs,
ook makkelijk bereikbaar, evenals hun sportclubs: hockeyclub Craeyenhout en tennisvereniging Berg en Dal.
Wat ik echt mis in onze buurt is een koffietentje, zoals dat enige tijd heeft bestaan bij bakker
Driessen aan het ‘Mezenpleintje’.”
Weekend
,,Ik speel zelf competitie in een van de veteranenteams van Craeyenhout en ik coach en
train het team mijn dochter. Mijn zoon tennist
op Berg en Dal en ook daar ben ik regelmatig
te vinden. Dus een groot deel van het weekend
wordt gevuld met sportactiviteiten. Maar we
maken ook tijd voor de tuin en huishoudelijke
klusjes, waaronder de zaterdagse boodschappen. Die doen we uit een gevoel voor nostalgie
nog steeds in de Reinkenstraat, in onze oude
woonbuurt. Ook spreken we in de weekends af
met familie en vrienden.”
Serie
,,Een serie op Netflix die ik graag zou willen
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aanraden is Dix Pour Cent. Deze Franse serie,
waarvan inmiddels vier seizoenen zijn uitgebracht, gaat over een bemiddelingsbureau
voor acteurs in Parijs. Elke aflevering is er een
gastrol voor een bekende Franse acteur. Maar
ook de Franse serie Lupin vonden Anne en ik
heel erg leuk. En we vinden het als liefhebbers
van Filmhuisfilms daarnaast ook heerlijk om
naar andere dan Amerikaanse films en series
te kijken. Spaanse en Italiaanse bijvoorbeeld.’’
Rechtbank
,,Sinds een aantal maanden ben ik, na een
lange carrière op het ministerie van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport, werkzaam op
de rechtbank. Die nieuwe baan vind ik met
mijn juridische achtergrond echt ongelooflijk
leuk. Ik vond het wel moeilijk om mijn team
op het ministerie in deze moeilijke, hectische
coronatijd te moeten verlaten. Maar ik was al
langer toe aan iets nieuws en Anne zei: ‘Hoe
vaak komt zo’n kans nou voorbij? Probeer het
gewoon!’ Ik heb mijn sollicitatiebrief diep in de
nacht geschreven en het is goed uitgepakt. Tot
nu toe heb ik drie dagen thuis gewerkt en twee
op de rechtbank.”
De stad uit
,,Kopenhagen vind ik een heerlijke, kneuterige
stad. Het is er groen, relaxed, je kunt er goed
eten en er zijn prachtige musea, waaronder
mijn favoriet het Lousiana Museum of Modern
Art, net buiten de stad. Het doet een beetje
denken aan het Nederlandse Kröller-Müller
Museum, met een grote beeldentuin.
Ik heb het geluk dat ik altijd veel heb mogen

reizen en dat ook graag doe, zowel privé, als
voor mijn werk. Ik kan moeilijk kiezen wat het
leukst of mooist was. Maar ik noem hier een
prachtige reis door Zuid-Afrika, die we met
het gezin hebben gemaakt ter gelegenheid van
ons twaalf-en-een-halfjarig huwelijk. Voor mijn
werk ben ik onder andere naar Japan geweest,
op plekken waar je anders nooit komt.”
Boek
,,Het fotoboek van bijna vijfhonderd pagina’s
Before they pass away van Jimmy Nelson heeft
grote indruk op mij gemaakt. Hij heeft vijfendertig verschillende authentieke stammen
gefotografeerd op allerlei verschillende plekken op de wereld en waarvan je eigenlijk wel
aanvoelt dat ze het op de lange termijn gaan
verliezen van de tand des tijds. Je moet dan
denken aan Indianen, Afrikaanse stammen en
stammen in Mongolië en dat allemaal in traditionele setting. Daarnaast is er een bijbehorend
boek verschenen met dezelfde titel, geschreven
door Hannelore Vandenbussche, de assistent
van Jimmy Nelson. Dat gaat over de verhalen
achter die prachtige foto’s. Het verloop van de
drie jaar durende reis en hoe het gelukt is contact te leggen met die verschillende stammen.”
Restaurant
,,Wij zijn gek op de toko Bali Mandira aan het
Abeelplein. Dat is echt heel erg lekker eten. Het
is een keuken voor elk wat wils: van verfijnde
tot heel pittige gerechten. We hebben daar in
de coronatijd vaak eten afgehaald.
Waar wij ook heel enthousiast over zijn is restaurant Greens in the park in het Westbroekpark.

Er staat een goede jonge enthousiaste kok in
de keuken. De gerechten zijn veelal bereid met
producten afkomstig uit de eigen moestuin,
waar mensen werken met een achterstand tot
de arbeidsmarkt. Daardoor heeft het restaurant
ook een maatschappelijke functie.’’
Muziek
,,Ik ben een liefhebber van klassieke muziek,
maar ook een groot fan van Danny Vera. En
jazz vind ik ook heerlijk. Muziek is voor mij
altijd afhankelijk van de sfeer, stemming en de
tijd van de dag.”
Keuken
,,Ik heb de gewoonte op zondag een grote pan
verse soep te maken, daar ben ik dol op. Dat
kan van alles zijn: een pompoen-, linzen- of
paprikasoep en voor de zomer gazpacho. Maar
mijn absolute favoriet is koolrabisoep. Dat
maak je van melk en bouillon en dan krijg je
een heerlijke romige soep. Het recept heb ik
uitgeknipt uit de NRC en bewaar ik voorin het
Wannee kookboek, dat ik van mijn oma kreeg
toen ik op kamers ging.
In de zomer drink ik graag een glaasje prosecco
of een lekker fris drankje van citroen en mint,
klaargemaakt in onze eigen bubbelmaker.”
Tip van Merel
,,In de coronaperiode zijn we aan het wandelen geslagen. Toen hebben we het besloten natuurgebied Solleveld bij landgoed Ockenburgh
ontdekt. Je kunt hiervoor een dagkaart kopen
op internet. Echt een prachtig gebied waar je
heerlijk kunt wandelen!”

*Vanwege haar werk is Merels achternaam hier niet vermeld
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Vogelwijk als opslagplaats voor
Statenkwartier
Sinds maart dit jaar wordt aan het begin van de Laan van Poot, tegenover het
tennispark, een flink deel van de straat in beslag genomen door een grote
hoeveelheid buizen en verbindingsstukken die worden gebruikt
bij rioolwerkzaamheden.
Aanvankelijk stond er een bord bij met de
mededeling dat deze opslagplaats tot eind dit
jaar zou blijven bestaan, maar dat bord is al
na enkele weken weggehaald. Paul Lohmann,
deze zomer opgenomen in het bestuur van de
wijkvereniging, wist te achterhalen waarom
de gemeente deze onaangekondigde bouwopslag hier had gerealiseerd.
,,De materialen zijn bedoeld voor rioolwerkzaamheden in het Statenkwartier’’, zegt hij.
,,Daar wilden de bewoners de materialen niet
in hun straat, dus werd hiervoor de Laan van
Poot bedacht. Nadat er enkele klachten waren

binnengekomen heeft de gemeente er inmiddels wel voor gezorgd dat de betonblokken
waarop de hekken rond de opslagplaats rusten iets meer naar achteren zijn geschoven.
Die blokken staken zodanig uit dat fietsers er
in het donker gemakkelijk tegenaan zouden
kunnen rijden. Maar eigenlijk vind ik het er
nog steeds niet veilig, want door de opslagplek is de Laan van Poot in dat stuk wel versmald. Het blijft dus goed uitkijken. En ik
vraag me nog steeds af of er nergens in het
Statenkwartier een plek voor deze materialen
te vinden was.’’
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Debbie Middendorp en Gita Pelinck over hun vrouwenproject in Nepal

‘Later, als ik groot ben, wil ik
iets terugdoen’
Door Anja Knoope

Debbie Middendorp (Vogelwijk) en Gita Pelinck (Bohemen) runnen sinds 2017 een
bijzonder ontwikkelingsproject in Nepal, het geboorteland van Gita, speciaal gericht
op sociaal achtergestelde vrouwen. Ze vertellen enthousiast over hun achtergronden,
hoe hun paden elkaar kruisten en hoeveel succes ze al hebben geboekt.
We spreken elkaar op de Spotvogellaan 56,
waar Debbie met haar man Arjen en hun twee
zonen woont. Voor de gezelligheid zijn Gita’s
echtgenoot Daniel samen met hun jongste
zoon hier ook neergestreken. Het typeert hoe
de levens van beide gezinnen door de jaren
met elkaar verstrengeld zijn geraakt. Zij vertellen daar graag over maar willen vooral hun
vrouwenproject in Nepal onder de aandacht
brengen. Hun missie is een Eco Village waarin
de meest sociaal achtergestelde vrouwen, de
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‘musahar’ in twee dorpen in Nepal een zelfstandig bestaan opbouwen.
Wereldburger
Later, als ik groot ben… Zo begint het verhaal
van Gita (49) die op jonge leeftijd vanuit een
weeshuis in Nepal geadopteerd is door haar
Nederlandse adoptieouders: ,,Van niks, weinig
eten, weinig liefde, naar een situatie waarin
ik alle kansen kreeg. En die kansen heb ik gepakt’’, zegt ze. ,,Maar al heel jong nam ik me

voor: ‘Later, als ik groot ben, wil ik graag iets
terugdoen voor het land waar ik geboren ben.’’
,,Omdat mijn vader voor de VN werkte, heb ik
na mijn adoptie tot mijn twaalfde jaar eerst in
Rome gewoond en daarna nog vier jaar in mijn
geboorteland Nepal. Om de vier à vijf jaar verhuisden wij. Ik ben samen met mijn broer als
wereldburger opgegroeid. Uiteindelijk kwam
ik in Den Haag terecht, waar mijn vader aan de
slag ging bij Buitenlandse Zaken. Vervolgens
heb ik in Zwitserland hotel management gestudeerd en daarna in het Verenigd Koninkrijk
nog bedrijfskunde. Pas in 1998 ben ik naar
Nederland terugverhuisd, maar ik heb in dienst
van internationale bedrijven ook nog twee keer
een poos in Singapore gewoond. Hoewel ik
altijd reiskriebels blijf houden, heb ik in 2007
samen met Daniel, die hier in Den Haag is geboren en getogen, een huis in Bohemen gevonden. Maar we willen natuurlijk dolgraag in de
Vogelwijk wonen!’’
Singapore
Debbie (50) is geboren en getogen in Loos
duinen en heeft van jongs af aan haar eigen
weg moeten vinden: ,,Ik heb met vallen en
opstaan mijn vwo-diploma behaald op het St.
Jans college, de voorganger van het Hofstad
Lyceum aan de De Savornin Lohmanlaan. Ik
wist eigenlijk niet goed wat ik wilde gaan doen
en ben na een opleiding op het gebied van
marketing en communicatie gaan werken als
marketingassistente bij TNO. Negen jaar later
ben ik mijn eigen marketing- en communicatiebureau begonnen en in 2011 ben ik voor
een Nederlands drinkwatertechnologiebedrijf
uitgezonden naar Singapore om daar de eerste
buitenlandse vestiging op te zetten. En daar
heb ik Gita leren kennen en zijn we met onze
gezinnen bevriend geraakt!’’ ,,It was meant to
be’’, zegt Gita. ,,Ik geloof niet in toeval.’’
Patriarchaal systeem
Terug in Nederland kwam bij de vriendinnen
vaak het idee op om uit de carrière-ratrace te

stappen en te gaan doen wat ze graag wilden,
namelijk andere vrouwen ondersteunen in hun
vrijheid en ontwikkeling. Zo kwam Nepal in het
vizier, hoewel het nog tot 2017 duurde voordat
ze hun gedroomde vrouwenproject in Nepal begonnen omdat eerst een aantal lopende werkzaamheden moest worden afgebouwd.
Samen reisden Debbie en Gita dat jaar naar het
Himalaya-land om met lokale gemeenschappen en potentiële lokale partners te spreken
(uiteraard met hulp van tolkende Engelstalige
Nepalezen) en vooral goed te luisteren naar
de behoeften van vrouwen. Debbie: ,,In Nepal
heerst een patriarchaal systeem waarin mannen alle macht hebben. Meisjes gaan amper
naar school en worden uitgehuwelijkt. En er is
veel huiselijk geweld. Onze keuze viel op het
ondersteunen van twee dorpen waar veel vrouwen in achtergestelde posities leven. Wij hebben daar een betrouwbare samenwerkingspartner gevonden. Gita: ,,Ons uitgangspunt was en
is dat vrouwen iets leren waar ze echt iets mee
kunnen.’’
Zes stappen
Debbie: ,,De bedoeling is om vrouwen op economische en sociaal gebied te een steun in de
rug te geven en in hun kracht te zetten. Dat is
mijn drive ook: vrouwen te laten geloven in
zichzelf en in een toekomst. Dat begint onder
meer met vrouwen een zelfstandig inkomen
te laten verwerven, waardoor zij onafhankelijk
worden en tegelijk meer eigenwaarde verkrijgen en dan weer andere vrouwen kunnen helpen een zelfstandiger leven op te bouwen.’’
Gita: ,,We werken vanuit het idee dat mensen
binnen zes ‘stappen’ in contact kunnen komen
met invloedrijke anderen. Onze missie is gebaseerd op de theorie: ‘6 degrees of separation’.
Ons bedrijf heet dan ook 6 Degrees Network for
Women. Vrouwen die geprofiteerd hebben van
onze programma’s doen iets terug door hun
deelname aan bewustwordingscampagnes. Zo
proberen we een zo groot mogelijke positieve
invloed op gemarginaliseerde vrouwen uit te
oefenen.’’
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Eco Village
Intussen is er een begin gemaakt met een Eco
Village. Gita en Debbie hebben hiervoor een
stuk land geleast om een landbouwproject voor
vrouwen op te zetten. Er worden onder andere
komkommers en aardappels verbouwd die op
lokale markten verkocht worden. Verder worden notenbomen en fruitbomen gekweekt en
avocado’s verbouwd.
Debbie: ,,Er is nu ook een kippenboerderij met
200 kippen, waaronder 100 zwarte kippen die
‘magic chickens’ genoemd worden. De eieren
worden ook lokaal afgezet en de uitwerpselen
van de kippen zijn weer mest voor de groentetuin. Inmiddels zijn we ook bezig met het
opzetten van een duurzame zeepfabriek waar
organische zeep wordt gemaakt. De kruiden
voor de zeep worden verbouwd op het land. We
zijn nog wel op zoek naar een afzetmarkt voor
zeep.’’
Gita: ,,Binnen het Eco Village komt er ook een
‘Early Child Care Development Centre’ zodat de
vrouwen kunnen gaan werken en hun kinderen op een hele jonge leeftijd al in hun kracht
gezet worden. Het gaat erom dat de vrouwen
zo veel mogelijk zelfstandig al die duurzame
projecten draaiende houden en dat ze met elkaar zien: We kunnen uit het slop komen!’’

Debbie: ,,Ook belangrijk om te vertellen:
vóór de start van het landbouwproject zijn 46
vrouwen opgeleid tot chauffeur of natuurgids.
Tevens zijn er tijdens de Covid-lockdown bijna
200 families voorzien van voedselpakketten.’’
Benefietavond
Debbie: ,,Wij zijn voortdurend op zoek naar
partners en ondersteuning in onze eigen
woonomgeving en netwerk die samen met ons
het Eco Village willen uitbouwen voor de lange
termijn. In 2018 hebben we voor het eerst een
benefiet-evenement gehouden in strandpaviljoen De Kwartel.’’ Lachend: ,,Als tegenprestatie
komen wij een paar dagen in De Kwartel werken, was de afspraak. Intussen werken wij beiden er zelfs een paar dagen per week.’’
Om geld op te halen voor het Eco Village is er
op 11 september een benefietavond in Strand
paviljoen De Fuut waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn. Er is muziek, een heerlijk diner
en een veiling. De kosten bedragen 75 euro
per persoon. Zie ook: https://www.6dnfw.org/6beach-event-2021

Wie belangstelling heeft voor ondersteuning
op welke wijze dan ook, kan contact opnemen
met Debbie of Gita via hun site: www.6dnfw.org
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Bridgesoos Sociëteit 65+ Sportlaan
verwelkomt graag nieuwe spelers

Kliederkerk op 26 september in
buurt-en-kerkhuis Bethel

Ruim een halve eeuw geleden ontstond op de
Sportlaan een clubje bridgeliefhebbers, dat
zich na een aantal jaren Sociëteit 65+ Sportlaan
noemde. Het gezelschap bestaat nog steeds en
speelt op dinsdagmiddagen in zorgcentrum
Duinhage aan de De Savornin Lohmanlaan,
maar om begrijpelijke redenen is de club langzamerhand wel uitgedund. Het enthousiasme
voor het bridgespel is er echter niet minder om
geworden. We zouden het dan ook heel plezierig vinden als zich een aantal nieuwe leden zou
aanmelden.
Onze club heet niet voor niets ‘soos’, want er
heerst altijd een ongedwongen sfeer. We spelen namelijk geen competitie, wisselen niet
van tafel en de meeste leden ‘schrijven’ ook
niet. Over het algemeen spelen we met een
vast viertal aan een tafel en wordt er eenmaal
per maand gewisseld met een ander tweetal.
Het is ook niet belangrijk hoeveel spellen er op
een middag worden gespeeld. Er is altijd koffie,
thee of jus d’orange en diverse keren wordt er
getrakteerd op gebak, een glas wijn, bitterballen of andere lekkere hapjes. Het einde van het
seizoen hebben we de laatste jaren altijd afgesloten met bridgen bij Meer en Bosch en een
heerlijk open buffet.
Deze maand beginnen we weer met onze
bridgemiddagen in Duinhage. Houd u van
bridgen en hoeft er wat u betreft niet met het
mes op tafel te worden gespeeld, neem dan
contact op en kom gerust eens een middag
vrijblijvend meespelen om te kijken of de sfeer
bevalt. Bel voor nadere informatie met Annie
Romijn (tel. 070-514.17.21) of Trinette Jebbink
(tel. 070-345.5004).

Op zondagmiddag 26 september organiseert
de Protestantse Wijkgemeente Den HaagWest een zogeheten Kliederkerk. Dat gebeurt in
het buurt-en-kerkhuis Bethel aan de Thomas
Schwenckestraat 28-30. (Zijstraat van de Laan
van Meerdervoort tussen Fahrenheitstraat en
Valkenboskade).
,,Een Kliederkerk is een vrolijke en speelse activiteit op een zondagmiddag. Bedoeld voor kinderen én volwassenen die samen op een creatieve manier een bijbelverhaal of bijbels thema
ontdekken’’, zegt Vogelwijkbewoonster ds.
Martine Nijveld, predikante van de Bergkerk
aan de Daal en Bergselaan. ,,Het idee is overgewaaid uit Engeland, waar het Messy Church
heet: rommelkerk dus. Het mag er dus best wat
rommelig en gezellig chaotisch aan toegaan.’’
,,Mensen van alle leeftijden zijn welkom, kerkelijk of onkerkelijk, dat maakt niet uit. Misschien
wil je als ouders samen met je kinderen iets
doen met bijbelverhalen of misschien vinden
mensen het leuk om met hun kleinkinderen
een gezellige en zinvolle middag te beleven.’’
Het middagprogramma duurt ongeveer twee
uur, van 16.00 tot 18.00 uur. Het thema is
‘Sporen zoeken’. Eerst staat creativiteit centraal: foto’s maken, een speurtocht, puzzelen
en creatieve workshops. Daarna is er gezamenlijk een korte viering met liedjes, lichtjes en een
verhaal. Tot slot is er een eenvoudige gezamenlijke maaltijd.
Aanmelden is wel een must! Liefst vóór 22
september bij info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
onder vermelding van: Kliederkerk, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.
Nadere informatie bij Martine Nijveld:
me.nijveld@ziggo.nl of 06 16 733 742.
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Doggerland
Waar nu de Noordzee golft, lagen
uitgestrekte groene valleien, bossen, steppen,
moeras, met elkaar verbonden buren

Concert kamerkoor Vox Antiqua:
zaterdagmiddag 25 september
Vanwege de anti-coronamaatregelen is de koor
zang in ons land lange tijd verstomd geweest,
maar nu mag er alweer enige tijd volop gezongen worden. Het Haagse Kamerkoor Vox
Antiqua, gespecialiseerd in oude muziek, geeft
op 25 september in de Houtrustkerk (aan het
eind van de Beeklaan) om 16.00 uur zijn traditionele jaarconcert, dat vorig jaar niet mocht
doorgaan.
Het concert opent met een aantal religieuze liederen van o.a. Sweelinck, Palestrina en Victoria,
tijdloze liederen van verstilling en contemplatie. Vervolgens worden werken van Bach,
Franck en Praetorius ten gehore gebracht.
Om de bevrijding uit de lockdown te symboliseren trekt het koor daarna met werken
van Gesualdo, Orlando di Lasso, Claude Le
Jeune, Morley en Janequin alle registers open.
Afgesloten wordt met Banchieri’s doldwaze
Ca
pricciata, dat het koor op zijn kop zet.
De Hout
rustkerk is op 25 september open
vanaf 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt
€ 10.00, maar kaarten kunnen vanwege de beperkte hoeveelheid plaatsen alleen vooraf worden besteld. Dat kan door het vereiste bedrag
per persoon over te maken op rekening van
Vox Antiqua: NL20 TRIO 0254 758053 onder
vermelding van de achternaam. De kaarten liggen dan onder die naam bij de ingang van de
kerk klaar.

niet door water gescheiden: Doggerland
waar ooit onze voorouders leefden van jacht
en visserij, waar wolven, edelherten, zwijnen
liepen, kwamen Rijn en Theems zusterlijk samen
trokken langs de oevers van de Maas
mammoeten en wolharige neushoorns
totdat het ijs ging smelten, aarde verschoof
vloedgolven Doggerland bedolven
dat als Atlantis geheel onder water verdween
en enkel een verlaten zandbank bleef, waar
vissers haring, schol en wijting vingen en in
vliegende stormen vele schepen zijn vergaan
in de haven weduwen achterlatend:
Knoester, Pronk, Rog, Verbaan.....
ooit vochten we hier tegen de eens hechte Britse
buren; zeeslagen, vastgelegd in Haagse straatnamen
als Zoutman en Van Kinsbergen
nu zijn wíj Doggerland en ooit zwemmen hier
haring, schol en wijting in de tuinen en weilanden
straatnamen overbodig, niet meer nodig!

Olga Millenaar
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Groen, groener, groenst!
Door Nancy Arkema

In onze vorige column bereidden we u voor op een droge hete zomer. Achteraf was
dat niet nodig, want het was een vrij natte zomer. Hoewel we soms wat teleurgesteld
kunnen zijn in het weer, is het voor de tuinen helemaal geen probleem als het (zo nu
en dan) flink regent. Planten groeien er goed op en blijven mooi groen.
Over groen gesproken: misschien
heeft u dit jaar op een andere manier
naar uw tuin gekeken en bent u toe
aan wat meer groen. U hoeft daarvoor niet te wachten tot volgend jaar.
De herfst is een prima moment om uw
tuin te veranderen! Na de zomer kunnen
nieuwe planten en bollen de grond in en het
volgend voorjaar geniet u al van meer groen
en bloei. Planten die u in het najaar plant
kunnen al goed wortelen en maken dan een
goede start in het voorjaar.
Bent u nog niet bereid het aantal terrastegels
te verminderen of nog wat aarzelend ten aanzien van het extra onderhoud? Het vergroenen van een dak is ook een mooie manier om
meer groen op uw erf aan te brengen. Vooral
platte daken van schuurtjes, garages en een
overkapping lenen zich voor een sedum- of
kruidendak. Wijkgenote Ellen Beijers stuurde

ons hierover een leuk bericht met
haar ervaringen.
Bollen de grond in
Nieuwe inwoners krijgen van ons als
Groenverleiders een welkomstpakketje
met bio
logische bloembollen. Hiermee
willen we hen verleiden hun tuin te vergroenen. En dat lijkt te werken! Bollen zijn een
leuke manier om meer bloeiende planten in
uw tuin te zetten. Er zijn zoveel soorten! Het
heeft ook iets magisch. U stopt een bolletje
in de grond en een paar maanden later komt
er langzaam een groen sprietje boven kijken.
Niet veel later geniet u van prachtige bloemen.
Let bij het kiezen niet alleen op de hoogte, de
kleur en de bloeitijd. Kies voor biologische
bollen. Nog te vaak worden bloembollen geteeld met gif. We hoeven u vast niet meer uit
te leggen dat bijen daar niet tegen kunnen.

Groene daken
Beste mede-Vogelwijkbewoners,
Naast een groene tuin is ook een groen dak een mogelijkheid om
duurzamer te wonen. Een groen dak vangt water op en houdt dit vast,
isoleert, en ziet er prachtig uit.
Naast al deze voordelen was ik ook nog eens zeer aangenaam verrast door de kosten. Ik betaalde voor aanleg ongeveer € 60 per m2, en
kreeg van de gemeente € 25 per m2 terug en daarnaast ook nog € 15
per m2 van het Hoogheemraadschap Delfland. (Het lijkt overigens
dat de subsidie van Delfland voor nu even op is.)
Het groene dak vergt nauwelijks onderhoud en wordt mooier en
mooier. Echt een aanrader!
Ellen Beijers, Laan van Poot 304
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Het is leuk om verschillende bollen te combineren. Zo kunt u extra lang genieten van
bloemen op eenzelfde plek. Krokus, narcis en
tulp vormen bijvoorbeeld een leuke combi. De
tulpen gaan onderop, daarboven de narcissen
en vlak onder de aarde plant je de krokusjes,
die dan dus als eerste boven aarde komen.
Schakel een tuinbuddy in
Wilt u uw tuin vergroenen, maar weet u niet
zo goed waar u moet beginnen? Of vindt u
het gewoon leuk om met iemand te sparren
over ideeën voor uw tuin? Schakel dan een
van onze tuinbuddy’s in. De tuinbuddy denkt
met u mee en kan helpen uw ideeën vorm te
geven. Het is trouwens ook een leuke manier
om een wijkgenoot beter te leren kennen.

Ideeën, suggesties of vragen naar aanleiding
van deze column? Hulp nodig bij het vergroenen van uw tuin? Of zoekt u een nieuwe bestemming voor planten die u niet meer kunt
gebruiken? Neem gerust contact met ons op.
Ons e-mailadres:
groenverleidersvogelwijk@gmail.com

Simpel bloembollen bestellen
Net als vorig jaar is het
weer mogelijk bloembollen te bestellen bij
Vogelwijkbewoonster
Mirjam Vollering
(Spotvogellaan 85).
De bloembollen van het
bedrijfje Blomstring, direct afkomstig van de
kwekerij in Anna Paulowna, zijn verpakt als
cadeau en worden door Mirjam of haar zoon
bezorgd. Aan elk zakje is een kaartje bevestigd
met informatie over bewaren, het planten en
de bloei. Leuk voor de eigen tuin, maar ook als
geschenk aan anderen. Bestellen en betalen
kan via de website www.blomstring.nl
Let op: Voor Vogelwijkbewoners is er een
speciale kortingscode: verwildering.
Wie nog vragen heeft, kan met Mirjam contact
opnemen via het mailadres info@blomstring.nl

Heldringschool
zwaait juf Ada uit

Woensdag 14 juli was op de Heldringschool
een feestelijke dag met een weemoedig randje.
Na 46 jaar op de Heldringschool te hebben
gewerkt, vooral in de ‘onderbouw’, nam Ada
Hoek afscheid van de kinderen en haar collega’s. Haar wachtte een welverdiend pensioen.
Het werd een vrolijk vaarwel dat Ada niet snel
zal vergeten. Samen met haar man Hans werd
ze opgehaald met een TukTuk en bij aankomst
op het Fazantplein werd ze opgewacht door
joelende kinderen die met z’n allen een ‘bogentunnel’ hadden gemaakt waardoorheen
Ada en Hans het schoolgebouw konden betreden. Elk kind had een bloem voor de juf
bij zich, waardoor Ada door een bloemenzee
werd bedolven. In de gymzaal werd ter ere
van haar een leuk programma gepresenteerd.
Extra bijzonder was het dat ook Ada’s moeder,
haar dochters en kleinkinderen erbij aanwezig
waren en dat ook oud-collega’s acte de présence gaven.
Ada, die geroemd werd vanwege haar jarenlange toewijding aan haar leerlingen, haar
grote creativiteit en haar vele schoolactiviteiten die zich ook uitstrekten tot buiten het klaslokaal, kreeg diverse cadeaus, waaronder een
beeldje van een ijsvogel. Van alle leerlingen
ontving ze een tekening. Ook voerden collega-leerkrachten een aan haar gewijd toneelstuk op en uiteraard werd ze door haar kleuters uit volle borst toegezongen.
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Nieuwsflitsen
Door Guus Meijer

www.vogelwijkenergiek.nl - info@vogelwijkenergiek.nl

21 september: Informatiebijeenkomst
over de toekomstige energietransitie
Vogelwijk Energie(k) houdt op dinsdagavond
21 september in het clubgebouw van Quick
voor alle wijkgenoten en andere geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over de
‘energietransitie’ in de komende jaren.
Aanvang: 20.00 uur.
De bijeenkomst geldt tevens als Algemene
Ledenvergadering van de vereniging Vogelwijk
Energie(k) en de coöperatie Zonnevogel. Leden
krijgen hiervoor apart een uitnodiging per mail
met de bijbehorende stukken (jaarverslag en
financiële verantwoording). Als u zich van tevoren aanmeldt op info@vogelwijkenergiek.
nl kunnen wij u tijdig informeren als het onverhoopt nodig mocht zijn de bijeenkomst om
te zetten in een digitale sessie in verband met
Covid. Maar ook zonder aanmelding blijft u
van harte welkom.

Gemeentelijke plannen en acties
De gemeente heeft afgelopen maanden via het
wijkblad en een vrijwel overal in de wijk bezorgde brief de achtergrond en aanpak toegelicht voor de ‘warmtetransitie’ in de Vogelwijk:
de overgang van het huidige aardgas naar
duurzame alternatieven. Ook organiseerde de
gemeente op 22 juni een onlinebijeenkomst
over woningisolatie. Een verslag daarvan is te
vinden via https://duurzamestad.denhaag.nl
Klik op deze informatieve website onder het
hoofdstuk Uw Wijk op Groene Energiewijken.
Daar treft u allerlei relevante informatie voor
de Vogelwijk aan. Ook op onze eigen website
www.vogelwijkenergiek.nl is veel te vinden!
De nadruk in de aanpak van de gemeente ligt
op isolatiemaatregelen en het voorbereiden van
onze huizen op alternatieve warmtebronnen.
Zie ook het zomernummer van ons wijkblad.

De eerder van gemeentewege aangekondigde
‘isolatiemarkt’ die ook zou plaatsvinden op
dinsdagavond 21 september is vanwege de aanhoudende onzekerheid over de coronamaatregelen voorlopig uitgesteld.
De volgende stap van de gemeente in de dialoog met onze wijk is een wijkbrede enquête,
die u zal bereiken via brief en wijkblad. Daarop
vooruitlopend willen wij tijdens onze bijeenkomst op 21 september graag met u van gedachten wisselen over de aanpak en communicatie van de gemeente en wat wij als wijk zelf
hierin kunnen en willen doen.

‘Winst uit je woning’ en vogelhuisje
Veel wijkgenoten hebben meegedaan aan de
actie Winst uit je woning ter bevordering van
isolatie en verduurzaming van woningen, zoals
gemeld in de gemeentelijke brief van maart dit
jaar. Wij willen deelnemers graag belonen met
een bijzonder vogelhuisje met het logo van
Vogelwijk Energie(k). Heeft u aan de actie meegedaan en wilt u het vogelhuisje ontvangen,
meldt u zich dan via een e-mail bij info@vogelwijkenergiek.nl
Groene daken-campagne Energy Guards
Ten slotte maken we u graag attent op de campagne van het Haagse verduurzamingsbedrijf
Energy Guards voor de aanleg van ‘groene
daken’. Inmiddels zijn er al een flink aantal
groene daken in de wijk. Energy Guards verzorgt alles wat hierbij komt kijken inclusief de
subsidie. In delen van de Vogelwijk is al een
flyer verspreid.
Voor meer informatie:
www.energyguards.nl/groendakje/
of mail naar luna@energyguards.nl
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Kwettertjes
Kleine gratis advertenties over vraag en aanbod, afkomstig van leden van de wijkvereniging

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

KLUSJES AANGEBODEN – Ik doe graag klusjes voor
oudere wijkgenoten die hulp nodig hebben, tegen
vergoeding van een kopje koffie. Rob, Patrijslaan 23,
tel. 06-43134274.

breiden. Het seizoen loopt van april t/m december
met na afloop vaak een bruisende ‘derde helft’. Bel
voor nadere informatie en een vrijblijvende kennismaking naar Willem Peijnenburg, tel. 06-51198473.

HUISHOUDELIJKE HULP – Mijn hardwerkende
eerlijke hulp zoekt een extra adres voor huishoudelijk werk. Ze heet Chitra, spreekt Nederlands en
rekent 15 euro per uur. Voor meer informatie mag
u mij bellen: Liesbeth Hijmans 06-83224388. Tel. nr.
Chitra: 06-41567580.

LEGE FLESSEN – Hoi, mijn naam is Peer Nauta,
ik ben zeven jaar, woon op het Wielewaalplein en
wil graag een beetje geld verdienen. Als u bij mij in
de buurt woont, mag ik dan uw lege flessen naar
de glasbak brengen? Ik kom ze bij u halen met de
bolderkar. Tel. 06-46347650.

TENNISSERS GEZOCHT – Wij, een clubje van zes
(oud-)Vogelwijkbewoners, spelen al tientallen jaren
tennis op Hanenburg. Wij huren de baan op dinsdag
van 17.30-20.00 uur. Ons team willen we graag uit-

HUISHOUDELIJKE HULP – Mijn betrouwbare hard
werkende hulp heeft nog tijd over om bij u thuis
schoon te maken. Voor referenties kunt u contact
opnemen met W. Nijg, tel. 070-3651055.

Kijk ook eens op

34

De Vogelwijk . september 2021

Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of
brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Chiel Lentz.
Tel. 0900 - 8844 (vraag naar Bureau Segbroek
Den Haag).
e-mail: chiel.lentz@politie.nl
Werkdagen: ma, di, do, vr en vaak in weekends.
Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk,
e-mail: 112vogelwijk@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 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
16.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 20.00
uur. Voor paspoorten en rijbewijzen moet u naar
stadsdeelkantoor Centrum of Escamp.
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Informatie over het duingebied
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u contact opnemen
met een ouderenconsulent via de telefoonnummers 070) 205 24 80 of (070) 205 26 60.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (€25 per kwartaal)
en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 10.00
uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Via de ouderenconsulent (070 - 205 24 80 of
070 - 205 26 60) kunnen wijkbewoners ook worden aangesloten bij een ‘telefooncirkel’. Dan
worden zij dagelijks op vaste tijdstippen gebeld
om te weten te komen of alles in orde is.

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

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

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

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

Bestuur
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 (Sociale wijkzaken)
Sperwerlaan 7, tel. 06 18304453,
e-mail: me_schutte@hotmail.com
- Paul Lohmann (Openbare ruimte)
Nieboerweg 228, tel. 06 14355222
email: pag.lohmann@gmail.com

Ledenadministratie
voor aanmeldingen, opzeggingen en
adreswijzigingen
Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden.
Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Activiteiten
& Clubs
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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

