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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

Het verhaal gaat dat bij het machtige en niet te vermijden internetbedrijf Google op de afdeling topografie (Google Maps)
een fanatieke Vlaming werkt. Deze man – of vrouw, dat kan
natuurlijk ook – is erin geslaagd een fors aantal Franstalige
plaatsnamen in Noordwest-Frankrijk van de kaart te vegen
en te vervangen door de Vlaamse benaming. Dat verhaal zou
best op waarheid kunnen berusten. Kijk maar eens op Google
Maps en zoek naar de Noord-Franse stad Lille. Die staat niet
aangegeven. Op de bestemde plek vind je alleen de Vlaamse
naam Rijsel. En hiermee houdt het niet op, want bijvoorbeeld
ook het iets zuidelijker gelegen stadje Douai is niet te vinden,
omdat het louter vermeld staat als Dowaai. Verderop richting
de kust treffen we nog veel meer vervlaamsingen aan. Zo is is
Saint-Omer aangegeven als Sint-Omaars en Bergues als SintWinoksbergen, zoals het eeuwen geleden nog heette.
Wat heeft dit alles met de Vogelwijk te maken? Helemaal niets,
maar het is een opmerkelijk ‘weetje’ dat leuk is rond te vertellen omdat het weinig mensen bekend is. De Vogelwijk staat
bij Google Maps wel stevig op de kaart, gewoon zoals hij in
het spraakgebruik en in officiële stukken wordt genoemd en
dus niet bij z’n historische naam Tuinstadwijk Houtrust, die tot
begin jaren dertig van de vorige eeuw nog in zwang was. Af en
toe komt de naam ‘tuinstadwijk’ in dit blad nog wel ter sprake,
enerzijds omdat we graag terugblikken in de geschiedenis van
dit fraaie stukje Den Haag en anderzijds doordat van diverse
kanten geregeld een beroep op ons als (mede)bewoners wordt
gedaan om ervoor te zorgen dat onze tuinen blijven bijdragen
aan het groene karakter van de wijk.
De geschiedenis van de wijk is en blijft van belang, maar dat
geldt nog sterker voor de toekomst. Het is dan ook mooi dat er
veel positieve reacties binnenkwamen op het voornemen van
het bestuur om een toekomstvisie voor de Vogelwijk in de richting van het jaar 2050 op te stellen. Even verderop is er meer
over te lezen. En laten we ook het heden niet vergeten! Dankzij
de steeds hogere vaccinatiegraad is eindelijk het sociale leven
in de wijk weer goed op stoom gekomen, zo blijkt uit diverse
artikelen en foto’s in deze editie.
Nu dit blad – zoals gewoonlijk in oktober – ook bij de niet-leden
van de wijkvereniging in de bus valt, is dat hopelijk voor heel
veel wijkgenoten die tot nu toe niet geïnteresseerd waren in het
wel en wee van de wijk een prikkel om zich ook eens aan te
melden als lid van de wijkvereniging (voor slechts 15 euro per
jaar!). Dat kan op twee manieren: door een mailtje met uw gegevens te sturen naar leden@vogelwijkdenhaag.nl of door het
opzoeken van de website www.vogelwijkdenhaag.nl en daar in
het midden van de startpagina Aanmelden lidmaatschap aan te
klikken.
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De wijk in Vogelvlucht
Door Redmar Wolf, v o o r zi tte r wi jk v e r e ni gi ng D e Vog el w i j k

Boeren, burgers en buitenlui! Met deze kreet
trachtte menig stadsomroeper in oude tijden
de aandacht te vragen voor de nieuwtjes die
hij te melden had. Ik heb ook wel nieuws te
melden, maar gebruik daarvoor liever deze
speciale editie van het wijkblad, die deze
maand ook wordt bezorgd bij de ongeveer 700
van de ruim 2500 Vogelwijk-huishoudens die
geen lid van de wijkvereniging zijn. Als u tot
het eerstgenoemde aantal behoort, bent u van
harte welkom om voor 15 euro per jaar ook lid
van onze actieve vereniging te worden. Dan
ontvangt u bovendien tien keer per jaar dit
informatieve blad. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar leden@vogelwijkdenhaag.nl
maar ook bijgaande QR-code scannen:

Ledenvergadering 28 oktober; Ons Scant Ons
Leden van de wijkvereniging, maar ook andere
geïnteresseerden, zijn van harte welkom om
binnenkort onze Algemene Ledenvergadering
(ALV) bij te wonen, de eerste sinds de uitbraak
van de corona-pandemie begin vorig jaar. De
bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 28
oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) in
het rustieke paviljoen van tennisclub Never
Out Houtrust aan het begin van de Laan van
Poot. Een prachtige locatie, niet aangelegd
door Koning Willem II zoals vaak wordt beweerd (dat is helaas een urban legend), maar
de reis zeker waard, om in Michelin-termen te
spreken. Helaas wel een gelegenheid die ook
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gebonden is aan wettelijke regels. Die houden in dat toegang enkel is voorbehouden aan
mensen met een geldige QR-code op de telefoon of op papier (bel voor een papieren versie
met de CoronaCheck Helpdesk: 0800-1421).
Dit zal bij de ingang worden gecontroleerd.
Het is niet anders!
Bestuurswisselingen
De definitieve agenda van de vergadering
volgt zo spoedig mogelijk. We hebben in
ieder geval wat achterstallig onderhoud weg te
werken voor wat betreft de jaarstukken over
2019 en 2020. Concepten hiervoor zullen
aan uw goedkeuring worden onderworpen.
Verder zijn er enkele wisselingen in het bestuur waarover nog gestemd moet worden.
Adam Braithwaite – al ruim anderhalf jaar
in functie - moet nog altijd formeel tot penningmeester worden benoemd (althans: dat is
ons dringende advies aan de vergadering) en
ook het onlangs toegetreden bestuurslid Paul
Lohmann moet nog de zegen van de ledenvergadering krijgen. Hans van Nieuwkerk heeft
aangegeven dat hij zijn functie als secretaris
wil neerleggen. Deze wens respecteren wij
uiteraard, maar een donderend applaus ter
vergadering is wel het minste wat hij verdiend
heeft.
Ook de statutaire benoemingstermijn (vier
jaar) van uw voorzitter is trouwens al een jaar
geleden verstreken. Ik stel mij echter graag
beschikbaar voor een aansluitende periode
van vier jaar, maar misschien denkt de ALV
hier wel anders over.
Feest en andere aandachtspunten
Het bestuur wil verder graag met de vergadering van gedachten wisselen over een even-

tueel wijkfeest met een programma voor alle
leeftijden. Wij hebben het idee dat hieraan na
alle corona-ellende zeker behoefte bestaat. We
horen graag uw visie.
In elk geval zullen we ook aandacht besteden
aan toekomstige ontwikkelingen in de wijk.
Te denken valt aan de bestaande ideeën over
de bouw van een groot sportcentrum bij de
atletiekbaan aan de Laan van Poot en de toekomstige bestemming van het terrein waarop
het voormalige Rode Kruisziekenhuis staat.
Ook het parkeerdossier zal ongetwijfeld aan
de orde komen.
Parkeren
Nu we het toch over parkeren hebben: de
openbare weg lijkt voor sommige wijkbewoners een onderdeel van het eigen ego. De
naam zegt het echter al: een openbare weg is
openbaar. Dat houdt in dat iedereen er mag
parkeren, mits men uiteraard de geldende regels in acht neemt. Dat men ‘vreemde’ mensen aanspreekt die op de vermeende ‘eigen’
plek parkeren, vind ik al opmerkelijk. Soms
gaat het nog een stapje verder. Zoals bijgevoegd briefje dat een wijkgenote (!) onlangs
onder haar ruitenwisser aantrof toen ze haar
reguliere personenauto op een plek geparkeerd had waarop anderen speciale rechten
meenden te hebben.

Een anoniem briefje: het malicieuze machtsmiddel van kleinburgerlijke vitragekijkers.
Maar klagen is soms ook gewenst. Hierbij
het dringende verzoek om misstanden in de
openbare ruimte (en dat kan van alles zijn) te
melden via de app Buiten Beter (zie: www.buitenbeter.nl). Deze meldingen komen direct
bij de gemeente terecht die daarop gepaste
actie kan ondernemen. Kapotte stoeptegels,
niet-sluitende hekjes in het duingebied, defecte lantaarnpalen of andere ongerechtigheden, erger u er niet aan maar meld het! De
gemeente en uw mede-wijkbewoners zijn u
dankbaar. Ik geloof dat het zelfs anoniem kan.
Dus wat let u?
Ik zie u graag op de 28e!
Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging

Greenpeace-actie tegen
bedreiging natuur
Begin september hebben medewerkers van Greenpeace op vele
plekken in het land met een stickeractie op straatnaamborden aandacht gevraagd voor de vervuiling en vernietiging van de natuur.
Als de mens daarmee doorgaat, verdwijnt er steeds meer flora en
fauna, zo was de gedachte achter de actie.
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Veel positieve reacties op plan tot
opstelling Wijkvisie 2050
Door Paul Lohmann,
Namens het bestuur van de wijkvereniging

In het septembernummer van dit blad is een oproep gedaan mee te denken
over een op te stellen Wijkvisie Vogelwijk 2050. Die visie moet een breed gedragen
kader worden waaraan toekomstige initiatieven in en rond de wijk worden getoetst.
Bewust spreken we van ‘breed gedragen’, want we willen dat zo veel mogelijk
wijkbewoners meepraten over de toekomst van de wijk en niet - zoals in het
verleden vaak gebeurd is – voornamelijk mensen die luidruchtig opkwamen
voor hun eigen belang.
Het bestuur is verheugd over het grote aantal
reacties van bewoners (uit vrijwel alle delen
van de wijk) die graag willen meedenken en
meepraten over de toekomstvisie voor de wijk.
Naar verwachting zal een eerste ronde van bijeenkomsten deze maand al kunnen plaatsvinden. We kunnen dan met elkaar alvast ideeën
verkennen over onderwerpen op het gebied
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van ruimtelijke ordening, verkeer, veiligheid
en verduurzaming. De deelnemers die zich
hebben aangemeld, is gevraagd om zelf ook gespreksonderwerpen aan te reiken.
Lokale politiek
Met de Wijkvisie Vogelwijk 2050 willen we een
document hebben waarmee we aangeven wat

we met onze wijk willen. Wat de lokale politiek
betreft hebben we daarmee het tij in elk geval
mee, want de afgelopen weken hebben diverse
politieke partijen uit de Haagse gemeenteraad
hun (concept-)verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het ‘teruggeven van de wijk aan de bewoners’ in diverse
programma’s terugkomt.
Vorige maand heeft het bestuur overleg gevoerd
met een adviesbureau dat in opdracht van de
gemeente Den Haag aan de slag gaat om in de
stad wijkagenda’s op te stellen, gericht op onder
meer ‘ouderen’, ‘armoede’ en ‘eenzaamheid’.
Uiteraard hebben we afgesproken beide processen (het formuleren van onze wijkvisie en
het opstellen van een wijkagenda) zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Deels lopen die
processen parallel, maar de wijkagenda geldt
slechts voor vier jaar (een college-periode) en
onze visie reikt veel verder: tot 2050.
Invloed
Het moge duidelijk zijn dat het wijkbestuur
ernaar streeft de bewoners de komende 20 à
30 jaar meer invloed te geven op hun leefomgeving. Dat veel wijkbewoners dit ook graag
willen, blijkt wel uit de vele adhesiebetuigingen voor het idee om een toekomstvisie voor
de wijk op te stellen. Overigens lieten sommige bewoners weten hevig teleurgesteld te
zijn in de rol die de gemeente de afgelopen
jaren in de wijk heeft gespeeld. Ze durven dan
ook nauwelijks te geloven dat ‘meer invloed
van de bewoners’ mogelijk is.
Een aantal bewoners uit het zuidelijk deel van
de wijk toonde zich verontrust over de onlangs bekend geworden plannen van een aantal sportverenigingen om bij de atletiekbaan
aan de Laan van Poot een groot sportcomplex
te bouwen. Het bestuur wil hierover nu nog
geen uitspraak doen. We wachten eerst de discussies af die vast en zeker tijdens de gesprekken rondom de Wijkvisie Vogelwijk 2050 over
dit plan gevoerd zullen worden. Bovendien
organiseren de initiatiefnemers van het plan

nog enkele workshops met de direct omwonenden.
Parkeeroverlast
Een ander netelig punt is de parkeeroverlast
in delen van de wijk. Het bestuur en de verkeerscommissie van de wijkvereniging streven naar een voor zo veel mogelijk wijkbewoners acceptabele oplossing van dit probleem.
Overleg met de gemeente heeft ertoe geleid
dat de gemeente nu een wijkbrede enquête
gaat houden om de parkeerdruk goed in kaart
te brengen. Aan de hand daarvan zal worden
bezien welke ‘maatwerkoplossingen’ mogelijk, haalbaar én wenselijk zijn. We zullen in
elk geval op het toepassen van gebiedsgericht
maatwerk inzetten.
Betrokkenheid
Het bestuur is blij met de grote mate van betrokkenheid die de Vogelwijkbewoners voor
hun woonomgeving tonen. Dat is wel een compliment waard! Die betrokkenheid blijkt ook
uit het feit dat bijna 70 procent van de huishoudens lid is van de wijkvereniging en dus tien
keer per jaar dit prachtige wijkblad ontvangt,
een blad dat zeer zelden ongelezen bij het oud
papier terechtkomt. Voor een stadswijk is die
betrokkenheid opvallend hoog!
Maar toch: 70 procent is nog geen 100 procent.
Daarom glijdt elk jaar in oktober dit wijkblad
in elke Vogelwijkbrievenbus, in de hoop dat
nog meer bewoners zich bij de wijkvereniging
aansluiten. Het kost maar 15 euro per jaar en
u kunt zich heel simpel aanmelden via onze
mooie website www.vogelwijkdenhaag.nl
In het midden van de startpagina ziet u staan
Aanmelden lidmaatschap. Klik daarop en het is
al bijna geregeld.
Met een nog hoger ledenaantal staan we als
wijk nog sterker en zal elke politicus of projectontwikkelaar zich wel drie keer achter de oren
krabben alvorens wijkonvriendelijke aspecten
door te drukken. Hier geldt dus ook: samen
staan we veel sterker!
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Eindelijk een eigen pad
voor voetgangers op Houtrustweg
Een lang gekoesterde wens van veel bewoners van de Vogelwijk en Duindorp
gaat in het laatste kwartaal van dit jaar in vervulling.
Op 20 september is de gemeente begonnen
met de aanleg van een voetpad aan de ‘kanaalkant’ van de Houtrustweg. Tot op heden moeten voetgangers op de Houtrustweg noodgedwongen over het fietspad lopen dat aan de
kant van de rioolwaterzuivering ligt. Aan de
andere kant van de weg lag wel een heel smal
stoepje, maar daar was het verre van aangenaam wandelen en vanwege het langsrazende
verkeer bovendien onveilig.
Forse ingrepen
Het nieuwe voetpad wordt circa 2,5 meter
breed. De bestaande hekken die het aflopend
talud naar het kanaal afsloten, zijn al verwijderd. Als het pad klaar is, worden er nieuwe
hekken geplaatst. Hier en daar moet wat struweel worden verwijderd, de bodem op de top
van het talud moet worden verstevigd en geë-

galiseerd en in het gedeelte tussen het woonhuis bij het gemaal en de Duindorpdam zijn
nog wat forsere ingrepen nodig. Zo moet onder
meer een stuk van de ‘brugmuur’ worden afgebroken. Voor wandelaars vanuit de Laan van
Poot wordt een oversteekmogelijkheid naar het
nieuwe voetpad gecreëerd.
Gedurende de werkzaamheden is op de Houtrustweg de rijstrook aan de kanaalkant afgesloten. Aanvankelijk was het de bedoeling om
tegelijk met dit project de bushalte van lijn 24
te verplaatsen van de Houtrustbrug naar de
Houtrustweg, tegenover de uitmonding van de
Sportlaan. Deze klus is echter enkele maanden
uitgesteld, evenals de uitvoering van de eerder
al aangekondigde plannen voor verkeerstechnische herinrichting van het gebied rond de
Houtrustburg.
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Houtrustkoffie enthousiast hervat
Door Anja Knoope

Alsof het niet anderhalf jaar geleden was, zo vanzelfsprekend waren de vaste
en enkele nieuwe bezoekers op 20 september weer te vinden in de kantine van
tennispark Houtrust. Het enige verschil was dat aankomende gasten uitbundiger dan
anders werden begroet. En meer dan anders werd er even van plek verwisseld
om iemand anders ook nog even te spreken.
,,Veel mensen hebben deze tweemaandelijkse
Vogelwijk-activiteit op de eerste en derde
maandagochtend van de maand van 10.30 tot
12.00 enorm gemist’’, zegt Yvonne Brouwer,
die de organisatie ervan al vier jaar onder haar
hoede heeft: ,,De mensen willen gewoon met
elkaar bijkletsen. Soms is er een workshop
rond Pasen of bij andere gelegenheden, maar
ook dan gaat het kletsen gewoon door. Het zou
leuk zijn als nieuwe mensen zich aanmelden
om een workshop te geven of ergens over te
komen vertellen. En het is natuurlijk niet alleen voor ouderen uit de wijk. Maar ja, vanwege hun werk zullen jongere buurtbewoners
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er op zo’n maandagochtend minder gemakkelijk aansluiten.’’
Pleidooi voor Hoplr
Wijkagent Chiel Lentz sluit vandaag ook aan
en dat wil hij vaker gaan doen. Het is voor
hem een mooie gelegenheid om meerdere
Vogelwijkers tegelijk te ontmoeten. De locatie
van de Houtrustkoffie ligt immers vlak naast
het Maris College, waar hij vaker op maandag komt. ,,Kleine moeite om even langs te
komen voor een bakkie thee op een plek waar
wijkbewoners samenkomen en me aan kunnen spreken’’, zegt hij. ,,Wat mij betreft mag

het nog wel drukker worden, want hoe meer
mensen ik tegelijk bereik hoe beter.’’
Chiel refereert aan het interview met hem in
het wijkblad van september waarin hij zichzelf introduceerde en na te lezen is hoe hij te
bereiken is. Hij geeft als advies voor de veiligheid om goede contacten te hebben met je
buren zodat je met elkaar de veiligheid kunt
bewaken. En hij houdt een warm pleidooi om
Hoplr op je mobiele telefoon te zetten. ,,Dit
is een door de gemeente aanbevolen sociaal
medium waarin mensen binnen een bepaalde
wijk contact hebben. In ons geval gaat het dus
alleen om bewoners van de Vogelwijk. Wie het
nog niet heeft, kan zich via https://www.hoplr.
com/nl aanmelden.’’

Kerstkoor Vogelwijk wordt
nieuw leven ingeblazen:
kom meezingen!
Dankzij het toegenomen aantal anticoronavaccinaties zijn tal van koren in
ons land dit jaar weer begonnen met
zangrepetities en uitvoeringen. Dit
geldt ook voor het Vogelwijk-kerstkoor,
dat in de decembermaanden van
2015 tot en met 2019 met veel succes
diverse optredens heeft verzorgd,
onder meer in woonzorgcentrum
Duinhage, maar zelfs ook in het
winkelcentrum aan het De Savornin
Lohmanplein.
Deze maand beginnen de koorleden weer
onder leiding van dirigent en organiste
Marieke Stoel te repeteren. Op het programma voor dit jaar staan zowel oude
bekende als tamelijk onbekende Christmas Carols, waaronder In The Bleak
Midwinter, God Rest Ye Merry Gentlemen,
Deck The Halls en Awake And Join. We
gaan in elk geval uitvoeringen geven bij
Duinhage en Parnassia.

Chiel gebruikt Hoplr om wekelijks een update te sturen over de veiligheid in de wijk.
Na zijn introductie volgde nog een vragenrondje waarin zinvolle zaken zoals fietsen op
wandelpaden in de duinen en andere overlast
gevende situaties aan bod kwamen. Al met al
werd de kennismaking met Chiel (per mail
bereikbaar via chiel.lentz@politie.nl) als heel
zinvol ervaren.
Zo vloog de eerste houtrustkoffie na de lockdown om en keek Yvonne terug op een succesvolle herstart. En ten laatste nog maar eens
herhalen: de gezellige Houtrustkoffie op de eerste en derde maandagochtend in de maand is
er voor alle wijkbewoners die in een informele
sfeer andere wijkbewoners willen ontmoeten.

De repetities zijn op maandagavonden
van 20.00 tot 21.00 uur in de aula van
de Heldringschool aan het IJsvogelplein,
met na afloop een hapje en drankje voor
de liefhebbers.
De vaste kern van het meerstemmige
koor bestaat uit ruim 20 personen,
gevaccineerd uiteraard, onder wie de
vrouwen sterk zijn vertegenwoordigd.
Nieuwe zangers en zangeressen (maar
vooral heren!) zijn zeer hartelijk welkom.
Meld u aan bij Irene Marx (06 - 37 23 06
26) of Karin Rypma (06 - 28 16 79 30).
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Onderzoek naar parkeerdruk
en draagvlak voor betaald parkeren
De gemeente stelt dit najaar in de gehele Vogelwijk straat voor straat een onderzoek in
naar de parkeerdruk. Daarbij wordt op drie ‘meetmomenten’ (overdag, ’s nachts en in
het weekend) nagegaan hoeveel auto’s er op straat geparkeerd staan. Bij deze tellingen
worden ook de privé-parkeerplekken meegenomen, waarbij het dus gaat om auto’s die
bijvoorbeeld op een oprit naast een huis staan of zichtbaar in een overdekte stalling.
Deeloplossingen parkeerproblemen
Na deze inventarisatie zal de gemeente naar
verwachting onder de bewoners een draagvlakonderzoek houden met betrekking tot
het al dan niet invoeren van betaald parkeren, hetzij overal in de wijk, hetzij in bepaalde
delen. Tot voor kort hanteerde het stadhuis bij
plannen voor invoering van betaald parkeren
het uitgangspunt: de hele wijk moet meedoen. Inmiddels heeft de gemeenteraad de
Parkeernota 2020-2030 aangenomen, waarin
de mogelijkheid is opgenomen om slechts in
een deel van een wijk een parkeerregeling in te
voeren. Voor de Vogelwijk zou dat bijvoorbeeld
kunnen betekenen dat alleen het noordelijkste
gedeelte (tussen Houtrustweg en Nieboerweg),
waar de parkeerdruk volgens de laatst bekende
tellingen het hoogst is, een regime van betaald
parkeren krijgt.
Voertuigen uit omliggende wijken
De contacten tussen de wijkvereniging en de gemeente over het parkeerbeleid in de Vogelwijk
zijn door twee oorzaken in een stroomversnelling gekomen. Enerzijds doordat de verkeerscommissie van de wijkvereniging steeds
vaker aan de bel trok over de parkeeroverlast (‘s
avonds en in de weekends) van bedrijfsbusjes,
campers en personenauto’s afkomstig uit de
omliggende wijken waar voor parkeren moet
worden betaald. Anderzijds was er de pressie van een begin dit jaar door wijkbewoners
opgerichte Initiatiefgroep Parkeren VogelwijkNoord, die ijvert voor betaald parkeren in het
betreffende wijkdeel. De groep haalde bijna

zeshonderd handtekeningen als steunbetuiging binnen en presenteerde die in mei aan
verkeerswethouder Robert van Asten. Ook ontstond er binnen de wijk een parkeer-appgroep
waarin voor- en tegenstanders van betaald parkeren met elkaar discussiëren.
Een bijkomend probleem is overigens de gebrekkige handhaving van de regels uit de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) over
wat er wel en niet langs de openbare weg mag
worden geparkeerd. Tekenend hiervoor was dat
onlangs na een lange reeks klachten eindelijk
een wrakkig Pools busje dat al anderhalf jaar
op de Nieboerweg stond door de opgespoorde
eigenaar is weggehaald. Buurtbewoners hadden in een ludieke actie een roze strik om het
busje gespannen, waarmee ze media-aandacht
wisten te verkrijgen.
Vertegenwoordigers van het bestuur van de
wijkvereniging, de verkeerscommissie en de
genoemde initiatiefgroep hebben na overleg
besloten om – ieder in zijn eigen rol en verantwoordelijkheid – voortaan zo veel mogelijk
gezamenlijk op te treden in de richting van de
gemeente. Zij streven ernaar binnenkort een
gesprek met wethouder Van Asten te kunnen
voeren.
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Een leven in
dienst van
de geneeskunde
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Hematoloog Hans Haak
promoveerde tweemaal
Door Sjaak Blom

Bridgen, aansluiten bij een leesgroep, vrijwilliger worden bij de sportclub van
je kleinkinderen, oppassen, wandelen, gewoon lekker in de duinen en op het
strand of desnoods naar Santiago de Compostella, een supersonische racefiets
aanschaffen…. het kan allemaal als je met pensioen bent, want je hebt eindeloos
de tijd. Maar een tweede keer promoveren? Hans Haak uit de Sperwerlaan deed
het, en bezat daarmee dus twee doctorstitels. Wie is die wijkbewoner die na
een succesvol werkzaam leven als medisch specialist de geschiedenis van de
geneeskunde niet links kon laten liggen?
De Tweede Wereldoorlog was nog maar net
begonnen toen Hans Leopold Haak zich aandiende. Zijn vader was ambtenaar bij de douane, had er net een dienstverband in Sas van
Gent opzitten en ging aan de slag in Rotterdam.
Diens vader, de opa van Hans, kwam aan het
begin van de vorige eeuw voor militaire dienst
vanuit het Westfriese Medemblik naar Den
Haag en bleef daar hangen. Hij werd in de
hofstad tramconducteur bij het zich snel ontwikkelende tramnetwerk en vestigde zich in
de Cypresstraat in een splinternieuwe woning,
want de Bomenbuurt was nog volop in ontwikkeling.
Zijn vier kinderen kregen allen de kans om
het voortgezet onderwijs af te ronden. Zo ook
zoon Henk uit 1910, die na de middelbare
school zoals gezegd bij de douane ging werken. In 1936 trouwde hij met zijn grote liefde
Catharina van Batenburg uit Den Haag. Het
stel keerde in 1939 tijdelijk terug naar Den
Haag waar op 3 juli 1940 zoon Hans werd geboren.
Hoek van Holland
Omdat z’n vader inmiddels bij de douane in
Rotterdam werkte, groeide Hans in de Maasstad op, vlak bij stadion Feijenoord. ,,Ik kan me
nog herinneren dat ik ooit Faas Wilkes de hand

heb geschud, de beroemde stervoetballer van
het Rotterdamse Xerxes die bij Inter Milan was
gaan spelen’’, vertelt Hans. ,,Op een dag kwam
Faas vanuit Italië met de trein naar Hoek van
Holland en mijn vader, de douanier, had geregeld dat ik hem een handje kon geven.’’
Van de oorlogsjaren herinnert Hans zich weinig. Zijn vader kon in de Rotterdamse haven
aan het werk blijven en het gezin kwam zo goed
en kwaad als het ging de oorlog door. Van de bezoeken aan opa en oma in de Cypresstraat herinnert Hans zich dat hij vanuit de keuken over
de afgebroken huizen van de Hanenburglaan
en het Sperrgebiet de Vogelwijk kon zien, waarvan de bewoners toen geëvacueerd waren.
In 1946 verhuisde het gezin Haak naar Hoek
van Holland, waar vader hoofd van het douanekantoor werd. Al snel kwam het vervoer
van industriële grondstoffen en producten op
gang en allengs ontstond er meer toeristenverkeer tussen Engeland en Nederland. ,,Hoek
van Holland was toen nog klein en ik weet
nog goed dat het halve dorp uitliep als er een
spectaculair groot schip de Nieuwe Waterweg
op kwam varen. Er kwamen in die tijd ook veel
passagiersschepen van en naar Indië langs en
schepen met Nederlandse emigranten. Ik zie
nog voor me hoe familieleden vanaf de pier
hun geliefden uitzwaaiden.’’
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Geologie en geneeskunde
Hoek van Holland werd na enkele jaren een
nieuwbouwbuurt in Leiden, waar Hans op de
hbs kwam, maar dat duurde niet lang, want
de vader van Hans kreeg het aanbod om in
de haven van Antwerpen te gaan werken.
Het gezin betrok een woning in het naburige
Wilrijk. Zijn middelbare schoolopleiding voltooide Hans op het Koninklijk Atheneum in
Berchem. Later lonkte Brussel, waar vader
Henk de kans kreeg om zich - de EEG stond in
de kinderschoenen - te wijden aan internationale douanefaciliteiten. Maar Hans verhuisde
niet mee en ging terug naar Leiden om daar te
gaan studeren.
,,Ik had op de middelbare school een heel
goede leraar aardrijkskunde en die bracht me
op het idee om geologie te gaan studeren”,
legt Hans uit. ,,Maar na een halfjaartje studie
vroeg ik me af: is dit het nu? Bovendien kwamen er alarmerende berichten over het vinden van werk na een studie geologie. Samen
met een studiegenoot ben ik toen colleges geneeskunde gaan volgen. Dat beviel beter.”
Tijdens deze studie liep Hans twee jaar praktijk in het Haagse ziekenhuis Zuidwal en
daarna nog een half jaar in Israël. ,,Die periode in Israël heeft veel indruk op me gemaakt.
Veel jonge mensen die heel gedreven waren
om er iets van te maken. Toen ik terugkwam
in Holland herkende mijn vader me niet eens.
Ik was behoorlijk afgevallen en gebruind.“
Hematologie
Na het artsenexamen begon Hans in Bronovo
de opleiding tot internist, die werd afgemaakt
in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Daar
belandde hij bij de afdeling Hematologie, een
medische specialisatie die zich bezighoudt
met diagnostiek en behandeling van ziektebeelden die ontstaan door erfelijke of verworven aandoeningen van het bloed en de bloedvormende organen, zoals het beenmerg.
Hans: ,,Dat was een intensieve en boeiende
periode. In de jaren zeventig kwam de tech-
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niek van beenmergtransplantatie in beeld,
een vooruitstrevende behandeling die veel
aandacht vanuit de hele wereld trok. Ik liep
daarvoor onder andere stage in Amerika. Dat
viel nog niet mee, een paar maanden van
huis, want ik was toen vader van twee jonge
jongens.’’
Eind jaren zestig was de verpleegkundige
Maria Meijs in Hans’ leven gekomen. ,,Ik
kende haar niet uit het ziekenhuis, maar we
leerden elkaar via vrienden kennen. We trouwden in 1969, gingen eerst in een flat in Mariahoeve wonen en kort daarna in Leiderdorp.
We kregen twee zonen: Jeroen en Menno.
Op een dag verraste Maria mij met de mededeling dat ze een optie had genomen op een
nieuwbouwwoning in Woubrugge, die in 1973
werd opgeleverd. Ik vond het prima: werken
in Leiden, wonen op rijafstand.’’
Basel
Hans werkte inmiddels in het Academisch
Ziekenhuis in Leiden en promoveerde daar
op een proefschrift over zeldzame ziekten
die te behandelen waren via beenmergtransplantatie. Die kennis viel op en in 1979 kreeg
Hans de kans om via een stipendium zijn
kennis verder aan te slijpen aan de universiteitskliniek in Basel. Zo verkaste het gezin
in 1979 voor een jaar naar Zwitserland. Het
jaar daarop werd Hans hoofd van de afdeling
Hematologie van het Leyenburgziekenhuis.
Maria bleef overigens ook altijd in de medische wereld werken, als verpleegkundige, als
medisch secretaresse en later in de wijkverpleging.
,,De opbouw van je carrière neemt veel tijd
en inzet in beslag, maar op een gegeven moment weet je dat je op de plaats van bestemming bent. In Leyenburg was dat het geval.
Daar kwam ik echt op stoom’’, aldus Hans.
,,We kochten een huis in de Vogelwijk, met
veel groen, rust en ruimte en lekker dicht
bij m’n werk. Het werd in eerste instantie
de Kraaienlaan en in 1985 de Sperwerlaan.

Onze jongens doorliepen de vlakbij gelegen
Heldringschool.’’
Rufus Ephesus
Toen Hans zestig werd, maakte hij gebruik
van de vervroegde uittredingsregeling die
toen nog bestond, de vut. Maar daarmee verdween zijn drang om zich in te zetten voor de
medische wetenschap niet.
Hans: ,,Vanwege mijn grote interesse in de
geschiedenis van de geneeskunde ging ik Antieke Geneeskunde studeren aan de faculteit
Geesteswetenschappen in Leiden. In 2013
leidde dat tot mijn tweede promotie, met een
proefschrift over de Griekse medicus Rufus
Ephesus. Die leefde in de eerste eeuw van
onze jaartelling in het nu tot Turkije behorende Efeze, zoals zijn naam al zegt. Hij werd
zeer gerespecteerd vanwege zijn praktische ervaring op alle gebieden van de geneeskunde,
waarover hij uitgebreid schreef. Een van zijn
interessante punten is een geschrift waarin
hij het belang verdedigt van een vraaggesprek
met de patiënt. Dat was in die tijd niet gebruikelijk! De arts werd geacht te weten of te zien

wat er aan de hand
was zonder specifieke vragen te stellen. Pas toen men
in de negentiende
eeuw het belang
begon in te zien van
een systematische
anamnese, dus de
medische voorgeschiedenis van de
patiënt, werd er ook
aandacht aan dit oude geschrift geschonken.’’
Rufus Ephesus schreef uiteraard in het
Grieks. Omdat Hans geen gymnasium-achtergrond had, moest hij zich nu pas in het
Grieks verdiepen. Glimlachend: ,,Na je zestigste valt dat niet mee. Het was hard werken.
Maar ik vond het leuk de culturele achtergronden van de ontwikkeling van de geneeskunst in vroeger tijden te volgen. Het was een
enorme uitdaging, maar ik kreeg veel support.” Volgens de hoogleraar kon zijn werk
de toets der kritiek glansrijk doorstaan.
Pensioen
Op zijn tachtigste ging Hans echt met pensioen. ,,Ik volg de medische wereld nog wel
in de literatuur, maar het werk is behoorlijk
veranderd. Veel staat vast in protocollen en
die moet je goed volgen,” zegt hij.
In september 2018 overleed Maria. Ze was
al enige tijd ziek. ,,Het eerste jaar zit je echt
in de rouw. Ik voelde constant het gemis.
Langzaam komt dan de tijd dat je niet ieder
uur van de dag met dat gemis bezig bent. En
ik heb nog steeds twee zonen met wie ik veel
contact heb en bovendien een pracht van een
kleindochter, een lekker eigenwijs meisje.”
Aan verhuizen denkt Hans nog lang niet.
,,Zolang ik fysiek en geestelijk in orde blijf,
ga ik hier niet weg. Het is hier nog altijd een
prachtige wijk en ik heb leuke buurtgenoten.”

Hans bij zijn tweede promotie (2013), samen met
echtgenote Maria en zijn zoons.
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HAAG Atletiek eert zijn Olympiërs
Door Dick van Rietschoten

Als vier leden van je atletiekvereniging worden geselecteerd voor de Olympische
Spelen, is dat uiteraard iets om trots op te zijn. En als twee daarvan zelfs
thuiskomen met een magistraal veroverde zilveren medaille, is dat een prima reden
om een feestje te bouwen.
En dat deed HAAG Atletiek dan ook. Op woensdagmiddag 8 september werden de Olympische clubleden Terrence Agard, Tony van
Diepen en Solomon Bockarie op het thuishonk
aan de Laan van Poot massaal in het zonnetje
gezet, ook letterlijk, want het was een schitterende zonnige nazomerdag.
De twee eerstgenoemden maakten deel uit van
het kwartet lopers dat zilver behaalde op de
4x400 meter. Sprinter Solomon Bockarie wist
in Tokio (waar hij zijn derde Spelen beleefde)
helaas niet door te dringen de estafettefinale
4 x 100 meter, maar ook hem wilde HAAG
Atletiek lof toezwaaien. Z’n clubgenoot en
marathonloper Khalid Choukoud, die in Tokio
tijdens de wedstrijd uitviel, moest bij de huldiging op Sportpark Laan van Poot verstek laten
gaan.
Teamgeest
Pierre Heijnen, voorzitter van HAAG Atletiek,
en bestuurslid Louis Hueber spraken warme
woorden in de richting van de drie aanwezige
Olympiërs. Namens de club ontvingen de lopers bloemen en een envelop met inhoud.

Volgens Heijnen behoren de 4x400-race en het
karakteristieke dansje van de vier zilveren atleten voor altijd tot het nationale geheugen. Hij
memoreerde dat Louis van Gaal de teamgeest
van het viertal zelfs ten voorbeeld had gesteld
aan zijn Oranje voetbalteam.
De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer
complimenteerde de Olympiërs namens de
gemeente en bood hen een herinneringstegel
aan. Kort daarvoor spuwde hij nog even zijn gal
over het feit dat de eind september geplande
CPC-loop, waarvoor duizenden Haagse lopers
al geruime tijd in training waren, door de organisatie was afgeblazen.
Na de huldiging van de Olympiërs mochten
de bijna honderd aanwezige jeugdleden van
de club samen met hun grote voorbeelden
een ererondje over de atletiekbaan rennen (zie
foto). Vervolgens hadden de selfie- en handtekeningenjagers vrij spel.
HAAG Atletiek nam de gelegenheid te baat
om ook een eerbetoon te brengen aan zijn
vrouwen-topteam dat begin september promoveerde naar de hoogste atletiekdivisie van het
land.
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Zonnig post-corona Jeu de boulesfeest
Na een jaar uitstel vanwege de corona-pandemie vond op zaterdag 4 september aan
het Leeuwerikplein weer het traditionele jeu de boules toernooi plaats. Dit sportieve
evenement, dat tegelijkertijd ook een buurtfeest is voor de omliggende lanen, werd
dit jaar al voor de 18e keer georganiseerd. De organisatie was in handen van Olivier
Sprée, Ivan Menting, Willem Geijtenbeek en Michel Kruse.
Sloopkogel
Waar het in de maanden juli en augustus
maar spaarzaam tot mooi weer was gekomen,
bleek het op 4 september gelukkig volop zomers. De Franse jeu-de-boules-sfeer zat er dus
al snel in. Net als in andere jaren was er weer
een zeer grote opkomst.
Om circa 14.00 begon de ‘kidscompetitie’ met
enkele korte potjes. Daarna was het tijd voor
het grote toernooi. Maar liefst 16 teams, verdeeld over vier poules, gingen de strijd met
elkaar aan. Na twee spannende halve finales werd aan het eind van de middag via een
‘best of 7-systeem’ een zinderende finale gespeeld tussen team TNT en team Sloopkogel.
De routiniers van TNT wonnen de eerste
drie potjes en stonden dus op 3-0, maar het
Sloopkogelteam van Nils en Annemarie zette
vervolgens zijn geheime wapens in (de rookies
Bella en Taeke) en wist uiteindelijk met 4-3 de
overwinning naar zich toe te trekken.
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Na de prijsuitreiking en de speeches werd er
nog lang doorgeborreld en genoten de feestgangers weer volop van al het lekkers dat elk
deelnemend gezin had gemaakt en niet te
vergeten de heerlijke vers gebakken pizza’s
van de Fietzerria en de etenswaren die waren
aangeboden door Jumbo op De Fred.

Succesvol zomerfeest Rondom Haanplein

Oude bekenden en vele nieuwe buurtgenoten
troffen elkaar vrijdag 3 september op de hoek
van het Haanplein en de Kauwlaan voor het
buurtfeest genaamd Rondom Haanplein. Naast
vele oude vertrouwde gezichten waren er dit
jaar veel nieuwe buurtgenoten met minstens
zo veel kinderen aanwezig. En zoals ze wel
eens zeggen: als de kinderen het naar hun zin
hebben, hebben de ouders het ook naar de zin.
Er was dus goed voor de jonge buurtbewoners
gezorgd.

pen, waardoor er tot laat nog werd gedanst en
gesjanst.
Jim Ooievaar en Raymond Eilander hadden
weliswaar de organisatie op zich genomen,
maar alle eer gaat naar initiatiefneemster Lot
van Os. Immers: elk vuur begint met een vonk.
‘Volgend jaar weer!’ klonk het veelvuldig na afloop.

IJs, kookkunsten en muziek
Vincent Moorman en Thijs de Ruyter hadden
een springkussen geplaatst, Fons Dijkstra had
met eigen vlees van zijn bedrijf Van der Burg
& Bol de lekkerste minihamburgers gemaakt
en als klap op de vuurpijl had Nadine Schotte
ervoor gezorgd dat haar nichtje Ms. Ice Cream
met een knalroze ijskar aan kwam rijden en
alle kids van heerlijk ijs voorzag (Meer informatie hierover: 06-40760730).
Ondertussen werd er in de volwassen gelederen volop genoten van de cocktails van Nina
Kornaat en Eveline de Jagher, de live muziek
van Leonie Leopalooza en gitarist Pier Bish en
natuurlijk de kookkunsten van vele buurtgenoten. Jeroen Jeurissen kwam nog laat op de
avond met een grote muziekbox op de prop-
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China Town in de Oude Kraai
Na de teleurstelling over het niet doorgaan van het traditionele straatfeest van
de ‘Oude Kraaienlaan’ in 2020, waren de organisatoren van die door corona
gevelde editie (Carel-Jan, Ronne en Diederik) blij dat het dit jaar wél kon doorgaan
en dat ze de organisatie weer ter hand konden nemen. Als datum was zaterdag
18 september geprikt.
Dat iedereen er na een jaartje pauze zin in
had, was al snel duidelijk. Er was een recordopkomst: bijna 100 vertrouwde buurtjes en
enkele toekomstig bewoners van de straat
hadden zich aangemeld. Het thema was ditmaal China Town. De straat was dan ook mooi
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versierd in Oosterse sferen, met rode lopers
en overal Chinese lampionnen.
Klimmuur
Mede door het mooie weer druppelde de
straat al vroeg in de middag vol. Er waren dan

ook volop activiteiten voor alle leeftijden, uiteraard passend bij het thema: een 9 meter
hoge (Chinese) klimmuur, tafeltennistafels,
een badmintonveld en kickboksles voor jongen oud. Goed voor de eigen- en buurtveiligheid. De Chinese muziek van Wu maakte het
helemaal af!

Na alle activiteiten was het tijd voor ontspanning: Fons voorzag iedereen van heerlijk vlees
van de BBQ, de even zijde van de straat had
gezorgd voor salades in themasfeer en de oneven zijde voor de mooiste taarten en toetjes.
Ondertussen kwam spreekstalmeester Jan
langzaam los en draaide Marc een lekker muziekje op de achtergrond. Uiteraard was het de
eer aan ‘straatburgemeester’ Jan Willem om
kort terug te blikken op het afgelopen jaar en
uiteraard ook de nieuwe bewoners welkom te
heten.
Het straatfeest in de Oude Kraai draagt al
jaren bij aan de goede onderlinge contacten.
Ook op deze editie blikten zowel het organisatie-trio als de overige bewoners met veel plezier terug. En je kon het opnieuw vaak horen:
wat hebben we toch een leuke straat!

Meldpunt
zorgwekkend gedrag:
 0800 - 1205
Als iemand uit je omgeving geregeld in de war
is of als je ernstig bezorgd bent over een familielid, vriend(in) of kennis die niet meer goed
voor zichzelf kan zorgen, kom je voor de vraag
te staan: wat kun je doen? Hoewel er in dit soort
situaties meestal geen spoed nodig is, bellen
mensen in veel gevallen de politie voor hulp.
Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak
beter helpen. Daarom is er sinds enige tijd het
Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Dat is bereikbaar via telefoonnummer 0800-1205.
Via dit nummer kun je met een deskundige praten over de persoon om wie jij je zorgen maakt.
Denk bijvoorbeeld aan een buurman die zichzelf
verwaarloost of aan een buurvrouw die wel eens
in pyjama over straat zwerft en geregeld haar
huissleutels kwijt is. Of aan iemand waarvan je
weet dat hij schulden heeft, die je steeds minder
ziet en zijn gordijnen dichthoudt.
De deskundigen van het meldpunt denken met
je mee en kunnen de juiste hulpverleners inschakelen. Een team van hulpverleners bekijkt
dan afhankelijk van de situatie welke zorg er
nodig is en zet de hulp in gang. Bijvoorbeeld een
wijkteam dat iedere week even kijkt of alles goed
gaat, een verpleegkundige van de GGZ die wordt
ingeschakeld bij een verslaving of hulpverleners
die helpen bij het opruimen van iemands huis.
Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is er voor
niet-acute zorgen en verbindt je door met een
meldpunt in de regio. De meeste van deze
meldpunten zijn tijdens kantooruren (09.00 17.00 uur van maandag t/m vrijdag) geopend.
Sommige meldpunten zijn ook ’s avonds, ’s
nachts of in het weekend bereikbaar. Als je belt
tussen 09.00 en 21.00 uur, krijg je in elk geval
altijd iemand aan de lijn.
Let wel: Bel in een spoedsituatie altijd 112!
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Ansichtkaart Nieboerweg 1926

Oude ansichtkaart Nieboerweg
tot leven gebracht
Door Gerco van der Heiden

Bij oude foto’s van stadsgezichten kun je altijd lekker wegmijmeren. Nog leuker
wordt het als zo’n foto met behulp van historische bronnen tot leven worden
gebracht. Wijkbewoner Gerco van der Heiden is daar een meester in, dankzij het feit
dat hij veel weet over de geschiedenis van het Haagse openbaar vervoer, graag in
het Haags Gemeentearchief snuffelt en persoonlijk beschikt over enkele vooroorlogse
Haagse telefoon- en adresboeken. Bij dezen vertelt hij het verhaal achter een bijna
honderd jaar oude ansichtkaart van de Nieboerweg.
Onlangs kwam ik in het bezit van een bijzondere ansichtkaart uit de tijd dat de Vogelwijk
nog volop in aanbouw was. Het bewoonde
gedeelte van wat destijds nog Tuinstadwijk
Houtrust heette, besloeg nog maar een kwart
van de huidige omvang. Op het poststempel
van de fotokaart staat de datum 20 juli 1926
vermeld. De opname van de Nieboerweg ter
hoogte van de Laan van Poot is verstuurd door
“Tante Jo en tante Marie” aan een neefje in
Vlissingen. Kennelijk brachten de tantes hun
zomervakantie door bij familieleden of ken-
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nissen die in deze nieuwe Haagse kustwijk
woonden. Ze schrijven dat het een feest is hier
te mogen toeven, omdat het genieten is geblazen van het nabije strand, de zee en de duinen.
Vanaf het Hollands Spoor is deze omgeving
prima bereikbaar met lijn 12, zo vertellen zij.
Het neefje krijgt op de ansichtkaart ook nog het
advies flink te eten, ‘’want dan word je vanzelf
een grote jongen.”
Omlopen
Tramlijn 12 richting strand en zee had tot fe-

bruari 1924 zijn laatste halte aan het eind van
de Goudenregenstraat, bij de hoek van de toenmalige Segbroeklaan. Vervolgens werd het
eindpunt verplaatst naar de plek die we op de
foto zien: de Nieboerweg ter hoogte van de Dr.
van Welylaan.
De tramstellen bestonden uit een motorwagen
(met een bestuurdersplek aan beide uiteinden)
en een aanhangwagen. Bij het eindpunt stond
altijd een losse aanhangwagen klaar. Dat was
nodig om de tram te laten ‘omlopen’ zoals
dat heette. Als een tram bij het eindpunt was
aangekomen, werd de aanhanger ontkoppeld.
Daarna koppelden de bestuurder en de conducteur de gereedstaande aanhanger aan de voorkant van de motorwagen vast. Zo ontstond er
weer een compleet tramstel voor de weg terug,
richting stad. De bestuurder hoefde alleen nog
maar plaats te nemen op de bestuurdersplek
aan het andere eind van de motorwagen en dan
via een wissel naar het andere spoor te rijden.
Doorgetrokken rails
Als beide sporen op de Nieboerweg bezet
waren, restte voor het (spaarzame) autoverkeer
slechts een smalle mogelijkheid tot passeren,
zoals duidelijk op de ansichtkaart te zien is.
Doorgaans verliep de ‘wisseltruc’ met de trams
prima, maar in 1934 ging het een keer vreselijk
mis, waarover straks meer.
De rails op de Nieboerweg hielden overigens
niet plotseling op. Ze liepen nog door tot voorbij de bocht naar rechts van de Nieboerweg,
ooit bedoeld voor de aanleg van een nieuwe lijn
richting Scheveningen Kurhaus. Vanwege de
economische crisis van 1929 is die lijn nooit tot
stand gekomen. Wel werd lijn 12 in juni 1935
doorgetrokken naar de Duivelandsestraat en in
1951 naar een keerlus aan het Markenseplein,
waar ook nu nog het eindpunt is.
Eerste bewoners
De huizen aan de rechterkant van de foto zijn
nog splinternieuw. Het trottoir op de hoek,
waar we een waarschijnlijk aankomende tram-

passagier zien lopen, moet zelfs nog worden
aangepakt. In de zichtbare uitsparing tussen
twee woningen staat – een flink stuk van de
rooilijn af - de hier niet zichtbare witgepleisterde villa Winjewanje van de architecten Frits
Gerretsen en Chris Wegerif jr. Gerretsen was
in april 1925 de eerste hoofdbewoner. Na ruim
een jaar werd de grote villa kadastraal gesplitst.
In de rechtervleugel vestigden zich de dames
M.J.A. Harloff en M.C. van Steenen.
Richting de hoek met de Laan van Poot treffen
we op nummer 218 vanaf oktober 1925 als eerste hoofdbewoner de net gescheiden baronesse
E.A.A.J van Ittersum-Schuurman aan. Nog
geen twee jaar later verhuist ze vanwege een
nieuw huwelijk naar het Statenkwartier.
Op Nieboerweg 220 vestigt zich in 1927 de weduwe J.H. Dibbits-van Breemen. Op nummer
222 vinden we vanaf mei 1926 boekhouder
B. Kühnel en zijn gezin en op nummer 224
nam acht maanden eerder H.J. van der Meer
zijn intrek, die volgens de burgerlijke stand ‘leraar eener HBS’ was. De eerste bewoner van
nummer 226 was mejuffrouw K.M. Schaaf,
handwerkonderwijzeres, en in het aanzienlijke hoekhuis met de Laan van Poot (nr. 228)
gaat in 1926 de familie J.C. Schenk wonen. De
hoofdbewoner wordt aangeduid als ‘ambtenaar
in het verzekeringswezen’.
Aan de overkant van de Nieboerweg is bij het
maken van de foto het grootste gedeelte van
de bebouwing nog niet gereed, getuige ook de
bouwmaterialen die er liggen. Het huizenblok
tussen de Dr. van Welylaan en de Laan van Poot
krijgt uiteindelijk de huisnummers 191-201.
De eerste bewoners in dit rijtje vestigen zich in
oktober 1926 op nr. 197.
Aanhangwagen tram op hol
Terug naar het eindpunt van lijn 12 zoals we het
op de ansichtkaart zien. Begin augustus 1934
gebeurde hier een spectaculair ‘bedrijfsongeval’
dat gelukkig goed afliep en waarover bijna alle
kranten in het land berichtten. Kort nadat een
tramstel van lijn 12 op de Nieboerweg was gear-

De Vogelwijk . oktober 2021

23

riveerd en de aanhangwagen volgens het protocol was afgekoppeld, bleek dat deze aanhanger
niet goed op de handrem was gezet. Aangezien
de weg hier enigszins afloopt, begon de aanhanger zelfstandig te rijden. Paniek!

De conducteur, genaamd Schultz, wist op de
wagen te springen en probeerde uit alle macht
de handrem weer aan te trekken, maar de rem
bleek niet meer te werken. Een collega van
hem, Boelhouwer, rende de aanhanger – die
dus op het verkeerde spoor richting Sportlaan
reed - achterna en wist er ook nog in te komen.
Inmiddels stak de op hol geslagen tramwagon
al met een aardig gangetje de Sportlaan over
naar de Goudenregenstraat. Daar kwam echter de volgende lijn 12 richting Nieboerweg al
aanzetten. De bestuurder daarvan, Klaas in ’t
Veld, zag de wanhopige Schultz en Boelhouwer
gebaren maken en begreep direct wat er loos
was en wat hem te doen stond. Hij stopte en
begon achteruit te rijden met het doel de naderende aanhanger zo zacht mogelijk ‘op te
vangen’. Dat lukte wonderwel. Dankzij het feit
dat er in die tijd nog nauwelijks verkeer was,
waren er geen ongelukken gebeurd. Bijgaand
een fragment uit een van de krantenberichten
uit die tijd.
Bronnen: Gemeentearchief Den Haag; Woon- en familiekaarten, adres- en telefoonboeken ‘s –Gravenhage; Archief
HTM; Website Delpher.

Het Goudenregenplein in 1926
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Boek over feelgood-projecten
in Afrika zet lezer aan tot nadenken
Door Dick van Rietschoten

Deze maand verschijnt het tiende boek van schrijfster en journaliste Karin
Anema (1955), al bijna veertig jaar wonend aan de Vliegenvangerlaan. Zoals het
merendeel van haar oeuvre is ook deze schepping te vangen binnen het thema
‘avontuurlijke reizen’. Ditmaal is het echter geen non-fictie, maar een roman.
,,Maar wél op eigen ervaringen gebaseerd’’, zegt ze. ,,Het speelt zich af in
Tanzania en Kenia, gaat vooral over zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking
en stemt naar ik hoop de lezers tot nadenken.’’

Het is sinds begin deze eeuw een trend: ‘goede-doelen-stichtingen’ die spectaculaire sportieve sponsorevenementen organiseren om
zo veel mogelijk geld binnen te halen. Denk
aan het bedwingen van de Alpe d’Huez, de
Mont Ventoux of de Kilimanjaro of een helse
meerdaagse fietstocht van honderden kilometers door bijvoorbeeld Kenia.
Het laatstgenoemde geval was een uitdaging

26

De Vogelwijk . oktober 2021

waaraan Karin enkele jaren geleden zelf heeft
deelgenomen. ,,Het ging om een trip waarmee geld bijeen werd geharkt ten behoeve van
internaten voor weesmeisjes’’, vertelt ze. ,,Het
was een tocht vol beproevingen, die me heeft
geïnspireerd tot het schrijven van het boek
Diepe Zakken, waarvoor ik me natuurlijk ook
grondig heb verdiept in de huidige wereld van
de goede doelen. Met de titel verwijs ik naar

het feit dat veel organisaties voor goede doelen
het moeten hebben van sponsors die bereid
zijn diep in de buidel te tasten.’’

als je een project begint’’, aldus Karin. ,,En intussen speelt er de laatste vijftien jaar nog iets
anders mee: het oprukken van China in Afrika,
de Chinaficatie. Chinezen zijn de nieuwe kolonisators: ze leggen overal wegen, spoorlijnen
Doe het zelf
en bruggen aan en verstrekken miljarden aan
In het boek beschrijft Karin een sponsorfietsleningen waarmee ze de landen van hen afhantocht van 700 kilometer die door Tanzania
kelijk maken.’’
en Kenia leidt. Via de ervaringen van enkele
Karin heeft haar manuscript
personages, die elk hun eigen
laten lezen aan Jan Pronk,
sores hebben, en de verhalen
'Het was een
voormalig minister van Ontvan de Keniaanse gids die de
tocht vol
wikkelingssamenwerking. Hij
groep begeleidt worden allerlei
beproevingen'
reageerde met een kernachaspecten van de hedendaagse
tig commentaar dat nu op het
ontwikkelingssamenwerking
boekomslag staat afgedrukt: Een nietsontziend
aan de orde gesteld. Een van de kernvragen
relaas over de zin en onzin van het najagen van
die daarbij opduikt is: Zijn de projecten die
goede doelen in ontwikkelingslanden. Jan Pronk
westerlingen in Afrika uitvoeren wel in lijn
(81) zal ook het woord voeren bij de officiële
met wat de lokale bevolking echt wil?
presentatie van Diepe Zakken op dinsdag 19 okEind vorige eeuw ontstond er steeds meer
tober om 19.00 uur bij boekhandel Paagman
twijfel over de praktijken van de grote bekende
op de Frederik Hendriklaan.
ontwikkelingsorganisaties: te log, te weinig
Wie dit wil bijwonen, moet zich wel vooraf aanzicht voor de donateurs op de bereikte resulmelden bij de uitgeverij (stuur een mail naar
taten en te veel geld dat aan de strijkstok bleef
info@scriptum.nl) of via www.paagman.nl/
hangen. Het gevolg daarvan was de oprichting
karin-anema
van honderden ‘doe-het-zelfstichtingen’ die in
Afrikaanse, Aziatische en Latijn-Amerikaanse
landen aan de slag gingen met kleine ‘feelgood-projecten’: een school, een waterput, een
weeshuis. Karin: ,,Sommige deden en doen
het hartstikke goed, in overleg met de lokale
bevolking en lokale overheden, maar andere
projecten verwaterden al snel omdat er geen
goede basis was gelegd en er vaak geen rekening was gehouden met de lokale cultuur.’’ De
gids Ashura zegt halverwege de reis: ‘Goede
bedoelingen leiden niet automatisch tot goede
resultaten. Soms lijkt het erop dat weldoeners
het meer doen om zichzelf goed te voelen.’
Chinaficatie
,,Afrikanen beschouwen westerlingen enerzijds vaak als ex-kolonisators waar ze wantrouwig tegenover staan en anderzijds worden
westerlingen bijna altijd gezien als Sinterklaas.
Daar moet je dus al goed mee om kunnen gaan

Diepe Zakken - Karin Anema, Uitg. Scriptum,
€ 16,95 - ISBN 978 94 6319 195 1 NUR 301
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Geslaagde zwemtocht
Den Helder-Texel
Na een gedegen voorbereiding zwom de 51-jarige Marco Brinkman
(Kiplaan) op 21 augustus met een grote groep zwemmers van
Den Helder naar Texel. Het was een sponsortocht ten bate van de
stichting Spieren voor Spieren die onderzoek en behandeling van kinderen
met spierziekten steunt.
Eigenlijk had het evenement vorig jaar juni al moeten plaatsvinden, maar door de
uitbraak van de corona-pandemie en de daarbij behorende maatregelen werd de
zwemtocht geannuleerd. Onder vrienden, familie en buurtbewoners in de Vogelwijk
haalde Marco 1737 euro aan donaties op. De totale opbrengst van alle zwemmers
tezamen bedroeg ruim 127.000 euro.
,,Gelukkig waren de zwemcondities perfect: er was een vrij vlakke zee’’, zegt Marco.
,,De afstand is hemelsbreed 4 kilometer, maar door de stroming was het uiteindelijk 4,6 kilometer zwemmen. Ik deed er 1 uur en 12 minuten over.’’ Op de foto de
deelnemers aan de sponsorzwemtocht na de finish. Marco zit op de voorste rij met
een gele badmuts op.

De Vogelwijk . oktober 2021

29

Nieuwsflitsen
Door Guus M e i je r

Doe meer met de buren
Als wijkbewoners energiebesparende maatregelen in hun huis willen nemen, doen ze dat
het liefst samen met een aantal buren. Overal
in Nederland en ook in de Vogelwijk is dat een
toenemende trend. Dat bleek ook op 21 september tijdens de informatieavond over isolatiemaatregelen die Vogelwijk Energie(k) had
belegd in het clubgebouw van Quick. Samen
doen is stimulerender, leuker en bovendien
goedkoper. Het levert alleen zoveel organisatorisch gedoe op, verzuchtten sommige aanwezigen. Het zou dan ook mooi zijn als de
gemeente daarbij een faciliterende rol zou
kunnen spelen, vond men.
Tijdens de bijeenkomst werd nog eens onderstreept dat een gedegen woningisolatie (vloer,
muren, dak) voor Vogelwijkbewoners voorlopig de veiligste strategie is om zich voor te
bereiden op een toekomst zonder aardgas. Pas
over enkele jaren zal er meer duidelijkheid
komen over de meest gewenste duurzame
warmtevoorziening in de wijk. Tot nu toe is
alleen bekend dat de beste optie voor de flats
aan de Sportlaan de aansluiting op een collectief warmtenet is.

Contributie daalt naar 15 euro
De contributie voor leden van Vogelwijk Energie(k), die tot nu toe 25 euro per jaar bedroeg,
zal in 2022 worden verlaagd naar 15 euro. Dat
maakte VwE-voorzitter Rutger van Hoogstraten
tijdens de voornoemde informatieavond bekend. Aan de contributieverlaging liggen twee
overwegingen ten grondslag. Enerzijds kunnen er op die manier meer leden worden gelokt (men kan zich aanmelden via de zeer in-
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formatieve website www.vogelwijkenergiek.nl
via het label Contact) en anderzijds is de verlaging te beschouwen als een douceurtje. Door
de ‘coronapauze’ heeft Vogelwijk Energie(k)
al bijna twee jaar nauwelijks geld uitgegeven,
verklaarde de voorzitter, en inmiddels zit er
bijna 17.000 euro in kas. ,,We willen niet almaar geld oppotten. Liever besteden we komend jaar een deel ervan aan nuttige activiteiten. En we verlagen voorlopig de contributie.
Maar dan worden we wel strenger bij het
controleren wie wel of niet heeft betaald. Dat
zal ook een van de taken zijn van onze wijkgenote Monique Tielrooy die heeft aangeboden
ons administratief te gaan ondersteunen, iets
waar we heel blij mee zijn.’’

Belastingdienst aast op
Coöperatie Zonnevogel
Op het dak van de Montessorischool aan de
Laan van Poot en de Europese school bij de
Houtrustbrug liggen bijna 300 zonnepanelen.
Ze zijn eigendom van leden van Vogelwijk
Energie(k) die geen mogelijkheid hebben om
panelen op hun eigen dak te plaatsen. Samen
vormen die leden Coöperatie De Zonnevogel.
Tot twee jaar geleden liep alles op rolletjes,
maar inmiddels wordt de Zonnevogel belaagd
door de Belastingdienst. ,,Voornamelijk door
eigen schuld’’, aldus Rutger van Hoogstraten,
,,want we hebben administratief enkele steken
laten vallen. De Belastingdienst beschouwt De
Zonnevogel als een organisatie met winstoogmerk. We moeten daarom ook BTW afdragen
en dat hebben we een keer verzuimd. Het
gevolg: een boete. Bovendien hebben we het
jaarverslag over 2020 te laat ingeleverd, wat

www.vogelwijkenergiek.nl - info@vogelwijkenergiek.nl

ons op een absurd hoge boete van 2750 kwam
te staan. En dat voor een clubje met een jaaromzet van nog geen 5000 euro! Inmiddels
doen we er al het mogelijke aan om onder de
boetes uit te komen.’’

Doe mee met enquête en maak
kans op een radiatorventilator
Op 22 juni hield de gemeente Den Haag (projectgroep Energietransitie en de afdeling DSO
Wonen) in samenwerking met Vogelwijk Energie(k) en makelaardij Korff de Gidts een online
informatiebijeenkomst over het isoleren en
verduurzamen van woningen. In het verlengde
daarvan heeft de gemeente twee vragenlijsten
opgesteld waarbij Vogelwijkbewoners onder
meer kunnen aangeven welke vervolgstappen
ze nodig achten en of ze behoefte hebben aan
ondersteuning bij het verduurzamen van hun
woning.
Door een van de twee vragenlijsten in te vullen,
kunt u kans maken op een duurzame prijs. Er
worden drie Speed Comfort radiatorventilatoren
verloot. Die zorgen voor een betere verwarming
van de ruimte en een efficiëntere werking van
de radiator. De winnaars krijgen in november
bericht.
Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer vijf minuten. De uitkomsten worden de
deelnemers desgewenst toegezonden. Ze worden ook gedeeld met Vogelwijk Energie(k) en
zullen door de gemeente worden gebruikt om
toekomstige projecten beter af te stemmen op
de buurt en de wensen en behoeften van de bewoners. De antwoorden zijn anoniem en worden alleen op postcodeniveau bekeken.
Overigens is het nuttig te weten dat veel infor-

matie over verduurzamingsmaatregelen te verkrijgen is in de vestigingen van Hou van je Huis,
zoals op de Goudsbloemlaan 82. Medewerkers
van Hou van je huis zijn telefonisch bereikbaar
op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via
(070) 353 99 31 en (070) 353 32 81.
Via de onderstaande link of de bijgaande QRcode kunt u de vragenlijsten vinden: https://
duurzamestad.denhaag.nl/webinar-vogelwijk/

Elektrische deelauto buiten
de wijk gewilder dan hier
Het afgelopen voorjaar besloten Rutger-Jan en
Amanda Schoen (Fuutlaan) hun nieuwe elektrische Peugeot e-2008 aan te melden voor
de campagne van Vogelwijk Energie(k) om
het elektrisch rijden te bevorderen. Ze boden
hun auto aan als deelauto via het platform van
SnappCar (zie het wijkblad van juni). Wij vroegen Rutger-Jan naar zijn ervaringen sindsdien.
Altijd gebruiksklaar
,,Tot nu toe zijn onze ervaringen goed, maar er
zouden wel meer wijkgenoten gebruik van de
auto moeten maken’’, vat Rutger-Jan samen.
,,Behalve dat we bijdragen aan schoner rijden,
leidt het autodelen ook tot leuke contacten.
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VERVOLG

Overigens staat de auto meer voor de deur
dan dat hij gebruikt wordt. Het is geen melkkoe, maar het delen draagt wel bij in de kosten
van afschrijving en onderhoud. Helaas komen
de meeste huurders van buiten de Vogelwijk
en zelfs buiten Den Haag, waardoor wat we
verminderen aan CO2-uitstoot weer verloren
gaat door de manier waarop de huurders hier
komen. Verhuur binnen de wijk zou veel beter
zijn en meer bijdragen aan de doelstellingen
van Vogelwijk Energie(k).’’
,,We zorgen dat de auto er altijd netjes uitziet
en opgeladen is, zodat geïnteresseerden hem
op ieder moment kunnen huren, mits we hem
zelf niet nodig hebben. Je ziet wel dat hij iets
sneller veroudert dan wanneer je hem op de
oprit laat staan, maar we beschouwen de auto
als slechts een middel. Tot nu toe wordt hij vaak
schoner teruggebracht dan zoals we hem meegaven.’’
,,Volledig opgeladen kun je er 250 tot 300 ki-

lometer mee rijden. Je hoeft hem niet gevuld
af te leveren, want we laden hem zelf op. We
hebben inmiddels ook zonnepanelen op ons
dak, dus dan weet je zeker dat je schoon rijdt.
Opladen onderweg gaat ook makkelijk met de
verschillende token en kaarten die ik in de auto
laat liggen. Dat verrekenen we achteraf via een
Tikkie, omdat SnappCar daar zelf nog geen
mogelijkheid voor heeft.”
Doe mee!
Heeft u een elektrische auto of overweegt u er
eentje aan te schaffen, denk dan aan de mogelijkheid om de auto af en toe te delen. Als u
daarvoor voelt, meld het dan via een mail naar
info@vogelwijkenergiek.nl
De financiële ondersteuning van VwE en de
verdere voorwaarden vindt u in het wijkblad
van jan/feb 2021 en op onze website www.
vogelwijkenergiek.nl. De Peugeot van de familie Schoen kunt u huren via www.snappcar.nl.
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Groenliefhebbers
met een missie
Door Nancy Arkema

Het afgelopen voorjaar presenteerde een groepje wijkbewoners zich in
dit blad als Groenverleiders. In deze huis-aan-huis editie zullen we ons nog
eens aan u voorstellen.
Het is onze missie u te verleiden uw
tuin te vergroenen. Want ondanks
het feit dat we in een van de groenste
wijken van Den Haag wonen, zien
we ook dat (voor)tuinen de afgelopen
jaren steeds vaker worden bestraat en
dat kunstgras zelfs met een opmars bezig
is. Dat vinden we jammer, want het groene
karakter is uniek en mag gekoesterd worden.
Groen gaat droogte en hittestress tegen en levert daarmee een bijdrage aan het oplossen
van problemen die ontstaan door klimaatverandering. Groen om ons heen draagt ook
bij aan een goede lichamelijke én geestelijke
gezondheid. Bovendien is voldoende groen
nodig om een fijn leefgebied te bieden aan
allerlei beestjes: egels, bijen, vlinders, vogels
enzovoorts.
Operatie Steenbreek
Ons advies is dus: tegels en kunstgras eruit
en planten erin. Maandelijks verleiden we
u met ideeën, leuke concrete tips en andere
initiatieven. Maar we doen meer. We verwelkomen nieuwe wijkbewoners met bollen en
zaden en onze tuinbuddy’s staan paraat om
u te helpen uw tuin meer te vergroenen.
Neem contact met ons op en u krijgt hulp
en advies!. Volgend voorjaar organiseren we
in samenwerking met Duurzaam Den Haag
een Operatie Steenbreek, waarbij daadwerkelijk tuintegels kunnen worden verruild voor
groen. Verder maken we plannen om het rui-
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len en redden van planten makkelijker te maken.
Deze maand vooral tips waarmee u
uw tuin winterklaar kunt maken. Ik
kan u vast verklappen: die klus valt
wel mee als u vooral de natuur haar
gang laat gaan.
Laat de natuur haar gang maar gaan
Langzaamaan gaan de tuinen nu in rust.
Bloemen zijn uitgebloeid, bomen en struiken
verliezen hun blad en ook wij vertoeven steeds
minder in de tuin. U kunt nu een bladblazer
pakken en uw tuintje schoonblazen, maar u
kunt beter een kop thee zetten en rustig afwachten. Die bladeren hoeven niet allemaal
weg. Met een bladhark houdt u het gazon vrij
en het paadje naar de voordeur vegen kan ook
geen kwaad. Maar laat de rest van die blaadjes

maar liggen. Egels en andere beestjes zijn
er dol op: ze zoeken een rustplek onder
hoopjes bladeren. Blad vergaat en is daarmee een makkelijke en goedkope voeding voor uw planten. Ook uitgebloeide
bloemstengels hoeft u nog niet terug te
knippen, want vogels kunnen nog volop
genieten van het zaad.
Wees lief voor de egel
Als u dit najaar dan toch iets in uw tuin
wilt doen, maak dan een doorgang in de
schutting voor de egels. Ze houden niet
alleen van bladeren om zich onder te
verstoppen, ze vinden het ook fijn om
van tuin naar tuin te kunnen scharrelen.
Heeft u maar weinig blad in uw tuin? U
kunt ook een egelwoonhuis plaatsen of
een schuurtje toegankelijk maken. De
egels zullen u dankbaar zijn.
Dim uw lichten
De dagen worden korten en de nachten
langer. Zo zou de natuur het ook graag
willen. Dieren willen langer slapen. Felle
verlichting in uw tuin om inbrekers af te
schrikken helpt hen dan niet. Wat minder
watt of een sensor in de buitenlampen
zorgt ervoor dat de dieren in uw tuin voldoende nachtrust krijgen. Zo’n sensor is
ideaal: egels kunnen slapen en inbrekers
worden afgeschrikt.

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 is:
groenverleidersvogelwijk@gmail.com

�
Uitzichtloos
Dichte mist op het land, waar paarden
zonder benen grazen en koeien zweven
het gedempte kwaken van eenden klinkt
ze zijn hier en zijn hier niet
nevel omringt een steiger
waarop een eenzame visser zit
zijn hengel boven een onzichtbare wereld
diept schimmen uit zijn verleden op
van oude onuitgesproken vragen
verzuimde bekentenissen die eindeloos
kwellend cirkelen boven het water
om daarna, losgelaten
weer traag te verdampen
hier, waar de visser zich onzichtbaar
waant, omarmd door laaghangende
wolken in de stilte van de herfst

Olga Millenaar
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Recordopkomst bij
hervatting maandelijkse Vogelwijkdiners
Na anderhalf jaar coronapauze pakten en
Bernadette van Gigch en Hedy de Munk eind
augustus de draad weer op als organisatoren
van de populaire Vogelwijkdiners, elke laatste
maandag van de maand. De behoefte aan hervatting van de diners was duidelijk zeer groot,
want na het rondsturen van een e-mail naar
eerdere deelnemers meldden zich voor een
driegangenmenu in het clubhuis van Quick

maar liefst 28 wijkgenoten aan. Ook bij de
septembersessie was het weer gezellig druk.
Het eerstvolgende Vogelwijkdiner vindt plaats
op maandag 25 oktober in het horecagedeelte
van Houtrust Squash.
Wie nadere informatie wil over data en locaties,
kan contact opnemen met Hedy de Munk:
hmdemunk@gmail.com

Wandel 10 oktober
langs de zee ten bate van kankeronderzoek
Op zondag 10 oktober wordt rond Kijkduin de Walk to Fight Cancer gehouden. Met deze wandeltocht langs de kust van (naar keuze) 10 of 20 kilometer wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
Hoewel het kort dag is, kun je nog meedoen. Kijk op de website https://www.fightcancer.nl en zoek
naar Walk to Fight Cancer Kijkduin. Je meldt je aan door de knop Doe Mee aan te klikken. De kosten
per deelnemer zijn 25 euro, maar meer doneren mag natuurlijk ook. De wandeling begint bij strandpaviljoen La Parade op Kijkduin. Tussen 08.00 uur en 10.00 uur kunnen de deelnemers zich daar
melden voor de start. Het parcours loopt deels over het strand en deels door de duinen, maar wie
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Nieuwe reanimatiecursussen
voor beginner en gevorderde
Zo’n tweehonderd wijkbewoners hebben de afgelopen jaren met succes een
cursus reanimeren gevolgd. Daardoor kunnen zij in de wijk binnen zes minuten
levensreddend als burgerhulpverlener optreden als iemand in de buurt een acute
hartstilstand krijgt. Op acht plekken in de wijk hangen zogeheten
AED’s (Automatische Elektronische Defibrillators) waar de hulpverleners
in afwachting van de GGD gebruik van kunnen maken.
In de wijk zijn de afgelopen jaren al diverse
reanimatiecursussen gegeven, maar door de
corona-pandemie moesten de cursussen worden opgeschort. De laatstgehouden reanimatielessen werden twee jaar geleden gegeven.
Nu de besmettingsrisico’s dankzij de vaccinaties aanzienlijk zijn geslonken, worden de
cursussen in november hervat. In één avond
kunnen belangstellenden een reanimatie-certificaat behalen. Wie al een certificaat heeft,
wordt dringend aangeraden op herhaling te
gaan. Meld u dus massaal aan! U kunt kiezen
uit twee data en twee ‘shifts’.

Data nieuwe reanimatiecursussen
Maandag 29 november
18.30 - 20.00 uur of 20.30 – 22.00 uur
Dinsdag 30 november
18.30 - 20.00 uur of 20.30 – 22.00 uur
Locatie
Health & Sports Club Westduin
Laan van Poot
(Achter de Nutsschool, ingang atletiekbaan)

De kosten bedragen € 25,00 voor zowel beginners als gevorderden. Ter plekke gepast te voldoen, maar men kan het bedrag ook overmaken
op 07 INGB 0005226157 t.n.v. Stichting RLTNederland o.v.v. Reanimatiecursus Vogelwijk
Den Haag. Veel zorgverzekeraars vergoeden
uitgaven voor dit doel. Er is geen minimumleeftijd, maar voor deelname aan HartslagNu
(de signaleringsapp bij alarmeringen) is er wel
een minimumleeftijd van 18 jaar.
Zoals tot nu toe steeds het geval is geweest,
worden de cursussen opnieuw gegeven door
de ervaren ic- en ambulanceverpleegkundige
Wouter Verbeek en zijn collega’s.
Meld je aan met een e-mail naar
aedvogelwijk@gmail.com
(vermeld naam, gewenste datum en tijdvak)
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KortOm
K or te bericht en en aa nk o nd i gi ng v a n e v e ne me nte n i n d e b u u rt

Cantorij Houtrustkerk zoekt goede
amateurzangeressen
De Houtrustkerk aan het eind van de Beeklaan
zoekt voor haar cantorij nog enkele ervaren
amateurzangeressen. Goed notenlezen, zelfstandig een (solo)partij kunnen instuderen
en uitvoeren en zangles (gehad) hebben is
noodzaak. De leeftijd is onbelangrijk. Elke
donderdagochtend van 11.30 tot hooguit 12.30
worden in de kerk twee korte muziekstukken gerepeteerd, die op de daaropvolgende
zondagochtend tijdens de kerkdienst worden uitgevoerd. Meedoen kan één of twee
keer per maand naar keuze en op afspraak.
Naast de cantorij is er ook het Houtrustkoor,
waarvoor eveneens nieuwe zangers welkom
zijn, van alle stemtypen en leeftijden. Hier
worden geen eisen gesteld aan stem of notenkennis. De repetities zijn wekelijks op donderdagen van 10.00 tot 11.00. Daarna is er koffie.
Het Houtrustkoor treedt ongeveer vijf keer
per jaar op, ook met Kerst en bij andere bijzondere gelegenheden. Het repertoire bestaat
uit korte cantates uit de Barok, (Telemann,
Purcell) en gematigd moderne muziek op hedendaagse gedichten.
Inlichtingen bij de dirigent Marieke Stoel, telefoon 070-3604517 of per mail
mariekestoel@xs4all.nl
Gewoon langskomen op een donderdagochtend om te kijken mag natuurlijk ook!

Nieuwe leden welkom bij
Bridgeclub NBC-Thor
De gezellige Haagse Bridgeclub NBC-Thor,
gevestigd in de wijk Waldeck-Noord, nodigt
bridgeliefhebbers van harte uit om eens kennis te komen maken en een keer mee te spelen. Spelers van alle niveaus en van jong tot

oud zijn welkom. Er wordt gespeeld op dinsdagavond en vrijdagmiddag.
Het thuishonk van de bridgeclub bevindt zich
aan de Mozartlaan 195 (bruggetje over en dan
naar rechts). Er is volop parkeergelegenheid.
De zaal is op dinsdag open om 19.00 uur en
we bridgen van 19.30 uur tot ongeveer 22.30
uur. Op vrijdagmiddag is de zaal open vanaf
12.30 uur en beginnen we om 13.00 uur. Na
afloop blijven de leden vaak nog even na voor
een gezellig samenzijn onder het genot van
een drankje en een hapje.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Visser-Van den Berg, tel. 0637349160.

Doe mee aan enquête over
Den Haag als fietsstad
Elke twee jaar organiseert de (nationale)
Fietsersbond de verkiezing voor de meest
fietsvriendelijke stad van Nederland. Dit
najaar kan iedereen weer aan zo’n verkiezing
meedoen, waarna de Fietsersbond bekendmaakt welke stad het predicaat Fietsstad 2022
krijgt. De gemeente Den Haag is er al jaren
op gebrand die titel in de wacht te slepen. De
afgelopen jaren is er in Den Haag dan ook
veel gedaan om de fietsveiligheid te verbeteren, snelle fietsroutes aan te leggen, fietspaden te asfalteren en meer buurtstallingen te
realiseren.
De enquête voor de verkiezing van Fietsstad
2022 is te vinden via de website van de gemeente. Als je op deze site www.denhaag.nl
in het zoekvak ‘Fietsstad’ typt, komt je
vanzelf bij de vragenlijst. Alle fietsers vanaf
12 jaar kunnen meedoen. Inzenders maken
kans op prijzen als een elektrische fiets of
een overnachting in een StayOkay-hotel.
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Verdwenen horeca
in de Bosjes van Poot
Tussen 1879 en 1936 stond in het destijds nog licht beboste duingebied dat zo’n
120 jaar geleden de naam Bosjes van Poot kreeg een chique horecagelegenheid.
Het was een theeschenkerij met in voorjaar, zomer en nazomer een aangenaam
terras, waar je overigens behalve thee ook andere drankjes kon bestellen, al dan
niet vergezeld van taart of een ander hapje. Hagenaars uit de ‘gegoede standen’
vertoefden er graag. Gedurende enkele decennia had het theehuis zelfs een klein
aantal hotelkamers.
De bijgaande foto uit het Haags Gemeentearchief dateert van 1914. Op de plek van
de uitspanning stond eerder de bijna tweehonderd jaar oude boerderij Houtrust.
In 1935 sloot het theehuis, vele jaren gerund door de Haagse horecafamilie Greup,
zijn deuren. Het pand werd verbouwd en er werd een particuliere school in gevestigd, die nog altijd bestaat: het Instituut voor Individueel Onderwijs (IVIO).
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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

Mededeling voor adverteerders:
Gezien het grote aanbod van huishoudelijke hulpen hebben we besloten er vanaf november maximaal
2 per maand in deze rubriek te plaatsen. Er zijn overigens ook andere mogelijkheden om buurtgericht
dergelijke aanbiedingen of oproepen te doen, zoals via Hoplr of Nextdoor.
AANGEBODEN – Gratis op te halen zand/waterspeeltafel annex picknicktafel voor kleuters. Te
koop: ronde trampoline Salta Comfort, Edition 305,
kleur: zwart (nog geen jaar oud en slechts een half
jaar gebruikt). Prijs in overleg. Meer informatie tel.
06 - 10 93 16 03.
VERLOREN – Op donderdag 16 september ben
ik tussen Daal en Bergselaan en Haanplein een
dames-spijkerjackje verloren. Mocht je het gevonden hebben, dan trakteer ik op iets lekkers: tel. 0624119881.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze betrouwbare
hulp zoekt nog een extra adres voor huishoudelijk
werk. Voor meer informatie mag u mij bellen. 0703913841
ENGELSE BIJLES – Mijn naam is Estella Myers, ik
ben 25 jaar en kom uit de United States. Sinds anderhalf jaar woon ik in Nederland. Op dit moment
ben ik werkzaam als au pair in de Vogelwijk. Om
mijn werkzaamheden uit te breiden, geef ik bijles in
Engels. U kunt contact opnemen via 06 - 34 11 98 77
of estellamyers1@gmail.com Referenties aanwezig.
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn betrouwbare hulp
heeft nog ruimte voor een nieuw adres, Referentie
en telefoonnummer: 06 - 43 23 93 49.
AANGEBODEN – Tussen november en eind maart
tijdelijke gemeubileerde woonruimte beschikbaar
in Duindorp voor mensen die bijv. enkele weken
of maanden wegens een verbouwing hun huis uit
moeten. Huurprijs 600 euro per maand. Informatie:
06 - 33 31 30 05 of tonny.groen@icloud.com
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AANGEBODEN – Onze betrouwbare hulp heeft nog
tijd over om schoon te maken. U kunt haar bereiken
op telefoonnummer 06 - 46 89 80 85. Voor referenties kunt u mij bellen: 06 - 17 47 91 94 (Simone,
Sportlaan)
OPPAS GEZOCHT – Voor onze 3 kinderen van 8, 7
en 5 jaar zoeken we een lieve oppas voor de woensdagmiddag (van 12 en 18 uur). Tel: 06 - 47 46 67 95.
AANGEBODEN – Gratis op te halen: bolderkar met
voering van spijkerstof en wat rijdend speelgoed.
Tel.nr. 06 - 83 22 43 88.
OPPAS GEZOCHT – Wij zijn opzoek naar een
leuke oppas (vanaf 14 jaar) voor ons zoontje van
7 jaar op de woensdag vanaf 15.00. In overleg hoe
lang. Graag reactie naar: 06 - 10 93 16 03.
BIJLES WISKUNDE – Vmbo, havo, vwo en examentraining. Succes verzekerd! Tijdelijk alleen online.
In overleg ook NK, SK, Eco. Tel. 06 - 26 11 89 27.
E-mail: jeroenvanleeuwen@live.nl
TE KOOP GEVRAAGD – Een leuke damesfiets voor
mijn kleindochter, liefst met versnelling en normale
wielmaat. Heeft u er een? Graag bellen met tel. 070
- 36 25 909.
DINER & THEATER – Zin in een lekker avondje
uit? Kijk eens op de website www.zeevlamproducties.nl en boek voor de komende tijd een diner
plus voorstelling voor slechts 45 euro bij Greens
(in het Westbroekpark). Linda Møller & Casper van
Bohemen spelen de theaterstukken Een flinke linkse
vrouw (geschreven door Aaf Brandt Corstius) en
Doek! (Maria Goos)

Nuttige adressen &
telefoonnummers
Politie
Alarmnummer bij acute nood, levensgevaar of
brand: 112
Algemeen politienummer: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Wijkagent: Chiel Lentz.
Tel. 0900 - 8844 (vraag naar Bureau Segbroek
Den Haag).
e-mail: chiel.lentz@politie.nl
Werkdagen: ma, di, do, vr en vaak in weekends.
Buurtveiligheid
Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met het buurtveiligheidsplatform 112Vogelwijk,
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 14070.
Directeur: Annette de Graaf, email:
annette.degraaf@denhaag.nl
Openingstijden: Alleen op afspraak
(via www.denhaag.nl onder ‘Contact’) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
16.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 20.00
uur. Voor paspoorten en rijbewijzen moet u naar
stadsdeelkantoor Centrum of Escamp.
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Informatie over het duingebied
Eric Wisse
tel. 06 - 30 19 88 94

WIJKOUDERENWERK

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

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

De Vogelwijk . oktober 2021

43

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

