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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

Kort na een vakantie ‘in den vreemde’ word je steevast besprongen door een gevoel van verbazing over de snelheid
waarmee je weer het leven van alledag wordt ingezogen.
Wekenlang ben je los van alles en zijn je gedachten niet of
nauwelijks bij ‘thuis’, maar zodra je je eigen onderkomen
weer betreedt, de post opent, de kranten doorneemt, je
pc aanzet en de wasmachine laat draaien, is het alsof je
nooit bent weggeweest. Het parallelle universum waarin je
enige tijd hebt verkeerd, vervaagt in een mum van tijd en
voortaan is er weer gewoon één universum: Den Haag, de
Vogelwijk, je vertrouwde laan.
Het zal een herkenbaar gevoel zijn, ook voor degenen die
deze zomer om allerlei redenen zijn thuisgebleven: geen
zin, geen geld, geen tijd, de verbouwing moest af of er
was eerder dit jaar al een vakantie-uitspatting geweest. Die
thuisblijvers hebben dan misschien het bizarre fenomeen
ervaren waarover we lazen in het AD van 23 augustus.
Mensen die vlakbij zee wonen en ’s nachts niet onder de
categorie ‘doorslapers’ vallen, hoorden in de eerste weken
van augustus ongeveer tussen 02.00 en 04.00 uur geregeld
een mysterieus gebonk. Was dit misschien een strandtent
met nachtelijke muziekvergunning? Dat was onmogelijk,
want dergelijke vergunningen bestaan niet en bovendien
was het akoestische verschijnsel diverse nachten achtereen hoorbaar.
Een onderzoek van Omroep West bracht de oorzaak van
de herrie aan het licht. Het ging om werkzaamheden op
zee, ongeveer twintig kilometer uit de kust, noodzakelijk voor de aanleg van een mega-windmolenpark tussen
Scheveningen en Zandvoort. Het wordt het grootste windmolenpark op zee ter wereld, met 140 megaturbines die
zijn voorzien van wieken met een bijna niet voorstelbare
lengte van 100 meter. De bouwer van dit project is het van
oorsprong Zweedse, maar nu (door diverse overnames)
in heel West-Europa actieve energiebedrijf Vattenfall, dat
enkele jaren geleden ook het Nederlandse Nuon inlijfde.
Zo zit er toch nog een stukje Hollands Glorie aan deze
fossielvrije energiebron, die in de zomer van 2023 klaar
moet zijn en ruim 2 miljoen Nederlandse huishoudens
van groene stroom zal voorzien. Wie nog eens nachtelijk
gebonk hoort, moet dan ook maar denken: het is voor het
goede doel.
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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

De zomer van 2022 was warm. Wederom zijn
de afgelopen maanden diverse warmterecords
gesneuveld. Het regende ook uitzonderlijk
weinig. Dit jaar staat volgens het KNMI in de
top-5 van droogste jaren sinds het begin van
de metingen in 1901. Vroeger zou je heel blij
zijn met zo’n perfecte zomer, maar tegenwoordig denk je toch vooral aan klimaatverandering. Niettemin hoop ik dat eenieder vooral
heeft genoten van de vakantieperiode. Terwijl
Hans Klok zijn laatste voorstellingen geeft op
het strand van Kijkduin, start onze wijkvereniging haar activiteiten weer op.
Kom naar de Ledenvergadering!
De eerste activiteit is de onvolprezen Alge
mene Ledenvergadering (ALV) op donderdag
15 september. Op de agenda staat in ieder geval
de voordracht van Lodewijk de Haes als onze
nieuwe secretaris en de (financiële) verslaglegging van de wijkvereniging over de afgelopen
periode. Daarnaast worden ook de resultaten gepresenteerd van de enquête die de gemeente onlangs onder de Vogelwijkbewoners
heeft gehouden. Dit onderzoek diende ter
voorbereiding op de zogeheten wijkagenda,
waarin de gemeente verbeterpunten voor
onze wijk in de komende vier jaar zal aangeven. Namens de gemeente zal Marion Duimel
de uitkomsten van de enquête met ons delen.
Inmiddels werd mij al een kleine ‘preview’
vergund. Met name de antwoorden op de
vraag ‘Wat zou de wijkvereniging (meer) moeten doen?’ waren interessant. Mij trof vooral
de opmerking: “In het bestuur zat nog maar 1
vrouw, die nu terugtreedt. Dit is niet meer van
deze tijd.” Helemaal mee eens. Rest de vraag:
waar blijft het vrouwelijk bestuurslid dat ons
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weer bij de tijd maakt? Een gesprek, mailtje of
appje verplicht je tot niets. Dus schroom niet,
neem contact op!
Volgens sommigen zou het bestuur ook iets
moeten doen aan het parkeren in de wijk.
Diverse suggesties werden aan de hand gedaan: invoering van betaald parkeren of juist
niet. Daar kun je als bestuur helaas niet op
varen. Ik wijs hier nog eens op onze reactie op
het eerder uitgevoerde draagvlakonderzoek,
te vinden in het meinummer van dit blad:
“Vogelwijk tegen betaald parkeren”. Daar blijft
het wat ons betreft bij.
Wat in de enquête ook naar voren kwam, was
de behoefte aan een ruimte voor wijkactiviteiten. Veel andere wijken beschikken over een
wijkcentrum, compleet met audio- en horecavoorzieningen. Wij moeten ons telkens behelpen met ad hoc onderdak. Ook blijkt er behoefte te bestaan aan weer eens een wijkbreed
evenement, zoals de viering van Vogelwijk 100
jaar (volgend jaar is dat 105 jaar!). Het zijn
suggesties die wij graag ter harte nemen. Wij
horen u graag hierover op de ALV. De definitieve agenda zal maximaal een week van te
voren op onze website worden opgenomen en
via Hoplr worden verspreid.
Welkomstborrel
Het bestuur organiseert binnenkort ook weer
een welkomstborrel voor nieuwe wijkbewoners. De laatste vond plaats in mei 2019 en
daarna kwam er vanwege de corona-pandemie
niets meer van zo’n bijeenkomst. Inmiddels
hebben we bijna driehonderd nieuwe leden
mogen verwelkomen. Welkom, welkom! U
ontvangt spoedig een uitnodiging voor een
kennismaking op een aansprekende locatie.

Home sweet home
Steeds meer mensen rijden elektrisch. Wij
ook. Sterker nog: we zijn voor het eerst met
de elektrische auto op vakantie geweest: een
milieuvriendelijke roadtrip door Denemarken
en Zweden. Absoluut ‘hoogtepunt’ was een
bezoek aan het IKEA-museum. Volgens de
reisgids niet iets om voor om te rijden en dat
kan ik van harte beamen. De nieuwe manier
van rijden was bijzonder comfortabel, ik zou
niets anders meer willen. Laadstress en range
anxiety (halen we het volgende laadpunt nog?)
was zeker aanwezig, maar bleek achteraf volkomen misplaatst. Met enige voorbereiding
is het allemaal prima te doen en haal je het
volgende laadpunt met gemak. Thuis in de

Vogelwijk struikel je trouwens over de laadpunten. Home sweet home.
De laatste dag van onze reis brachten wij door
in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De
vlag van deze deelstaat is blauw-wit-rood. Hij
wapperde fier op diverse locaties in de gemeente Timmendorfer Strand, waar we een
alleraardigste stranddag doorbrachten. Die
vlag is kennelijk met ons meegereisd, want ik
zag hem veelvuldig opduiken in Nederland en
zelfs ook in onze wijk. Zo houden we het vakantiegevoel nog even vast.
Redmar Wolf (ook namens mede-bestuursleden
Adam Braithwaite, Paul Lohmann en aspirant-bestuurslid Lodewijk de Haes)

Nieuwe straatnaamborden
Veel straatnaamborden in de wijk hebben de
afgelopen decennia te lijden gehad van de
tand des tijds. Ze raakten vervuild, beschadigd, verschoten of hingen scheef. Daarom
besloot de gemeente onlangs tot een grootscheepse vernieuwingsoperatie.
Dat kon echter niet in één keer, want daar
was geen geld voor beschikbaar. En zo
kreeg het oudste deel van de wijk, tussen
Houtrustlaan en Nieboerweg, in juli fonkelnieuwe straatnaambordjes. In de rest van de

wijk werd er met jaloerse ogen naar gekeken,
want daar blijft alles voorlopig nog bij het
oude. ,,Volgend jaar hopen we geld genoeg
te hebben om de overige straatnaamborden
te vervangen’’, aldus een woordvoerder van
het stadsdeel Segbroek.
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Herontwikkeling ziekenhuisterrein
prachtkans voor omliggende wijken
Door Harry Abels en Paul Lohmann

Eind mei hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in het 42 appartementen
tellende wooncomplex Hellasduin aan de Laan van Poot. Zoals bekend is Hellasduin
een zogeheten CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) hetgeen wil
zeggen dat het op eigen initiatief door en voor de bewoners is gebouwd. Het succes
van dit project werkt aanstekelijk. Zou zoiets wellicht ook mogelijk zijn op het terrein
van het af te breken ziekenhuiscomplex aan de Sportlaan?

In 2015, toen de gevolgen van de internationale kredietcrisis nog volop voelbaar waren
en geen enkele projectontwikkelaar of woningbouwvereniging zin had om aan de slag
te gaan op het terrein van de te slopen sport
academie HALO, rijpte onder een aantal
Vogelwijkbewoners het plan om zelf het heft
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in handen te nemen. Er zou een appartementencomplex moeten verrijzen in de vorm van
een CPO-project. Er werd een groep van aspirant-kopers gevormd, die het plan voorlegde
aan de gemeente, de benodigde financiering
werd berekend en er werd een architect aangezocht. Het gehele traject dat volgde is na-

genoeg geruisloos verlopen: geen gevechten
met de omliggende bewoners, geen geruzie
met de gemeente en - minstens zo belangrijk
- geen gedonder intern.
Duurzaamheid
En nu staan op de plek waar in 2018 het
HALO-complex werd afgebroken twee hoogkwalitatieve appartementengebouwen, die
zich voegen in de architectuurtypologie van
de buurt en volledig naar de wensen van de
initiatiefnemers zijn gebouwd. Het was mogelijk om ruime appartementen te maken met
riante balkons én een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast is bij het ontwerp en de realisatie uitgegaan van zo veel mogelijk duurzaamheid. Allemaal geïnitieerd en begeleid
door de toekomstige bewoners. Politici hebben vaak de mond vol van ‘participatie’ en ‘inbreng’ van en door burgers. Welnu: hier zijn
beide begrippen in de praktijk tot volle bloei
gekomen. Duurzame stedenbouw ten top!
Doorwrocht idee
Op basis van de positieve lessen die we door
onze betrokkenheid bij het Hellasduin-project
hebben geleerd, willen we nu een pleidooi
houden om deze uitingen van particulier initiatief, gemeenschapszin en duurzaamheid ook
op een andere plek in onze omgeving vorm te
geven. Daarbij richten we de blik op de toekomstige herontwikkeling van het voormalige
ziekenhuisterrein aan de Sportlaan. Hier zou
na de sloop van de gebouwen een soortgelijk
proces kunnen plaatsvinden: vóór en dóór de
buurt(en).
Natuurlijk is er eerst behoefte aan een goed
plan, een narratief, een doorwrocht idee. Dat
idee moet gedragen worden door een heldere
visie op de toekomst, niet op een ruimtelijke
invulling van de huidige behoeften of de commerciële mogelijkheden van dit moment,
maar een visie op de waarde van de toekomstige bebouwing voor de komende generaties
en de stad als geheel. Lees daarvoor de blog

van socioloog, bestuurskundige en voormalig
hoogleraar Wim Derksen (‘Bij planologie gaat
het om de toekomst’, 7 februari 2022) of het
boek ‘Er was eens een Stad’ van planoloog Zef
Hemel, waarin de actieve betrokkenheid van
burgers als basis voor succesvolle wijkontwikkeling wordt benoemd.
Komende generaties
Een bouwplan zou gedragen moeten worden
door de gemeenschap waar het project wordt
gerealiseerd; gedragen of op zijn minst, beminnelijk ontvangen. ‘Participatie’ is nu te
veel een ‘moetje’ geworden om een vergunningsproces rechtsgeldig te doen verlopen.
Wij pleiten voor een initiatief dat in zichzelf
al een krachtig ontwerp is, maar ook gestoeld
is op de inhoudelijke inbreng van belanghebbenden die in staat zijn in de toekomstvisie
mee te denken en die ook samen zouden
willen realiseren. Zo zou een initiatief uit de
buurt dat steunt op instemming van de buurt
moeten kunnen concurreren met de methode
van ‘tendering’ (aanbesteding), waarbij de
hoogste prijs vaak doorslaggevend is.
Een initiatief úit de buurt en vóór de buurt
moet rekening houden met de komende generaties. Het moet een plek worden waar
jongeren een kans krijgen om in de buurt te
kunnen starten, waar gezinnen naartoe zouden kunnen verhuizen als ze meer ruimte
nodig hebben, waar ruimte is voor nieuwkomers die een kans moeten krijgen om een bestaan op te bouwen, waar ook gebouwd wordt
voor mensen die minder te besteden hebben,
waar ouderen een plek kunnen vinden als ze
kleiner willen gaan wonen en waar mensen
samen weer een nieuwe community willen
opbouwen.
Grondprijs
Zo vaak komt er niet een kans om zoiets te realiseren! Nu het ziekenhuiscomplex leeg is gekomen en verkocht gaat worden (en gesloopt)
is die mogelijkheid er wél. We pleiten voor het
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gunnen van een exclusieve onderzoeksperiode om een plan te kunnen maken dat is gebaseerd op een faire grondprijs, die recht doet
aan de kosten die we als maatschappij hebben
gemaakt om een ziekenhuis te bouwen. Dat
die prijs daarin realistisch moet zijn is duidelijk, maar ze hoeft niet gebaseerd te zijn op
een tenderinzet waarbij de huidige markt de
commerciële mogelijkheden bepaalt, want
dan wordt de maximalisatiespuit gehanteerd
en staat de langdurige duurzaamheid achteraan in de prioriteitenlijst. Dan is er sprake van
termijnhandel.
De gemeente Den Haag kan hierbij een positieve faciliterende rol spelen. Dat begint al
bij de bepaling van de grondprijs (de aan het
Haga Ziekenhuis verleende pacht loopt af in
2027). Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, deed onlangs in het
Algemeen Dagblad een oproep om de gemeentelijke ‘smacht’ naar winst nu eens een
halt toe te roepen. Wanneer de gemeente Den
Haag daar ook gehoor aan zou geven, kan een
plan worden ontwikkeld dat voor een bredere
groep ook werkelijk betaalbaar is, én betaalbaar blijft.

Invalshoeken
Zo kan er voor de zogeheten Rode-Kruislocatie
een mooi initiatief worden uitgewerkt waarin
alle genoemde mogelijkheden worden onderzocht. In diepgaande samenspraak met geïnteresseerden in de omgeving kan dit een realistisch plan worden. Dan zoeken we niet naar
commerciële ontwikkelaars, maar vormen
zelf een soort coöperatie die samenwerking
zoekt met en inspeelt op de behoeften van de
aangrenzende buurten en deze interactie de
drager laat zijn van het plan. Zo kunnen er
verschillende invalshoeken worden gekozen
en kan worden onderzocht hoe deze in het
grote plan een plek zouden kunnen vinden.
Kleine belanghebbenden die samen iets zouden willen realiseren, kunnen dan aansluiten
en proberen te bouwen voor ‘hun’ groep. Net
zoals we dat bij Hellasduin gedaan hebben:
met, samen, en vóór de omliggende buurt(en).
Harry Abels was met zijn bureau verantwoordelijk
voor het ontwerp van Hellasduin en tevens uitvoerend architect.
Paul Lohmann, bestuurslid van de wijkvereniging,
was samen met Bert Bruning oprichter en (tot 2018)
voorzitter van de CPO-Hellasduin.
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‘Waarom zou ik niet iemand in huis nemen
die het nodig heeft?’

Gastvrije Lydia biedt onderdak
aan Oekraïense studente Sofiia
Door Anja Knoope

Lydia Conens (1945), bewoonster van de Houtrustlaan en al vele jaren 'hoedster'
van het bomenbestand in de wijk, heeft enkele maanden geleden de 19-jarige
Oekraïense vluchteling Sofiia in huis genomen. ,,De beelden van de Russische inval
in Oekraïne kwamen zo indrukwekkend bij me binnen dat ik in een impuls besloot
een alleenstaande vluchteling op te nemen. Ik had de hele bovenverdieping vrij.
Waarom zou ik niet iemand in huis nemen die het nodig heeft?’’
Op een zomernamiddag vertelt Lydia onder het
genot van thee en appeltaart over haar ervaringen met Sofiia. Maar eerst doet ze uit de doeken via welke wegen ze 44 jaar geleden in de
Vogelwijk terechtgekomen is.
Van oorsprong is ze een Groningse, geboren
en opgegroeid in de voormalige veenkolonie
Hoogezand-Sappemeer. ,,Na verschillende omzwervingen belandde ik als au-pair in Londen
en uiteindelijk op het Engelse platteland. Ik
heb daar veel geleerd en vooral de liefde voor
tuinen. Met de familie waar ik toen woonde
en werkte ben ik nog altijd bevriend, zowel
met de kinderen als met de moeder van 96
jaar. Ze zijn me heel dierbaar. Sinds die tijd in
Engeland staat mijn leven in het teken van tuinen ontwerpen, biologielessen geven en groepen begeleiden in het tuinvak, van plattelandsvrouwen tot en met ex-junkies. Daarnaast heb
ook een liefde voor schilderen en tekenen ontwikkeld.
Op mijn twintigste, na het Engelse avontuur,
ging ik naar Huis te Lande in Rijswijk, de enige
middelbare tuinbouwschool voor meisjes in
Nederland, opgericht in 1907 door de dames
Jacoba Hingst en Cornelia Pompe die allebei
biologie hadden gestudeerd. Jacoba Hingst

droeg de vrouwenbeweging een warm hart toe
en brak met de oprichting van de school het
mannenbolwerk open.’’
Sinds 1982 woont Lydia aan de Houtrustlaan,
in haar eigen ‘cottage op hoogte’ zoals ze het
noemt. Ze is er omringd door groen. Nadat in
2011 haar toenmalige partner overleed, woont
zij er alleen, nog altijd met veel plezier. Ze heeft
een dochter en een zoon en daarnaast een uitgebreide vriendenkring.
De match
Toen Lydia het besluit genomen had om een
vluchteling in huis te nemen, vatte ze meteen
de koe bij de horens en zocht contact met de
organisatie Take care bnb die vluchtelingen en
gastgezinnen bij elkaar brengt (zie www.takecarebnb.org)
Als voorkeur gaf ze op dat ze iemand wilde
die zelfstandig is en Engels spreekt. ,,Ik wilde
geen gezin en kinderen in huis nemen, omdat
ze hier geen eigen keuken hebben en ook toilet en badkamer met mij moeten delen. Ik
moest overigens ook een zogeheten VOG aanvragen, een Verklaring Omtrent het Gedrag,
die aangeeft dat je geen strafblad hebt.’’
,,Het duurde vrij lang voordat er een match
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was’’, zegt Lydia, ,,maar toch nog plotseling
kreeg ik het bericht: ‘We hebben iemand voor
je!’ Vanaf dat moment ging het snel, want de
volgende dag had ik al een chatgesprek met
Sofiia, die toen in de Poolse stad Krakau verbleef. Ik had me wat voorbereid om vragen te
kunnen stellen. Verlegen en bescheiden beantwoordde ze die. Ik peilde onder meer haar
zelfstandigheid en ook haar belangstelling
voor kunst en cultuur. Ook aan mij stelde ze
vragen. Na een half uur kwam de bemiddelaar van Take care bnb tussenbeide om mij te
vragen: Denk je dat het goed zit? Toen ik dat
bevestigde zei Sofia ook ja, met een stralende
lach.’’
De kennismaking
Onder meer doordat Lydia corona kreeg,
duurde het toch nog een paar weken voor
Sofiia op de Houtrustlaan voor Lydia’s deur
stond. Op 29 juni was het zo ver, drie maanden nadat Lydia zich had ingeschreven. ,,En
toen had ik er opeens uit het niets een soort
kleindochter bij’’, zegt Lydia: ,,Ze bracht een
paar grote plastic zakken mee waar haar hele
bezit in zat. Het was wel apart hoor, zo opeens
met z’n tweeën in huis. Ik moest plots rekening houden met iemand die dag en nacht bij
me woont.’’
,,De eerste dagen gingen onder meer op aan
voorstellen aan de buren. Dat leverde ook verschillende uitstapjes op. Sofiia werd meegenomen naar een harpconcert in Katwijk, een
andere buur nam haar mee naar Amsterdam
voor een rondvaart door de grachten en
mijn dochter Margot ging een strandwandeling met haar maken. Van iemand in de
Spreeuwenlaan kregen we een zwartgeverfde
postcodefiets en mijn goede vriend Flip fietste
vervolgens met Sofiia naar de Haagse markt.
Sindsdien brengt zij van de markt de heerlijkste dingen voor mij mee. Maar we zijn natuurlijk ook met Sofiia naar De Fred geweest,
naar de Fahrenheistraat en uiteraard bakker
Driessen op de Mezenlaan.’’

,,Op een dag ging ik met Sofiia met de bus
naar de stad gereden om er te wandelen. Ik
heb haar van alles laten zien: het stadhuis
en de centrale bibliotheek, de Hofvijver, het
Mauritshuis, het Lange Voorhout en Pulchri
Studio. En tot slot hebben we bij bistro Pavlov
aan het Spui tegenover Amare en naast de
Nieuwe Kerk elk vijf bitterballen gegeten.
Sofiia vindt bijna alles lekker en is heel dankbaar voor alles wat ze hier leert kennen. En
de vriendelijkheid en hulpvaardigheid die we
overal hebben ontmoet waren hartverwarmend.’’
Wennen aan elkaar
,,Het vroeg wat tijd om samen een ritme te
vinden over het gebruik van keuken, badkamer en toilet, maar langzamerhand wenden
we aan elkaar. Sofiia regelde zelf een BSNnummer, een museumkaart, een OV-kaart
en een abonnement op de bieb. Ze krijgt nu
450 euro per maand. Ik vraag niets voor haar
verblijf, terwijl ik dat officieel wel zou mogen
doen. Sofiia had al een vierjarige opleiding gevolgd in Polen en wil nu in Nederland doorgaan voor Bachelor of Computer Science en
Engineering. Maar daarvoor moet eerst haar
Engels verbeteren, van B- naar C-niveau. Dat
doet ze nu op de Campus Den Haag van de
Universiteit Leiden.’’
Voorlopig mag Sofiia maximaal vier maanden
bij Lydia blijven. Binnen die tijd moet zij een
plan voor de nabije toekomst maken. Daarbij
wordt ze begeleid door Take care bnb. Maar ook
Lydia krijgt begeleiding. ,,Het is niet de bedoeling dat we ons erg aan elkaar gaan hechten’’,
legt ze uit. ,,Ik mag haar wél stimuleren maar
zij moet zelf op zoek naar geschiktere woonruimte, bij voorbeeld in een studentenhuis. In
de praktijk is het trouwens niet zo gemakkelijk voor mij om een beetje afstand te houden.
Het is soms laveren tussen een gevoelsmatige en zakelijke opstelling. Soms zou ik haar
wel willen omarmen, maar daar moet ik dus
spaarzaam mee zijn.’’
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,,Na vijf weken voelde Sofia zich een beetje
down. Haar moeder woont in de Krim en haar
vader in Kiev. Ze heeft met beiden contact,
maar ik heb het gevoel dat het sinds kort pas
goed tot haar is doorgedrongen wat er allemaal
speelt in haar land. Toch heb ik er vertrouwen
in dat het wel goedkomt met haar. Ze is een
intelligente en ondernemende jonge vrouw.’’
Virtuele contacten
Gevraagd naar opmerkelijke gebeurtenissen
vertelt Lydia aan dat het leeftijdsverschil soms
tot hilarische situaties leidt: ,,Ze zei bijvoorbeeld een keer tegen me: ‘Vanavond ga ik met
een vriendje uit Moermansk eten’ Ik zei: ‘O,
wat leuk voor je, maar hoe komt hij hier zo
snel? Waarna zij doorging met de mededeling: ‘Daarna gaan we naar het Dali-museum
in Spanje. Ik was natuurlijk stomverbaasd.
Haha! Het bleek om een virtuele afspraak te
gaan. Ze spreekt ook geregeld met digitale
vrienden en vriendinnen af om via de duinen
naar het strand te lopen. Allemaal met behulp
van de smartphone. Daarnaast heeft ze af en
toe live contact met een vriend uit Vilnius in
Litouwen die tijdelijk in Eindhoven woont en
soms naar Den Haag komt. Ook heeft ze hier
in Den Haag zelf al wat vriendschappen gesloten.’’
Even later komt Sofiia thuis. Een goed moment om met gastvrouw Lydia op de foto te
gaan. In een Oekraïense supermarkt in de
Weimarstraat heeft ze een soort gnocchi gekocht die pelmeni heet. Sofiia gaat dit vanavond
voor Lydia en haarzelf bereiden. Ze heeft al
vaker gekookt. Aardappelkoeken bijvoorbeeld,
volgens een recept uit Belarus, en niet te vergeten de beroemde stevige bietensoep borsch
die van Polen tot de Oeral wordt gegeten,
maar z’n oorsprong in Oekraïne heeft, waar
het echt een nationaal gerecht is. Sofiia heeft
het recept ervan in het Engels voor Lydia opgeschreven, zodat het later ook nog eens kan
worden gemaakt. Bij dezen geeft ze het tevens
aan de Vogelwijk cadeau.

Borsch
Ingredients
Meat
Big Carrot
Onions
Some red beets
Some potatoes
Cabbage
Tomatoes (and paste)
Paprika
Oil
Lemon
Garlic and other spices

Wash, cut and put some meat to hot water
to make a bouillon (advice: collect white
foam at the top of the water)
*
Wash, peel and cut (or rub on a grater) carrot, onion, tomato, paprika and red beet
(advice: put some lemon juice to the red
beet to safe colour)
*
Put the vegetables to a pan with hot oil,
add spices, fry a little and then stew it. Add
some tomato paste.
*
Put potatoes and cabbage to the bouillon
and let it boil. When they become softer,
add all cooked vegetables
*
Top the soup with sour cream and enjoy
your borsch!
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Stolperstein op Pauwenlaan houdt
herinnering aan holocaust levend
Door Dick van Rietschoten

Gepaard aan een eenvoudige maar indrukwekkende plechtigheid, die werd
bijgewoond door een dertigtal wijkbewoners, is op woensdag 13 juli een Stolperstein
aangebracht in het trottoir bij Pauwenlaan 11. De herdenkingssteen is een
herinnering aan de 87-jarige voormalige bewoonster van dit pand, Francisca Möller,
die in het voorjaar van 1943 slachtoffer werd van de Jodenvervolging tijdens de
Tweede Wereldoorlog en in concentratiekamp Sobibor werd vergast.

Verspreid over de hele stad zijn in juli tientallen van dergelijke ‘struikelstenen’ neergelegd. Na de plaatsing van de steen door
twee gemeentelijke stratenmakers brachten
de dwarsfluitistes Marjan Bremer en Marjo
Ineke een duet ten gehore. Vervolgens hield
Sportlaanbewoner Han Mulder, die drie jaar
geleden het initiatief voor de plaatsing van de
herdenkingssteen nam, een korte toespraak,
waarin hij onder meer het volgende zei:

14
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,,Ten tijde van de Duitse inval in ons land, in mei
1940, woont de hoogbejaarde Joodse Francisca
Möller hier bij de bevriende familie Kaufmann. In
maart 1943, tijdens de gedwongen evacuatie van
de wijkbewoners omdat de Duitsers dit gebied tot
militaire zone bestempelen, wordt de dan al 87-jarige Franciska ziek. Zo ziek dat ze moet worden
opgenomen in het toenmalige ziekenhuis Zuidwal.
De familie Kaufmann weet een goed heenkomen te
zoeken en overleeft uiteindelijk de oorlog. Maar de

weerloze oude Franciska, 87 jaar, treft een wreed
lot. Op 6 maart 1943 wordt ze in het ziekenhuis
door de Duitsers opgepakt en overgebracht naar
kamp Westerbork in Drenthe. Ook daar komt ze
op de verpleegafdeling terecht, maar voor haar is
geen genade weggelegd. Zo oud en zwak als ze is,
wordt ze op 17 maart met vele tientallen anderen
in een treinwagon gezet en naar het concentratiekamp Sobibor in Polen vervoerd. Daar wordt ze
kort na aankomst vergast. Het gruwelijke transport
van Westerbork naar Sobibor van 17 maart 1943
telde 964 mensen. Slechts 1 daarvan overleefde het
kamp.’’

Julius de Leon, Sportlaan 104 (oude nummering; het huidig nummer is 165), omgekomen
in Weimar
Andere slachtoffers
Na opnieuw een intermezzo met dwarsfluitmuziek hield Han Mulder de aanwezigen
voor dat met deze Stolperstein ook ruim twintig andere toenmalige wijkbewoners worden
herdacht die vanwege hun Joods-zijn de dood
vonden. ,,Wat hen allen is aangedaan, mag
nooit worden vergeten’’, zei hij, waarna hun
namen en adressen opsomde en de plek waar
ze omkwamen:

Leopold en Anna Silberschütz en hun 8-jarig
dochtertje Lieselotte, Pauwenlaan 71, vermoord in Sobibor
De 22-jarige Celine Gerzon, Pauwenlaan 79,
vermoord in Auschwitz

Vijf volwassen leden van de families Van Laar
en Davidson, destijds Sportlaan 136 (huidig
nummer: 229), omgebracht in Auschwitz en
Sobibor
Het echtpaar Bernard en Rachel Cohen,
Distelvinkenplein 5, Auschwitz
Het echtpaar Abraham en Josephina Goudsmit
en hun 22-jarige dochter Lily, Spreeuwenlaan
35, Auschwitz
De zussen Caroline, Emma en Frieda de Vries,
Leeuwerikplein 5 (vermoord in Auschwitz) en
hun inwonende 99-jarige vader Nathan de
Vries, die na arrestatie stierf in Amsterdam
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Het echtpaar Louis en Charlotte Leijdesdorff,
Sijzenlaan 78, overleden in Den Haag en
Westerbork
Isaäc Vos, Vliegenvangerlaan 8, 63 jaar, al in
mei 1940 gearresteerd en kort daarna overleden in Den Haag
Op het vroegere adres Sportlaan 95 (nu 147)
woonde het echtpaar Abraham Cohen en Sara
Peper. Zij hadden begin jaren veertig hun kleindochter Bertha (1933) Wolff in huis. Haar vader
was overleden en de moeder kon niet meer voor
haar zorgen. Begin 1942 doken Abraham en Sara
onder en Bertha werd in huis genomen door twee
oudtantes in Amsterdam. Daar is Bertha op tienjarige leeftijd opgepakt en naar Auschwitz vervoerd waar ze in 1944 overleed. Opa Abraham en
oma Sara overleefden de oorlog.
De ceremonie werd uiteindelijk afgesloten
met het lezen van een traditioneel kaddisj-gebed voor rouwenden door twee wijkbewoners
met Joodse wortels, Simon Akavia en Bernard
Blasband, waarna opnieuw fluitmuziek klonk.

‘Hagenaartjes’ op de
Houtrustweg ter
bescherming van nieuw
voetpad

Kort voor de zomervakanties is op de Houtrust
weg aan de rand van het onlangs aangelegde
voetpad aan de kant van het kanaal een rij paaltjes in de grond gezet. Zulke objecten heten in
onze hoofdstad Amsterdammertjes, maar hier
ter stede Hagenaartjes. 'Zijn ze geplaatst ter
bescherming van voetgangers tegen het langsrazende verkeer?', vroegen we aan wegbeheerder Paul Blonk van stadsdeel Segbroek.
Zijn antwoord luidde ontkennend. ,,We hebben
ze uit noodzaak moeten plaatsen ter bescherming van het nieuwe trottoir, omdat dit voortdurend door grote vrachtwagens kapotgereden
werd. In een paar maanden tijd hebben we al
drie keer de stoepranden en aanliggende tegels moeten repareren. Doodzonde, want het
kostte ons hartstikke veel geld, dat we natuurlijk liever aan andere dingen hadden besteed.
Hopelijk blijven de voetpaden nu heel. Een bijkomend voordeel is dat de voetgangers nu ook
beter beschermd zijn, hoewel dat dus niet de
eerste opzet was.’’
Half augustus trok de Houtrustweg opnieuw
de aandacht van de wegbeheerder, maar nu
vanwege iets geheel anders. Er bleek een flink
aantal meters hekwerk langs het talud naar het
kanaal te zijn verdwenen. De politie heeft gevraagd naar getuigen van deze bizarre diefstal.

Het uitspreken van de kaddisj
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‘Hondenbezitters negeren vaak losloopverbod in de duinen’

Boswachter Hans met pensioen
Door Sjaak Blom

De liefde voor de natuur bouwde hij in zijn vroegste jeugd al op. En de drang om
de schoonheid van alles wat leeft en bloeit over te brengen op anderen kwam in
de loop der jaren. Boswachter Hans van der Meijs, een bekend gezicht voor veel
Vogelwijkbewoners die geregeld in de aangrenzende duinen vertoeven, is vorige
maand met pensioen gegaan. Gelukkig blijft de gepassioneerde natuurbeschermer
en -liefhebber nog wel doorgaan met excursies en zijn werk voor NatuurWijs waar
vooral basisscholen gebruik van maken.
Hans is een geboren en getogen Westlander.
Zijn vader was groenteteler, onder ‘koud glas’:
,,Hij heeft nooit meegedaan aan schaalvergroting en modernisering. Hij hield het bij
groente in een onverwarmde kas en kon daar
goed van bestaan. Zijn perceel grensde aan een
kerkhof, met veel bomen, net een bos. Daar is
mijn interesse voor de natuur ontstaan. Ik ging
dingen opzoeken, informatie verzamelen.”

18
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Op een dag kreeg Hans een verrekijker en trok
hij erop uit om vogels te spotten, bijvoorbeeld
in het natte duingebied De Banken bij ‘s-Gravenzande. ,,Daar kwam je andere vogelaars
tegen en daar leerde je weer van.”
Het lag daarom voor de hand dat hij na de middelbare school koos voor een studie biologie in
Leiden. Hij haalde daar zijn kandidaats, maar
kwam erachter dat de praktijk van studenten-

assistent en het helpen met excursies hem
vooral aansprak. ,,Ik was meer het type dat
graag in de natuur bezig is en meer het docententype.” Na een pauze waarin hij een wereldreis van ongeveer een jaar maakte, bracht een
leer-werkplek bij de stichting Zuid-Hollands
Landschap in het Staelduinse Bos hem dichter
bij die wens. Hij volgde de opleiding Land
schapsbouw, deed daarna een avondstudie
leraar biologie en een bijscholing voor docent
bijenteelt.
Leerschool
Toen Hans de kans kreeg om bij de gemeente
Den Haag in dienst te komen als praktijkdocent groensector op het LeerWerkcentrum,
greep hij die met beide handen aan. Het centrum schoolde uitkeringsgerechtigden voor allerlei beroepsrichtingen, heel praktijkgericht,
en begeleidde ze naar de arbeidsmarkt. Menig
werkloze vond via de opleiding en begeleiding
van Hans een baan in de tuinbouw of bij een
hovenier. ,,Dat was voor mij een goede leerschool. Je doet veel mensenkennis op en leert
omgaan met veel verschillende situaties.”
In 2001 kwam hij in dienst van het team Bos
wachters van de gemeente Den Haag en bleef
dat vervolgens 21 jaar. Deze afdeling van de
Dienst Stadsbeheer telt 12 voltijds medewerkers en is verantwoordelijk voor het toezicht
op bijna alle parken in Den Haag, inclusief
de duinen, en delen van Wassenaar, zoals de
landgoederen Clingendael en Oosterbeek.
,,Eigenlijk heel veel werk voor weinig mensen.
Je werkt altijd in koppels van twee. Maar soms
zijn er mensen ziek of ze hebben vrij, dus het
komt regelmatig voor dat je maar met een
paar koppels in de natuur aanwezig bent.’’
Honden
De hoofdtaak van de boswachters is toezicht
houden op het juiste gebruik van de bossen
en parken. Zo moeten bijvoorbeeld honden in
de duinen en de meeste parken, behalve in de
Bosjes van Poot, altijd aangelijnd zijn. Dat leidt

nog wel eens tot botsingen tussen boswachters en hondenbezitters. ,,Loslopende honden
verstoren vogels en andere dieren en ze laten
een geurspoor achter waardoor wild en vogels
vaak langdurig wegblijven. Bovendien is de
ontmoeting met een loslopende hond niet altijd aangenaam voor andere recreanten’’, zegt
Hans. ,,Eenmalige bezoekers zijn vaak niet op
de hoogte van de aanlijn-regel. Maar er zijn
ook Vogelwijkbewoners die wéten dat je de
hond aan de lijn moet houden en dat bewust
tóch niet doen.”
De gevolgen van veelvuldig rondbanjerende
honden zijn volgens hem in het officiële
‘losloopgebied’ Bosjes van Poot goed te zien.
,,Daar komen geen konijnen meer voor en
nog maar weinig laag broedende vogels.”
Gedaanteverandering
Het Westduinpark heeft in de vorige eeuw
door een drietal oorzaken een forse gedaanteverandering ondergaan. Hans doceert: ,,Ten
eerste werd het kale duingebied vanaf 1926
in het kader van de werkverschaffing gecultiveerd. Paden werden aangelegd, humusrijke
grond werd toegevoegd en er werden bomen
(waaronder dennen) en struiken aangeplant,
zoals de sindsdien weelderig tierende rimpelroos. Ten tweede minimaliseerde in de
jaren vijftig de konijnenstand als gevolg van
de konijnenziekte myxomatose en later in
de jaren negentig opnieuw door het RHD/
VHS-virus waardoor veel konijnen stierven.
Doordat er veel minder konijnen waren, werd
jong opkomend groen niet meer weggegeten.
Konijnenziekten steken regelmatig de kop op,
waardoor de konijnenstand lager blijft dan
in het verleden. Het natuurlijke beheer werd
daardoor ernstig verstoord. Ten slotte zijn de
afgelopen jaren de gevolgen van de overmatige uitstoot van stikstof steeds meer zichtbaar
geworden. Door al deze oorzaken was het
duingebied geleidelijk dichtgegroeid en was
er nauwelijks nog open stuivend duin over.’’
Het grootschalige natuurherstelproject in de
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Natuurlijk stuifduin

NatuurWijs. Via die organisatie trekken basisschoolklassen de natuur in en leren die
kennen via opdrachten en spelvormen. En
dat op verschillende momenten in het jaar.
Daarnaast begon Hans vanaf 2015 natuur-uitstapjes te organiseren voor de groepen 5 en
6 van Haagse basisscholen, onder het motto
‘Kijken door de ogen van de boswachter’, een
soort mini NatuurWijs-excursie van 2 uur.
,,NatuurWijs blijf ik na mijn pensionering
doen en daar is vanuit de scholen veel belangstelling voor,” zegt hij.

duinen langs het Zuiderstrand, ongeveer tien
jaar geleden, bracht op veel plekken de oorspronkelijke staat van open stuivend duin
terug. Hans: ,,Eerst zag je herstel van de fauna,
maar het herstel van de oorspronkelijke flora
duurt langer. Inmiddels zijn de effecten van
de ingreep duidelijk zichtbaar. Om de natuur
meer rust te geven is trouwens ook het aantal
paden verminderd.’’
Stikstof
Het Westduinpark is Natura 2000-gebied.
Een jaarlijkse uitstoot van 10 kilo stikstof kan
de natuur in het gebied aan, maar de huidige
praktijk is dat het draagvlak van het gebied
voor stikstofopname vele malen wordt overschreden. De uitstoot van stikstof wordt hier
vooral veroorzaakt door verkeer, industrie en
scheepvaart. ,,In plaats van walstrobremraap,
geel walstro en kleine steentijm en rondvliegende tapuiten zien we nu vooral heel veel
duinriet, rimpelroos, braam en brandnetel’’,
stelt de boswachter vast.
Omdat hij als boswachter niet alleen toezicht
wilde houden en bezoekers vertellen wat ze
niet mogen, wilde hij ook graag kennis overbrengen. ,,Ik begon daarom excursies in het
duingebied te organiseren, in voor- en najaar,
om de flora en fauna en de resultaten van het
natuurherstel te laten zien.”
Hans volgde ook een opleiding bij de Stichting

Duinexcursie voor kinderen

Bruinvis spotten
Officieel gaat hij pas op 1 januari 2023 met
pensioen, maar door een stuwmeer aan vrije
dagen is z’n pensioentijd al in augustus begonnen. Dat betekent niet direct een zee aan
vrije tijd, want zoals gezegd blijf ik excursies
geven. Maar ook voor mezelf ga ik graag de
natuur in. Rustig een strandwandeling maken
bijvoorbeeld. Thermoskan mee, kijken of ik
een bruinvis kan spotten, of zeehonden. En
roodkeelduikers of een Jan van Gent op zoek
naar een prooi. Even in zee zwemmen ook. En
ik heb mijn bijenkasten nog, een hobby die ik
deel met mijn vriendin. En af en toe sportduiken tijdens vakanties.”
Het zal moeilijk worden om het Haagse boswachtersteam weer aan te vullen. Een rasverteller met een combinatie van passie, opleiding
en ervaring zoals Hans tref je niet vaak aan.
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De Parkiet moet het na 22 jaar
zonder ‘meester Snijders’ doen
Met de zomervakantie in het verschiet nam basisschool De Parkiet begin juli
afscheid van de populaire docent Geert Snijders, onder de leerlingen beter bekend
als ‘meester Snijders’. Voor Geert was een vertrek in stijl voorbereid, met veel
ludieke, artistieke en creatieve elementen, want Geert was vele jaren lang de spil in
het cultuuronderwijs op school.

Kort na de eeuwwisseling, in het jaar 2000,
kwam meester Snijders het schoolteam van
De Parkiet versterken. Het was voor hem een
ideale werkplek: omdat hij in de Bomenbuurt
woonde (en nog steeds woont) kon hij te voet
naar school. Al snel kwamen Geerts bijzondere
talenten aan het licht. Hij kan prachtig tekenen
en heeft een passie voor kunst en cultuur, een
vaardigheid en hobby die hij enthousiast op
zijn leerlingen in de ‘middenbouw’ wist over
te brengen. Zo liet hij de kinderen in zijn klas
genieten van artistieke schoonheid en groeien
in hun creatief proces. Door zijn inzet en
geestdrift werd er op de hele school meer en
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meer aandacht aan cultuuronderwijs besteed.
Er werden veel uitjes naar musea gemaakt, de
podiumkunsten kwamen op de school tot bloei
en de kinderen gingen ook vaker de natuur in.
Meester Snijders werd de cultuurcoördinator
voor de hele school en op den duur verzorgde
hij lessen in ‘beeldende vorming’ in alle groepen 3 t/m 8.
Voorstelling
Op zijn afscheidsdag werd Geert thuis met een
fraaie auto door een oud-leerling opgehaald en
naar school gebracht, waar hij door alle klassen
werd toegezongen. Omdat hij bij het jaarlijkse

kleutercircus altijd de rol van circusdirecteur
speelde, werd hij nu ook als zodanig aangekleed.
Vervolgens kreeg de vertrekkende meester bij
wijze van afscheidstraktatie op het schoolplein
de hilarische voorstelling Dolfijnen van theatergroep Hilaria voorgeschoteld, waarbij niet alleen hij, maar alle Parkietleerlingen toeschouwer mochten zijn.
‘s Middags ging Geert op tournee langs alle
klassen, die allemaal iets voor hem in petto
hadden: een optreden en prachtige portretten,
waarbij elke klas een andere kunststijl had ge-

hanteerd. Na schooltijd was er een afscheidsborrel voor ouders, (oud-) collega’s, familie
en genodigden. Ter afsluiting toog het hele
Parkiet-team ’s avonds naar een restaurant
voor een afscheidsdiner.
Martine Boon, directeur van De Parkiet, prees
Geert voor diens collegialiteit en creativiteit
en z’n aandacht voor taal. ,,Hij heeft heel veel
kinderen blijvend mooie herinneringen bezorgd en hij heeft De Parkiet achtergelaten met
cultuuronderwijs dat er wezen mag en ervoor
gezorgd dat dit dankzij zijn inspiratie wordt
voortgezet.’’

Bach-orgelconcert in Houtrustkerk op 9 oktober
Op zondag 9 oktober van 12.00 tot 12.30 uur geeft Marieke Stoel in de Houtrustkerk (aan
het eind van de Beeklaan) een gratis toegankelijk orgelconcert met louter werken van Johann
Sebastian Bach.
Marieke, vaste cantor-organist van de uit 1936 daterende kerk en dus zeer vertrouwd met het
instrument van de fameuze Duitse orgelbouwer Klais, opent het concert met de Prelude en
Fuga in E mineur, BWV 548. Vervolgens speelt zij een aantal stukken uit Bachs Orgelbüchlein.
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De Vogelwijk telt meer vogels
dan je denkt
Door Hans Elders,
(Wijkbewoner en voorzitter Haagse Vogelbescherming)

Bij lezing van het juninummer was ik aangenaam verrast over het beschreven initiatief
in de Vliegenvangerlaan, waar enkele buurtbewoners kale plekken in het (gemeentelijk)
middenperk hebben verfraaid met de aanplant van lijsterbes, vlier, meidoorn, vlinderstruik,
sering en goudenregen. Het resultaat: de populatie aan vogels en insecten ter plekke groeide
enorm. De initiatiefnemers noemden maar liefst 25 vogelsoorten die tegenwoordig in de
Vliegenvangerlaan op bezoek komen. ‘Hebben wij wel zo veel vogelsoorten in onze wijk?’
vroegen sommige lezers zich misschien af. Jazeker!
Sovon Vogelonderzoek Nederland begon in samenwerking met Vogelbescherming Neder
land in 2007 het zogeheten MUS-project
(Meetnet Urbane Soorten). Het doel daarvan
was om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de aantallen stadsvogels. Elk gebied wordt in een jaar drie keer geteld. Ook
onze Vogelwijk maakte deel uit van dit onderzoek. Hier werden in totaal jaarrond zo’n 50
verschillende vogelsoorten waargenomen:
aalscholver
blauwe reiger
boomklever
boomkruiper
bosrietzanger
braamsluiper
buizerd
Canadese gans
ekster
fitis
fuut
gaai
gekraagde roodstaart
gierzwaluw
groene specht
groenling
grote bonte specht
halsbandparkiet
heggenmus
houtduif
kauw
kleine karekiet
kleine mantelmeeuw
knobbelzwaan
kokmeeuw
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koolmees
meerkoet
merel
nachtegaal
nijlgans
ooievaar
pimpelmees
putter
roodborst
scholekster
sperwer
spreeuw
staartmees
stadsduif
tjiftjaf
Turkse tortel
vink
waterhoen
wilde eend
winterkoning
zanglijster
zilvermeeuw
zwarte kraai
zwartkop

waterhoen

Dit houdt dus in dat één laan in de Vogelwijk
zo’n 50 procent van alle vogelsoorten die de
wijk frequenteren op bezoek heeft gehad. Een
geweldig resultaat en een pracht voorbeeld!
Categorieën
Vogelsoorten kunnen in categorieën worden
verdeeld. Wat dat betreft komt de Vogelwijk
tot de volgende uitkomsten (in afgeronde percentages):
Categorie

%

watervogels

6

zangvogels

32

kraaiachtigen

15

meeuwen

8

duiven

6

gebouw’broeders’

28

(gierzwaluw, zwarte roodstaart, huismus, spreeuw)

halsbandparkieten

1

overige

2

Het wat uitgebreidere onderzoek van Sovon
laat voor de Vogelwijk echter een wat andere
‘toplijst’ zien. Van deze vijftien soorten die
geregeld in de wijk worden gesignaleerd,
neemt verrassenderwijs de gierzwaluw de eerste plaats in. Wil je deze zomergast zien, dan
moet je vooral in de lucht kijken, want landen
doen ze nauwelijks. Bij een tuinvogeltelling
komen ze dan ook niet in beeld.

koolmees

Tuinvogeltelling
Wij hebben in Nederland ook een jaarlijkse
nationale tuinvogeltelling. Hieronder staan
de tien meest getelde vogels in onze Vogel
wijktuinen. Het is interessant te zien hoe
onze wijk afwijkt van de rest van Den Haag
en Nederland.

Vogelwijk

Den Haag

Nederland

kauw

koolmees

huismus

koolmees

houtduif

koolmees

houtduif

kauw

merel

merel

merel

pimpelmees

pimpelmees

pimpelmees

vink

ekster

ekster

kauw

halsbandparkiet

halsbandparkiet

houtduif

roodborst

vink

ekster

heggenmus

roodborst

Turkse tortel

vink

huismus

roodborst

gierzwaluw
kauw
merel
houtduif
zwarte kraai
kleine mantelmeeuw
koolmees
pimpelmees

winterkoning
zilvermeeuw
roodborst
zwartkop
tjiftjaf
nijlgans
ekster

In elk geval is duidelijk dat de Vogelwijk z’n
naam eer aandoet, omdat er zeer veel soorten
vogels te zien zijn.
Wilt u meer informatie over vogels, dan kunt
u op de website www.vogelvisie.nl alle informatie krijgen over de 286 Nederlandse vogelsoorten – een bezoek zeker waard! Bij de Haagse
Vogelbescherming (www.haagsevogels.nl) kunt u
bij video’s de ‘bewegende beelden’ van heel veel
vogels zien.

zwartkop
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Papegaailaan viert
zwoel zomers
feest in Hollandse
sferen
Door Yvonne Brouwer

Het weer was allesbehalve ‘typisch
Hollands’, want op zaterdag 20
augustus waren de namiddag en
avond in de Papegaailaan warm
en zwoel. Na enkele jaren van
onderbreking hadden we er weer een
straatfeest zoals vanouds, met ditmaal
als thema: Holland! Ruim 75 bewoners
namen eraan deel.
Het begon met een straatquiz, waarbij alle
aanwezigen werden ‘gehusseld’ in vier groepen: Rood, Wit, Blauw en Oranje. Aangezien
er de laatste tijd veel nieuwe bewoners bij
zijn gekomen, werd op deze manier het kennismaken vergemakkelijkt.
Daarna ging men massaal aan de burgers
en satés die door een paar bewoners werden
gebakken. Ook hadden veel feestgangers zelf
borrelhapjes, salades en toetjes meegenomen.
Na het eten (en drinken) konden de vier groepen met elkaar touwtrekken. De kinderen
mochten ook meedoen, maar het springkussen, de tafeltennistafel en trampoline waren
natuurlijk ook aantrekkelijk. Groep Blauw
won en ontving twee koude flessen Prosecco,
klaar voor onmiddellijk gebruik.
De straat was de hele middag al afgezet, dus
kon er volop worden gespeeld, gesprongen
en gekrijt. Met de muzikale omlijsting van
Jerry Velberg (die elk jaar bij ons terugkomt!)
was het een fantastische middag en avond.
Volgend jaar weer!
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Blije bijen, blije mensen
Bijen zijn onze vrienden. Een bij is een bijzonder wezentje waar we helaas niet zo
veel over weten. Bijen en natuurlijk ook andere insecten zorgen voor bestuiving van
bloemen waardoor vruchten kunnen ontstaan. 75% van wat we eten wordt
door insecten bestoven, maar het totale aantal bijen is de afgelopen
decennia met zo’n 75% afgenomen. Monocultuur en het gebruik van
gif is de oorzaak van grote sterfte onder deze noodzakelijke diertjes. Het
goede nieuws is dat u de bijen kunt helpen!
Tips voor een bij-vriendelijke tuin
1. Weg met de nette tuin! Laat snoeiafval en
blaadjes liggen. Zo vinden insecten plekjes
om zich te nestelen. Als bijeffect voorkom je
uitdroging van de tuin en je creëert een fijne
plek voor egels en vogels.
2. Plaats bij-vriendelijke planten (zie kader).
3. Gebruik geen gif. Bijen, maar ook andere
insecten, vogels en egels, gaan hier dood
aan.
4. Plaats een insectenhotel. Let op: dit heeft
alleen zin als er voldoende insectenvoedsel
in de buurt is. Er zijn trouwens veel slechte
‘hotels’ in omloop.
5. Koop biologische zaden en planten. Die zijn
niet met gif behandeld.

Een kijkje in het leven van de bij
Gedurende de wintermodus is het leven van
de bij óók bijzonder. De werkbijen zitten gedurende de koude dagen om de koningin heen en
zorgen ervoor dat zij op temperatuur blijft. Net
als bij pinguïns gaat de buitenste laag bijen geleidelijk aan naar binnen en de binnenste naar
buiten. Zo overleeft de koningin.

koningin

dar

Ter inspiratie een overzicht van geurende en kleurrijke planten
waar met name bijen u dankbaar voor zijn.
Algemeen
(voor honingbijen en diverse wilde bijensoorten)
Veronica longifolia, Lange Ereprijs
Aruncus dioicus, Geitenbaard
Hesperis matronalis, Damastbloem
Thymus serpyllum, Wilde Tijm
Salvia officinalis, Salie
Origanum vulgare: Wilde Marjolein
Stachys byzantina: Ezelsoor
Lathyrus latifolius: Brede lathyrus
Coreopsis verticillata Meisjesogen
Aster ageratoides: Herfstaster

Wilde flora (natuurlijke tuin)
Reseda lutea/luteola: wilde Reseda/Wouw
Centaurea jacea: Knoopkruid
Leonurus cardiaca: Hartengespan
Pulmonaria officinalis: Longkruid
Campanulasoorten (Klokjes)
Malva moschata: Muskuskaaskruid
Brassica napus: Koolzaad
Achillea millifolium: Gewoon duizendblad
Leucanthemum vulgare: Gewone Margriet
Vicia cracca: Vogelwikke

NB: Hedera (klimop) is ook goed voor bijen. Door niet te snoeien ontstaan geurende bloemen waarin bijen
in het najaar nectar vinden.

28

De Vogelwijk . september 2022

werkster

Als het voorjaar aanbreekt, maken de werksters de boel weer schoon zodat de koningin
weer eitjes kan leggen: tot wel 2000 per dag.
Als er te veel bijen zijn, maken de bijen door
middel van koninginnencellen nieuwe koninginnetjes. Er blijft er één over en die vliegt op
een bepaalde dag naar 1.5 km hoogte. Daar
vindt het grootste bijenfestival plaats. Alle
nieuwe koninginnetjes uit de omgeving en
alle darren (mannetjes) komen daar bij elkaar.
Het is een fascinerend fenomeen, waarvan
niemand het fijne weet.
Een nieuw huis en een tuin
Het afgelopen jaar zijn tientallen tuinen in
onze wijk verrast met nieuwe eigenaren.
Onze tip aan deze nieuwe wijkbewoners: laat
je het eerste jaar verrassen door je tuin. Kijk
wat er opkomt, wat de zon en schaduwplekken zijn en wat wanneer bloeit.
Kijk ook om je heen om een idee te krijgen
welke planten het in het Vogelwijkklimaat
goed doen. Je kunt ook een beroep doen op
een van onze tuinbuddy’s. Zij denken graag
met je mee. Stuur een berichtje aan:
groenverleidersvogelwijk@gmail.com
Heb je groene vingers en wil je je kennis
delen? Meld je dan aan als tuinbuddy. Stuur
een berichtje via het emailadres van de groenverleiders.
Appgroep ‘Red de plant’
Gaat je tuin op de schop en heb je planten
over? Via de appgroep ‘Red de Plant’ brengen
wij vraag en aanbod bij elkaar. Het afgelopen
jaar zijn zo heel wat planten geadopteerd. Ze
maken het goed. Wil je opgenomen worden in
deze appgroep? Stuur ons een mailtje.

Opslag rioleringsmateriaal
aan begin Laan van Poot
verdwenen
Zeventien maanden lang, sinds maart vorig
jaar, is een flink gedeelte van een parkeerstrook
aan het begin van de Laan van Poot in gebruik
geweest als opslagplaats voor rioolmaterialen.
De opslag was bestemd voor een rioolvernieuwingsproject in het Statenkwartier. De gemeente
had in die wijk geen geschikte opslagplek voor
de nieuwe buizen en kolken kunnen vinden.

Door de achter hekken opgestapelde materialen was de Laan van Poot ter plekke een stuk
smaller geworden. Voor fietsers en andere tweewielrijders was het vooral in het donker uitkijken geblazen, omdat ze makkelijk tegen de ver
uitstekende hekfunderingen konden rijden.
Op verzoek van de wijkvereniging zijn die na
enige tijd meer naar achteren geschoven. Eind
juli is de rioolopslagplaats opgedoekt, een half
jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Inmiddels is het op de bewuste plek weer business as usual, hetgeen wil zeggen: veel gratis
geparkeerde busjes of campers en andere auto’s, in een aantal gevallen voorzien van een
buitenlands kenteken.

Groene groet van de Groenverleiders
Dick, Eva en Bernadette
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KortOm
K or te bericht en en aa nk ond i gi ng v a n e v e ne me nte n i n d e b u u rt

Introductie ‘Beweegdagen’ voor
Ouderen bij SVV Scheveningen
In 2015 werd in Scheveningen de stichting
Club van de Toekomst opgericht, die activiteiten organiseert voor ouderen in het stadsdeel
Scheveningen en omstreken. Vanaf 13 oktober
aanstaande is de Club van de Toekomst ook actief in de Vogelwijk, en wel in het clubgebouw
van voetbalvereniging SVV Scheveningen, te
bereiken via de ingang naar het tennispark
Houtrust aan het begin van de Laan van Poot.
Het is de bedoeling dat er onder professionele
begeleiding maandelijks twee ‘beweegdagen’
voor senioren (55-plussers) plaatsvinden.
Kosten: 12,50 per maand. Ter introductie hiervan is er op donderdag 29 september om 10.30
uur op het terrein van SVV Scheveningen een
kennismakingsbijeenkomst.
Na de ontvangst met koffie is er een algemene presentatie in het clubhuis, met onder
anderen een beweegcoach en fysiotherapeut.
De bezoekers kunnen ook met andere activiteiten op het terrein van SVV Scheveningen
kennis maken, zoals bridge, sjoelen of het
‘walking football’. De Stichting Noordzeevis
uit Scheveningen verzorgt die dag een lekker
lunch-hapje en rond 14.00 uur wordt het programma afgesloten met een drankje.
Dit evenement is voor iedereen gratis toegankelijk, maar wijkbewoners die erheen willen,
wordt verzocht zich vooraf even aan te melden
bij Yvonne Brouwer, via het mailadres
von.brouwer@gmail.com of telefonisch via 0614658979.

Pianiste Else Krijgsman geeft
weer serie huiskamerconcerten
Al bijna twintig jaar geeft pianiste Else Krijgs
man in haar concertsalon aan de Laan van
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Poot 298 enkele malen per maand een pianorecital ten beste, waarbij ze niet alleen speelt
maar ook iets vertelt over de componist en
de achtergrond van de composities. Ondanks
het bereiken van de 91-jarige leeftijd in mei
jongstleden weet ze nog van geen ophouden.
Op 11 september begint ze weer een nieuwe
concertreeks, met werken van onder anderen Chopin, Beethoven, Bach, Debussy en
Schubert. ,,Ik heb er nog altijd plezier in, dus
waarom zou ik er dan mee stoppen?’’, zegt ze.
De concerten beginnen altijd op zondagochtend om 11.30 uur. Bezoekers betalen 15 euro
per persoon, maar Else schenkt die inkomsten
zoals gewoonlijk aan Artsen zonder Grenzen.
In verband met de beperkte ruimte dient men
zich wel van te voren aan te melden via
krijgsman.else@gmail.com
De concertdata voor de komende maanden
zijn:
11, 18 en 25 september
9, 16 en 23 oktober
6, 13 en 20 november
Traditiegetrouw staan de concerten in de
decembermaand en op Nieuwjaarsdag geheel in het teken van Franz Schubert. Deze
Schubertiades beginnen ’s middags om 15.30
op zondag 18 december, tweede kerstdag
(maandag 26 december) en zondag 1 januari.

Vogelwijkpopkoor zoekt zangeressen
Veel wijkbewoners weten niet dat de Vogelwijk
al twaalf jaar een geheel uit vrouwen bestaand
popkoor kent. Onder het motto ‘We worden
blij van zingen’ brengt het koor meerstemmige harmonieuze ‘feelgood songs’ ten gehore, zoals Make you feel my love van Adele,

�
Perfect van Ed Sheeran, Shallow van
Lady Gaga, Thank you for the music
van Abba, Theme from Mahogany van
Diana Ross en Time after time van
Choir! Choir! Choir!
Het koor bestaat momenteel uit een
dozijn vrouwen. Er kunnen er nog
wel een paar bij! Elke dinsdagmiddag
wordt er gerepeteerd. Meld je aan en
ontvang meer informatie bij Marjan
Scheeres: marjanscheeres@gmail.com

CPC-loop op zondag 25 september
Na tweeënhalf jaar van afgelastingen
wegens de corona-pandemie wordt op
zondag 25 september weer de traditionele Haagse CPC-loop gehouden.
Hardlopers kunnen kiezen voor een
halve marathon, 10 km, 5 km en voor
de jongste deelnemers zijn er trajecten van 2,5 en 1 km uitgezet.
Voor het eerst in de 46-jarige geschiedenis van het evenement vindt
de CPC in het najaar plaats, want
normaal gesproken is het een lente-activiteit. Oorspronkelijk was de
CPC dit jaar gepland op 13 maart,
maar vanwege onzekerheid over de
anti-coronamaatregelen is de datum
naar september verschoven. De start
van alle afstandsparcoursen is op
de Koningskade bij het Malieveld.
Vanzelfsprekend zullen alle wegwerkzaamheden in de stad (o.m. vanwege
de aanpassingen aan het tramtracé in
het Zeehelden- en Statenkwartier, die
nog tot januari en maart 2023 duren)
worden omzeild. Inschrijvingen zijn
nog mogelijk via:
www.nncpcloopdenhaag.nl

Haar moment
In haar eigen domein, op schoot
rolt ze zich op, rondt de staart in een fraaie
arcade, legt de kop bevallig tussen de poten
dit is haar moment
haar oog gaat tevreden even open even dicht
en vanuit de bonte vacht klinkt een gedempte
onwereldse toon die ieder die haar
hoort om de vinger spint
het woord ‘liggen’ beeldt ze hier
volledig en onvoorwaardelijk uit, voltooit
het bestaan zonder iets te willen, zonder
iets te zijn, zij is het zijn
hoeveel yoga, therapie, meditatie gaan
er aan vooraf om deze staat te bereiken
monnikenwerk, maar door alleen al naar een
katachtige te kijken kom je een heel eind

Olga Millenaar
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Vogelwijkagenda
Donderdag
15
september

Vanaf 20.00 uur: Algemene Leden
vergadering van de wijkvereniging in
het tennisclubgebouw van Houtrust
aan het begin van de Laan van Poot
(ingang naast de squash-hal). Op de
agenda o.m. bekendmaking uitslag
gemeentelijke Vogelwijk-enquête.
Inloop vanaf 19.40 uur.

Maandag
19
september

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie,
een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van
Tennispark Houtrust.
Elke wijkbewoner is welkom.

Maandag
26
september

Vanaf 17.30 uur: Borrel en driegangenmenu van de Vogelwijk Dinerclub,
een gezellige groep wijkbewoners
waarbij iedereen kan aanschuiven.
Locatie: Brasserie Mondriaan in
het winkelcentrum De Savornin
Lohmanplein. Aanmeldingen en nadere informatie bij Hedy de Munk
via hmdemunk@gmail.com

Donderdag
29
september

10.30 uur: Informatiebijeenkomst
over ‘Beweegdagen voor ouderen’ in
het clubgebouw van voetbalvereniging SVV Scheveningen, te bereiken
via de entree naar het tennispark
Houtrust.

Maandag
3
oktober

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie,
een ongedwongen ontmoeting van
wijkgenoten in het paviljoen van
Tennispark Houtrust.
Elke wijkbewoner is welkom.

Maandag
17
oktober

10.30 – 12.00 uur: HoutrustKoffie
(zie hierboven)

Vogelwijk-kerstkoor
bereidt zich voor op
optredens in december
Na succesvolle ervaringen in de afgelopen
jaren wordt er ook dit najaar weer een Vogel
wijk-kerstkoor gevormd, dat in december enkele optredens zal verzorgen. Alle mannen
en vrouwen die van zingen houden, zijn hartelijk welkom! Inmiddels hebben zich al 23
oud-koorleden aangemeld.
Op maandag 10 oktober wordt er om 20.00
uur in de Heldringschool (IJsvogelplein) weer
begonnen met repetities. Die zullen tot begin
december in principe elke maandagavond
plaatsvinden, met uitzondering van 24 oktober (herfstvakantie) en 5 december (sinterklaasfeest). Na afloop van elke repetitie wordt
er gezamenlijk nog iets gedronken.
Marieke Stoel is weer de dirigente. Zij maakt
aan de koorleden die zich hebben opgegeven
eind september het repertoire bekend.
Zoals het er nu naar uitziet, staan er in elk
geval drie optredens op het programma:
• maandagavond 12 december in woonzorgcentrum Duinhage
• zaterdagmiddag 17 december op een locatie
van Parnassia
• maandagavond 19 december in het kerkje
aan de Rietzangerlaan
De wijkvereniging betaalt de zaalhuur voor de
repetities en de deelnemers betalen 35 euro
p.p. voor de verdere kosten.
Meld u aan bij Marjan Scheeres:
marjanscheeres@gmail.com
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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

HUIS TE HUUR IN SPANJE - Nazomeren in
Spanje? Ons huis in Vinaros in Spanje (aan de kust
tussen Barcelona en Valencia) is nog te huur van
10 september tot 2 oktober. 50 m van het strand,
grote tuin, max. 4 personen, 5 km van het centrum.
Inlichtingen bij Marijke van Iterson, tel. 06 409
29614.
HUISHOUDELIJKE HULP - Onze hulp zoekt een
extra adres voor huishoudelijk werk. Voor meer
informatie mag u mij bellen: Suzy van Braak,
Talinglaan, 06-53120544.
GEZOCHT - Wij zijn per direct op zoek naar een
lieve en betrouwbare oppas voor onze twee kinderen van 7 en 5 jaar voor 2 middagen in de week vanaf
14.30-17.30 (bij voorkeur di- en donderdag) in overleg. Inclusief ophalen uit school (Vogelwijk), eventueel sport, maar vooral lekker spelen! Interesse?
Graag een reactie naar: 06-46812943.
GEZOCHT - Wij zoeken iemand die tegen vergoeding twee middagen per week (ma-vrij) onze hond
Pepper wil uitlaten in de duinen of in de Bosjes van
Poot. Pepper is een lieve rustige hond, 1 jaar, geadopteerd uit Italië dus een mix van verschillende
rassen, met een schofthoogte van 40 cm. Wij wonen
op het Fazantplein. Tel: 06-30174853. Lotte.
STALLINGSPLAATS - Parkeerplek te huur voor personenauto in kleinschalige parkeergarage onder appartementencomplex aan de Dr. Lelykade. Doorrij
hoogte 2.10 m. Geen minimale huurperiode. Karin
Yspeert. k.yspeert@hetnet.nl of 06-13755431.
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VERTALINGEN - Vertalingen Ned-Eng & Eng-Ned.
Gespecialiseerd op het gebied van internationale
land- en tuinbouw. Robert Stunt, info@avertaal.nl
GRATIS AF TE HALEN - Zes jaargangen van het tijdschrift G-Geschiedenis. Maandelijks een kennismaking met de geschiedenis vanaf het stenen tijdperk
tot het heden. In elke editie een centraal thema. Ook
handig voor (profiel)werkstukken. Meer informatie:
karindonk@gmail.com of 06-43704050.
GEZOCHT - Wij zijn op zoek naar een betrouwbare
hulp (vrouw) voor de huishouding, ca 6-8 uur/week.
Leeftijd tot 40 jaar. Graag contact opnemen met
Lisette van Wijk, tel. 06-24880066.
VIOOLLESSEN - De vioolleraar van onze kleindochter heeft nog ruimte voor nieuwe leerlingen. Hij
rondt zijn master ‘Instrumental and Vocal Learning
and Teaching’ aan het conservatorium binnenkort
af. De lessen zijn 1x per week, naar keuze 30, 45
of 60 min. De voertaal is Engels of Indonesisch.
Meer informatie: nantaviolin.wordpress.com Email:
nantaviolin@gmail.com Bel: 06-27539557 (Yusuf
Prabananta Fini) of met Greetje Velema, tel 0623254199.
HUISHOUDELIJKE HULP – Onze nette huishoudelijke hulp heeft nog tijd voor een ander adres. Voor
informatie en/of referentie kunt u mij bellen: 0637011908 (M. van Ewijk

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 ouderenconsulent Linda Hagen via:
(070) 205 24 80 of (06) 81 28 94 86,
e-mail: l.hagen@wijkz.nl.
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
Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Lodewijk de Haes, Spotvogellaan 3
tel. 06 19007710
e-mail: bestuur@vogelwijkdenhaag.nl
Penningmeester
Adam Braithwaite
Nieboerweg 224
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Portefeuille Openbare ruimte
Paul Lohmann
Nieboerweg 228, tel. 06 14355222
e-mail: pag.lohmann@gmail.com
Portefeuille Sociale Wijkzaken
vacant

Commissies
Verkeer
Stef Tours, Fred van der Burg, Huub Cramer
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Kinderactiviteiten
Alphons Jacobs, Kiplaan 8
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
Ouderenactiviteiten
Flip Petri (06-22711850), Yvonne Brouwer,
Marjan Scheeres
e-mail: ouderen@vogelwijkdenhaag.nl
Platform 112Vogelwijk (buurtveiligheid)
e-mail: 112vogelwijk@vogelwijkdenhaag.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
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Activiteiten
& Clubs
Houtrustkoffie
Gezellige ontmoeting met wijkgenoten elke
eerste en derde maandag van de maand van
10.30-12.00 uur
Vogelwijk Dinerclub
Elke laatste maandag van de maand eten op
diverse locaties. Informatie bij Hedy de Munk,
e-mail: hmdemunk@gmail.com
Huiskamerbridgeclub
Elline van Dijk, tel. 3659257,
e-mail: bridgevogelwijk@gmail.com
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
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45, Segbroek College, Klaverstraat
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02,
e-mail: inekecastel@gmail.com
Seniorengym (m/v)
Zaterdag 10.00-11.00 uur in de Heldringschool
Quintana v.d. Willigen, qvanderwilligen@gmail.com
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur in sportcomplex
Westduin, Laan van Poot 355A.
Contact: Hans van Schuylenburch, tel. 06 29045258
Willem Korteweg, tel. 06 11928401
Werkgroep AED Vogelwijk
aedvogelwijk@gmail.com, tel. 06 53414041

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

