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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.

Twee belangrijke gebeurtenissen markeerden de
afgelopen maand de Haagse geschiedenis. Ten eerste
de Nuclear Security Summit van 24 en 25 maart en ten
tweede de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.
De NSS-conferentie bracht de grootste veiligheidsoperatie mee die ooit in het naoorlogse Nederland heeft
plaatsgevonden. In veler beleving leek het soms echt
oorlog te zijn. Een IJzeren Gordijn rond het World
Forum, zwaarbewaakte checkpoints, tal van andere
veiligheidsmaatregelen (soms onbegrijpelijk, want
bijvoorbeeld op de Koninginnegracht mochten tijdens
de conferentie niet eens fietsen tegen de gevels staan),
twee dagen lang bijna 20.000 politiemensen, marechaussees en militairen op de been, ronkende helikopters en F16’s in de lucht en slagschepen voor de kust.
Het was allemaal indrukwekkend, maar ook ietwat
absurdistisch en intimiderend. Daarnaast paste toch
ook bewondering voor de wijze waarop deze operatie
is voorbereid, geregisseerd en uitgevoerd. Den Haag
heeft zich in elk geval op de kaart gezet als stad die
een dergelijke klus aankan.
De raadsverkiezingen hebben weliswaar geen aardverschuivingen teweeg gebracht die een totaal nieuwe
orde inluidden, maar er waren toch enkele opmerkelijke uitslagen. Het forse verlies van de PvdA (4 zetels
minder) en de winst van de Haagse Stadspartij (van 2
naar 5) waren voorzien, maar de voorspelling dat de
PVV de grootste fractie zou worden, kwam niet uit. Die
medaille ging naar D66 (8 zetels). Verder was de afkalving van de VVD (van 7 naar 4) groter dan verwacht,
hetgeen ook gold voor het succes van de combinatie
Groep De Mos/Ouderenpartij (van niets naar 3 zetels).
Verrassend was eveneens het gelijkblijven van het CDA
(3 zetels) en het verlies van GroenLinks (van 3 naar
2). Als extra surprise kwam daags na de uitslag nog
het bericht dat een lid van de 7-koppige PVV-fractie
wegens de recente strapatsen van Wilders uit de partij
was gestapt en als eenmansfractie verder ging. Al met
al heeft Den Haag een sterk versplinterde gemeenteraad gekregen, met 14 partijen verdeeld over 45
zetels. Dat zal bij de vorming van een nieuw college
een hoop gepuzzel en veel compromisbereidheid van
de deelnemers vergen. We zijn benieuwd hoeveel er
van de ‘oude politiek’ (havenplannen, Spuiforum etc.)
overblijft.
DvR
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De wijk

in vogelvlucht
Door Chris van Dam, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Verkiezingen
Zo net na de gemeenteraadsverkiezingen is één
ding zeker: een beter contact van gemeentelijke
bestuurders met de stad en haar bewoners zal
de komende tijd voorop moeten staan. De stad
moet bestuurd worden, inclusief het voorbereiden en realiseren van projecten waarvoor dat
bestuur over 20 of 30 jaar geroemd zal worden.
Alle politieke partijen hebben tijdens de campagne erkend dat er te veel over de bevolking
heen geregeerd is, te weinig gecommuniceerd
en geprocreëerd is met de mensen in de stad.
Terwijl daar juist een enorme kracht van uit
kan gaan. Nieuwe plannen voor het HALOterrein in onze wijk of oplossingen voor de
leegstaande Sacramentskerk die samen met
bewoners tot stand zijn gebracht, zullen kwalitatief beter zijn en ook vele malen sneller tot
stand komen.
Wijkuitslag
In de Vogelwijk zijn volgens gemeentelijke
gegevens bij de gemeenteraadsverkiezing 3.192
stemmen uitgebracht, wat inhoudt dat in elk
geval ruim 70% van de stemgerechtigden in
onze wijk gestemd heeft. Keurig! Het aantal
stemmers uit de wijk was eigenlijk nog hoger,
want Vogelwijkbewoners die op een ander
stembureau elders in de stad een hokje rood
hebben gekleurd zijn hier niet in meegeteld.
Binnen de wijk werd als volgt gestemd:
VVD 21,5%, Haagse Stadspartij 20,7%,
D66 19,6%, CDA 8,5%, PVV 6,5%, PvdA
6,3%, GroenLinks 4,9% en Groep de Mos/
Ouderenpartij 4,1%. Zie voor meer details de
site van onze wijkvereniging.
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Het bestuur van onze wijkvereniging zal de
politieke ontwikkelingen in onze stad op de
voet blijven volgen. Niet alleen om concrete
projecten als de Noordwestelijke Hoofdroute,
de Sacramentskerk, het Zuiderstrand en het
HALO-terrein in de gewenste richting bij te
buigen, maar ook om onze bijdrage te leveren
aan een goed bestuurlijke klimaat in ons mooie
Den Haag. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek, wijkverenigingen en
bewoners.
Intussen in de kelders…
Ruim veertig wijkbewoners hebben de vorige
maand gelanceerde enquête over grondwateroverlast ingevuld (zie onze website
www.vogelwijkonline.nl). Wijkgenoot Erik
van Jaarsveld is bereid gevonden om alle
antwoorden op een rij te zetten en te duiden.
Vervolgens zullen wij als bestuur van de wijkvereniging in contact treden met degenen die
geregeld wateroverlast ervaren. Ik verwacht
dat we in de tweede helft van april een bijeenkomst kunnen beleggen.
Verstening
Het bestuur is de laatste tijd door verschillende bewoners benaderd over de toenemende
‘verstening’ van tuinpercelen in onze wijk. Het
gaat hierbij om het aanbrengen van bestrating
en bepaalde soorten bebouwing op plekken
waar eerst aarde, gras, struiken, bloemen of
bomen te zien waren. Een belangrijke taak van
de vereniging is het behouden van het originele
karakter van de wijk, en dat is een tuinwijkkarakter. Het is altijd lastig om individuele

gevallen te benoemen en we hebben eerlijk
gezegd geen enkele behoefte om als een soort
bouwpolitie of groenpolitie door de wijk te
gaan. Maar we willen wel een discussie hierover aanzwengelen: is dit wat we in onze wijk
willen? Daarom elders in dit blad een bijdrage
van onze secretaris Henk Eleveld om het onderwerp te agenderen. Wij zijn benieuwd naar
de reacties!
Koningsdag
Binnenkort vieren we voor het eerst
Koningsdag, en wel op zaterdag 26 april.
Op onze vertrouwde locatie KwartellaanSijzenlaan is in de traditie van de vele voorafgaande Koninginnedagen weer van alles te
beleven. Gelukkig heeft een aantal wijkbewoners het initiatief genomen om de organisatie
ter hand te nemen. Daar zijn we heel blij mee.
Enige extra helpende handen zijn trouwens
nooit weg. Lees de aankondiging van de feestelijkheden verderop in dit nummer, noteer
deze dag in uw agenda en vooral: kom gezellig
langs!
Chris van Dam
Voorzitter wijkvereniging de Vogelwijk

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag
11 april

19.30 uur: Paasbridgedrive in
Bergkerk

Woensdag
16 april

17.00 uur: Borrel VogelNetwerk
(ondernemers), Papegaailaan 7

Maandag
21 april

10.00 uur: Paaspuzzeltocht
voor de jeugd. Geef je op via
activiteiten@vogelwijkonline.nl

Zaterdag
26 april

11.00-14.30 uur: Viering Koningsdag bij kruising KwartellaanSijzenlaan

Woensdag
21 mei

17.00 uur: Borrel VogelNetwerk
in Restaurant Pex, Bosjes van Pex

Weekend
24/25 mei

13.30-18.00 uur: Lente Fair op
Mezenpleintje

Zondag
15 juni

10e Vogelwijk Classic Car Rally

Ben je nog geen dertien?
Loop dan op paasmaandag mee
met de puzzeltocht
Op maandag 21 april, tweede paasdag, kunnen kinderen in de
basisschoolleeftijd meedoen aan de traditionele paaspuzzeltocht door de Vogelwijk. De Activiteitencommissie van wijkvereniging De Vogelwijk heeft er in samenwerking met Triodus een
spannende en afwisselende tocht van gemaakt, waarbij veel te
speuren en te raden valt.
Wie mee wil doen, moet zich snel per e-mail aanmelden
(naam, leeftijd, adres). Jonge kinderen mogen natuurlijk worden begeleid door ouders, grootouders of andere vertrouwde
volwassenen.

Stuur snel een mail naar:
activiteitenvogelwijk@gmail.com
Inschrijven kan nog tot en met 18 april!
De puzzeltocht begint tussen 10.00 en 10.45 uur op het
Eiberplein. Kom niet allemaal tegelijk om 10.00 uur, want het
is niet leuk om in file door de wijk te lopen. Als je om half elf of
kwart voor elf op het Eiberplein arriveert is het ook prima.
Het eindpunt van de route is het geheel vernieuwde restaurant
in de Bosjes van Pex, dat sinds kort niet meer de naam ‘Genieten’
draagt maar gewoon Pex heet. Dat wil echter niet zeggen dat
er niets meer te genieten valt. Integendeel zelfs! De nieuwe
eigenaren van Pex zullen de deelnemers aan de puzzeltocht met
open armen ontvangen.
De Vogelwijk april 2014
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Vier op zaterdag
26 april

Koningsdag
in de
Vogelwijk

Bijna een jaar na de in huldiging van Willem-Alexander als koning zal
Nederland op zaterdag 26 april de eerste Koningsdag vieren. De Vogelwijk
doet hier volop aan mee met vertrouwde én nieuwe activiteiten op het
bekende ‘Oranjeterrein’ bij de kruising Kwartellaan-Sijzenlaan.
Vogelvrijmarkt
Uiteraard zal de bruisende Vogelvrijmarkt
weer de basis van deze feestdag vormen.
Vanaf 11.00 uur tot plm. 14.30 uur kunnen
jong en oud hun koopwaar weer uitstallen.
Er is live muziek, er staat weer een spring
kussen en ook dit jaar kunnen de kleinste
wijkbewonertjes als vanouds rekenen op een
ritje op een pony.
Een groepje vrijwilligers heeft al voorbereidingen getroffen om de catering te verzorgen.
Voor hun lekkernijen hebben ze inspiratie
opgedaan uit heel Europa. De opbrengst van
de verkoop van hapjes en dranken is bestemd
voor Villa Ticca, een kindertehuis in Ecuador
dat werd opgericht door de Haagse idealisten
Evelien Kremer en Mariska Versteegh. Wie
daar meer over wil weten, kan terecht bij de
kraam van Villa Ticca op het feestterrein, waar
bovendien een ‘ludieke activiteit’ plaats zal
vinden.

scoutinggroep MacDonald en scouting De
Mohicanen tijdens het feest diverse activiteiten.
Zo kunnen de kinderen een speurtocht doen,
zeemansknopen leren leggen en zal er een
spel gespeeld worden waarbij kinderen elkaar
met een skippybal van een balk af proberen te
slaan. Deelnemers hoeven niet bang te zijn om
te vallen, want er ligt een luchtkussen onder de
balk.
Organisatoren
De feestdag is opgezet door vier enthousiaste
wijkbewoonsters: Yvonne van der Meer, Sabine
Amft, Marijke Vermeire en Marianne Moor.
Zij worden door nog een handvol vrijwilligers
(ook mannen!) geassisteerd, maar extra hulp is
altijd welkom. Meld je aan bij wijkbestuurslid
Marianne Moor: moor@paxforpeace.nl

Scouting
Speciaal voor de kinderen in de leeftijdscategorie tussen zeven en twaalf jaar organiseren
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Spuiforum verdedigt, zou het wel eens zo kunnen uitpakken dat dit project doorgaat
en dat de geplande hoteltorens bij Scheveningen daarbij het wisselgeld worden.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Uitslagen	
  
Haagse	
  
gemeenteraadsverkiezingen	
  
in	
  inzetels	
  
Uitslagen
Haagse
gemeenteraadsverkiezingen
zetels
(lichte
staven)
en
2014
(donkere
staven)
2010
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2010	
  (lichte	
  staven)	
  en	
  2014	
  (donker)	
  	
  
	
  

10	
  
9	
  
8	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  

2010	
  
2014	
  

	
  

Winnaar
zoekt
SchilderijenD66
waar je
vrolijkkansen
van wordt
voor nieuw college
	
  

Door Dick van Rietschoten
Het zal naar verwachting zeker nog tot eind
april duren eer in Den Haag een nieuw college
van B & W aan het werk kan gaan. De uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart heeft een verwarrend en danig verkruimeld beeld opgeleverd. De vorming van een
stabiel college met een helder programma,
dat kan steunen op een ruime meerderheid
in de raad, is beslist geen fluitje van een cent.
De erfenis van de afgelopen jaren kan in elk
geval niet zonder meer naar de volgende zittingsperiode worden meegenomen. Er zal flink
moeten worden onderhandeld en alle partijen
die mee willen regeren, zullen veren moeten
laten. Misschien ook veren waarmee tot voor
kort nog werd gepronkt.
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PVV
De 45 zetels in de nieuwe raad worden bezet
door veertien fracties, van wie er eentje pas
na de verkiezingen ontstond als gevolg van de
afscheiding van het zojuist herkozen PVVraadslid Chris van der Helm. Daardoor telt de
PVV-fractie inmiddels geen 7 maar 6 leden. De
versplintering van de raad maakt de situatie
er niet overzichtelijker op. D66, dat niet alleen
twee zetels won, maar ook als grootste partij
uit de bus kwam, heeft als initiatiefnemer bij
de collegevorming een lastige klus te klaren.
Om het nieuwe politieke landschap te verkennen is op 24 maart een informateur aan de slag
gegaan: D66’er Han Polman, Commissaris van
de Koning in de provincie Zeeland en oud-

burgemeester van Bergen op Zoom. Hij is niet
onbekend met de Haagse lokale politiek, want
in de jaren negentig zat hij hier voor D66 in de
gemeenteraad.
Afgestraft
Het is lastig de uitslag van de raadsverkiezingen te duiden en nog moeilijker een voorspelling te doen over de gevolgen daarvan. Je zou
kunnen stellen dat de verliezende partijen
PvdA en VVD zijn ‘afgestraft’ voor onder meer
de megalomane plannen van de afgelopen
vier jaar (superhoogbouw bij de Scheveningse
haven en de kostbare nieuwbouw van een
theatercomplex aan het Spui) waarvoor zij als
collegepartijen verantwoordelijk waren.
Maar winnaar D66 zat óók in dat college,

evenals het CDA, dat won noch verloor. Sterker
nog: D66 koestert het Spuiforum-plan zelfs als
een kroonjuweel. Anderzijds is het overduidelijk dat de Haagse Stadspartij, die na vele
jaren van gedegen oppositie loon naar werken
heeft gekregen (van 2 naar 5 zetels), haar
winst vooral te danken heeft aan het verzamelde ongenoegen van vele Hagenaars over de
voornoemde twee projecten. Het kan dan ook
haast niet anders of de HSP zal bij de collegevorming een vinger in de pap moeten krijgen.
De vraag is dan wel tot welke compromissen
dit zal leiden. Gezien de felheid waarmee D66
het gedroomde Spuiforum verdedigt, zou het
wel eens zo kunnen uitpakken dat dit project
doorgaat en dat de geplande hoteltorens bij
Scheveningen daarbij het wisselgeld worden.

Architectuurtochten met enthousiaste deelnemers
Op de zondagmiddagen 16
en 30 maart hebben enkele
tientallen wijkbewoners
een interessante en leerzame architectuurexcursie
door de Vogelwijk gemaakt
onder leiding van architectuurhistoricus Marcel
Teunissen. De grote opkomst bij beide wandelingen, de geestdriftige uitleg
van Marcel en de gretige
belangstelling die de deelFoto: Rob Fels
nemers tentoonspreidden,
maakten de tochten tot geslaagde evenementen. Bij de excursies kwamen diverse bouwstijlen
en een gevarieerd gezelschap aan architecten aan bod. Uiteraard werd ook uitvoerig stilgestaan bij de stijl van de Nieuwe Haagse School, in de Vogelwijk zichtbaar in de scheppingen
van architect Koos Fels. Over hem en zijn broer Henk Fels verschijnt komende zomer een
boek van Marcel Teunissen, dat hij samen met Kraaienlaanbewoner Rob Fels (kleinzoon van
Koos) aan het vervaardigen is.
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Schilderijen waar je vrolijk
van wordt
Alberto Valentini werkt het liefst in de
duinen en op het strand

Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Wie vaak op het Zuiderstrand of door de
duinen wandelt, heeft hem vast wel eens aan
het werk gezien. De man met de hoed, staande
achter zijn schildersezel, geconcentreerd bezig
met kwasten en verf. Onder zijn handen ontstaat op het stevige katoenen doek, gespannen
rond een rechthoekig houten raamwerk, een
zeegezicht of duinlandschap. Het is Alberto
Valentini, 48 jaar geleden geboren in Italië,
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opgegroeid in Canada en sinds 1997 inwoner
van Den Haag. In alle seizoenen is hij, als het
weer het toelaat, geregeld in het kustgebied
tussen Duindorp en Kijkduin te vinden. ,,De
zee, het strand en de duinen zijn mijn favoriete
onderwerpen. Die vervelen nooit,’’ zegt hij.
Helder licht
Op een van de eerste mooie lentedagen,

begin maart, installeert Alberto zich op een
T-splitsing van duinpaden ter hoogte van
Strandslag 10. Een eindje verderop worden op
zeeniveau de voorbereidingen getroffen voor
de wederopbouw van strandtent De Staat.
Een half uur eerder heeft Alberto zijn gele
bestelwagentje bij het eindpunt van lijn 12
geparkeerd en zijn handkarretje eruit gehaald
waarin z’n opklapbare ezel en andere schilderspullen zitten. Met het karretje achter zich aan
wandelt hij altijd het duingebied in, op zoek
naar een geschikte schilderlocatie.
Afdalen naar het strand wil hij vandaag niet.
,,Het is helder licht en de lucht trekt mooi
open. Daarom heb ik ervoor gekozen een overzicht te maken van de duintoppen, de zee en
de blauwe lentelucht met op de achtergrond
de contouren van Kijkduin en de Zandmotor
en op de voorgrond de afslag naar het strand.’’
Het doek waarop Alberto begint is niet meer
geheel maagdelijk. In zijn atelier aan de
Hengelolaan heeft hij er al een zandkleurige
basislaag op aangebracht. ,,Dat is handig als
je naar een omgeving als deze gaat,’’ zegt
hij, terwijl hij een tube Koningsblauw openschroeft en een dikke klodder daaruit op zijn
palet perst. Een half uur later is er al een goede
schets te zien van hoe het olieverfschilderij
uiteindelijk zal worden. Met een liniaal heeft
Alberto een strakke horizon getrokken, de
lucht is opgezet met twee tinten blauw en een
paar streken wit, de zee wordt grijsblauw en
op de duintoppen zijn grofweg al enkele nuances groen aangebracht. ,,Over twee à drie uur
is het klaar,’’ schat hij.

Maar ik kan natuurlijk geen lange conversaties
houden, want ik moet me blijven concentreren
op mijn werk. Als men meer wil weten, heb
ik hier een bakje met foldertjes. Daarop staan
alle gegevens over mij, en ook over mijn website waarop ik foto’s van de schilderijen zet.’’
,,Mijn werken zijn niet duur: gemiddeld tussen
de 400 en 800 euro, want ik vind dat iedereen kunst in huis moet kunnen hebben. Ook
voor kinderen is het belangrijk dat ze veel
kennismaken met kunst, met dingen die door
mensenhanden zijn gemaakt. Zo krijgen ze
waardering voor ambachtelijk werk.’’
Hoewel het op zo’n vroege voorjaarsdag in de
duinen nog vrij rustig is, heeft Alberto ook nu
over belangstelling niet te klagen. Een vader
met een peuter op een driewieler, een oma met
een kleindochtertje, twee vriendinnen op leeftijd die een lentewandeling maken, allemaal
blijven ze even nieuwsgierig staan. Plotseling
stappen twee mannen in groene uniformen
op de schilder af. Boswachter Gemeente Den
Haag staat op hun mouwemblemen te lezen.
Geruisloos zijn ze op elektrische scooters aan

Aanspraak
Als buitenschilder heeft Alberto altijd veel aanspraak. Daar kan hij in drie talen moeiteloos
mee omgaan. Het Italiaans van zijn ouders,
het Engels van zijn Canadese jeugd en het
Nederlands dat hij zich de afgelopen zeventien
jaar eigen heeft gemaakt. ,,Er zijn mensen die
geïnteresseerd blijven staan kijken hoe ik bezig
ben. Sommigen beginnen ook een praatje.
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komen rijden, speurend naar eventuele overtredingen in het duingebied. ,,Heeft u hier een
vergunning voor?’’, vraagt een van hen aan
Alberto. ,,Moet dat dan?” reageert deze. ,,Nee
hoor. Geintje,’’ lacht de boswachter. ,,Mogen
we even naar het kunstwerk kijken?’’
Fans
Door zijn publieke zichtbaarheid als scheppend kunstenaar is rond Alberto in de loop der
jaren een aardige kring met ‘fans’ ontstaan. Af
en toe krijgt hij opdrachten om een specifiek
landschap te schilderen of bijvoorbeeld een bepaalde strandtent te vereeuwigen. Er zijn zelfs
mensen die zijn werken verzamelen, onder wie
een aantal Vogelwijkbewoners. Een van hen is
Suzy van Braak die aan de Talinglaan woont.
Ze heeft inmiddels tien Valentini’s in huis
hangen. ,,Ik word altijd vrolijk als ik naar zijn
schilderijen kijk. En je ziet: ik kan er nog steeds
geen genoeg van krijgen.’’

,,Een paar jaar geleden liep ik met m’n man
over het strand en toen zagen we Alberto
bezig,’’ vertelt ze. ,,Hij had een parasol bij zich
staan als windscherm, want het woei nogal.
Hij was zo geïnspireerd bezig dat we hem niet
durfden aanspreken. We hebben zo’n reclame
kaart van hem gepakt en later heb ik hem
gebeld met de vraag of ik eens in zijn atelier
naar zijn werk mocht komen kijken. Zo hebben
we langzamerhand een band opgebouwd.’’
Politieman, postbode, kunstenaar
Op de thee ten huize van Suzy vertelt Alberto
aan de verslaggever van het wijkblad wat meer
over zijn achtergrond. ,,Ik ben in 1955 geboren
in het Italiaanse plaatsje Sora ten zuidoosten
van Rome. Als kleuter emigreerde ik met mijn
ouders naar Toronto in Canada. Daar koos ik
na de middelbare school voor een opleiding
tot politieman. Ik werd agent, ja echt! Maar na
drie jaar kwam ik tot de conclusie: dit is toch

Alberto en Suzy bij een deel van Suzy's collectie.
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bij nader inzien niets voor mij. Toen gaf ik de
ruimte aan een wens die al jarenlang diep in
mijn hart leefde: ik wilde het liefst tekenen
en schilderen. Zo kwam ik op de kunstacademie terecht. Ik deed avondcursussen, want
ik wilde wel een inkomen blijven houden.
Overdag had ik een baan als postbode en ‘s
avonds was ik kunstenaar.’’
Van Gogh
Toen zijn dertigste jaar naderde, verliet
Alberto Canada en keerde terug naar zijn
geboorteland Italië. Nadat hij in Verona nog
een schildersopleiding had gevolgd, brak een
tienjarige periode aan waarin hij door Europa,
de Verenigde Staten en Mexico reisde. Tijdens
die trips kwam hij ook in Nederland, het land
van de mooie luchten en van de door hem
bewonderde Van Gogh en de zeventiendeeeuwse meesters, en natuurlijk ook in
Frankrijk waar idolen als Monet en Cézanne
hadden geleefd en gewerkt. ,,De ‘plein-air
schilders’ hebben me altijd het meest aantrokken. Daarom ben ik ook in hun voetsporen
getreden,’’ zegt Alberto. Tijdens zijn reizen
leefde hij van geld dat hij verdiende met allerlei baantjes, maar ook al nu en dan met de
opbrengst van schilderstukken.
Den Haag
Toen hij zich in 1997 in het Spaanse Altea
vestigde, ontmoette Alberto daar een
Nederlandse vrouw, met wie hij na enige tijd
in Den Haag ging wonen. Ze kregen samen
een dochter die nu bijna dertien jaar is.
Inmiddels leeft het paar gescheiden, maar
vlak bij elkaar, en de dochter woont afwisselend bij vader of moeder. ,,Den Haag vond
ik van het begin af aan fantastisch,’’ zegt
Alberto. ,,Ik was er nooit geweest en had me
ook niet gerealiseerd dat het zo mooi aan zee
lag.’’
Hij bleef schilderen, maar kon er nog steeds
niet voor 100 procent van leven. Dat is pas

de laatste zeven jaar het geval. ,,Vóór die tijd
heb ik via uitzendbureaus van alles en nog wat
gedaan, maar vooral in de horeca, tot in de
autoslaaptreinen aan toe.’’
Als fulltime kunstenaar is Alberto Valentini
in alle seizoenen actief. ,,Hij is beslist geen
mooiweerschilder’’, benadrukt Suzy van
Braak. Je kunt hem aan het werk zien bij schitterend weer, maar ook bij windkracht zeven
en grauwe luchten en zelfs als het sneeuwt.’’
Alberto knikt bevestigend. ,,Vorig jaar heb ik
bijvoorbeeld het Regentesseplein in de sneeuw
geschilderd. Ik ben het liefst bij de zee bezig,
maar niet uitsluitend. Soms ga ik de stad in of
de polder.’’ Suzy weer: ,,Op sommige werken van Alberto zitten in de verf zandkorrels
verwerkt die er gewoon tijdens het schilderen
in zijn gewaaid. Dat geeft ze een extra natural
look.’’
Exposities
Sinds enkele jaren heeft Alberto, die zichzelf
graag aanduidt als Il Pittore, twee websites en
een web-logboek. Op dat ‘blog’ ventileert hij
zijn gedachten en gevoelens – zoals zijn afkeer
van het plan om hoge hoteltorens bij de haven
te bouwen – en plaatst hij foto’s van al zijn werken. Hij heeft de afgelopen jaren ook al enkele
malen geëxposeerd, zoals vorig jaar in het
Atlantic Hotel op Kijkduin en eerder ook in een
hotel in het Noord-Hollandse Bergen.
Naast het schilderen organiseert Alberto van
tijd tot tijd in zijn atelier aan de Hengelolaan
bij de Leyweg voor kleine groepen kunstenaars
sessies met modeltekenen en -schilderen.
Zowel amateurs als professionals kunnen
daaraan tegen een redelijke vergoeding
meedoen. ,,Het zijn goede oefeningen, want
mensen afbeelden blijft altijd lastig,’’ zegt hij.
,,Dat luistert heel nauw en het is altijd een
leuke uitdaging. Maar zoals je weet schilder ik
in de praktijk maar heel weinig mensen.
Bij mij staat de natuur voorop.’’
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Laat onze groene wijk niet ‘verstenen’
Door Henk Eleveld, secretaris wijkvereniging

De laatste tijd word ik in toenemende mate aangesproken door wijkgenoten die
me wijzen op het oprukkende steen in onze omgeving, en dan met name in zichtbare voor- en zijtuinen. Geregeld krijg ik opmerkingen te horen als: ‘Moet je daar
eens kijken! Dat is toch lelijk? Een verarming van het wijkbeeld!’
Terwijl het bestuur van uw vereniging zich het
vuur uit de sloffen loopt om het karakter van
de wijk als tuinstad uit de twintiger jaren van
de vorige eeuw te bewaren, heeft kennelijk niet
iedereen daar boodschap aan. Dat is spijtig en
het ondergraaft bovendien onze onderhandelingspositie met het gemeentebestuur of
gemeentelijke instanties.
Geloofwaardigheid
De geloofwaardigheid van de wijkvereniging
wordt er al niet beter op wanneer we almaar
‘nee’ roepen tegen allerlei plannen en geen
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enkele bereidheid tot verandering tonen, maar
die geloofwaardigheid wordt nog verder ondergraven als we het veelvuldig geroemde groene
karakter van onze wijk (nota bene vastgelegd
in het bestemmingsplan) zelf moedwillig
aantasten.
Als wij steeds minder laten zien dat we verantwoordelijkheid nemen voor het groene karakter van de wijk, verspelen we het recht om
te protesteren tegen bijvoorbeeld geschetste
toekomstige bouwhoogten op het HALOterrein of op de plek van het kerkgebouw aan
de Sportlaan.

Hoge schuttingen
Helaas neemt de ‘verstening’ van Vogelwijkse
voor-, zij- en hoektuinen hand over hand toe.
Auto’s nemen de plaats in van de prunus of de
aloude ligusterheg, fietsenbergingen krijgen
soms de omvang van een heuse schuur en
hoge schuttingen maar ook ondoordringbaar
groene wanden belemmeren de aloude doorkijkjes en zichtlijnen.
Het is te gemakkelijk om met een voorbeeld
te komen. Dan is dat ene slachtoffer van mijn
kritiek schijnbaar de enige boosdoener, en dat
is niet zo. Wat ik graag zou willen bereiken is
dat we allemaal goed nadenken voor we die
zogenaamd onderhoudsvriendelijke tuin met
veel steen laten aanleggen. Want ook groene
tuinen kunnen onderhoudsarm zijn en dan
niet alleen wegens het uitsluitende gebruik
van Hedera en coniferen. Op internet is er veel
over te vinden en het Haags Milieucentrum
heeft er een handige folder over (‘Weinig werk
en toch een groene tuin’).
Stuur een mail
Het kan dus wél en wat mij betreft kan er nog
meer wanneer u als wijkbewoner de uitdaging
aanneemt en mogelijk samen met anderen
gaat werken aan voorbeelden van onderhoudsvriendelijke tuinen die met een bescheiden
budget te realiseren zijn. We kunnen daarbij
de hulp inroepen van hoveniers die in de wijk
actief zijn of van wijkbewoners met kennis van
zaken. Maar eerst moet u zich uitspreken. Dat
kan door een e-mail hierover te sturen naar
bestuur@vogelwijkonline.nl
Overigens zou het de gemeente Den Haag
sieren wanneer ook zij een duit in het zakje
zou willen doen, misschien letterlijk. Zij neemt
immers ook initiatieven om groene daken
te subsidiëren of kritisch te kijken naar het
verlenen van kapvergunningen. Dus een wat
kritische blik naar al te wilde uitingen van
individuele creativiteit in het stenen tijdperk
kan geen kwaad. Al is stimuleren altijd beter
dan straffen.

Recherche-onderzoek naar
stelende werkster Daisy
nog niet afgerond
Door Dick van Rietschoten
Het rechercheteam dat zich bezighoudt met de
zaak rond de stelende huishoudelijke hulp Daisy
heeft het onderzoek naar de handel en wandel van
deze vrouw nog altijd niet afgerond. De 42-jarige
Daisy werd op 18 januari aan de Laan van Poot
bij een van haar ‘werkhuizen’ gearresteerd nadat
camerabeelden een overduidelijk bewijs hadden
geleverd dat zij in dit huis geld en waardevolle
voorwerpen had ontvreemd. De vrouw, die nog
steeds in voorarrest zit, wordt verdacht van grootschalige diefstal uit vele woningen waar ze vaak
al jarenlang werkzaam was, voornamelijk in de
Vogelwijk.
Na oproepen van de politie in diverse media, waaronder dit wijkblad, hebben zich inmiddels ruim
twintig slachtoffers van Daisy gemeld. Twee van
deze slachtoffers waren Vogelwijkbewoners die
vier of vijf jaar geleden bij de politie al aangifte van
diefstal of vermissing hadden gedaan en daarbij
vermoedens hadden geuit in de richting van hun
werkster Daisy. De politie kon of wilde daar echter
niets mee doen omdat harde bewijzen tegen de
vrouw ontbraken.
Tweelingzus
Begin maart kreeg het politieonderzoek in de affaire-Daisy een verrassende extra dimensie door de
arrestatie van een tweelingzus van Daisy, die met
haar onder één hoedje blijkt te hebben gespeeld.
Omdat de vrouwen veel op elkaar lijken, konden ze
vrij gemakkelijk in de werkhuizen van Daisy elkaars
plaats innemen.
Intussen is er nog een slachtoffer van een ander
kaliber opgedoken, te weten een in de Vogelwijk
actieve huishoudelijke hulp die Desi heet. Deze
vrouw, eveneens van Surinaams-Hindoestaanse afkomst, is te goeder trouw en heeft niets met de gearresteerde Daisy van doen. Haar volledige naam is
Desi Thakoerdien. Enkele van haar werkgevers, ook
buiten de Vogelwijk, vertrouwden haar niet meer
en hebben haar diensten opgezegd. Volgens een
bewoonster van de Sportlaan, die haar nog steeds
als hulp heeft, is Desi door dit alles zeer van streek
geraakt.
De Vogelwijk april 2014
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De Theaterklas van Dalton Den Haag
Door Magda van Eijck

Voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool heeft dit jaar in elk geval twee spannende momenten: eerst de finale Cito-toets, die in februari heeft plaatsgevonden,
en na de zomer de entree op de middelbare school waar de leerlingen na de Citotoets zijn ingeschreven. Het aanbod aan middelbare scholen in onze omgeving is
groot. Aan de hand van gesprekken met jonge wijkbewoners wil de redactie hun
ervaringen op enkele van deze scholen in dit blad weergeven. Handig misschien
voor de leerlingen van groep 7 en hun ouders, want volgend jaar zijn zij degenen
die de keuze voor het vervolgonderwijs moeten maken.
Koot en Bie
Luna Buwalda (14), die woont aan de Laan
van Poot vlakbij de Nieboerweg, is de eerste
die hier iets over haar school vertelt. Zij krijgt
les in een van de mooiste onderwijsgebouwen
van Den Haag, de school uit de jaren dertig
van de beroemde Haagse architect Co Brandes

Luna (links) en Danique bij theaterschool Rabarber
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waar lang geleden ook het vroegere cabaretduo
Kees van Kooten en Wim de Bie werd opgeleid:
Dalton Den Haag aan de Aronskelkweg, een
school voor gymnasium, atheneum en havo.
Luna zit in de derde klas om precies te zijn: 3t.
Een heel bijzondere groep, want we hebben het
hier over de Theaterklas.

Fijne sfeer
In het lokaal van wiskundeleraar Brian van der
Kloet vertelt Luna samen met haar eveneens
14-jarige vriendin Danique Stegeman eerst iets
over de sfeer op het Daltoncollege. ,,Er heerst
echt een fijne, goede sfeer. Bijna iedereen kent
elkaar hier en brugklassers worden hier niet
in de prullenbak gegooid, zoals je van andere
scholen wel eens hoort”, meldt Luna. ,,Dalton
heeft een takensysteem en dat is heel plezierig.
Het betekent dat docenten vertrouwen in je
hebben. Je draagt zelf verantwoordelijkheid.
Je moet zelf een planning maken om bepaalde
taken af te krijgen en dat maakt je erg zelfstandig, vooral als je merkt dat de leraren erop
vertrouwen dat je die verantwoordelijkheid
aankunt. We hebben ook elke week een aantal
Dalton-uren. Dan mag je zelf bepalen naar
welke leraar je gaat en aan welke opdracht je
gaat werken, alleen of samen met anderen.”
Verantwoordelijkheid
Het is opvallend dat de beide meisjes vaak de
woorden vertrouwen en verantwoordelijkheid
gebruiken. Dat maakt het lessysteem kennelijk
zo bijzonder. Op de vraag of het lastig is om
daarmee om te gaan, schudden de vriendinnen
hard van nee. ,,Je leert het vanzelf. Je moet een
planning maken en als er een proefwerk aan
komt, word je wel gedwongen om goed te plannen!’’ Docent wiskunde Brian van der Kloet, in
wiens lokaal we zitten, noemen ze allebei ,,een
van de aardigste leraren’’. Danique: ,,Hij legt
alles op een leuke manier uit en hij begrijpt je
altijd.’’
Rabarber
Luna legt uit waarom hun Theaterklas zo
bijzonder is. ,,Eén dag in de week, op vrijdag,
gaan we niet naar het schoolgebouw aan
de Aronskelkweg, maar naar Theaterschool
Rabarber. Die is in de Bilderdijkstraat in het
centrum van de stad, in een gebouw dat vroeger een grote bibliotheek was. Onze vakken
daar zijn zang, dans en toneel.”

‘Het Dalton’, zoals de school in de wandeling wordt
genoemd

Op mijn vraag of de ‘gewone’ vakken dus over
vier dagen verdeeld worden, antwoordt Luna:
,,Ja, maar muziek, drama en handvaardigheid vallen uit, want dat krijg je allemaal bij
Rabarber. We hebben ook één uur minder
gym en minder Dalton-uren dan de anderen.
Het gaat allemaal heel goed, want de theaterklas op Dalton bestaat al meer dan tien jaar.
Uiteindelijk doe je ook examen in het vak
drama. Je komt trouwens niet zomaar in de
Theaterklas, want je moet van tevoren auditie
doen om te kijken of het iets voor je is en om
te laten zien wat je kunt. Aan het eind van de
derde wordt het pakket trouwens wel zwaar
hoor.’’
,,Bij ons op school kun je ook tweetalig
onderwijs volgen,’’ zegt Danique. ,,O ja, dat
klopt’’, gaat Luna verder. ,,Dan krijg je alles
in het Engels, behalve natuurlijk de vakken
Nederlands, Frans en Duits. En je kunt hier ook
naar gymnasiumklassen: dan krijg je nog Latijn
en Grieks en het vak Oudheidkunde erbij.”
Uitwisselingsprogramma
Luna is een van de gelukkigen die onlangs
werden uitgekozen voor een uitwisselingsprogramma met leeftijdgenoten uit Slovenië. In
februari verbleef ze een week in het kleine land
dat tegen de zuidgrens van Oostenrijk ligt. ,,Uit
elke derde klas konden vijf leerlingen mee. Ik
ging daar dus met vier klasgenoten naartoe.
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geven en op een middag hebben we Sloveense
les gehad. Excursies waren er ook bij en we
hebben zelfs geschaatst. Ik heb het allemaal
hartstikke leuk gevonden.’’
De leerlingen uit Slovenië kwamen begin april
voor een tegenbezoek naar Den Haag. Toen
logeerde Petra bij Luna thuis aan de Laan van
Poot.

Luna: ‘Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn bij ons
op school belangrijke woorden’

Reizen
Voor de leerlingen op Dalton is er eigenlijk elk
jaar wel een reis. Luna: ,,In de brugklas is er een
brugklaskamp, in de tweede een zeilkamp, in de
derde dus de uitwisseling met scholen in andere
landen en in de vierde gaan we naar Aken of
Lille. In de hogere klassen heb je culturele
reizen en daarnaast maken we vaak kleinere
uitstapjes zoals naar Walibi of het Tikibad. Erg
leuk bij ons is dat er ook avonden zijn met een
‘open podium’. Dan kun je optreden met je band
of zo. Ik zit ook in een bandje. Daar drum ik. En
natuurlijk hebben we ook leuke schoolfeesten.”

Er gingen ook vijf leerlingen uit onze klas naar
Spanje. Maar ja, er was dus niet voor iedereen
een reis. Als je uitgeloot was, had je gewoon
vette pech.”
,,In het gezin waar ik logeerde spraken de
ouders helaas geen Engels, wat best wel lastig
was, maar hun dochter Petra gelukkig wel. We
gingen lopend naar school, daar verzamelden
we ons en dan gingen we met de uitwisselingsgroep en de leerlingen uit de gastgezinnen van
alles en nog wat doen. Ik heb ook in een klas in
het Engels een presentatie over Nederland ge-

Het Dalton Den Haag biedt dus veel mogelijkheden
voor de leerlingen. Maar er zijn natuurlijk nog veel
meer middelbare scholen in de omgeving met leerlingen die in de Vogelwijk wonen: het Sorghvliet
gymnasium, het VCL, De Populier, het Segbroek
College, het Maris College, het Hofstad College,
noem maar op. Zit je in de onderbouw van een
middelbare school en wil je daarover vertellen,
mail dan even naar de redactie (de gegevens staan
voorin het blad) of stuur een sms’je naar Magda
van Eijck, 06 43 83 13 05. Dan maken we graag
een afspraak met je! Doen hoor!!

PaasBridgedrive niet op zaterdag, maar vrijdag
In het maartnummer van dit blad is helaas een foutieve datum vermeld van de VogelwijkPaasbridgedrive. Die vindt niet plaats op zaterdag 12 april, maar op vrijdagavond 11 april!
De locatie is wel juist: het vertrouwde souterrain van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan.
Aanvang 19.30 uur. Wie zich nog wil opgeven, moet dat snel doen bij Lucie Nijmeijer,
telefoon (070) 3230181.
De Vogelwijk april 2014
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Een domineeszoon in het huis
van zijn jeugd
Willem Ruitenberg: ‘Ik ben dankbaar dat ik hier kan wonen’

Door Mischa Vos
Het is alweer even geleden dat Willem
Ruitenberg, wonend aan de Spotvogellaan 10,
de redactie van dit blad benaderde. Hij werd
65 jaar en dat werd te zijnen huize gevierd
in aanwezigheid van zijn vier broers en zijn
zus, met wie hij op dit adres was opgegroeid.
Tijdens het feest zou een wijkbladredacteur
wellicht leuke anekdotes kunnen optekenen
om er een artikel van te maken, aldus de
uitnodiging. De doorgaans flexibel inzetbare
redactieleden waren echter allen verhinderd.
Nieuwe afspraken werden niet meer gemaakt,
maar de naam Ruitenberg bleef op het lijstje
van mogelijke ‘interviewkandidaten’ staan. Pas
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na een paar jaar kwam het er eindelijk van. Het
werd een lang gesprek met een breed spectrum
aan onderwerpen.
Bevoorrecht
Terwijl Willem Ruitenberg koffie zet in de keuken en een frambozentaartje op een schoteltje
legt (‘Die zijn van Ikea, erg lekker!’), maakt hij
meteen duidelijk dat opgroeien in de Vogelwijk
niet alleen voordelen heeft. ,,Wat ik heb ervaren, en dat zal misschien voor meer kinderen
gelden die hier opgroeien, is dat een jeugd in
de Vogelwijk onbewust een bepaalde druk op
je legt. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat

je er later zelf ook kunt wonen. Dat is niet een
ieder gegeven, want de meeste jongeren zullen
zich dat later vanwege de hoge huizenprijzen
niet kunnen permitteren. Dat ik hier woon, dat
is een geluk.”
Willem heeft dus geluk gehad en woont in het
ouderlijk huis, een hoekhuis van twee verdiepingen, omringd door een grote tuin met oprit.
Hij bracht er zijn jeugd door tot hij ging studeren en woont er weer sinds 1993. ,,Ik voel mij
een bevoorrecht mens. Ik kan door de duinen
naar huis fietsen. ‘Dankbaar’ is ook een woord
dat in mij opkomt.’’
Vader
Willem is een domineeszoon. In geuren en
kleuren vertelt hij over zijn vader, die een
vooraanstaand man was, niet alleen binnen de
Hervormde kerk, maar ook in de wereld van
politiek en media. Vader L.H. Ruitenberg (Bart)
studeerde theologie in Leiden en werd daarna
predikant in Friesland. In 1945 benoemde
de Hervormde Kerk hem tot ‘perspredikant’
en werd hij tevens hoofdredacteur van het
weekblad Hervormd Nederland, een functie
die hij tot begin jaren zeventig uitoefende. Ook
was Bart Ruitenberg jarenlang secretaris van
de interkerkelijke omroep IKOR, later IKON.
Bovendien was hij een van de grondleggers van
de PvdA, de partij die in 1946 de opvolger werd
van de vroegere SDAP.
Tijdens de Duitse bezetting voerde dominee
Ruitenberg al gesprekken die moesten leiden
tot oprichting van de nieuwe partij. Hij was
een aanhanger van de ‘doorbraakgedachte’, die
ervan uitging dat ook protestanten, katholieken en liberalen het sociaal-democratische
gedachtegoed konden omarmen.
Willem: ,,Mijn vader werd lid van het hoofdbestuur van de PvdA. Hij gold als een ‘rooie
dominee’. Als hij vergaderingen had op het
partijbureau in Amsterdam, dan ging hij daar
vaak samen met premier Drees naartoe, want
die woonde hier dichtbij, aan de Beeklaan. Ik
weet nog dat mijn vader een keer terugkwam

van een vergadering en per ongeluk de jas
van Drees bleek te hebben aangetrokken. Mijn
broers dus allemaal paraderen door de woonkamer in de jas van de minister-president!”
Den Haag
In Friesland, waar Ruitenberg senior in drie
achtereenvolgende plaatsen predikant is
geweest, werden Willem en zijn vier broers
geboren. Willem in Franeker om precies te
zijn. ,,Acht maanden was ik toen ik hier aan
de Spotvogellaan kwam wonen. Mijn zusje,
kind nummer zes, is hier geboren. Toen mijn
in augustus 1945 ouders het huis uitkozen,
ruim drie maanden na de bevrijding, moest
er nog glas worden ingezet voordat wij erin
konden trekken. Dat was van dat bobbelende
tuindersglas. En om het beetje glas dat er toen
was optimaal te gebruiken, stonden sommige
spijlen in de kozijnen niet in het midden. Dat
zag je bij meer huizen.”
,,Een onbezorgde jeugd? Ja en nee. Thuis
heerste een goede, stimulerende sfeer. We

Willem in de jaren vijftig, even tussen de afwas door
gefotografeerd in de achtertuin van het huis van een
buurtvriendje
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hadden een fijn gezin en financieel hadden wij
niet te klagen. Dat is de ja. Maar ik herinner mij
ook de angsten die ik als kind had vanwege de
verhalen over de oorlog, en later ook over de
atoombom, de politionele acties in Indonesië,
Korea, Berlijn... Overal waren brandhaarden.
Daar sprak men over. Je kon het als kind niet
plaatsen. Angstig vond ik dat, griezelig. Ik
praatte er niet over, maar leed er in stilte wel
onder. Dat heeft me toch een beetje levensvreugde ontnomen. Een voorbeeld: op de
Montessorischool werd een luchtalarmsirene
geplaatst, wat ik heel dreigend vond. Als ik er
langs liep, keek ik altijd weg, zodat ik dat ding
niet zag.”
Andere tijden
,,De Vogelwijk zag er in mijn vroege jeugd
ook heel anders uit. De Oude Buizerdlaan, die
toen nog gewoon Buizerdlaan heette, was het
einde van de wijk. Het eerstvolgende gebouw
was het Daltongebouw in Bohemen. Tussen de
Vogelwijk en Kijkduin had je bijna niets. Het
Julianakamp voor de vrouwelijke militairen, de

Milva’s, en verder grasland en duingebied.”
,,Wat ik mij herinner is dat het vaak donker en
koud was. Er was minder straatverlichting dan
nu en we hadden thuis drie kolenkachels, maar
de slaapkamers waren onverwarmd. De kleren
waren van veel mindere kwaliteit dan tegenwoordig. Mijn wanten bijvoorbeeld, daar kwam
de wind gewoon doorheen. Ik begreep niet dat
mijn moeder vond dat ze tegen de kou hielpen! Ook het eten was eenvoudiger en minder
vitaminerijk. Je was dan ook vaker ziek: griep,
ontstoken ogen, dat heb je tegenwoordig veel
minder.’’
,,Opeens bedenk ik dat je in die tijd nauwelijks schuttingen in de tuinen zag. Er stonden
gewoon hekken op buikhoogte. Aan privacy had
men veel minder behoefte en daardoor had je
veel gemakkelijker contact met buren. In het
Statenkwartier waren wel schuttingen, ontdekte
ik later, maar ik vond dat wat armoedig staan.”
Andere wereld
,,Ik speelde met klasgenootjes van de
Montessorischool, vooral met een vriendje

Ansichtkaart van vlak voor de oorlog, waarop de bebouwde kant van de Buizerdlaan is te zien. Dit was toen het eind
van de Vogelwijk aan de zuidzijde. De andere kant van het water was nog onbebouwd grasland.
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aan de Tortellaan, en met kinderen uit de
straat. Ik kwam de wijk nauwelijks uit. De
Goudsbloemlaan, de Goudreinetstraat en de
Fahrenheitstraat, bijvoorbeeld om schoenen
te kopen, dat was het verst waar ik kwam. Ja,
een enkele keer gingen we naar de stad, met
als groot wonder de roltrappen in De Bijenkorf.
Pas toen ik naar de middelbare school ging, het
Montessorilyceum achter het Provinciehuis,
begon ik te merken dat er ook een andere
wereld was. Omdat ik nogal afgelegen woonde,
kreeg ik trouwens maar weinig klasgenoten
over de vloer.”
,,Ik kon aardig leren, maar was gemakzuchtig.
Je kent dat wel: met zo min mogelijk energie een voldoende halen. Eigenlijk was het
Montessori-onderwijs niet zo geschikt voor
mij. Ik had achteraf bezien meer structuur
nodig. Maar mijn ouders waren overtuigde
Montessori-aanhangers, dus die hadden daar
eigenlijk geen oog voor. Ook thuis was de
opvoedkundige lijn: zelfredzaamheid, eigen
verantwoordelijkheid. Uiteindelijk, na geregeld
zittenblijven, heb ik mijn eindexamen dan ook
niet op het Montessorilyceum gedaan maar op
het Nederlandsch Lyceum aan de Willemstraat.’’
Studie
Willem hoefde vanwege ‘broederdienst’ niet
in militaire dienst en ging na de middelbare
school in Leiden rechten studeren. ,,Daar kwam
mijn Montessori-achtergrond toch nog tot zijn
recht,’’ glimlacht hij, ,,want voor een studie is
zelfredzaamheid en discipline nodig. Eigenlijk
had ik zoals zovelen voor rechten gekozen
omdat ik niet wist wat ik anders moest, maar na
enkele maanden merkte ik dat die studie toch
wel interessant en nuttig was. Dat kwam onder
meer door een professor die tijdens een college
uitleg gaf over het verschil tussen ‘haalschulden’ en ‘brengschulden’. Daar sta je als normaal
mens niet bij stil. Het verhaal erachter zette mij
aan het denken. Ik realiseerde me onder meer
dat ik met deze studie probleemsituaties leerde
analyseren.”

,,In de herfst van ’72 solliciteerde ik op een
vacature bij het ministerie van Justitie. Die baan
kreeg ik niet, maar niet lang daarna werd ik benaderd voor een functie bij wat nu de Raad voor
de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
is. Ik werd adjunct-secretaris, maar omdat de
secretaris niet fulltime werkte, kreeg ik al gauw
meer verantwoordelijkheden. Ik behandelde
klachten van gedetineerden over beslissingen
van het ministerie. Later kwamen daar beroepszaken tegen beslissingen van gevangenisdirecteuren bij.’’
,,Het ministerie van justitie was toen in omvang
veel kleiner dan nu. Ik ben nog door toenmalig minister Van Agt beëdigd. Het is nu toch
ondenkbaar dat een minister nog jonge ambtenaren beëdigt, en dat ook nog na een kennismakingsgesprek van een kwartier! Door die
speciale beëdiging heb ik me overigens wel des
te meer aan de eed gehouden.”
Overspannen
,,De gevoeligheden die samenhangen met de
hiërarchie op zo’n ministerie gingen een beetje
langs mij heen. Dat kwam denk ik ook omdat ik
in de Vogelwijk opgroeide en mijn vader omging
met vooraanstaande personen. Dus dat was
ik gewend. Ik vond niet zo gauw iemand heel
bijzonder. Daar is het in zekere zin een beetje
misgegaan. Soms miste ik de codes van die hiërarchie en handelde ik misschien op een wijze
die niet altijd in mijn voordeel werkte.”
,,Het ging op een gegeven moment niet goed op
het werk. Er was veel spanning en er waren tegenslagen, ook privé. Toen ik 36 jaar was raakte
ik overspannen en kreeg ik het advies er een
paar maanden tussenuit te gaan. Nou, dat werd
een reis van drie maanden door Zuid-Amerika:
van Rio de Janeiro via Buenos Aires en La Paz
naar Quito. Het moment dat ik weer enige rust
in mijzelf vond, was toen ik vrij als een vogel in
Rio de Janeiro rondliep. Zo’n kleurrijke stad!
Daar kreeg ik het gevoel dat het leven toch ook
prettige kanten heeft. Zo kwam mijn herstel op
gang.”
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Bonaire
Teruggekeerd op het ministerie vervulde
Willem, die destijds in de Archipelbuurt
woonde, verschillende functies. De kans om
enkele jaren (1988-1992) op Bonaire te werken
greep hij met beide handen aan. ,,Ruim drie
jaar heb ik daar gewoond en gewerkt. Bijzonder
was dat, zeker ook omdat je op Bonaire in die
tijd nog geen tv had. Je vernam weinig van wat
er elders in de wereld gaande was. De val van
De Muur bijvoorbeeld, die is compleet langs mij
heengegaan! De emoties die mijn leeftijdgenoten toen in Nederland daarover hadden, heb
ik dus helemaal niet gehad. Maar het heeft mij
wel geleerd dat het bijhouden van het nieuws
betrekkelijk is. De gebeurtenissen vinden ook
plaats als je ze niet volgt.’’
,,In de loop der tijd leerde ik ook dat iemand
die in een andere cultuur leeft, in een ander
deel van de wereld, bepaalde situaties en
gebeurtenissen heel anders ervaart en dus ook
anders interpreteert dan mensen die geen deel
uitmaken van die cultuur. Ik kon mij bijvoorbeeld ergeren aan hoge Haagse ambtenaren
die vanuit Nederland kwamen overvliegen om
even te vertellen hoe de zaken op Bonaire geregeld moesten worden. Dat werkt zo niet!”
Willem eindigde zijn ambtelijke loopbaan
op het ministerie als contactambtenaar voor
‘grensoverschrijdende rechtspleging’. Hiertoe
moest hij contacten onderhouden in Brussel en

met zijn Europese collega’s in de andere EUlidstaten. Waar hij met veel genoegen aan terugdenkt is het diner dat hij voor zijn Europese
justitiële netwerk had georganiseerd in de
hal van het Vredespaleis. Dat was tevens zijn
afscheidsdiner, waar hij werd toegesproken en
bedankt voor zijn inzet door toenmalig minister
Hirsch Ballin.
Liefde
Willem trouwde en kreeg een dochter en een
zoon, maar het huwelijk hield geen stand.
Enkele jaren geleden ontmoette hij zoals hij zelf
zegt ‘de liefde van zijn leven’. Hij wijst naar een
foto aan de muur. AnneMarie was haar naam.
‘Was’, want het geluk was helaas geen lange
duur beschoren. ,,Na het eerste jaar dat wij
samen waren werd bij AnneMarie uitgezaaide
kanker geconstateerd. Ruim een jaar later
overleed ze. Het was een intense, korte, maar
bijzonder mooie periode.” Als Willem erover
vertelt, zie je dat de herinneringen hem nog
raken.
Willem is gepensioneerd en vermaakt zich
prima. Hij is nog actief op het gebied van EUsamenwerking, doet wat juridisch werk voor
de vereniging Vogelwijk Energie(k) en gaat
geregeld varen met zijn boot. Bovenal geniet
hij nog dagelijks van het feit dat hij kan wonen
waar hij woont. Dat is namelijk zoals hij eerder
al zei ,,niet een ieder gegund.’

Het gemiddelde
In het lage land waren de wintermaanden boterzacht
bijna vloeibaar, voelbaar lenteachtig, terwijl

ook in levens wisselen arctische temperaturen
af met tropische hoogtepunten of wordt er
motterig gemiezerd of weemoedig gemist

Canadezen en NewYorkers als poolvossen leefden
onder ijzige winden tussen huizenhoge sneeuwhagen
en priemende pegels van ijs

zelden komt het gemiddelde voor
ook al wordt het toch zo genoemd

en Engelsen als zieke vissen tussen hun inboedels
dreven in hun zeeën van tuinen

Olga Millenaar
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Gezellige voorjaarsbrunch
met poëtisch karakter
Door Mieke Douma - Foto’s: Ed Olie

Op de eerste lentedag, 21 maart, kwamen
24 Vogelwijkse senioren op de Eendenlaan 6
bijeen voor een voorjaarsbrunch. De lente, het
seizoen van de hoop en al eeuwen inspiratiebron voor vele dichters, prikkelde enkele gasten tot het voordragen van gedichten. Tijdens
de maaltijd borrelden onder invloed van de
lentesfeer zelfs ook enkele mogelijke nieuwe
wijk-initiatieven omhoog.
Wandeldiner
Een van de deelnemers vroeg aandacht voor
Het Thuisdiner, een initiatief van de Haagse
Boodschappen-begeleidingsdienst dat ten doel
heeft om eens in de zoveel weken met 4 tot
6 wijkgenoten van een maaltijd te genieten,
waarbij de deelnemers per toerbeurt koken.
Een tafelgenote haakte daarop in en liet weten
deel te hebben genomen aan het Running
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Dinner in het Statenkwartier, een ‘wandeldiner’
waarbij je telkens in een ander huis een bepaald
gerecht opgediend krijgt. Ze vroeg zich af of hier
binnen De Vogelwijk wellicht ook animo voor
zou zijn en wilde in dat kader ook wel als contactpersoon fungeren (Heleen Hoogerdijk, tel.
070-3656946 of heleen.hoogerdijk@simpc.nl)
Ten slotte volgde nog de suggestie van een van
de aanwezige heren om met een klein groepje
wijkgenoten geregeld een museum te bezoeken.
Wie daar belangstelling voor heeft, kan zich bij
Mieke Douma melden (visserdouma@hetnet.nl).
Groene oase
Tussen de gangen door verzorgde Clara Visser
van de Bomencommissie uit de wijk een levendige presentatie met beeldmateriaal over de
groene oase die de Vogelwijk is, binnen een druk
stedelijk gebied. Zij vertelde onder meer over het

Nieuwsflitsen
van
www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

tuinstedelijk karakter van de wijk, over de Bosjes
van Poot waarin nog begroeiingsresten uit de 17e
eeuw te vinden zijn, en over de ‘oudste bewoner’
van onze wijk: het fossiel van een ammoniet, een
uitgestorven zeedier.
Dit alles vond plaats onder het genot van een glas
wijn, een soepje van geroosterde tomaten, een
quiche en diverse sandwiches, wederom perfect
verzorgd door de cateraars van Verhoef en Mes
op Tafel. Waar wij met regen begonnen, eindigden wij de middag met een blauwe lucht en een
warme zon! Echt lente, en zo hoorde het ook.
Hierbij een van de gedichten die werden
voorgedragen.

‘Voorjaar’
(E. IJskes-Kooger)

De wereld staat te lachen voor mijn ramen
Want alles bloeit en staat daar mooi te zijn
Alleen de hazelaar staat zich te schamen
Omdat hij schuilgaat achter rozen en jasmijn
De Zuidenwind speelt met de schapenwolken
en jaagt ze vrolijk fluitend voor zich uit
De meidoorn staat het voorjaar te vertolken
en strooit met bloesems als een blijde lentebruid
Ik glimlach naar de wereld voor mijn ramen
alleen de hazelaar doet nog wat stug,
maar wind en wolken, bloemen, alle samen
zenden mijn glimlach duizendvoudig terug.

Grote belangstelling voor
wijkproject ZonneVogel
Veel wijkbewoners hebben de afgelopen weken
interesse getoond om deel te nemen in het
nieuwe project ZonneVogel van de vereniging
Vogelwijk Energie(k). Een informatiebijeenkomst op 25 maart in het HALO-gebouw leverde
vele enthousiaste reacties op.
Via het project ZonneVogel kunnen mensen die
geen geschikt dak hebben om er zonnepanelen
op te plaatsen toch van zonne-energie profiteren. Zij kunnen voor 400 euro per stuk zonnepanelen aanschaffen, die binnenkort worden aangebracht op de daken van de Montessorischool
aan de Laan van Poot en de European School
of The Hague tussen de Segbroeklaan en de
Beeklaan. De energie die deze panelen opwekken, wordt dan verrekend met het energieverbruik van de deelnemers. Er waren 280 panelen
te verdelen, maar de animo was zo groot dat er
328 stuks werden aangevraagd. Inmiddels is het
aantal per deelnemer gemaximeerd.
Op de website www.vogelwijkenergiek.nl staat
meer over het project ZonneVogel te lezen. Dat
geldt ook voor het proefproject met de elektrische deelauto van Vogelwijk Energie(k), die al
enkele maanden door de wijk en de stad zoeft.
Hiervoor zijn ook nog enkele deelnemersplekken beschikbaar.
Het fenomeen ‘deelauto’ maakt trouwens een
flinke opmars. Naast de elektrische deelauto zijn
er in en rond de wijk ook ‘gewone’ deelauto’s beschikbaar, onder meer via het mooie en betaalbare systeem van de organisatie MyWheels. Kijk
voor nadere informatie eens op de internetsite
https://mywheels.nl
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10e Vogelwijk Classic Car Rally
zondag 15 juni

De 10e Vogelwijkrally van deze eeuw komt
eraan! Dit jaar zijn de organisatoren Carine
Smith en Eric van der Maarel eerder dan gewoonlijk begonnen met de voorbereidingen,
want deze jubileumrally op zondag 15 juni
moet natuurlijk iets bijzonders worden. Er is
dan ook een extra spektakel toegevoegd om
de 10e editie tot een groot succes te maken.
U kunt zoals gewoonlijk inschrijven in:
- De toerklasse: geschikt voor degenen met geen
of weinig rally-ervaring, die graag willen genieten van een gezellige en mooie toertocht in hun
eigen of gehuurde klassieke auto.*
- De sportklasse: geschikt voor degenen die al
eerder rally-ervaring hebben opgedaan en die
graag wat meer uitdaging en competitie aangaan, natuurlijk ook in een klassieker.
De start vindt zoals het er nu naar uitziet wederom plaats op het parkeerterrein van de HALO,
Laan van Poot 363. Er is een kans dat de startplaats wordt gewijzigd (onder meer vanwege het
rioleringsproject), maar daar wordt dan voortijdig voldoende ruchtbaarheid aan gegeven.
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Het parkeerterrein bij de startplaats
is beschikbaar en de inschrijving in de kantine
begint. Voor iedereen is er koffie/thee met iets
lekkers.

11.00 uur: Na een korte briefing kunnen de eerste
équipes van start gaan.
16.30 –18.00 uur: Aankomst van de équipes bij
de finish (de locatie hiervan wordt nog nader
bekendgemaakt).
De kosten voor deelname bedragen 85 euro per
équipe. Hiervoor ontvangt u koffie/thee, de
rallybescheiden, het autoschild, professionele
begeleiding inclusief bezemwagen met monteur,
een (eenvoudige) lunch en een borrel met hapjes
bij de finish. Tevens zijn er prijzen beschikbaar
voor de eerste drie équipes per klasse.
Voor diegenen, die graag mee willen doen, maar
niet zelf beschikken over een geschikte auto,
biedt het bedrijf Chrome van Eric van der Maarel
een keuze uit verschillende klassieke auto’s aan.
Zie ook www.chrome.nl
Meld u aan!
Wilt u (weer) meedoen? Schrijf u dan in per
e-mail bij Carine Smith: carine.smith@xs4all.nl
Vermeld hierbij de namen van chauffeur en
bijrijder, de klasse waarin u deelneemt, het merk
en type van de auto (liefst met bouwjaar), adres,
telefoonnummer en e-mailadres.Na inschrijving
ontvangt u per mail een bevestiging met uw startnummer en vermelding van het rekeningnummer
waarop u het inschrijfgeld kunt overmaken.

De organisatoren hopen op een grote opkomst van auto-enthousiasten vanuit en rond de Vogelwijk.
Wilt u meer weten? Neem contact op met Carine Smith (06-51.15.23.73) of met Eric van der Maarel
(Chrome): 06-28.22.80.98.
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Veel Vogelwijkers zijn ook
Ockenburghers
Open Dag Golfclub op zaterdag 12 april en een
wijktoernooi in september
Door Ilonka Stempels

Golfclub Ockenburgh is een springlevende en gezellige vereniging die
veel Vogelwijkers al jaren plezier
bezorgt. Vorig najaar is er op de
prachtige banen aan de Wijndaelerweg, niet ver van Kijkduin, met groot
succes een Vogelwijk Golftoernooi
gehouden en dat gaat dit jaar op 12
september opnieuw gebeuren. Daarover volgt in latere nummers van dit
blad meer informatie.

Momentopname van het Vogelwijk Golftoernooi van
vorig jaar.

Wie niet golft en er wel eens kennis mee wil
maken, krijgt op zaterdag 12 april een uitgelezen kans: Golfclub Ockenburgh houdt dan z’n
jaarlijkse Open Dag. Een mooie gelegenheid
om de sfeer op de club te proeven. Leden van
Ockenburgh ontvangen in het gezellige clubhuis de nieuwsgierige bezoekers met een kopje
koffie en leiden hen dan rond, onder meer op
de vlakbij gelegen oefenbaan. Het is mogelijk
een balletje te slaan op de driving range of
op de putting green. De pro’s geven uitleg en
aanwijzingen. Geïnteresseerde die de sport al
(enigszins) beheersen maar nog geen lid zijn,
kunnen op deze dag gratis ‘een rondje lopen’.
Ups en downs
Golfclub Ockenburgh bestaat ruim twintig
jaar, een periode die niet alleen ‘ups’ maar
helaas ook ‘downs’ heeft gekend. In de eerste
helft van de jaren negentig begon een aantal
enthousiaste Hagenaars en Westlanders buiten
het zomerseizoen een golfballetje te slaan tussen de caravans van de toenmalige Camping
Ockenburgh. Gewoon voorzichtig tikken en
hopen dat je niet een caravan of huisje raakte.
Na enige tijd vonden de golfers, de camping en
de gemeente het een aantrekkelijk vooruitzicht
om daar in het natuurgebied, als buffer tussen
kampeerders en voetballers, een bescheiden
golfterrein te creëren. De camping groeide uit
tot bungalowpark, Dunea ontwikkelde haar
waterwingebied tot educatieve natuurroute en
de golfbaan kwam er.
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Er werd een stichting in het leven geroepen die
het beheer en de exploitatie voor haar rekening
zou nemen. Onder de bestuursleden hiervan
waren echter nauwelijks golfers en de stichting
werd steeds meer een gesloten bolwerk naast
de bloeiende vereniging. Enkele jaren geleden
volgde de ontstellende ontdekking dat eigen
gewin hier niet vreemd aan was. Stelselmatig
bleek vanuit de stichting geld aan de inkomsten
van de baan te zijn onttrokken. Dat leidde vorig
jaar tot veroordeling van de ex-penningmeester
van de stichting: een forse gevangenisstraf met
de verplichting om meer dan een half miljoen
terug te betalen.
Vogelwijk-invloed
Het is Vogelwijkbewoner Bert Bruning geweest
die er hard aan heeft gewerkt om deze domper
te boven te komen. Onlangs is een nieuw stichtingsbestuur aangetreden met onder anderen
de Vogelwijkers Harm de Boer (voorzitter,
opvolger van Bert) en Jolien Bogaards. Zij
spannnen zich in om ook de accountant van
destijds en enkele andere voormalige stichtingsbestuurders aansprakelijk te stellen voor
het financiële debacle.
Niet alleen in het huidige stichtingsbestuur
maar ook binnen de vereniging, de leden van
de Golfclub Ockenburgh, spelen Vogelwijkers
een zeer actieve rol. In het verleden is dat ook
geregeld het geval geweest. Paul van Overbeek
en Ton Vermolen waren goede verenigingsvoorzitters, anderen maakten zich verdienstelijk in andere bestuursfuncties. Op dit moment
zijn de Vogelwijkers Annemarie Destrée en
Frans Parker Verboom lid van het verenigingsbestuur. Frans combineert het secretariaat van
de vereniging met dat van Raad van Toezicht
op de stichting. Deze raad heeft ook wijkgenoot
Rob Michels aan boord.
Nieuw clubhuis
Nu het trauma van de verduisteringen bij de
stichting is verwerkt, wordt met veel elan aan
een gezonde toekomst gewerkt. De baan wordt

verlengd tot 3650 meter en met de gemeente is
bijna overeenstemming bereikt over de bouw
van een nieuw clubhuis.
Bent u nog geen lid en is uw interesse gewekt?
Schroom niet om contact op te nemen. U kunt
altijd de kat uit de boom komen kijken, lessen
nemen en op uw gemak komen oefenen.
Kijk op de website voor nadere informatie:
www.golfockenburgh.nl

Laatste fase
rioolproject begonnen
Deze maand wordt een aanvang gemaakt
met de laatste fase van het project ‘rioolvernieuwing en herbestrating’ in de Vogelwijk.
Het gebied tussen de Oude Buizerdlaan
en de De Savornin Lohmanlaan zal de
komende elf maanden bij stukjes en beetjes
op de schop gaan.

Op de Tortellaan zijn inmiddels al voorbereidende werkzaamheden begonnen.
De nieuwe riolering en bestrating zullen
het eerst zichtbaar zijn op de De Savornin
Lohmanlaan tussen de Sportlaan en de
Kraaienlaan en aan de oneven kant van de
Tortellaan.
De werkzaamheden betekenen voor de
bewoners niet alleen overlast maar ook een
geschenk, want al vele jaren is er sprake
van verzakkingen en gaten in het wegdek
van onder meer de Tortellaan (zie foto) en
omringende lanen.
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Kortom
LenteFair op het Mezenpleintje
in het weekend van 24/25 mei
Op zaterdag 24 en zondag 25 mei is het
Mezenpleintje ’s middags het decor voor een
LenteFair. Zowel binnen, in de kappersgalerie
van Leon van der Zijden, als buiten op de stoep
en op het gras is van alles en nog wat te koop.
Ook zijn er activiteiten voor kinderen gepland
en er is een aparte kraam annex terras waar
koffie, thee, wijn en hapjes verkrijgbaar zijn.
Om 17.00 uur begin er zelfs een barbecue.
Wie voor dit evenement nog een tafel of
kraampje wil huren om leuke dingen te
verkopen, dient snel contact op te nemen
met Yvonne Brouwer: (070) 3234187.
      

Nieuw zebrapad bij
Kinderziekenhuis
De afgelopen maand zijn op de Sportlaan
enkele werkzaamheden verricht die ten doel
hadden de verkeerssituatie voor voetgangers en
fietsers op deze drukke laan wat minder riskant
te maken. De activiteiten waren een vervolg op
maatregelen die vorig jaar al waren genomen,
zoals het aanbrengen van een ‘opstelstrook’
voor fietsers bij de stoplichten op het kruispunt
Sportlaan-Wildhoeflaan in de richting van
Kijkduin.
Begin maart is een zebrapad aangelegd ter
hoogte van het Juliana Kinderziekenhuis, dat
overigens over een jaar zal verhuizen naar de
Leyenburg-locatie. Niettemin blijft het zebrapad een zinvolle investering omdat het dicht bij
twee bushaltes van lijn 24 ligt, waar dagelijks
heel wat voetgangers de weg oversteken.
Helaas had de gemeente geen geld beschikbaar om ook bij de bushaltes ter hoogte van
de Vliegenvangerlaan en de Oude Buizerdlaan
zebra’s aan te leggen. Daar zijn vorige maand
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alleen twee onofficiële oversteekplaatsen
aangebracht door met witte strepen een soort
stippellijn op de weg te verven. Deze maatregelen lijken een wassen neus te zijn omdat de
wegmarkeringen voor automobilisten slecht
zichtbaar zijn en de borden die op de oversteekmogelijkheid wijzen een onopvallend
karakter hebben.

Expositie over veranderde
natuur in Westduinpark
De werkzaamheden van vorig jaar in het
Westduinpark, waardoor de duinen weer een
natuurlijker karakter kregen, hebben veel
tongen en pennen in beweging gebracht.
Verreweg de meeste reacties waren zeer
positief.
Dankzij het natuurherstelproject staat er
weer water in de ‘Natte Pan’ en ziet men de
kale duintoppen ‘roken’ in de wind. Om de
geboekte resultaten in beeld te brengen, is een
tentoonstelling over het duingebied ingericht
in zandspeelplaats De Berenkuil aan het
Kwartelpad (ter hoogte van de Kwartellaan).
Demissionair wethouder Boudewijn Revis
heeft de tentoonstelling op 26 maart geopend.

Kortom
Voorjaarsfair in en bij
Leeuweriklaan 13
Op de zondagmiddagen 13 en 20 april kunt u
in huize Ivy Lodge aan de Leeuweriklaan 13
tussen 13.00 en 16.00 uur weer uw slag slaan
bij de Voorjaarsfair van bewoonster Grada
Albregts. In het sfeervolle huis en de omringende tuin kunt u er veel van uw gading vinden
om uw eigen huis en tuin gezelliger te maken:
planten, potten, gieters, manden, drinkbakjes
en etagères, maar ook spiegels, tafelkleden,
kussens, kleine meubeltjes, schilderijtjes en
‘geboortekastjes’ en andere huis- of tuindecoraties. De opbrengst van de Fair gaat naar de
Haagse stichting HELP die op onderwijsgebied
actief is in Gambia (HELP staat voor: Haags
Early Learning Project).

Maak op 13 april kennis
met een trekharmonica
Vroeger werd het
vaak een ‘trekzak’
genoemd, maar men
sprak ook wel van een
‘schippersklavier’,
een ‘spreeuwenkistje’,
een ‘hottevot’ of een
‘tietenpletter’. Nee, het is geen accordeon. En
ook geen bandoneon, het instrument waarbij
Máxima op haar huwelijksdag tranen plengde.
We hebben het hier over een trekharmonica,
een instrument met een charmante zwevende
klank waar Hagenaar Eduard Bekker alles
over kan vertellen en waarop hij ook prachtig
kan spelen. Dat komt hij beide doen (vertellen én spelen) tijdens een bijzondere muzikale
bijeenkomst op zondagmiddag 13 april aan de
Papegaailaan 7. Het ‘trekharmonica-college’
van Eduard Bekker begint om 15.00 uur, duurt

tot 17.00 uur en kost slechts 12,50 euro, inclusief thee/koffie met taart. Reserveer snel, want
er kunnen maar maximaal 25 personen van dit
informatieve concert genieten.
Stuur een mail naar:info@vergaderathome.nl
of bel even: (070) 3234187.

Asielzoekerskerk heeft weer
warm water en warme lucht
De ongeveer zestig uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak, Afghanistan en omringende
landen die al ruim vijftien maanden in de
voormalige Sacramentskerk aan de Sportlaan
verblijven, hebben sinds 25 maart weer warm
water uit de boiler en warme lucht van elektrische kachels en heteluchtblazers . Dat is
mogelijk geworden doordat de ‘stoppengroep’ in
de meterkast is uitgebreid.
Sinds vorig najaar waren er problemen rond
de verwarming en de warmwatervoorziening.
De bestaande stroomgroepen in de meterkast
bleken de pas geplaatste grote boiler niet aan te
kunnen, waardoor er om de haverklap kortsluiting ontstond. Ook de elektrische verwarmingssystemen (zie bijgaande archieffoto) konden
door gebrek aan ‘power’ niet meer functioneren.
Hulpvaardige elektriciens stonden klaar om de
stoppenkast aan te passen, maar het bisdom
Rotterdam - dat nog steeds eigenaar van het
kerkgebouw is - liet dat niet toe.
Een complicerende factor was dat de meterkast zich niet in de kerk bevindt maar in
de voormalige pastorie naast de kerk. Een
Vogelwijkbewoner die daarvan de sleutelbewaarder is, volgde de instructies van het bisdom
om geen toegang tot het pand te verlenen strikt
op. Enkele weken geleden haalde het bisdom
echter de hand over het hart en gaf alsnog toestemming voor aanpassingen aan het elektrische circuit.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen, lessen,
huishoudelijke hulp e.d. Een advertentie mag
maximaal 2x per jaar worden aangeboden.
Tekst aanleveren voor de 18e van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

OPPAS - Hallo, ik ben Teddi Lemmens (14). Ik
zou het heel leuk vinden om op te passen. Ik heb
een broertje van vijf, dus ik heb ervaring. U kunt
mij bereiken via 06-33655502.
WISKUNDEBIJLES - Vmbo, havo, vwo, examentraining. Succes verzekerd! Ik kom bij u aan huis.
Tel. 06-26118927/ jeroenvanleeuwen@live.nl.
TE KOOP – Magazine Snoecks, jaargangen ’85,
‘87, ‘88, ‘89, ‘91 in één koop: 20 euro. Jaargangen
’92, ‘93, ‘94, ’95, ‘96 in één koop: 20 euro.
Jaargangen 2000 t/m 2013: 55 euro. Verdere
informatie: tel. 323 53 40.
GEZOCHT - Zelfstandige woonruimte, twee kamers, keuken, badkamer. Bij voorkeur gestoffeerd.
Huurprijs max. 600 euro per maand inclusief.
Eventueel ook bij langdurige afwezigheid op huis
passen. Tel.: 06 54 714109.
GEVRAAGD - Wie heeft er nog een tweedehands
Postcodeloterijfiets over en wil die verkopen? Prijs
afhankelijk van conditie. Reacties naar Oliver, 064177 2125 of oliver.vanloo@gmail.com
TE KOOP AANGEBODEN - 1 golftas op karretje
met golfclubs voor heer van plm. 1.90 m lengte;
1 tafeltennistafel, 1 speelgoedkist met smurfendecoratie,1 speelgoedkist met circusdecoratie en
diverse smeedijzeren wijnrekken. Alles tegen elk
aannemelijk bod. Tel: 32 33 963.

TE KOOP IN FRANKRIJK – 300 km ten zuiden
van Parijs (dept. Indre) een geheel in oude stijl
gerenoveerde boerderij uit 1691. Vier slaapkamers met badkamer, zwembad en voorzien van
alle moderne comfort. Op het terrein (10.000
m2) staat afzonderlijk een tuinkamer met eigen
badkamer. Meer informatie: tel. 32 53 784 of 06
54793678 (fam. Mondriaan). Zie ook op internet:
‘Mondriaan en France’.
GEZOCHT - Administratief/secretarieel werk
voor maximaal 24 uur per week. Ik heb onder
andere ervaring in administratief en secretarieel
werk, maar ook op het gebied van werving en selectie. Kernwoorden: 100 % gemotiveerd, secuur,
representatief, integer. Bel voor meer info en cv
naar Miranda. Tel. 06-284 25 681, of mail naar
f2hmalph@hetnet.nl
KLUSJES GEVRAAGD - Ik ben Roel
Wielemaker, twaalf jaar, en ik ga na de zomer
beginnen op het Haganum. Ik ben aan het sparen
voor een I-phone, maar mag helaas vanwege mijn
leeftijd nog niet werken. Daarom wil ik klusjes
gaan doen voor mensen in de Vogelwijk. Dat kan
van alles zijn, zoals boodschappen doen, gras
maaien, maar ook hulp bij het gebruik van uw
I-Pad,I-Phone of I-Pod)
Mail mij op: roelwielemaker@ziggo.nl

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 9 april – Helderziende waarnemingen door Martin Reul a.d.h.v. briefjes met de naam
van een overleden persoon. Na de pauze kun u
worden gemagnetiseerd.
Woensdag 16 april - Helderziende waarnemingen door Janneke Leber
Woensdag 23 april – Psychometrie a.d.h.v. een
bloemenséance o.l.v. Fien
Woensdag 30 april – Helderziende waarnemingen door Sjaak van Breemen
Woensdag 7 mei – Psychometrie door Tom Bons
a.d.h.v. foto’s of voorwerpen van een levend persoon
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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: Wilfried van der Vorst
Tel. 0900-8844. E-mail:
wilfried.van.der.vorst@haaglanden.politie.nl
Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot
14.30 uur in basisschool De Parkiet, Parkietlaan 1.

Buurtveiligheid

Hebt u informatie of wilt u informatie over de
(on)veiligheid in de wijk, neem dan contact op
met de veiligheidscoördinator van de wijkvereniging, Victor Veenman via
buurtveiligheid@vogelwijkonline.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) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag:
http://www.denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel (070) 353.85.11

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 308 39 54.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenconsulent Lizeth Kastelein. Zij is voor het
maken van een afspraak op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag bereikbaar in buurt
centrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6,
tel. (070) 308 39 54. Huisbezoek is mogelijk.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. (070) 308 39 54. Lizeth Kastelein.
Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoorbeeld voor een praatje of om er eens op uit te
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u.
Tel. (070) 308 39 54 Lizeth Kastelein.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 308 39 54.
Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
In Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor
informatie, bemiddeling en advies op het gebied
van wonen, welzijn en zorgverlening.
Tel. (070) 754 55 66.
Email: wspuitzicht@florence.nl
Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeghuis en een seniorencomplex.
Tel. (070) 306 10 20.
E-mail: info@rzgs.nl Website: www.rzgs.nl
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Activiteiten & Clubs

W I J K V E R E N I G I NG

Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Myra Bruijnis
tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Bestuur

Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl

Voorzitter
Chris van Dam, tel.06 51 36 26 87
e-mail: cjlvandam@hetnet.nl
Secretaris
Henk Eleveld
Laan van Poot 300, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl
Penningmeester
Peter Arends
Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkonline.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
arthur.wiggers@planet.nl
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl
- Christian Pick
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkonline.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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Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkonline.nl
Kustcommissie
Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1,
e-mail: rutger@vanhoogstraten.com
Tennisclub
Ineke Brügemann, Kiplaan 29
e-mail: inekebrugemann@hotmail.com
Damesgymnastiek
Woe. 20.00-21.00 uur Houtrustschool
Ineke Spaanbroek, Leeuwerikplein 2, tel. 365 30 02
Conditietraining voor mannen
Di. avond HALO, Frank v.d. Maaten,
tel. 06 51 182 353, e-mail: frank@vandermaaten.nl
Jeu de boules
Sportveld Laan van Poot, di en do 14.00-16.00 uur.
Info: Liesbeth Hijmans, Fuutlaan 7, tel. 368 58 92
Volleybalclub
Do. 20.00-22.00 uur, HALO. Contact: Willem
Korteweg, tel. 06-11928401
e-mail: volleybal@vogelwijkonline.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

