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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.

In vroegere autoprogramma’s op televisie werd
altijd veel aandacht besteed aan de zogeheten koude
start. Een auto werd een nachtje in een vriescel
gezet en dan mocht de presentator erin plaatsnemen om het contactsleuteltje om te draaien. Dat liep
vaak niet gesmeerd. Het kwam geregeld voor dat
een auto pas na twee of drie keer kuchen en reutelen aansloeg en stationair ging lopen. Tegenwoordig
zijn er dankzij technische verbeteringen nauwelijks
meer auto’s die met een paar graden vorst nukkig
gaan doen. Alleen ouwe beestjes en vooral de echte
oldtimers hebben er nog wel last van.
Op 5 mei vertrekken twee Vogelwijkteams met een
oldtimer vanuit Den Haag naar Beijing. Zij nemen
deel aan een rally van vijftien wagens die voor het
goede doel – de organisatie Terre des Hommes
– zonder brokken binnen een maand de Chinese
hoofdstad hopen te bereiken. We hebben er vorig
jaar zomer al over gepubliceerd en nu de grote dag
van vertrek nadert, besteden we er in dit nummer opnieuw aandacht aan, want er is nog extra
sponsorgeld nodig. Het kan in mei in Rusland en
Mongolië nog Siberisch vriezen, dus er worden
onderweg wel wat koude starts verwacht. Maar dat
zijn overkomelijke euvelen, zeggen de oldtimerspecialisten, dus daar zal geen enkele equipe op
stranden. Er liggen onderweg veel linkere risico’s op
de loer.
Van een ander soort koude start was sprake bij het
geplande begin van het Vogelwijk-rioolproject fase
3 op 6 februari jongstleden. Die start leidde echt tot
niets, want het was zo koud dat er vorstverlet werd
uitgeroepen. Pas op maandag 27 februari, toen
de vorst geheel en al uit de grond was verdwenen,
kwamen de eerste activiteiten op gang. Er zit dus al
drie weken vertraging in het werkschema, dat op de
website van de gemeente (www.denhaag.nl) te vinden is. Waarschuwing: probeer niet zelf via de vele
menu’s naar die informatie op zoek te gaan, want de
gemeentelijke website is een warrig, onoverzichtelijk doolhof waarin je makkelijk verdwaalt. Tik op de
‘thuispagina’ bovenin in het zoekraampje gewoon de
woorden Riolering Vogelwijk en twee klikken verder
heb je alles wat je wilt weten voor je neus.
DvR
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Het
woord
is aan

de voorzitter...
Ik verheug me wel op de lente, maar denk
toch nog even aan de winter. Want wat was
het mooi, toen de winter toch nog even
toesloeg. Wel glad, wat lastig was voor veel
wijkbewoners. En ook de eerste vertraging
voor het riolerings- en bestratingsproject.
Maar ook veel sleeën en schaatsen. En met een
enorme verrassing: door de herinrichting van
het Westduinpark kwam in de duinen op de
hoek van de Laan van Poot en de De Savornin
Lohmanlaan opeens het idyllische plasje
tevoorschijn, dat voor velen nog onbekend
was! Hier werd het ijs aangeveegd door een
groep betrokken Vogelwijkers, waardoor een
ijsbaantje in de duinen ontstond. Wat een
schitterend plaatje leverde dat op!
Scheveningen Haven
Nog meer verrassingen. Want al spreekt hij,
wanneer hij maar kan, over samenspraak en
hoe blij hij is met de klankbordgroep van een
project, in werkelijkheid weet wethouder
Norder toch iedere keer weer de bewonersorganisaties onaangenaam te verrassen. Dit keer
met een recent collegebesluit over de ontwikkeling van Scheveningen-Haven.
Het besluit voorziet in woningbouw, horeca
en watersportinvesteringen (3e haven),
naast investeringen in de visserij. Tot zover
allemaal prima en een goede impuls voor
Scheveningen en Den Haag. Maar twee torens
hoogbouw waarvan er eentje van 90 meter
op het zuidelijk havenhoofd, met daarbij
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een 50 meter hoge kabelbaan die noord- en
zuidwal verbindt, is niet wat wij willen. Noch
de andere bewonersorganisaties, zoals onder
meer die van Duindorp, Scheveningen en het
Statenkwartier.
De samenspraak in dit traject is ronduit slecht
geweest. Een schijnvertoning, waarover de
betrokken organisaties hun beklag hebben
gedaan bij de gemeenteraad.
Als Vogelwijk gaan we, met uw steun zoals bij
de Algemene Ledenvergadering is verkregen,
ons tegen deze megalomane plannen verzetten. Niet tegen de goede elementen, maar wel
tegen de zaken die het voor de Vogelwijk en
andere Haagse wijken onacceptabel maken.
Ik kan niet beloven dat dit effect zal hebben.
Als ik eerlijk ben, is inspraak en samenspraak
in Den Haag op de onderwerpen die er écht
toe doen een moeizame utopie. Dat is ook
weer gebleken in de besluitvorming rond
de randweg van Madurodam naar Kijkduin,
waarbij het college onlangs heeft besloten alles
voorlopig maar bij het oude te laten.
Kerkgebouw Sportlaan
Op zaterdag 18 februari hebben we de lokale
pers gehaald met onze actie voor behoud van
de Sportlaankerk. Ik wil iedereen die er was
hartelijk danken voor hun komst en bijdrage.
Er was zelfs een lied voor behoud van de kerk
gecomponeerd!
Een projectontwikkelaar heeft plannen om de
kerk te slopen en er een vijf verdiepingen tellend appartementencomplex voor in de plaats
te zetten. Omwonenden en andere belangstellenden hebben zich verenigd om de kerk juist
te behouden voor de wijk. De kerkfunctie van
het gebouw is door de rk-kerk opgeheven,
maar het bouwwerk kan met behoud van zijn
contouren worden omgebouwd tot een tiental
mooie appartementen. Inmiddels heeft het
CDA in de gemeenteraad zich ook tegen volledige sloop uitgesproken en aangedrongen op
overleg en herbezinning.

Buurtveiligheid
Na het wijkblad van februari hebben zich weer
enkele nieuwe laancoördinatoren aangemeld.
Begin februari zijn de coördinatoren met vertegenwoordigers van de gemeente en de politie
bijeen gekomen om de plannen voor 2012 door
te spreken. Zo komt er een actie op het gebied
van woninginbraakpreventie en babbeltrucs. Ik
ben zeer verheugd met deze hernieuwde aandacht voor buurtveiligheid. Wist u trouwens
dat je 112 ook mag bellen bij buurtveiligheidszaken? Dus niet alleen bij ernstige delicten,
maar ook bij kleinere zaken. Dat u het maar
weet.

Rietzangerlaan. Ik hoop u allen daar in groten
getale te ontmoeten.
Voor de junioren barst het ook los. De activiteitencommissie heeft dit jaar een bijzondere
kindersportdag in elkaar gezet. Die wordt op
18 maart gehouden in sporthal Ockenburgh.
Meld je aan! En doe dat dan ook meteen voor
de paaspuzzeltocht van 9 april. Zie de aankondigingen elders in dit blad.

Senioren en junioren
In maart begint er weer een aantal activiteiten.
Voor de senioren is er een voorjaarsbrunch
op 16 maart in het zaaltje bij de kerk aan de

Pieter Duisenberg
(mede namens collega-bestuursleden Anke
Lütkenhues, Marianne Moor, Arthur Wiggers en
Rob Heidt)

En dan toch nog iets over de lente. Dat is altijd
weer een tijd van nieuwe kleuren, nieuw licht
en nieuw leven. Ik wens u allen een bijzondere
lente toe.

Rioolproject Fase 3 met vertraging van start
Met een vertraging van drie weken vanwege
de vorst in de grond is op de grens van februari en maart de vernieuwing van de riolering
en bestrating tussen de Kwartellaan en Oude
Buizerdlaan van start gegaan.
De komende anderhalf jaar zal dit Vogelwijk
gebied uit de jaren dertig het toneel worden
van graafmachines, shovels, riool- en hemelwaterbuizen, diepe kuilen en geulen, loopplanken, nieuwe klinkers, bestratingsmachines,
asfalteringsmachines en vooral zand, heel veel
zand.
Op het Eiberplein hebben de uitvoerende
ondernemingen Habo en BAM een bouwkeet
neergezet, waar de omwonenden dagelijks
tussen 08.00 en 16.00 uur terecht kunnen met
vragen, opmerkingen en eventuele klachten.
Drie personen fungeren als aanspreekpunt:
uitvoerder Jan Ruijsestein (die het project

leidt namens de Habo/BAM-combinatie), Piet
Ham (de directievoerder die de gemeente Den
Haag vertegenwoordigt) en Peter Blaauw,
die als opzichter namens het Gemeentelijk
Ingenieursbureau toezicht houdt.
Indien nodig zal in de komende nummers van
dit blad extra informatie over het project worden gegeven.
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Burenhulpcentrale brengt
wijkbewoners bij elkaar
Help mee en geef u op!
De welzijnsorganisatie voor het stadsdeel Segbroek gaat dit voorjaar een
Burenhulpcentrale opzetten voor de Vogelwijk. In de Bomen- en Bloemenbuurt,
de Heesterbuurt en de Vruchtenbuurt wordt hier al een aantal maanden mee
geëxperimenteerd. Ook in Mariahoeve zijn er al ervaringen mee opgedaan.
,,De Burenhulpcentrale is een eigentijdse
manier om mensen uit de buurt met elkaar in
contact te brengen als iemand op kleine schaal
hulp nodig heeft,’’ aldus Sandra Menken, die
de burenhulp in Segbroek coördineert en zich
nu inzet om het systeem in de Vogelwijk van
de grond te krijgen. ,,Je moet het zien als een
slimme telefooncentrale die buren bij elkaar
brengt. We zetten een bestand op van mensen die bereid zijn om buurtgenoten af en toe
te helpen met activiteiten waar iemand op
dat moment niet toe in staat is, zoals boodschappen doen, een hond uitlaten, de tuin
een beetje bijwerken of een autoritje naar de
dokter of het ziekenhuis. Als iemand dan via
onze telefooncentrale een beroep doet op de
burenhulp, zoeken wij iemand uit de omgeving die de helpende hand kan toesteken.
Die meldt zich dan – met legitimatie – bij de
hulpvrager.’’
Voor jong en oud
,,Het gaat meestal om simpele dingen waarvoor de hulpvrager geen professional of
familielid wil lastigvallen, maar waarin een
buurtgenoot met een kleine helpende hand
iets kan betekenen,’’ zegt Sandra Menken. En
ze benadrukt dat de Burenhulpcentrale er niet
alleen voor ouderen is, maar voor jong én oud.
,,Want Iedereen kan wel eens hulp ergens bij
gebruiken.’’
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Vanzelfsprekend kan de Burenhulpcentrale
pas actief worden als er eerste een bestand van
vrijwillige hulpverleners is aangelegd. Volgens
Sandra Menken is in de praktijk gebleken dat
de centrale al kan gaan draaien als er vijftig
personen zijn op wie een beroep kan worden
gedaan. Die hulpverleners hoeven trouwens
niet elke dag paraat te staan. Men kan ook
aangeven op bepaalde dagen niet beschikbaar
te zijn. Bovendien mag de burenhulp die wordt
gebeld te allen tijde tegen de telefoniste zeggen
dat het op dat moment even niet goed uitkomt.
In zo’n geval wordt gewoon een volgende uit
het hulpverlenersbestand benaderd.

Informatiebijeenkomst
Voor iedereen die meer wil weten over de
werking van het systeem en mensen die bereid
zijn zich als burenhulp op te geven, wordt binnenkort een voorlichtingsavond gehouden. Die
vindt plaats op:

Dinsdag 10 april van 20.00 tot 21.30 uur
in de kantine van het HALO-gebouw
Laan van Poot 363
Wie zich alvast als hulpverlener bij de
Burenhulpcentrale wil aanmelden of snel al

enkele vragen beantwoord wil hebben, kan dat
doen via telefoonnummer (070) 2629999 of
via de e-mail:
burenhulpcentralesegbroek@voorwelzijn.nl
U kunt ook een aanmeldingsformulier invullen
op www.voorwelzijn.nl
Ook Sandra Menken persoonlijk helpt u graag
met nadere informatie.
U kunt haar bereiken via tel. (070) -3600237,
mobiel: 06-51053441.
E-mail: sandra.menken@voorwelzijn.nl

Wijk moet weerbaarder worden
tegen woningcriminaliteit
Tekst en foto: Dick van Rietschoten
Tussen november 2010 en november 2011 werd
in de Vogelwijk 24 keer een woninginbraak
gepleegd. Dat was ongeveer half zo veel als
in de voorgaande jaarperiode (51 keer tussen
november 2009 en november 2010). Toch kan
het aantal woninginbraken met relatief simpele
middelen nog veel verder worden teruggedrongen. Daarom gaan de 57 laancoördinatoren uit
de wijk dit jaar in hun eigen woonomgeving
zending bedrijven om bewoners ertoe te bewegen hun huis beter te beveiligen. Deze afspraak
is op maandag 6 februari gemaakt tijdens overleg tussen vertegenwoordigers van de politie en
de gemeente, een twintigtal laancöordinatoren
uit de Vogelwijk, bestuursleden van de wijkvereniging en de leden van de zojuist uitgebreide
Commissie Buurtveiligheid uit de wijk: Victor
Veenman, Mies de Bont, Coen van Dijk en
André Noordenbos.
Kraayenstein
Vorig jaar is in een deel van de Haagse wijk
Kraayenstein een proefproject begonnen om

woninginbraken en woningovervallen terug te
dringen. ,,Dat project werpt nu al vruchten af’’,
beoogde Guus Schouten, die op het stadhuis de
maatregelen coördineert om veelvoorkomende
criminaliteit een halt toe te roepen.
,,Huis aan huis hebben we mensen een gratis
tijdklokschakelaar aangeboden, waardoor ’s
avonds automatisch een licht aan gaat als je
niet thuis bent. We hebben er trouwens wel bij
verteld dat je bij afwezigheid altijd meerdere
lichten in je huis moet laten branden en we
gaven de mensen ook andere anti-inbraakadviezen. Verder kreeg iedereen het aanbod om als
hulpmiddel tegen woningovervallen en babbeltrucs een spionnetje in de huisdeur aan te laten
brengen en een zogeheten kierstandhouder,
waarmee de deur op een kier kan worden geopend. Als men dat aanbod accepteerde, kwam
een technisch bedrijf een paar weken later de
hele boel gratis monteren.’’
Workshop
Iets dergelijks willen de politie en de gemeente
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Victor Veenman, wijkcoördinator buurtveiligheid, aan het woord.

nu ook in de Vogelwijk uitproberen. De laancoördinatoren krijgen daarbij een spilfunctie.
Binnenkort kunnen deze ‘rayonhoofden’ een
workshop over inbraakpreventie krijgen - zodat
ze op dat gebied enigszins deskundig worden
- en vervolgens mogen ze hun buurtgenoten
gaan voorlichten en hen de montage van een
deurspionnetje en een kierstandhouder aanbieden. De komende maanden zal hierover via
dit blad en via de coördinatoren meer bekend
worden gemaakt.
Dit voorjaar zal in de Vogelwijk ook een campagne van start gaan om oudere bewoners
weerbaarder te maken tegen zogeheten babbeltrucs. ,,Nooit iemand binnenlaten, altijd om
legitimatie vragen, nooit een pincode afgeven,
en als je het niet vertrouwt het alarmnummer
112 bellen,’’ vatte wijkagent Wilfried van der
Vorst samen.
Enquête
In december is steekproefsgewijs op 350
adressen in de Vogelwijk een enquêteformulier
bezorgd over het (on)veiligheidsgevoel van
de bewoners. Het ging hierbij om een studieopdracht van Dirk Geerdink en Sander Verhees,
beiden student aan de Haagse Politieacademie.
Aan het slot van het ‘veiligheidsoverleg’ van 6

februari maakte het duo Geerdink-Verhees de
resultaten van het onderzoek bekend. Van de
350 verspreide formulieren kwamen er 140 ingevuld retour. Deze gaven een redelijke dwarsdoorsnee van de wijkbevolking weer, zowel
wat betreft het geslacht (iets meer vrouwen
dan mannen) als de leeftijdsopbouw (bijna de
helft is tussen 51 en 70 jaar), de nationaliteit
(92 procent Nederlanders, 8 procent buitenlanders) en de samenstelling van het huishouden
(ruim de helft bestaat uit tweepersoonshuishoudens).
Op de vraag ‘Voelt zich wel eens onveilig in de
wijk?’ antwoordde 43 procent ‘ja’, en dan met
name gedurende de avond en nacht. Van deze
43 procent geeft ongeveer een vijfde aan zich
onveilig te voelen ‘rond het eigen huis’ en een
even groot aantal ‘rondom plekken waar jongeren hangen’. Een klein deel van alle ondervraagden (14 procent) blijkt zich niet op zijn of
haar gemak te voelen als hij/zij alleen thuis is.
Vanwege een gevoel van onveiligheid opent 40
procent van alle ondervraagden ‘s avonds of ’s
nachts de deur niet. Opmerkelijk is verder dat
slechts 22 procent van alle ondervraagden bij
afwezigheid ’s avonds licht in huis laat branden
en dat maar 18 procent bij afwezigheid waardevolle spullen uit het zicht haalt.
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Nieuwe Heldringschool kan
in lente 2014 worden geopend
Door Dick van Rietschoten

Als de gemeente snel een vergunning voor de bouw verleent en noch de Welstandscommissie noch omwonenden roet in het eten gooien, kan de beoogde
nieuwe O.G. Heldringschool eind februari 2014 klaar zijn. De officiële ingebruikneming staat voorlopig gepland in de vroege lente van dat jaar.
De nu 85-jarige protestantse basisschool tussen
het IJsvogelplein en het Fazantplein staat op
de nominatie om tijdens de komende zomervakantie tot de grond toe te worden afgebroken.
Vanaf eind augustus zullen de leerlingen voor
de gehele bouwperiode worden verdeeld over
twee oude schoolgebouwen in Scheveningen.
Daarbij zal ook voor een pendelbus vanuit de
Vogelwijk worden gezorgd.
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Aangepast
Op donderdagavond 16 februari presenteerden
de architecten Hans Klompenhouwer en Thijs
van de Straat van het Rijswijkse architectenbureau R4a (Room for architecture) aan de
docenten, de medezeggenschapsraad en de
begeleidende ‘klankbordgroep’ van de school
het aangepaste ontwerp voor de nieuwbouw.
Het oorspronkelijke ontwerp, dat een jaar

geleden aan de betrokkenen werd voorgelegd,
is in goed overleg met de schoolleiding en
de klankbordgroep op een aantal onderdelen aangepast. Zo is het gebouw iets minder
hoog en tegelijk wat breder geworden (Hans
Klompenhouwer: ,,We hebben de massa hier en
daar herverdeeld’’), de entree aan de kant van
het Fazantplein werd efficiënter gemaakt, er is
meer bergruimte in het gebouw gecreëerd en
last but not least: de hallen en gangen van de
school krijgen aanzienlijk meer inval van daglicht. Bovendien wordt aan het IJsvogelplein
de uitstulpende blinde buitenmuur van de
gymzaal - aan de rechterkant van het gebouw voorzien van een groot logo van een ijsvogel,
waardoor de wand een minder streng aanzien
krijgt.
Goedkeuring
De komende tijd moeten er nog wat puntjes
op de i worden gezet, zoals de inrichting en
aankleding van de speelpleinen en de wijze
waarop het dak met plantenbakken zal worden
uitgerust. Bij de presentatie van het aangepaste
ontwerp klonken veel tevreden geluiden en ook
de meegebrachte voorbeelden van de zand- en
vanillekleurige bakstenen waaruit het gebouw
zal worden opgetrokken, konden de goedkeuring van de aanwezigen wegdragen.
Begin februari is bij de gemeente de aanvraag
voor een bouwvergunning (tegenwoordig
omgevingsvergunning geheten) ingediend.
Tijdens de beoordelingsprocedure zal ook de
Welstandscommissie zich over het ontwerp
buigen. Uit een kort vooroverleg met deze
commissie, die de architectonische inpassing
van het bouwwerk in de omgeving beoordeelt,
hebben de architecten al tevredenheid kunnen
bespeuren over de stijl en vormgeving van de
nieuwe school. ,,We verwachten dus van die
kant geen grote bezwaren meer,’’ aldus Hans
Klompenhouwer.
Vervangende gebouwen
Schooldirecteur Ria Schoonenboom heeft

met enkele collega’s inmiddels al een bezoek
gebracht aan twee oude schoolgebouwen
in Scheveningen, die gedurende de bouwperiode als tijdelijke behuizingen voor de
Heldringschool dienst kunnen doen: in de
Gaffelstraat (voor de groepen 1 t/m 5) en op
het Willem Beukelszoonplein. Voor leerlingen
uit de Vogelwijk of directe omgeving is dat een
stuk verder dan de huidige locatie, maar Ria
verzekerde dat er gebruik kan worden gemaakt
van een pendelbusdienst.

VOGELWIJKAGENDA
Zaterdag
10 maart

09.00 uur: Start Witte Kruis
Classic (wielertocht door ZuidHolland) bij de HALO.

Vrijdag
16 maarti

11.00 - 14.00 uur: voorjaarsbrunch voor senioren,
Rietzangerlaan 2A

Zaterdag
17 maart

Open Dag woonzorgcentrum
Uitzicht, Zonnebloemstraat

Zondag
18 maart

10.00 tot 14.30 uur Sportdag
voor de jeugd in Sporthal
Ockenburgh, Wijndaelerduin
27

Zaterdag
24 maart

12.00-16.00 uur Open Dag
Scouting Laan van Poot (tegenover Nachtegaallaan)

Zaterdag
31 maart

19.30 uur : Vogelwijk
Paasbridgedrive in Bergkerk

Maandag
9 april

Paaspuzzeltocht voor de jeugd
door de Vogelwijk

Dinsdag
10 april

20.00 uur: Informatiebijeenkomst in HALO-kantine
over de Burenhulpcentrale
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Handhaving speerpunt in Segbroek
Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers
blikt terug en vooruit
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Hanneke Schippers werkt al bijna een
jaar als ‘gouverneur’ van het stadsdeel Segbroek, waar onder meer het
Regentesse- en Valkenboskwartier, de
Bomenbuurt, Vruchtenbuurt en niet
te vergeten de Vogelwijk toe behoren.
Begin april 2010 trad Hanneke als
nieuwe stadsdeeldirecteur aan, als
opvolgster van Annita de Bruijne die
een mooie functie had gekregen in het
IJspaleis aan het Spui. Nu de nieuwe
Segbroekmanager helemaal gewend
is aan haar rijk geschakeerde werkgebied, is het moment gekomen om met
haar terug- en vooruit te blikken en
ook de mens Hanneke Schippers - 47
jaar en moeder van twee kinderen wat beter te leren kennen.
,,Neem me maar mee en laat me zo veel
mogelijk zien,’’ zei ze tegen enkele van haar
directe medewerkers toen ze voor het eerst het
stadsdeelkantoor annex politiebureau aan de
Fahrenheitstraat binnenstapte. Wat daarop
volgde was een aantal excursies per fiets of te
voet door Segbroek, van de Loosduinseweg
tot de zee en van de Kamperfoeliestraat tot de
Suezkade. Eerst onder leiding van collega’s
en later alleen of met haar gezin. ,,Hartstikke
leuk en interessant’’ herinnert ze zich. Een van
de leuke aspecten van Segbroek is dat het een
heterogene mix van wijken en buurten is en dat

10

De Vogelwijk maart 2012

de losse onderdelen elk afzonderlijk een geheel
eigen leefstijl hebben.’’
,,Eerlijk gezegd kende ik dit deel van Den Haag
niet zo goed. Ik ben om te beginnen al geen geboren Hagenaar, hoewel ik er vroeger wel eens
kwam op familiebezoek, maar bovenden was
mijn vorige functie stadsdeeldirecteur van het
gloednieuwe gebied Leidschenveen-Ypenburg,
tussen de snelwegen aan de zuidoostkant van
de stad. Ik woon daar trouwens zelf niet ver
vandaan, namelijk in Leiderdorp.’’
Pioniers
,,Nu denken veel mensen dat ik daar in die
nieuwbouwwijken een tamelijk relaxte job
heb gehad, maar dat is een vergissing. Sterker
nog: ik heb in Leidschenveen-Ypenburg voor
mijn gevoel meer m’n handen vol gehad aan

allerlei klussen en problemen dan tot nu toe
in Segbroek. Dat klinkt misschien gek, maar je
moet bedenken dat daar een enorme hoeveelheid mensen van overal vandaan als pioniers in
een nieuwe omgeving is gaan wonen. Alles is
nieuw en onwennig, het ontbreekt er nog aan
bepaalde voorzieningen, men moet aan elkaar
wennen en er is heel wat stress. Daarom zie je
de boel er veel makkelijker overkoken dan in de
oude wijken zoals hier in Segbroek.’’
Ook had Hanneke nog eens de mazzel dat in
Segbroek een aantal projecten al op de rails
stond. Daar hoefde ze dus weinig meer aan te
doen. ,,Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing
van de riolering en bestrating in de Vogelwijk.
En het duinrestauratieproject achter de De
Savornin Lohmanlaan. Spannend! Ik kan haast
niet wachten tot het klaar is. In Katwijk is een
aantal jaren geleden ook zoiets gedaan en het
resultaat was schitterend. Het is trouwens de
bedoeling dat de komende jaren ook het duingebied dat tot de Bosjes van Poot behoort onder
handen wordt genomen.’’
Omwegen
Er leiden vele wegen naar Segbroek, maar de
omwegen die Hanneke Schippers maakte om
er te komen, zijn verbazingwekkend. Ze is geboren en getogen in Arnhem, wilde graag arts
worden en ging daarom in Nijmegen geneeskunde studeren. ,,Vier jaar heb ik het volgehouden, maar toen hield ik het voor gezien, want
mijn ervaringen in die beroepsgroep vielen
zo tegen dat ik dacht: ik wil daar niet tussen
zitten. Ik vond artsen veel te weinig mensgericht. Gelukkig is dat de afgelopen dertig jaar
behoorlijk veranderd.’’
Lang hoefde Hanneke niet te piekeren over de
vraag wat ze in plaats van haar medicijnenstudie zou gaan doen. Ze volgde haar tweede
interesse: bouwkunde. Gemotiveerd betrad ze
de HTS in Arnhem, waar ze vier jaar later gediplomeerd de uitgang verliet. ,,Ach ja, in wezen
ben ik gewoon een techneut,’’ lacht ze.
Vervolgens kwam ze toch weer in een tak van

de medische boom terecht, want haar eerste
baan was hoofd technische dienst bij de Robert
Fleurystichting, die psychiatrische centra in
Wassenaar en Leidschendam exploiteerde.
In de jaren daarna werd ze hoofd facilitaire
dienst bij de Hogeschool voor de Kunsten in
Amsterdam en na een paar ,,heerlijke jaren in
die dynamische wereld van kunst en theater’’
werd ze verantwoordelijk voor het beheer
van de ruim honderd gebouwen die samen de
Universiteit van Leiden vormen. Pas een jaar of
acht geleden kreeg ze voor het eerst het etiket
‘gemeenteambtenaar’ opgeplakt, toen ze voor
de gemeente Haarlem aan de slag ging als
Projectmanager Stedelijke Vernieuwing in het
grote multiculturele stadsdeel Schalkwijk. Eind
2007 kwam ze in dienst van de gemeente Den
Haag.
Communicatie
Hoewel er zoals gezegd voor Segbroek al
aardig wat in gang was gezet, is de inbreng van
Hanneke Schippers in het Segbroekbeleid het
afgelopen jaar niet gering geweest. Ze vond (en
vindt) bijvoorbeeld dat de communicatie tussen
het stadsdeelkantoor en de afzonderlijke wijken
een stuk beter moet en kan. Mede daarom
wordt er steeds meer gedaan in samenspraak
met wijkverenigingen en individuele bewoners.
Zo is vorig jaar ook het stadsdeelplan Segbroek
voor de periode 2012-2015 tot stand gekomen.
Wat de Vogelwijk betreft staan daarin ambities
verwoord als: meer aandacht voor veiligheid
en ouderenbeleid, snel en op de juiste wijze
reageren op verzoeken en meldingen vanuit de
wijk, meer onderhoud voor straatmeubilair en
onderzoek van knelpunten bij het oversteken
van de drukke Sportlaan, en dan met name het
stuk bij de Kwartellaan.
Een ambitie voor de Vogelwijk van geheel
andere aard luidt dat er meer activiteiten door
jongeren moeten worden georganiseerd. ,,En
daar is sinds kort nog iets nieuws bij gekomen,’’
zegt de stadsdeeldirecteur. ,,Er wordt een
Burenhulpcentrale opgezet.’’
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Beeklaan
Ook voor de andere wijken van Segbroek zijn
lijsten met ambities vastgelegd. Een van de
ideeën waarbij Hanneke zelf een stuwende
inbreng heeft gehad is het opvrolijken van
het begin van de Beeklaan. ,,Daar vlak bij dat
enorme kruispunt met de Loosduinseweg,
Regentesselaan, De la Reyweg enzovoorts zijn
een paar leuke nieuwbouwprojecten verrezen,
maar wat er omheen staat is saai en doods.
Ik vind dat daar meer levendigheid in moet
worden gebracht.’’
Met enige trots vertelt ze verder dat vorig jaar
het rommelige speelterreintje naast Albert
Heijn aan de Fahrenheitstraat in overleg met
bewoners en de politie is opgeknapt en van
overlastgevende activiteiten is ontdaan. ,,Maar
eerlijk is eerlijk: dat is vooral het werk geweest
van Harm Benthem, mijn manager op het
gebied van leefbaarheid en welzijn.’’
Handhaving
Was de afgelopen jaren één van de speerpunten
van Segbroek het armoedebeleid, de komende

De entree van de Beeklaan
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jaren zal de schijnwerper veelvuldig gericht
staan op handhaving van wetten en regels op
straat. ‘Handhaving op Haagse Hoogte’ luidt de
gemeentelijke leus op dat gebied.
Hanneke legt uit: ,,In twee stadsgedeelten,
Segbroek en Haagse Hout, is onlangs een
proefproject van start gegaan om een strenger
handhavingsbeleid te voeren. En dan heb ik het
over mensen die zich niet houden aan verkeersregels, die foutparkeren of geen parkeergeld
betalen, die overlast veroorzaken, keiharde
muziek produceren, de straat laten verloederen, de poep van hun hond niet opruimen, geen
hondenbelasting betalen, hun afval te vroeg
buiten zetten en ga zo maar door. In de twee
genoemde stadsdelen wordt de samenwerking
tussen gemeentelijke opsporingsambtenaren
en de politie versterkt. Vaker dan nu het geval
is zullen politie en handhavers samen de straat
op gaan.’’
“Als we het niet-opruimen van hondenpoep
als voorbeeld nemen, iets wat altijd hoog in
de toptien van ergernissen staat, wordt een
hondeneigenaar die daarop wordt betrapt

tot opruimen gedwongen, waarna hij of zij
een waarschuwing of boete krijgt. Op termijn
zal in samenwerking met de Gemeentelijke
Belastingdienst ook direct worden nagegaan of
er wel hondenbelasting is betaald.”
Wijkschouw
,,De leefbaarheid en veiligheid op straat verbeteren, dat is waar het allemaal om draait’’, zegt
de stadsdeeldirecteur. ,,En wat het veiligheidsbeleid betreft speelt de Vogelwijk met z’n
laancoördinatoren een voorbeeldrol. Ik wil echt
proberen om ook in andere wijken in Segbroek
zo’n systeem van de grond te krijgen.’’
Ze heeft nog een ander goed voornemen
voor 2012. ,,Ik wil dit jaar in vier wijken een
zogeheten wijkschouw houden. Dan ga ik met
een paar van mijn medewerkers en een groep
bewoners uit zo’n wijk een wandel- of fietstocht
maken waarbij de bewoners ons wijzen op
knelpunten en andere problemen. Heel nuttig!
Vorig jaar hebben we ’t in de Vruchtenbuurt
gedaan. Nee, het waren niet louter klaagzangen die we te horen kregen. De tocht leidde ook
tot leuke ideeën, zoals de inrichting van een
door bewoners beheerde pluktuin met groente
en fruit, tot nut van ’t algemeen. Waar we de
vier voorgenomen wijkschouwen dit jaar gaan
houden is nog niet bekend. We moeten ons
daar binnenkort nog over buigen.’’
Subsidie
Met ingang van dit jaar is in heel Den Haag
een nieuw subsidiesysteem voor bewonersorganisaties, zoals wijkvereniging De Vogelwijk,
van kracht geworden. Hanneke Schippers
bestrijdt dat er per definitie veel minder geld
naar die organisaties gaat. ,,Ze krijgen voortaan allemaal een bepaalde basisvergoeding.
Die is inderdaad niet zo hoog, maar hoe meer
activiteiten je in de wijk ontplooit, hoe meer
geld je bovenop die basisvergoeding krijgt.
Dat is eigenlijk het eerlijkste systeem. Maar ik
weet dat de Vogelwijk een heel actieve wijk is,
dus…’’

Geef je nog snel op voor de
Vogelwijk Jeugdsportdag
Heb je je nog niet opgegeven voor de Vogelwijkjeugdsportdag op zondag 18 maart? Dan moet je
dat snel doen, want het belooft voor alle kinderen
in de basisschoolleeftijd een hartstikke leuke dag
te worden. Zie de poster hierboven.
De plek waar alles zich op 18 maart afspeelt
is Sporthal Ockenburg, Wijndaelerduin 27. De
activiteiten beginnen om 09.45 uur en eindigen
rond 13.45 uur. De dag wordt besloten met
een demonstratie van alles wat de kinderen die
ochtend hebben geleerd op het gebied van dans,
gymnastiek, boksen, zelfverdediging en trommelen op djembees.
Per deelnemer wordt een bijdrage van 5 euro
gevraagd. Daarvoor krijgen alle sportievelingen
ook een lunch aangeboden.
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar de
Activiteitencommissie van de Vogelwijk:
activiteitencie@live.nl
Schrijf daarin je naam, leeftijd, school en klas. Na
inschrijving krijg je per e-mail nadere informatie,
onder meer hoe het deelnemersgeld kan worden
betaald.
De Vogelwijk maart 2012
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Bijgesteld plan voor havengebied
Door Dick van Rietschoten

Het college van B & W van Den Haag heeft op 17 februari een aangepast plan
gepresenteerd voor de ontwikkeling van het Scheveningse havengebied. De kern
ervan is dat bij de havenhoofden iets lagere hotel- en woontorens zijn gepland, dat
de woningdichtheid geringer wordt en dat de voormalige Norfolkhaven open blijft
en een gemengde bestemming krijgt. De uitvoering van het plan zou al in 2014
moeten beginnen en in 2025 klaar kunnen zijn. De gemeenteraad zal op 21 maart
aanstaande een oordeel over de plannen uitspreken.
‘Realistischer’
Voor de bouw van woningen en recreatieve
voorzieningen zoals hotels heeft de gemeente
een voorlopige overeenkomst gesloten met de
vastgoedbedrijven ASR, de Malherbe Groep en
het onlangs met zware financiële tegenvallers
opgezadelde Vestia. Een paar jaar geleden was
er nog sprake van dat ook ING Real Estate mee
zou doen, maar die trok zich terug.
De voor het plan verantwoordelijke wethouder
Marnix Norder noemt het bijgestelde project
‘realistischer’ dan het was. Ook is volgens hem
meer rekening gehouden met de opvattingen
van bedrijven, bewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving.
In de oorspronkelijke opzet was op het verloederde voormalige Norfolkterrein, langs de
duinrand en langs de haven de bouw van 840
woningen voorzien. Dat is nu teruggebracht
tot 700. Verder zijn de twee geplande hotel- en
appartementengebouwen van 100 meter bij
het zuidelijk havenhoofd vervangen door één
vijfsterrenhotel van 90 meter (zo hoog als de
Grote Kerk in de binnenstad) en is de aanvankelijk ingetekende woonflat van 70 meter bij het
noordelijk havenhoofd verlaagd naar 40 meter.
De Derde Haven, tot vijf jaar geleden grotendeels in gebruik bij de Norfolk Line, krijgt een
bestemming voor zowel bedrijfsschepen als
recreatievaart. In het gebied ter hoogte van de
opgang naar het noordelijk havenhoofd mag

5000 m2 nieuwe bedrijfsruimte voor de visserijsector worden gebouwd.
Kabelbaan
Het idee uit het oude ontwikkelingsplan om de
havenmonding te overspannen met een vijftig
meter hoge kabelbaan, die ook nog een eind
langs de boulevard zou moeten lopen, is overeind gebleven. Het is echter allerminst zeker
of dit mogelijk is, want er moet nog onderzoek
naar worden gedaan.
Als de plannen allemaal doorgaan, inclusief de
bouw van 4 à 6 verdiepingen tellende appartementen langs de duinen aan de Houtrustweg,
zal de windmolen van Vogelwijk Energie(k)
het veld moeten ruimen. Het bestuur van deze
ideële organisatie wist dat echter al sinds de
buiten gebruik gestelde molen dankzij een financiële injectie van 110 Vogelwijkbewoners in
mei 2010 weer aan het draaien werd gebracht.
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Nieuwe trend: winterse laanparty
Zomerse laan- of pleinfeesten met borrel en barbecue kent onze wijk al sinds jaar
en dag. Maar begin dit jaar dook op de Papegaailaan en de Leeuweriklaan een
nieuw verschijnsel op: het winterstraatfeest.
Papegaailaan
De Papegaailaan had de primeur. Vele malen al hebben de bewoners daar geanimeerde zomerfeesten gevierd, maar nu wilde men er ook eens een winterse variant aan toevoegen. Met
vuurtjes, warme snacks, glühwein…. enfin, u kent dat wel. Op woensdag 2 januari werd het
idee ten uitvoer gebracht, en de organisatoren slaagden met vlag en wimpel. Een van de oudere
Papegaailaanbewoonsters, Jeanny van Huystee, vatte haar ervaringen samen in de volgende
tekst, die ze naar de redactie stuurde:
Op 25 januari kwamen de bewoners bijeen voor een verlaat nieuwjaarsfeest. In een tuin hadden ze
een tent opgezet. Bij het hek brandde een grote vuurkorf. Ieder kwam warm gekleed binnen met in de
ene hand een stoel en in de andere hand een borrel. Ook kwamen er schalen met veel lekkere warme
hapjes. Het was een prachtige avond. Wel pittig koud, maar daar was iedereen op gekleed, en het was
trouwens niet zo grimmig guur als de volgende dagen. Boven je was de heldere hemel, met sterren
bezaaid en een heldere maan. Zo genoot je dubbel van het kampvuur. Gezellig praatte je met je buren,
ook met je verdere buren, die steeds meer vrienden werden. Het was een onvergetelijke avond!
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Leeuweriklaan
Het gerucht dat de Papegaailaan een
winterparty zou gaan houden, werkte inspirerend op twee jonge bewoonsters van de
Leeuweriklaan: Fleur-Sophie Cohen (11),
leerling van de Houtrustschool, en haar
vriendin Nienke Nederhorst (10) die een
vaste gast is op basisschool De Parkiet.
Al jaren hadden zij hun ouders en buren gevraagd om ook eens een zomerlaanfeest te
organiseren, zoals je elders in de wijk ziet.
Maar de volwassenen waren nooit verder
gekomen dan de uitspraak dat het een leuk
idee was en dat zo’n feestje er inderdaad
eens zou moeten komen. Verder gebeurde
er tot teleurstelling van Fleur-Sophie en
Nienke helemaal niets. Nooit kwam het er
van. Daarom besloten de beide meiden,
nadat ze hadden gehoord over het winterinitiatief van de Papegaailaanbewoners,
het heft in eigen hand te nemen en zelf een
laanfeestje te organiseren.
,,We prikten als datum zondag 29 januari
en we ontwierpen een mooie uitnodiging,
die we overal in de bus hebben gedaan,’’
vertelde Fleur-Sophie. ,,En we hebben
ook aankondigingen op de lantaarnpalen
geplakt,’’ vulde Nienke aan. ,,We presenteerden het gewoon als een zogenaamde
American party, dus iedereen moest zelf
hapjes en drank meebrengen.’’
Het duo kan terugkijken op een succesvol
feestje, waarbij ze gelukkig ook assistentie kregen van de oudere generatie. Er
kwamen vuurkorven, er werd voor muziek
gezorgd en de kinderen konden met microfoons ook zelf iets ten gehore brengen. Het
was wel knap fris, zodat het om vier uur ’s
middags begonnen evenement een paar
uur later wegens de kou werd beëindigd.
Achteraf bleek het bewuste weekend de
opmaat te zijn geweest van een langdurige
koudegolf, die zelfs bijna leidde tot de eerste Elfstedentocht van deze eeuw.
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‘Schoon genoeg’ van plan sloop
Tekst en foto’s: Mischa Vos
Zo’n tachtig wijkbewoners kwamen zaterdagochtend 18 februari letterlijk en figuurlijk in
actie om te protesteren tegen de sloop van de
(voormalige) Sacramentskerk aan de Sportlaan.
Gewapend met bezems, schoffels en ander
tuingerei staken de aanwezigen, van jong tot
oud, de handen uit de mouwen om de perken
rondom de kerk na jarenlange verwaarlozing
weer eens grondig aan te pakken. In een uur tijd
werden vuilniszakken en -bakken tot de nok toe
gevuld met rondslingerend vuil, bladeren en
takken.
De schoonmaakbeurt was een symbolische actie
om de kerk, het gezichtsbepalende herkenningspunt aan de rand van de Vogelwijk, te behoeden
voor de sloop. Ook wilden de demonstranten
aangeven dat ze ‘schoon genoeg’ hebben van het
plan om op de plek van de kerk twee appartementenflats neer te zetten. Initiatiefneemster
Ilona van Voorst dankte de aanwezigen voor
de opkomst en de steun. Zij had ook enkele
wijkbewoners opgetrommeld die onder begeleiding van accordeonmuziek een protestlied ten
gehore brachten. De tekst onthouden wij u niet:

Sacramentskerk aan de Sportlaan
Wijk niet voor nieuwbouw
Blijf hier bestaan
Markant stenen bouwwerk, nu ouderwets
Blijf wat je bent: veel mooier dan flats!
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Beperkingen
Ik bekleed geen enkele functie en toch ga
ik door de grond wanneer ik iets onoorbaars doe. ‘Wij mensen zijn geen engelen’
las ik laatst in een naar mijn mening zeer
goed artikel, maar je probeert je toch zo
goed mogelijk te gedragen, ook al is het
alleen maar om niet door de mand te
vallen. Een vriendin van mij roept altijd
,,Integer?? Hij (of zij) is alleen maar bang
om door de mand te vallen.’’ Dat is natuurlijk wel wat kort door de bocht, maar
er zit wat in.
Je snapt toch helemaal niets van de
blunders die grote mannen (en ook
vrouwen, maar beduidend minder)
begaan! De inmiddels beruchte Franse
DSK bijvoorbeeld, en onlangs de Duitse
Bundespräsident Wulff. Je bent geneigd
te denken: het zijn zulke intelligente
mensen; ze kunnen toch van te voren
bedenken dat ze voor de leeuwen worden
gegooid als het fout loopt en/of de dingen
mis gaan? Maar nee hoor, sommigen
gaan gewoon door met waar ze mee bezig
zijn of waren. Is dat nou een beperking
van de geest? Werken die hersens anders
dan de mijne? (Nou, da‘s wel zeker!!)
Over beperkingen gesproken: heerlijk
als je ze bij jezelf ontdekt. Bij alle nieuwe
ontwikkelingen op welk gebied dan ook
heb ik gemerkt dat mijn hersens niet
(meer?) in staat zijn alles op te nemen.
Beperkt dus…
Wat dat betreft rest mij niets anders dan
me erbij neer te leggen. Je kunt per slot
niet alles hebben.

Lorre
De Vogelwijk maart 2012
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Florence
woonzorgcentrum ’Uitzicht’
houdt op 17 maart Open Dag
Op de derde zaterdag van maart – in dit geval de 17e – wordt
elk jaar in heel het land de Open dag van Zorg en Welzijn
gehouden. Vele zorginstellingen openen dan hun deuren om
de buitenwereld te laten zien wat ze doen en informatie te
geven aan mensen die ooit van zo’n instelling gebruik zouden
willen maken.
Florence woonzorgcentrum Uitzicht aan
de Zonnebloemstraat (bij de afslag naar
de Daal en Bergselaan) is op zaterdag
17 maart van 11.00 tot 16.00 uur voor
belangstellenden geopend.
Huisverpleegkundige
Er zijn onder meer kraampjes waar
informatie is te verkrijgen over evenementen en activiteiten in Uitzicht,
uitstapjes, wonen en werken in Uitzicht
of in de thuiszorg, vacatures voor vrijwilligerswerk en het nieuwe Florencewoonzorgcentrum Dekkersduin in de
Campanulastraat.
Ook kunt u alles te weten komen over
de ‘huisverpleegkundige’ van Florence,
Heleen Uljee. Zij komt bij mensen die
nog zelfstandig wonen op huisbezoek als
er bepaalde situaties zijn die een prettig leven in de weg staan. Samen met de
cliënt kijkt zij welke vormen van hulp
nodig en mogelijk zijn. De hulp hoeft
niet medisch van aard te zijn, maar kan
bijvoorbeeld ook gericht zijn op het in
orde brengen van de administratie. Ook

ondersteunt de huisverpleegkundige het
contact met mantelzorgers, vrijwilligers
en professionele hulpverleners.
Heleen Uljee is te bereiken via de telefoonnummers 323 28 13 of 06 – 39850516. Ze
heeft ook e-mail: heleen.uljee@florencezorg.nl
Verwennen
Behalve informatie kunt u op de Open
Dag van Uitzicht ook kennismaken met
diverse services die Uitzicht biedt. Dat
gebeurt op het zogeheten ‘Verwenplein’,
waar u onder meer demonstraties kunt
zien van een schoonheidsspecialiste, een
manicure & pedicure, een masseuse, een
audicien en een kapper.
Als er op de Open Dag kleine kinderen
meekomen, kunnen die in een gezellige
kinderhoek spelen.
Verder worden er rondleidingen gegeven,
is er een loterij met aantrekkelijke prijzen
en rond het middaguur treedt er een marching band op.
Ook drankjes en hapjes ontbreken niet!
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Schaatsen in eigen wijk

Buizerdvijver

Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten
Het kon haast niet uitblijven. Tot bijna eind
januari was er nog geen spoor van sneeuw en
ijs geweest, maar toen besloot Koning Winter
dat hij toch nog even wilde laten zien wie
eigenlijk de baas van het seizoen was. Zo kreeg
Nederland nog twee weken lang een flinke
portie winterweer cadeau. De langdurige vorst
leidde zelfs tot een besmettelijke nationale
Elfstedenkoorts, die tot veler verdriet vroegtijdig werd getemperd.
In de Vogelwijk haalde ook menigeen de
schaatsen weer eens uit de kast. Op de
Buizerdvijver werd lekker gekrabbeld, gezwierd, gehockeyd en gesleed en de vijver in
de Haagse Beek langs de Segbroeklaan was
eveneens een populaire ijsvloer. Heel wat wijkbewoners (her)ontdekten in deze periode ook
het duinmeertje aan het eind van de Laan van

Buizerdvijver
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Poot bij de De Savornin Lohmanlaan.
Aan de noordkant van de wijk konden schaatsliefhebbers voor 2,50 euro terecht op tennispark Houtrust. Zodra het ernaar uitzag dat het
vriesweer nog wel een poosje zou aanhouden,
voorzag tennispark-eigenaar Hans Borrias een
aantal tennisbanen van een laagje water, waar-

Haagse Beek

door vooral voor kinderen een ideaal schaatsgebied ontstond. Wie even wilde uitrusten,
kon in het tennispaviljoen volop erwtensoep,
warme chocolademelk en andere koek-enzopie-consumpties nuttigen. De kwaliteit van
de banen werd geregeld op peil gehouden door
de brandweer, die - tegen vergoeding uiteraard - enkele malen ’s ochtends vroeg een paar
honderd liter water kwam sproeien.
Ruim een week na de intrede van de dooi was
de sfeer op het tennispark aanzienlijk minder
vrolijk, want laat op een avond braken
inbrekers een zijdeur open en roofden de
kassa leeg.
Tennispark
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Door Madelon Kranenburg en Dick van Rietschoten

Waar zijn ze gebleven?
Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu

�

Naam             
Gezinssamenstelling
In de Vogelwijk gewoond
Vroeger adres
Huidig adres

Laurens Jan (75) en Jantien (77) Brinkhorst
1 zoon en 1 dochter
Van 1974 tot 1983
Wildhoeflaan 2
Hanedoesstraat 54

Nuchter bekeken was de Vogelwijk voor het
echtpaar Laurens Jan en Jantien Brinkhorst
eigenlijk niet meer dan een etappe op een
lange reis langs vele adressen, tot in New
York, Tokio en Brussel toe. Maar wel de langste etappe uit het hele traject, want in Huize
De Wildhoeve bleven ze negen jaar aan één
stuk. Bovendien denken ze met genegenheid
aan die periode terug, ook al voelde de mannelijke helft van het tweetal er aanvankelijk
niets voor om in die kalme oase, ver van het
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levendige stadscentrum, neer te strijken.
Sinds kort wonen Laurens Jan en Jantien in
het Benoordenhout, aan de rand van landgoed
Clingendael. ,,Mijn ouders hebben hier ook
gewoond. Ik vond het toen oersaai. En nu zitten
we er zelf,’’ zegt Jantien lachend. ,,Gelukkig
is er nu dankzij een aantal jonge gezinnen
wat meer leven in de brouwerij. We zijn op 5
december verhuisd. Vrienden van ons zeiden:
Nou, jullie hebben wel heel veel pakjes om uit
te pakken!’’

Ze zijn er wel aan gewend geraakt om van woning te wisselen, maar dit is wel de laatste keer
geweest, hoopt ze. ,,Na zestien verhuizingen
vind ik het nu wel genoeg.”
Geen Hagenezen, wel Hagenaars
,,We zijn allebei niet in Den Haag geboren
- Laurens Jan in Zwolle en ik in Voorburg - en
we hebben op veel verschillende plaatsen
gewoond, maar toch beschouwen we Den Haag
echt als onze stad. We hebben er beiden ook
als kind gewoond. In 1956 hebben we elkaar
ontmoet in Leiden, waar ik Frans studeerde
en Laurens Jan rechten. We zaten toen in het
bestuur van de toneelvereniging van het Leids
studentencorps. In 1960 zijn we getrouwd.”
In hun studietijd maakten Jantien en Laurens
Jan voor het eerst kennis met de toenmalige
kroonprinses en medestudente Beatrix, die in
hetzelfde studentenhuis woonde als Jantien.
Er groeide een vriendschap die bleef. In 2001
trouwde hun dochter Laurentien met de jongste zoon van de koningin, prins Constantijn.
Europa
Laurens Jan: ,,Na onze bruiloft in 1960 verhuisden we naar New York, waar ik op een
advocatenkantoor ging werken. Dat zou beslist
hebben geleid tot een Amerikaanse carrière,
bijvoorbeeld als zogeheten Wall Street lawyer,
als ik niet na twee jaar een verzoek had gekregen van oud-minister van Justitie professor Ivo
Samkalden, die hoogleraar Europees recht in
Leiden was geworden. Hij wilde mij graag hebben als zijn assistent. Vanaf dat moment werd
Europees recht de voedingsbodem voor alles
wat ik heb gedaan.”
Het Europese gedachtegoed en het uitdragen
van nut en noodzaak van Europese samenwerking is tot op de dag van vandaag de passie
en hobby van de voormalige D66-politicus
Brinkhorst, die behalve Tweede-Kamerlid ook
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken is
geweest en daarna nog minister van Landbouw
en van Economische Zaken. ,,Toen ik mijn

Europese carrière begon, was Nederland naar
buiten gekeerd en enthousiast over de Europese
samenwerking. Tegenwoordig zijn we als land
helaas veel meer naar binnen gekeerd en kijken
we als het gaat over Europese politiek of we rijstepap moeten eten. Nederland is in plaats van
pionier een remmer geworden. Ik betreur dat,
maar ben te oud om cynisch te worden.”
Wildhoeflaan
Toen Laurens Jan in 1973 staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken werd in het kabinetDen Uyl, woonde hij met zijn gezin nog in
Groningen, waar hij werkte als hoogleraar
Europees recht. ,,Het was vanzelfsprekend dat
we naar Den Haag zouden verhuizen, maar de
vraag was: waar?’’, zegt hij. ,,We hadden een
tijdelijk onderkomen en Jantien wilde dolgraag
een huis in de Vogelwijk kopen. Er stond er
eentje in de aanbieding aan de Wildhoeflaan.
Maar daar had ik absoluut geen trek in. We
hadden ook een joekel van een huis gezien in
de Surinamestraat en dat had mijn voorkeur.
Prachtige straat, lekker dicht bij het centrum
en op loopafstand van het ministerie. Maar het
werd dankzij Jantien toch de Wildhoeflaan, en
zo ging ik voor het woon-werkverkeer gebruik
maken van de dienstauto met chauffeur.”
Jantien: ,,We hadden in Groningen in een huis
uit de jaren dertig gewoond, in een kinderrijke buurt en dat wilde ik in Den Haag weer.
Bovendien was ik dol op de zee. Die miste ik
enorm. Zo is toch de keus op de Wildhoeflaan
gevallen. Onze kinderen zijn mij er nog steeds
dankbaar voor. Zij vonden het fantastisch om
in de Vogelwijk op te groeien met scholen,
vriendjes, vriendinnetjes en sportclubs dicht
in de buurt.” ,,Ja hoor,’’ zegt Laurens Jan nu
toegeeflijk. ,,Voor die fase in ons leven was de
Vogelwijk prima.”
Badjassen
Jantien: ,,Duinen, strand en zee om de hoek.
Fantastisch! In de zomer sprongen we vaak in
het weekend vóór het ontbijt in badjas op de
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Het huis aan de Wildhoeflaan 2

fiets om in zee te gaan zwemmen. Laurens
Jan: ,,Dat weet ik nog precies. Jij had een gele,
ik een blauwe en de kinderen hadden groene
badjassen.”
Zoon Marius en dochter Laurentien, toen nog
Petra geheten, (Laurentien is haar tweede
naam, die ze vanaf haar middelbare schooltijd is gaan gebruiken) zaten op de O.G.
Heldringschool. Marius voetbalde bij HBS
en beiden tennisten bij Thor Rood Wit op
Hanenburg. Jantien: ,,Ze hebben er een geweldig leuke jeugd gehad, maar vriendschappen
voor het leven zijn er niet uit ontstaan. Die hebben ze pas gesloten in hun studententijd.”
In de tijd dat de familie Brinkhorst in de
Vogelwijk woonde, was Jantien lerares Frans
op het Eerste VCL aan de Van Stolkweg, haar
eigen middelbare school. ,,Later heb ik nog kort
op het gymnasium in Gouda gewerkt en vervolgens vertrokken we naar het buitenland.”

Japan
Van eind 1982 tot eind 1986 was Laurens
Jan de ambassadeur van de Europese
Gemeenschap in Japan. Bij hun verhuizing
naar Tokio was zoon Marius net begonnen als
eerstejaars student in Groningen, dus hij bleef
achter in Nederland. Laurentien volgde haar
ouders in het internationale avontuur, verliet
gymnasium Sorghvliet en maakte haar middelbare schooltijd af op het Lycée Français in
Tokio.
Laurens Jan: ,,Het was een fantastische en
enerverende periode. Zo indrukwekkend dat
we sindsdien ons leven verdelen in ‘vóór Japan’
en ‘na Japan’.”
Jantien: ,,Als we eenmaal over Japan beginnen, houden we vaak niet meer op. Natuurlijk,
het was een avontuur en je maakt in die totaal
andere cultuur voortdurend fouten, maar we
vonden het daar geweldig. Ik had er vooral

De Vogelwijk maart 2012

27

contact met vrouwen. Heb je eenmaal hun
vertrouwen gewonnen, dan heb je een vriendschap voor het leven. Ze zijn ongelooflijk
trouw. Ik ben nog wel naar school geweest
om de taal te leren, maar inclusief het daarbij
behorende huiswerk bleek dit toch te tijdrovend. Toen ben ik maar overgeschakeld op
‘survival Japanese’ en zo kon ik me uiteindelijk
heel aardig redden. Mijn man deed het anders:
hij heeft Japanse karakters geleerd en kon wel
vijfhonderd tekens lezen”.
,,En zo hielp de lamme de blinde”, vult
Laurens Jan aan. ,,Het was inderdaad flink
wennen. Japan is een samenleving waar het
accent ligt op plichten, dit in tegenstelling tot
onze cultuur waar de nadruk op rechten ligt.
Na onze periode in Japan zei ik tegen mijn
partijgenoten van D66: ,Als wij als samenleving nou wat meer plichten zouden kennen
en Japan wat meer rechten, dan zou alles wat
meer in evenwicht zijn’. Toen vonden ze mij
maar ouderwets.”
Jantien: ,,Tokio is een heel erg veilige stad.
Ik vergat mijn tas in een warenhuis en vond
‘m even later onaangeroerd op dezelfde plek
terug. Laurentien was toen zeventien jaar,
maar ze kon gewoon ’s avonds in haar eentje
veilig over straat.’’
Brussel-Den Haag
Nadat oud-premier Dries van Agt de EuropeesJapanse pionier Brinkhorst in Tokio had afgelost, ging het echtpaar Brinkhorst in Brussel
wonen, waar Laurens Jan een ambtelijke
Europese topfunctie ging bekleden. Jantien
was in deze periode actief in de ‘Femmes
d’Europe’, een vrouwenorganisatie met zo’n
duizend leden uit verschillende Europese
landen, die zich bezighoudt met de financiering van projecten voor vrouwen en kinderen
in armoedegebieden, buiten maar ook binnen
Europa. Later werd ze presidente van deze
organisatie.
Laurens Jan: ,,In de jaren negentig ben ik
ook vijf jaar lid van het Europees Parlement

geweest en toen ik in 1999 minister van
Landbouw werd in het tweede kabinet-Kok, als
opvolger van de afgetreden Hayo Apotheker,
gingen we in Den Haag op de Wassenaarseweg
wonen. Toch verhuisden we daarna weer terug
naar Brussel, want ik dacht: nu zal het wel
gebeurd zijn met de actieve politiek. Maar in
2003 werd ik opnieuw benaderd voor een ministerspost, nu als minister van Economische
Zaken in het tweede kabinet Balkenende. We
namen opnieuw afscheid van Brussel en zijn
in de Bazarstraat gaan wonen, in het voormalige huis van mijn overleden partijgenoot
Jan Glastra van Loon.’’ Met een vette knipoog
vervolg hij: ,,Het was een groot herenhuis, een
beetje vergelijkbaar met de Surinamestraat.”
Zijn lange carrière sloot Brinkhorst af als hoogleraar Europees en Internationaal Recht in
Leiden, een functie die hij tot november vorig
jaar bekleedde. Maar op zijn lauweren rusten
doet hij allerminst. Hij heeft nog altijd een
aantal ‘klusjes’, zoals hij zelf zegt. ,,Hij ervaart
dat niet als werk maar als hobby,’’ verklaart
Jantien.
Kinderen
Natuurlijk komt in het gesprek ook aan de orde
hoe het Marius en Laurentien na hun schooltijd verder is vergaan. Jantien: ,,Marius is
bankier en woont alweer lange tijd in Londen,
maar komt deze zomer met zijn gezin terug
naar Nederland. Het verhaal van Laurentien
ken je. Zij en Constantijn hebben elkaar in
Brussel ontmoet.’’
,,De laatste jaren is het bestrijden van analfabetisme echt haar passie. Ze heeft sowieso
veel liefde voor de taal,” zegt Laurens Jan. Ter
illustratie laat de trotse vader de twee kinderboeken over Mr. Finney zien. Geschreven door
Laurentien van Oranje en geïllustreerd door
Sieb Posthuma. Het eerste boek is inmiddels
al in meerdere talen vertaald. ,,En kijk hier
eens: zelfs in het Chinees!”
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Zin geven aan het leven of vragen
Tekst en foto: Magda van Eijck
De in 1932 in gebruik genomen Vrij Katholieke
Kerk aan de Rietzangerlaan wordt geflankeerd
door twee identieke panden. Het huis links
is al bij veel Vogelwijkers bekend omdat de
wijkvereniging het zaaltje op de benedenverdieping de afgelopen tijd vaak heeft mogen
gebruiken voor activiteiten zoals de boekenruilbeurs en diverse bijeenkomsten.
Het huis rechts is onderverdeeld in drie woningen en in één ervan woont Paul van Rooijen
met haar man Harry Croezen. Beiden zijn daar
een paar jaar geleden vanuit Delft neergestreken. Met Paul praat ik over haar werk als zingevingstherapeut, haar onlangs uitgekomen
boek Vragen om de dood en haar relatie tot de
Vrij Katholieke Kerk.
Scheikunde en elektronica
,,Ik heb aan de Hogeschool Geestesweten
schappen in Utrecht de hbo-opleiding
Zingeving & Spiritualiteit gevolgd”, vertelt
Paul van Rooijen, ,,maar ik ben ooit begonnen
met een universitaire studie scheikunde, ook
in Utrecht. Daar heb ik Harry, mijn man ontmoet. Hij heeft die studie wel afgemaakt en hij
werkt sinds 1993 bij het milieuadviesbureau
CE Delft.’’
Haar voornaam schept soms enige verwarring. Ze legt uit dat de vrouwelijke variant
ervan haar officiële naam is, maar dat ‘Paultje’
in haar jeugd een koosnaam was geworden.
,,Omdat ik die naam altijd associeerde met
begrippen als geborgenheid en gezelligheid,
besloot ik later dat ik voortaan altijd Paul
wilde worden genoemd.’’
Evenmin als haar roepnaam was ook Pauls
vooropleiding onalledaags voor een vrouw: zij
studeerde elektronica aan de mts, waarna ze
als technicus ging werken bij telecomgigant
KPN.
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Maar naast de technische kant heeft Paul ook
nog een belangrijk spiritueel facet. ,,Persoonlijk
ben en blijf ik mateloos gefascineerd door de
grondslagen van het universum. Daardoor
begon op een gegeven moment het terrein
van de geesteswetenschappen mijn aandacht te trekken. Dat uitte zich op meerdere
gebieden in mijn leven en een belangrijk
aspect hiervan is dat ik nu, sinds de afronding van mijn studie aan de Hogeschool voor
Geesteswetenschappen, zingevingstherapeut
ben geworden.’’
Persoonlijke ontwikkeling
Veel mensen weten nog niet wat dat inhoudt,
erkent Paul. Maar ze legt het geduldig uit.
,,Zingevingstherapeut is een nieuw beroep en
een nieuwe manier van werken binnen het veld
van de geestelijke gezondheidszorg, begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Mensen die
niet lekker in hun vel zitten door spanningen en
problemen, door ziekte of dood van geliefden
ondersteun ik in hun vragen naar de nieuwe
zin van hun leven. Centraal in mijn manier van
werken staat de aandacht voor de waarde en

om de dood
betekenis van gebeurtenissen en levenssituaties
waarin men terecht is gekomen. Vaak blijkt er
dan sprake te zijn van vastgelopen overlevingsstrategieën of niet langer toereikende zingeving.’’
,,Door je eigen ervaringen te onderzoeken en
de beleving ervan te uiten, komen je diepste
drijfveren in beeld. Als je je daar bewust van
bent geworden, neemt je innerlijke ruimte toe
en daarmee de mogelijkheid tot zelfonderzoek
en zelfreflectie. Dan kunnen er stappen worden
gezet om, bewust en opnieuw, weer zin aan je
leven te geven.’’
,,Daarnaast richt ik mij op mensen die willen
onderzoeken hoe je je als volwassene geestelijk
en spiritueel verder kunt ontwikkelen. Op mijn
website www.praktijkcrossroads.com staat
meer over de mogelijkheden die ik bied.”
Diaken
Enkele jaren geleden kregen Paul en Harry de
gelegenheid om aan de Rietzangerlaan te gaan
wonen, naast het gebouw van de kerkelijke
gemeente waarvan Paul als zeer betrokken lid
al enige tijd voorzitter was.
,,Ik ben hier ook diaken. Dat is in de Vrij
Katholieke kerk een leerling-priester. Ik voel
me hier in deze gemeenschap thuis, vooral
omdat hier de vrijheid van geloofsbeleving,
je eigen innerlijke ontwikkeling en je eigen
verantwoordelijkheid van wezenlijk belang
worden geacht. Die vrijheid toont zich ook
in de rijkdom aan beelden en symbolen die
worden aangereikt, en ook in het gebruik van
vroegchristelijke teksten, de befaamde Nag
Hammadigeschriften. Die zijn een enorme verrijking naast het Nieuwe Testament.”
Scriptie over euthanasie
De afstudeerscriptie die Paul voor haar spirituele opleiding schreef is onlangs als boek
verschenen. Vragen om de dood onderzoekt in

welke mate zelfbeschikkingsrecht de keuzeruimte biedt voor een gewenst menswaardig
levenseinde in geval van euthanasie en hulp bij
zelfdoding.
,,Het denken over ‘euthanatos’, het hebben
van een goede dood, kent al een 2500 jaar
oude geschiedenis,’’ zegt Paul. ,,Het is ieders
eigen verantwoordelijkheid om te vragen om
euthanasie. Ik heb onder meer de omstandigheden onderzocht die vanwege een ervaren
zinloosheid zouden kunnen leiden tot een
besluit tot levensbeëindiging. Daarnaast wordt
ruime aandacht besteed aan de communicatie
en de dialoog waarin zo’n besluit een concreet
verzoek wordt. Met voor mij op de achtergrond
de overweging dat het waardevol is zo goed
mogelijk de ander te willen verstaan. Je zou
jezelf bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen hoe
jij door de ander verstaan zou willen worden
als zo’n complexe situatie met mogelijk een verzoek tot levensbeëindiging aan je eigen horizon
opdoemt. Onvoorwaardelijke nabijheid wordt
dan het zuiverste startpunt om uit te wisselen
wat er is en wat nodig is.”

Voorjaarsbrunch voor
Vogelwijksenioren
op vrijdag 16 maart
De commissie ouderenactiviteiten van de
wijkvereniging biedt senioren uit de wijk
op vrijdag 16 maart van 11.30 tot 14.30
uur een voorjaarsbrunch aan in de vergaderruimte naast de St-Albaanskerk aan de
Rietzangerlaan 2a.
De kosten van deze brunch bedragen
15 euro per persoon. Wie aan wil schuiven,
kan zich tot en met 7 maart nog aanmelden! Dat kan via de e-mail bij Mieke Douma
(visserdouma@hetnet.nl) of via de telefoon
van Ria Zonneveld (3452268).

De Vogelwijk maart 2012

31

Op naar de Chinese muur!
Twee Vogelwijkteams met oldtimer naar Beijing
Door Dick van Rietschoten
,,Het is een veel groter project geworden dan
ik had verwacht,’’ zegt René Kroon. In zijn
huis aan de Pauwenlaan ligt op tafel een kaart
waarop een route staat uitgestippeld tussen
Den Haag en Beijing, niet langs de kortste
weg maar via Sint Petersburg. Die route is de
rode draad in het project waar hij over praat:
de ‘The Hague Beijing Challenge 2012’, een
rally voor oldtimers die op 5 mei in Den Haag
van start gaat en na 11.000 kilometer moet
eindigen bij de Chinese muur en uiteindelijk
in Beijing. Geen wedstrijd, maar gewoon een
spannende sponsortocht onder het motto
‘samen uit, samen thuis’, waarbij geld wordt
ingezameld voor de kinderhulporganisatie
Terre des Hommes.

Organisator
René vertelt erover met terechte trots, want
hij is de organisator van deze monsterrit.
Toen hij een jaar geleden het idee kreeg en
met de uitwerking ervan begon, had hij nog
in zijn hoofd dat er tien oldtimers naar China
zouden rijden, die tezamen 50.000 euro voor
Terre des Hommes bijeen zouden brengen.
Maar na publicaties over het project in diverse
bladen, waaronder dit wijkblad, werd René
overstelpt met zo veel positieve reacties dat
hij de plannen moest bijstellen. Nu starten er
op Bevrijdingsdag in het Haagse China Town
vijftien rally-equipes plus nog een aantal
volgers, want de hele onderneming zal van
dag tot dag worden verslagen door landelijke
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en regionale tv-zenders zoals RTL 7, TV West
en RTV Rijnmond. Ook rijden er twee KLMbedrijfsartsen mee.
,,Maar ook in financiële zin is het allemaal groter geworden dan ik verwachtte,’’ zegt organisator René. ,,Want dankzij vele sponsorbijdragen hadden we in januari al 60.000 euro voor
ons goede doel bij elkaar, terwijl ik vorig jaar
nog dacht dat we hooguit in totaal 50.000 euro
zouden kunnen bereiken. En pas sinds kort zijn
we begonnen met oproepen voor sponsoring
van afzonderlijke teams. Kun je nagaan hoe
hoog het bedrag uiteindelijk kan worden.’’
Vogelwijkteams
Van de vijftien deelnemende teams die de
uitdaging aangaan, komen er twee uit de
Vogelwijk. Ten eerste René zelf, die met zijn
bevriende zakenrelatie Michel Vivet, een
geboren Fransman, in een prachtig opgelapte
MG-B GT uit 1968 een jongensdroom in vervulling wil laten gaan. Het tweede Vogelwijkteam
bestaat uit Dick van Raaij (Roodborstlaan) en
Marieke Caboort (Statenkwartier), die in een
knal-oranje 2 CV uit 1974 de Chinese hoofdstad hopen te bereiken. De overige deelnemers komen uit alle delen van het land, van
Groningen tot Zeeland en Limburg. Ook zal een
van de rallywagens worden bemand door fotomodel Kim Feenstra en acteur en tv-presentator
Koert-Jan de Bruijn.
Hannover
Aanvankelijk had René optimistisch gedacht
dat de eerste etappe vanuit Den Haag wel tot
in Polen zou kunnen reiken, maar daar is hij
inmiddels van afgestapt. ,,Onze eerste overnachtingsplaats is Hannover. Op de tweede
dag rijden we naar Warschau en vervolgens via
Letland naar Sint Petersburg, dan naar Moskou
en vanaf dat moment gaan de neuzen via
zuidoost-Rusland richting Mongolië en China.
Alles auto’s worden trouwens voorzien van
een zender, zo’n soort 27MC-bakkie, waardoor
onderling contact goed mogelijk blijft, ook als

je telefonisch geen bereik hebt.’’
Het startschot in Den Haag zal worden gelost
door voormalig Tweede-Kamervoorzitter Frans
Weisglas, die tevens ambassadeur van Terre
des Hommes is. Hij zal op 2 juni bij de Chinese
Muur ook de cheque met het eindbedrag voor
het goede doel in ontvangst nemen.
Kilometersponsors
Om dat bedrag zo hoog mogelijk te maken, proberen alle deelnemers aan de tocht extra geld
binnen te slepen. René Kroon: ,,Iedereen kan
‘kilometersponsor’ van een team worden. Op
de website www.hbc2012.com is dat simpel te
regelen. Voor elke kilometer die een team rijdt,
mag je een euro betalen. Je kunt bijvoorbeeld
kiezen om honderd kilometer te sponsoren,
maar ook tien kilometer. In dat laatste geval
kost het je dus maar een tientje. Per gesponsorde kilometer krijgt iedereen een lotnummer
waarmee een fantastische prijs te winnen is,
namelijk een geheel verzorgde reis naar de
aankomst van de rally.’’
Uiteraard hopen de twee Vogelwijkteams dat
zij in ruime mate door hun wijkgenoten zullen
worden gesponsord. ,,En het zou natuurlijk nog
leuker zijn als de hoofdprijs van de loterij, die
kort na de start door een notaris zal worden getrokken, ook iemand uit onze wijk is!’’, besluit
René met een veelbetekenende glimlach.

Bach-orgelconcert
in Houtrustkerk
Op zondag 25 maart is er van 12.00 tot 12.30
een koffieconcert in de Houtrustkerk, Beeklaan
535, hoek Houtrustweg. Organiste Marieke
Stoel laat dan de grote Bach-partita ‘Sei gegrüsset Jesu gütig’ horen. Dit muziekstuk voor
orgel heeft eenzelfde allure als de Matthäus
Passion van Bach.
De toegang is gratis, maar na afloop van het
concert is er een collecte.
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Chef van Sneeuwbalgarage wint
nationale serviceprijs
Naar verluidt hebben aardig wat Vogelwijkers
hun auto in onderhoud bij de dichtbijgelegen
Sneeuwbalgarage aan de Sneeuwbalstraat,
officieel een Skoda dealer, maar ook vertrouwd
met vele andere merken. Wie die garage
bezoekt, komt geheid in aanraking met de
werkplaatschef oftewel service-adviseur Edwin
Blommaert. Een bijzonder mens, want sinds
kort draagt hij trots een aureool: hij is onlangs
uitgeroepen tot de beste service-adviseur van
Skoda Nederland, uitblinkend in technische
kennis en klantvriendelijkheid. Na spannende
voorronden waren er eind vorig jaar nog tien
finalisten over en daarvan bleek bij de laatste
krachtmeting Edwin de beste. Hij kreeg niet
alleen een glimmende bokaal en een waardecheque van 150 euro, maar mag als beloning
binnenkort ook Nederland vertegenwoordigen
bij de internationale finale in Slowakije, het
moederland van Skoda. Eerder had hij als finalist al een fleecejack en een polo ontvangen.
Hij heeft met veel plezier aan de Service
Challenge in Nederland meegedaan en verheugt zich enorm op de uitdaging die hem

wacht in Slowakije. ,,Ik vind het leuk om mijn
kennis te testen en om te zien waar ik ‘sta’ ten
opzichte van mijn collega’s elders’’, zegt hij.
,,Bovendien steek je er altijd weer wat van op.’’
Edwin heeft de afgelopen maanden al veel
leuke reacties op zijn prestatie gekregen. ,,En
wekenlang hebben we hier taart en gebak gegeten’’, zegt hij lachend.

Spannende Open Dag scouting op 24 maart aan de Laan van Poot
Op zaterdag 24 maart houden de scoutingverenigingen Be Pals en Wegelaer (voor kinderen met
een handicap) een Open Dag in en rond het clubhonk van Be Pals aan de Laan van Poot, recht
tegenover de Nachtegaallaan.
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn hartelijk welkom. Het belooft een dag te worden om nooit te
vergeten, want er wordt een groot spel gespeeld met als thema ‘reis om de wereld’.
Alle werelddelen zullen worden bezocht. Omdat een reis om de wereld vol verrassingen zit, is het
programma nog een beetje geheim. De reisleider kan alvast wel verklappen dat er een springkussen en een survivalbaan zijn, dat je kunt Sumo-worstelen of meedoen aan een zeepkistenrace,
maar dat je ook kunt worden geschminkt of lekker kunt knutselen. En wat dacht je van marshmellows roosteren boven een vuurtje?
Kom dus lekker op zaterdag 24 maart tussen 12.00 en 16.00 uur naar de Laan van Poot 93, niet
alleen om te kijken, maar vooral om mee te doen.
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Kortom
Paaspuzzeltocht dit jaar
op maandag 9 april
De traditionele Paaspuzzeltocht voor de jeugd
vindt dit jaar plaats op tweede paasdag, maandag 9 april. De start is waarschijnlijk om 10.00
uur, maar het is nog niet bekend waar dat zal
zijn. In het aprilnummer zal meer informatie
staan.
In de loop van deze maand kunnen alvast
inlichtingen worden ingewonnen bij de activiteitencommissie van de wijkvereniging via het
mailadres activiteitencie@live.nl

Vogelwijk Paasbridgedrive:
Zaterdag 31 maart, Bergkerk
Zoals de nu al vele jaren durende traditie wil,
kunnen bridgeliefhebbers uit de Vogelwijk
zich binnenkort weer in een gezellige sfeer
met elkaar meten tijdens de paasbridgedrive.
Die vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 maart
vanaf 19.30 uur op de vertrouwde locatie: het
souterrain van de Bergkerk aan de Daal en
Bergselaan. Het evenement wordt ook nu weer
georganiseerd door Lucie Nijmeijer, bij wie de
deelnemers zich ook moeten opgeven. Dat kan
per telefoon (3230181) of per e-mail:
lucienijmeijer@hotmail.com
De kosten van deelname bedragen nog altijd
slechts 4 euro per persoon!

Tennisclub Vogelwijk:
sportief en gezellig
Nu het voorjaar nadert, begint het weer te
kriebelen en is het voor velen tijd om hun ‘to
do-lijstje’ weer ter hand te nemen. Eén van
de goede voornemens is wellicht om dit jaar
(weer) te gaan tennissen. Denk er dan eens
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over om u aan te sluiten bij tennisclub De
Vogelwijk! Deze tennisclub van wijkvereniging
De Vogelwijk bestaat al bijna 60 jaar. Na decennia van steeds toenemende aantallen sportieve
wijkbewoners is er de laatste jaren een teruggang te bespeuren.
Al enige jaren heeft tennisclub De Vogelwijk het
tennispark Hanenburg als haar vaste thuisbasis. Van 1 april t/m 15 oktober staan ons op de
dinsdag- en dondermorgen van 9.30 – 12.00
uur meerdere banen ter beschikking.
Momenteel bestaat onze gezellige club uit
oudere, enthousiaste spelers (50+). Wij willen
ons ledenaantal graag uitbreiden met jongere
ouderen; maar vooral ook oudere jongeren zijn
zeer welkom. Wie durft de uitdaging aan?
Voor praktische zaken zoals contributie (één
ochtend p/w voor het hele seizoen € 85 en twee
ochtenden p/w € 135), informatie en aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: Ineke
Brügemann, tel (070) 7786613 (na 18.00 uur).
U kunt ook mailen:
inekebrugemann@hotmail.com

Lente-idee:
doe mee met de Bijenmonitor
Het Haags Milieucentrum (HMC) houdt dit
jaar een onderzoek naar bijen. Het doel van
deze Monitor Wilde Bijen is na te gaan hoeveel
exemplaren van twintig bijensoorten (nog) in
Den Haag voorkomen. Het HMC roept belangstellenden op om te helpen. In overleg wordt
je eigen monitorplek bepaald. Die bezoek je in
twee perioden in voorjaar en zomer. Er worden
bijeenkomsten gehouden om de deelnemers
kennis op bijengebied bij te brengen. De eerste
daarvan is op woensdagavond 21 maart aan de
Weimarstraat 23. Meld u aan via
info@haagsmilieucentrum.nl
Meer informatie via tel. nr. 3029952 of
www.haagsmilieucentrum.nl

Kortom
Sweelinck voor beginners
In mei is het 450 jaar geleden dat renaissancecomponist Jan Pieterszoon Sweelinck werd
geboren. De stichting Vrienden van het
Sweelinckplein - een van de mooiste pleinen
van Den Haag - organiseert daarom de komende maanden verschillende activiteiten
rondom Sweelinck. Het cultureel festival rond
Sweelinck opent op zondag 11 maart met
Sweelinck voor beginners. Dit is een luisterles
waarbij dr. Arie Eikelboom, musicus van de
Maranathakerk aan de 2e Sweelinckstraat over
Sweelinck vertelt en door middel van muziekfragmenten het belang van deze componist en
zijn invloed op tijdgenoten en navolgers laat
horen.
Sweelinck voor beginners wordt gehouden in de
Maranathakerk (2e Sweelinckstraat 156) en
duurt van 16.30 tot 17.30 uur. De toegang is
gratis.

Vertelkring
‘Wijzen naar de maan’
Kunstzinnig therapeute Lize den Oudsten
(Kramsvogellaan) organiseert bij haar thuis de
komende maanden in kleine gezelschappen
van maximaal zes deelnemers bijeenkomsten
waarin mensen luisteren naar elkaars verhalen. Elke bijeenkomst staat in het teken van
een thema, bijvoorbeeld iets uit de natuur, een
schilderij of een tekst.
Dit thema dient als inspiratie om een eigen
herinnering om te zetten in een kort verhaal
dat u schrijft. U leest uw verhaal tijdens de
bijeenkomst aan elkaar voor en er kan kort op
worden gereageerd.
De kosten van deelname bedragen 50 euro per
persoon voor de hele serie van zes avonden.
De data zijn: 16, 23 en 30 april en 7, 14 en 21

mei van 20.00 tot 22.00 uur. Begin april krijgen
de deelnemers het eerste thema toegestuurd.
U kunt zich aanmelden op het mailadres
wijzennaardemaan@gmail.com
of via tel. (070) 325 5562.
Graag ook uw telefoonnummer vermelden en
wanneer u door Lize kunt worden gebeld om
kort kennis te maken. Als u meer informatie
wilt, kunt u dat ook via dit mailadres vragen.

”Ken U zelven”
Spiritueel centrum
Laan van Poot 292 - tel. 368 61 62
Woensdag 7 maart: Brigitte Goudsmith verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
foto of voorwerp van een levend of overleden
persoon.
Woensdag 14 maart: Martin Reul verzorgt
een avond met helderziende waarnemingen
a.d.h.v. bloemen (die u zelf meeneemt).
Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door
diverse magnetiseurs.
Woensdag 21 maart: Fien verzorgt een
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of
voorwerp van een levend persoon en trekt een
eenhoornkaart.
Woensdag 28 maart: Rietje Schillemans
verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v.
een foto of voorwerp van een overleden persoon
en trekt een tarotkaart.
Woensdag 4 april: Mannie Hoogendorp verzorgt een avond met psychometrie a.d.h.v. een
bloemenséance. U mag een bloemetje of plantje
meenemen.
Woensdag 11 april: Martin Reul verzorgt een
avond met helderziende waarnemingen a.d.h.v.
een briefje met uw geboortedatum. Na de pauze
kunt u gemagnetiseerd worden door diverse
magnetiseurs.
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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 20ste van elke maand bij
mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel. 3684333.
E-mail: mhboutkan@planet.nl

TE KOOP – Bed van 120 cm (twijfelaar), boxspring
van Ikea en keukentrolley van metaal met houten
bovenblad. Tegen elk aannemelijk bod. Telefoon
3468385.
PETANQUE IN DE VOGELWIJK – De Haagse
Pétanque Club bestaat 50 jaar en is op zoek naar
nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd, neem dan
contact op met voorzitter Piet Unger, tel. 3235340,
of met secretaris Vera Bock, tel. 3649202. Er wordt
gespeeld op zaterdag van 10 – 12.00 uur op de locatie Atletiekbanen Laan van Poot. U bent van harte
welkom om te komen kijken of proefdraaien!
HULP IN DE HUISHOUDING - Mijn hulp heeft
nog tijd beschikbaar. Ze werkt hard, is betrouwbaar
en spreekt Nederlands. U kunt haar bellen op 0639361189. Voor referenties: 06-41046848
BIJLES WISKUNDE – Derdejaars student wiskunde TU Delft geeft bijles wiskunde.
Ik heb al ervaring in bijles geven, o.a. bij examencursussen in Leiden. Eric Schols, tel. 06-38655987 of
3680159.E-mail: ericschols@hotmail.com
TE KOOP - Klassieke Jaguar type MK II gebouwd
in 1965. Kleur: grijs. De auto verkeert in uitstekende
staat (heeft altijd binnen gestaan). Neem contact op
met Dick de Jong, tel. 06 48203480.
GEZOCHT - Wij, drie hondenvriendinnen, willen
een hondenuitlaatclubje oprichten.
Op vaste tijden met zijn allen naar het strand etc. en
eventueel in nood elkaar helpen bij het uitlaten. Wie
wil er meedoen? Inlichtingen bij Emely Beker, tel.
06-21814540.

TE HUUR - Voor de inwoner(s) van de Vogelwijk die
net als wij van zon, rust, lekker eten en golfen houdt:
te huur een 6-persoons ‘town house’ op de Monte
Mayor Golf & Country Club, Benahavis (Marbella),
Spanje.
Zie ook: www.ourtownhouseatmontemayor.nl.
Voor boekingen en/of vragen: 06-28900033 of
ourtownhouseatmontemayor@gmail.com.
SPONSORS GEZOCHT – Niels Nipperus, 14 jaar
en Vogelwijker, is sinds 3 jaar redelijk succesvol in de
kartsport en zoekt nu sponsors voor dit seizoen om
mee te kunnen doen aan het Nederlands kampioenschap junioren. D sponsorperiode loopt t/m december. Elke bijdrage is welkom via ABN 62.21.00.661
t.n.v. Niels Nipperus. Naamsvermelding op de kart
of aanhanger is mogelijk vanaf € 3,- per week. Voor
verdere informatie: niels.3000@live.nl
HUISHOUDELIJKE HULP - Mijn hulp Mabrouka
heeft nog wat uurtjes over. Zij spreekt Nederlands
en is betrouwbaar. U kunt haar bereiken via
0648142170. Referenties op tel. 3239770.
AANGEBODEN - Enkele verhuisdozen met klassieke lp’s (symfonische, vocale en kamermuziek, ook
Franse chansons) voor vriendenprijsje. Ook een
uitstekende platenspeler (Dual CD 627) met eventueel een versterker (Luxman), tuner (Luxman) en
cd-speler (Denon), prijs n.o.t.k.
E-mail penwtoby@ziggo.nl tel 06 - 4016 9574.
ZANGSTEMMEN GEZOCHT - Het Haaglands
Gemengd Koor zoekt bassen en tenoren. Repetitie op
dinsdagavond, Mozartlaan. Programma: divers van
A-Z. Voor informatie: Marette Wils, tel. 3238910.
TE KOOP - 2 hoge kleuterstoeltjes, t.e.a. bod.
Tel:3464633.
SNOWBOARDLES – Beginnende snowboarders kunnen les krijgen van NSkiV-gediplomeerd snowboardbegeleidster uit de Vogelwijk. Vanaf 25,- euro/uur
p.p. Tevens mogelijkheid voor (kinder)groepsles tot
maximaal 4 personen. Bel Roselique Meijer,
06-10705834.
PEUTERGROEP – Staat uw kindje op een wachtlijst
voor de peutergroep bij de school van uw keuze? Er
is een alternatief! Op locatie in een erkend gastouderhuis. Leeftijd 2,5-4 jaar. Groepsgrootte tot 6
kinderen. Inschrijven voor 1 tot 3 ochtenden per
week. Kosten vergelijkbaar met de peutergroepen
bij school. Mogelijkheid van belastingteruggave.
Voor meer informatie en opgeven: 06-24293771
of 3464969.E-mail: lidi@hccnet.nl
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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 de Heldringschool, begane grond,
ingang Fazantplein.

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: 362.11.50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel. 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. 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen
Ouderenadviseur
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen kunt u een beroep doen op
ouderenadviseur Linda Hagen. Zij is voor het maken van een afspraak op woensdag, donderdag
en vrijdag bereikbaar in De Regenvalk, Weimar
straat 69, tel. nr. 346 95 43.
Huisbezoek is mogelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met 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. 360 02 37.
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. 360 02 37.
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. 360 02 37.
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. 754 55 55.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061,
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl
wijkvereniging

Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag
Wilt u zaken aan het bestuur voorleggen of heeft
u vragen over de wijkvereniging, dan is daarvoor
elke dinsdag van 12.45 tot 16.45 uur ook onze
secretariaatsmedewerkster Jeanine Fall bereikbaar
via tel.nr. 06-12700626.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Duisenberg
Kwikstaartlaan 16, tel. 368 18 32
e-mail: duisenb@xs4all.nl
Secretaris
Anke Lütkenhues
Wildhoeflaan 12, tel. 06 818 79 177
e-mail: alluetkenh@aol.com
Penningmeester
Rob Heidt
tel. 365 87 28
e-mail: robertheidt@hetnet.nl
Overige bestuursleden
- Arthur Wiggers (infrastructuur),
Pauwenlaan 67, tel. 325 36 76
- Marianne Moor
Sportlaan 81, tel. 06 53 22 13 79
e-mail: moor@ikvpaxchristi.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Anke Lütkenhues, Wildhoeflaan 12,
tel. 06 818 79 177, e-mail: leden@vogelwijkonline.nl
De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een acceptgiro
toegezonden.
Gironummer wijkvereniging: 1783722.
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Expat Committee
Carolyn Edgerton, 06 - 46118939
e-mail: edgecaro@xs4all.nl
Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
Victor Veenman
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl
Bomencommissie
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Verkeerscommissie
Herman Boutkan en Frans Dietz
e-mail: vogelverkeer@gmail.com
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, Heldringschool, Hans van Geest,
Tel. 360 77 55, e-mail: hans@mondjesmaat.demon.nl
Speelplekken
Job Heimerikx en Maurits Voncken:
e-mail: j.heimerikx@pijlhove.nl of
maurits.voncken@minvenw.nl
Contact hondenbezitters
Floor de Ruiter, tel. 365 53 29.
e-mail: fl.deruiter@freeler.nl
Vogelwijk Energie(k)
info@vogelwijkenergiek.nl
Zie ook www.vogelwijkenergiek.nl

