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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.

Jaargang 55, no. 5, mei 2012

Het had niet veel gescheeld of de editie van vorige 
maand was pas half april in uw brievenbus gegle-
den. Kort nadat eind maart de aprilkopij naar de 
drukkerij was gestuurd, gaf de redactionele hoofd-
computer (of de hoofdredactionele computer, dat 
kan ook) met een krakende zucht de geest. Eigen 
schuld van de bezitter, die het ruim acht jaar oude 
beestje al veel eerder had moeten vervangen. Er 
moest een gespecialiseerde computerdokter aan te 
pas komen om na de crash uit de puinhopen nog te 
redden wat er te redden viel. Vervolgens diende er 
een nieuwe pc te worden aangeschaft, waarna alle 
nog aangetroffen tekst- en fotobestanden (waaron-
der gelukkig het gehele Vogelwijkarchief, waar stom 
genoeg nooit een reservekopie van was gemaakt) 
naar de nieuwe machine moesten worden overge-
zet.
Al met al had deze digitale ramp een computerloos 
tijdperk van ruim een week tot gevolg. Maar zoals 
gezegd: het aprilnummer kon als door een wonder 
gewoon op tijd worden bezorgd omdat alle teksten 
en afbeeldingen al waren verstuurd. Mazzel!
Het had ook weinig gescheeld of de Vogelvrijmarkt 
op Koninginnedag was niet doorgegaan. Het wer-
vende verhaal in het aprilnummer was nog maar 
nauwelijks in vele honderden Vogelwijkhuizen gele-
zen of de drie dames die net als de twee voorgaande 
jaren manmoedig de organisatie van de Vrijmarkt op 
zich hadden genomen, kregen er opeens een hard 
hoofd in. Ze vreesden dat ze in de wildernis van 
het opgebroken kruispunt Sijzenlaan – Kwartellaan 
niets zouden kunnen uitrichten.
De uitvoerders van het rioolproject en de gemeente 
hadden echter al met de hand op het hart verzekerd 
dat de Kwartellaan op tijd geasfalteerd zou zijn. Het 
feest hoefde dan alleen maar een aantal meters op 
te schuiven, want het stukje Sijzenlaan waar een 
deel van de markt zich altijd afspeelt, zou inderdaad 
op 30 april nog open liggen. Na nog enkele toezeg-
gingen van gemeentelijke kant – er kwam onder 
meer een gratis aggregaat ter beschikking – besloten 
de organisatoren het er toch maar op te wagen, tot 
opluchting van het bestuur van de wijkvereniging en 
de redactie van dit blad. Hoe het feest heeft uitge-
pakt, was bij het ter perse gaan van dit nummer nog 
niet bekend. Maar we hadden er alle vertrouwen in 
dat het weer leuk zou worden.

                                       DvR

   Van
de Redactie
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Welkom nieuwe leden!
Na het huis-aan-huisnummer van april hebben 
zich twintig nieuwe leden bij onze wijkvereni-
ging aangemeld. Van harte welkom! Wij zijn 
blij met u als lid, en in het bijzonder met uw 
betrokkenheid bij de wijk. Met tegen de 80% 
van de bewoners als lid van de wijkvereniging 
kunnen wij ons met recht een betrokken wijk aan 
zee noemen.

Geen Torremolinos aan onze kust
De wijkvereniging zet zich samen met bewo-
nersorganisaties uit andere wijken in tegen de 
hoogbouwplannen van wethouder Norder bij 
Scheveningen-Haven (het voormalige Norfolk 
terrein). De ontwikkeling van het gebied op 
zich is een goed idee. Je kunt het havengebied 
een oppepper geven met nieuwe woningen en 
bedrijfsruimten, recreatie en horeca. Allemaal 
goede ontwikkelingen. De bewonersorgani-
saties verzetten zich echter tegen drie zaken: 
1. De Torremolinos-achtige torens voor hotels 
van 90 en 40 meter bij de havenhoofden (ter 
vergelijking: het Atlantic hotel op Kijkduin is 35 
meter en de windmolen van Eneco en Vogelwijk 
Energie(k), die op termijn zal verdwijnen, is 48 
meter); 2. De ‘sprong over de haven’ met een ka-
belbaan; 3. Er is geen aandacht voor de verkeers-
afwikkeling, met verwachte impact op onder 
andere Nieboerweg, Sportlaan en Houtrustweg.

Gemeenteraad
We trekken hierbij samen op met Duindorp, 
Scheveningen-Noord, Scheveningen-Dorp, 

Scheveningen-Havenkwartier, de Bomen- en 
Bloemenbuurt en het Statenkwartier. Ook de 
politieke partijen in de Haagse gemeenteraad heb-
ben grote moeite met de hoogbouw. Maar tóch is 
de politieke realiteit dat het coalitieakkoord alles 
muurvast lijkt te zetten. Dus ook partijen als CDA 
en D66, die zich ten tijde van de verkiezingen nog 
met flyers tegen de hoogbouw aan de kust profi-
leerden, lijken de plannen niet tegen te houden.
Het coalitieakkoord is geven en nemen, zo heet 
dat dan. Principes worden dan rekbaar, zelfs als 
je ermee hebt geflyerd en er kiezers mee hebt 
getrokken. De oppositiepartijen zijn sowieso alle 
tegen. Ik hoop echt dat de coalitiepartijen CDA, 
D66 en VVD luisteren naar de Haagse bewoners 
en het aan hun coalitiegenoot PvdA (van wethou-
der Norder) duidelijk kunnen maken dat als alle 
bewonersorganisaties langs de Haagse kust het 
een verschrikkelijk idee vinden om hoogbouw te 
realiseren, het wijs is om dat niet door te zetten. 
De coalitie is iets van relatief korte termijn, maar 
een torenflat staat er zeker de komende honderd 
jaar.
Op 16 mei wordt dit alles verder besproken in de 
gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening. 
Mocht u nog suggesties hebben of contact heb-
ben met politici, ik houd me aanbevolen. In alle 
eerlijkheid: ik ben pessimistisch. Ondanks alle 
tegenstand, zoals de zaken nu staan, vrees ik dat 
de keuze gaat worden om de coalitie te redden ten 
koste van de kust.

Koninginnedag terugblik
Als u dit blad ontvangt, is 30 april al achter de 
rug, maar terwijl ik dit schrijf kan ik er nog niet op 
terugkijken, want de inleverdatum voor dit stukje 
ligt een week vóór Koninginnedag. Wat ik wel al 
weet, is dat door het riolerings- en bestratings-
project de Vogelvrijmarkt even heel onzeker was. 
Dankzij de flexibiliteit en hulp van de gemeente 
en de bedrijven die het riool- en bestratingsproject 
uitvoeren, kon onze vrijmarkt toch nog worden 
gerealiseerd. Hiervoor namens alle bewoners 
heel veel dank!! Ook de organisatoren Erna 

Het 
woord 
is aan 

de voorzitter...



Cornelissen, Anja Nuijen en Jeannette Bekker 
dank voor hun inspanningen.

Wie ontfermt zich over onze website?
Webmaster Peter Arends wil stoppen met het 
beheer van onze website
www.vogelwijkonline.nl Uiteraard betreuren 
wij dat, want hij is voor de wijkvereniging van 
grote waarde geweest, en nog! Peter, heel veel 
dank voor waar je de website hebt gebracht en 
voor je lopende werkzaamheden en het onder-
houd eraan!
We zoeken nu een nieuwe webmaster. Is er 
iemand die hier handig mee is of wil worden? 
Als wijkvereniging moeten we ook mee in de 
tijd en willen we de website onder meer gaan 
gebruiken om meer interactie met de leden te 
kunnen hebben, bijvoorbeeld om uw mening te 
vragen bij bepaalde kwesties.
Ik zie graag een aanmelding voor een nieuwe 
beheerder tegemoet. Dat mag ook een jonge 
‘whizzkid’ zijn! Als je er maar met plezier aan 
werkt. Zie ook de oproep elders in dit nummer.

Praat mee op 22 mei!
Dinsdag 22 mei hebben we een betrokken, 
interactieve ledenvergadering gepland. Onder 
andere zal hierin een workshop ‘instructie 
inbraakpreventie’ worden gehouden. Daarnaast 
wordt opnieuw de burenhulpcentrale-in-
wording geïntroduceerd, een initiatief van de 
gemeente dat wij van harte steunen. Ik hoop u 
weer in groten getale bij de ledenvergadering te 
ontmoeten.
Tot slot, je kunt zien dat het langzaamaan weer 
wat mooier weer wordt. Het aantal classic cars 
op straat neemt weer toe. De winterdekjes zijn 
eraf en de dakjes weer open. En zondag 10 juni 
is-ie er weer: de Vogelwijk Classic Car Rally! 

Ik wens u een mooie lente toe.

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

De ‘grote jongens’ 
van het riool- en 
bestratingsproject
Het heeft zelfs al in de krant gestaan: in het 
middendeel van de Vogelwijk is het de laatste 
tijd puzzelen hoe je er met een auto in of uit 
komt. Als gevolg van de werkzaamheden ter 
vernieuwing van de riolering en bestrating is er 
een avontuurlijk labyrint ontstaan. En niet alleen 
voor automobilisten, want per fiets kan een tocht 
door het getroffen gebied leiden tot een zanderig 
cross-country-parcours.
Niettemin doet het leidinggevende team van de 
operatie z’n uiterste best om de overlast voor 
de bewoners en bezoekers van de wijk zo veel 
mogelijk te beperken. Tot hun eigen verrassing 
is het aantal klachten tot nu toe trouwens op één 
hand te tellen. 
De even kant van de Wildhoeflaan en de zuid-
kant van de Kwartellaan zijn inmiddels net 
klaar. Deze maand wordt de Sijzenlaan tussen 
Kwartellaan en Wildhoeflaan te grazen genomen, 
alsmede de Spotvogellaan tussen Wildhoeflaan 
en Oude Buizerdlaan. Vanaf 21 mei moeten de 
Kwikstaartlaan en Rietzangerlaan eraan geloven. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u op werkda-
gen te allen tijde terecht in de bouwkeet aan het 
Eiberplein. Daar zult u ongetwijfeld minstens een 
van de afgebeelde uitvoerders of projectbegelei-
ders aantreffen.     

  

Van links naar rechts: Jan Nederstigt, Paul Nederstigt, 
Peter Blaauw, Jan Ruijsestein, Piet Ha m, Lennard Visser, 
Rinaldo de Lange. 
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Door Dick van Rietschoten

Er is nog altijd hoop op bijstelling van de om-
streden bouwplannen voor het Scheveningse 
havengebied. De concessies die wethouder 
Marnix Norder (ruimtelijke ordening, bouwen 
en wonen) onlangs aan het Scheveningse 
bedrijfsleven heeft gedaan met betrekking tot 
het gebruik van de voormalige Norfolkhaven 
betekenen allerminst dat het binnenhalen van 
de rest van de ontwikkelingsplannen voor hem 
een gelopen race is. 
De meerderheid van de Haagse gemeenteraad 
heeft net als de bewonersorganisaties van 
de omliggende wijken grote bezwaren tegen 
de bouw van een 90 meter hoog hotel bij de 
zuidpier van de haven. Bovendien maken de 
meeste partijen in de raad zich zorgen over 
het feit dat er nog altijd geen integrale oplos-
sing voorhanden is voor de afwikkeling van de 
verkeersstromen die over een aantal jaren naar 
de vernieuwde badplaats zullen komen.

Kabelbaan
Ook de geplande 50 meter hoge kabelbaan over 
de havenmonding en langs de boulevard staat 
nog op losse schroeven. Norder heeft al toege-
zegd dat daarnaar nog een haalbaarheidson-
derzoek wordt ingesteld en velen gaan ervan uit 
dat het resultaat van dat onderzoek het kabel-
baanplan in de prullenbak zal doen belanden.
De commissie Ruimte uit de gemeenteraad 
discussieerde op woensdagavond 11 april tot 
na middernacht met de wethouder over de 
vele aspecten van diens plannen om van het 
Scheveningse havengebied een ‘parel aan zee’ te 
maken. Omdat de raadscommissie niet verder 
kwam dan een eerste debatronde, werd beslo-
ten de vergadering op 16 mei voort te zetten.

Discussieavond
Op de dag voorafgaand aan de vergadering 
van 11 april kreeg een aantal commissieleden 

Bouwplan havengebied voor
Norder nog geen gelopen race
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nog wat huiswerk en munitie mee tijdens een 
discussieavond in het Ghandi Centre aan de 
Tesselsestraat (de voormalige Pniëlkerk), die 
was georganiseerd door de bewonersorgani-
saties van het Havenkwartier, Duindorp en de 
Vogelwijk.
Aan het begin van de avond had 
Vogelwijkvoorzitter Pieter Duisenberg nog 
met enkele raadsleden door de duinen 
gefietst om hen te laten zien hoezeer een 
‘pilaar’ van 90 meter hoogte bij de haven-
monding afbreuk zou doen aan het uitzicht 
en de belevingswaarde van het duingebied 
bij het Zuiderstrand. Tijdens het daaropvol-
gende ‘politiek café’, waarbij overigens VVD 
en PvdA wegens fractieberaad afhaakten, 
droegen vertegenwoordigers van Duindorp, 
het havengebied en de Vogelwijk in gloedvolle 
betogen tal van argumenten aan om de plan-
nen van wethouder Norder bij te stellen tot een 
menselijker maat en goed na te denken over de 
verkeerscirculatie.

Crisis
In de bijdragen van onder anderen de 
Vogelwijkbewoners Van Hoogstraten, 
Duisenberg en Koningsberger werd ook gewe-
zen op de ‘veranderde context’ in vergelijking 
met de eerste opzet van het ontwikkelings-
plan, die uit medio 2008 dateert. Met andere 
woorden: het project is inmiddels overscha-
duwd door een zware financiële en economi-
sche crisis. Twee bedrijven hebben daardoor 
al afgehaakt: ING Real Estate en de door een 
miljardenverlies geteisterde woningcorporatie 
Vestia, die een groot deel van de beoogde 700 
woningen op het oude Norfolkterrein voor 
haar rekening zou nemen. Wethouder Norder 
heeft weliswaar al gezegd dat hij in gesprek is 
met andere marktpartijen, maar daarover be-
staat nog steeds geen duidelijkheid. Een bijko-
mende omstandigheid is dat ook de gemeente 
zelf in financiële problemen is gekomen en 
fors moet bezuinigen.

Vestia
De neergang van Vestia heeft trouwens ook 
gevolgen voor andere projecten waarmee de 
Vogelwijk zowel direct als indirect te maken 
heeft. De beloofde investering van Vestia in 
de gedeeltelijke nieuwbouw van het Haga-
ziekenhuis (Leyenburg), die zou leiden tot 
inkrimping van het ‘filiaal’ aan de Sportlaan en 
verhuizing van het Juliana Kinderziekenhuis 
naar Leyenburg, loopt naar verwachting een 
paar jaar vertraging op. Ook was Vestia betrok-
ken bij het bouwplan voor een multifunctioneel 
sportcentrum in het Zuiderpark, op de plaats 
van het voormalige ADO-stadion. De sportaca-
demie HALO aan de Laan van Poot zou daar 
ook worden ondergebracht. Dat plan staat 
inmiddels echter op een laag pitje, hetgeen 
vermoedelijk betekent dat de HALO nog zeker 
een jaar of vijf in de Vogelwijk blijft.

VOGELWIJKAGENDA
Dinsdag
15 mei

Start cursus ‘Kijken naar schil-
derijen’ door Simone Kappeyne, 
Laan van Poot 414 (zie verderop 
in dit blad)

Donderdag
22 mei

19.30 uur Algemene leden-
vergadering wijkvereniging, 
HALO-kantine (agenda elders 
in dit blad)

Zaterdag 
9 juni

Vlaggetjesdag in haven 
Scheveningen

Zondag
10 juni

Vogelwijkrally voor klassieke- 
en sportwagens (zie elders in 
dit blad)

Vrijdag
29 juni

Excursie senioren naar Corpus 
(zie elders in dit nummer)

Zondag
2 september

Boomfeestmiddag op
Nachtegaalplein 

Zondag
9 september

Vogelwijk Lanenloop
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Algemene Ledenvergadering 
voorjaar 2012

WIJKVERENIGING EN WIJKBERAAD VOGELWIJK

Dinsdag  22 mei  2012
HALO KANTINE, LAAN VAN pOOT 363, DEN HAAG

AANVANG 19:30 UUR

(ZAAL OpEN 19:00 UUR VOOR GESpREKKEN MET WIJKAGENT)

Praat mee in de Vogelwijk – 
een betrokken wijk aan zee

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen vergadering najaar 2011*)

3. Jaarverslag / jaarrekening 2011*)

4. Uw suggesties voor de ‘wijkschouw’ met stadsdeeldirecteur Hanneke 

Schippers (gepland voor juni)

Pauze

5. praktische workshop ‘veiligheid in de buurt EN INBRAAKpREVENTIE’

6. Oprichting burenhulpcentrale

7. Mededelingen  en rondvraag – EVT. andere commissies

8. Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)

*) Stukken zijn op te vragen bij secretaris Anke Lütkenhues (070-8875563 of alluetkenh@aol.com)
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Nederland is een waterrijk land dat ook nog 
eens voor bijna tweederde onder de zeespiegel 
ligt. Sinds mensenheugenis zijn de bewoners 
daarom in de weer met dijken, terpen, molens, 
stuwen, gemalen en wat dies meer zij. Die strijd 
tegen het water zal nimmer ophouden. ,,We 
zullen wat dat betreft nooit zorgeloos achter-
over kunnen leunen,’’ zegt Vogelwijkbewoner 
Wim Kuijken stellig. En hij kan het weten, want 
als er één Nederlander is die dagelijks wordt 
geconfronteerd met alle mogelijke dreigingen 
van het zee- en rivierwater, en niet te verge-
ten van het IJsselmeer, is hij het wel. Want 
sinds begin 2010 is Wim Kuijken de nationale 
Deltacommissaris. Hij geeft leiding aan het op-
stellen en uitwerken van een nieuw Deltaplan, 
dat voor het jaar 2050 moet zijn uitgevoerd. 
We spraken met hem - en nu wel ontspannen 
achteroverleunend - over zijn functie en over de 
maatregelen die nodig zijn om de bevolking in 
de toekomst zo min mogelijk ongewenste nat-
tigheid te laten voelen.
 
Wim Kuijken (59), Amsterdammer van 
geboorte, woont sinds zes jaar aan de 
Spotvogellaan, samen met zijn vrouw Pien 
Zaaijer en de kinderen Willem (12) en Hanneke 
(9). Zijn loopbaan toont een fraaie opmars tot 
topambtenaar bij de rijksoverheid, met een uit-
stapje tussendoor naar de gemeente Den Haag. 
In het pas verscheen boek ‘Marathonlopers 
rond het Binnenhof’ over de mensen aan de 
top van de ambtelijke piramide wordt Kuijken 
beschreven als de ideale ambtelijke leider, een 
onafhankelijk manager die de politieke ‘bazen’ 
durfde tegenspreken en die tevens anderen 
graag liet scoren en niet zelf met de eer wilde 
strijken.

Wims echtgenote Pien bekleedde ook ambtelijke 
topfuncties, met name bij Algemene Zaken en 
Binnenlandse Zaken. Sinds begin 2002 oefent 
zij echter een uitzonderlijk beroep uit: per-
soonlijk adviseur van het kroonprinselijk paar 
Willem-Alexander en Máxima. Zij droeg met 
name in de beginjaren belangrijke stenen bij 
aan de inburgering van de Argentijnse vrouw 
die een Nederlandse prinses werd.    

Secretaris-generaal
In vogelvlucht laat Wim Kuijken zijn car-
rière de revue passeren. ,,Het begon allemaal 
op het ministerie van Economische Zaken, 
waar ik na m’n studie economie aan de VU in 
Amsterdam aan de slag ging. In 1985 kwam 
ik terecht op Binnenlandse  Zaken. Jozias van 
Aartsen, nu onze burgemeester, werd daar 
toen net secretaris-generaal en ik kwam direct 
onder hem te werken. Van 1991 tot 1995 ben 
ik gemeentesecretaris van Den Haag geweest, 
ook een boeiende ervaring. Vervolgens werd ik 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bij minister Hans Dijkstal en 
daarna kreeg ik dezelfde functie op Algemene 
Zaken, waar ik de premier Wim Kok en Jan 
Peter Balkenende heb gediend. In 2007 ver-
huisde ik als secretaris-generaal naar Verkeer en 
Waterstaat, waar Camel Eurlings toen minister 
was. Tineke Huizinga was daar staatssecretaris 
en zij was degene die mij eind 2009 polste of ik 
ervoor voelde om Deltacommissaris te worden. 
Ik heb er een weekend over nagedacht en toen 
ja gezegd. Het was niet alleen een hele eer, 
maar het ging ook om een relevante en unieke 
functie, die nota bene ook nog eens in een wet 
zou worden verankerd: een nieuwe Deltawet.’’

De spin in het waterweb
Deltacommissaris Wim Kuijken: ‘Overstromingen tegengaan zit in onze genen’
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Rivieren
,,Bij Verkeer en Waterstaat had ik sinds mijn 
aantreden alle discussies over de noodzaak van 
een nieuw Deltaplan al meegemaakt. Ik wist 
dus al van de hoed en de rand, om het zo maar 
eens te zeggen,’’ vervolgt de Deltacommissaris. 
Waarna hij tussen een paar slokken koffie door 
een kort overzichtscollege geeft. ,,Het oude 
Deltaplan van de vorige eeuw, uitgevoerd 
naar aanleiding van de grote overstromings-
ramp van 1953 - met ruim 1800 doden - was 
in de jaren negentig afgerond. Maar intus-
sen waren er al ontwikkelingen die om een 
nieuw Deltaplan schreeuwden: bodemdaling, 

opwarming van de aarde, klimaatverandering, 
zeespiegelstijging, meer regenval, meer heftige 
stormen, het inmiddels bekende rijtje.’’
,,We hadden in 1995 al een aantal problemen 
met bijna of licht overstromende rivieren 
voor de kiezen gehad, gelukkig zonder do-
delijke slachtoffers, maar toch. Toen zijn er 
alvast plannen gemaakt om rivierdijken extra 
te verhogen en vooral meer ruimte voor de 
rivieren te scheppen: grotere uiterwaarden of 
opvangbassins waar het overtollige water heen 
kan. Maar er moest natuurlijk nog veel meer 
gebeuren, ook aan onze kusten. Voorlopig werd 
alvast begonnen met de versterking van een 

De spin in het waterweb
Deltacommissaris Wim Kuijken: ‘Overstromingen tegengaan zit in onze genen’
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aantal zwakke plekken, zoals tussen Hoek van 
Holland en Scheveningen. Toch werd het veel 
beter gevonden om al die maatregelen en een 
reeks noodzakelijk geachte nieuwe projecten 
vast te leggen in een Deltaplan voor de 21ste 
eeuw.’’

Commissie-Veerman
Het pad voor dat nieuwe plan was in 2008 
al geëffend door een adviescommissie onder 
leiding van oud-minister Cees Veerman. 
,,Het rapport-Veerman werd mijn uitgangs-
punt, mijn leidraad als het ware,’’ zegt de 
Deltacommissaris. ,,Daar staat in beschreven 
wat er in grote lijnen nodig is. En dat is nogal 
wat: kustversterking, rivierdijkversterking, 
de verzilting vanuit zee tegenhouden, meer 
ruimte voor de rivieren, extra maatregelen voor 
Zeeland, Rijnmond en het Drechtstedengebied, 
verbetering van de dijken aan de Waddenzee, 
een betere afvoer voor het stijgende 
IJsselmeerwater en ook zorgen dat er voor 
droge perioden een voldoende buffervoorraad 
zoetwater blijft bestaan.’’
De commissie-Veerman vond dat al die 
maatregelen voorbereid en begeleid moesten 
worden door een zogeheten Deltaregisseur. 
,,Een mooi woord’’, zegt Wim Kuijken. ,,Maar 
daar heeft het kabinet uiteindelijk een rege-
ringscommissaris van gemaakt. Zo werd het 
Deltacommissaris. Dat staat nog wat chiquer 
hè?”
Z’n eerste werkdag als commissaris vergeet 
Wim niet meer. ,,Ik ben begonnen op 1 februari 
2010, met het leggen van een krans in het 
Zeeuwse dorp Ouwerkerk waar elk jaar op 
die datum de Watersnoodramp van ’53 wordt 
herdacht. Indrukwekkend. Ik ervoer het als een 
verbindend moment tussen verleden, heden en 
toekomst.’’

Programma’s
De belangrijkste taak van de Deltacommissaris 
is dat hij jaarlijks met de hulp van deskundigen 
een zogeheten Deltaprogramma opstelt. Daar 

zijn er inmiddels al twee van verschenen. Er 
staat per gebied in wat er gedaan zou moe-
ten worden en welke mogelijke oplossingen 
daarvoor zijn. ,,In 2014 of begin 2015 moeten 
er definitieve keuzen worden gemaakt voor de 
Deltawerken van de toekomst,’’ zegt de commis-
saris. ,,Dat wordt spannend. Daarbij wordt niet 
alleen gekeken naar de technische mogelijkhe-
den, maar ook naar eventuele bezwaren. Voor 
nieuwe uiterwaarden bijvoorbeeld of steviger 
dijken moeten misschien wel tientallen boeren 
het veld ruimen of allerlei panden worden afge-
broken. Hebben we dat er voor over?’’
,,En ten slotte is er natuurlijk ook nog het geld. 
Voorlopig heb ik ongeveer een miljard euro 
per jaar ter beschikking voor verbetering van 
bestaande projecten en het opzetten van nieuwe 
waterstaatkundige werken. Maar ja, het zijn 
financieel gezien barre tijden hè? Toch denk ik 
dat er niet snel aan dat budget zal worden ge-
knaagd. Vrij algemeen wordt goed ingezien dat 
het hier in feite gaat om onze levensverzekering. 
En je moet ook niet vergeten dat die strijd tegen 
het water diep in de genen van de Nederlanders 
zit. Bijna iedereen vindt het vanzelfsprekend dat 
daar blijvend geld voor moet worden uitgetrok-
ken.’’
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Werkbezoeken
Wim Kuijken heeft een eigen kantoor aan 
de Nieuwe Uitleg, op een steenworp van het 
Binnenhof, waar hij wordt bijgestaan door 
een staf van vijftien personen. Hij is daar lang 
niet altijd te vinden, want de afgelopen twee 
jaar heeft hij ,,ontzettend veel’’ werkbezoeken 
afgelegd. ,,Ik heb het hele land doorkruist 
en gepraat met bestuurders van gemeenten, 
provincies en waterschappen, maar ook met 
wetenschappers en vertegenwoordigers van 
bedrijven. Ik houd ervan om mensen te verbin-
den, oliemannetje te spelen. Heerlijk!
Natuurlijk heb ik ook heel wat bekeken. Ik ben 
mijn lievelingsrivier de IJssel afgezakt, ik heb 
op dijken en duinen en bij sluizen en stuwen ge-
staan. Jazeker, een paar werkbezoeken aan het 
buitenland hoorden er ook bij. Maar daarnaast 
heb ik zeer veel buitenlanders te woord gestaan 
die in ons land kwamen kijken, want ik geld nu 
als het centrale Nederlandse aanspreekpunt als 
het gaat om onze Delta. Vanuit het buitenland 
is er grote belangstelling voor wat Nederland 
op dat terrein allemaal kan en wil. Ik breng 
buitenlandse vertegenwoordigers zonodig ook 
in contact met ons bedrijfsleven. Daar vloeit bij-
voorbeeld uit voort dat met Nederlandse kennis 
en hulp de deltaproblemen in Bangladesh en 

Vietnam worden aangepakt. We zijn trouwens 
ook al enkele jaren actief in New Orleans, waar 
de orkaan Katrina in 2005 zware overstromin-
gen teweeg heeft gebracht.‘’

Innovatie
Aan innovatieve ideeën van wetenschappers 
heeft de Deltacommissaris geen gebrek. De 
vraag is nog wel of ze allemaal haalbaar zijn. 
Geestdriftig vertelt hij over een plan om dijken 
te voorzien van gevoelige sensoren die bijvoor-
beeld meten hoeveel water er binnensijpelt. 
,,Daardoor kun je tijdig ingrijpen als de dijk te 
zwak wordt.’’
Voor een bezoek aan het nieuwste waterstaat-
kundige experiment, het opgespoten schierei-
landje De Zandmotor tussen Kijkduin en Ter 
Heijde, hoeft Wim Kuijken vanuit zijn huis 
aan de Spotvogellaan maar een klein halfuur-
tje te wandelen. ,,We zijn er al een paar keer 
geweest. Een prachtig project, waar ik trots op 
ben!’’
Zijn vorige huis aan de Driedistellaan, in het 
nieuwbouwgebiedje tussen de Vogelwijk en 
Kijkduin, lag er eigenlijk nog dichter bij. ,,Maar 
we zijn hartstikke blij dat we in de Vogelwijk 
terecht zijn gekomen,’’ zegt hij. ,,Dit is tenmin-
ste een wijk met historie en karakter!’’

Kunstexpositie in zaal bij kerk Rietzangerlaan
Een aantal amateurkunstenaars uit de Vogelwijk en omgeving organiseert deze en volgende maand  
een wisselende reeks exposities in de vergaderzaal naast de St. Albaankerk aan de Rietzangerlaan 2A.
Het tentoongestelde werk is zeer de moeite van een bezoek waard en enkele werken zijn ook te koop. 
Te zien zijn onder meer keramiek, handgemaakte tassen, voorwerpen van papiermaché, zijdebeschil-
deringen, quiltwerk en speciale dozen.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de volgende data tussen 14.00 en 16.00 
uur: 20, 26, 27 en (2e pinksterdag) 28 mei / 3, 6, 9 en 10 juni

Meer informatie bij Marette Wils: (070) 323 89 10.
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Misschien bent u zelfs al door uw laancoördi-
nator benaderd. Namens de gemeente mogen 
zij u namelijk GRATIS inbraakpreventiemid-
delen aanbieden, zoals een tijdklokschakelaar, 
een apparaatje waardoor de voordeur slechts 
op een kier wordt geopend als er iemand aan-
belt en een ‘deurspionnetje’ (lensje in de deur). 
Ook kunnen zij u voorlichting en advies geven 
over de veiligheidssituatie van Uw woning.

Gratis installatie
De tijdklokschakelaar wordt u voor niets door 
uw laancoördinator aangeboden. De gratis 
‘deurkierstandhouder’ en/of de deurspion kunt 
u gratis via de coördinator bestellen, waarna 
een technisch medewerker van de gemeente 
(het Haags Werkbedrijf) een telefonische af-
spraak maakt om deze apparatuur kosteloos te 
komen bevestigen.
Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met 
wijkagent Wilfried van der Vorst om samen te 
kijken naar de beveiliging van uw woning. 
U kunt hem bereiken via telefoonnummer 
0900 8844. Vraag naar Bureau Segbroek in 
Den Haag en zeg dat u een afspraak met hem 
wilt maken.

U kunt voor overige veiligheidsmaatregelen 
ook advies inwinnen bij een PKVW-bedrijf 
(een bedrijf met het ‘PolitieKeurmerk Veilig 
Wonen’). Er komt dan een preventieadviseur 
bij u langs om samen met u uw huis te bekij-

ken. Vraag hen vooraf of aan het advies kosten 
verbonden zijn, zodat u weet waar u aan toe 
bent. Zie de website van www.politiekeurmerk.
nl voor deze bedrijven bij u in de buurt.

Mocht U meer informatie willen dan kunt u 
altijd terecht bij uw laancoördinator en ook bij 
de commissie Buurtveiligheid via het mailadres
buurtveiligheid@vogelwijkonline.nl

Maak uw woning veiliger
met gratis attributen
Zoals U misschien weet, wordt in de Vogelwijk binnenkort een proefproject 
‘Preventie Woninginbraak’ gehouden. De gemeente en de politie hebben bij dit 
project de hulp van de laancoördinatoren ingeroepen. Een groot aantal coördina-
toren heeft inmiddels bij de politie een workshop gevolgd die gericht was op de 
veiligheid in en rondom onze woningen.

”Ken U zelven”
 Spiritueel centrum
Laan van Poot 292  -  tel. 368 61 62

Woensdag 9 mei: Martin Reul verzorgt 
een avond met helderziende waarnemingen 
a.d.h.v. een briefje met de naam van een over-
leden persoon. Na de pauze kunt u gemagneti-
seerd worden door diverse magnetiseurs.
Woensdag 16 mei: Ed van Roosmalen ver-
zorgt een avond met spontane waarnemingen.             
Woensdag 23 mei: Jock verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een foto of 
voorwerp van een levend persoon.
Woensdag 30 mei: Maria Plop verzorgt een 
avond met psychometrie a.d.h.v. een  foto of 
voorwerp van een overleden persoon.
Woensdag  6 juni: Fien verzorgt een avond 
met een bloemenséance. U mag een bloemetje 
of  plantje meenemen.
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Op 5 april overleed op 80-jarige leeftijd 
Piet van Eig, Vogelwijkbewoner met 
een roemrijk verleden. Bijna 45 jaar 
lang vervulde hij de functie van dorps-
kruidenier aan het Mezenpleintje, eerst 
samen met zijn vader en twee van zijn 
broers en vanaf 1961 als eigenaar van 
de winkel. In 1992 nam hij afscheid, 
waarna de zaak werd overgenomen 
door Jan van Delft. 

Bijzonder mens 
Piet was in vele opzichten een bijzonder mens. 
Hij had dolgraag onderwijzer willen worden, 
maar daar hadden zijn ouders - met acht 
kinderen – geen geld voor. Verder dan een paar 

jaar avond-mulo kwam hij voorlopig niet. Toen 
het gezin Van Eig in 1947 vanuit het Noord-
Hollandse dorp Assendelft  naar de Haagse 
Vogelwijk verhuisde, waar vader Martinus de 
kruidenierszaak op het toen nog levendige 
winkelpleintje aan de Mezenlaan had overge-
nomen, moest Piet met zijn boers Martien en 
Rikus in de winkel gaan helpen. Ze brachten 
onder meer bestelde boodschappen rond, eerst 
met een transportrijwiel met zo’n grote mand 
voorop en daarna per bakfiets. 
Het gezin woonde eerst een paar jaar krap be-
meten achter de winkel, maar in 1950 kochten 
de ouders een huis aan de Zwaluwlaan.   

Cursussen
Piet en Martien – ook wel Martin genoemd - 
namen de zaak in 1961 van hun vader over, ter-

In memoriam Piet van Eig  
Door Dick van Rietschoten 

Piet (rechts) in de oude kruidenierswinkel, met naast zich zijn broers Rikus (midden) en Martien. De foto dateert uit 
de tweede helft van de jaren vijftig.
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wijl Rikus een eigen winkel begon in het buur-
tje achter de kerk in de Kamperfoeliestraat. Een 
jaar later trouwde Piet met zijn geliefde Thea 
en vestigde zich met haar in het Statenkwartier, 
waar ze een zoon en dochter kregen: Koen 
(tegenwoordig ook Vogelwijker) en Marion. 
Vanaf eind jaren zeventig runde Piet de winkel 
in z’n eentje. Inmiddels had hij bij wijze van 
compensatie voor het feit dat hij nooit voor 
de klas terecht was gekomen een schriftelijke 
‘kweekschoolcursus’ gevolgd, die hij tot z’n 
verdriet nooit af had kunnen maken omdat de 
winkel te veel tijd opslokte. Maar leergierig 
bleef hij z’n leven lang. Hij had een zeer brede 
belangstelling, verdiepte zich in de vaderlandse 
geschiedenis en deed later zelfs basiscursus-
sen Latijn en Russisch. Ook vakanties moesten 
altijd een educatief tintje hebben. Toen de kin-
deren groot waren geworden, maakten Thea 
en Piet diverse verre reizen, waarover Piet niet 
uitgepraat raakte.

Tenor 
Zingen was ook een hobby van de goedlachse 
Vogelwijkkruidenier. Gedurende een lange 
reeks van jaren was hij tenor in het Haags 
Toonkunstkoor. In de jaren zeventig zong hij 
zelfs bij de huwelijksmis van een klant solo het 
Ave Maria.
Tijdens z’n lange werkzame leven als 
winkelier leerde Piet van Eig honderden 
Vogelwijkbewoners kennen en zag hij een 
nieuwe generatie wijkbewoners opgroeien. 
Voor velen was hij ook een vertrouwensper-
soon. Eind 2002 vertelde hij in een interview in 
dit blad dat in het keukentje achterin de zaak, 
waar hij mensen mee naartoe nam als ze iets 
persoonlijks wilden bespreken, vele tranen zijn 
geplengd.

Levensavond
De laatste vijf jaar van zijn leven verliepen voor 
Piet van Eig helaas allesbehalve florissant. In 
2007 werd bij hem een variant van de Ziekte 
van Parkinson geconstateerd. Vervolgens kwam 

hij ongelukkig ten val, waardoor hij aan een 
rolstoel werd gekluisterd. In 2008 ontwikkelde 
hij de sterke wens om zijn levensavond met Thea 
door te brengen in de wijk waar hij zo lang had 
gewerkt.
Het winkelpand aan het Mezenpleintje, dat 
onder Jan van Delft een succesvolle meta-
morfose had ondergaan, was nog steeds Piets 
eigendom. Piet wist dat Van Delft overwoog te 
stoppen. Zou het dan misschien een idee zijn 
de zaak tot woonhuis te verbouwen, een mooie 
gelijkvloerse ruimte waar een rolstoel probleem-
loos in en uit zou kunnen glijden?
Wat volgde was een drama in vele bedrijven en 
met diverse hoofdrolspelers die elk hun eigen 
interpretatie aan het stuk gaven. De rest is ge-
schiedenis: het winkelpand bleef even behou-
den, maar ging snel alsnog teloor, Piet en Thea 
betrokken een huis aan de Spreeuwenlaan, waar 
ze liefderijk door buurtgenoten werden opgevan-
gen, en inmiddels is het voormalige winkelpand 
daadwerkelijk omgebouwd tot een riant woon-
huis, waar Jan en Alice Wierda binnenkort hun 
intrek in zullen nemen. 

Piet aan het slot van zijn lange loopbaan aan het 
Mezenpleintje, begin jaren negentig.     
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Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

Montessorischool in 
Turkse sferen

Heerlijke geuren van vers gebakken Turkse 
köfte (gehaktballetjes) zweefden woensdag 18 
april door de gang op de hoogste verdieping 
van de Montessorischool aan de Laan van Poot. 
Wie z’n neus achterna liep, kwam uit in een 
klaslokaal waar leerlingen onder leiding van 
leerkrachten en ouders Turks aan het kokkerel-
len waren. Ook elders in het gebouw werden 
typisch Turkse gerechten bereid. Kinderen 
rolden deeg voor de beroemde Turkse pizza’s of 
stelden een smakelijke salade samen.

Internationaal Kinderfeest
Een week lang verkeerde de school in Turkse 
sferen. Dat had verschillende oorzaken. Ten 
eerste had directrice Havvar Cinar, die Turkse 
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wortels heeft, via de Turkse nationale tv-zender 
TRT het aanbod gekregen om tien kinderen 
van haar school in april naar Turkije te laten 
gaan. Daar zouden ze samen met kinderen uit 
nog 44 andere landen op en rond 23 april het 
Internationale Kinderfeest mogen vieren. Dit 
kinderfeest, dat plaatsvindt in de stad Konya, 
is al vele jaren een Turkse traditie. Zang,  dans 
en andere theateractiviteiten spelen daarbij een 
hoofdrol. De kinderdelegaties uit elk bezoe-
kend land zouden op 23 april ook een eigen 
show moeten geven, geregistreerd door de 
camera’s van de TRT.

Op 15 april vertrok de Montessori-afvaardiging 
(uit de groepen 7 en 8) met twee leerkrachten 
naar Turkije, waar ze in gastgezinnen werden 
ondergebracht. Op de website van de school 
- www.enms.nl - is te zien wat ze allemaal 
meemaakten.

Handelsbetrekkingen
Een tweede reden voor de Turkse week aan het 
thuisfront op de Laan van Poot was het feit dat 
Nederland en Turkije de afgelopen maand het 
400-jarig bestaan van hun onderlinge handels-
betrekkingen vierden en dat Turkijes presi-
dent Abdullah Gül ter gelegenheid daarvan in 
Nederland op staatsbezoek kwam.
Dankzij de hulp van vele actieve ouders werd 
voor de Turkse schoolweek een fraai programma 
opgesteld, met niet alleen Turks koken, maar ook 
lessen over Turkije en de Turkse geschiedenis, 
workshops voor volksdansen en buikdansen en 
muzieklessen met Turkse instrumenten.

Op maandag 23 april was er een grote feestdag 
met een uitgebreid programma, waarbij ook 
de wethouder van onderwijs en een vertegen-
woordiger van de Turkse ambassade op bezoek 
kwamen.
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Tekst en foto’s: Magda van Eijck

Als alles volgens plan verloopt, zal er voortaan 
twee maal per jaar in de HALO-kantine kunst 
uit de Vogelwijk worden gepresenteerd. Dat 
kan zijn een dansvoorstelling of poëzie, maar 
ook muziek, beeldhouwwerk of schilderkunst. 
,,Alles is mogelijk,’’ zeggen de wijkbewoon-
sters Mieke Douma en Simone Kappeyne. 
Vogelwijkers die zo’n cultureel evenement zou-
den willen organiseren of presenteren, kunnen 
dat  bij Mieke of Simone melden (zie nadere 
informatie hieronder).

Op zondagmiddag 15 april was in de HALO-
kantine alvast een voorproefje van zo’n ‘Uit-de-
kunst-manifestatie’ te beleven. Er waren kleur-
rijke schilderijen te bewonderen van leerlingen 
van Simone Kappeyne, die al enkele jaren in 
haar huis aan de Laan van Poot schilderlessen 

‘Uit de kunst’ in de Vogelwijk

geeft.  De zonen van Simone, Floris (piano) 
en Bas (contrabas), zorgden voor sfeervolle 
jazzmuziek.

Kijken
Aan het begin van de expositie verzorgde 
Simone een inleiding onder de titel ‘Kijken naar 
schilderijen’, als opmaat voor een ‘kunstbele-
vingscursus’ die zij vanaf 15 mei op dinsdag-
avonden gaat geven.
Ze liet enkele werken van beroemde kunste-
naars zien, waarbij ze de aanwezigen vroeg of 
ze het een mooi of lelijk schilderij vonden. Ze 
liet daarbij zien dat de compositie erg belang-
rijk is. Het oog van de kijker wil iets interes-
sants zien: een schilderij mag dus niet saai zijn, 
maar in het werk moet ook balans zitten.
Aan de hand van een werk van Mondriaan 
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toonde zij hoe het schilderij minder aandacht 
zou trekken als er elementen zouden worden 
weggelaten. Na afloop van de lezing mocht 
men zelf proberen ‘Mondriaans’ te maken 
met een aantrekkelijke compositie. De jongste 
aanwezige begon er vol enthousiasme aan. 
,,Ook volwassenen vinden het een interessante 
manier om inzicht te krijgen in het concept van 
visuele balans. Ik heb dit al met veel groepen 
gedaan,” meldde Simone.

Cursus
Vanaf 15 mei tot en met 19 juni geeft ze op zes 
dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in 
haar huis op Laan van Poot 414 een cursus over 
compositie, stijl, symboliek en geschiedenis van 
de schilderkunst. De kosten daarvoor bedragen 
€ 95,- inclusief een samenvatting op papier. 
Geef u op via het mailadres
simonekappeyne@planet.nl
Voor andere ideeën met betrekking tot ex-
posities of voorstellingen kunt u ook via dit 
mailadres contact met Simone zoeken, maar 
ook bellen met Mieke Douma: tel. 3629191.

Excursie voor senioren 
uit de wijk naar Corpus 
op vrijdag 29 juni 
Langs de snelweg A44 bij Oegstgeest staat sinds 
enkele jaren het opvallende gebouw Corpus, dat 
een leerzame attractie huisvest waarin je van 
alles kunt leren over de werking van het men-
selijk lichaam. Wie in Corpus is binnengestapt, 
maakt op originele en informatieve wijze een 
spectaculaire ‘reis door de mens’, van de voeten 
tot de hersenen. 

De commissie ouderenactiviteiten organiseert 
voor Vogelwijksenioren een excursie naar 
Corpus op vrijdag 29 juni. Voor deelname 
aan dit uitstapje wordt een eigen bijdrage van 
20 euro gevraagd. Daarvoor krijgt u:
- vervoer per touringcar
- entree en rondleiding Corpus
- koffie met een gebakje
- een lunch in Corpus  

De bus vertrekt om 10.30 uur vanaf het Woon- 
en Zorgcentrum Duinhage aan de De Savornin 
Lohmanlaan 202 en zal daar rond 17.00 uur 
terugkeren.
Wilt u deelnemen, meldt u dan aan vóór 15 
juni a.s. bij: 
Ria Zonneveld via de telefoon: (070)-3452268  
of Mieke Douma via de e-mail: 
visserdouma@hetnet.nl
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Deze en tal van andere vragen en opdrachten 
moesten ruim honderd kinderen en hun ouders 
of grootouders op tweede paasdag beantwoor-
den tijdens de gebruikelijke paaspuzzeltocht. 
De weersomstandigheden vielen helaas tegen: 
het was niet bepaald warm en een lichte mot-
regen ging geleidelijk over in grotere druppels. 
Maar de dames van de Activiteitencommissie 
die de tocht hadden georganiseerd - en op-
nieuw voortreffelijk! – wisten door de pittige en 
boeiende inhoud van het evenement iedereen 
zodanig bij de les te houden dat het vochtige 
weer nauwelijks als stoorzender werd ervaren.

Categorieën
Het is altijd weer een schilderachtig en vrolijk 
makend gezicht om de plukjes paasspeurneu-
zen door de wijk te zien zwermen. De opge-
stoken paraplu’s zorgden dit keer voor een 
extra kleurrijke aanblik. Zoals elk jaar konden 
opmerkzame observatoren ook nu de deelne-

mende kinderen in drie verschillende catego-
rieën indelen: 
•	Kinderen	die	nog	niet	kunnen	lezen	of	

schrijven. Zij moeten bij het zoeken veel hulp 
hebben van hun begeleiders en zijn bij het 
noteren van de antwoorden op het deelne-
mersformulier geheel van de begeleiders 
afhankelijk.

•	Kinderen	die	wel	kunnen	lezen	en	schrijven	
en ook actief speuren (sommigen gebruikten 
zelfs hun mobiele telefoon om benodigde 
informatie te vergaren)

•	Kinderen	die	wel	kunnen	lezen	en	schrijven,	
maar niet zo actief speuren, hun ouders 
aansporen om mee te helpen zoeken en ook 
anderszins een vrij passieve houding aan-
nemen (,,Schrijf maar op, mam!”)

Sanitare stop
Een grote uitkomst was de sanitaire stop die het 
kinderdagverblijf Zo (Sijzenlaan) de deelne-

Paaspuzzeltocht 2012 was vochtig maar boeiend         Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten 

Welke vogel kan tegen een boomstam zowel naar boven als naar beneden lopen, 
een boomklever of een boomkruiper? Wie heeft er zonne-energie aan de Ooie-
vaarlaan? Wat betekenen de Spaanse woorden bij Kauwlaan 17? Zoek een han-
gende witte kip op de Pauwenlaan. Welke dieren zie je bij Sijzenlaan 21? 
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Paaspuzzeltocht 2012 was vochtig maar boeiend         Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten 

mers halverwege de reis  bood. En het leukste was 
dat wie ging plassen als bonus ook nog een lekker 
snoepje kreeg.   
De tocht eindigde bij strandtent De Staat, waar 
voor jong en oud versnaperingen klaar stonden. 
Niet alle deelnemers kwamen echter zo ver. Ruim 
twintig ‘teams’ haakten vroegtijdig af. Zij had-
den kennelijk geen tijd of geen puf meer om hun 
antwoordformulieren op het strand bij de jury 
in te leveren. De grote winnaars waren de zusjes 
Sarah-Linn en Floor-Anne van den Kroonenberg en 
Wietske Los, die allemaal nul fout hadden. Vierde 
werd Merel Schalker met 1 fout.
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Waar zijn ze gebleven? 
                       Oud-Vogelwijkers vertellen over vroeger en nu 

Naam              Eduard van der Wiel (40 jaar)
Gezinssamenstelling Woont samen met Sandra van der Wal en zoontje Tom

In de Vogelwijk gewoond Van 1983 tot 1993
Vroeger adres Laan van poot 266

Huidig adres Van Beuningenstraat 48a

Door Micha Vos

�

Eduard met camera in actie voor het programma Holland’s got talent.

De gesprekslocatie ligt in het Statenkwartier, 
op de hoek van de Van Beuningenstraat en de 
Frederik Hendriklaan, eerste etage. Eduard van 
der Wiel, werkzaam als tv-cameraman voor 
diverse omroepen, heeft papa-oppasavond. 
Als wij neerstrijken op de comfortabele bank, 
heeft hij net zijn pasgeboren zoon Tom in slaap 
gekregen. We openen een biertje en schenken 
ons in. De aarzelingen die Eduard aanvanke-
lijk had om zijn levensverhaal voor ons blad te 
vertellen, ebben geleidelijk weg.

Op weg naar de Laan van Poot
,,Ik ben geboren in Moerkapelle, in het eerste 
huis van mijn ouders nadat zij getrouwd waren. 
Maar ik heb daar alleen als baby gewoond. Mijn 
moeder was opgegroeid aan de Pauwenlaan en 
verlangde terug naar Den Haag. Dat gebeurde, 
en zo kwam ons gezin terecht aan de Daal en 
Bergselaan. Ik was toen nog geen of net een 
jaar oud. Toen ik een jaar of acht was zijn mijn 
ouders gescheiden en is mijn moeder op de 
Aronskelkweg gaan wonen. Ook toen werden 
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wij net als nu geconfronteerd met een econo-
mische crisis, die overigens gunstig uitpakte 
voor mijn moeder, want voor een schappelijke 
prijs kon zij een huis kopen aan de Laan van 
Poot 266.”

School
,,Het was einde Kwartellaan en dan linksaf. 
Voordat wij er gingen wonen was de zolder-
etage verhuurd en tot een soort appartement 
verbouwd. Dat werd de woonplek voor mijn 
oudere zus Heleen. Met haar deelde ik de 
badkamer, dat vonden wij zelf best luxe. Ik 
weet nog goed dat ik twaalf jaar was toen ik er 
ging wonen, want ik stond op het punt naar de 
middelbare school te gaan: Dalton, net als m’n 
zus, die er tot dan toe altijd lopend naartoe 
was gegaan want het was recht tegenover ons 
vorige huis. Nu moesten we op de fiets.’’

Jeugd
Mijmerend over z’n jeugd zegt Eduard gek-
scherend: ,,Ik heb een gouden toekomst achter 
de rug!’’ Waarna hij vervolgt: ,,Nee, zonder 
gekheid, ik heb een goede jeugd gehad. Mijn 
ouders zijn dan wel gescheiden, maar wij zijn 
daar als kind nooit op een of andere manier 
de dupe van geweest. En soms was het juist 
handig, bijvoorbeeld met uitgaan. Dan kon ik 
twee keer per week stappen in plaats van één 
keer, omdat ik de ene avond bij mijn vader 
sliep en de andere avond bij mijn moeder. 
Maar ik ben geen verwend Vogelwijkventje 
geworden die maar alles kreeg. Voor mijn 
skateboard bijvoorbeeld moest ik gewoon zelf 
sparen. Maar het heeft me in mijn jeugd aan 
niets ontbroken.”

IJsworsten
,,Mijn ouders gingen in de tijd dat ze aan 
de Daal en Bergselaan woonden regelmatig 
naar het toenmalige café De Tortel aan de 
Tortellaan. Dat was een beetje een ontmoe-
tingsplek voor mijn familie. Ze hadden daar 
tafeltjes met onderstellen van oude Singer-

naaimachines. Mijn zus en ik speelden daar 
dan mee. Wat ik mij goed herinner is schaat-
sen op de Buizerdvijver en de feesten in de 
‘kattenbak’, die zandvlakte in onze duinen. En 
mijn oma, die nog altijd aan de Pauwenlaan 
woonde waar ook mijn moeder was opge-
groeid, haalde altijd van die ‘ijsworsten’ bij 
Florencia in de stad. Met twee neven die aan 
de Sportlaan woonden ging ik dan ’s avonds 
vaak bij oma langs om onbeperkt ijs te eten, 
bekers vol. Het is een wonder dat ik geen 200 
kilo weeg!”

Oma’s muurtje
Eduard praat veel over zijn oma Jet 
Schoemaker, die een Vogelwijkbewoonster 
in hart en nieren was. Begin deze eeuw is ze 
op 96-jarige leeftijd overleden na maar liefst 
52 jaar aan de Pauwenlaan 13 te hebben 
gewoond. ,,Ze was een bekende figuur in de 
wijk,’’ vertelt haar kleinzoon, ,, want gedu-
rende een lange reeks van jaren was zij de 
administratrice van de wijkvereniging, die ook 
moest zorgen voor de inning van de contribu-
ties. Ze had kaartenbakken met de gegevens 
van alle leden. Haar huis is enkele jaren gele-
den verkocht, samen met het huis ernaast dat 
ook te koop stond. De nieuwe eigenaar heeft 
daar één woning van gemaakt.’’ 
,,In mijn hoofd zitten allerlei anekdotes over 
oma Schoemaker. Ze blonk bijvoorbeeld niet 
bepaald uit in het besturen van haar mosterd-
groene DAF. Ze heeft het gepresteerd om na 
een aanrijding op de hoek van de Sijzenlaan 
en de Patrijslaan dwars door een muurtje een 
tuin binnen te rijden. Als je daar nu kijkt, kun 
je aan de stenen nog steeds zien waar ze er 
doorheen is gereden! Dat noemden we altijd 
oma’s muurtje.”

Hoedje
,,Het volgende kan ik me ook nog goed herin-
neren. Ik was thuis en de vriend van mijn 
moeder kwam helemaal overstuur het huis 
binnengerend. Hij riep dat hij oma overhoop 
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had gereden. Wat was er nu gebeurd? Mijn 
oma ging - vaste prik op bepaalde ochtenden -  
naar de jeu de boules-club achter de HALO. Ze 
had een elektrisch fietsvoertuigje voor ouderen 
van dagen, reed over de Pauwenlaan, stak zoals 
gewoonlijk weer eens over zonder te kijken en 
zag niet dat er een auto met de partner van 
mijn moeder van rechts kwam. Hij raakte haar 
dus en oma werd gelanceerd. Hij had pas door 
dat het oma was, toen hij een bekend hoedje 
door de lucht zag vliegen! Oma hield er een 
gebroken been aan over en een berichtje in de 
krant met de kop: Schoonmoeder aangereden. 
De tekst lichtte toe dat er geen opzet in het spel 
was geweest. Het knipsel heeft daarna bij oma 
altijd ingelijst op het dressoir gestaan.”

Sluipverkeer
,,Oma was altijd erg actief als het ging om het 
uitbannen van sluipverkeer in de wijk. In die 
tijd was de Laan van Poot een soort snelweg 

richting Scheveningen, waar ook vrachtwa-
gens doorheen denderden. Toen de Laan van 
Poot gedeeltelijk eenrichtingverkeer werd, 
kreeg de rest van de wijk last van sluipverkeer. 
Mijn oma kwam toen samen met een paar an-
deren in actie. Ik weet niet waar ze ze vandaan 
haalde, maar ze plaatste zelf verkeersborden 
en roodwitte zuiltjes op de weg als zij vond dat 
het verkeer moest worden omgeleid. Toen wij 
haar huis leeghaalden nadat ze was overleden, 
kwamen overal verkeersborden en verkeers-
attributen tevoorschijn!”

Cameraman
Genoeg over oma, terug naar Eduard zelf. 
,,Mijn lagere school was de Zonnebloemschool 
en mijn middelbare school zoals al gezegd 
de Dalton. Daarna heb ik een jaar industrieel 
ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft en 
twee jaar videovormgeving aan de Haagse 
Kunstacademie. Toen ben ik in de horeca 

Eduard met De Toppers in Moskou.
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beland en vijf jaar kok geweest, waarvan 
twee jaar in Châlet la Source in Morgins in 
Zwitserland. Daar kwamen indertijd veel 
Quickers, ook uit de Vogelwijk. Toen ik terug 
was uit Zwitserland, kwam ik via-via in contact 
met camerawerk. Na een opleiding ben ik 
1999 cameraman geworden, eerst in dienst en 
sinds drie jaar als ZZP’er.”

Joran van der Sloot
,,Het leuke van het beroep van cameraman 
is dat je iedere dag ergens anders bent en 
dat geen dag hetzelfde is. Het vervelende 
aan het werk is dat je telkens ergens anders 
heen moet… begrijp je? Het is best pittig en 
intensief, je maakt lange dagen en de verre 
reizen zijn vaak slopend. En zo’n camera op je 
schouder, da’s ook niet niks. Maar het is een 
mooi vak.”
Gevraagd naar bijzondere momenten moet 
Eduard even nadenken, terwijl hij aan zijn 
biertje nipt. ,,Het meest bijzondere was, denk 
ik wel, het interview met Joran van der Sloot 
in de Castro Castro gevangenis in Peru. Het 
was het enige interview dat hij gaf en het was 
tot op de laatste seconde onzeker of het echt 
door zou gaan. In de VS hebben daar maar 
liefst 20 miljoen mensen naar gekeken. Ook 
het programma ‘Gillend naar huis’ met Gordon 
was elke keer weer een belevenis: camerawerk 
en feesten, vaak tegelijkertijd! Het bijwonen 
van de première van het derde deel van Lord 
of the Rings in Nieuw Zeeland vond ik ook 
heel bijzonder, en niet te vergeten een bezoek 
aan  Tokio. Wat een indrukwekkende stad!”

Slaapkamer van Koophandel
,,Ik ben pas vrij laat uit huis gegaan, toen ik 
22 was. Dat was wel wennen: in de Vogelwijk 
hoor je ’s avonds geen kip als je in bed ligt. 
Toen ik mijn eerste nacht doorbracht in de 
Daguerrestraat waar ik met twee vrienden 
was gaan wonen en ik de geluiden van buiten 
hoorde, deed ik geen oog dicht. Ik was hele-
maal niets meer gewend!”

,,Ik heb ook nog aan de Alexander Gogelweg 
gewoond, in de ambassadewijk. Onbetaalbaar, 
tenzij je net als ik ‘antikraak’ woonde in het 
oude pand van de Kamer van Koophandel. 
Het had een grote marmeren hal en ik had 
een slaapkamer van 12 bij 7 meter, als het niet 
meer is. En dat alles destijds voor 250 gulden 
per maand! Het pand is daarna afgebroken 
en er staan nu twee luxe woontorens. Daarna 
heb ik nog in de oude Johan de Wittschool ge-
woond tegenover het Gemeentemuseum, in de 
Noorderbeekdwarsstraat en aan de Suezkade.”

Fred
Eduard woont nu samen met Sandra en zoon-
tje Tom, die tot nu toe nog steeds keurig aan 
het slapen is. ,,Ik heb Sandra leren kennen op 
het werk. Ze werkt als producer bij Endemol 
voor allerlei televisieprogramma’s. Zij komt 
uit Alblasserdam, maar ik heb haar zo ver 
gekregen naar Den Haag te komen. We hebben 
vanaf de Suezkade samengewoond totdat een 
kennis van Sandra wegging uit dit apparte-
ment aan de Van Beuningenstraat. We konden 
komen kijken en waren meteen verkocht: een 
super uitzicht over de ‘Fred’ vanuit een grote 
erker en bovendien een terras aan de achter-
kant.
Ik vind het belangrijk om in een fijne buurt te 
wonen. Het appartement is dan wel niet bijster 
groot, maar als ik voor de deur sta of de hoek 
omloop naar de Fred met alle winkels en de 
reuring, dan voel ik me thuis. Maar het wordt 
nu wel wat krapjes. Nu onze Tom is geboren, 
hebben we er ineens heel veel spullen bij. 
Dus we willen op termijn wel weg, maar we 
doen het rustig aan. Nog even wachten tot de 
huizenprijzen helemaal gekelderd zijn en dan 
slaan we toe!”
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Met recht is de Vogelwijk een tuinstadwijk, de 
enige in Den Haag en een van de weinige in 
Nederland.
We mogen trots zijn in deze groene oase achter 
de duinen te wonen. Voor kinderen heerlijk om 
op te groeien. Zij kunnen spelen op de pleinen 
en in de tuinen en meekrijgen wat er groeit en 
bloeit en hoe de natuur tijdens alle seizoenen 
verandert. Van die beleving en kennis hebben 
ze hun hele leven profijt, een grote waarde voor 
hun ontwikkeling.
Een tuinstadwijk is bijzonder, maar ook 
kwetsbaar. Helaas zien wij steeds meer onder-
houdsvrije tuinen ontstaan, waar al het groen 
is gestript. Een enkel struikje of buxusrandje 
mag blijven, de rest is bestraat. Wij hopen dat 
deze trend niet doorzet. Zonde van het unieke 
tuinstadkarakter.

Cachet
Er zijn bij de aanleg van de Vogelwijk - als tuin-
stadwijk - jonge bomen geplant. Deze zijn nu 
- voor zover ze niet door afsterven zijn verdwe-
nen - statig en geven de wijk cachet. Sommige 
exemplaren vertellen iets over de plaats waar 
ze staan en hebben een leuke geschiedenis. In 
vorige uitgaven van het Vogelwijkblad hebben 
we verschillende oproepen geplaatst om deze 
verhalen aan ons door te geven. De ingezonden 

stukken zijn opgenomen in een Wandelgids die 
we willen uitgeven om het tweede lustrum van 
de Bomencommissie te vieren.
In dit handzame boek krijgt u veel te lezen over 
het groen in onze wijk, ingebed in een 
Natuurlijke groene gordel:  het Westduinpark, 
de Bosjes van Pex, het Rode Kruisplantsoen, 
het Afvoerkanaal en de Bosjes van Poot. Met 3 
wandelroutes langs mooie waardevolle bomen 
door groene lanen en pleinen. Elke keer met 
een kort verhaal of met uitleg.
Op een kaart in het boek zijn de wandelroutes 
ingetekend. De Bomencommissie heeft heel 
veel foto’s gemaakt in verschillende seizoe-
nen. Sommige bomen zijn zo bijzonder dat ze 
een tegel krijgen met naam en datum. Hans 
Kruiderink (groenbeheerder van het Stadsdeel 
Segbroek) zorgt hiervoor.

Programma
Kortom, we zijn na de boomplantdagen in 2002 
en 2003 en de prachtige tentoonstelling in 
2006 in het Stadhuis (Ode aan de Boom) weer 
van plan om met de bewoners iets te onder-
nemen. Op 2 september zullen we het eerste 
exemplaar van het lustrumboek aan wethouder 
Sander Dekker aanbieden.
De Stichting Elementree zal die dag onze kin-
deren leren op verantwoorde wijze in bomen te 

Groen wandelboekje 
Vogelwijk op komst
Door Anneke van den Bogerd, lid Bomencommissie

De Bomencommissie viert haar 2de lustrum. Graag willen wij dat met alle 
wijkbewoners op ludieke wijze delen op zondagmiddag 2 september op het 
Nachtegaalplein. 
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klimmen. met professionele boomverzorgers. 
Je kunt een klimdiploma halen! Er komt een 
laboratoriumbus waar je in detail naar blade-
ren, kleine insecten en mossen op bomen kunt 
kijken. Ook de Activiteitencommissie van de 
Vogelwijk komt met leuke ideeën. Performer 
Lichel van de Ende met zijn ‘dames’ zal een 
unieke voorstelling geven. Een hapje en een 
drankje zullen niet ontbreken.
In het lustrumboek met de wandelingen door 
onze groene wijk en de beschrijving van de 
groengebieden rondom, willen wij bewoners 
laten zien en laten lezen, dat we in een unieke 

Door Flynn Olie

De jaarlijkse Vogelwijk-paasbridgedrive die 
op zaterdag 31 maart zoals gewoonlijk in het 
Bergkerk-souterrain werd gehouden, is weer in 
uiterst gezellige sfeer verlopen. Achttien paren, 
een feestelijke prijzentafel, een ontspannen 
sfeer, en dat allemaal weer tiptop verzorgd 
door Lucy Nijmeijer. De beker werd gewon-
nen door ‘gelegenheidspaar’ Loes Uleman en 
Willem Lubbe. Zij scoorden 67,79 %. Opnieuw 
gefeliciteerd! Tweede werd het koppel Ali 
Steylen & Noor Lagrand en op de derde plaats 
eindigde het speelduo Janneke Hes & Emmy 
Matthijssen.
Overigens was er zoals gewoonlijk voor alle 
deelnemende paren een prijs. De keuze is 
steeds weer moeilijk, want alle zorgvuldig door 

wijk in Den Haag en in Nederland wonen. Een 
wijk met een tuinstadkarakter zo vlak achter 
de duinen is om te koesteren. Laten we het met 
elkaar zo groen en natuurlijk mogelijk houden.
Wie het boek zou willen sponsoren wordt 
achterin met naam en/of logo vermeld. De pen-
ningmeester van de Vogelwijk Rob Heidt heeft 
dit banknummer doorgegeven: 295454 t.n.v. 
Wijkvereniging de Vogelwijk o.v.v. lustrum-
boek.
 
Alvast heel veel dank.
De Bomencommissie Vogelwijk

Lucy aange-
schafte prijzen 
zijn prachtig.
Harry Geelen 
sprak tot slot 
namens alle 
deelnemers 
een dank-
woord uit en 
overhandigde 
de organisa-
trice onder 
luid applaus 
een bloemen-

pracht van violen. Sommigen kijken nu alweer 
uit naar de kerstdrive, die al is vastgesteld op 
zaterdag 15 december. Maar eerst komt er nog 
een hopelijk mooie en fijne zomer!

Geslaagde Paasbridgedrive
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Zo’n centrale, met het erbij behorende per-
sonennetwerk, kan binnenkort ook in de 
Vogelwijk actief worden – in vier Haagse wijken 
draait het systeem al – als zich minimaal 50 
mensen opgeven die een ander af en toe een 
handje willen helpen. Je kunt hulp aanbieden, 
maar ook hulp vragen.
Die hulp kan zijn:
•	 boodschappen meenemen
•	 de hond uitlaten
•	 helpen met de computer, mobiele telefoon of 

het instellen van de tv
•	 hulp bij de thuisadministratie
•	 gezelschap voor een duin-, strand- of buurt-

wandeling
•	 huiswerkbegeleiding
•	 meegaan naar een arts of ziekenhuis

Voorlichtingsavond
Op dinsdagavond 10 april was in de kantine 
van de HALO een voorlichtingsbijeenkomst 
over de burenhulpcentrale. Ruim twintig vrou-
wen en drie mannen uit onze wijk toonden be-
langstelling en dat was meer dan de organisa-
toren hadden verwacht. Die Burenhulpcentrale 

Vogelwijk zal er dan ook zeker komen, klonk 
het optimistisch. 
Sandra Menken coördineert de burenhulp 
in het stadsdeel Segbroek. Zij vertelde dat in 
verschillende delen van Segbroek zoals in de 
Bomen- en Bloemenbuurt de hulpcentrale al 
functioneert. Op de website www.voorwel-
zijn.nl is alle benodigde informatie te vinden.
Voorlopig kan iedereen zich aanmelden bij 
Sandra Menken, niet alleen als hulpgever, 
maar ook als hulpvrager. Dat kan telefonisch 
via 
070-3600237 of  070-2629999 of via
e-mail sandra.menken@voorwelzijn.nl
Aanmelden via een inschrijfformulier op de 
genoemde website kan ook.

Vergoedingen
Natuurlijk kun je wel een kleine vergoeding 
voor benzinekosten vragen of geven als je met 
iemand via de Burenhulpcentrale met de auto 
ergens naar toe moet. En als het om een klusje 
in huis gaat, is het logisch dat materiaalkosten 
worden vergoed.
Judith Hoogeveen, ouderenconsulent van 
Segbroek, vertelde dat er ook nog andere con-

Burenhulpcentrale Vogelwijk lijkt te gaan lukken

Stel u beschikbaar om af en 
toe een klusje te doen 
Door Magda van Eijck

Als je ziek bent, maar toch echt wat te eten in huis moet halen, kun je aan je buren 
vragen om wat boodschappen voor je mee te nemen. Maar doe je dat als je weet 
dat je buren een druk bestaan hebben? Misschien wel, en de buren zullen vast niet 
weigeren, maar gemakkelijker is het om via een min of meer anonieme centrale 
om hulp te vragen. Een Burenhulpcentrale.
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tacten mogelijk zijn, zoals een telefooncirkel 
of met een groepje geregeld een spelletje 
doen, zoals kaarten, bridgen of scrabble. En 
het is altijd leuker om met z�n tweeën of met 
nog meer personen naar het filmhuis, de 
bioscoop of het theater te gaan. Wie het leuk 
vindt om zoiets met anderen te doen, kan 
zich ook opgeven.

Legio mogelijkheden
De mogelijkheden die de centrale kan 
bieden, zijn legio. Je kunt je aanmelden voor 
specifieke klusjes of activiteiten. Als je zegt 
dat je bijvoorbeeld geen hond wilt uitlaten of 
alleen maar voor iemand boodschappen wil 
doen, wordt daar rekening mee gehouden.
Wil je kinderen helpen met huiswerk, of heb 
je hulp bij huiswerk nodig? Ook daar kan de  
Burenhulpcentrale straks hopelijk voor zor-
gen. Vind je alleen wandelen door de duinen 
niet zo plezierig, maar wil je er desondanks 
graag even naartoe, meld je dan ook aan, 
want wellicht is er een ‘wandelmaatje’ te 
vinden. 
Mantelzorgers, dus mensen die veel doen 
voor hulpbehoevende vrienden of familiele-
den, hebben het doorgaans zwaar en willen 
ook wel eens een paar uurtjes vrij hebben. 
Via de Burenhulpcentrrale zullen er straks 
heus wel Vogelwijkers zijn die even willen 
inspringen.
Jongeren zijn vaak veel handiger met de 
pc, de tv en mobiele telefoons dan ouderen. 
Misschien willen zij wel eens iemand helpen. 
Laten ze zich dan voor dergelijke klusjes be-
schikbaar stellen bij de hulpcentrale. Kortom 
meld je aan. Vraag informatie en besef dat je 
echt niet altijd beschikbaar hoeft te zijn. Als 
je op een bepaald moment andere dringende 
bezigheden hebt, kun je ook  ‘nee’ zeggen.  

Wie zich als ‘hulpverlener’ bij de 
Burenhulpcentrale aanmeldt ontvangt een 
pasje, waarmee men zich altijd bij de hulp-
vragers kan legitimeren. 

Op het strand
De maan en sterren schuilen

achter jagende cumuluswolken

beneden kromt de donkere zee

met driftig gebaar

en slaat bulderend alle houvast 

uit de eerste duinenrij

Als bij zonsopgang de zee 

een spiegelend meer is

wacht midden op het strand 

een uitgestrekt veld van stillevens

origineel bijeen geworpen

door geen van Gogh ooit bedacht

Een lampenkap, zwarte handschoen 

plastic pop, leren sandaal, tuinstoel

scheepsluik, zomerjurk 

een Philips gloeilamp met opgeheven kop

en langs de vloedlijn rolt zacht een babyspeen

Tekens van iemands leven  

willekeurig op het zand geslingerd

werden ooit zorgvuldig 

uitgezocht en aangeraakt

nog vol van licht en hoop           

    Olga
Millenaar
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Geef u op voor de 
8e Vogelwijkrally
op zondag 10 juni
Bij het verschijnen van dit blad is er nog een 
maand te gaan voordat de achtste editie van de 
Vogelwijkrally voor klassieke- en sportauto’s van 
start gaat.  De organisatoren Carine Smith en Eric 
van der Maarel hebben het parcours al uitgestip-
peld en verkend, maar daarmee zijn ze er uiteraard 
nog niet, want er moeten nog heel wat zaken 
worden geregeld en puntjes op de i worden gezet.
De rally, die bestemd is voor leden van de wijkver-
eniging en een eventuele introducé, vindt dit jaar 
plaats op zondag 10 juni vanaf 10.30 uur tot 
plm. 18.30 uur.
Zoals gewoonlijk kunnen de deelnemers kiezen uit:
1. De toerklasse, geschikt voor mensen met geen 
of weinig rally-ervaring, die graag willen genieten 
van een gezellige en mooie toertocht in hun eigen 
(of een bij mede-organisator Chrome gehuurde) 
classic car. 
2. De sportklasse, geschikt voor degenen die al 
eerder rally-ervaring hebben opgedaan en  graag 
wat meer uitdaging en competitie aangaan, na-
tuurlijk ook in hun klassieker.

De start vindt wederom plaats op het parkeerter-
rein van de HALO, Laan van poot 363. 
De kosten voor deelname bedragen 80 euro per 
equipe. Zie voor het huren van een klassieke auto 
www.chrome.nl

Wilt u meedoen? Schrijf u dan snel in per e-mail bij:
carine.smith@xs4all.nl
Vermeld daarbij de naam van de chauffeur en 
bijrijder, merk en type auto, adres, telefoonnum-
mer en e-mailadres en natuurlijk de klasse waarin 
u deelneemt. Na inschrijving ontvangt u een be-
vestiging met uw startnummer en vermelding van 
het rekeningnummer waarop u het inschrijfgeld 
kunt overmaken.
Voor nadere inlichtingen/vragen: 
Carine Smith 06-51.15.23.73 of 
Eric van der Maarel: 06-28.22.80.98.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Konink rijksrelaties (BZK) en van Veiligheid en 
Justitie (VenJ) zullen in 2013 een nieuwe be-
huizing betrekken. Het zijn de twee torens in het 
Wijnhavenkwartier achter het stadhuis aan het 
Spui, die tezamen met elk 140 meter het hoog-
ste punt van Den Haag vormen en op de vierde 
plaats staan in de lijst van hoogste gebouwen van 
Nederland.
De nieuwbouw is ontworpen door de Duitse 
architect prof. Hans Kollhoff. Het complex bestaat 
uit vier delen: een souterrain, een middenge-
deelte en de twee torens, de ene in rode baksteen, 
de ander in wit natuursteen. De torens hebben 
36 etages. Op de bovenste verdieping met een 
prachtig uitzicht bevinden zich vergaderzalen en 
een skylobby. Hoe Den Haag er uitziet vanaf deze 
hoogte? Op een superheldere dag in april mocht 
een aantal ambtenaren, onder wie de auteur en 
tevens fotograaf van deze reportage, alvast een 
kijkje in de nieuwbouw nemen. U krijgt bij dezen 
een voorproefje.

Intussen elders in Den Haag….           Tekst en foto’s: Mischa Vos
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De oude meesters wisten dat een goed kunst-
werk niet alleen afhankelijk was van inspiratie, 
maar ook van een gedisciplineerde toepassing 
van een enorme kunstzinnige kennis. 
Zij verkregen die kennis door middel van 
jarenlange ateliertraining. Onder het men-
torschap van -  en in het atelier van -  een 
professionele beeldend kunstenaar, ‘meester’ 
genoemd, kregen zij een intensieve kunstoplei-
ding. Dagelijkse oefening was het kopiëren van 
tekeningen van grote meesters, het tekenen van 
gipsen beelden, stillevens en gewaden, daarna 
portret en naaktmodel.
Pas in het tweede jaar ging de leerling met verf 
aan de slag en nog later met kleur. Al sinds de 

vroege Renaissance was een dergelijke leerme-
thode gebruikelijk.

Vogelwijkbewoner en beeldend kunstenaar 
Rubins Spaans en zijn kunstbroeder Henk 
Janmahomed  bieden sinds kort een lespro-
gramma aan dat deze ateliertraining enigszins 
benadert.
De bovengenoemde oefeningen worden tijdens 
de lessen meerdere keren doorlopen. Op deze 
manier verkrijg je de fundamentele artistieke 
vaardigheden die het je mogelijk maken welk 
object dan ook realistisch te tekenen of te 
schilderen. Je zult zoveel meer plezier aan het 
tekenen en schilderen beleven wanneer je de 
basisvaardigheden goed beheerst.

Waar en wanneer? 
De lessen vinden plaats in Atelier des Artes 
aan de Willem de Zwijgerlaan 141. De ruimte 
is geschikt voor een groepje van maximaal 8 
personen. In een ontspannen en aangename 
sfeer krijg je persoonlijke begeleiding.

Het lesprogramma voor jongeren en volwasse-
nen biedt de volgende mogelijkheden:
Maandag 18:45 – 21:15 uur
Woensdag 19:30 – 22:00 uur
Vrijdag 11:00 – 13:30 uur
Vrijdag 14:00 – 16:30 uur

Ook voor kinderen is er een lesprogramma, met 
o.a. tekenen en schilderen, op woensdag- en 
zaterdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur.
De kosten bedragen 12,50 euro per les.

Omdat de instructies grotendeels op de 
persoon gericht zijn, is het mogelijk om elk 
moment in te stromen. Momenteel zijn er nog 
enkele plaatsen beschikbaar.

Meer informatie: Atelier des Artes, Willem de 
Zwijgerlaan 141, telefoon: 06-27898963 of e-
mail: info@rubins-art.com

Teken- en 
schilderlessen

bij Atelier 
des Artes 
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Hemelvaartsdagconcert
pianiste Else Krijgsman
 Op donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, geeft 
pianiste Else Krijgsman in haar Concertsalon 
aan de Laan van Poot 298 een feestelijk 
concert, want op die dag viert zij tevens haar 
verjaardag. 
De pianorecital begint om 15.30 uur en zoals 
ook bij de andere concerten van Else het geval 
is, wordt 12 euro toegangsgeld geheven ten 
bate van Artsen zonder Grenzen. 
Else speelt op Hemelvaartsdag de bekende 
prelude en fuga in C nr. 1 van J.S. Bach, daarna 
het Rondo KV511 van Mozart en tot slot de 24 
preludes opus 28 van Chopin.

12 mei: Lichtvoetig
voorjaarsconcert 
van Hagacantare
Het gemengd koor Hagacantare geeft op  12 
mei in de Agneskerk aan de Beeklaan een 
lichtvoetig voorjaarsconcert. Trefwoorden zijn 
onder meer: vroeg uit de veren in de mei-
maand, herinneringen aan een oude appel-
boom, koele lentenachten en onoverwinnelijke 
liefde.

Het jubilerende Hagacantare (dit jaar bestaat 
het koor 65 jaar) zingt het speciaal voor het 
huwelijk van prins William en Catherine 
Middleton -  29 april vorig jaar - gecompo-
neerde ‘This is the day’ van John Rutter. 
Daarnaast onder andere ‘Kom, zachtmoedige 
lente’ uit de Vier Jaargetijden van Haydn en
‘Ce mois de mai’ van Janequin, een Franse com-
ponist uit de Renaissance. Dirigent is Jeroen 
Bosman. Organist Anton Doornhein speelt 
enkele soli.

Kortom

GEZOCHT 
Webmaster (m/v) voor de 
Vogelwijk-website 

peter Arends, de beheerder van de website 
van wijkvereniging De Vogelwijk www.vogel-
wijkonline.nl zal binnenkort stoppen met zijn 
activiteiten.
De wijkvereniging is daarom op zoek naar 
een opvolger die op korte termijn (liefst vóór 
de zomer) de taak van webmaster op zich kan 
nemen. Het kan eventueel ook gaan om een 
duobaan.

De website is ruim een jaar geleden volledig 
vernieuwd, en is gebouwd met Wordpress, 
een gebruikersvriendelijk systeem. Enige 
ervaring met het beheren van websites is 
meegenomen, maar niet noodzakelijk, want 
het plaatsen van teksten en foto’s op de site is 
in korte tijd onder de knie te krijgen. 
Handig zijn met tekstverwerkers en internet is 
wel belangrijk.

Het is een interessante en uitdagende functie 
die hooguit een paar uur per week kost. De  
uitvoering van de werkzaamheden kan vol-
ledig naar eigen inzicht worden ingevuld.
De mogelijkheid om de webmaster deel te 
laten uitmaken van de redactie van het wijk-
blad wordt op dit moment onderzocht.
Voor nadere informatie of inlichtingen kunt 
u zich wenden tot een bestuurslid of peter 
Arends: webmaster@vogelwijkonline.nl
Hij is van harte bereid een nieuwe webmaster 
tijdens zijn of haar inwerkperiode te onder-
steunen en te begeleiden zodat een soepele 
overdracht van de aanwezige kennis en werk-
zaamheden wordt gegarandeerd.
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Kaarten kosten slechts 8 euro en zijn verkrijg-
baar bij de leden van het koor en ’s avonds in 
de kerk, voor aanvang van het concert. Het 
concert begint om 20.00 uur. Het adres van de 
Agneskerk is Beeklaan 181. Zie ook de website: 
Hagacantare.nl

Barok en klassiek in
Anton Philipszaal
Het Haagse barokorkest  New Dutch Academy 
o.l.v. dirigent Simon Murphy speelt op don-
derdag 10 mei om 20:15 uur in de Anton 
Philipszaal een symfonisch concert rond 
Mozart en op zaterdag 2 juni om 14:30 uur in 
de Kloosterkerk  te Den Haag een Bachconcert 
met de cello in de hoofdrol.  
De New Dutch Academy is een bekroonde 
groep internationale, jonge, uiterst geënga-
geerde en gespecialiseerde musici, afkomstig 
uit alle delen van de wereld, die sinds 2002 in 
Den Haag hun basis hebben. Zij verkennen en 
spelen 18de eeuwse muziek in al haar vormen 
en verscheidenheid en gebruiken daarbij 
uitsluitend authentieke instrumenten. Met hun 
frisse, levendige en dynamische speelstijl heb-
ben de musici de afgelopen jaren al veel furore 
gemaakt. Zij treden niet alleen op in concert-
zalen, maar ook onder meer in Haagse verzor-
gingshuizen en geven les aan jongeren.

De kaarten voor beide concerten zijn te verkrij-
gen aan de kassa van de Anton Philipszaal en 
aan de kassa van Theater Diligentia. 
De prijzen zijn € 32,50 resp. € 27,50, maar op 
vertoon van dit artikeltje (uitknippen en inleve-
ren) koopt u twee kaartjes voor € 20 per stuk.

Zie voor meer informatie de website
www.newdutchacademy.nl

Kortom
Haydn en Beethoven
in Houtrustkerk

Op zondag 20 mei van 12.00-12.30 is er 
weer een koffieconcert in de Houtrustkerk, 
Beeklaan 535. 
Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (alt-
viool) en Willem Stam (cello) voeren dan het 
Strijktrio opus 9 nr.2 van Beethoven uit. Samen 
met organiste Marieke Stoel spelen zij vervol-
gens het Concert in C van Haydn. 
De toegang is gratis, met een collecte na afloop.

Op zondag 10 juni staat de Houtrustkerk 
tussen 12.00 uur en 12.30 uur in het teken van 
koorzang met oude madrigalen en motetten. 
Het Haags Kleinkoor, een twaalf leden tellend 
kamerkoor o.l.v. Hans Jansen, geeft dan een 
koffieconcert met als thema ‘Korte madriga-
len en motetten de eeuwen door’. Het koor 
zingt werken van Di Lasso, Morley, Viadana, 
Mendelssohn en Distler.

Gemeentelijke website
gebruiksvriendelijker 
Sinds 20 april ziet de website van de gemeente 
Den Haag (www.denhaag.nl) er iets anders 
uit. De vormgeving is enigszins aangepast en 
verder is de site volgens de gemeente een stuk 
gebruiksvriendelijker geworden. 
Dat laatste was inderdaad geen overbodige 
luxe. De site oogt nu in elk geval frisser en 
overzichtelijker. 
Tip: als u op de vaste ‘voorpagina’ niet direct 
iets van uw gading vindt, zoek dan met een 
trefwoord in het zoekvakje bovenin.
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Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over 
vraag en aanbod, bestemd voor leden van de 
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toege-
staan, 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 -  Mooie donkerhouten antieke 
schouw, breed 1.08x29; hoog 1.20 m; diep 26 cm. 
Tegen elk aannemelijk bod. Verder: een nieuwe 
hondenmand, zilvergrijs, voor middelgroot 
hondje: 10 euro. Tel. 06-21814540.

VERLOREN -  Op 28 Maart fietsend door de wijk, 
verloor ik mijn leesbril, bruin montuur, in bruine 
houder. Indien gevonden dan gaarne bellen naar 
Rob Michels 06-51200410.

GEVONDEN – Skatebord op middenberm 
Fuutlaan. Info: 06- 55805418.

TE KOOP -  Een interessante verzameling knip-
sels in mappen over het Nederlandse vorstenhuis 
(vanaf koningin Wilhelmina tot heden), alsmede 
Pro Juventute-platen en vele tijdschriften met 
Oranje-informatie. Ook enig materiaal van het 
Engelse Koningshuis. Alles samen 50 euro. Tel : 
3656946. 

TE KOOP - Kinderledikantje met matrasje, in 
goede staat: 20 euro. Nieuwe analoge personen-
weegschaal, merk Best Home voor 10 euro. Tel. 
3649459.

TE KOOP GEVRAAGD - Voor studerende doch-
ter: tweedehands damesfiets voor 50 euro
Meer informatie: Karin Donk  06 - 43 70 40 50.

EXPOSITIES RIETZANGERLAAN 2 -  20- 26- 
27- 28 Mei en 3-6-9-10  juni. 

OPPAS AANGEBODEN -  Onze oppas-oma, 
een gezellige en energieke dame, biedt zich aan 
om tegen vergoeding uw kind(eren) uit school te 
halen en op te passen enkele dagen in de week. Zij 
heeft veel ervaring. Voor referenties kunt u bellen 
met fam. Groetelaars, tel. 06-19778198. Haar 
naam is Agnes van der Spek, tel. 06-30075004 of 
070-3245418.

KENNISMAKING MINDFULLNESS - Ik geef 
een tweedaagse workshop ‘mindfulness’ in mei en 
juni aan de Laan van Poot 442. Op 15 en 22 mei 
van 16.00-17.30 of 19.30-21.00, en op 6 en 13 juni 
van 16.00 – 17.30 of 19.30-21.00. Per workshop 
40 euro. Interesse? 
Bel Liliane Verhaegen 0627093136 of mail: 
liliane@mindfulness4all.nl.

VERLOREN – Leren etuihouder met 4 sleutels. 
Waarschijnlijk begin van de Sportlaan of in de om-
geving van het sportpark Quick/Sav.Lohmanlaan. 
Graag reactie naar  tel. 3601593

TE KOOP – Peuterfietsje met zijwieltjes, 20 euro. 
Kinderbed met spijlen, 20,--. Spiraalbodem op 
wielen, opklapbaar, 10,-- . Tel. 3233968.

TE HUUR -  Lunch- en cappuccino-corner 
in superleuke woon- en cadeauwinkel aan 
het Thomsonplein. Horeca-inventaris evt. ter 
overname, andere bestemming is ook mogelijk. 
Reacties naar anita@zeilstra.nu of 06-24266362.

LENTEKRIEBELS? -  Zomerjurkje aan? Of 
gewoon omdat het mooi is? Eerst even harsen 
dames! Ik geef behandelingen bij u aan huis. Bel 
voor een afspraak 06-53151935 en vraag naar 
Yvonne. E-mailen  kan ook: 
Yvonnedebooij@hotmail.com

TE KOOP - Uit een nalatenschap ben ik in het 
bezit gekomen van een verzameling Afrikaanse 
kunst met o.a. beelden en maskers van de Lobi 
stam, de Mossi stam en de Fanti stam. Helaas is 
het niet mogelijk de hele verzameling zelf te hou-
den. Bent u geïnteresseerd, kom dan kijken. Per 
beeld/masker hebben wij een volledige beschrij-
ving. Tel. 3658345 of 06-23171749.

TE KOOP -  Een originele Engelse visserssloep uit 
de haven van Ramsgate, 6.25 m lang, polyester & 
hout, 32 pk diesel inboard motor, aangehangen 
roer, recent gerenoveerd.Tel. 2126488.
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Activiteiten & Clubs
Activiteitencommissie Vogelwijk
Contactpersoon: Carmin Raspan,
tel. 06 - 21544061, 
e-mail: activiteiten@vogelwijkonline.nl

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: 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, 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

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 accept giro 
toegezonden. 
Gironummer wijkvereniging: 1783722.

WIjKVErENIGING
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Politie
Alarmnummer bij acute nood, levens-
gevaar 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 wijkvereni-
ging, 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 08.00-
14.00 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

Meldpunt m.b.t. duingebied 
hht_boswachters@denhaag.nl of 
tel 070 353.85.11

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 ma-
ken 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 kwar-
taal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en 
10.00 uur met 368 50 70.

Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal men-
sen 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. Judith Hoogeveen.

Buurtcontact/Bezoekgroep
Als u aan huis gebonden bent, contacten bent 
kwijtgeraakt en nieuwe contacten zoekt, bijvoor-
beeld voor een praatje of om er eens op uit te 
gaan, is de bezoekgroep misschien iets voor u. 
Tel. 360 02 37. Judith Hoogeveen

Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisge-
noot 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.

Respect Zorggroep Scheveningen
De Respect Zorggroep levert thuiszorg, maar 
heeft ook enkele woonzorgcentra, een verpleeg-
huis en een seniorencomplex.  
Tel. 306 10 20  
E-mail: info@rzgs.nl
Website: www.rzgs.nl

Nuttige adressen &
telefoonnummers

WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen




