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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.

Allereerst even een persoonlijke noot. Via deze kolom
wil ik alle wijkbewoners die de afgelopen weken leuk en
lief hebben gereageerd op de mij toegekende koninklijke
onderscheiding voor mijn vrijwilligerswerk hartelijk
danken. De meeste dank ben ik natuurlijk verschuldigd
aan mijn mederedactieleden en de bestuurders en
oud-bestuurders van de wijkvereniging die het ‘lintje’
hebben aangevraagd. En dat ook nog eens maandenlang geheim hebben weten te houden! De verlening van
het ereteken voelde in elk geval als een warme douche.
Bovendien is uit de reacties overduidelijk gebleken dat
dit blad, waar ik al bijna twintig jaar met onverminderd plezier aan werk, goed wordt gelezen en hoog
wordt gewaardeerd. Dit neemt niet weg dat ik diep m’n
petje blijf afnemen voor degenen die in de jaren zestig
tot negentig ook vele jaren lang het wijkblad hebben
gerund en volgeschreven (zelfs inclusief allerlei puzzels,
raadsels en schaakproblemen) en dat nog allemaal met
een typmachine. Mensen als Felix Koopstra, Han Verheij
en Bob Zwaal, om er een paar te noemen. Ook zij verdienen met terugwerkende kracht alle lof.
Toen het stof was neergedaald, was het al snel weer
business as usual, want het zomernummer van dit magazine stond op stapel. De redactie heeft zich ingespannen
om van dit gecombineerde juli-augustusnummer een
dikke en rijk gevarieerde editie te maken, die eventueel zelfs ongelezen in de vakantiebagage kan worden
gestopt opdat u later in alle rust van de inhoud kennis
kunt nemen.
Intussen zijn we al bezig met de voorbereidingen voor
het septembernummer, want wij willen graag met zo
min mogelijk kopzorgen de zomervakantie ingaan. Dan
kun je beter alvast wat ‘op de plank’ hebben liggen. Een
verzoek aan lezers die kopij voor september hebben: uw
bijdragen willen we graag uiterlijk 24 augustus via een
van de hiernaast staande mailadressen in bezit hebben.
Tot slot nog iets anders. Op de Facebookpagina van
onze wijkvereniging (www.facebook.com/wijkvereniging.devogelwijk) verscheen vorige maand
een berichtje over groenteman Ron van Arkel op de
Mezenlaan. Zijn winkel bestaat vijftien jaar, maar dat
was tot nu toe geen reden voor een feestje, want de
zaken lopen niet denderend. De oproep om hem wat
meer klandizie te bezorgen, steunen we van harte. Laat
Ron in de komende komkommertijd niet verkommeren!
De redactie wenst u, net als onze nieuwe voorzitter
Redmar Wolf op de volgende pagina in zijn eerste
column doet, een aangename zomer toe!
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De wijk

in vogelvlucht
Door Redmar Wolf, voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk

Als pas aangetreden voorzitter valt een eerste
bijdrage aan ons wijkblad nog niet mee. Je
moet direct de juiste toon treffen, maar welke
toon is dat? Ons ledenbestand is nogal divers
en in elk geval kritisch. Graag wil je iedereen
op zijn of haar manier aanspreken. Dat zal niet
altijd even goed lukken.
Laat mij dan beginnen met iets waar we het allemaal over eens zijn: we wonen in een prachtige wijk, zeker deze maanden. Het gras kan
eigenlijk wel elke week gemaaid worden en
de hagen vragen om een geregelde knipbeurt.
Ook in de duinen schiet het groen de grond
uit. Het is een zichtbaar goed konijnenjaar.
Spechten laten zich horen, vossen en Schotse
Hooglanders scharrelen rond. En bij dit alles
hoor je soms de zee, klotsend in eindeloze
deining.
Halo-terrein
Maar ook in deze groene oase staat de tijd niet
stil. Dingen veranderen. Neem het HALOterrein. Het is duidelijk dat hier nieuwbouw
komt, maar hoeveel en vooral: hoe hoog? De
HALO-commissie doet mee aan het gemeentelijk overleg, maar kan geen beslissingen
afdwingen. We zijn geen projectontwikkelaar,
maar we blijven ons wel inspannen voor een
bouwplan dat recht doet aan alle wijkbelangen
en vooral ook past in het karakter van onze
wijk. In de algemene ledenvergadering van november is als uitgangspunt vastgesteld om in
ieder geval niet hoger te bouwen dan 15 meter.
Op de laatste algemene ledenvergadering
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presenteerde een architect enige tekeningen
over hoe een dergelijk nieuwbouwcomplex
eruit zou kunnen zien. Voor sommigen was dit
nog te massaal. De HALO-commissie neemt dit
alles mee in het verdere traject.
Grondwater
Ook wij ontkomen niet aan de gevolgen van de
klimaatverandering. Of zijn het de gevolgen
van het nieuw aangelegde rioleringssysteem?
Feit is dat vele tientallen wijkbewoners last
hebben (of hebben gekregen) van kelders
waarin af en toe water staat. Dat klinkt onschuldig, maar dat is het niet. Het water zorgt
voor een ongezond binnenklimaat en kan op
den duur funderingen aantasten. Een serieus
probleem, kortom. Met de recente grondwaterenquête is de omvang van het probleem goed
in kaart gebracht. Door de verdere inspanningen van de Commissie Grondwateroverlast
sijpelt bij de gemeente inmiddels ook het besef
door dat deze kwestie aandacht verdient. Wij
houden u van de voortgang op de hoogte.
Classic and Sports Car Rally
Naast deze serieuze dossiers bestaan er gelukkig ook luchtiger zaken. Op zondag 19 juni
mocht ik aanwezig zijn bij de start van de
Vogelwijk Classic and Sports Car Rally. Een
jaarlijks terugkerend evenement, inmiddels al
de twaalfde editie van deze eeuw. Een evenement ook met al jaren een groot deelnemersveld van tussen de zeventig en tachtig equipes.
Wat waren er ook ditmaal weer veel prachtige
voertuigen te zien! Zie de fotoreportage elders

in deze uitgave. Moge deze geweldige traditie
nog maar vele jaren worden voortgezet!
Lanenloop
Een traditie die enigszins in de vergetelheid
is geraakt, is – of beter: was - de jaarlijkse
Vogelwijk Lanenloop. Een wedstrijd over 5
kilometer, waarin teams van de verschillende
lanen het tegen elkaar opnamen, voor de eer
en eeuwige roem. Ik vond dit altijd een leuk
en qua loopafstand mooi behapbaar evenement. In 2013 vond er nog een Lanenloop
plaats, maar daarna was het plotseling voorbij. Wie blaast dit evenement nieuw leven in?
Hardlopers genoeg, zo leert een vroege rondgang in het duingebied op zondagochtend.
Vakantie? Doe alsof u thuis bent!
Het is vaak prettig om een vakman in huis te
hebben. Sommige vaklui kunt u echter missen
als kiespijn. Ik heb het dan over leden van het
dievengilde. Met name in de zomermaanden
is onze wijk voor deze ambachtslieden een geliefd werkterrein. Geef ze geen gelegenheid.
En maak het niet al te duidelijk dat u een paar
weken op (welverdiende) vakantie bent!
Hiermee kon ik aan het eind van mijn eerste
voorzitterscolumn. Rest mij nog om een ieder
een fijne zomer(vakantie) toe te wensen,
waar deze zich ook mag afspelen. Wat mij betreft in de Vogelwijk - waarom zou je eigenlijk
weg gaan? - maar in het buitenland kan het
natuurlijk ook best aangenaam zijn. In elk
geval veel zon en weinig regen toegewenst.

Contributiebetaling
laat nog hiaten zien
Meer dan 1700 huishoudens zijn lid van onze
wijkvereniging ! Dat is mooi. Maar minder
mooi is dat helaas ruim honderd leden de
contributie van 15 euro voor dit jaar ondanks
een herhaalde oproep nog steeds niet hebben betaald.
Dit betekent dat we deze leden binnen afzienbare tijd een mail of brief zullen moeten
sturen met het verzoek om alsnog aan hun
verplichting te voldoen.
Wordt aan dat verzoek ook geen gevolg
gegeven, dan volgt royering.
Kijkt u alstublieft even na of u de afgelopen
maanden al dan niet hebt betaald. Als dat
niet het geval blijkt te zijn, maakt u dan liefst
vandaag nog € 15,- over naar onze bankrekening: NL61 INGB 0001 7837 22 (voorheen
rekening nr. 1783722) t.n.v. Wijkvereniging
De Vogelwijk.
Vermeld daarbij s.v.p. in de ‘mededelingen’
ook uw straatnaam en huisnummer.
U wilt toch graag dit blad blijven ontvangen
en de wijkvereniging blijven steunen?
En u wilt toch ook niet dat we straks opeens
wegens wanbetaling tientallen leden minder
hebben?
Bij voorbaat dank!
Peter Arends, penningmeester

Redmar Wolf
(ook namens medebestuursleden Henk Eleveld,
Christian Pick, Peter Arends en Ilonka Sillevis
Smitt)
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Oplossing stuifzandprobleem
in duinen heeft tijd nodig
Door Dick van Rietschoten
Het zal nog wel een paar jaar duren voordat de
paden in het Westduinpark gevrijwaard blijven
van dikke lagen stuifzand. De gemeente heeft
de basis gelegd voor een structurele oplossing
van het probleem, maar dat heeft wel z’n tijd
nodig. Er zit dus voorlopig niets anders op dan
na stormachtige dagen de paden snel weer
zandvrij te maken.
De verwachte blijvende oplossing bestaat uit
vier elementen:
Alle plekken waar de paden geregeld door een
laag zand worden bedekt, zijn inmiddels voorzien van helmbeplanting en dode duindoorntakken om extreem stuiven tegen te gaan.
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Een flink aantal schelpenpaden is geasfalteerd,
waardoor dankzij het gladdere grondoppervlak
het stuifzand minder makkelijk blijft liggen.
Ook zijn op een aantal plaatsen speciale hekjes
geplaatst die stuifzand moeten opvangen.
Het pad dat van het eind van de De Savornin
Lohmanlaan naar zee loopt (een van de grote
paden die bij harde wind snel volstuiven),
zal komend jaar gedeeltelijk worden verlegd,
waardoor het wat meer in de luwte komt te
liggen.
Op den duur zal in de kale zandduinen mede
dankzij de wind op natuurlijke wijze een
‘duineigen vegetatie’ ontstaan van bijvoorbeeld
diverse grassen, slangenkruid, duinviooltjes,

koningskaars, teunisbloem en duindoorn. Deze
vegetatie houdt het zand beter vast.
,,Zeer voorzienbaar’’
Dat het nog wel een poosje tobben blijft met
het stuifzandprobleem, kwam naar voren
uit een mailwisseling en een gesprek tussen
Fuutlaanbewoner Roel Bekker en groenbeheerder Hans Kruiderink van het stadsdeel
Segbroek. Bekker, voormalig topambtenaar
op onder meer het ministerie van VWS, had
in maart naar aanleiding van een artikel in
dit wijkblad bij Kruiderink zijn beklag over de
zandverstuivingen gedaan.
De gemeente heeft volgens Roel Bekker enkele
jaren geleden te lichtvaardig besloten grote
stukken duinvegetatie, zoals de rimpelroos,
te verwijderen met de bedoeling weer een
natuurlijk duinlandschap te creëren. In het
wijkblad had Kruiderink gezegd dat ‘niemand
heeft voorzien dat het stuiven deze proporties
zou aannemen’, maar volgens Bekker was dat
onzin. ,,Dit was zeer voorzienbaar’’, schreef hij.
,,Iedereen die vaak de duinen bezoekt (ik kom
er zelf al 35 jaar zeker drie keer per week) heeft
dit zien aankomen.’’
Volgens hem is het een illusie dat het probleem
met wat kleine ingrepen verholpen zou zijn.
,,De enige oplossing is om op grote schaal
weer beschutting van wandel- en fietspaden
te realiseren, door onder andere het opnieuw
planten van duinroos en vergelijkbare vegetatie. Deze ontwikkeling schetst dat men doorgeslagen is bij het uitvoeren van ideeën over het
beheer van dit op zich interessante en aangename, maar qua flora en fauna natuurlijk niet
buitengewoon waardevolle duingebied. Op een
heel gekunstelde manier heeft men een leuk en
redelijk wild gebiedje willen aanpassen aan wat
hobby’s op natuurgebied. Dat heeft veel geld
gekost en kost het nu nog door het onevenredige onderhoud dat nu nodig is.’’
Boetekleed
Het antwoord van groenbeheerder Kruiderink

liet lang op zich wachten, temeer daar zijn
tekst ook ten stadhuize aan het Spui door een
ambtelijke molen moest. Uiteindelijk kreeg
Roel Bekker in mei een officiële schriftelijke
reactie, voorzien van de uitnodiging van Hans
Kruiderink om voor een nader gesprek langs
te komen in het stadsdeelkantoor Segbroek.
Dat laatste resulteerde op 16 mei in een prettig
onderhoud tussen de twee heren, in het bijzijn
van een wijkbladredacteur.
Hans Kruiderink benadrukte dat het weghalen van duinbegroeiing die er eigenlijk niet
thuishoorde, zoals de van oorsprong Aziatische
rozenbottelstruiken, en het ‘afplaggen’ van
begroeide duintoppen niet een exclusief Haags
idee waren. ,,Het is iets wat al jarenlang langs
de gehele Nederlandse kust plaatsvindt. Onze
duinen hebben van de waddeneilanden tot
de Belgische kust de status van beschermd
Europees natuurgebied gekregen. Ze horen tot
het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Op
grond daarvan is besloten de duingebieden
weer een zo natuurlijk mogelijk aanzien te
geven en de biodiversiteit terug te brengen op
plekken waar die bijna was verdwenen.’’
Dat gezegd hebbende trok de groenbeheerder echter namens de gemeente ruiterlijk
het boetekleed aan. ,,De mate waarin het
verstuivingsproces plaatsvindt hebben we
echt niet voorzien. Achteraf gezien zijn we in
het Westduinpark ietwat te rigoureus te werk
gegaan. Ik zit er echt mee en ik ben wat dat
betreft niet de enige. Het kost ook inderdaad
handenvol extra geld om de stuifproblemen
te lijf te gaan. Hopelijk steekt de provincie ons
daarbij de helpende hand toe.’’
Padendichtheid
Als extra complicerende factor noem
Kruiderink het feit dat het duingebied tussen Kijkduin en Scheveningen een ,,grote
padendichtheid’’ heeft, waardoor verstuiving
sneller tot overlast leidt. En dan is er ook nog
de Zandmotor, de zandplaat tussen Kijkduin
en Monster waarmee Rijkswaterstaat het
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samenspel van zand, wind en water en de
ontwikkeling van de kustaanwas bestudeert.
,,De Zandmotor zorgt ervoor dat meer stuifzand de richting van het Westduinpark op
komt. En verder brengen de drogere zomers
van de afgelopen jaren en de steeds heftiger
wordende zomerstormen ook extra verstuiving
teweeg’’, aldus groenbeheerder Kruiderink.
,,Maar geloof me: we zitten er nu echt bovenop
en proberen er al het mogelijk aan te doen om
de problemen te minimaliseren. Er worden ook
van tijd tot tijd luchtfoto’s gemaakt, we gaan
geregeld kijken naar de ontwikkelingen en een
aannemersbedrijf staat steeds paraat om overtollig zand van de paden te verwijderen.’’
Grondwater
Roel Bekker wees aan het slot van het gesprek
nog op het hier en daar levende vermoeden dat
er een verband bestaat tussen het verwijderen
van oude duinvegetatie en de sinds enige jaren
weer toegenomen grondwateroverlast in de
Vogelwijk. Het regenwater wordt in de duinen
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nu immers minder goed vastgehouden en zakt
daardoor sneller naar de lager gelegen woonwijk, zo is de redenering. Hans Kruiderink:
,,Dat verband is er echt niet. Ik heb er ook nog
navraag naar gedaan bij drinkwaterbedrijf
Dunne, maar daar zegt men hetzelfde als ik
al dacht: door de kale duinen verdampt het
regenwater juist sneller. En de toegenomen
gemiddelde temperatuur als gevolg van de
klimaatverandering helpt daar ook nog een
handje aan mee.’’
Schaapskudde
Daags na het gesprek meldt Hans Kruiderink
dat hij nog iets was vergeten te vertellen.
Bij wijze van proef graast er deze zomer in
het duingebied bij Kijkduin waar de Schotse
Hooglanders niet kunnen komen een kudde
met circa 25 Drentse heideschapen. Niet permanent, maar slechts een paar dagen per week.
De kudde wordt begeleid door een herderin. De
schapen houden de duinbegroeiing kort, waardoor de vegetatie zich beter kan ontwikkelen.

Zon, zee, zwoelte en een
meesterlijk biertje
Tekst en foto’s: Dick van Rietschoten

We zijn nog geen vijf minuten bij
Willem van Waesberghe binnen of hij vraagt: ‘Je wilt toch zo meteen wel een
biertje proeven hè?’ Ja, natuurlijk willen we dat. Een blik op het horloge leert
dat het pas half drie ’s middags is, maar dan waaien de gedachten naar wijlen
prins Bernhard, die nota bene dagelijks al bij het ontbijt een koel pilsje placht te
nuttigen. En we zijn hier immers niet zomaar bij Willem op bezoek, want hij
gaat ons vertellen over zijn werk, waarin bier de hoofdrol speelt. De 52-jarige
Vogelwijker is namelijk een van de meesterbrouwers bij Heineken.
Heineken-brouwerij werkte. Nog verder terug in
de tijd was Amsterdam hun verblijfplaats.
Meesterbrouwer, dat word je natuurlijk niet
zomaar. Moet je daar een scheikundige opleiding voor hebben?
,,Nee hoor, dat hoeft niet per se. Sterker nog:
mijn oorspronkelijke studie heeft geen enkel
raakvlak met bierbrouwen. Ik heb ik Utrecht
geologie gestudeerd en ben ook een paar jaar
als geoloog aan het werk geweest, zelfs in
Frankrijk. Voor geologisch onderzoek heb ik
anderhalf jaar in Nancy gewoond.’’

Willem van Waesberghe (‘Er zit Belgisch bloed
in mij’) is geboren en getogen in Breda en
woont sinds dertien jaar op de Laan van Poot
157, samen met zijn vrouw Anita, werkzaam
als advocaat, plus de 18-jarige zoon Guus en
16-jarige dochter Noor. Vóór Den Haag in
beeld kwam verbleef het gezin drie jaar in de
Nigeriaanse stad Lagos, waar Willem in een

Hoe kwam dan die overstap naar de
brouwerijbranche tot stand?
,,Via mijn vader. Die was namelijk ook bierbrouwer. Hij was directeur geweest van het toen
nog bestaande Breda Bier, ook bekend onder
de naam De Drie Hoefijzers, en ging daarna als
zelfstandig brouwadviseur voor verschillende
bierproducenten werken. Het biermétier leek
me uiteindelijk toch leuker en spannender dan
de geologie. Van m’n vader heb ik de beginselen
van het vak geleerd en ik heb ook enkele cursussen gevolgd en onder meer praktijkervaring
opgedaan in een brouwerij in Zuid-Afrika. Ik
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ging met m’n vader samenwerken en vergezelde hem naar brouwerijen waar hij adviseur
was. Daarnaast gaf ik een aantal uren per week
les in drankentechnologie op de Agrarische
Hogeschool in Den Bosch. Ik was toen dus
brouwer en leraar.’’
Op welke manier kwam je bij Heineken
terecht?
,,In 1995 vroegen ze me als brouwer voor hen
te komen werken. Het werd me dus als het
ware in de schoot geworpen. Zo werd mijn
werkplek dus die grote Heineken-brouwerij in
Zoeterwoude. Veel mensen hebben nog een
ietwat romantisch idee van bierbrouwen, maar
als ze dan bij een brouwerij op bezoek komen,
zeggen ze: ‘We zien het productieproces niet.
Waar is het bier?’ Tja, wat je tegenwoordig ziet
is vooral veel roestvrijstalen vaten en allerlei
leidingen en monitors. Het proces is volledig
geautomatiseerd.’’
Wat kan er dan nog fout gaan?
,,We kunnen niet helemaal met de handen in
de zakken toekijken hoor. Ten eerste moeten de
machinerieën zeer goed worden onderhouden.
En heel belangrijk is ook dat je de grondstoffen

gerst en hop in de juiste verhouding toedient.
Dat luistert heel nauw. En aangezien er verschillende soorten gerst en hop zijn, moet de receptuur daar steeds op worden afgestemd. ‘’
,,Voordat de vermalen gerstekiemen – de mout
- wordt gekookt, voegen we er hop aan toe. Dat
hoort nu eenmaal bij de architectuur van het
bier. Hop zorgt voor wat bitterheid en aroma.
Hoe minder hop, hoe zoeter het bier. Nu heb je
bijvoorbeeld hele bloemige hopsoorten, maar
ook hopplanten die een pijnboom- of geraniumachtige smaak hebben. ’t Is telkens een kwestie
van uitproberen. Heineken bier moet immers
een constante geur en smaak hebben. Zit je
eenmaal goed, dan kun je het proces computergestuurd z’n gang laten gaan.’’
Heineken heeft in zo’n zeventig landen ongeveer 150 eigen brouwerijen, verspreid
over Europa, Azië, Afrika, Zuid- en MiddenAmerika. Hoe wordt dan internationaal de
kwaliteit gewaarborgd?
,,Zoeterwoude geldt als het Heinekenhoofdkwartier van de wereld. Daarom hebben
wij een team van vijftig professionele bierproevers en daarnaast nog een steeds wisselende
groep amateur-proevers. Die mensen krijgen
wekelijks vanuit de hele wereld monsters opgestuurd van bieren die onder de naam Heineken
worden gebrouwen. Bij ons wordt bepaald of
die aan de normen voldoen. Onder die amateurproevers is overigens de meerderheid vrouw,
want gebleken is dat vrouwen de meest genuanceerde bierproevers zijn. Bij de professionele
proevers is de man-vrouwverhouding fifty-fifty.’’
Je hoort wel eens mensen zeggen: ‘Ik proef
echt geen verschil tussen bijvoorbeeld Amstel
en Heineken. ’t Is gewoon één pot nat.’
,,De Amstelbrouwerij valt weliswaar onder het
Heineken-concern, net als onder andere Brand
bier, maar er zitten wel degelijk smaaknuances
in hoor. Ik heb dat ook moeten leren onderscheiden. Sommige bieren zijn duidelijk zoetiger dan
andere, sommige hebben een ondertoon van
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banaan of grapefruit, noem maar op.’’
,,Het Heineken-concern is trouwens echt
heel groot. Als gevolg van allerlei fusies in de
bierbranche gedurende de afgelopen jaren is
Heineken nu nummer twee op de wereldbiermarkt. Om je een indruk te geven: onder de
Heineken-parasol worden ongeveer 250 verschillende biermerken gemaakt. In Nederland
heb je bijvoorbeeld naast ons eigen Heineken
bier en het al genoemde Amstel en Brand ook
de Wieckse Witte en Desperados. En vervolgens
is Heineken eigenaar van het Belgische abdijbier Affligem, Murphy’s uit Ierland, Bintang uit
Indonesië, Tiger beer uit Singapore, nou ja, zo
kan ik nog wel even doorgaan. In de Verenigde
Staten is Heineken voor de helft eigenaar van
de ambachtelijke brouwerij Lagunitas, maar
verder heeft het concern daar geen bezittingen.
Er wordt wel onnoemelijk veel Heineken bier
naar de VS en Canada geëxporteerd, en ook
naar de rest van het Amerikaanse continent.
Als je kijkt naar het scheepvaartverkeer met
vloeibare stoffen over de Atlantische Oceaan,
dan staat na olie op de tweede plek Heineken
bier, echt waar!’’
Hoe werd je uiteindelijk meesterbrouwer?
,,Daar groeide ik langzaam naar toe, want
dat word je inderdaad niet zomaar. Je moet
sowieso minimaal vijftien jaar ervaring als
brouwer hebben. Daarnaast is er een opleiding
voor meesterbrouwers. Ik kreeg die titel in
2013. In totaal lopen er in Zoeterwoude acht
meesterbrouwers rond en over de hele wereld
wat Heineken bier betreft ongeveer zeventig.
Als meesterbrouwer overleg je geregeld met
je collega’s all over the world, je geeft les aan
brouwers, je houdt voordrachten en presentaties en je bepaalt mede het gezicht van de
brouwerij en het biermerk. Ik moest dus ook de
taal van de commercie leren spreken.’’
Sinds een jaar ben je veel namens Heineken
op reis.
,,Ja, behoorlijk. Spanje, Italië, de Verenigde

Staten, Argentinië en onlangs nog een trip naar
Sao Paulo. Allemaal promotiereizen. Dat komt
omdat ik de laatste tijd wat meer uithangbord
van Heineken ben geworden. Ik heb namelijk
een nieuwe biersoort ontwikkeld die nu geleidelijk op de markt wordt gebracht. Het heet H
41. De H staat voor Heineken en de 41 voor de
41ste breedtegraad op het zuidelijk halfrond.
Daar, om precies te zijn in Patagonië, is namelijk zes jaar geleden een tot dan toe onbekende
natuurlijke gistsoort ontdekt. En wat bleek na
wetenschappelijk onderzoek? Dat gist is de
moedergist van het
zogeheten A-gist dat
Heineken al sinds
mensenheugenis bij
het maken van bier
gebruikt! Curieus
hè? Ik besloot daar
iets mee te doen en
ging met dat moedergist experimenteren. Zo ontstond
een heel nieuw fruitig en kruidig bier. Mijn
naam staat nu ook achterop de flesjes vermeld.
Ik zal het je zo laten proeven, maar dan moet
je eerst een gewoon Heineken-pilsje drinken
en daarna H41. Dan merk je overduidelijk het
verschil!’’
Zullen we het maar niet over Buckler hebben?
,,Haha, dat mag best hoor. Het alcoholvrije
Buckler dat Heineken eind jaren tachtig op
de markt bracht, toen ik er overigens nog niet
werkte, bleek in Nederland geen succes, zeker
niet toen Youp van ’t Hek erover begon. Hier
is het van de markt gehaald, maar het wordt
nog steeds gemaakt en in een aantal landen
verkocht. De laatste jaren zijn trouwens de bierachtige dranken met hele lage alcoholpercentages in opmars, zoals het Radler-bier waarin
citroenlimonade is verwerkt. Amstel maakt het
ook. Officieel mag je dat trouwens geen bier of
pils noemen. Maar laten we nu maar eens een
paar slokken echt bier nemen.’’
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Hockeytalent, gerijpt in de Vogelw
Door Madelon Kranenburg
De afspraak met
hockeytalent Boris
Burkhardt (19)
stond al maanden
gepland, maar krijgt
op de afgesproken
datum onverwacht
een actuele aanleiding. Kort voor
ons gesprek wordt
bekend dat Boris,
nu nog spelend in Heren 1 van hockeyvereniging HDM, het komend seizoen uitkomt
voor hockeyclub Amsterdam (AH&BC). De
vriendelijke, bescheiden (inmiddels voormalige) Vogelwijker noemt de transfer en zijn
nieuwe uitdaging bij het beste eerste team van
Nederland ,,heel vet!”
HDM
Het gesprek vindt plaats in de tuin van zijn
ouderlijk huis aan de Roodborstlaan. Het is de
eerste dag van het jaar met zomerse temperaturen en de parasol staat uit. Op de standaard
is een sticker van voetbalvereniging Quick
geplakt. ,,Die is nog van een vriend van mijn
zus”, licht Boris toe. ,,Ik heb nooit echt een
keus gemaakt tussen voetbal en hockey. Mijn
moeder heeft altijd gehockeyd en het was min
of meer vanzelfsprekend voor mij dat ik dat ook
ging doen.” Boris Burkhardt speelt vanaf zijn
zesde jaar bij HDM en spreekt met warme gevoelens over de club in het Benoordenhout, die
hij nu na veel mooie jaren gaat verlaten: ,,Het is
een relaxte club met een leuke sfeer en aardige
leden. Ik kreeg alleen maar hartelijke reacties
en felicitaties na het bekend worden van mijn
overstap. Ze gunnen het mij echt, niemand
heeft vervelend gereageerd.”
Boris graaft in zijn geheugen hoe het allemaal
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begon: ,,Met mijn vriendjes Sam, Quinten en
Thomas uit de Vogelwijk fietsten we via het
Statenkwartier, waar nog twee jongens werden
opgehaald, naar onze club aan de Theo Mann
Bouwmeesterlaan. Dat was altijd erg gezellig.
Dan gaat zo’n fietstocht naar de andere kant
van de stad snel.”
Flexibele school
Sportief gaat het Boris al op jonge leeftijd voor
de wind. Al vanaf zijn twaalfde speelt hij mee
in de jeugdselectie en met zijn team A onder 18
wordt hij twee keer landskampioen.
Boris zegt nooit moeite te hebben gehad met
het combineren van zijn sportcarrière en zijn
dagelijkse bezigheden: ,,Het ging eigenlijk
altijd min of meer vanzelf, omdat het heel geleidelijk gaat. Eerst train je één keer per week,
vervolgens twee keer en dan is voor je het weet,
met het stijgen van het niveau, drie of zelfs vier
keer in de week heel normaal.”
Na de Houtrustschool vervolgt Boris zijn
schoolcarrière op het Eerste VCL aan de Van
Stolkweg. ,,De school was altijd heel flexibel
als het ging om aanpassingen in mijn rooster
vanwege m’n hockey-activiteiten”, herinnert
hij zich. Toen Boris in de hogere klassen al
op landelijk niveau ging spelen, kon hij soms
vanwege belangrijke trainingen bepaalde uren
of dagdelen niet op school zijn. Dat was geen
probleem, maar hij moest er dan altijd wel
zelf voor zorgen dat zijn schoolwerk op orde
was. ,,Dat lukte eigenlijk altijd’’, zegt hij. ,,Het
plannen kost mij geen moeite, het gaat me vrij
gemakkelijk af. Als het nodig is, zet ik gewoon
de wekker vroeg.”
Heeft hij het gevoel door zijn sportcarrière
andere zaken in het leven te missen? Hij lacht,
voordat hij een hap neemt van een door zijn
moeder gebakken appelflap: ,,Nee, helemaal
niet. Ik probeer altijd met alles mee te doen en
kom desnoods later op een feestje. Mocht dat

wijk, slaat zijn vleugels uit
een keer toch niet lukken, dan is dat natuurlijk
wel jammer, maar die teleurstelling wordt
dan vaak weer teniet gedaan door een goede
sportprestatie.”
Aanvaller
Boris Burckhardt studeert nu civiele techniek
aan de Technische Universiteit in zijn huidige
woonplaats Delft en heeft de fiets ingeruild
voor een gesponsorde auto waarmee hij het
land doorkruist. Want met het stijgen van zijn
opleidingsniveau kwam door de jaren heen
ook het niveau van zijn sportcarrière op een
hoger plan. Boris speelde het afgelopen jaar
niet alleen als aanvaller in het eerste herenteam van HDM, maar is ook zaalhockey-international en maakt deel uit van het team van
Jong Oranje.

Sprekend over dit nationale team beginnen zijn
ogen te stralen en zegt hij enthousiast: ,,We zijn
ons nu met Jong Oranje aan het voorbereiden
op het WK in India, dat komende winter wordt
gehouden. Ik hoop dat ik bij de selectie kom.
Daar ga ik heel erg mijn best voor doen. Als dit
lukt, komt een droom van mij uit. India is een
land waar hockey echt leeft. Daar is het heel
normaal dat bij wedstrijden het stadion is uitverkocht en dus helemaal vol zit met enthousiaste toeschouwers. Dat is zó vet!”
Met deze woorden besluit de jonge top
hockeyer, waar we in de toekomst ongetwijfeld
meer van zullen horen, het gesprek. Vervolgens
pakt hij zijn hockeystick om in de tuin van zijn
ouders nog even een aantal kunstjes met de bal
te laten zien. En dan is het alweer tijd om naar
de zoveelste training te vertrekken.

Boris Burkhardt tijdens een wedstrijd van Jong Oranje tegen Nieuw-Zeeland
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Pechweek in de Roodborstlaan
De overgang van mei naar juni verliep voor
Roodborstlaanbewoner Wil van Alphen en zijn
levenspartner Peter allesbehalve in verwachtingsvolle vrolijke zomerstemming. Toen ze in
het laatste weekend van mei niet thuis waren,
werd er bij hen ingebroken. Aan de achterkant
van het huis, verscholen in de tuin, was een ruit
ingeslagen. ,,Dat was een makkie, want daar
zat nog enkellaags glas’’, zegt Wil. ,,Aan de
voorkant van het huis hebben we dubbel glas.
Daar kom je niet zomaar doorheen. Het werkt
in elk geval vertragend.’’
Wil en Peter misten vele kostbaarheden, zoals
laptops, kunst en horloges. ,,De politie vond bij
de voordeur een klein houtje’’, vertelt Wil. ,,De
rechercheurs zeiden dat inbrekers dergelijke
smalle stukjes hout wel eens gebruiken om te
controleren of er mensen thuis zijn. Ze steken
het stokje dan tussen de voordeur en de deurpost en als het er een dag later nog zit, is het
huis dus niet betreden geweest. Dan kunnen de
criminelen hun slag slaan. We gaan nu natuurlijk wel overal rond het huis dubbel glas laten
aanbrengen.’’
Kapotgereden boom
Een paar dagen later hadden de bewoners
opnieuw een pechdag. Een gemeentelijke tankwagen waarmee men de straatkolken kwam
leegzuigen, reed in de smalle Roodborstlaan
pardoes tegen een ruim negentigjarige boom
die op de stoep langs de tuin pal voor het

huis van Wil en Peter staat. In de boomstam
ontstond door de klap een enorme verticale
scheur, waardoor de boom ten dode opgeschreven is. Wil: ,,Het is een sorbus, die de gemeente
bij de aanleg van de wijk op vele plekken als
zogeheten erfscheidingsbomen heeft geplant.
In de wijk zijn er nog maar weinig van in leven.
Een boomchirurg die de boom vorig jaar nog
heeft onderzocht, had ons verteld dat-ie voor
z’n leeftijd in redelijke conditie was en nog
zeker een jaar of vijf mee zou kunnen. Nu moeten we helaas eerder afscheid van hem nemen.’’

VOGELWIJKAGENDA
Vrijdag
2 september
Vrijdag
9 september
Zondag
18 september
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10.30 uur: Gratis koffieochtend voor 50-plussers bij Ilonka Sillevis Smitt, Papegaailaan 32. Graag aanmelden via ilonkasbnb@gmail.com of tel. 06-18813144.
15.00 uur: Vogelwijk Golftoernooi, golfbaan Ockenburgh (meer gegevens elders
in dit blad)
14.30 uur: gratis Papegaaiconcert bij Ilonka Sillevis Smitt, Papegaailaan 32. Voor
aanmelding zie hierboven.
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Lief en leed aan de Kramsvogellaan
Loes Brouwer: ,,Uiteindelijk besloot ik z’n
orgel weg te doen. Dan breekt je hart.”
Door Mischa Vos
Op slag verliefd worden. En het gaat nooit
meer weg, ook als het leven niet loopt zoals je
wilt. Loes Brouwer - de Lathouder, bewoonster
van de Kramsvogellaan, vertelt over haar grote
liefde Epi die tweeënhalf jaar geleden overleed.
,,Toen hij nog leefde, wandelde hij heel veel
door de Vogelwijk, omdat het zijn bekende
en vertrouwde omgeving was. Hij sprak vaak
mensen aan waardoor velen hem kenden als
die man met dat witte haar, met die rode gloed
op zijn gezicht, een ribfluwelen broek en altijd
op zijn Clarks. Ik krijg nog regelmatig de vraag:
‘Hoe gaat het met uw man? Ik zie hem niet
meer door de wijk wandelen’.”

Tuinfluiterlaan
Loes werd geboren in de Vreeswijkstraat en
is de jongste van vier kinderen. ,, Op mijn
vijfde jaar, in 1953 tijdens de overstromingen in Zeeland, zijn wij naar de Vogelwijk
verhuisd. Mijn ouders kochten een woning
aan de Tuinfluiterlaan 39, toen nog echt zo’n
Hans-en-Grietje-huis. Er waren veel kinderen
in de straat. Wij gingen altijd televisie kijken
bij mevrouw Snoek, want zij was de enige die
een televisie had. Bij binnenkomst schoenen uit
en als wij weggingen een kaakje. In de winter
bond mijn vader de slee achter zijn auto en zo
gleden wij door de straten.”
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Pander
,,Mijn ouders konden het bedrag voor de
woning, ik geloof zo’n 17.000 gulden, betalen
omdat het mijn vader financieel voor de wind
ging. Hij was interieurarchitect bij meubelmaker Pander. Na de oorlog was daar veel werk.
Hij richtte passagiersschepen in, maar ook het
oude Schiphol. Grote klussen dus. Later werd hij
leraar op de Academie voor Beeldende Kunsten.
Ik heb hier nog enkele meubels die mijn vader
gemaakt heeft.” Loes wijst naar twee stoelen
in het midden van de kamer en suite van haar
woning. ,,Kijk, in die twee stoelen zaten Epi en
ik altijd samen televisie te kijken.”
Verliefd
Loes was nog maar 11 jaar toen zij als een blok
viel voor Epi, die eigenlijk Ernst heette. Haar
ogen stralen als zij erover vertelt. ,,Ik ging van
de Heldringschool naar de middelbare school
en daar zat Epi. Hij was een opvallende jongen, altijd vrolijk en met mooi blond haar. Hij
voetbalde bij HBS, was heel muzikaal, speelde
hammondorgel, gitaar, drums en kon heel
goed tekenen. Hij woonde ook hier in de wijk,
maar omdat we elk naar een andere middelbare school gingen, zagen we elkaar in de jaren
daarna niet zo veel. Op m’n zestiende ging ik op
Koninginnedag met een paar vriendinnen naar
de Houtrustrotonde, waar toen ieder jaar vanuit
de Vogelwijk een Oranjebal werd georganiseerd.
Epi was daar ook. Hij vroeg me ten dans en het
klikte meteen. Die datum vergeet ik nooit meer:
30 april 1963.”
Onbezorgd
Epi kwam uit de Van Speijkstraat. Zijn grootvader had daar in 1903 een pand gekocht en
begon er het al snel florerende schildersbedrijf
Brouwer. Toen Epi een jaar of tien was ging de
familie Brouwer aan de Pauwenlaan 10 wonen.
Het schildersbedrijf bleef in de Van Speijkstraat.
Epi en Loes hadden na die magische
Koninginnedag als jong stel een mooie tijd. Loes
gaat weer stralen: ,,We deden heel veel samen,
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uitgaan in discotheek Pam Pam in Scheveningen,
in het weekend op de Puch naar de Kaag, feestjes
in de buurt bij vrienden en op zondag naar de
jongerenkerkdienst van dominee Visser die werd
gehouden in een kleine bioscoop aan het Prins
Hendrikplein. Na de dienst gingen wij naar een
jeugdhonk in de Javastraat om een colaatje te
drinken. Een hele fijne onbezorgde tijd.”
Schilder
,,Na de middelbare school wilde ik gaan werken, maar ik moest van mijn ouders eerst nog
een jaar lang de zogeheten vormingsklas doen
op een huishoudschool. Daar leerde je onder
meer koken. Epi en ik trouwden toen ik 21 jaar
was. We gingen wonen in de Goudreinetstraat
en kregen daar onze zoon Daan. Toen twee jaar
later Joost werd geboren, verhuisden wij naar de
Tuinfluiterlaan 18, bij mijn ouders in de straat.
Epi, die zijn schildersopleiding in Utrecht had
voltooid, ging aan de slag bij het bedrijf van zijn
vader in de Van Speijkstraat. Ik ben daar administratief werk gaan doen. Het ging in die tijd heel
goed: wij hadden ruim dertig schilders in dienst
en hadden veel onderhoudscontracten bij de
Rijksgebouwendienst. Na zes jaar Tuinfluiterlaan
verhuisden wij naar de Kramsvogellaan 15.
Groter, heerlijk licht en nog dichter bij zee.”
Noodlot
Twaalf jaar nadat zij getrouwd waren en enkele
maanden nadat Epi het bedrijf van zijn vader
had overgenomen, sloeg het noodlot toe. Loes:

,,Epi was altijd gezond en had nooit iets, totdat
hij zich op een weekenddag grieperig en misselijk voelde. De huisarts zei dat hij een aspirine
moest nemen, maar ook die maandag ging het
niet. Hij bleef thuis in bed. Die nacht schrok ik
wakker. Epi lag naast mij en kreeg een soort
epileptische aanval. Ik raakte in paniek en belde
mijn schoonouders, die meteen kwamen. Ook
de ambulance kwam en Epi werd naar het ziekenhuis vervoerd. Het ging heel snel heel slecht.
Ik dacht dat hij het niet zou redden en smeekte
dat hij alsjeblieft bij ons zou blijven. Maar Epi
werd zieker en zieker. Het bleek dat zijn hersencellen ernstig waren beschadigd vanwege een
virusinfectie.”
Geheugen
Het gelukkige leven dat de Brouwers leidden
kreeg een abrupte wending. Loes: ,,Het werd al
gauw duidelijk dat Epi aan geheugenverlies leed
en geen reuk en geen smaak meer had. Hij wist
aanvankelijk niet meer wie ik was en wie zijn
kinderen waren. Voor het slapen gaan vroeg hij
mij altijd welke dag het was geweest. En hij realiseerde zich wel dat hem iets was overkomen,
maar hij schaamde zich er ook wel voor. Voor
onze jongens was het natuurlijk ook moeilijk.
Daan was 10 en Joost was 8 jaar. Hun vader was
ineens een andere man geworden.”
Er kwam veel op Loes’ schouders terecht. ,,Ik
moest heel veel herhalen, altijd maar herhalen,
dan wist hij het weer. Veel geduld en Epi overal
mee helpen. Dat was heel zwaar. Hij ging wel
eens zitten bij zijn hammondorgel waar hij altijd
zo mooi op speelde, en dan keek hij naar het
orgel, maar het ging niet meer. Ik heb uiteindelijk besloten z’n orgel weg te doen. Echt, dan
breekt je hart.”
Wandelen
,,De eerste vijf jaar was Epi bij mij thuis, totdat
hij naar activiteitencentrum De Sparring aan de
Zeesluisweg kon. Daar zaten allemaal mensen
met een beperking. Epi voelde zich er nuttig,
want hij kon andere mensen helpen met eten en

drinken. Hij was heel galant en ze waren dol op
hem.”
,,Ik bracht en haalde Epi iedere dag, totdat hij
besloot zelf ‘s middags terug te gaan wandelen.
Het was zijn vertrouwde route. Op de terugweg
ging hij altijd even langs bij zijn ouders aan de
Pauwenlaan. Dat heeft hij bijna dertig jaar lang
gedaan, daarom kennen veel wijkbewoners
hem.”
008
,,Op een gegeven moment ben ik gaan werken
bij 008, de telefonische informatielijn voor
als je een telefoonnummer zocht. Dat heb ik
zo’n achttien jaar gedaan. Wij hadden in die
tijd vijf zalen vol medewerkers die de hele dag
telefoontjes beantwoordden. Leuk waren de
bellers uit Amsterdam (,,Wijffie, doe maar op
je gemakkie hoor!”) of iemand die op zoek was
naar ‘seejats ant sofasss’ (Seats and Sofa’s). Ik
heb daar met veel plezier gewerkt.”
Vier generaties
,,Omdat Epi niet meer kon werken, moest mijn
schoonvader die net was gestopt weer terug het
schildersbedrijf in, totdat Daan en Joost oud
genoeg waren om in het bedrijf gaan werken.
Maar tijden veranderden. Door nieuwe wetten
en regels werd het steeds moeilijker om de
grote klussen te behouden. Het werd minder en
minder, totdat in 2003, precies na honderd jaar
en vier generaties Brouwer, het bedrijf ophield
te bestaan. Epi heeft dat overigens nooit echt
meegekregen.”
47 jaar waren Loes en Epi getrouwd, tot hij op
6 februari 2014 overleed en werd bijgezet in
het familiegraf op Oud Eik en Duinen. Loes:
,,Een huwelijk met een man zonder geheugen is
eigenlijk geen huwelijk. Toch waren wij samen
een eenheid. Ik was zijn steun en toeverlaat,
zijn houvast.”
Maar de liefde, die is altijd gebleven. ,,Epi gaf
me vaak een knuffel en een kus en dan zei hij
dat ik zijn koningin was. En dat hij zou mij
nooit alleen zou laten…”
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Spetterende jubileumweek
op 90-jarige Houtrustschool
Door Joop Biegel, lid jubileumcommissie Houtrustschool - Foto: Klaas Buurmeijer

De Houtrustschool bestaat 90 jaar. Zo’n mijlpaal moet natuurlijk gevierd worden
en dat heeft de school dan ook uitbundig gedaan tijdens een feestweek die duurde
van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni.
De jubileumweek werd maandag in de
gymzaal geopend met het nieuwe Houtrust
schoollied, gecomponeerd door de Haagse
‘singer-songwriter’ Tim Akkerman, oudleerling van de school en voormalig zanger
van de band Di-rect. Nadat alle kinderen dit
lied uit volle borst gezongen hadden, werden
zij en alle aanwezige ouders verrast met een
prachtige videoclip.
Na deze opening konden de kinderen zich op
het creatieve vlak uitleven: de school moest
worden versierd. Na een paar uur zag het hele
gebouw er prachtig uit. ’s Middags werd het
nieuwe ‘groene’ schoolplein officieel geopend.

16

De Vogelwijk juli/augustus 2016

Wat is dat een mooi plein geworden! Een
ballonnenwedstrijd en een ijsje met heerlijke
spikkels vormden het feestelijk einde van deze
dag.
Schoolreis
Dinsdag zijn alle kinderen een dag naar
Duinrell geweest. Tegen half tien vertrokken
zeven bussen in colonne richting Wassenaar.
Met dank aan alle hulpouders en het prachtige
weer hebben de kinderen deze dag genoten
van o.a de Splash, de kikkerachtbaan, de
zweefmolen, de Minitrein, de Waterspin,
de Wild Wings en de Mad Mill. De bekende

schoolreislunch, het patatje, ontbrak natuurlijk
niet!
Woensdag vond op het veld van HBS de sportdag plaats. Wat boften we ook deze dag met
het weer! Tijdens de warming-up aan het begin
van de ochtend begon het weliswaar hard te
regenen, maar gelukkig was deze bui van korte
duur. Om 09.00 uur was het droog en konden
groot en klein, jong en oud aan de sport- en
spelactiviteiten beginnen.
Donderdag was er een ‘open podium’. In een
vrolijk versierde gymzaal met een podium en
een zeskoppige jury lieten kinderen zien welke
talenten zij hebben. Zo zag het publiek - waaronder ook ouders, opa’s en oma’s - onder meer
zang- en pianotalent, dansjes, playback-acts,
een parodie en een optreden van vier meesters.
Na deze geslaagde ochtend waren de klaslokalen omgetoverd tot bioscopen en keken de
kinderen naar een leuke film.

Ot en Sien
Vrijdagochtend stonden er oudhollandse spelletjes op het programma. Het leek wel of de
tijd had stilgestaan, want veel kinderen en ook
de leerkrachten liepen in kleding uit de tijd
van Ot en Sien.
De feestweek werd afgesloten met een druk
bezochte reünie. De oudste oud-leerlingen,
die al en eindje in de tachtig waren, vertelden onder meer over de oorlogstijd, toen
het schoolgebouw moest worden gesloten.
De school werd tijdelijk gehuisvest in de
Cederstraat. Mede dankzij de vele verhalen
over vroeger was het een geanimeerde reünie.
Na een heerlijk buffet konden op vrijdagavond
bij de swingende muziek van de band van
Tim Akkerman en DJ Sander de voetjes van
de vloer. Om 00.30 uur eindigde een heerlijke
feestweek.
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Buitenspeeldag in zomerse
Foto’s Dick van Rietschoten
Picknickende ouders en vrolijk spelende kinderen. Het plantsoen op het Mezenpleintje bood
woensdagmiddag 8 juni vredige taferelen. Hier
werd, zoals op vele plaatsen elders in het land,
een lokale versie van de jaarlijkse Nationale
Buitenspeeldag ten beste gegeven. In dit geval
dankzij een initiatief van bakkerij Driessen.
Gelukkig werkte het weer perfect mee: een behaaglijk zonnetje en nauwelijks wind. Mensen
die al heel lang in de wijk wonen of er opgegroeid zijn, weten zich ongetwijfeld nog wel
te herinneren dat dit soort taferelen op deze
plek vroeger ondenkbaar waren. In de jaren
vijftig, zestig en zeventig stond er een hekje
rond het plantsoen. Betreden van het grasperk
was streng verboden en als kinderen dat toch
deden, belden sommige omwonenden zonder
pardon de politie.
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Nieuwsflitsen
van

www.vogelwijkenergiek.nl
info@vogelwijkenergiek.nl

Zonnepanelenactie succesvol
Sinds ruim een half jaar loopt in de Vogelwijk
een actie om tegen een aantrekkelijke prijs
zonnepanelen op uw eigen dak te laten
aanbrengen. Daarvoor moet u wel lid zijn
(voor 25 euro per jaar) van de vereniging
Vogelwijk Energie(k), die bij deze actie
samenwerkt met het Haagse bedrijf Energy
Guards. Als buren samen meedoen krijgen ze
bovendien een leuk extraatje. Een lidmaatschap is overigens in een mum van tijd
geregeld via de website
www.vogelwijkenergiek.nl
Begin juni waren er in het kader van deze
actie al op 14 woningen in de wijk panelen
geplaatst, die tezamen ongeveer evenveel
stroom leveren als door 11 gemiddelde
huishoudens wordt verbruikt. Er zit nog een
vergelijkbaar aantal in de pijplijn. De actie
loopt nog tot het eind van het jaar. Zie ook de
website www.energyguards.nl
Zonnepanelen zijn inmiddels een vertrouwde manier om duurzaam energie op
te wekken. Wat misschien minder bekend
is, is dat er verschillende manieren zijn om
dat te doen: op je eigen dak óf op het dak
van een ander, bijvoorbeeld van een school
of een ander gebouw in de wijk. Vogelwijk
Energie(k) heeft twee scholen waar particuliere panelen op het dak staan.

Warmtepompen
Op de ledenbijeenkomst van 25 april hebben we aandacht besteed aan de nieuwe
subsidieregeling voor warmtepompen.
Een warmtepomp is een soort omgekeerde
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airconditioning, die warmte uit de buitenlucht
omzet in warm water waarmee je je huis kunt
verwarmen. In samenwerking met andere wijken
in Den Haag bereidt Vogelwijk Energie(k) een
actie voor de aanschaf van warmtepompen voor,
vergelijkbaar met die voor zonnepanelen. Een
uitgelezen mogelijkheid om je gasverbruik significant terug te dringen.

Subsidie vermindering CO2-uitstoot

Het Haags Klimaatfonds geeft een vergoeding
voor ‘vermeden CO2 uitstoot’. Wanneer je met behulp van zonnepanelen stroom opwekt hoeft er
door een elektriciteitscentrale minder stroom te
worden geleverd en dus wordt er minder CO2 uitgestoten. Hetzelfde geldt wanneer door gebruik
van een warmtepomp minder gas in een CV-ketel
wordt verstookt. Ook dan komt er minder CO2 in
de lucht. Je moet wel de vermeden CO2-uitstoot
van een aantal huishoudens bij elkaar optellen
om voor subsidie in aanmerking te komen.
Als u meedoet met onze collectieve acties (zoals
privé-panelen op schooldaken) vindt die optelling plaats en wordt die vergoeding vanzelf aangevraagd en met u verrekend. Wanneer u buiten
onze acties om zelf panelen of een warmtepomp
heeft aangeschaft, kunt u in principe ook daarvan gebruik maken. Daar gelden wel voorwaarden voor. Als u meer wilt weten, kunt u een mail
sturen naar info@vogelwijkenergiek.nl

Tochtmeter
U kunt nog altijd bij Vogelwijk Energie(k) een
‘tochtmeter’ lenen, die eenvoudig inzicht geeft
bij welke ramen het bij u in huis tocht. Volgende
winter, als het buiten wat kouder is, gaan we aan
de gang met een warmtecamera om te bekijken
waar uw huis warmte verliest. Ook de tochtmeter werkt beter bij koud weer.
U kunt zich voor het najaar alvast aanmelden via
info@vogelwijkenergiek.nl

Website
Op onze website www.vogelwijkenergiek.nl
kunt over alle onderwerpen meer informatie
vinden.

Vogelwijk Golftoernooi 2016:
vrijdagmiddag 9 september
Golfliefhebbers uit de wijk kunnen zich dezer
dagen opgeven voor het jaarlijkse Vogelwijk
Golftoernooi, dat dit keer op vrijdag 9 september wordt gehouden, zoals gewoonlijk op de
baan van Golfclub Ockenburgh.
In de vorige uitgave van dit blad kon u daar
al over lezen, maar daarbij stond helaas een
foutief mailadres vermeld. Meld u aan bij Chris
van Ede via het adres: cwvanede@gmail.com
Het programma begint om 15.00 uur.
De shotgunstart is om 15.45 uur. Er wordt
gespeeld over 18 holes. De spelvorm is strokeplay met handicapverrekening. Na afloop kan
worden deelgenomen aan een gezamenlijke
maaltijd, waarbij ook partners en familieleden
welkom zijn.
Voor deelname moet u wel aan een aantal
vereisten voldoen:
- Lid zijn van de wijkvereniging
- In het bezit zijn van een golfhandicap of een
golfvaardigheidsbewijs
- Na een bevestiging van uw inschrijving dient
u uiterlijk op 1 september het deelnemersgeld
te hebben betaald.

Door een financiële ondersteuning van de
wijkvereniging zijn de kosten bescheiden gebleven. Deze bedragen 10 euro voor leden van
Golfvereniging Ockenburgh en 25 euro voor de
overige deelnemers. Verder wordt 20 euro per
persoon in rekening gebracht voor degenen die
na afloop deelnemen aan het diner (inclusief
een glas wijn).
Bij voldoende aanmeldingen wordt ook een
golfclinic georganiseerd voor beginners.
Ook hiervoor kunt u zich nu opgeven. Deze
clinic zal om 17.30 uur beginnen en ca. 1,5
uur duren. De kosten bedragen € 10 p.p. en
deelnemers aan de clinic kunnen natuurlijk ook
intekenen op de maaltijd.
Als u zich aanmeldt via cwvanede@gmail.com
vermeld dan uw naam, eventueel het lidmaatschap van de golfclub, uw golfhandicap en met
hoeveel personen u deelneemt aan de maaltijd.
Hierna ontvangt u een bevestiging van uw
inschrijving.
Het wedstrijdcomité
Els Risselada, Chris van Ede en Bert Bruning
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Vogelwijkrally 2016:
‘Altijd nagaan, niets aannemen’
Door Dick van Rietschoten - Foto’s: Edu Goldbach en Dick van Rietschoten

Bofkonten waren het, de circa zeventig
equipes die deelnamen aan de editie
2016 van de Vogelwijk Classic Car Rally.
Ze reden hun ingenieus uitgezette
parcours bij een graad of twintig Celsius
onder een heldere lentehemel waarin
slechts hier en daar een schilderachtig
Hollands wolkje hing. Zondag 19 juni
was een dag die ingeklemd zat tussen
twee herfstachtige etmalen. Daags
ervoor was Vlaggetjesdag deels in het
water gevallen en de maandag erna
stonden de sluizen des hemels een hele
ochtend en middag achtereen open.
22
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Het deelnemersveld van de twaalfde wijkrally
van deze eeuw liet ook nu weer een grote variëteit aan klassieke voertuigen zien, die menig
likkebaardende liefhebber wist te bekoren. Veel
nostalgische exemplaren waren in eerdere jaargangen al van de partij geweest, maar zoals elk
jaar waren er ook nu enkele verrassingen, zoals
een tweetal Volkswagenbusjes uit de jaren
zestig, een Maserati uit 1989 en een Cadillac
uit ‘75.
Startplaats
Voor het laatst vertrok het wagenpark dit jaar
vanaf de vertrouwde startplaats bij de Halo.
Volgend jaar rond deze tijd zal de sportacademie al zijn afgebroken om plaats te maken

voor een in architectonisch opzicht fraaier
ogend appartementencomplex. Na een vrolijk
welkomstwoord van Redmar Wolf, de net aangetreden nieuwe voorzitter van de wijkvereniging, en een korte uitleg van de spelregels door
Carine Smith, voorzien van een waarschuwing
over onvoorziene wegwerkzaamheden die een
omleiding noodzakelijk maakten, gingen de
eerste equipes van start. Carine en haar medeorganisator Eric van der Maarel hadden er voor
de beide deelnemerscategorieën (Sportklasse
en Toerklasse) weer een verrassend leuke
tocht van gemaakt, halverwege onderbroken
door een lunchplek in de vorm van restaurant
Sevens in Oud-Ade. In deel 2 van het parcours
zat zowaar voor het eerst sinds lange tijd weer
eens een ouderwets pontje verwerkt: bij het
Braassemermeer, tussen Oude Wetering en
Leimuiden bracht de veerman tegen betaling
van 2,50 per voertuig alle Vogelwijkvehikels
veilig naar de overzij.
Cryptisch
Zoals altijd viel het voor heel wat deelnemers
niet mee om aan de hand van de aanwijzingen
in het routeboek de juiste weggetjes te vinden
én tegelijkertijd de ogen goed open te houden
om letters langs de weg te noteren, plekjes
op afgedrukte foto’s te zoeken en allerlei
vragen te beantwoorden. Lees je te haastig
of kijk je ergens overheen, dan mis je dingen
of loop je zelfs de kans verdwaald te raken.
Zorgvuldigheid is dus bij dit soort evenementen
altijd vereiste nummer 1. En nooit klakkeloos
denken: ‘We zullen hier wel naar rechts moeten’ of soortgelijke opwellingen. ,,Ons motto is
altijd ANNA: Altijd Nagaan, Niets Aannemen’’,
zei deelneemster Paula Goossens, die met haar
echtgenoot Ton Westerduin in een bijna dertig
jaar oude Porsche meereed. ,,En dan nóg gaan
we soms finaal de mist in.’’
Proeve
Bijna aan het eind van het rallytraject belandden de deelnemers op een verlaten weg in
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een industriegebiedje aan de oostkant van
Zoetermeer. Daar moesten ze onder het
toeziend oog van Eric van der Maarel en diens
administratief assistent Jeen de Jong nog een
kleine proeve van bekwaamheid in navigatie en
ruimtelijk inzicht afleggen. Ze kregen een plattegrondje van het industrieterrein overhandigd
waarop een aantal plekken was aangegeven
die in een bepaalde volgorde en via de kortste
route moesten worden gepasseerd.
De nazit was zoals in de afgelopen jaren bij
restaurant Pex in de gelijknamige bosjes.
Rond zeven uur hadden de organisatoren alle
deelnemersformulieren nagekeken en konden
de prijswinnaars worden bepaald. Niet lang na
de prijsuitreiking was er haast geen deelnemer
meer te bekennen, want velen hadden thuis
nog een vaderdagparty voor de boeg.

Toptien Toerklasse
1. Casper Smit & Walter Moone (wisselbeker)
2. Jeroen v. Willigen & Frederique
Paardekooper
3. Christian Maliepaard & Herman Gelauff
4. Remco Edelman & Dick Nell
5. Pieter Fijn van Draat & Flos Hofman
6. Peter Bloemsma & Victor de Vos
7. Frans de Boer & Nannette Unger
8. Marleen Peeters & Bart Elias
9. Tom Verhaar & Peter Schwarz
10. Jan & Addie Pols

Toptien Sportklasse
1. Nico Dijkstra & Tom Goderie
2. Olivier Monod de Froideville & Joost
3. Cor Snijders & Roland Smeets
4. Max & Matthijs de Wit
5. Frank Busch & Olivier v. Hardenbroek
6. Edwin Doesburg & Job van Heck
7. Jan & Jeannine v.d. Does de Willebois
7. René Alberts & Cindy Wisse
9. Alex von Mozer & René van Belle
10. Raymond & Floris Steenvoorden
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Menno’s boekenkast is weer
terug op zijn originele plek
Door Tom Blok
Aan de Kraaienlaan 36 woonde in de jaren
dertig de journalist, schrijver en polemist
Menno ter Braak. Ik kwam daar achter toen
wij in 2007 het huis van de vorige eigenaar
kochten. Als oud-leraar Nederlands vond ik het
wel wat: wonen in een schrijvershuis. Nadat
we gesetteld waren, ben ik eens op onderzoek
uitgegaan. Menno ter Braak was in zijn tijd een
man van invloed. Hij was oprichter van het
literaire blad Forum en journalist bij het Haagse
dagblad Het Vaderland en hij hield ook tot ver
na zijn zelfgekozen dood in 1940, kort na de
Duitse invasie, de gemoederen nog flink bezig.
Schrijver W.F. Hermans, maar ook onder anderen Frits Bolkestein hadden een stevige mening
over hem.
Kelder
Genoeg spannende ingrediënten voor een
onderzoekje. Na wat speurwerk op het internet
ben ik ook de kruipkelder ingedoken. Ik hoopte
natuurlijk op een literaire schat. Ter Braak
had een hele duidelijke mening over Hitler en
zijn kornuiten en heeft daar veel over gepubliceerd. Mogelijk had hij voor zijn dood nog wat
manuscripten in de kelder verborgen. Maar
daar vond ik slechts een half vergane doos met
een werkschoen erin, de bovenkant van een
sigarettendoosje van het merk Turmac en een
flessendop van een melkinrichting.
Op het internet had ik gelezen dat Krijn ter
Braak (acteur en bedenker van het programma
‘Zomergasten’) een directe neef van Menno ter
Braak is. Hij ging graag in op mijn uitnodiging
om mijn ‘schat’ te bekijken, maar ook het huis,
waar hij nog nooit was geweest. Hij vertelde
dat in de werkkamer een flinke boekenkast had
gestaan van ca. 14 meter planken, die volledig

vol stond. Van al die boeken die hij had geërfd
was nog bekend in welke volgorde ze hadden
gestaan. Boeken die Ter Braak allemaal van
kritiek in de kantlijn had voorzien. Boeken met
persoonlijke opdrachten erin die hij van grote
schrijvers uit die tijd (Marsman, Greshof, du
Perron) heeft ontvangen. Krijn vertelde dat
veel van deze mensen ook in dit huis op bezoek
zijn geweest en er hebben gelogeerd. Ik werd
steeds enthousiaster.
Zo is er een foto van Marsman en Ter Braak,
hier in de achtertuin. Krijn vertelde ook dat hij
bezig was met een website waarop al het werk
en correspondentie van Ter Braak voor iedereen ter beschikking zou worden gesteld. Deze
is er inmiddels en zeer de moeite waard
(www.mennoterbraak.nl).
Kortom: het was een hele leuke middag, die mij
veel verder onderzoeks- en leesplezier heeft
opgeleverd.
Obstakel
Met Krijn zijn we regelmatig contact blijven
houden en paar jaar geleden belde hij me
gehaast op en vroeg of ik geïnteresseerd zou
zijn in de gratis af te halen boekenkast van
Menno. Ik moest wel snel beslissen, want de
huidige eigenaar wilde ‘m weggooien. De boe-
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kenkast was nadat de weduwe van Ter Braak
eind 1942 op last van de Duitsers het huis aan
de Kraaienlaan had moeten verlaten, naar
een goede vriend van Menno gegaan: D.A.M.
Binnendijk. Daar was hij altijd in de familie
gebleven. Uiteindelijk was hij echter terechtgekomen bij het antiquariaat Fokas, hier in Den
Haag, en daar was het een obstakel geworden.
Men wilde ervan af.
Een dilemma dus voor mij: de boekenkast had
voor mij een grote historische waarde en wat
zou het prachtig zijn die weer op zijn originele
plek terug te zetten. Anderzijds was hij groot
en waarschijnlijk ook niet al te mooi en daar
kwam nog bij dat Claudia niet enthousiast zou
zijn over deze nieuwe aanwinst.
Punaises
Toen ik toch met ‘ja’ had geantwoord, gaf Krijn
me het adres waar ik ‘m kon afhalen. Hij was

inderdaad groot en lelijk. Van dik hout zaagt
men planken. Thuis er mee aangekomen zag
ik de blik van Claudia, maar ik hield vol dat als
we de kast zouden schilderen het een pronkstuk in huis zou zijn. Met enige pijn in mijn
hart is-ie toen geschilderd (er zaten nog punaises in die er door Ter Braak in waren gedrukt)
en daarna hebben we ‘m in vol ornaat op zijn
originele plaats terug gezet. Later heb ik nog
een originele foto erbij op de kop kunnen tikken, waarop Ter Braak aan zijn bureau voor de
boekenkast zit.
Voor mij is de cirkel helemaal rond en zit ik
ruim 65 jaar later aan een bureau op een plek
waar ook een man zat die van grote invloed
is geweest tijdens het interbellum, maar ook
later de gemoederen nog aardig heeft bezig
gehouden, en dat met de originele boekenkast
achter me!

Advertentie
Zuiderstrand Theater
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Kortom
De Vogelwijk-feesttent
mist onderdelen:
wie heeft ze?
Enkele jaren geleden heeft de wijkvereniging een grote feesttent aangeschaft,
waarvan geregeld voor allerlei activiteiten in de wijk gebruik wordt gemaakt.
Onlangs nog op het IJsvogelplein tijdens de
Koningsdagviering.
Op die dag bleken echter de speciaal voor
winderige dagen bedoelde verzwaringen
te ontbreken. Deze zijn nog vrij nieuw. Ze
werden vorig jaar pas aangekocht. Wie o wie
heeft deze witte kunststof tent-onderdelen
wellicht nog ergens liggen? Laat het even
weten aan bestuurslid Ilonka Sillevis Smitt
(06-18813144 of ilonkasbnb@gmail.com)
die overigens ook de coördinatie doet van
het uitlenen van de feesttent.
Wij danken bij dezen een aantal bewoners
van de Papegaailaan, die hun grote feesttent ook in bruikleen hebben gegeven aan
de wijkvereniging, zodat er voor feestende
wijkbewoners nu twee grote partytenten te
leen zijn.

Geen gedenktegels
slachtoffers MH 17
In het wijkblad van april opperde Chris
van Dam, oud-voorzitter van de wijkvereniging, het idee om in de wijk één of meer
mozaïektegels te plaatsen ter herdenking van
het gezin uit de Spotvogellaan dat in juli 2014
omkwam bij de aanslag op vlucht MH17 van
Malaysia Airlines: Sergio Ottochian, Esther de
Ridder, Elsemiek de Borst en Julian Ottochian.
Er kwamen verschillende reacties uit de wijk
binnen: enkele positief, maar de meeste

gereserveerd of afwijzend. In overleg met de
nabestaanden (met name zij die behoefte hadden aan een plek van herinnering in onze wijk)
is uiteindelijk besloten dit initiatief te staken.

Vogelwijk-kerstkoor
gaat op herhaling
Kerst ligt weliswaar nog ver weg - eerst krijgen
we hopelijk nog een mooie zomer en nazomer maar de eerste besprekingen rond het opnieuw
opzetten van een Vogelwijk-kerstkoor hebben
al plaats gevonden. Vorig jaar december heeft
een gelegenheidskoor van zo’n vijfentwintig
dames en heren uit de wijk in de week voor
kerst twee publieke optredens verzorgd: eerst
in het winkelcentrum Savornin Lohmanplein
en daarna op de Goudsbloemlaan. Toen al
gingen er stemmen op om dit jaar op herhaling
te gaan.
Dirigente Marieke Stoel is gaarne bereid het
koor weer te leiden. De opzet zal ongeveer dezelfde zijn als vorig jaar. De repetities beginnen
in oktober, wederom op maandagavonden van
20.00 tot 21.00 uur in de Heldringschool.
De optredens zullen rond 17 december
plaatsvinden, dit keer waarschijnlijk ook in
een zorgcentrum. Nadere details volgen in het
septembernummer van het wijkblad.
Wie zich alvast wil opgeven als zanger(es), kan
dat doen bij Anneke Blaauw-Kiestra (e-mail:
annekiest@gmail.com) of Willem van Tuijl
(06 13771998).

Objecten Guus van Vugt
geëxposeerd in kapsalon
In de ‘kappersgalerie’ van Leon van der Zijden
aan de Mezenlaan zijn deze zomer diverse
objecten te zien van de Rotterdamse kunstenaar Guus van Vugt. Deze voormalige haven-
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Kortom
arbeider kwam
jaren geleden via
vrijwilligerswerk
in aanraking
met een partij
oude onderdelen
van klokken en
machines. Hij
mocht ze hebben
en ging ermee
aan de slag. Zo
ontstonden kunstobjecten die je volgens zijn
bewonderaars zelfs in je wildste dromen niet
kunt bedenken. Zelf noemt hij het ‘futuristische
uitvindingen die zowel inspelen op nostalgie
als op vergezochte toekomstdromen.’

Herinneringen aan
wijkcafé de Tortel
Van midden jaren zeventig tot halverwege
de jaren tachtig was aan de even zijde van de
Tortellaan op de hoek van de Spotvogellaan
eetcafé De Tortel gevestigd. In het pand had
zich eerder een filiaaltje van Albert Heijn
bevonden. Een van de geregelde bezoekers
van het Vogelwijkse horeca-etablissement
was Menno de Rijk, nu woonachtig aan de
Oude Buizerdlaan 24. Menno (93) wil voor dit
wijkblad graag wat oude herinneringen aan De
Tortel opschrijven, maar hij zou het leuk vinden
als hij daarbij enige hulp krijgt van wijkgenoten
die de pub ook frequenteerden.
Bij dezen doet Menno daarom een oproep aan
ieder die (ook) herinneringen aan De Tortel
heeft om deze met hem te delen.
U kunt hem mailen (tigerrack@wxs.nl) of
bellen (070-3256514) maar ook eventueel een
briefje met kroegbelevenissen van weleer bij
hem in de brievenbus werpen.
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Kom met Sander Dekker
praten over onderwijs
Op woensdagavond 24 augustus stelt VVDKamerlid Pieter Duisenberg zijn huis aan de
Kwikstaartlaan 16 open voor een informatie- en
discussieavond over onderwijs. Staatssecetaris
van onderwijs Sander Dekker zal daarbij te gast
zijn. De bijeenkomst, aan de vooravond van het
nieuwe schooljaar, begint om 19.30 uur en zal
duren tot plm. 21.30 uur. De bezoekers worden
ontvangen met koffie, waarna de staatssecretaris
en Pieter Duisenberg elk een korte inleiding zullen houden over de actuele vraagstukken in het
onderwijs, van basisschool tot en met universiteit. Daarna is er volop ruimte voor discussie
en het stellen van vragen, zo u wilt onder het
genot an een glas wijn. Thema’s die aan de orde
zouden kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: ‘Wat
moeten kinderen van de huidige en volgende generatie wel en niet leren?’ of ‘Hoe komen we tot
meer maatwerk voor ieder kind en elk talent?’
Wilt u deze leerzame en boeiende avond
bijwonen en wellicht ook een duit in het zakje
doen, geef u dan op bij Pieter Duisenberg via het
volgende mailadres:
p.duisenberg@tweedekamer.nl

Yoga in St. Albaanskerk
Vanaf 16 september worden in de vergaderruimte naast de vrij-katholieke Sint Albaanskerk
aan de Rietzangerlaan op vrijdagochtend yogalessen gegeven. De yogalerares is Karin van der
Knoop, die haar opleiding in India genoot.
Tijdens de lessen wordt niet alleen aandacht
besteed aan verschillende yogahoudingen, maar
ook aan meditatie, ademhalingsoefeningen en
ontspanningsoefeningen.
Meer informatie: tel. (070) 3450594 of
06-26048742 of kerndans@outlook.com

Kwettertjes
Plaatsingsvoorwaarden
Kwettertjes zijn kleine gratis advertenties over
vraag en aanbod, afkomstig van leden van de
wijkvereniging. Bedrijfsreclame is niet toegestaan, tenzij het gaat om cursussen en lessen.
Aanbevelingen voor huishoudelijke hulp mogen wel,
maar alleen met vermelding van eigen telefoonnummer of mailadres van de referent.
Een advertentie mag maximaal 2x per jaar worden
aangeboden. Aanlevering voor de 18e van elke
maand bij mevr. M. Boutkan, Pauwenlaan 99, tel.
3684333. E-mail: mhboutkan@planet.nl

OPROEP AAN MOTORRIJDERS – Ik zou
het erg leuk vinden om in onze wijk een clubje
samen te stellen van mensen die met elkaar af
en toe leuke motorritten willen maken. Ik
ben sinds kort gepensioneerd en ben in bezit
van een Harley Davidson Dyna Glide uit
2008. Als er mensen zijn die dit initiatief ondersteunen, zou ik op een nader te bepalen datum
met hen af willen spreken om (geheel vrijblijvend) kennis te maken. Bent u geïnteresseerd?
Mail dan naar Stef Schermer Voest
(Haviklaan): sschermervoest@gmail.com
AANGEBODEN – Gezelschapsdame, lief en
uiterst betrouwbaar, biedt zich aan voor alleenstaande ouderen die graag zelfstandig blijven
wonen, maar opzien tegen de eentonigheid en
dagelijkse beslommeringen. Tegen redelijke
vergoeding kan ik u bijvoorbeeld van dienst
zijn bij licht huishoudelijk werk, boodschappen doen, kappers of concert/theater bezoek
e.d. Door mijn werkzaamheden in de woonzorgcentra Oldeslo en Waalsdorp heb ik veel
affectie voor en ervaring in het omgaan met ouderen. U kunt contact opnemen via Cees Gips,
tel. (070) 31 06 049 voor verdere informatie
en referenties.

OPPAS/GASTOUDER GEVRAAGD - Wij
zoeken per half december dit jaar een lieve
gastouder/oppas die onze dochters van 5 en
7 jaar op maandag, dinsdag en vrijdag, buiten
schooltijden kan opvangen in ons huis. Voor
meer informatie (bij voorkeur na 20.00 uur):
06 16 06 8142.
GEZOCHT - Voor mijn pleegkindje in het binnenland van Suriname zoek ik goede, gebruikte
gratis meisjeskleding (1,5 tot 2 jaar). Het gaat
uitsluitend om zomerkleding (korte mouwen).
Ik kom het graag bij u ophalen. Josée van Beek,
Haviklaan 41, tel. (070)35 61 586.

Zomer
De stad is leeg
de zon staart witheet
naar het zwarte asfalt
de huizen van steen
weerkaatsen de hitte
die drukkend smoort
de adem schroeit
honden hangen de tong uit de bek
mensen trekken kleren uit
op het strand
in de verkoelende westenwind
herleeft de stad aan zee

Olga Millenaar
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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: Henrieke Schoenmakers
Tel. 0900-8844. E-mail:
henrieke.schoenmakers@politie.nl

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: buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl

Brandweer:

Bij brand: 112
In alle andere gevallen: (070) 362 11 50
Post Loosduinen/Segbroek tijdens kantooruren:
(070) 359 15 11
Doktersnachtdienst
tel. (070) 346 96 69
Informatie dienstdoende apotheken
tel. (070) 345 10 00
Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190, tel.(070) 353 57 00
Openingstijden Dienst Burgerzaken (paspoorten,
rijbewijzen, uittreksels uit de burgerlijke stand,
verhuizingen etc.): op werkdagen van 08.0014.00 uur, maar op woensdag van 12.00-20.00
uur. Website gemeente Den Haag:
http://www.denhaag.nl
Dierenambulance Den Haag
tel. (070) 328 28 28
Klachtentelefoon gemeente
Tel. 14070
Meldpunt m.b.t. duingebied
hht_boswachters@denhaag.nl of
tel (070) 353.85.11
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WIJKOUDERENWERK

Segbroek / Vogelwijk
Hulp voor zelfstandig wonende ouderen

Burenhulpcentrale Vogelwijk
Tel. (070) 262 99 99 of (070) 205 24 80.
Ouderenconsulent
Voor informatie, advies en bemiddeling op het
gebied van wonen, welzijn en zorgverlening ten
behoeve van ouderen: bel ouderenconsulent
Lizeth Kastelein: (070) 20 52 480.
Wijkbus Segbroek
Voor aanmelding als abonnee (30 euro per kwartaal) en vervoersafspraken: bel tussen 08.30 en
10.00 uur met (070) 368 50 70.
Telefooncirkel
Deze cirkel wordt gevormd door een aantal mensen die elkaar elke dag op vaste tijdstippen bellen
om te weten of alles in orde is. Het dagelijks
contact geeft de deelnemers een prettig en veilig
gevoel. Tel. (070) 205 24 80. Lizeth Kastelein.
Oppasservice
Als u de zorg heeft voor een volwassen huisgenoot die thuis niet alleen kan worden gelaten,
kunt u de oppasservice inschakelen als u er een
paar uur tussenuit wilt. Tel. (070) 205 24 80.

THUISZORG
Florence Gezondheid en Zorg
In woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, kunt u terecht voor alle informatie
op het gebied van zorgvelening.
Tel. (070) 754 55 66.
e-mail: info@florence.nl
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW)
O.a. voor thuiszorg, personenalarmering, etc.
Wijkverpleegkundige HWW: 06-82010709
e-mail: instroom@hwwzorg.nl
Tel: (070) 379 33 00
Website: www.hwwzorg.nl
Evita Zorg Den Haag
e-mail: info@evitazorg.nl
Tel: (070) 31416000
Website: www.evitazorg.nl
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Activiteiten & Clubs
Commissie Kinderactiviteiten
Myra Bruijnis, tel. 06 - 24778822
e-mail: activiteiten@vogelwijkdenhaag.nl
WIJKVERENIGING

Website
www.vogelwijkdenhaag.nl
Postadres wijkvereniging
Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

Bestuur
Voorzitter
Redmar Wolf, Patrijslaan 4
e-mail: voorzitter@vogelwijkdenhaag.nl
Secretaris
Henk Eleveld, tel. 06 16478764
email: eleveld@kabelfoon.nl
Penningmeester
Peter Arends, Spotvogellaan 26, tel. 06 53 18 27 30
e-mail: penningmeester@vogelwijkdenhaag.nl
Overige bestuursleden
- Christian Pick (openbare ruimte)
Sportlaan 165, tel. 06 24859464
e-mail: christian.pick@gmail.com
- Ilonka Sillevis Smitt
Papegaailaan 32, tel. 06 18 81 31 44
e-mail: ilonkasbnb@gmail.com
Contactpersoon voor reservering van
wijkactiviteiten in Heldringschool
Pia Felten,Sportlaan 674, tel.06 416 74 664
e-mail: infopia@ziggo.nl

Ledenadministratie
(voor aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen)

Paul Raasveldt, Patrijslaan 6,
tel. 06 - 24778721,
e-mail: leden@vogelwijkdenhaag.nl

De contributie voor de wijkvereniging (incl. het
maandblad) bedraagt € 15,- per gezin per jaar.
Voor de contributiebetaling wordt een factuur
toegezonden. Rek.nr. wijkvereniging:
IBAN: NL61 INGB 0001783722
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Ouderenactiviteiten
Mieke Douma en Ria Zonneveld
Tel. 3629191 of 3452268
Buurtveiligheid
Coördinator: Willem Ruitenberg
buurtveiligheid@vogelwijkdenhaag.nl
ruitenbw@xs4all.nl
Verkeerscommissie
Frans Dietz, Erik v. Jaarsveld, Stef Tours
e-mail: verkeer@vogelwijkdenhaag.nl
Commissie toekomst HALO-gebied
Rien Huygens, buizerd.ch@hotmail.com
Vogelwijk Energie(k)
Voorzitter: Rutger van Hoogstraten, Fuutlaan 1
Secretaris: Paul Schlotter, Kwartellaan 24
e-mail: info@vogelwijkenergiek.nl
Natuurnetwerk Vogelwijk
Clara Visser, Talinglaan 19, tel. 356 20 31
e-mail: clavi@hetnet.nl
Kustcommissie
Irene van Geest, e-mail: irenevangeest@planet.nl
Cultuurcommissie
e-mail: cultuur@vogelwijkdenhaag.nl
Damesgymnastiek
Donderdag 20.15-21.15, Gymzaal Heldringschool
Ineke Spaanbroek, tel. 365 30 02, ineke@xs4all.nl
of damesgym@vogelwijkdenhaag.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
e-mail: 2566sb7@hetnet.nl
Volleybalclub
Woensdag 20.15-22.00 uur, HALO.
Contact: Willem Korteweg, tel. 06-11928401
Conditietraining voor mannen
di. avond 20.30-21.45 HALO-gebouw
Frank v.d. Maaten, tel. 06 51182353
Vogelwijk huiskamerbridgeclub
Paula Otten, tel. 322 07 57, paul.nld@gmail.com
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landscaping

Advies • Aanleg • Onderhoud
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03
www.bischof.nl
P.E. Bischof, Veursestraatweg 106, 2265 CG Leidschendam

j.gardien@casema.nl

www.gardienschilderwerken.nl

Originele • INKt & TONER • huismerk • VHS * DVD €12,50
Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK • 070-360 99 37 • refillcity.nl

ROOS IJZERHANDEL
Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607
• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf (wij mengen ook elke gewenste kleur)
• Sanitair en elektra
Al bijna 100 jaar
• Plaatsen van hang- en sluitwerk
het vertrouwde adres
• Victorinox Zwitserse zakmessen
in de wijk

www.roosijzerhandel.nl
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Dagopvang

Zo Kinderopvang
aan de Sijzenlaan
Kleinschalige dagopvang
Vaste gezichten op de groepen
Snoezelen met baby’s:
stimuleren van ontwikkeling
met licht, geluid en geur
Peuterplusprogramma:
voor grote peuters (3+)
ter voorbereiding op de
basisschool
Lekker vaak naar buiten
Meer informatie of rondleiding?
Bel of mail Ingrid Delpeut op
t 070 360 87 65 of m 06 521 565 05

e sijzenlaan@zokinderopvang.nl.
w www.zokinderopvang.nl

HANENBURGLAAN 266 - 2565 HC DEN HAAG - 070 360 52 92

snijbloemen - perkgoed - zaden - planten - bollen
vaste planten - potten - heesters - manden
(biologische) bestrijdingsmiddelen - (fruit)bomen
sfeerartikelen - gras - groenteplantjes - grond
gereedschap - vijverplanten

bezorgen mogelijk

Al meer dan
45 jaar een begrip
in Den Haag

WWW.TUINCENTRUMNIEUWHANENBURG.NL

Aannemersbedrijf

Dennis Blok bv
nieuwbouw, verbouw & renovatie

Orchideestraat 28 Den Haag
tel. 070 345 78 70 / 06 518 267 97

www.dennisblok.nl
De Vogelwijk juli/augustus 2016
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PER SONEN- EN FAMILIERECHT
NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

STATENL AAN 1
2582 G A DE N HAAG
070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

Welkom bij onze apotheken!
Vogelwijk
Bohemenwijk Apotheek

Laan van Meerdervoort 1306
tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek

Akeleistraat 35m
tel. 070-30 89 800
www.akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren

Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
www.apotheekvanlaaren.nl

De Akelei Apotheek, Bohemenwijk Apotheek en Apotheek van Laaren zijn
gevestigd dicht bij u in de buurt. Wij werken nauw samen met alle huisartsen in de
wijken en bieden receptgemak voor uw herhaalmedicatie en bezorgen gratis aan
huis. De apothekers en assistentes staan voor u klaar voor advies en al uw vragen.
Kom langs of bel voor kennismaking met onze apotheken.
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Verhuizen is nooit gemakkelijk, en brengt altijd heel wat
rompslomp met zich mee. Wij weten dat, en helpen u graag
bij het inrichten en decoreren van uw nieuwe thuis.
Deco Home van der Wallen is een ‘full
service’ woninginrichter waar ouderwetse kwaliteit en service nog steeds
heel belangrijk zijn. Gratis interieuradvies, persoonlijk advies en vakwerk. Dat
zijn de pijlers van ons familiebedrijf.
Peter en Jetske van der Wallen staan
voor u klaar om u te helpen met de keuze van de juiste kleur verf of behang.
Maar ook om u te helpen de juiste keuze te maken als het gaat om zonwering,
gordijnen of een nieuwe vloer.
Dankzij de uitgebreide collecties van
alle bekende kwaliteitsmerken is een
keuze makkelijk gemaakt; bij ons vindt
u alles onder één dak! Tapijt, laminaat,

houten vloeren, overgordijnen, vitrages
en inbetweens, zonwering, verf en
behang.
Wij stofferen ook uw trappen, naaien
nog ambachtelijke lopers, zelfs uw
oude maar zo geliefde meubels kunt u
door ons opnieuw laten stofferen! Echt
vakwerk voor ieder budget. Smaakvol,
kleurrijk, en altijd van goede kwaliteit.
Een eigen team van schilders, behangers, stoffeerders en monteurs staat
klaar om alles vakkundig af te werken.
We helpen graag met een planning,
zodat u op de dag van verhuizing direct
kunt genieten van uw nieuwe huis!

Fahrenheitstraat 620, 2561 DL Den Haag
Fahrenheitstraat
620 - 2561 DL Den Haag
Tel.: 070 - 360 37 07, www.decohomevanderwallen.nl
Tel.: 070 - 360 37 07 - www.decohomevanderwallen.nl

Dames en Herensalon

Top Hair Fashion
volgens afspraak

070 - 360 80 80
Goudenregenstraat 269a

2565 ET ’s-Gravenhage
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2016: tijd voor mindfulness!

ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR

Een sterke betrokkenheid, met 30 jaar ervaring
Bijwerken van alle administraties

Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en
activiteiten?

Opmaken en controle jaarrapporten
Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Mindfulness helpt je om in het leven van alledag weer
ruimte te ervaren en meer te genieten

Bijwerken van loonadministraties voor alle
bedrijfstakken
Verzorging van aangifte Inkomstenbelasting voor
particulieren

Schrijf je nu in!

Mezenlaan 31, 2566 ZB Den Haag
Tel. 070 - 3238615/3685803, fax 070 - 3683042

1945-2015

www.nu-n-nu.nl

www.zwager.net

Daal en Bergselaan 56A :: Den Haag
Leontine Lenferink :: 06-28912550 :: info@nu-n-nu.nl

Elke bijdrage, hoe klein ook,
maakt de wereld van
nierpatiënten weer groot.

70 jaar

Dé ijzerwaren/gereedschappen/
bouwbeslag speciaalzaak
van Den Haag

Startdatum: dinsdagavond 6 of
woensdagochtend 7 september

30.000
artikelen
uit voorraad
leverbaar

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Sneeuwklokjestraat 29-51
2565 GM Den Haag Telefoon (070) 312 34 74

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto verzorgen.
Wij zijn bekend met alle merken.
• Dealer van

•
•
•
•
•
•

APK
onderhoud / reparatie algemeen
onderhoud / reparatie airco
schadeherstel
verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
haal- en brengservice

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Sneeuwbalstraat 138a - 2565 WG Den Haag - (070) 3452137 - info@sneeuwbal.nl - www.sneeuwbal.nl
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Schildersbedrijf Ad Snijders
Distelvinkenplein 12

De praktijk in uw wijk

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie

Uitvoering van alle schilderwerken
Kwaliteit in de garantie en
garantie in de kwaliteit
Houtrustlaan 24 ‘s-Gravenhage

070-3649523 of 0630791871

Voor meer informatie over onze specialisaties en hoe u
zich kunt aanmelden, kijk op: www.velfysio.nl
Of bel: 070 – 365 56 16

Email: adma@casema.nl

www.schildersbedrijf-adsnijders.nl

Ik help u graag met het onderhouden van uw
tuin, het gazon, de vijver, de borders en natuurlijk
ook zaag- en snoeiwerk

Heeft uw tuin een
opknapbeurt nodig?

Tel. 06 44601234 voor informatie of stuur een
email naar: loeskuiper7@gmail.com

Loes Huis en Tuindiensten
el
Wijnwink

“de Wijnmakelaar”
Dé wijnspeciaalzaak!
Groot assortiment;
Betaalbaar;
Service!

Uitsluitend wijnen van gerenommeerde wijnhuizen
altijd 10% korting per fles
altijd 15% korting per doos van 6 flessen
heeft u een favoriete wijn?

wij kopen deze voor u in of hebben een perfect alternatief.

En! Vergeet onze huiswijn niet:

Zinc!

Heerlijke, eerlijke wijn in een robuuste liter fles voor een zachte prijs!

Graag tot ziens!

Robert & Renée Hulst

www.dewijnmakelaar.com
GOUDSBLOEMLAAN 148 DEN HAAG
VERKOOP@DEWIJNMAKELAAR.COM
070 346 23 12

OPEN : MAANDAG 13:00 TOT 18:00
DI. T/M VR. 11:00 TOT 18:00
ZATERDAG 10:00 TOT 17:00
DONDERDAG KOOPAVOND TOT 19:00
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SCHEVENINGSE MAKELAARS
voor regionaal onroerend goed
ALTIJD DUIDELIJK

makelaars@devilee.nl
Telefoon 070 352 42 01

Prins Willemstraat 31
2584 HT Scheveningen

Particuliere thuiszorg van

U bent gewend om zelf uw keuzes te maken.
Die behoefte wordt niet minder als u plotseling
extra zorg nodig hebt. Bij Florence Allure staan
uw wensen daarom centraal. U bepaalt zelf:
Welke zorgverlener bij u over de vloer komt
Op welk tijdstip de zorgverlening plaatsvindt
Wat u hiervoor betaalt
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Vragen? Wij
helpen u graag!
Florence Allure
T 070 - 41 31 009
E florenceallure@florence.nl
W www.florence.nl/allure

