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Beste wijkgenoten,

Op het moment dat dit wijkblad bij u op de mat valt, is 2019 al ruimschoots begonnen. 

Maar bij het samenstellen van het blad is het jaar nog pril: voor velen een periode van 

goede voornemens en nieuwe plannen. 

Dit nummer biedt hiervoor aanknopingspunten genoeg: doen uw kinderen dit jaar mee 

aan de zeepkistenrace of neemt u hen mee naar de Museumnacht Kids? Wordt u dit 

jaar vrijwilliger bij het Aandachtscentrum, gaat u mee met een vogelwanding door de 

wijk of met een excursie van de CCB? Gaat u het nieuwe recept uitproberen of het boek 

lezen van wijkgenoot Ties Ament? Natuurlijk is er ook aandacht voor ontwikkelingen 

in de wijk, zoals de gang van zaken rond HMC Bronovo - al is er op moment van schrij-

ven nog niet veel bekend - en het Willem Royaardsplein. Daarnaast leest u over de 

wijkbus, kunt u zich verdiepen in de band tussen het Benoordenhout en (jawel!) ADO 

en kijkt u straks misschien met andere ogen naar de grote vogels die rondscheren 

boven onze wijk.

Voor deze kersverse hoofdredacteur ging het jaar voortvarend van start: een week na 

mijn aantreden diende de eerste deadline zich aan. Gelukkig was Willemien de Vlieger 

steeds bereid tot advies en hulp. Toen zij mij eind vorig jaar vroeg om haar op te volgen 

als hoofdredacteur van het wijkblad heb ik daar uiteraard goed over nagedacht. 

Uiteindelijk viel de beslissing me niet zwaar: ik houd van bladen maken en heb daar er-

varing mee - ik ben nu zo’n acht jaar met veel plezier eindredacteur van het kerkblad 

Onderweg. Bovendien zie ik het als een mooie kans om onze wijk en haar bewoners op 

een nieuwe manier te leren kennen. En dat gebeurt ook al: in de korte periode dat ik 

hoofdredacteur ben, heb ik meer wijkgenoten leren kennen en heb ik al plezierig met 

een aantal van hen samengewerkt.

Ik mag voortbouwen op het werk van Willemien, die een prachtig blad achterlaat. 

Intussen beginnen er ook nieuwe ideeën te borrelen. Natuurlijk blijft het wijkblad u in-

formeren over ontwikkelingen en activiteiten in onze wijk, cultuur, historie, bijzondere 

wijkgenoten, vrijwilligerswerk en nog veel meer. Het wijkblad is er tenslotte voor u, 

voor ons wijkgenoten. 

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

WIJKBLAD
BENOORDENHOUT
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Zoals u gemerkt heeft, hebben we in-
middels een nieuwe hoofdredacteur 
(Anne-Helene Borgts). We zijn hoopvol 
gestemd dat ons mooie wijkblad een 
nieuw impuls gaat krijgen op de funda-
menten die de vorige (Willemien de 
Vlieger) gebouwd heeft. Op deze plaats 
zijn wij aan haar een woord van dank 
verschuldigd, want zonder haar was het 
blad nooit geworden wat het nu is.

Het HMC heeft haar plannen met betrek-
king tot het Bronovo inmiddels bekend 
gemaakt en de wijkvereniging heeft de 
media opgezocht. Het heeft resultaat 
gehad, want de lokale politiek heeft hier 
met een spoeddebat in de gemeenteraad 
van Den Haag op gereageerd. De ge-
meenteraad en de wethouder voelen 
zich verantwoordelijk en zien erop toe 
dat alle partijen die bij de inrichting van 
de toekomstige zorg in onze wijk een rol 
moeten spelen, betrokken worden. HMC 
wil ons graag betrekken, maar wij willen 
er zeker van zijn dat ons (wijk)belang 
behartigd wordt en we zullen daarom 
niet aarzelen de hulp van de politiek 
daarbij in te roepen. Op 30 januari vindt 
een informatieavond plaats. 

Het zou mij verbazen als mijn medewijk-
bewoners daar niet uitstekende vragen 
gaan stellen. 

De wijkvereniging kijkt met gemengde 
gevoelens terug op de invoering van het 
huidige Openbaar Vervoerplan voor 
onze wijk en wil voorkomen dat er aan 
het eind van dit jaar weer actie gevoerd 
moet worden om ongewenste effecten te 
beperken. 

We zijn met de gemeente in gesprek om 
in het eerste kwartaal van dit jaar een 
vervoersonderzoek uit te voeren over de 
behoefte naar openbaar vervoer in onze 
wijk. Dit bestaat uit een analyse van be-
staande vervoersgegevens (met name 
gebruikers oude buslijn 18), interviews 
met bewoners uit de wijk (Uilennest, 
Clingendael), een enquête in de gehele 
wijk (digitaal en papier), een verdie-
pingssessie met de doelgroepen (de ex-
buslijn-18-reizigers, bewoners en werk-
nemers van met name ANWB/Clingen-
dael en NEBO, winkeliers in de Van 
Hoytema-straat), de uitwerking van de 
uitkomsten door experts en presentatie 
van het onderzoek in maart. 

We hebben haast, want vóór de zomer 
willen we ervan overtuigd zijn dat het 
Openbaar Vervoersplan 2020 overeen-
komt met de behoefte in onze wijk.

De wijkvereniging is ook actief rond het 
Willem Royaardsplein. We hebben een 
vragenlijst ontwikkeld om de behoefte 
aan winkels van onze wijk te inventarise-
ren en ook deze wordt in het eerste kwar-
taal uitgevoerd. De uitkomst wordt door 
ons ingebracht in de zogenaamde 
Brancheringscommissie, die als doel 
heeft de behoefte aan winkels in de wijk 
te bepalen. 

De wijk bestaat niet alleen uit ouderen 
en politici. Teneinde ook jeugd meer 
aan de wijkvereniging te binden, heb-
ben we met de Scoutinggroep Stanley 
55 in Arendsdorp afgesproken dat zij 
de verspreiding van ons mooie wijk-
blad op zich zullen nemen. We zijn 
ervan overtuigd dat gedoe rond de ver-
spreiding tot het verleden zal behoren.

Ons wijkcentrum 't Benoordenhuis sch-
reeuwt nog steeds om vrijwilligers. 
Ook de oproep voor een duizendpoot 
die het coördineert, heeft nog weinig 
opgeleverd. Zonder vrijwilligers is ons 
wijkcentrum niet levensvatbaar en het 
kan niet de bedoeling zijn dat be-
stuursleden naast hun fulltime job, 
gezin en bestuursactiviteiten ook deze 
rol voor hun rekening nemen. 

Kortom: wederom een oproep om u als 
vrijwilliger te melden om mee te hel-
pen aan het openhouden van 't 
Benoordenhuis.

Chance Pennington de Jongh

Van de voorzitter
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R O G I E R
B O T T I N G

Gespecialiseerde fysio- en craniosacraal 
therapeut voor 1 op 1 behandeling.

Aan-huis behandeling mogelijk.

Medisch Centrum Loudon
Loudonstraat 118 B
2593 WB Den Haag
+31 6 24 26 76 57

- alle bewegingsklachten
- holistische benadering
- kaakfysiotherapie
- preventieve check-ups

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

         Het team van stomerij Pols strijkt alles met de hand.Ook kunt u bij 
ons terecht met uw gordijnen, dekbedden, slaapzakken, lakenpakketten 
en huishoudwas.

        Our professionals all iron your laundry by hand! But we also dry 
clean your curtains, sleeping bags, linens,  comforter and your regular 
laundry. 

Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Sylvia van der Spek

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl
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In dit artikel leggen we u graag uit wat 
de Wijkbus Haagse Hout (verder: wijk-
bus) inhoudt en hoe en waarvoor u de 
wijkbus kunt gebruiken. We realiseren 
ons daarbij terdege dat de wijkbus niet 
de oplossing is voor het verbeteren van 
het openbaar vervoer in het Be-
noordenhout. Daarvoor start in het 
eerste kwartaal van dit jaar een mo-  
biliteitsonderzoek om de vervoers-           
behoefte in kaart te brengen en om op 
basis daarvan met oplossingen te 
komen die aansluiten bij de vervoers-
vraag. Dat onderzoek start met een en-
quête waaraan iedereen in de wijk kan 
deelnemen. Zodra het zover is informe-
ren we u hierover via andere     commu-
nicatiekanalen zoals een nieuwsbrief 
en onze Facebook-pagina.

Wat is de wijkbus?
De wijkbus is een kleine bus, voor 
maximaal zeven passagiers, die gere-
den wordt door vrijwilligers. Deze laat-
sten zijn wijkgenoten die zich belange-
loos inzetten om ouderen en minder-
validen van A naar B te brengen en 
- indien mogelijk - weer terug. Hiermee 
vervullen zij de behoefte aan vervoer 
voor hen die niet of lastiger gebruik 
kunnen maken van het openbaar ver-
voer. De wijkbus is niet geschikt voor 
mensen in een rolstoel; daarvoor is 
speciaal vervoer beschikbaar. Rollators 
zijn wel toegestaan in de wijkbus.  

Wanneer en waar rijdt de wijkbus?
De wijkbus rijdt van maandag tot en 
met vrijdag van 08.45 tot 12.00 en van 
13.00 tot 16.45 en op zaterdag van 

09.00 tot 12.00 uur. De wijkbus kan 
wijkgenoten op afspraak naar alle loca-
ties brengen in de wijken Benoorden-
hout en Bezuidenhout en naar Resi-
dence Chateau Bleu, winkelcentrum 
Mariahoeve en het Centraal Station. Er 
is geen minimale afstand, wel een 
maximale afstand. Wanneer het adres 
waar u heen wilt niet in de zone ligt 
waarbinnen gereden mag worden, kan 
de wijkbus u bij een OV-knooppunt af-
zetten, van waaruit u uw reis kunt 
voortzetten. Verder staat de organisa-
tie open voor nieuwe suggesties. 
Mochten er voldoende wijkgenoten 
zijn die op een vaste dag bijvoorbeeld 
naar de Centrale Bibliotheek in het 
centrum van Den Haag willen, dan zou 
dat geregeld kunnen worden. 

Hoe maakt u gebruik van de wijkbus?
U kunt donateur worden voor € 25 per 
kwartaal, ongeacht het aantal ritten. 
Echtparen en mensen die samenwo-
nen of mensen met eigen begeleiding 
betalen € 30 per kwartaal. Dit lidmaat-
schap kan te allen tijde worden opge-
zegd. Als u gebruik wilt maken van de 
wijkbus, dan moet u minimaal één dag 
van tevoren een afspraak maken. Dat 
kunt u doen door op maandag tot en 
met vrijdag tussen 10.00 en 11.15 uur 
te bellen naar het meldpunt: 070-
3477498. Voor een rit op maandag 
dient u dus de afspraak op de vrijdag 
ervoor te maken. Als u voor de eerste 
keer gebruik wilt maken van de wijk-
bus, dan kunt u bovenstaand telefoon-
nummer bellen om een afspraak te

Ruimtelijke ordening
De wijkbus als extra alternatief om mobiel te blijven
Wilt u met vriendinnen een kopje koffie drinken op de Van Hoytemastraat, maar bent u                             
minder mobiel en kunt u niet of moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer?                                                                   
Wilt u naar het Centraal Station om daar de trein te nemen, maar is het lopen naar de dichtstbijzijnde 
halte van de bus te ver voor u? Wilt u boodschappen doen, maar rijdt er geen bus meer in uw buurt? 
Heeft u een afspraak bij de arts en heeft u geen zin om lang buiten te moeten staan                                     
wachten op de taxi? Dan is de Wijkbus Haagse Hout wellicht een goed alternatief voor u.
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Kerstlunch 
Naast al onze excursies was ook onze 
traditionele kerstlunch in Chateau Bleu 
weer een groot succes. We hebben ge-
noten van het heerlijke menu (zie ook 
bijgevoegde foto van Gieneke Talsma) 
en het gezellig samenzijn in de donker-
ste tijd van het jaar.

Programma februari
Op 13 februari gingen we naar de ten-
toonstelling 'Caravaggio en Europa' in 
het Centraal Museum in Utrecht. Op 14 
februari gaf kunsthistorica Marjolijn 
van Delft een lezing over 'De schoon-
heidsidealen bij mannen door de eeu-
wen heen' in ‘t Benoordenhuis, waarna 
we op 21 februari naar de tentoonstel-
ling 'Goden van Egypte' in het Rijks-
museum voor Oudheden in Leiden 

gaan. Op 23 februari hebben we weer 
een themamaaltijd in Chateau Bleu 
(met als thema 'pannenkoeken'). In 
maart bezoeken wij het Rijksmuseum 
in Am-sterdam voor de tentoonstelling 
van alle werken van Rembrandt uit 
eigen depot en het Dordrechts Museum 
voor de tentoonstelling 'Werk, Bid en 
Bewonder.' 

Het verdere programma voor maart en 
april 2019 wordt op het moment van 
schrijven vastgesteld. Dat programma 
kunt u vinden in onze nieuwsbrief die 
dezer dagen op papier naar de leden en 
donateurs wordt gezonden. Het pro-
gramma is ook voor een ieder op de 
website van de wijkvereniging in te 
zien: ga daarvoor naar www.wvbn.nl, 

open de website, klik op het tabblad 
'wijkvereniging' en klik ten slotte 
onder 'ContactClub Benoordenhout' op 
het tabblad 'Nieuwsbrief '.

Word lid of donateur
Voor deelname aan de meeste activitei-
ten van de CCB (lunches, diners, koffie-
bijeenkomsten en excursies) moet u lid 
of donateur van de CCB zijn. Alleen de 
lezingen (in 't Benoordenhuis) zijn ook 
voor anderen toegankelijk, tegen beta-
ling van € 5. Alleen inwoners van het 
Benoordenhout kunnen CCB-lid wor-
den. Woont u buiten onze wijk, dan 
kunt u CCB-donateur worden. Om lid of 
donateur van de CCB te worden, moet u 
ook lid of donateur van de wijkvereni-
ging zijn. 

Als lid of donateur van de CCB betaalt u 
€ 9,50 per persoon per jaar, naast uw 
jaarlijkse contributie als lid of dona-
teur van de wijkvereniging. Voor de 
CCB kunt u zich aanmelden bij Rinia de 
Bruin (rinia.db@zonnet.nl of tel. 070-
3282477). Daarbij kunt u zich, als u 
nog geen lid of donateur van de wijk-
vereniging bent, tegelijk ook voor de 
wijkvereniging aanmelden.

Jan van Kreveld
06-477 871 09 
jh.vankreveld@ziggo.nl

maken. Men zal u vragen naar uw 
naam, geboortedatum, telefoonnum-
mer en adres. Tijdens uw eerste rit 
ontvangt u dan een aanmeldingsformu-
lier, dat u thuis kunt invullen en daarna 
per post kunt opsturen. 

De wijkbus rijdt doorgaans een strak 
schema en vraagt u om vijftien minu-
ten voor aanvang van de rit thuis klaar 
te staan. U hoeft niet buiten te wach-
ten, maar als er bij u wordt aangebeld, 
wordt u wel geacht om uw jas aan te 
trekken en naar buiten te komen. Voor 

meer informatie kunt u contact opne-
men met het algemene telefoonnum-
mer van de wijkbus: 070-3477498. Zij 
kunnen u ook een folder toesturen, 
waarin u alle informatie nog eens rus-
tig door kunt lezen.

Tot slot
We realiseren ons terdege dat door de 
opheffing van buslijn 18 en het inkor-
ten van de route van buslijn 20 het 
openbaar vervoer in het Benoorden-
hout significant verslechterd is. Wij 
willen de wijkbus niet presenteren als 

oplossing voor de achteruitgang van 
het openbaar vervoer in onze wijk, 
maar wel als een alternatief dat er ho-
pelijk voor zorgt dat ouderen en min-
dervaliden in onze wijk niet geïsoleerd 
raken. 

Elisabet Molenaar
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Plan voor energietransitie
Wij moeten ons in het Benoordenhout 
voorbereiden op het tijdperk zonder 
aardgas. Dit hoeft overigens geen gas-
loos tijdperk te zijn. Wellicht gaan we 
gebruik maken van een duurzaam gas. 
Transport via bestaande gasleidingen 
is dan een optie.

Op dit moment weten we nog niet over 
welke middelen wij in de toekomst zul-
len beschikken om onze gebouwen te 
verwarmen. DuurSaam BenoordenHout 
en de wijkvereniging zijn gestart met 
het ontwikkelen van een transitieplan. 
Dit plan komt tot stand in samenspraak 
met de gemeente en gevestigden in de 
wijk en met betrokkenheid van nood-
zakelijke andere partijen.

De wijkvereniging en DuurSaam Ben-
oordenHout willen graag een groot 
draagvlak vanuit de wijk voor toekom-
stige ontwikkelingen. Daarom komt er 
een klankbordgroep en worden her-
haaldelijk grote bijeenkomsten georga-
niseerd. U bent van harte uitgenodigd 
om hieraan constructieve bijdragen te 
leveren.

Verduurzamen van onze woningen
Veel mensen denken bij verduurzamen 
van de woning eerst aan zonnepanelen 
of een warmtepomp. Toch is het veel 

beter om eerst te investeren in wonin-
gisolatie. Door het warmteverlies te 
beperken, bespaar je uiteindelijk het 
meest. Als we naar de klimaatdoelen 
van de overheid kijken, dan moet ook 
de warmtevraag echt als eerste naar 
beneden.

Begin eenvoudig met het dichten van 
kieren en gaten. Isoleer warme leidin-
gen en pas radiatorfolie toe. Zoals in 
het decembernummer is beschreven, 
kunt u verder veel verlies voorkomen 
met isolatieglas, dak- en vloerisolatie. 
Isoleren aan de binnenkant van de 
gevel is ook een optie. 

Zorgt u wel altijd voor voldoende ven-
tilatie. We wachten nog op maatregelen 
van de regering. Waarschijnlijk komt  
er een financieel voordeel voor men-
sen die oude woningen beter gaan 
isoleren.

Werkgroep energie besparen
In januari van dit jaar zijn werkgroe-
pen gestart met voorbereidingen in het 
kader van het transitieplan voor de 
wijk. Op de afbeelding kunt u de ver-
schillende vensters zien van ons 
Energiehuis. Ieder venster daarvan re-
presenteert een thema waaraan een 
groep wijkgenoten werkt. 

Zo zijn we gestart met een werkgroep 
Energie Besparen. Deze verdiept zich 
in de beste manieren om in ons type 
gebouwen te isoleren. Harry Gernaat, 
bestuurslid van DuurSaam Benoorden-
Hout, is coach verduurzaming en aan-
spreekpunt voor de groep. Isoleren is 
voor veel woningen in onze wijk best 
lastig zonder de karakteristieke uit-
straling van de woning aan te tasten. 
De leden gaan daarom op zoek naar 
best practices in de wijk. 

Als u uw woning al hebt geïsoleerd, 
laat het ons dan weten op het mail-
adres duursaambenoordenhout.hjg@
gmail.com. Uw informatie en ervarin-
gen delen wij vervolgens op 
www.duursaambenoordenhout.nl. 
De groep zal ook onderzoeken of het 

mogelijk is kostenbesparingen te reali-
seren door collectieve acties, mogelijk 
in samenwerking met de      
WoonWijzerWinkel.

Wat te doen als uw cv aan 
vervanging toe is?
Als uw cv-ketel nu op zijn laatste benen 
loopt, is het natuurlijk de vraag of u 
een nieuwe ketel moet laten installe-
ren. Of wordt het een warmtepomp? 
Bij een cv-ketel gaat het om een bedrag 
in de orde van € 1.500. Een warmte-
pomp kost een veelvoud van dat be-
drag en vereist mogelijk aanpassing 
van de warmtedistributie in uw wo-
ning (andere/meer radiatoren of vloer-
verwarming). Kostbaar dus.

Komt er over vijf of tien jaar een warm-
tenet in de wijk - dat zou kunnen - dan 
is aansluiting daarop waarschijnlijk 
beter dan een individuele warmte-
pomp, gelet op de prijs en zekerheden. 
Bovendien is een warmtenet optimaal 
bij zoveel mogelijk aangesloten wonin-
gen. Het is verstandig om voorlopig 
nog te wachten met de warmtepomp 
tot er meer duidelijk is en indien nodig 
de cv-ketel te vervangen. Daarom is het 
ook van belang dat u de ontwikkelin-
gen blijft volgen via het wijkblad en de 
eerder genoemde website van Duur-
Saam BenoordenHout.

DuurSaam BenoordenHout

DuurSaam
Houd de warmte in huis, begin met isoleren!

070fotograaf.nl
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Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

Magda Oord • Tennispark WW • van Hogenhoucklaan 35
070 - 3062505 / 06-53685547 • magdaoord@kpnmail.nl

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE

RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

• Verbouwingen • Renovatie • Schilderwerk • Badkamers • Dakwerk • Timmerwerk • Installatiewerk • Tegelwerk • Stukadoorswerk • Onderhoud •

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

E: info@roeverbouw.nl
W: www.roeverbouw.nl

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2015  VCA*2008/5.1

KENNIS, VAARDIGHEID EN COMMUNICATIE
Roever Bouw B.V. is een deskundig aannemersbedrijf voor verschillende bouw-
projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
ren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen van eigenaren, woning-
bouwcoöperaties en de zakelijke markt
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WhatsAppgroepen
Onder het motto ‘Voorkomen is beter 
dan genezen’ zijn we in Benoordenhout 
buurtpreventie-WhatsAppgroepen be-
gonnen. Bent u nog niet aangesloten? 
Aanmelden kan nog steeds door een 
mail met uw adres en mobiele nummer 
te sturen naar wapp@wvbn.nl.

Maak het zakkenrollers en dieven 
lastig! 
Dieven maken dankbaar gebruik van 
de slordigheid en onoplettendheid van 
mensen. Een tas die onbewaakt in een 
winkel staat, een betaalpasje waar de 
pincode op staat: echte buitenkansen 
voor een dief! Op drukke plaatsen, 
zoals in de tram en op de markt, slaan 
zakkenrollers graag hun slag. 

Van de politie kregen we de volgende 
tips:   
1 - Stop uw geld altijd goed weg.       
Bewaar uw portemonnee niet in de 
achterzak of in de tas van de rollator. 
Een binnenzak of een halstasje zijn 
veel veiliger om uw geld op te bergen. 

Zorg ervoor dat betaalpassen altijd ge-
scheiden opgeborgen zijn. Doe bijvoor-
beeld de ene pas in uw binnenzak en 
de ander in een tas met het hengsel 
kruislings om uw schouder. 
  
2 - Neem niet meer contant geld mee
dan u nodig hebt. Bijna alle winkels
hebben een betaalautomaat. 
  
3 - Wilt u geld opnemen bij een geld-
automaat, doe dit dan zoveel mogelijk 
overdag (voorkom afgelegen pinauto-
maten) en laat u niet afleiden tijdens 
het pinnen. Neem als het kan een ver-
trouwd persoon mee. 
  
4 - Een pincode is persoonlijk.
Niemand hoeft uw pincode te kennen. 
Ook bankmedewerkers of de politie 
vragen nooit om uw pincode. Schrijf de 
code nooit op uw pasje of op een 
briefje, maar verzin een slim ezels-
bruggetje. Laat ook niemand mee-        
kijken bij het intoetsen van uw code. 
Houd uw hand ervoor en durf te vragen 
om meer privacy. 

5 - Als de pinautomaat niet goed werkt, 
gebruik hem dan niet. Ga in geen geval 
in op de hulp van onbekenden die u bij-
voorbeeld aanbieden om uw pincode 
voor u in te toetsen. 
  
6 - Draag uw tas aan de kant van de 
huizen. Het is dan voor kwaadwillende 
(brom)fietsers lastiger om de tas af te 
pakken. 
  
7 - Wanneer uw tas toch afgepakt 
wordt, probeer dan niet de tas ten 
koste van alles vast te houden. U loopt 
het risico dat u daarbij valt en u be-
zeert. Trek de aandacht van de mensen 
om u heen door hard te roepen. Bekijk 
de dader zo goed mogelijk om een sig-
nalement te  kunnen geven. De politie 
heeft dan meer kans om hem of haar 
op te sporen.  

Onze wijk
Veilig in Benoordenhout

62 vuilniszakken vuurwerkafval 
Terwijl Den Haag nog sliep, ging een 
groep moslims van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap op nieuwjaars-
dag in alle vroegte de straat op om 
vuurwerk op te ruimen. Al om 6.30 uur 
’s ochtends verzamelden zij zich in de 
Mobarak moskee. Na het eerste gebed 
van het jaar gingen ze de straat op. 
Ruim 44 leden deden mee aan het 
vuurwerk opruimen en er werden ruim 
62 vuilniszakken gevuld. 

In het Benoordenhout werden de Oost-
duinlaan tot aan de Nassaubuurt, de 
Van Alkemadelaan en diverse zijstra-
ten schoongeveegd. 

De leerstellingen van de islam onder-
wijzen moslims om dienstbaar te zijn 
in de samenleving. De schoonmaakac-
tie is een van de vele acties die de ge-
meenschap door het jaar heen houdt 

als een gebaar van nabuurschap 
en dienstbaarheid: het nieuwe jaar 
beginnen met een goede daad. 

Rehan Waheed

Daniella Gidaly en 
Rudolph van Dusseldorp



Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage • Neem nu contact op voor een vrijblijvende
afspraak of kom in de winkel langs!! Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl 
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Vanwege het aanhoudende succes van 
de jaarlijkse Zeepkistenrace is besloten 
de race dit jaar weer te organiseren, 
hoogstwaarschijnlijk op zondag 26 
mei. Zoals jullie inmiddels gewend zijn, 
vindt het evenement plaats in Clingen-
dael. 

We zouden het enorm leuk vinden als 
er heel veel deelnemers zijn en roepen 
daarom alle straten in Benoordenhout 
op om met de hele straat een zeepkist 
te bouwen en als straat mee te doen. 
We zien de Racende Roelofstraat, de 
wegpiraten van de Weis, de Durfals van 
de Duchattel of Waanzinnigen van de 
Wassenaarseweg al aankomen. 

Zoals gewoonlijk heeft de Zeepkisten-
commissie een klein voorraadje zeep-
kisten staan, maar als je nu vast begint 
met bouwen dan moet het met gemak 
lukken om in mei met een prachtige 
zeepkist mee te kunnen doen. We heb-
ben voor de liefhebbers ook flink wat 
wielen die onmisbaar zijn voor een 
goede zeepkist. Mail even naar bwe-
ijman@gmail.com voor meer informa-
tie of om wat wielen op te halen. 
Details over het evenement, zoals de 
definitieve datum, aanvangstijden en 
regelement staan in het volgende 
wijkblad.

Bart Weijman

Zeepkistenrace zondag 26 mei

Verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Delfland 
Een wijkgenoot kandidaat
Op 20 maart a.s. zijn er waterschaps-
verkiezingen, in ons geval voor het 
Hoogheemraadschap Delfland. Het wa-
terschap staat verder weg van ons da-
gelijks leven dan de gemeente. Toch is 
het niet alleen de oudste bestuurlijke 
organisatie van ons land, zij wordt ook 
steeds belangrijker. 

Delfland zorgt voor ‘droge voeten’. Dat 
blijft belangrijk. Is bijvoorbeeld een an-
dere aanvoerweg van de parkeergarage 
aan het eind van de Zwolsestraat denk-
baar als deze door de zeewering loopt? 
Later is daar het werk van waterzuive-
ring bijgekomen. Nieuwe taken zijn het 
samen met anderen de gevolgen van 
klimaatverandering tegengaan (door 
waterberging, of meewerken aan het 
tegengaan van ‘urban heat’ effecten 
in Den Haag) en het uitbrengen van 
een ‘watertoets’ bij ruimtelijke plan-
nen in het kader van de nieuwe 
Omgevingswet.

Een deel van de bestuurders bezet ‘ge-
borgde zetels’, bijvoorbeeld voor de 
landbouw. Het merendeel wordt geluk-

kig gekozen. Hiertoe zijn er partijen die 
alleen in waterschappen opereren, 
maar er doen ook enkele landelijke po-
litieke partijen mee. Omdat alle be-
stuurders doordrongen zijn van het be-
lang van hun taak, zijn de politieke 
verschillen kleiner dan elders. Maar ze 
zijn er wel, bijvoorbeeld over de vraag 
hoe hoog de waterschapsbelastingen 
moeten zijn, hoeveel geld je wilt uit-
trekken voor schoon zwemwater en of 
je vindt dat mensen met een heel kleine 
beurs evenveel moeten betalen als an-
deren. Daarom is stemmen belangrijk.

Als u het nuttig vindt op iemand te 
stemmen die ook in het Benoordenhout 
woont en ervaring heeft in dit soort be-
stuur, dan kan dat: Pieter Boot staat nr. 
8 op de PvdA-lijst. Ik ben daar plaats-
vervangend lid (dan zit je niet in de 
‘verenigde vergadering’, maar wel in 
een specifieke commissie ter voorbe-
reiding daarvan en denk je mee over de 
hoofdlijnen van een fractie) en ik hoop 
dat te blijven.

Pieter Boot

070fotograaf.nl

070fotograaf.nl
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Uitnodiging vogelwandeling 
in Clingendael en Oosterbeek 

De redactie krijgt aardige reacties op de rubriek 
Buurtvogels. Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o. biedt de 
lezers van dit blad graag een vogelwandeling aan. Met als 
gids een ervaren vogelkenner wandelt u door Clingendael 

en Oosterbeek. Het is een goede manier om kennis te 
maken met al het moois om u heen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden

Gedacht wordt aan een wandeling eind maart. De meeste 
vogels zijn dan terug uit warmere streken en er zit nog 

nauwelijks blad aan de bomen. Dat betekent de grootste 
kans op het zien van bekende en minder bekende vogels. 

Als het aantal deelnemers te groot wordt, delen we de 
groep in twee of drie kleinere groepen 

Belangstelling? Stuur dan een mailtje naar 
info@haagsevogels.nl en u wordt uitgenodigd 

Concert Palmzondag 
14 April 2019

Zondag 14 april kunt u genieten van een 
verrassend nieuw programma, uitgevoerd 

door het American Protestant Church 
Choir o.l.v. John Bakker. Gijsbert Kok zal 

het koor op het orgel begeleiden

Het concert zal om 16.00 uur beginnen. 
Vanaf 15.30 uur wordt u ontvangen met 
koffie of thee. De toegang is gratis. Een 

vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs ge-
steld. Voor meer informatie kunt u mailen 
naar John Bakker: musicdirector@apch.nl

The American Protestant Church of The 
Hague, Esther de Boer-van Rijklaan 20, 

Den Haag
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Zaterdag 16 maart 2019 
Haagse Museumnacht Kids
Creatief cultuursnuiven voor kinderen tussen 4 en 12 jaar

 
13 maart en 10 april - 10.45 uur
Koffieconcert Jazz - Kleine zaal

27 maart en 24 april - 10.45 uur
Koffieconcert Klassiek - 

Kleine zaal

14 april - 14.30 uur
Den Haag, mijn lief, met Yvonne 

Keuls en Max Douw - 
Theaterzaal

Alle informatie over de 
optredens en kaartverkoop: 

Diamanttheater.nl

Lezingenprogramma Mr. L. E. Visserhuis 
2019 (wijzigingen voorbehouden)

Informatie: Rosette Heertje-Salomons - roti.254@gmail.com

Speciaal voor kinderen tussen vier en 
twaalf jaar openen zo’n twintig Haagse 
musea en culturele instellingen op za-
terdag 16 maart 2019 hun deuren tus-
sen 17.00 en 22.00 uur. Museum-    
nacht Kids biedt een programma vol 
bijzondere tentoonstellingen en films, 
spannende speurtochten en geinige 
workshops.

Programma en thema
Dit jaar is het thema fantasie. Zo breng 
je je tekening tot leven in COMM, haal 
je je Reuzenbewijs in het Gemeente-
museum en ga je aan de slag met de 

toverlantaarn bij Huygens’ Hofwijck. In 
het Museon bouw en lanceer je zelfs 
een raket, en bij Nest en het Nationale 
Theater werk je mee aan een levend 
museum. Museumnacht Kids wordt 
dansend en springend afgesloten tij-
dens de afterparty in de Tweede 
Kamer. Fantasierijke outfits zijn meer 
dan welkom!

Tickets zijn verkrijgbaar via: 
www.museumnachtkids.nl. Hier is ook 
alle informatie te vinden over het 
programma. 

10 maart
Jaap de Hoop Scheffer
Een woelige en onrustige wereld: 
neemt nog iemand de leiding?

14 april
Pieter van der Horst
De hoofdoorzaken van de breuk tussen 
jodendom en christendom in de oudheid

12 mei
Paul Wessels
De rol van de Sefardische Joden 
in de Gouden Eeuw

9 juni
Leo Mock
Responsa-literatuur 
(Rabbijnse vraag- en antwoordliteratuur)

Bijeenkomst 
Energietransitieplan

Beste wijkbewoners,
Graag nodigen we u uit voor 

een bijeenkomst van DuurSaam 
BenoordenHout & Wijkvereniging 
op 26 maart 2019 in het ANWB-

gebouw, Wassenaarseweg, 
Gebouw E. 

Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 
uur en sluiting rond 21.45 uur.

De onderwerpen die we 
willen bespreken zijn:

- Stand van zaken van het 
Energietransitieplan

-Start campagne
 ‘Energie Besparen’

Er is gelegenheid om met onze 
transitieteams van gedachten 

te wisselen.

Tot ziens op 26 maart 2019

Wijkvereninging & 
DuurSaam BenoordenHout
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MAAK KANS OP GRATIS COURTAGE IN 2019!!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

* ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

U KUNT ALS 
VERKOPER/VERHUURDER 

UW COURTAGE* TERUGWINNEN!
EIND 2019 ZAL NA TREKKING 
DOOR DE NOTARIS ÉÉN VAN 

ONZE OPDRACHTGEVERS DE 
GELUKKIGE ZIJN.
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Onze hoofdredacteur Willemien de 
Vlieger nam eind december afscheid. 
‘Wil je niet eens wat schrijven over 
roofvogels?’, vroeg ze tijdens de koffie 
met taart. ‘Die wonen toch in Wasse-
naar?’ aarzelde ik nog, maar aan de 
schittering in haar ogen zag ik dat ze 
het meende. 

Dus dit keer iets over de roofvogels in 
het reservaat dat we Benoordenhout 
noemen. Ik maak onderscheid tussen 
rovers die ‘s nachts actief zijn en die 
van de dag. De uilen - in onze wijk bos-
uilen en een enkele ransuil - zijn ’s 
nachts actief. Maar het ging Willemien 
niet om de avonden, maar om de vogels 
die ze overdag hoog in de lucht zag en 
hoorde. 

Welke soorten roofvogels komen voor 
in en rond onze wijk? Ik heb er de in-
ventarisatierapporten van de Haagse 
Vogelbescherming op nageslagen. Het 
gaat om de buizerd, de sperwer en de 
torenvalk. Steeds vaker wordt ook de 
slechtvalk waargenomen. Incidenteel 
komt er een havik of een boomvalk 
voorbij, maar in dit verhaaltje wil ik 
het hebben over de buizerd, sperwer 
en slechtvalk. In één van de volgende 
‘Buurtvogels’ zal ik verslag doen van de 
spectaculaire avonturen van het echt-
paar torenvalken in Oosterbeek.  

De buizerd
De vogels die Willemien cirkelend 
boven de wijk waarnam zijn buizerds. 
Tegenwoordig is dit de meest voorko-
mende roofvogel in Nederland. Het zijn 
flinke knapen: van vleugeltip naar 
vleugeltip halen ze bijna 1,5 m. Als je 
wandelt in Clingendael of op de 
Waalsdorpervlakte en je hoort hoog in 
de lucht een schel, klaaglijk ‘pieuw’, 
dan heb je te maken met één of meer 
buizerds, cirkelend op de thermiek. 
Ook zie je ze vaak roerloos op een paal-
tje langs de weg zitten. Dat is geen sla-
pen, maar spieden. Als je geluk hebt zie 
je ze plotseling in actie komen, duikend 
naar een muis of kikker. 

Buurtvogels
Roofvogels in het Benoordenhout: isabelkleurige borsten, 
burchtvrede en een duik van 349 km per uur… 

Buizerd
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JUDO
The Benoordenhoutse Judoschool o�ers daily classes for children (4+) as well as adults.
Lessons are taught by fully quali�ed instructors, under the supervision of John Kleijn (6th 
dan) and Do Velema, former European and World Champion. The Benoordenhoutse 
Judoschool is a member of the Dutch National Judo Federation.

More information: 
www.benoordenhoutsejudschool.nl

john.f.kleijn@gmail.com

ZUIVER PILATES
'Physical �tness is the �rst requisite of happiness” – Joseph H. Pilates 
Zuiver Pilates, the classical pilates studio, in Benoordenhout. On the 4th of February 2019 we 
will open our doors at Tennisclub WW. Private sessions on Gratz equipment and small group 
mat sessions for all levels. Our focus is on strengthening the (core) muscles, giving the 
muscles more length and  �exibility and achieving more body awareness. Book now and get 
a 50% discount on your �rst session. 

More information:
www.zuiverpilates.nl

Marjolijn Hols 06-45548292 

BRASSERIE WW
“Brasserie WW” with a beautiful terrace is welcoming you for a bite and a drink. Next to this we 
are the ultimate location for (children’s) birthday parties, drinks or any other meetings and 
events in Benoordenhout. Of course we can do this around tennis or a clinic by Martin Verkerk 
Academy but also for a casual get together you are more most welcome. More information or 
a tailor made o�er? 

Please get in touch:
Nick Schoenmaker 06-22165868  

nickschoenmaker88@hotmail.com

TENNISCLUB WW
Association for amateur, competitive, company and topsport players! There are a range of 
tournaments, leagues and clinics for members organized.  Every thursday it’s club night: starts 
from 6.30 pm for all members/ all strength!

12 Gravel courts
2 Indoor court
Lichted courts
Playing without reservations

Memberships starts from:
€ 120  day time member Senior

€ 230 Member Senior
€ 130 Junior

info@tennisclubww.nl / www.tennisclubww.nl

INFO PARK WW
All facilities located at PARK WW: 

Van Hogenhoucklaan 35, 2596 TA The Hague 

FEEL FIT  
Excercise comfortably in a relaxed atmosphere. Stretching / Yoga / Pilates / 
Feel Fit Man 65+ / Bodyshape / BBB / Zumba FEEL FIT  FEEL FINE!  

More information: 

TENNISSCHOOL MARTIN VERKERK
An exiting opportunity for your child and for adults. Tennischool – mini academy – junior 
academy – scholarships – holiday camps – adult tennis   
                                                    EXCELLENSE IN TENNIS & EDUCATION! 

More information:
www.feel�tdenhaag.nl

Magda Oord 06-53685547

More information: 
tennisschoolmartinverkerk.nl 

      Martin Verkerk 06-23809895 
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Het zijn alleseters. Buizerds komen in 
alle kleuren voor: tabaksbruin, grauw, 
blond en gevlekt. Hun klauwen zijn 
helgeel. 

De sperwer 
Deze ‘struikrover’ is te zien in Clingen-
dael en Oosterbeek, maar is een zo 
drieste jager dat hij in de achtervolging 
van zijn prooi niet terugdeinst voor uw 
achtertuin. Als een straaljager in een 
luchtgevecht duikt hij over hagen, door 
struiken en bos. Onbesuisd, dapper en 
snel. De sperwer is vrij klein, leigrijs 
van boven en het mannetje heeft een 
roestrode borst. Het vrouwtje is grijs-
wit van onderen. De vleugels zijn rela-
tief kort, de vogel is daardoor erg 
wendbaar. Als u plukresten vindt in het 
bos, dan is het de sperwer geweest die 
heeft toegeslagen. 

Burchtvrede 
Een bijzonder verschijnsel bij zowel de 
buizerd als de sperwer is dat de nesten 
van de roofvogels mede worden ge-
bruikt door zangvogels. Nogal raadsel-
achtig want dat zijn vooral voor de 
sperwer prooidieren. Deze vorm van 
symbiose wordt ‘burchtvrede’ ge-
noemd. Ik las over een sperwer die een 
koolmezennest en dat van een gors 
vlak bij zijn eigen nest ongemoeid liet, 
maar een koolmees die enkele tiental-

len meters verderop in een nestkast 
broedde, rücksichtsloos naar de an-
dere wereld hielp. Merkwaardige soli-
dariteit.  

De slechtvalk 
Steeds vaker zien we - tot onze opwin-
ding - slechtvalken. Het is de snelste 
jager in ons gebied, bij een duikvlucht 
haalt hij snelheden tot ver boven de 
300 km per uur. 
Het record staat op 389 km, geen auto 
in het Benoordenhout die dat haalt. 
Slecht betekent in het Duits niet slecht, 
maar ‘gewoon’ in de zin van common. 
Prachtig leigrijs van boven, scherpe 
vleugels en een isabelkleurige borst. 
Een doorzetter en uitmuntend vlieger. 
Spanwijdte tot 1.15 m. Vanouds broe-
dend op hoge, rotsachtige plekken, 
heeft hij zich de laatste jaren succesvol 
gevestigd in onze steden: deze valk be-
leeft gebouwen als rotsen. In Den Haag 
en omgeving tellen we maar zo vijf, zes 
broedgevallen. En er is goed nieuws 
voor onze wijkgenoten die zo lijden 
onder de meeuwen op de daken: de 
slechtvalk versmaadt een jonge meeuw 
niet! Vlakbij – in de toren van de 
Jacobuskerk in de Parkstraat – broedde 
vorig jaar de slechtvalk met succes. 
Spectaculaire, haarscherpe filmbeel-
den vindt u op https://parkstraatkerk-
slechtvalken.blogspot.com. 

Uitdaging 
Ook in het Benoordenhout zijn hoge to-
rens en gebouwen. De bouwactiviteiten 
op de Oostduinlaan zullen toch wel 
eens een keertje afgelopen zijn, dus 
daar liggen kansen voor de slechtvalk. 
Ook zijn er kerken te vinden. Laten we 
de slechtvalk een handje helpen en op 
een aantal plaatsen deze bijzondere 
vogel nestgelegenheid aanbieden. Mail 
suggesties naar info@haagsevogels.nl. 
Het komt de soortenrijkdom in onze 
wijk ten goede. 

Foeke Zeilstra  

Foto’s Adri de Groot 
www.vogeldagboek.nl 

Slechtvalk

Sperwer
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Het Aandachtscentrum
Opsporing verzocht!
Misschien zet ik u met deze titel een 
klein beetje op het verkeerde been…

De dame en heer op de foto, mijn colle-
ga’s Elisabeth en Jan, zijn geen lid van 
een criminele organisatie, maar recht-
schapen burgers en wijkgenoten. Zij 
zijn, net als ikzelf, al enige jaren actief 
als vrijwilliger voor het Aandachts-
centrum in het centrum van Den Haag.  

Het Aandachtscentrum, ondersteund 
door de gemeenschappelijke kerken in 
Den Haag, bestaat inmiddels al 35 jaar 
en is een open huis voor hen die een 
moment van rust en stilte zoeken in 
het hectische leven van alledag. Maar 
het Aandachtscentrum staat ook open 
voor een leuk gesprek, contact met an-
dere bezoekers en een lekker kopje 
thee of koffie met één of (meestal!) 
meerdere koekjes.

Dat het Aandachtscentrum een ‘vlucht-
heuvel’ voor veel mensen is, blijkt uit 
het groeiend aantal bezoekers. In 2017 
mocht het centrum 11.000 mensen 
verwelkomen. Iedereen is welkom. De 
bezoekers, waarvan een deel de dag op 

straat  doorbrengt, kunnen er even op 
adem komen en een luisterend oor – 
‘aandacht’ – vinden. Ze zijn van diverse 
‘pluimage’ waaronder dak- en thuislo-
zen, verslaafden en tegenwoordig ook 
steeds meer mensen uit het buiten-
land. Het centrum biedt ze een huiska-
mer om gewoon gezellig onder elkaar 
te zijn. Ook krijgen zij informatie bij 
het zoeken van de juiste weg in het in-
gewikkelde netwerk van hulp- en 
welzijnsinstellingen.

Zowel Elisabeth als Jan geven aan dat 
het werken in het Aandachtscentrum 
hen veel voldoening geeft. ‘Zelfs zon-
der een goed gesprek te voeren, geeft 
het simpel schenken van een kopje 
thee of koffie al de aandacht die onze 
bezoekers op straat ontberen. Het zijn 
vaak eenzame mensen en bij ons krij-
gen ze de kans hun verhaal te doen. We 
doen ook spelletjes (Mens Erger Je Niet 
is favoriet!) en bezoekers kunnen scha-
ken en puzzelen. Een keer per week is 
er schilderles en samen zingen onder 
begeleiding van een pianiste. Daarnaast 
hebben we wisselende exposities met 
werk van lokale kunstenaars en foto-

grafen.’ Jan vindt het leuk dat hij er een 
‘netwerk’ van andere vrijwilligers bij 
heeft gekregen. ‘Ik woonde vroeger in 
Zeist en kende nog maar weinig men-
sen in Den Haag.’ Elisabeth vulde aan 
dat er regelmatig bijeenkomsten zijn 
met interessante sprekers en dat zij 
samen naar het theater gaan of ergens 
een hapje eten. ‘Heel gezellig.’

Er werken nu zo’n veertig vrijwilligers, 
maar er is steeds behoefte aan betrok-
ken mensen om ons met dit werk te 
helpen. Vandaar deze oproep!

Hebben wij uw interesse gewekt? Loop 
dan een keer bij ons binnen. Dan kunt 
u de sfeer proeven, een kopje thee of 
koffie drinken en met één van de me-
dewerkers verder praten.

U bent van harte uitgenodigd!

Josephine de Vijlder, vrijwilligster

Aandachtscentrum 
Schoolstraat 18, Den Haag
070 – 365 14 12
info@aandachtscentrumdenhaag.nl

Elisabeth en Jan
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rond leiding in Aelbrecht van Beijeren 
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met 
onze cliëntadviseur op 070 - 530 05 08

www.oldael.nl

Is uw nalatenschap in orde?
verkenning, planning, vastlegging en uitvoering

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

A   Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar
T    +31 (0)6 34 39 32 88 

E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl

uw huis, 
onze zorg!
+31 (0)70 34 74 433  

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs

genevieve bauduin.
office manager

kristl nieuwenhof-van eijk.
office manager

charlotte marsman.
register makelaar & taxateur

relia steenks.
register makelaar & taxateur

bob van deelen.
register makelaar & taxateur

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                         Uitvaartbegeleiding
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Soms word je opmerkzaam gemaakt op 
een bijzondere uitgave. Zo kreeg ik van 
Karin Sijmons het boekje Mijmeren in 
het dagelijks leven in de handen ge-
drukt. ‘Geef daar eens aandacht aan, is 
echt de moeite waard.’ Het boekje is 
mooi vormgegeven, met korte teksten 
en mooie tekeningen (van Els ter 
Horst). Op de voorkant staat een teke-
ning van twee mensen op een bankje 
die duidelijk de tijd nemen om met el-
kaar te praten. Hoe belangrijk is het 
beeld! Ik vind het een boekje om altijd 
bij je te hebben, om nog eens open te 
slaan en op een rustig moment na te 
kunnen denken over de vragen die erin 
staan. 

Wijkgenoot Ties Ament, auteur van dit 
juweeltje, is filosofisch practicus. Wat is 
dat dan?, hoor ik u al vragen. Dat dacht 
ik zelf ook. Een filosofisch practicus is 
geen coach of therapeut. Ties vertelt 
dat mensen bij haar komen met een 
concrete situatie waar ze niet uitkomen 
en waarvan ze niet weten hoe eruit te 
komen. Met dat ‘niet weten’ begint het 
avontuur van een denkonderzoek. Het 
is geen therapie. De ingang voor het on-
derzoek zijn de taal en de woorden die 
iemand zelf gebruikt. Aannames in het 
denken worden opgespoord en be-
vraagd, mensen leren zelf inzien om via 
een andere invalshoek na te denken. 
Voor mijzelf is dat heel herkenbaar, 
omdat ik vaak bij een vraag zeg dat ik 
daar nog eens goed over wil nadenken. 
Dat is dan geen dooddoener, maar een 
manier om alle gedachtes te kunnen 
afwegen. 

Op de koffie bij Ties hoorde ik over de 
weg die zij heeft afgelegd van de inter-
nationale zakenwereld naar filosofisch 
practicus. Het was letterlijk een weg: zij 
liep zes keer een deel van de Camino-
route, de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella. Door ontmoetingen 
onderweg kwam Ties tot diepere vra-
gen en inzichten. Wat dacht u van de 
ontmoeting, ergens in een Spaans 
dorpje, tussen een Thaise boeddhist, 
een Joodse kroegeigenaar getrouwd 
met een moslima en Ties zelf? Daar 

werd de vraag gesteld: welke missie 
heb jij in het leven? Al wandelend, in 
een verlaten landschap, weet je nooit 
wie je tegenkomt, maar er valt altijd 
van elkaar te leren. 
Na het wandelen volgde het idee om 
iets heel anders te gaan doen; het werd 
een studie aan de Internationale School 
voor Wijsbegeerte. 

Bij Ties gaan mensen aan het einde van 
het gesprek weg met een persoonlijke 
door henzelf geformuleerde filosofi-
sche vraag om die – in de woorden van 
Ties – ‘door te laten pruttelen’. 

In het boekje Mijmeren in het dagelijks 
leven staan korte hoofdstukken met 

een inleiding die worden besloten met, 
intrigerende, vragen. Het hoofdstuk 
'Het moment' heeft onder andere de 
vraag: Als je je ergens op focust, waar 
sluit je je dan voor af? Een volgend 
hoofdstuk 'Wie ben je?' is ook interes-
sant. Heb je op ieder moment een ‘jas’ 
nodig? Of het hoofdstuk 'Vrijheid' met 
de vraag: Als je je eenzaamheid niet uit, 
hoe kun je dan verbinding maken? 

Meer over Ties Ament vindt u op Opendenken.nl. 

Uitgave door Hélène Lesger Books,
Amsterdam, ISBN 978 90 826836 22, € 12,50.  
Te koop bij Couvée-Benoordenhaeghe
en via internet.

Willemien de Vlieger-Moll

Boek
Ties Ament, Mijmeren in het dagelijks leven



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 201928

Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres. www.adpatres.nl

Als iemand afscheid neemt van het leven staat juist het unieke van een persoon centraal. 
Lees op adpatres.nl hoe wij exceptionele uitvaarten componeren. Maak een afspraak om 
uw wensen te bespreken: 070 355 64 27. Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP ’s-Gravenhage. 

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05

DUEL

hnt.nl/hetduel
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Ary Schefferstraat

Bij het kiezen van straatnamen in het 
Uilennest raakte men aan het zwalken. 
De belangrijke meesters van de Haagse 
School waren allen vernoemd. Men 
zocht het bij enerzijds vroeg ge-        
storven modernisten als Ferdinand 
Hart Nibbrig (1866-1915) en ander-
zijds bij oudere meesters uit de negen-
tiende eeuw. Van hen is Ary Scheffer 
(1795-1858) veruit de meest bekende. 
Hij woonde van zijn derde tot zijn 
zesde jaar in Den Haag. Hij wordt ech-
ter vooral met zijn geboortestad 
Dordrecht geassocieerd en met Parijs, 
waar hij vanaf 1811 tot zijn overlijden 
woonde. Zowel zijn vader als zijn moe-
der waren kunstenaars en beiden 
stamden op hun beurt uit een kunste-
naarsfamilie. Het contact met de 
Dordtse neven en nichten bleef door 
bezoeken over en weer zo sterk dat het 
grootste deel van Scheffers artistieke 
nalatenschap – ruim 100 schilderijen 
en 300 tekeningen – via de dochter van 
de schilder en andere familieleden in 
het Dordrechts Museum kwam.

Scheffers moeder werd al voor haar 
vertrek naar Parijs weduwe. Aan-
vankelijk woont zij met haar drie zoons 
in grote armoede in Parijs. Ary volgt 
lessen aan de academie waar hij in 
1817 twee prijzen wint. Hij wordt ver-
volgens door een van de grote Franse 
schilders – Jean-Baptiste-Louis Baron 
Gros – onder de hoede genomen. Deze 
speelt Scheffer belangrijke portretop-
drachten toe en zorgt ervoor dat hij te-
kenleraar wordt van de kinderen van 
de hertog van Orléans. Scheffer krijgt 
een zeer vertrouwelijke band met deze 
familie. Wanneer Orléans na een revo-
lutie tegen de Bourbonkoning Charles 
X de Franse troon bestijgt, krijgt 
Scheffer talloze belangrijke opdrachten 
van de vorst en de overheid. Hij komt 
in het centrum van de maatschappe-
lijke en culturele elite te staan. Deze rol 
kan hij natuurlijk niet krijgen zonder 
een uitmuntend schilder te zijn wiens 
monumentale werken algemeen be-
wonderd worden. Stilistisch volgt 
Scheffer de modes van zijn tijd: 

het academische neoclassicisme en de 
romantiek; de geesteshouding van die 
laatste kunstrichting strookt ook met 
zijn liberale vrijheidsideaal op politiek 
gebied. In zijn werk maakt hij vaak 
overbruggingen tussen de twee manie-
ren van schilderen waardoor het voor 
beide rivaliserende kampen aanvaard-
baar is. Scheffers onderwerpen maken 
ook kritiek los. 

Hij vindt het belangrijker om ideeën en 
gevoelens over te brengen dan om mo-
tieven te zoeken waarin hij neoclassi-
cistisch technisch vernuft of romanti-
sche bravoure kan tonen. Vooral uit het 
werk van Goethe haalt hij thema’s 
waarin de innerlijke conflicten van de 
voorgestelden centraal staan. Men ver-
wijt hem dat dergelijke gemoedstoe-
standen ongeschikt zijn om uitgebeeld 

te worden. Al tijdens zijn leven wordt 
Scheffers werk soms te sentimenteel 
gevonden. Het heeft altijd dramatische 
onderwerpen: onderdrukking, angst, 
onzekerheid, eenzaamheid, verlies van 
dierbaren en de al genoemde innerlijke 
conflicten. Tegen 1845, wanneer in 
Frankrijk het realisme opkomt en de 
smaak verandert, wordt die kritiek 
sterker. Scheffer is zich daarvan be-
wust. In 1850 schrijft hij aan een ver-
zamelaar: ‘Ik heb gedaan wat ik kon 
om er een grote expressieve kracht in 
te leggen, zonder te overdrijven.’ Ook 
na Scheffers overlijden in 1858 blijven 
zijn grote werken echter nog decennia 
lang populair. Na ongeveer 1890 kre-
gen het impressionisme en de stromin-
gen daarna volledig de aandacht als het 
om kunst uit de negentiende eeuw 
ging. Pas omstreeks 1970 kwam er een 
kentering. Tegenwoordig zijn Scheffers 
Parijse woonhuis en de bijbehorende 
ateliers, waar ook zijn talrijke leerlin-
gen werkten, gerenoveerd en als mu-
seum opengesteld. In Dordrecht is de 
Schefferzaal in ere hersteld en zijn er 
eveneens vele schilderijen van hem el-
ders in het gebouw te zien.    

Robert-Jan te Rijdt

Mignon verlangende naar haar vaderland 
(naar Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre)
1836, doek, 171 x 87 cm. Dordrechts Museum      
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The title above defines Marie-Christine 
Kok Escalle, a Parisian, who upon mar-
rying a Dutchman, ended up living in 
Eastern Holland for many years and 
now the last 15 years in Benoorden-
hout. Marie-Christine has been Associ-
ate Professor of French Culture and In-
tercultural Communication at Utrecht 
University. 

After her retirement she continued as 
Senior Researcher at the Institute for 
Cultural Inquiry (Utrecht University). 
Her scholarly interests include the cul-
tural role the French language has 
played in the Netherlands, especially in 
the eighteenth and nineteenth centu-
ries, and the development of intercul-
tural competence through foreign lan-
guage learning and teaching in the past 
as well as nowadays.

Tell us something about yourself.
‘I am a European! Born in Paris and 
raised there in a Haussmann house 
near the Place de la Nation. I thought 
then that Paris was the world, that no-
thing important happened outside Pa-
ris. My Dutch husband lived in Orléans, 
but it was definitely not acceptable to 
me to live anywhere else in France. 
Only when a Parisian goes abroad does 
he/she discover that Paris is not the 
world!’ 

How did you come to live in 
Benoordenhout, what other 
places have you lived? 
‘My husband accepted a job in Deven-
ter, so we moved there in 1978. After 
Paris, Deventer was of course a big 
shock to me. Soon before settling there, 
I was hired by Utrecht University.’ In 
Marie-Christine emphatic words: ‘Du-
ring my interview, I declared: ‘I am 
exactly the person you need!’’ She has 
been associated with the University 
ever since as an Associate Professor of 
French Culture and Intercultural com-
munication. 

When it appeared that the Kok family 
would remain in east Holland, a home 
was purchased in Twello and they 
raised two children there. Since her 
husband came originally from The Ha-
gue, they moved to Benoordenhout af-
ter his retirement in 2003. And since 
living here, Marie-Christine feels much 
less of a need to go back to Paris. 

How did you learn to speak Dutch?
‘By reading Jip and Janneke books, lis-
tening to the radio and watching televi-
sion. I taught myself the grammar 
(with schoolbooks) and followed con-
versation lessons in the Belgian Em-
bassy in Paris. My husband and I have 
always spoken French together but 

raised the children bilingual by my 
speaking French and my husband 
Dutch to them.’ 

What is your favorite aspect 
of Dutch life?
Marie-Christine shared many of her 
observations of the Dutch. Upon arrival 
her first thought was: ‘Great! I don’t 
have to cook twice a day! Now she says: 
‘Het durven, het kunnen en het doen’, 
loosely translated to ‘their daring and 
the ability to get on with it’. No hesita-
tion to undertake a task. The Dutch are 
inventors and fighters: against the Spa-
nish and against the water.

International Corner
´Een trait d’union tussen Frankrijk en Nederland´, 
a cultural bridge between The Netherlands and France
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Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL
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She learned quickly of their directness 
and pragmatism and in that aspect be-
came so Dutch that sometimes people 
say – ‘Oh, your French is so good!’ 
Another aspect: the large diversity wit-
hin The Netherlands landscape and 
people: the Groningers, the Bra-
banders, the Limburgers – they are all 
different.

What are the negative aspects of 
Dutch life?
‘I miss the intellectual debate about 
ideas. In Holland one talks more about 
things, business, children, but not often 
about the world, the future and the vi-
sion of the world. Historical perspec-
tive is not very prominent, such as: 
what does history mean for the present 
and the future? The French talk much 
more about politics and debate often 
over dinner.’ 

What did you do for work? 
‘At Utrecht University I have worked on 
several research projects within the 
French Department.’ In 1988, 
Marie Christine received her PhD on a 
study of Cultuursemiotiek (Cultural 
Semiotics). She analyzed how one can 
approach a culture by using the educa-
tion of history in France as the basis.

The study of history is considered the 
highest form of civilization.

‘My most recent research was the use 
of French by Hague families in the 19th 
century. How and why did the French 
language develop for the upper class? 
For example, I analyzed the diary I 
found in the Dutch Archives from a 
12-16-year-old Dutch boy (Harco Hora 
Siccama). He was living in The Hague 
and had written his diary entirely in 
French.’

Quite obviously, she has written se-
veral books in French and collaborated 
on many others in Dutch and English.

Do you do any volunteer work?
‘I am a member of the Women’s Inter-
national Service Club, the Soroptimists. 
Additionally, I am a member of the 
Kring tot Gedachtenwisseling, which is 
a Benoordenhout discussion group, for-
med in 1898 during the Dreyfus affair. 
In 1898 this group sent a telegram to 
Émile Zola supporting his defense of 
Dreyfus.’ ‘And lastly two years ago, I 
was proud to be able to go to the sessi-
ons of the Assemblée des Français à 
l’Etranger in Paris, as I was chosen by 
the French Embassy and Consulate in 

The Netherlands to be a member of the 
Conseil consulaire (Consular  Coun-
selor). This worldwide organization 
gives advice and makes decisions for 
French citizens living outside France. It 
falls under the auspices of the Foreign 
Affairs Ministry in Paris. It concerns it-
self with finances, culture, education, 
defense, taxes and social-economic 
problems that Frenchmen may face li-
ving abroad. One example is that we 
award scholarships to needy French 
students so that they may attend the 
Lycée Français Vincent van Gogh in The 
Hague.’ 

If you have one advice to give to 
someone moving to the Netherlands, 
what would it be?
Our last question was on the lighter 
side, but the answer was very indica-
tive of Marie-Christine’s intellectual 
mind and character: ‘Go to the Kröller-
Müller Museum, as it shows what a 
great collector of Dutch and French 
paintings this couple was.’

It was a wonderful opportunity to 
learn about the thoughts and ideas of 
Marie-Christine Kok Escalle.

For the true Expat
After living here for some months and learning for your first words in Dutch, you will have surely come across 
the word lekker, which can mean the following: nice, dainty, tasty, delicious, yummy, luscious, snug, tempting, 

or enticing.But these translations don’t really hold true in these examples

Taken from the book: Stuff Dutch People Like by Colleen Geske

Expression

Lekkere broodjes
Lekker rustig
Lekker weer
Niet lekker
Slaap lekker
Lekker ruim

Literal Translation

Tasty Sandwiches
Yummy calm
Tasty weather
Not yummy
Sleep tasty
Tasty space

Actual Meaning

Tasty Sandwiches
Pleasantly calm
Great weather
Not nice, not well
Sleep tight, sleep well
Lots of space/room

Michèle Carlier and Georgia Regnault
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Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag  |  Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

‘Liefde voor het vak!’

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag 8 - 13 uur

KAPSE�
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WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL
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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

van Hoytemastraat 99, 2596 EP Den Haag
Tel. 070 324 22 24  www.mar-y-mar.nl
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www.vanhoytemastraat.com
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Like us!
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Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXI
HVV niet de enige Benoordenhoutse 
landskampioen voetbal
In het Benoordenhout gaat alle voetbal-
aandacht uit naar HVV. En terecht, de 
historie is groots met de tien lands-
kampioenschappen op zak. Het was 
echter oud-hoofdredacteur Casper 
Postmaa die mij erop attent maakte dat 
er nog een landskampioen in het Be-
noordenhout gevoetbald heeft, op een 
steenworp afstand van de Diepput. Het 
gaat om een club die een paar decennia 
later is opgericht in de schaduw van de 
Haagse Toren.

In de Papestraat was een café genaamd 
het Hof van Berlijn - in de jaren twintig 
voorzien van een fraaie art deco-gevel 
van architect Van Weele. De zestienja-
rige Jan van Gulik, de zoon van de eige-
naar van dat café, voetbalde graag. 
Samen met een paar vriendjes richt-    
te hij in februari 1905 Alles Door 
Oefening, ADO, op.

Ook ADO begon op het Malieveld, spe-
lend in een wit shirt met rode broek. 
Al snel werden ze verjaagd door de 
boswachter. Ze konden daarna terecht 
op een vlak terrein bij Klein Zwitser  
land waar de schutters ook hun hobby 
uitoefenden. Het zwervend leven van 
het clubje bracht hen daarna naar het 

Westbroekpark, Oud-Hanen-burg en 
een terrein aan de Laan van Meerder-
voort. Het was dan ook een grote op-
luchting dat er in het Benoordenhout 
speciaal voor ADO in 1922 een eigen 
voetbalveld werd ontwikkeld. Wet-
houder mr. Pieter Droogleever Fortuyn 
speelde hierbij een belangrijke rol. Hij 
was in zijn jonge jaren lid geweest van 
het Rotter-damse RC & RF Concordia. 
Zo raakte hij ook betrokken bij de op-
richting van de Nederlandse Voetbal 
Bond, waar hij bestuurder en erelid 
van zou worden. 

In 1925 zou hij met een aftrap het 
Zuiderparkstadion openen; de naar dat 
stadion leidende weg is naar hem ge-
noemd. En twaalf jaar later zou hij op 
dezelfde wijze het Feyenoord Stadion 
openen. Deze voetbal-minded senator, 
die vele maatschappelijke functies be-
kleedde en aldus ook in Den Haag wet-
houder van openbare werken en volks-
huisvesting was geworden, zorgde in 
1922 ervoor dat ADO naar het Be-
noordenhout kon komen. Drie jaar zou 
ADO daar voetballen voor de defini-
tieve verhuizing naar het Zuiderpark. 
In dat eerste jaar speelde ADO onder 
meer in de overgangsklasse tegen VUC, 
de Stormvogels en de Haarlemse Foot-
ball Club, toen nog niet koninklijk. 

Helaas eindigde het seizoen met een de-
gradatie. Desondanks groeide de club 
naar zo’n honderd leden.

De kernvraag is nu: waar precies lag 
dat veld van ADO? De literatuur is daar 
niet duidelijk over. Foto’s uit die peri-
ode zijn niet bekend. Gelukkig kan er 
digitaal veel opgezocht worden. Be-
studering van de diverse luchtfoto’s uit 
die periode geeft geen honderd pro-
cent zekerheid. 

De Benoordenhoutse polder werd 
doorsneden door vele dwarsslootjes, 
die van de Wassenaarseweg naar de 
sloot langs het Haagse Bos leidden. Het 
lijkt niet waarschijnlijk dat zo’n slootje 
gedempt werd zodat een voetbalveld 
kon worden aangelegd. 
Het enige stuk open terrein, dat hier-
voor zonder speciale maatregelen ge-
schikt was, bevond zich in een hoek 
van Arendsdorp waar nu twee kanto-
ren staan. Het kantoor dat nu Ypsilon 
Park heet, aan de Floris Grijpstraat, en 
het voormalige kantoor van de 
Bataafsche Import Maatschappij, waar-
van de bouw in 1938 startte. 

Het kantoor van de Bataafsche Import 
Maatschappij, dat nu op de plaats van het 
ADO-veld staat

Foto AVIODROME Lelystad
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De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen met  
deskundige begeleiding en oog voor detail.

Kleinschalig maar wel direct benaderbaar.
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan.
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie.

Graag nodig ik u uit voor een kosteloos en 
oriënterend gesprek, dat kan ook bij u thuis.

Wij zijn dag & nacht voor u bereikbaar:
070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap |Mobarak Moskee

De Ahmadiyya moslim gemeenschap
heet u van harte welkom in de

Mobarak moskee op de volgende data:

- Open Dag Zondag 17 februari | 16:00 - 18:00

Toegang is gratis en iedereen is welkom !

Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902Alislam.org | Islamnu.nl

- Open Dag Zondag 10 maart | 16:00 - 18:00

- Dag van de beloofde Messias
Zondag 24 maart | 16:00 - 18:00

Wij zijn beheerder voor Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen 
en bedrijvencomplexen en zijn gevestigd in Den Haag. 

Wij werken vooral in Zuid Holland op een volledig onafhankelijke en transparante 
wijze. Ons doel is om uw VvE te ontzorgen door het leveren van adequate 
dienstverlening waar u op kunt bouwen. Als bewoner, als eigenaar en vooral ook 
als bestuurder.
 
De organisatie binnen een VvE kan complex zijn, de beslissingen gaan vaak over 
veel geld en raken de privé situatie van alle bewoners. Een partner die u het werk 
uit handen neemt, adviseert en VvE en bestuur ondersteunt is dan van groot belang.
 

                                                                                                                                                                                  Benieuwd naar hoe Residence VvE Beheer u van dienst kan zijn? 
                                                                                                                                                                             neem dan contact met ons op! 

RESIDENCE VvE BEHEER

Leidsestraatweg 15-323
2594 BA Den Haag
 
T 070-8878198 
E info@residence-vvebeheer.nl
W www.residence-vvebeheer.nl
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Dit gebouw, een ontwerp van architect 
J.J.P. Oud, is nu een monument dat door 
EY benut wordt. Een luchtfoto uit ca. 
1928 laat op die plek ook nog een pad 
zien dat precies de omtrek van een 
voetbalveld aanduidt. Totdat er een be-
tere aanwijzing komt, lijkt dit de plek 
waar ADO drie jaar lang gevoetbald 
heeft.

Na de verhuizing naar het Zuiderpark 
begon de grote succesperiode van ADO. 

De landskampioenschappen werden 
behaald tijdens de oorlogsjaren. In 
1942 en 1943 versloegen de oud-Be-
noordenhouters (grapje) alle grote 
ploegen van die tijd, waaronder 
Heerenveen met de grote dribbelaar 
Abe Lenstra in de gelederen.

ADO heeft HVV uiteindelijk ruim-
schoots overvleugeld. Dat heeft na-
tuurlijk alles te maken met een belang-
rijke principiële keuze die de Konink-

lijke HCC & VV ooit gemaakt heeft. Ze 
betalen de spelers niet, zij blijven de 
oprechte amateurs. Het Benoordenhout 
mag zich gelukkig prijzen. Zo leuk zou 
het niet zijn als we het Cars Jeans 
Stadion aan de Van Hogenhoucklaan 
hadden gekregen.

Theo Bollerman
Theo Bollerman is auteur van het boek 
over de Haagse sportgeschiedenis ‘Den 
Haag al eeuwen onverslaanbaar’

Zorg in de wijk
Evita Lokaal
Lezing advocaat-generaal 
mr. Van der Horst
Mr. Marcel van der Horst, wijkgenoot, 
oud-Officier van Justitie en momenteel 
advocaat-generaal bij het Gerechtshof 
in Den Haag, vertelt over zijn werk en 
beantwoordt vragen. Hoe komt een 
strafzaak voor de rechter? Hoe komt de 
eis van een OvJ tot stand? Wat is het 
verschil tussen moord en doodslag? 
Grijp uw kans en stel uw vragen tijdens 
deze boeiende avond!  

Dinsdag 19 maart
Aanvang 19.30 uur inloop vanaf 
19.00 uur - Entree: € 5,00 
(incl. koffie en thee) 
Aanmelden via info@evitalokaal.nl 
of 070-3141606

Evita Lokaal start nu ook
dagbesteding op zaterdag!
Wegens het succes op maandag, dins-
dag en donderdag start Evita Lokaal 
nu ook een groep op zaterdag. 

Informatie over de dagbesteding 
en andere activiteiten 
Neemt u dan contact op met Nicole 
Bicker - coördinator Evita Lokaal.
070 – 314 16 06 of 
n.bicker@evitalokaal.nl.

Voor het actuele aanbod van Seniorweb 
cursussen en workshops kunt u 
contact met ons opnemen via 
070 – 314 16 06 of  info@evitalokaal.nl 
of via www.evitalokaal.nl

070fotograaf.nl
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Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

Weissenbruchstraat 62 
2596 GA  Den Haag 
Tel. 070 - 324 37 31

• Online reserveren: www.martinhair.nl
• Op donderdag geopend tot 20.00 uur

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
06 51 32 75 27
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Bridge Quiz - Een tegenspelprobleem met 
open kaarten (double dummy)

Hoe kunnen oost-west het 4 contract van zuid down spelen?
Op het eerste gezicht lijkt dat niet mogelijk, want zuid heeft slechts 
drie verliezers (als O-W het tijdig oprapen): Aas en Aas en Heer.

Het down spelen lukt alléén als west een troefpromotie kan 
ontwikkelen en daardoor twee slagen in schoppen maakt, naast de 2 
slagen in . Zoals de kaarten liggen, gaat dat lukken.

West komt uit met 2, oost neemt A en speelt  terug voor de Heer
van west, die harten naspeelt.

Noord maakt deze slag en zuid speelt een  naar de Heer.

West neemt deze slag met A en speelt de laatste harten terug.

Oost troeft deze slag met T, zuid kan niets anders doen dan 
overtroeven met de Boer of de Vrouw.

Nu heeft west 92 en zuid V873 en maakt west nog een 
schoppenslag en gaat zuid dus één down !

Mocht je interesse heben om in clubverband in het buurthuis 
(Bisschopstraat 5) te bridgen, svp bel:  070 - 306 11 06 (070 - 328 27 03) 
voor maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagmidddag en vrijdagmid-
dag en/of 070 - 324 86 07 voor donderdagavond.

N
OW

Z

65
 T987
 AHVB
A53

 HVB873
 VB
 732
 H6

Deze schijnbaar simpele stelling kregen we via 
een enthousiaste schaakliefhebber. Wit speelt en 
wint. 

Oplossing probleem 156
1.Dg4!! Db5 (1.. Dxg4 2.Txe8+ en mat) 2.Dc4! Dd7 
3.Dc7!! Db5 4.a4! Dxa4 5.Te4! Db5 6.Dxb7! zwart 
geeft op (Adams-Torre, New Orleans 1920)

Oplossingen
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoorden-
hout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. 
Goede oplossers worden uitgenodigd om, onder 
genot van een drankje, kennis te maken met de 
gezellige sfeer op de schaakclub. 

Inlichtingen over de club 070-3280201
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 157                                                            

 A92
 H532
 T64
 B74

T4
 A64
 985
VT982
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Oplossing fotopuzzel

Omdat de oplossing met zoveel details 
is doorgegeven drukken we de hele 
tekst af:

1. Van Alkemadelaan 101 – 115, met 
op de achtergrond de flat met de huis-
nummers 117 – 131. De flats 101 – 115 
zijn gebouwd op het terrein waar voor-
heen het pand van de familie Zanen 
stond. Dat was in vervallen staat en is 
in de avond van tweede Pinksterdag 
1980 in vlammen opgegaan. 

2. Zuid-Hollandlaan 7. Detail van de 
toren, gefotografeerd vanaf de Mesdag-
straat. Overigens is de torenzijde aan 
de Jozef Israëlslaan identiek. Gebouw 
Petrolea, gebouwd voor een voorloper 
van ESSO. 

3. Breitnerlaan, bij de Hart Nibbrig-
kade (op de brug bij panden 84/86). 
Gemaal 027, riolering- en   water-
beheersingshuisje.

4. Neuhuyskade, achterzijde van het 
Maerlant Lyceum. De straat links voor 
het begin van het huizenblok is de 
Bisschopstraat. Voordat deze zijde van 
de kade werd bebouwd, heette deze 
Jacob van Maerlantkade. Toen met be-
bouwen werd begonnen, werd de naam 
gewijzigd. De school, die overigens de 
ingang aan de Johannes Bildersstraat 
heeft, heeft dus nooit aan de gelijkna-
mige kade gegrensd! 

5. Wassenaarseweg 80. Ronding aan 
de zijde van de Floris Grijpstraat. Pand 
is destijds gebouwd voor de BIM 
(Bataafse Import Maatschappij),  zuster-
maatschappij van de BPM. De  Shell is 
inmiddels uit het pand vertrokken, 
maar het benzinestation houdt de her-
innering levend.

6. Carel van Bylandtlaan 23. Pleintje 
voor de ingang op de hoek van de 
Oostduinlaan. Dit pand is in de jaren 
’50 van de vorige eeuw in opdracht van 
de BPM gebouwd. Het was verbonden 
met het pand op nummer 30 door een 
gang die onder de Carel van Bylandt-
laan doorliep en in een uitbouw links 
naast de trappen van nummer 30 naar 
boven liep. 

7. Clingendael, de trap bij de (Oud-)
Hollandsche tuin. De foto is genomen 
vanaf de trap aan de zijde van het Huys 
Clingendael en tevens richting dat huis. 

8. Woonhotel Arendsburg,
Wassenaarseweg 102 t/m 154. Ge-
noemd naar het landgoed Arends-dorp. 
Van het landgoed is een gedeelte aan 
de overzijde van de Floris Grijp-straat 
behouden gebleven.

9. Provinciehuis, een gedeelte van de 
zijde aan de Zuid-Hollandlaan. Het ge-
bouw staat op het voormalige dieren-
tuin-terrein. Als laatste onderdeel van 
de dierentuin is in 1968 het hoofdge-
bouw, met de exotische torens, afge-
broken. Als toenmalig leerling van het 
HML heb ik de hoofdtoren zien vallen. 
Overigens heette de Zuid-Hollandlaan 
tot medio jaren ’60 van de vorige eeuw 
gewoon ‘Benoordenhoutseweg’. Met de 
bouw van het Provinciehuis is de weg 
tussen Koningskade en Jozef Israëls-
laan omgedoopt in Zuid-Hollandlaan.

10. Nirwanaflat aan de Benoorden-
houtseweg 227. De foto betreft de 
schoorsteen op de hoek van de Roelofs-
straat en het Willem Witsenplein. Het 
pand is opgetrokken uit gewapend 
beton, dat voor die tijd zeer innovatief 
en ook wel gewaagd, was.

11. Bruggetje, evenwijdig aan de 
Goetlijfstraat, tegenover de Van Wouw-
straat. Het water onder het bruggetje 
loopt langs het terrein van het voorma-
lige Haags Hervormd Rusthuis, thans 
Florence Woonzorgcentrum Oostduin.

In het vorige wijkblad stond een fotopuzzel. De winnaar van deze puzzel is W.J. de Jong.                                
Hij schreef: ‘Bij de meeste foto's was het een feest der herkenning, maar de andere waren soms erg 
lastig te vinden. Niettemin hebben mijn vrouw en ik veel plezier beleefd aan de puzzeltochtjes in het 
Benoordenhout.’ We brengen hem in contact met PrintRS in de Weissenbruchstraat zodat hij daar 
een eigen foto op formaat 40x60 cm mag laten printen. 

foto's: 070fotograaf.nl
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Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Voor ongeveer 35 kleine 
kokosmakronen

500 gram geraspte kokos
110 gram zachte roomboter
450 gram suiker
5 eieren

Voorbereidingstijd 10 minuten

Baktijd ± 5 minuten

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170 graden. 
Weeg de kokos, de roomboter en de 
suiker af. Meng deze met de eieren in 
een grote kom (dit kan ook in de keu-
kenmachine) tot een plakkerig meng-
sel. Maak met een lepel kleine hoopjes 
van het kokosmengsel en leg dit op een 
met bakpapier belegde bakplaat. Vorm 
het mengsel met je vingers tot bergjes. 
Bak in ± 5 minuten af in het midden 
van de oven.

Tip
Meng een banaan (geprakt) en 40 gram 
witte chocolade (in kleine stukjes) 
door het kokosmengsel. Of meng 60 
gram pure chocolade (in kleine stuk-
jes) door het kokosmengsel.

Jos Seist en haar team
De Clipper - Willem Royaardsplein 8
Tel. 070-328 03 89 - info@theclipper.nl

Algemene Ledenvergadering
Wijkvereniging Benoordenhout

9 april 2019

Culinair - Recept van De Clipper 
Kokosmakronen 
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Wijkvereniging Benoordenhout
Bisschopstraat 5  2596 XH Den Haag
  www.wvbn.nl

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
joe@wvbn.nl
Stefan Baecke - Gieneke Talsma

Penningmeester
Jolanda Messerschmidt-Otten 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer
leden@wvbn.nl 
kosten lidmaatschap € 12,50 per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34 INGB 0003 8044 27 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Buurtpreventie What's app
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

Wijkcentrum 
't Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 - 324 05 72
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld 
06 - 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.nl

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond
Mevr. Bagijn, 070 - 306 11 06
Martine.bagijn@ceon.nl

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond - Dhr. H. van Bommel
070 – 328 02 01

BridgeClub Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens 
070-324 86 07
Aanmelden - redubeth@gmail.com
website - nbbclubsites.nl/club/3021

Folklore dansen
Maandagochtend- mevr. Sophia Poppe 
070 – 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend - mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
Dhr. T. Haase - 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok - 71 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente den Haag
Algemeen informatienummer 14070
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

Gemeente Welstand/Monumentenzorg
Voor omgevingsvergunningen zie
www.denhaag.nl/welstand

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95  2593 RV Den Haag 
070 – 14 070
www.denhaag.nl

Ouderenconsulent Benoordenhout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn - 070-205 25 60
Daisy Krommenhoek
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl
 
Aanmelden wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur 
070 - 347 74 98
 
Telefooncirkel 55+
Mevr. Cecile Bouts,
c.bouts@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Buurthuis van de Toekomst
Evita Lokaal - Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag - 070 - 314 16 06
info@evitalokaal.nl

hdm Buurthuis van de Toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag - 070 - 324 13 53
buurtparticipatie@hdmonline.nl

De Zonnebloem Haagse Hout
Wim van Noort, secretaris
06 - 133 333 03 - wimvannoort@live.net 

Buurtbibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin 
Goetlijfstraat 5, 070-754 05 55
Open op ma-, wo-, en vrijdag
van 14.00-17.00 uur 

Burenhulpcentrale Haagse Hout
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-262 99 99

St. DuurSaam Benoordenhout
Voorzitter - Josee van Eijndhoven
www.duursaambenoordenhout.nl

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer – politie – ambulance

Politie 
Bureau Overbosch - 0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent - Hans van der Linde 

Arts nacht-weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur - in het 
weekend en op erkende feestdagen
SMASH - 070 - 346 96 69

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070 - 353 30 00 of  070 - 353 30 03

Dierenambulance (Stichting 
Dierenhospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar - 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Pilates bij Feel Fit
Ervaar de kracht van Pilates. Ochtend- en avondlessen, gegeven 

door Valerie en Marja, gecertificeerde Pilatesdocenten.
Naast abonnementen tienrittenkaarten, waarmee je  ook andere 

lessen van Feel Fit kunt volgen. Gratis proefles.
Informatie en inschrijving: Feel Fit: 06-53685547 of 
magdaoord@kpnmail.nl of www.feelfitdenhaag.nl

Musea bezoeken, maar niet alleen?

Wij verzorgen dit graag voor u.
Het bezoek is inclusief ophalen en brengen.

Diverse musea of andere culturele activiteiten. Also English.
Bel ons vrijblijvend 070-3514122. 

In Van Hoytemastraat 85 vindt u bij Kantoorvakhandel 
Benoordenhaeghe kantoorartikelen en agenda’s/kalenders. 

Op nummer 66 bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe is 
er ruime keuze aan boeken en cadeauartikelen. 

Bestellen kan ook via www.boekhandel-denhaag.nl.

Feel Fit Feel Fine
Doe je ook mee? Wij geven professionele lessen BBB, Pilates, 

Bodyshape, Feel Fit Man 60+, Stretching/Yoga en Zumba in een 
ontspannen sfeer. Gratis proefles. 

Informatie en inschrijving: Feel Fit: 06-53685547 of 
magdaoord@kpnmail.nl of www.feelfitdenhaag.nl

Garage te huur
In het afgesloten garage complex
Aan de Th.M. Bouwmeesterlaan 

Per 1 februari 2019.
Tel.: 070 324 22 56
b.g.g. 06-24764900

 Asmij.kroemer@gmail.com

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.
Bekijk de website voor meer informatie. 

www.rob-de-winter.nl
Of bel met Rob de Winter 06 478 730 66

Organiseren, coördineren en 
begeleiding van verbouwingen
Heeft u geen tijd of ziet u er tegenop? Irene Ruysch 

neemt het u uit handen - 06 218 049 28
www.ireneruysch.com 

irene.ruysch@kpnmail.nl

(Vergader)ruimte te huur in 
Het Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar.
Voor meer informatie - 06 203 847 48

 mirjam.kroemer@wvbn.nl 

Word nu voor slechts € 12,50 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen 
in de wijk, uitgenodigd worden voor bijzondere evenementen of 
zitting nemen in commissies of klankbordgroepen.

op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout 

Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12,50 over
op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout



Dit is Nelisse.
Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Huizen die steeds sneller worden verkocht. De hypotheekrente die 
onder het vriespunt daalt. De woningmarkt is oververhit. Of u nu 
een woning zoekt of er een wilt verkopen: u heeft een makelaar 
nodig die de rust bewaart. Die het overzicht behoudt. Mét oog voor 
de details. Dat is Nelisse, al 40 jaar. Ons team staat voor u klaar. 
Maak snel een afspraak voor een adviesgesprek.

Goed makelaarschap 
zit 'm in de details.




