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Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

Javastraat 47 | 2585 AE Den Haag | 070 - 365 88 44 | info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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   Uitgave van de Wijkvereniging 

   verschijnt 6x per  jaar en wordt
   huis aan huis in de wijk bezorgd

  
   Oplage ca. 9.300 ex.

   Abonnement 
   6 nummers per kalenderjaar € 30,- 

   IBAN  NL34 INGB 000380 4427  
   voor een abonnement mail naar 

   Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl
          Advertenties 

   voor tarieven en afmetingen mail naar 
   Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl

   Bij afname van 6 advertenties in 
   1 kalenderjaar is 1 advertentie gratis      

      Benoordenhoutjes 
   € 50,- voor maximaal 30 woorden

   Deadline advertenties en kopij
   wijkblad nr. 3 - 6 mei 2019

   verspreiding - medio juni 2019

   Redactie wijkblad
   wijkblad@wvbn.nl

   Anne-Helene Borgts Kooijmans
   Georgia Regnault

   Willemien de Vlieger-Moll
   

   Vormgeving en art direction
   Creative Company | the art of design

   Opmaak
   Pepe Cerón-Balsas

   Drukwerk
   Colourcake

   Bezorging 
   Scouting Stanley 55

   Wijkblad niet ontvangen?
   bezorgingwijkblad@stanley55.nl

 
 

   

     
    

    Omslagfoto
     070fotograaf.nl

   
   

Beste buurtgenoten,

WIJKBLAD
BENOORDENHOUT

De lente doet zijn intrede in het Benoordenhout. Spechten roffelen in 
Arendsdorp en Clingendael, narcissen wiegen in de bries en vogels zin-
gen in de steeds later vallende schemering. Op het moment van schrij-
ven is het half maart, langzaamaan krijgt de wijk weer een ander, groe-
ner aanzicht. 

Maar er zijn ook andere zaken die het aanzicht van de wijk zullen ver-
anderen. In dit nummer leest u meer over de enquête naar aanleiding 
van de herinrichting van het Willem Royaardsplein en over de betrok-
kenheid van de wijk bij de herontwikkeling van het kantoor van de 
ANWB. De voorzitter vertelt u over de plannen voor Bronovo 2.0. Ook 
onze eigen daken kunnen een heel ander aanzien krijgen, dankzij de 
collectieve actie van DuurSaam Benoordenhout.

De lente nodigt uit om weer naar buiten te gaan en daarvoor biedt het 
wijkblad veel mogelijkheden. Zo kunt u zich op Koningsdag in het feest-
gewoel storten, jeu-de-boules spelen aan de Ruychrocklaan en naar een 
festival in het Haagse Bos gaan. En de lente-tips in The International 
Corner zijn niet alleen leuk voor expats. Ook dit voorjaar is er weer ge-
noeg te beleven in het Benoordenhout. Ik wens u een mooie lente toe!

Anne-Helene Borgts Kooijmans
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

Het komt in de beste families voor: 
U gaat uit elkaar of krijgt onmin over de erfenis 

Voorkom een vechtscheiding of een slepende familie-
kwestie. Zorg voor een duurzame oplossing, waarbij uw 
belang gediend wordt.
Wij kunnen u als mediator, overlegscheidingsadvocaat of 
procesadvocaat begeleiden bij:

• Echtscheiding en beëindiging samenleving
• Alimentatiekwesties
• Omgang kinderen, opstellen van ouderschaps-
               plan
• Verdeling huwelijksvermogen
• Afwikkeling huwelijksvoorwaarden (ook voor
               ondernemers)
• Erfrecht

Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit. 
Wij realiseren het beste resultaat met oog voor de 

menselijke maat.

Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen? 
Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u het "Promotiepakket" t.w.v. € 450,00 kado!

Uw huis verkopen? Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!
Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop en verhuur van woningen in Den Haag e.o. 

In onze dienstverlening streven wij naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. 

Breitnerlaan 285  ◆  Den Haag  ◆  070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Vrijblijvend advies
Woningopname & verkoopplan
Volledige presentatie
Bezichtigingen & biedingen
Verkoop & afronding
Inspectie en notaris

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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Alle bewoners van het Benoordenhout 
ontvangen het wijkblad, ook al zijn zij 
geen lid van de wijkvereniging. De 
wijkvereniging doet dat omdat ze de 
opdracht heeft de ‘sociale samenhang 
te bevorderen en te behartigen’. De 
wijkvereniging spreekt namens de wijk 
over vele onderwerpen en organiseert 
activiteiten die samenhang versterken. 
We zijn ervan overtuigd dat u ons een 
warm hart toedraagt, maar een extra 
steun in de vorm van een lidmaatschap 
zien alle vrijwilligers als de beloning 
en motivatie voor al hun inspanningen. 
Kortom, wilt u nog meer het gevoel 
hebben deel uit te maken van uw wijk, 
wordt dan lid van de wijkvereniging. 
Details vindt u achterin het blad.

De oproep voor meer vrijwilligers voor 
‘t Benoordenhuis heeft ertoe geleid dat 
we nu een basisbezetting van vrijwilli-
gers hebben waarmee we de bestaande 
activiteiten door kunnen laten gaan. 
Echter, wij willen meer: we willen 
groeien naar een wijkcentrum dat tegen 
de stroom in (van het verdwijnen van fa-
ciliteiten uit het Benoordenhout) een 
centrale rol zal spelen voor de gehele 
wijk. We gaan ons in de komende maan-
den daarover beraden. Als u daar een rol 
in wilt spelen, bent u van harte welkom.

Het Oranjecomité (27 april), de organi-
satie van de Open Atelierroute (25 en 
26 mei) en die van de Zeepkistenrace 
(26 mei) zijn enthousiast bezig met de 
voorbereidingen. Alle drie beloven er 
een nog groter succes van te maken 
dan vorig jaar. Een betere gelegenheid 
om met uw medewijkbewoners kennis 
te maken, is er niet.

We zijn alweer een paar maanden ver-
der na de eerste aankondiging over slui-
ting van ziekenhuis Bronovo. Binnenkort 
gaan er Zorgtafels aan de slag - over de 
toekomstige inrichting van de zorg - en 
Buurttafels - vooral over bereikbaar-
heid. De inzet van de wijkvereniging 
daarbij is dat er een zorgcentrum in de 

wijk komt dat ondersteuning biedt aan 
de verdere decentralisatie van de zorg 
(lees: meer zorg aan huis) ten behoeve 
van niet alleen onze wijk, maar ook van 
Noordoost-Den Haag en omstreken. Dit 
Bronovo 2.0, dat geen ziekenhuis is, on-
dersteunt deze nieuwe manier van zorg 
door op de bestaande - daarvoor uitste-
kend geschikte - locatie functies bij el-
kaar beschikbaar te hebben, die het ver-
trouwen geven en aannemelijk maken 
dat de nieuwe inrichting van de zorg 
adequaat zal zijn. Voorbeelden van func-
ties in het nieuwe Bronovo 2.0 zijn: huis-
artsen, een modern diagnosecentrum, 
eerste hulp bij sportblessures, fysiothe-
rapie, enkele poliklinieken, dagopvang, 
radiologie, apotheek, mantelzorgcen-
trale, anderhalvelijnszorg voor bijvoor-
beeld chronisch zieken, een thuiszorg-
winkel etc. Ook de goede bereikbaarheid 
voor zowel auto als openbaar vervoer is 
daarbij een belangrijk pluspunt vergele-
ken met bijvoorbeeld het Westeinde. 
Deze insteek is ook ingegeven door op-
merkingen van wethouder Boudewijn 
Revis over een vergelijkbaar zorgcen-
trum voor Zuidwest-Den Haag op de 
plek van het vroegere Rode Kruis 
Ziekenhuis op de Sportlaan.
 
De ANWB heeft aangegeven in het 
Benoordenhout te willen blijven en een 
aanvang te maken met het betrekken 
van de wijk bij haar bouwplannen door 
middel van een informatieavond en 
het instellen van een klankbordgroep. 
Nadat de gemeente Wassenaar zich 
weinig gelegen heeft laten liggen aan 
de wens van de wijk om iets aan de 
maximale hoogte van 47 meter te wil-
len doen, is onze hoop nu gevestigd op 
de ANWB. De wijk kijkt reikhalzend uit 
naar het inrichten van de klankbord-
groep, waarin we hopen te bespreken 
hoe een voor alle partijen acceptabele 
uitkomst  te bewerkstelligen is, inclu-
sief de gevolgen die een en ander voor 
het verkeer in de wijk heeft.

De gevolgen van het beëindigen van 

buslijn 18 zijn nog steeds voelbaar. De 
door de wijkvereniging voorgestelde 
oplossing om een extra lus met een 
HTM-bus in de wijk aan te leggen, heeft 
geen weerklank gekregen. Ook vragen 
over welke data ten grondslag hebben 
gelegen aan de beslissing blijven onbe-
antwoord en zo meer. Vandaar dat de 
wijkvereniging een Wet Openbaarheid 
van Bestuurprocedure gestart is en ook 
brieven gestuurd heeft naar wethouder 
Bruines, de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag en de HTM om te bewerk-
stelligen dat er voldaan wordt aan het 
programma van eisen. Het onderzoek 
naar de behoefte aan openbaar vervoer 
in onze wijk is afgerond en begin april 
gepresenteerd. 

Ten slotte willen we de gemeente be-
danken voor het veiliger maken van de 
verkeerskruising Van Alkemadelaan en 
Wassenaarseweg. De werkzaamheden 
zijn beëindigd, maar het moet ons van 
het hart dat we geschrokken zijn van de 
bejegening van verkeersregelaars door 
sommige medewijkbewoners. Laten wij 
ons gedragen naar de stijl die bij onze 
wijk past.

Chance Pennington de Jongh

Van de Voorzitter

 foto Gregor Servais
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Wij staan u met raad en daad bij in geval van 
zowel commerciële als particuliere (ver)huur-, 
(ver)koop-, (ver)bouw-,  VvE- en overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172  •  2585 HW  Den Haag  •  070-3263281  •  info@brugrecht  •  www.brugrecht.nl

 

mr A.A.S. Wiesmeier-van der Brugge
mr A.S.J. van Etten

huur-, bouw- en vastgoedrecht; voor ondernemers en particulieren

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
Dit pakket kunnen we sinds kort ook aanbieden aan ouderen die dichtbij 
ons woonzorgcentrum wonen.  
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn er 
psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven kleinschalige 
woongroepen. U kunt gebruik maken van een gezellig restaurant en een 
zonnige tuin. Er zijn winkels en terrasjes op loopafstand. 

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Dat is één conclusie die de wijkvereni-
ging trekt uit de enquête die we begin 
dit jaar hebben laten uitvoeren naar 
het huidige en het gewenste winkel-
aanbod in winkelcentrum Duinzigt op 
het Willem Royaardsplein. In totaal 
zijn er 757 vragenlijsten volledig inge-
vuld. Niet afgeronde vragenlijsten zijn 
niet meegenomen in de analyse. Hierbij 
krijgt u een terugkoppeling van de be-
langrijkste uitkomsten.

Respondenten: 
vooral veel vrouwelijke wijkgenoten
De meeste respondenten komen uit het 
Benoordenhout; 65% van de respon-
denten uit postcodegebied 2597 ge-
volgd door 22% uit het postcodegebied 

2596. De vragenlijst is meer dan gemid-
deld door vrouwen ingevuld (66%). 
Opvallend is ook dat de leeftijdsgroe-
pen ‘jonger dan 25 jaar’ (2%) en ‘25 
jaar tot en met 34 jaar’ (4%) sterk on-
dervertegenwoordigd zijn. 

Huidig winkelaanbod: 
beperkt winkelaanbod en parkeer-
gelegenheid punten van aandacht
Vrijwel alle respondenten bezoeken 
het Willem Royaardsplein (97%); ruim 
een derde (bijna) dagelijks en ruim een 
derde bezoekt het winkelcentrum twee 
à drie keer per week. De winkels die 
door de respondenten het meest wor-
den bezocht, zijn: de supermarkt, de 
drogist en de bloemist. Twee derde 

(66%) geeft aan dat de frequentie 
waarmee ze het Willem Royaardsplein 
bezoeken gelijk is gebleven. 

Over de tevredenheid over het winkel-
centrum Duinzigt verschillen de me-
ningen. Respondenten zijn het meest 
tevreden over de kwaliteit van de win-
kels (55% is tevreden tot zeer tevre-
den). Ontevreden zijn respondenten 
over de hoeveelheid winkels (55%), de 
diversiteit aan winkels (46%) en de 
parkeergelegenheid (43%). 

Andere winkelgebieden waar respon-
denten boodschappen doen zijn de 
Van Hoytemastraat en de Theresia-
straat. In de open antwoorden werden 

Ruimtelijke ordening
Maak winkelcentrum Duinzigt aantrekkelijk 
en toegankelijk voor alle leeftijden

De burgemeester en de voorzitter op het Willem Royaardsplein. Foto Elisabet Molenaar
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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�
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)
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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

van

www.vanhoytemastraat.com

straat
Hoytema

Like us!

WOUDT

VAN HOYTEMASTRAAT 105

WWW.WOUDTDAMESMODE.NLWWW.WOUDTDAMESMODE.NL

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  

–
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Elke twee maanden stellen wij het pro-
gramma van onze activiteiten vast. Op 
het moment dat u dit leest, is onze 
tweede periode (maart-april) bijna 
verstreken. Op 14 april 2019 was er 
een excursie naar Amsterdam. Eerst 
bezochten wij Museum Het Schip in het 
fabelachtige, wereldberoemde, expres-
sionistische woningbouwcomplex in 
Amsterdam-Noord, ontworpen door 
architect Michel de Klerk, waarna wij  
het woningbouwcomplex De Dageraad 
in Amsterdam-Zuid bekeken. Op 16 
april a.s. geeft Margaret Krill, musico-
loge, in ‘t Benoordenhuis een presenta-
tie over muziek in de Gouden Eeuw van 
Rembrandt van Rijn: wat voor muziek-
leven was er toen in Leiden en 
Amsterdam en hoe klonk de muziek 
van de componisten uit die tijd? 
Margaret laat ons dat met beeld en ge-
luid beleven. Op 27 april hebben we – 
uiteraard – ons traditionele Konings-
diner in Chateau Bleu. 

Verder blikken we alvast vooruit naar 
onze volgende periode. Op 9 mei a.s. 

geeft architectuurhistoricus Marcel 
Theunissen de presentatie ‘100 jaar 
Nieuwe Haagse School’ over de stoere, 
expressieve architectuurstijl die zich 
vanaf 1918 in het Haagse stadbeeld 
manifesteerde, met een accent op onze 
wijk. De lezing vindt plaats in ’t  
Benoordenhuis. Op 3 mei gaan we naar 
het Drents Museum naar de tentoon-
stelling ‘Koninklijk Nubië, land van 
zwarte farao’s’. Op 15 mei bezichtigen 
we Radio Kootwijk op de Veluwe. Op 6 
juni geeft Botine Koopmans, architec-
tuurhistorica, naar aanleiding van haar 
recente boek, een presentatie ’10 met 
een griffel, portretten van de mooiste 
Haagse scholen’. Deze wordt gevolgd 
door de ledenvergadering van de CCB. 

Word lid of donateur
Ons actuele, volledige programma kan 
eenieder op de website van de wijkver-
eniging vinden: ga naar www.wvbn.nl, 
klik op het tabblad 'Wijkvereniging' en 
klik onder 'ContactClub Benoordenhout' 
op het tabblad 'Nieuwsbrief'. De lezin-
gen van de CCB (in ‘t Benoordenhuis) 

zijn voor eenieder toegankelijk. Voor 
hen die geen lid of donateur van de CCB 
zijn, is dat tegen betaling van € 5 (incl. 
koffie of thee). Deelname aan de ove-
rige activiteiten van de CCB staat alleen 
open voor leden en donateurs van de 
CCB. 

Alleen inwoners van het Benoordenhout 
kunnen lid van de CCB worden, mits zij 
ook lid van de wijkvereniging zijn. 
Woont u buiten onze wijk, dan kunt u 
CCB-donateur worden mits u ook dona-
teur van de wijkvereniging wordt. In 
beide gevallen betaalt u € 9,50 als jaar-
contributie voor de CCB, naast uw jaar-
contributie voor de wijkvereniging. Bij 
Rinia de Bruin (rinia.db@zonnet.nl of 
tel. 070 - 328 24 77) kunt u zich aanmel-
den als lid of donateur van de CCB en te-
gelijkertijd ook voor de wijkvereniging.

Jan van Kreveld, 
06 47787109
jh.vankreveld@ziggo.nl

Leidschenhage en Mariahoeve ook vaak 
genoemd.

Gewenst winkelaanbod:
een kleine HEMA zeer gewenst 
Op de vraag welke winkels wijkgeno-
ten graag zien op het Willem Royaards-
plein was de top 5: (1) kleine Hema 
(door 40% van de respondenten aan-
gegeven); (2) (tabakszaak en) PostNL-
punt; (3) slagerij; (4) kaas- en noten-
boer; (5) biologische winkel. Uit de 
categorie open antwoorden kwam de 
volgende suggestie vaak naar voren: 
een concurrerende supermarkt zoals 
de Lidl (door een kleine 10% van de 
respondenten).

Op de vraag welke winkels wijkgeno-
ten liever niet zien was de top 5: (1) 
discounter (door 46% van de respon-
denten aangegeven); (2) kleine bouw-
markt; (3) kringloopwinkel; (4) extra 
supermarkt; (5) antiquair. 

Wijkgenoten konden ook suggesties 
doen over het gewenste winkelaanbod. 

Hierbij een greep uit de binnengekomen 
reacties: ‘Meer leven in de brouwerij. 
Terras en ontmoetingsplek’; ‘Meer groen 
en minder beton’; ‘Dynamisch winkel- 
en horeca-aanbod op brede doelgroep 
gericht’; ‘Houd het kleinschalig, gezellig 
en uniek’ en ‘Houd het simpel, maar met 
een goed en divers assortiment winkels 
en met winkels die je met enige regel-
maat nodig hebt’.

Tot slot: maak tempo met 
de renovatieplannen 
Wijkgenoten konden bij open vragen 
nog suggesties doen. In de antwoorden 
daarop kwam veelvuldig naar voren dat 
mensen graag zien dat de renovatie-
werkzaamheden spoedig van start gaan 
en dat het knusse karakter van het 
Willem Royaardsplein behouden blijft. 
Sommige respondenten gaven aan dat 
ze het jammer vinden dat niet alle hui-
dige winkeliers in het nieuwe winkel-
concept passen. Tot slot werd ook be-
nadrukt dat het van belang is dat het 
winkelcentrum bereikbaar blijft met 
het openbaar vervoer en dat de ver-

keers- en parkeersituatie in de buurt 
Duinzigt moet worden verbeterd. 

Hoe nu verder?
De wijkvereniging zorgt ervoor dat de 
uitkomsten van de enquête ingebracht 
worden voor het advies dat de 
Brancheadviescommissie (BAC) rond 
de zomer zal opstellen. Daarna is het 
aan de projectontwikkelaar (WPRI) om 
daar de geschikte ondernemers bij te 
zoeken en te benaderen. De wijkver-
eniging zal de ontwikkelingen met 
grote belangstelling blijven volgen. 

Tot slot dank aan eenieder die de 
moeite heeft genomen om de vragen-
lijst in de vullen.

Elisabet Molenaar
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Koningsdag 2019
Zaterdag 27 april - 10.00 - 18.30 uur

Het aftellen is begonnen en het eerste geval van oranjekoorts is al gemeten… 
Koningsdag 2019 staat alweer bijna voor de deur!

Op zaterdag 27 april a.s. vieren we als buurtbewoners in het Benoordenhout samen alweer voor 
de 7e keer de verjaardag van onze Koning. Bewoners, jong en oud, zijn van harte uitgenodigd om  zijn

verjaardag op het plein aan de Van Hoytemastraat mee te vieren! 

Trek je oranje feestpak uit de kast  en stof je mooiste rood-wit-blauwe hoed af, want voor je het weet is het Oranjefeest 
van het jaar weer losgebarsten in onze mooie wijk. Een feest voor en door buurtgenoten: ontmoet (on)bekende 

wijkgenoten, leer elkaar beter kennen, doe zaken op de Vrijmarkt en/of hef samen het glas op de Koning. Voor de 
jongere generatie is het authentieke Benoordenhout sporttoernooi een hoogtepunt en voor de allerkleinsten is er 

vertier met de traditionele kinderspelen. Het programma start om 10.00 uur met een van de belangrijkste onderdelen 
van Koningsdag in het Benoordenhout: de Vrijmarkt! Daarna is het tot 18.30 uur genieten van de traditionele jaarlijkse 

succesnummers voor jong en oud, zoals:

Oud-Hollandse kinderspelen  -  Kinderdisco en poppenkast 

Voetballen en hockeyen om de felbegeerde Benoordenhout Cup

Luchtkussen  -  Oranjeborrel

En natuurlijk de hele dag muziek en live optredens op het centrale podium

Het jaarlijkse boekje met het definitieve programma zal huis-aan-huis worden verspreid in het Benoordenhout. 
Houd ook de website en de facebookpagina van de wijkvereniging in de gaten voor het laatste nieuws: www.
wijkverenigingbenoordenhout.nl. Ons mooie Benoordenhout Oranjefeest wordt jaarlijks mogelijk gemaakt 

door sponsoren, Wijkvereniging Benoordenhout en de winkeliers in de Van Hoytemastraat en rondom het plein. 
Veel winkels zullen open zijn deze dag.

Vrijwilligers gezocht!
Wijkvereniging Benoordenhout heeft de organisatie van deze feestelijke dag in handen gelegd van het 

daarvoor speciaal opgerichte Oranjecomité. Vrijwilligers in dit comité zijn nu al en op de dag zelf druk bezig, 
maar op de dag zelf zijn er nog wel wat helpende handjes welkom: welke wijkgenoot is een uurtje 

beschikbaar om op Koningsdag te helpen achter de bar of bij het sporttoernooi?   

Maak het feest compleet, meld je aan op www. wijkverenigingbenoordenhout.nl en ontvang
als dank voor je diensten het unieke koningsblauwe 'Benoordenhout Koningsdag Crew' T-shirt. 

Zo bouwen we als buurt samen aan dit feest en genieten we van het resultaat.

Tot 27 april, we zien uit naar een grandioze viering van Koningsdag in en met het Benoordenhout!

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201910
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‘t Benoordenhuis speelt al vele jaren 
een rol in onze wijk. Het biedt allerlei 
clubs ruimte voor activiteiten zoals 
bridge, schaken, fitness, volksdansen, 
exposities, films, lezingen etc. 

Maar wij willen meer. Mirjam Kroemer, 
sinds kort beheerster van ’t Benoorden-
huis, wil de rol van ontmoeting in het 
wijkcentrum versterken. De eerste 
stappen zijn al gezet. Zo is het aantal 
gastvrouwen uitgebreid. Het is de be-
doeling dat ‘t Benoordenhuis op door-
deweekse ochtenden vaker open is 
voor een inloop, zodat men bij een kop 
koffie andere wijkgenoten kan ontmoe-
ten of gebruik kan maken van de lees-
tafel. We onderzoeken de mogelijkhe-
den voor een kleine bibliotheek. Er zijn 
ook plannen om de ruimten meer aan 
te kleden.

Wij gaan tegen de stroom in, daar er 
meer verdwijnt uit onze wijk dan ons 
lief is. Ideeën over de voorgestelde ont-
wikkelingen en plannen of wensen op 
het gebied van activiteiten zijn zeer 
welkom. 

Agenda
Lezing: Rembrandts Handen 
Datum: zondag 12 mei 2019
Plaats: ‘t Benoordenhuis, Bisschops-
straat 5, Den Haag. 14.00 - 16.00 uur. 
Er is een pauze.
Kosten: € 10,-, UITSLUITEND pin
Reserveren vóór 7 mei: 
mirjam.kroemer@wvbn.nl
06 203 847 48

De figuren in Rembrandts schilderijen, 
etsen en tekeningen ‘spreken met hun 
handen’; met hun handgebaren druk-
ken ze emoties uit. Deze lezing van Man 
van Taal zoomt in op de handgebaren. 

Wat zeggen de handen van de Joodse 
bruid en haar bruidegom? Wat druk-
ken de gebalde vuisten van Simson uit 

op het moment dat hij blind wordt ge-
maakt? En hoe voelt het gebaar van 
Frans Banninck Cocq die zijn mannen 
de nacht in leidt op het schilderij De 
Nachtwacht? De lezing voert u door 
Rembrandts leven. Met de taal van de 
handen slaat Rembrandt een brug tus-
sen zijn tijd en de onze; de figuren in 
zijn schilderijen, tekeningen en etsen 
staan heel dicht bij ons. 

Het gebouw
’t Benoordenhuis beschikt over twee 
zalen: een vrij grote zaal voor maxi-
maal 50 personen en een kleine voor 
circa 15 personen. De zalen kunnen tot 
één ruimte worden samengevoegd. In 
de kleine zaal bevindt zich een ruime 
bar. De grote zaal kan via een luik ook 
door de bar worden bediend. Achter de 
bar is een keuken (niet geschikt voor 
het bereiden van warme maaltijden). 

Gebruik
Het gebouw staat primair ten dienste 
aan activiteiten die door de wijkvereni-
ging worden georganiseerd of geïnspi-

reerd. De ruimtes worden ook op niet-
commerciële basis gebruikt voor 
sociale en culturele groeperingen uit 
het Benoordenhout voor bijeenkom-
sten van allerlei aard, o.m. op het ge-
bied van gezelligheid (bridge, schaken), 
fitness (yoga, volksdansen), lezingen 
etc. Ook verenigingen met een wat min-
der sterke band met het Benoordenhout 
kunnen in het gebouw terecht, voor 
zover er ruimte beschikbaar is. VvE's 
kunnen tegen vergoeding gebruik 
maken van 't Benoordenhuis voor ver-
gaderingen. Ook voor het geven van 
cursussen leent de ruimte zich goed.

Beheer en gebruik van de zalen
Het wijkgebouw wordt beheerd door 
een beheerder en een bestuurslid met 
de portefeuille Benoordenhuis.

Voor informatie over het wijkgebouw 
en verhuur van de zalen kan men zich 
wenden tot Mirjam Kroemer:
Mirjam.kroemer@wvbn.nl 
of 06 - 203 847 48.

Benoordenhuis
Wijkcentrum ’t Benoordenhuis: een spin in het web

Hele jaar* Ochtend Middag Avond Weekend
Grote zaal € 45 € 45 € 80 € 110 
     
Incidenteel** Ochtend Middag Avond Weekend 
Grote zaal € 90 € 90 € 100 € 175 

Tarieven zaalhuur 't Benoordenhuis

** Deze tarieven gelden voor incidentele gevallen. * Deze tarieven gelden voor wekelijks of 
maandelijks gebruik van de zalen gedurende het hele jaar. 

De zaal wordt niet verhuurd aan particulieren voor het vieren 
van (kinder-)feesten, bruiloften, verjaardagen enz.

Wijkcentrum 't Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5

2595 XH Den Haag
tel. 070 - 324 05 72
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DuurSaam
Isoleer voor Klimaat en Portemonnee!
Plan voor Energietransitie 
De doelstelling is om in 2020 te komen 
tot een plan voor de transitie van het 
Benoordenhout naar een tijdperk zon-
der aardgas. Op de bijeenkomst van 26 
maart jl. over het energietransitieplan 
hebt u kunnen horen wat er sinds de 
vorige bijeenkomst op 24 mei 2018 ge-
realiseerd is en wat de kortetermijn-
doelstellingen zijn van de verschil-
lende werkgroepen.

Campagne ‘Isoleer voor Klimaat en 
Portemonnee’
De werkgroep ‘Energie Besparen’ heeft 
op 26 maart ook het startschot gelost 
voor deze campagne. Onze campagne-
leus brengt tot uitdrukking dat isole-
ren helpt om minder energie te gebrui-
ken, uw comfort te verhogen en om uw 
energierekening omlaag te brengen. 
Het is immers niet te verwachten dat 
energie, wat voor duurzame oplossing 
er ook komt, goedkoper zal worden.

Met deze campagne willen we in heel 
het Benoordenhout aandacht vragen 
voor het besparen van energie door het 
beter isoleren van uw woningen of ap-
partement. Wijkgenoten die een cursus 
Energiecoach hebben gevolgd, komen 
bij u langs. Daarnaast organiseren we 
bijeenkomsten om u op weg te helpen 
naar een beter geïsoleerd huis. Het 
schema van deze bijeenkomsten com-
municeren we via flyers en posters. 
Ons streven is om in de komende twee 
jaar elke buurt of deel van het 
Benoordenhout te bezoeken.

Bij deze isolatieactie werkt DuurSaam-
BenoordenHout samen met de coöpera-
tie HOOM, die landelijk duurzaamheidsi-
nitiatieven ondersteunt, en met de 
WoonWijzerWinkel (WWW), het cen-
trum voor duurzaam bouwen voor de 
regio Den Haag–Rotterdam en omlig-
gende gemeentes. In Den Haag heeft de 
gemeente pop-up stores, genaamd Hou-
van-je-Huis, die dependances zijn van de 
WWW. De WWW heeft overeenkomsten 
met lokale en regionale aanbieders, 
waar wij gebruik van kunnen maken. 
Bovendien profiteren wij van kortingen, 

omdat we als DSBH met een collectieve 
wijkactie deelnemen. 

Door het warmteverlies te beperken, 
bespaar je uiteindelijk het meest. Begin 
met de dingen die u zelf kunt doen. 
Dicht kieren en gaten; isoleer warme 
leidingen en pas radiatorfolie toe. Zorg 
dat kamerdeuren en de tochtdeur ge-
sloten zijn. Doe ‘s avonds de gordijnen 
dicht en vervang conventionele gloei-
lampen door led-lampen. Zorg bij dit 
alles wel voor voldoende ventilatie.

Als u er aan denkt om zelf aan de slag te 
gaan en u wilt een Energiecoachgesprek, 
als u zwaardere maatregelen wilt nemen 
en als u wilt deelnemen aan deze isola-
tieactie, geef u dan op via onze website 
www.duursaambenoordenhout.nl. Een 
Energiecoach neemt contact met u op 
om de isolatiebehoeften in kaart te 
brengen.

Uw woonsituatie
In onze wijk Benoordenhout is ca. 75% 
van de woningen onderdeel van een VvE. 
Deze VvE’s variëren in grootte van 2 tot 
200 appartementen. De overheid heeft 
voor VvE’s verschillende voorzieningen 
getroffen om verduurzaming financieel te 
ondersteunen. De Gemeente Den Haag 
heeft dit gericht op VvE’s tot minder dan 
tien appartementen en de Rijksoverheid 
op VvE’s vanaf tien appartementen.

Vaak is de besluitvorming bij VvE’s een 

langdurig en moeizaam proces. Ook VvE’s 
kunnen zich inschrijven voor een gesprek 
met een Energiecoach, die u ondersteunt 
bij dit besluitvormingsproces. 

Voor wijkgenoten met een zelfstandig 
huis is dit proces veel eenvoudiger, 
omdat zij zelf de beslissingen kunnen 
nemen. Ook in uw situatie zijn er rege-
lingen voor bijdrages van de gemeente. 
Uw Energiecoach kent deze regelingen.

Tot slot
Isoleren is voor veel huizen en appar-
tementen in onze wijk best lastig zon-
der de karakteristieke uitstraling van 
de woning aan te tasten. De leden van 
de werkgroep ‘Energie Besparen’ zijn 
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 onze web-
site www.duursaambenoordenhout.nl.

De werkgroep ‘Energie Besparen’ is 
door de samenwerking met HOOM en 
WWW/Hou-van-je-Huis tot een oplos-
sing gekomen hoe we als collectief in 
onze wijk kosten kunnen besparen en 
zo hoog mogelijke garantie kunnen 
krijgen op goede isolatie-installatie.
Door samenwerking staan we sterker 
en halen we betere resultaten op onze 
weg van de Energietransitie.

Tijdens een praktische les van de cursus Energiecoach wordt het glas bestudeerd
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Er is niks zo besmettelijk als zonnepanelen
Zo opende een artikel in Den Haag 
Centraal over de nieuwe kadernota duur-
zaamheid ‘Schone energie in een groene 
stad’ van onze wethouder Liesbeth van 
Tongeren. Het onderwerp ‘zonnepanelen’ 
inspireert namelijk en activeert tot dis-
cussie onder buurtgenoten.

In het kader van de energietransitie-
planning voert de werkgroep ‘Energie 
Opwekken – Individueel’ namens 
DuurSaam BenoordenHout actie voor 
plaatsing van zonnepanelen. 

Plaatsing van zonnepanelen is een zeer 
lucratieve oplossing: u wekt duurzaam 
stroom op, u bespaart op uw elektrici-
teitsrekening en u verdient de investe-
ring terug in maximaal zeven jaar. Ook 
als de salderingsregeling wordt veran-
derd naar een subsidieregeling op te-
ruggeleverde stroom is dit nog lucra-
tief, aangezien er door de minister van 
Economische Zaken is toegezegd dat 
de terugverdientijd van maximaal 
zeven jaar gehandhaafd blijft.

Wilt u zonnepanelen laten plaatsen, 
schrijft u zich dan in voor onze collec-
tieve actie ‘Zonnepanelen op Eigen 
Dak’ via de website www.duursaambe-
noordenhout.nl.

Omdat u dan deelneemt aan onze col-
lectieve actie kunnen wij u ontzorgen: 

wij zorgen voor een offerte van een be-
trouwbare aanbieder, u krijgt een bere-
kening van kosten en baten en wij zor-
gen voor de subsidieaanvraag bij het 
gemeentelijke Klimaatfonds. Wij kun-
nen u tevens helpen met de teruggave 
van de btw via de Belastingdienst. 

Vele wijkgenoten zijn u al voorgegaan 
(zie grafiek) en momenteel zijn we na 
het succes van plaatsing op het dak van 

de Montessorischool Waalsdorp ook 
bezig met het benaderen van andere 
scholen in het Benoordenhout. Overigens 
zijn zonnepanelen ook voor VvE’s een 
zeer interessante mogelijkheid. We heb-
ben daar voorbeelden van en kunnen u 
helpen met het besluitvormingsproces. 
Schrijf u in voor onze actie ‘Zonnepanelen 
op Eigen Dak’ !

DuurSaam BenoordenHout

In augustus 2018 werden 154 zonnepanelen geplaatst op het dak van de Montessorischool
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Als coördinatoren van de Benoordenhout 
buurtpreventie-WhatsApp krijgen wij re-
gelmatig van onze wijkagent preventie-
tips die wij graag met u delen.

Bent u nog geen lid van de buurtpre-
ventie-WhatsApp? Meldt u dan met uw 
mobiele nummer en uw adres aan via 
wapp@wvbn.nl en help mee onze 
buurt nog veiliger te maken. 

Voorkom fietsendiefstal

Basis 
• Gebruik een tweede slot. Het kost 
dieven meer tijd om twee sloten te for-
ceren. Dit verkleint dus de kans op 
diefstal. Bovendien zijn veel dieven ge-
specialiseerd in één soort slot. Gebruik 
daarom twee (of drie) verschillende 
sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een 
beugelslot en een kettingslot. 

• Zet uw fiets altijd aan frame én voor-
wiel aan de ‘wereld’ vast: een fietsen-
rek of brug bijvoorbeeld. Zo kan een 
dief deze niet meenemen naar een rus-
tiger en donkerder plekje om op zijn 
gemak het slot (of de sloten) te 
forceren. 

• Noteer vooraf de gegevens van uw 
fiets, zoals framenummer of graveer-
code, slotnummer, merk, type en kleur 
van uw fiets. Bij een nieuwe fiets staan 
de gegevens meestal op het aankoop-
bewijs. Bewaar deze gegevens goed. U 
heeft ze nodig bij de aangifte als uw 
fiets toch is gestolen.

Meer zekerheid
• Stal uw fiets tegenover een plek waar 
mensen staan te wachten, bijvoorbeeld 
tegenover een bus- of tramhalte. Dieven 
werken immers het liefst uit het zicht. 
Een plek met veel voorbijgangers is 

vreemd genoeg weer minder veilig, 
want voorbijgangers kijken nauwelijks 
om zich heen en kunnen zelfs de bewe-
gingen van een dief camoufleren.

• Zet uw fiets in een bewaakte stalling. 
Ook op slot natuurlijk. 

Handige weetjes
• Maak uw slot hoog en flexibel vast. 
Als het slot niet op de grond hangt, kan 
er minder makkelijk met stenen op 
worden geslagen. Dit is een bekende 
truc om sloten open te breken.

• Bij een kettingslot: het is beter om de 
ketting een paar keer om een paal en 
de fiets te wikkelen dan los te laten 
bungelen. Maak ook dit slot dus zo 
hoog mogelijk vast. Voor dieven met 
een betonschaar is het namelijk lastig 
als ze de tang (of het uiteinde van de 
tang) niet op de vloer kunnen leggen 
om kracht te zetten.

• Bij een beugelslot: bevestig het slot 
nooit in het midden van het frame. De 
dief kan dan de fiets zelf als hefboom 
gebruiken, waardoor het slot open 
knalt.

Tip voor e-bikes 
Heeft uw e-bike een afneembaar dis-
play? Haal deze dan altijd van uw e-
bike af als u niet fietst. Zo is de e-bike 
niet meer als elektrische fiets te ge-
bruiken. Heeft de accu van uw e-bike 
een slot? Gebruik deze dan altijd. 
Beschikt de accu van uw e-bike niet 
over een slot? Haal deze dan altijd van 
uw e-bike af als u niet fietst. Zo is de e-
bike niet meer als elektrische fiets te 
gebruiken.

Daniella Gidaly

Onze wijk
Preventie & veiligheid

Foto Paul van Dijk
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

U bent van harte welkom! Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

U bent van harte welkom! Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl

w w w . f e e l f i t d e n h a a g . n l

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

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

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals
clubavonden, open toernooien en parktoernooien.

      Lidmaatschappen:
      Seniorlid:    €230,00
      Senior daglid:    €120,00
      Junioren:     €130,00

Maak kennis
met tennis!

& kom tennissen bij Tennisclub WW
in het Benoordenhout

12 buitenbanen
2 binnenbanen
Tennissen zonder te reserveren
Buitenverlichting
Tennisles bij Tennisschool Martin Verkerk

.....

..... .....

Schrijf je in op www.tennisclubww.nl 
en kijk snel op tennisschoolmartinverkerk.nl 

voor tennislessen op ons park.

ACTIE!
Schrijf je in als lid 

en krijg nu 5 gratis groepslessen! 
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Duchattel dare devils maken zich op voor de zeepkistenrace

Open Atelierroute

Nanne Hendriks (8) en Merijn ten 
Bokkel Huinink (7) kunnen niet wach-
ten tot het eindelijk zover is: zondag 26 
mei 2019, wanneer de jaarlijkse zeep-
kistenrace in Clingendael plaatsvindt. 
Vol enthousiasme zijn ze inmiddels be-
gonnen met de bouw van hun zeepkist.

Nanne en Merijn zijn altijd aan het 
klussen in de straat. Van zelfgemaakte 
skateboards tot karretjes voor achter 
de skelter, ze draaien hun hand er niet 
voor om. Nanne: ‘Ik vind het heel leuk 
om dingen zelf te maken en te klussen.’ 
Merijn voegt daar aan toe: ‘Van opa heb 
ik voor mijn verjaardag een echte ge-
reedschapskist gekregen die nu goed 
van pas komt bij de bouw van onze 
zeepkist.’ 

Voor de teams die nog niet begonnen 
zijn, staat hieronder een werktekening 
van een eenvoudige zeepkist. En als je 
voor je zeepkist nog een bout, moer en 
ringetjes nodig hebt, dan kan je bij 
Beumer op de Hoytemastraat terecht 
voor een GRATIS zeepkist-setje!

Inschrijven voor de zeepkistenrace kan 
via de website van de wijkvereniging, 
wat Nanne en Merijn al hebben gedaan. 

Als team Duchattel Dare Devils zullen 
ze de komende tijd vast al wat oefen-
rondjes maken in de wijk, zodat ze zich 
goed voorbereid zullen opstellen aan 
de start van de race. We kijken er nu al 
naar uit.

Bart Weijman

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 
is er weer Open Atelierroute bij tal van 
ateliers en woonhuizen in onze wijk. 
Op 24 locaties exposeren 40 kunste-
naars, waaronder beeldhouwers, glas-
kunstenaars, schilders, tekenaars en 
andere kunstenaars. De route strekt 
zich uit door de gehele wijk tot en met 
landgoed Oosterbeek.

Om een indruk te krijgen en het voor u 
makkelijk te maken welke locaties u 
wilt bezoeken, is er in ’t Benoordenhuis, 
aan de Bisschopstraat 5, beide dagen 
van 12.00 tot 15.00 uur een overzicht te 
zien van het werk dat de kunstenaars 
tonen. Ook kunt u in ‘t Benoordenhuis 
op zaterdag genieten van een hapje en 
een drankje van lokale leveranciers. De 
ateliers en woonhuizen zijn open van 
12:00 tot 17:00 uur.
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Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw hoge kwaliteit  
tuingereedschappen en materialen. 
Maak de mooiste tuin van Den Haag!
 

TERRAS & TUIN • ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG • TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES

Kom naar de winkel, bekijk ons aanbod en laat u adviseren.
beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248 Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: (070) 324 66 51 
INFO@HODIEMIHI.NL  -  WWW.HODIEMIHI.NL

Hodie Mihi, Cras Tibi Uitvaartverzorging richt zich op het 
verzorgen van uitvaarten in Den Haag en omstreken. 

Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG

Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy
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Jongerenwerk
Even voorstellen…
Ik ben Mark Kramer en ik werk sinds 
2001 als jongerenwerker bij VOOR 
Welzijn. Ik ben begonnen in de wijken 
Regentes en Valkenbos, Heesterbuurt 
en Bomenbuurt. Sinds 2016 werk ik in 
het Haagse Hout.

Wat is jongerenwerk?
Het jongerenwerk is een aparte werk-
soort. Het houdt zich bezig met de be-
geleiding van jongeren naar volwas-
senheid en actief burgerschap. Dit 
doen we door jongeren op te zoeken, 
hen aan te spreken en hen bewust te 
maken van de relatie die zij hebben 
met hun omgeving. Ik werk hierbij 
nauw samen met de wijkagent, ge-
meente, scholen en de wijkvereniging.

‘Moet dat nou hier?’
Veel mensen associëren jongerenwerk 
met problematische jeugd, hangjonge-
ren die de buurt terroriseren of met 
jeugdhulpverlening. In het Benoorden-
hout is dit niet aan de orde - gelukkig 
maar. Dat wil niet zeggen dat jeugd in 
het Benoordenhout altijd voorbeeldig 

gedrag vertoont. We zijn per slot van 
rekening allemaal jong geweest. 
Wellicht heeft u zich ook als puber wil-
len afzetten of onttrekken aan het gezag 
in wat voor vorm dan ook. Dit gebeurt 
natuurlijk ook in het Benoordenhout. 
Lekker hangen met je vrienden in 
Arendsdorp of in het Rosarium zijn hier 
voorbeelden van. Vanuit pedagogisch 
oogpunt is het ook nodig dat jongeren 
elkaar ontmoeten buiten de controle 
van volwassenen. 

Ik hoor dan vaak de opmerking: ‘Moet 
dat nou hier?’ Het betreft vaak de 
openbare ruimte, die voor ieder toe-
gankelijk is, ook voor de jeugd. Er is op 
zich niks mis met hangen, tenzij de om-
geving hier aanstoot aan neemt. Met 
aanstoot bedoel ik dat de omgeving 
overlast ervaart. Die grens ligt bij elk 
individu anders. Wat de één ervaart als 
overlast zal de ander niet eens opval-
len. Een grijs gebied. Als jongerenwer-
ker neem ik ook de ervaren overlast se-
rieus. Ik praat dus met alle partijen en 
ben hierin intermediair. Ik zoek uit wat 
de groep bezighoudt, wat het karakter 

van de groep is, etc. Dit doe ik samen 
met de wijkagent, die zicht heeft op de 
overlastmeldingen en/of incidenten.

Mark Kramer

Voor meer informatie:
mark.kramer@voorwelzijn.nl
06 - 816 88 705

Speel jeu de boules!
Kom gezond bewegen in het Benoorden-
hout op de jeu-de-boulesbaan aan de 
Ruychrocklaan, tegenover het begin 
van de Louis Gimberglaan. 

Sinds een paar jaar speelt daar een ge-
zellige groep ouderen op dinsdag- en 
donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 
uur.

Informatie
Truus Krumbholz-Kole,
tel. 070 - 324 09 30.

18 april, 20.15 uur
Nobody’s girl, countrymuziek - Tarwekamp, Tuinzaal

1 mei, 14.30 uur
De Kleine Zeemeermin (4+) - Theaterzaal

11 mei, 20.15 uur
Guillaume Marcenac & Friends, Franse chansons - Theaterzaal

25 mei, 20.15 uur
Moving Colours, werelddans - Theaterzaal

Alle informatie over de optredens en kaartverkoop op diamanttheater.nl 

Mark Kramer
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EERSTE HULP BIJ ONVOLDOENDES

Meer informatie? 
Loop gerust eens binnen voor een vrijblijvend 
adviesgesprek of neem contact met ons op.

AFTER’S COOL Benoordenhout
Mandy Koenraads MSc

Weissenbruchstraat 3-5, 2596 GA Den Haag 
T 06-20340451 | E benoordenhout@afterscool.nl

>  Geen stress en zorgen bij de  
afwikkeling van uw nalatenschap.

>  Duizenden euro’s aan 
kostenbesparing.

> Lagere erfbelasting.
>  Meer ruimte voor rouwverwerking.

Regel uw erfenis slim.
Het eerste halfuur is altijd GRATIS

Marina Milenkovic
nalatenschapsplanner en  
executeur nalatenschappen

Ary Schefferstraat 29, 2597VN Den Haag
06 - 26 582 695, info@alles-geregeld.nu
www.alles-geregeld.nu

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

Florence Oostduin
W www.florence.nl, T 070 - 41 31 000, E info@florence.nl,            Florencezorg

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

onze zorgafdeling. Naast de zorg biedt Oostduin u nog veel meer, 

ook op het gebied van uw welzijn. Heeft u tijdelijk een 

verblijf met zorg nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht.

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201920

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
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Adopteer een ORAC

Benoordenhoutse Oldtimer Club - update

Chauffeurs gezocht!

Door heel Den Haag staan op dit mo-
ment al meer dan zesduizend onder-
grondse restafvalcontainers (ORAC’s). 
Veel van die ORAC’s zijn geadopteerd 
door wijkbewoners die ervoor zorgen 
dat een ORAC zelf en de omgeving er-
omheen schoon en netjes blijft.

Wilt u ook een ORAC adopteren? Meldt 
u dan aan via telefoonnummer 14070 
of via het contactformulier op de web-
site www.denhaag.nl.

Na een eerste oproep op Facebook en 
in het wijkblad eind vorig jaar hebben 
er al 25 autobezitters van klassieke au-
to's zich aangemeld bij deze jonge club. 
Op 7 februari jl. is er een eerste bijeen-
komst geweest in Le Quartier. Deze 
was druk bezocht en gezellig, met 
mooie en trotse verhalen over die 
prachtige karretjes. Het is duidelijk dat 
het initiatief een grote groep wijkbe-
woners aanspreekt! 

Inmiddels vond op 30 maart de eerste 
autopraatjes-bijeenkomst plaats. In 
2019 organiseren wij nog een aantal 
evenementen, te weten:

26 mei, zondag
Autoshow bij Zeepkistenrace. We sho-
wen de auto’s op de oprijlaan van 
Clingendael tijdens de Zeepkistenrace.
30 juni, zondag
Autopraatjes, bijeenkomst met hapje 
en drankje.

21 september, zaterdag
Toertocht voor ‘leden en genodigden’ 
met start, finish en diner in het 
Louwman Museum.
19 november, dinsdag 
Autopraatjes, bijeenkomst met hapje 
en drankje.

Heeft u ook een klassieke auto en wilt 
u meedoen of alleen op de hoogte blij-
ven? Mail dan naar oldtimer@wvbn.nl.

Tot op een van de evenementen!

Roald Tichelaar

Begeleiden en Rijden Haagse Hout 
zoekt enthousiaste vrijwilligers uit 
Benoordenhout die 60-plussers willen 
begeleiden en vervoeren met een eigen 
auto. Mogelijke bestemmingen zijn: de 
(tand)arts of het ziekenhuis, een be-
graafplaats of plechtigheid, fysiothera-
piepraktijk etc. Het gaat om senioren 

die tijdens hun bezoek begeleiding 
nodig hebben en vanwege hun gezond-
heid of beperkte mobiliteit geen ge-
bruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer en andere vervoersmogelijk-
heden, zoals de wijkbus en Taxibus. U 
begeleidt een 60-plusser tijdens een 
bezoek en verzorgt het vervoer tegen 

een kleine vergoeding met uw eigen 
auto.

Heeft u interesse in deze leuke vrijwil-
ligersbaan en bent u in het bezit van 
een auto? Neem dan contact op met 
Esther de Groen, e.degroen@xtra.nl, 
tel. 070 - 205 25 00.

Wijkgenoot Cray van Zutphen (20) adopteerde 
een ORAC in zijn straat
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902

Islamnu.nl

De Ahmadiyya moslim gemeenschap 

heet u van harte welkom in de 

Mobarak moskee! 

Koffie/thee en Islam 

Inloop informatiedagen voor een kop koffie/thee 

en informatie over de Islam 

- Open Dag 

  Zondag 21 april | 16:00 - 18:00

- Open Dag 

  Zondag 12 mei   | 16:00 - 18:00

Iedereen is welkom !

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

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nl

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

eversdijk

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
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Beleef het in het Haagse Bos

Gele hesjes bezoeken het Benoordenhout!

Op zaterdag 20 april a.s. valt er van 
14.00 tot 17.00 uur van alles te beleven 
in het Haagse Bos, rond de grote 
Bosvijver (tussen Paleis Huis ten Bosch 
en de Laan van Nieuw Oost-Indië). 
Toegang is gratis.

Het bos wordt omgetoverd tot een ma-
gisch, muzikaal, theatraal doe- en wan-
delbos voor alle bewoners van stads-
deel Haagse Hout. Tussen de bomen en 
op de weide is een aanbod van muziek, 
dans, theater en creatieve groene work-
shops. Het festival is een voorproef van 
het grote festival ‘De Beleving’ dat op 
14 september 2019 aan de Vlaskamp 
gehouden wordt. De bezoekers worden 
door boswachter Jenny begeleid op een 
spannende excursie met de elementen 
Natuur, Cultuur en Ontmoeting.

Het festival wordt georganiseerd door 
Natuurlijk Nicole met ondersteuning 
vanuit Voor Welzijn, Andree Ruting, 
Staatsbosbeheer, Diamanttheater, Kunst-
post en het Koninklijk Conservatorium.

Meer weten?
Mail naar natuurlijknicole@gmail.com 
of bel/app naar: 06 266 687 27.

Op 23 en 24 februari waren er bij 
Tennisclub WW verschillende leden in 
gele hesjes gehuld. Deze oproerkraai-
ers kwamen echter niet om onrust te 
zaaien, maar speciaal voor het glow in 
the dark-toernooi in de hal van Park 
WW. Op zaterdagavond was de nor-
maal gesproken fel verlichte hal geheel 
donker en waren de lijnen afgeplakt 
met fluorescerende tape. De fanatieke 
spelers, die op al hun zintuigen moes-
ten vertrouwen om partij te bieden aan 
medeleden, werden door het bestuur 
van Tennisclub WW uitgedaagd. Deze 
variant op het tennisspel zorgde voor 
mooie plaatjes en een gezellige sfeer. 
Zondag was het de beurt aan de jeugd-
leden van TC WW en OTC tezamen! Dit 
event leverde veel plezier op en leidde 
tot hilarische taferelen.

Linda Goutier
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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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Op donderdag 11 oktober 2018 werden 
de plannen gepresenteerd voor de her-
ontwikkeling van het ANWB-terrein aan 
de Wassenaarseweg tijdens een infor-
matiebijeenkomst bij de ANWB. Een 
deel van het kantoorgebouw wordt door 
de ANWB al jaren niet meer gebruikt. De 
ANWB heeft in die jaren geen goede 
huurder kunnen vinden voor dat deel 
van het kantoorgebouw. Tegelijkertijd 
bestaat er een wens bij de ANWB om het 
oude (oorspronkelijke) deel van het 
kantoorgebouw te renoveren. Daarom is 
het plan ontstaan om het deel van het 
kantoorgebouw grenzend aan landgoed 
Clingendael af te breken en op die plaats 
woontorens te bouwen. Uit de opbreng-
sten van deze woningen zou de renova-
tie van het oude deel van het gebouw, 
dat de ANWB zal blijven gebruiken, kun-
nen worden gefinancierd. 

De ANWB heeft deze plannen in samen-
werking met de gemeente Wassenaar 
ontwikkeld. Daar waar de ANWB zoekt 
naar geld voor de financiering van de ge-
wenste renovatie, wil de gemeente 
Wassenaar graag sociale huurwoningen 
bouwen op het terrein van de ANWB om 
te voldoen aan de doelstellingen die 
door de rijksoverheid worden opgelegd. 
Vanwege deze combinatie van doelstel-
lingen moet de nieuwbouw een zekere 
omvang hebben. Gedacht wordt nu aan 
woontorens die maximaal 47 meter 

hoog zijn. Dat is aanzienlijk hoger dan 
de huidige bebouwing van 30 meter. De 
torens zouden ruimte moeten bieden 
aan in totaal ongeveer 250 appartemen-
ten. Het betreft aldus een flinke bebou-
wing in verhouding tot andere bouw-
projecten in het Benoordenhout. 

De uitgangspunten zoals gepresenteerd 
tijdens de informatiebijeenkomst zijn 
door de gemeente Wassenaar neerge-
legd in een startnotitie. Tijdens de be-
handeling van deze startnotitie in de ge-
meenteraad van Wassenaar zijn door 
verschillende partijen grote bezwaren 
geuit. De bezwaren richten zich vooral 
op de (verdere) aantasting van het land-
goed Clingendael, de omvang en de 
hoogte van de bebouwing (massaliteit) 
en de gevolgen voor de verkeers- en par-
keerdruk en daarmee de leefbaarheid in 
de wijk. Ondanks deze bezwaren is de 
startnotitie inmiddels door de gemeen-
teraad van Wassenaar vastgesteld. 

Op dit moment is de ANWB bezig om 
een projectontwikkelaar te vinden die 
de herontwikkeling uiteindelijk zal 
vormgeven. De verantwoordelijkheid 
wordt door de ANWB dan overgedra-
gen aan de betreffende projectontwik-
kelaar. De gemeente Wassenaar heeft 
bij de behandeling van de startnotitie 
nadrukkelijk verzocht om een partici-
patieproces met belanghebbenden in 

het vervolgproces. De ANWB legt ook 
deze verantwoordelijkheid nu in de 
handen van de projectontwikkelaar. 

Omwonenden maken zich grote zorgen 
over de impact die de plannen hebben 
op het landgoed Clingendael en de leef-
baarheid in de wijk. Zij hebben zich 
daarom georganiseerd en volgen nauw-
gezet de verdere vormgeving van de 
plannen, samen met de Stichting 
Wijkbelangen Uilennest en de Tuin-
vereniging. Gezamenlijk is ook een op-
roep gericht aan het bestuur van de 
ANWB om bij de verdere vormgeving 
van de plannen de ruimte binnen de 
startnotitie te gebruiken en de omvang 
en hoogte van de bouwplannen zo bij te 
stellen dat de nieuwbouw beter aan-
sluit bij het naastgelegen landgoed 
Clingendael, en er meer rekening wordt 
gehouden met de buurt waarin de 
ANWB al jaren opereert. Wij gaan ervan 
uit dat de ANWB als naaste buur ook 
een maatschappelijke betrokkenheid 
voelt ten aanzien van landgoed 
Clingendael en de wijk waar zij al jaren-
lang gevestigd is. Met een constructieve 
opstelling kan een invulling van de 
plannen worden gevonden die op meer 
draagvlak kan rekenen.

Kristel van Hees 
(namens de groep 
BewonersBelangenBouw220).

Herontwikkeling ANWB-terrein
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Haags Toonkunstkoor jubileert
Het Haags Toonkunstkoor bestaat 190 
jaar en viert dat met een prachtig pro-
gramma. Op 24 mei 2019 brengt het 
koor het Dettingen Te Deum van Händel 
en de Nelson Mis van Haydn in het 
Zuiderstrandtheater. 

Het Haags Toonkunstkoor was lange 
tijd verbonden met het Benoordenhout. 
Het koor repeteerde vele jaren in de 
aula van het Aloysius College aan de 
Oostduinlaan. Een bijzonder moment 
voor het koor in de aula waren de eer-
ste noten van een compositie die de 
Haagse componist Roel van Oosten 
schreef in opdracht van het koor. Deze 
compositie, Mare Liberum, ging in de-
cember 2009 in première in de dr. 
Anton Philipszaal en het Concert-
gebouw in Amsterdam. Van Oosten had 

zich laten inspireren door het gelijkna-
mige manuscript van Hugo de Groot dat 
in het Vredespaleis rust.

Niet alleen koorleden, maar ook be-
stuurders van het Haags Toonkunst-
koor resideren in het Benoordenhout. 
Zo zijn twee oud-voorzitters uw buren. 
Wanneer u donateur bent van het koor, 
dan heeft u regelmatig contact gehad 
met penningmeester Willem Schiff, die 
ons helaas recent is ontvallen. Buurt-
genoot Eric de Graaff heeft het pen-
ningmeesterschap overgenomen. Of 
misschien heeft u zangles genoten bij 
zangpedagoge en alt bij het koor, Maria 
Blackmon.

Iedereen die wil zingen en bereid is 
daar energie en enthousiasme in te ste-

ken, is welkom bij het Haags Toon-
kunstkoor. Het koor repeteert op dins-
dagavond, sinds een aantal jaren in de 
Vrije School aan de Abbenbroekweg, 
onder leiding van dirigent Patrick van 
der Linden en repetitor Menno 
Boogaard. Het koor zingt bekende, 
maar ook contemporaine en minder 
bekende composities. De diversiteit in 
het repertoire vertaalt zich ook in de 
ledenbestand, dat uit zowel geboren en 
getogen Hagenaars als expats bestaat. 
Tweemaal per jaar concerteert het 
Haags Toonkunstkoor in Den Haag.

Stéphanie Toorenburg
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax  +31 (0)70 3 244 002

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl

Sophie Jonkers - Leembruggen Peter de Mos

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S

Barbara van Kampen Taco Risselada
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Boeken
Alfred Mozer: Duitser - Nederlander - Europeaan (1905-1979)
Op een dinsdagmiddag heb ik een af-
spraak met Paul Weller. De auteur komt 
binnen, met boek en papieren onder 
zijn arm. We drinken een kop koffie en 
hij steekt van wal. 

Na zijn pensionering gaat Paul in 
Leiden geschiedenis studeren. Tussen 
de jonge studenten in neemt hij alle 
stof tot zich. Zijn reden om geschiede-
nis te studeren, is het vinden van uitleg 
en duiding van de Europese geschiede-
nis van zijn eigen jeugdjaren. Om zijn 
bachelor te halen, zoekt hij een scrip-
tieonderwerp. Dat vindt hij bij het 
Instituut voor Sociale Geschiedenis. De 
brieven van Alfred Mozer die hij hier 
bekijkt, spreken hem zeer aan. Mozer 
was een Duitser die als journalist, poli-
ticus en EEG-ambtenaar zijn weg zocht. 
De scriptie die Weller over Alfred 
Mozer schrijft, wordt meteen uitste-
kend bevonden, ook door de weduwe 
van Mozer. Zij bestelt maar liefst dertig 
extra prints. Weller besluit niet meer 
voor de verdere studie te gaan; zijn on-
derwerp heeft hij gevonden. Het doel: 
het schrijven van een serieus boek over 
deze ‘onbekende' Duitser, Nederlander 
en Europeaan. 

Acht jaar duurt het onderzoek om dit 
prachtige boek te schrijven. Hoe begin 
je aan een levensbeschrijving, hoe zorg 
je dat dit zorgvuldig wordt gedaan, kan 
ik alle bronnen of archieven vinden, 
zijn er nog nabestaanden? Weller heeft 
zoveel vragen – en gelukkig vindt hij 
ook veel antwoorden. Het resultaat 
mag er zijn; het boek leest makkelijk, 
de teksten zijn mooi opgemaakt en 
worden opgeluisterd door diverse 
illustraties. 

Alfred Mozer werd in 1905 in München 
geboren, als zoon van een Hongaarse 
vader en een Duitse moeder. Hij 
groeide op in een sociaaldemocratisch 
milieu. In 1928 begon Mozer met zijn 
eerste baan als redacteur van het SPD-
weekblad in Emden, Oost-Friesland. 
Hij was getuige van de ondergang van 
de Weimarrepubliek en de opkomst 
van Adolf Hitler. In 1933 vluchtte 

Mozer via Groningen naar Amsterdam. 
Hier kreeg hij steun van de SDAP, de 
Nederlandse zusterpartij van de SPD. 
Kortstondig woonden zijn vrouw, en 
later een zoontje,  bij  hem in 
Amsterdam. Zijn Duitse nationaliteit 
werd hem afgenomen. Direct na de 
aanval op Nederland in mei 1940 
vluchtte Mozer en dook onder in 
Poortugaal, bij Rotterdam. Na de oor-
log werd Mozer Nederlander en sloot 
hij zich aan bij de nieuw opgerichte 
PvdA. Hij trouwde voor de tweede keer. 
Bij de PvdA werd hij Internationaal 
Secretaris en kwam al vroeg bij de 
Europese Beweging. Sicco Mansholt, de 
eerste Nederlandse eurocommissaris, 
vroeg Mozer in 1958 als zijn tweede 

man. Hij werd politiek adviseur, niet al-
leen voor Mansholt, maar ook voor de 
hele Europese commissie. Mozer was 
beroemd om zijn uitgebreide netwerk 
en zijn non-conventionele manier van 
opereren. Na zijn pensionering in 1970 
trok hij zich terug in de Achterhoek 
waar hij de drijvende kracht werd in 
Euregio, het samenwerkingsorgaan 
aan weerszijden van de Nederlands-
Duitse grens. Mozer overleed in 1979. 

In juni 1985 werd in het nieuwe 
Euregiokantoor in Gronau een borst-
beeld van Alfred Mozer onthuld. De 
beeldhouwster van dit werk, koningin 
Beatrix, en haar echtgenote prins Claus 
waren aanwezig bij de onthulling. Dat 
Beatrix het borstbeeld van Mozer 
maakte, was een uitdrukking van hun 
vriendschappelijke band.

Twintig jaar eerder, in 1965, bij de 
komst van Claus von Amsberg naar 
Nederland, was Mozer voor Claus in 
het strijdperk getreden toen deze 
ervan beschuldigd werd na de oorlog 
nooit blijk te hebben gegeven van een 
‘anti-nazigezindheid’. Aan de hand van 
een reeks getuigenissen kon Mozer dit 
verwijt weerleggen. Beatrix zei hier 
later over: ‘Zonder de heer Mozer 
waren Claus en ik nooit getrouwd.’

Willemien de Vlieger-Moll

Paul Weller, ‘Alfred Mozer’: Duitser, Nederlander, 
Europeaan, 1905-1979´, Uitgever Matrijs, 
Utrecht (www.matrijs.nl), ISBN 978 90 5345 548 
7, verkrijgbaar in de boekhandel en op internet, 
€ 24,95 tot en met mei 2019, daarna € 29,95.
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Je hoort zelden iemand opmerken dat 
het ’s avonds ‘een dolle boel’ is in onze 
wijk. Klopt! En moesten we vooral 
maar zo houden, denkt menigeen. De 
meer welwillenden zullen er troostend 
aan toevoegen: maar het centrum is 
toch dichtbij?  

Maar… er gebeurt in de nachtelijke 
uren in onze wijk veel meer dan u 
denkt! Dit keer gaat het over de vo-
gels van de nacht: onze geheimzin-
nige uilen. Hier in de buurt gaat het 
vooral om de bosuil. Het is een vogel 
die je ’s avonds laat een doodschrik 
kan bezorgen. Het overkwam mij tij-
dens avondlijke wandelingen met 
mijn hond over het middenpad op de 
Van Hogenhoucklaan, bij de Ridder- 
en de Van Montfoortlaan, maar ook in 
het Bunkerparkje en in Arendsdorp. 
Schwoesssshhh… hoor je boven je 
hoofd. Het geluid van lucht die langs 
veren strijkt en de zachte zwiep van 
een trage vleugelslag. De uil zweeft 
laag over je heen, vrijwel geluidloos, 
versnelt zijn slag en trekt vervolgens 
steil op om de onderste takken van 
een boom te bereiken. Mysterieuze, 
onverwachte verschijningen die na 
een paar seconden vrijwel geluidloos 
oplossen in de nacht. Doodstille sil-
houetten op schoorstenen, afgete-
kend tegen het laatste licht van de 
avondhemel. 

Uilen vliegen al tientallen miljoenen 
jaren rond
Vogels zijn de moderne nazaten van 
kleine gevleugelde sauriërs die het uit-
sterven van de grote dinosaurussen 
hebben overleefd. De vogels van nu zijn 
het resultaat van miljoenen jaren aan-
passing en specialisatie. Wereldwijd 
betreft het zo’n 11.000 soorten, waar-
van er Nederland ruim 300 voorko-
men. De oudste fossielen van uilen 
stammen van 54 tot 38 miljoen jaar 
terug! Ongeveer 24 miljoen jaar gele-
den vlogen er in de nacht al kerkuilen 
rond. En in het Middellandse Zeegebied 
kwamen nog maar relatief kort geleden 
- namelijk 10.000 jaar - kerkuilen voor 
die drie keer zo groot waren als de hui-

dige exemplaren. Ze joegen op knaag-
dieren van wel een meter lang! Een 
muis was een tussendoortje, niet meer 
dan een koekje bij de thee. 

Hoe leeft de bosuil? 
Bosuilen wonen in bossen en oude par-
ken. Daar vinden ze veiligheid en zijn 
er nestholtes in oude bomen of lege 
kraaien- of eksternesten. Echt kieskeu-
rig zijn ze niet, de soort went snel aan 
nestkasten. Ze zijn redelijk honkvast 
en kunnen tot een jaar of twintig oud 
worden. Het is een wat gedrongen 
vogel, die rechtop zit en van kop tot 
staart een kleine 40 centimeter meet. 
De roep is een luid en klagelijk ‘toe-
wiet’ of ‘kie-wik’. Eng? Freriks noemt 

de bosuil ‘de Hitchcock van het vogel-
woud’. Over hun scherpe gehoor en 
hun vermogen om in het donker te 
kunnen zien, zijn boeken volgeschre-
ven. Ze kunnen, op zoek naar een prooi, 
als enige vogel hun kop 270 graden 
draaien. Het is ronduit fenomenaal. In 
de steden -  waar het warmer is dan op 
het platteland - paren en nestelen ze 
vroeg. Het is eind januari, begin febru-
ari mogelijk dat ze al jongen - takkelin-
gen - hebben. Meestal twee tot vijf 
stuks die na het uitkomen nog ruim 
een maand nodig hebben om te leren 
vliegen. En in die tijd gaan de ouders 
indringers te lijf. Ook de mens trakte-
ren ze soms op een tackle van achte-
ren, maar dat is zeldzaam. De uitgevlo-

Buurtvogels
Het bloeiende nachtleven van het Benoordenhout… 

Bosuil in Clingendael. Foto Boudewijn Schreiner 
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gen jonkies vestigen zich zo’n tien 
kilometer van de plaats waar ze zijn 
opgegroeid. Het aantal broedparen in 
Nederland ligt tussen de 4500 en 5000. 

Moord en doodslag in onze parken 
De bosuil eet heel wat muizen en rat-
ten, maar vergrijpt zich ook aan zang-
vogels die ze in hun slaap overvallen. 
In slechte muizenjaren worden duide-
lijk minder broedparen gesignaleerd. 
Concurrentie heeft de bosuil van de 
steeds - ook bij ons - verder opruk-
kende steen- en boommarters. Die be-
zetten de toch al schaarse nestruimtes 
en slaapplaatsen. En haviken willen 
ook nog wel eens een takkeling weg-
snaaien. Hoezo, ‘er is ’s avonds niets te 
doen in het Benoordenhout?’. Het is er 
moord en doodslag!  

Bosuilen naar de Spoedeisende Hulp 
In Vogelopvangcentrum De Wulp ver-
zorgt de Haagse Vogelbescherming vo-
gels die ‘door menselijk toedoen in de 
problemen zijn gekomen’. Denk aan 
verkeer, ramen, honden en katten, ver-
gif, visdraad en mishandeling en olie-
slachtoffers. In 2018 werden er door 
De Wulp meer dan 10.000 vogels opge-
vangen. Na behandeling konden er zo’n 
6500 vogels worden teruggezet in de 
natuur. In de afgelopen dagen - we 
schrijven begin maart - zijn er twee in-

cidenten met bosuilen geweest. De eer-
ste was het meest gruwelijk, een ou-
dere bosuil kwam vast te zitten op een 
lijmplank, een volstrekt illegale manier 
om muizen en ratten te vangen. Omdat 
het mogelijk het mannetje was van een 
broedend vrouwtje werd het een race 
tegen de klok. Na uren werk was de uil 
weer schoon. Twee dagen later bracht 
de dierenambulance een takkeling. De 
jonge vogel mankeerde gelukkig niets. 
Ze was uit het nest gevallen. 

Vogelopvang De Wulp: ‘In het algemeen 
geldt niets doen, afstand nemen en even 
aanzien. Takkelingen kunnen op eigen 
kracht met behulp van hun scherpe 
klauwtjes een boom inklimmen. Alleen 
als het diertje gewond is, slaapt of een 
versufte indruk maakt de dierenambu-
lance of ons bellen.’ Waarvan akte. 

Foeke Zeilstra

Takkeling, Foto Sharon Lexmond.

Links: Het lijmslachtoffer wordt gewassen. Rechts: De bosuil na wasbeurt. Foto´s Sharon Lexmond.
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Rijksmonument Wassenaarseweg 80
Op dit adres staat het door EY in gebruik 
zijnde kantoorgebouw dat geschiedenis 
schreef. De voorloper van Shell, de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
was een opdrachtgever met visie. Bij het 
realiseren van kantoren aan de Carel van 
Bylandtlaan in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw was er kritiek. Hoe 
kon een modern technisch bedrijf zich 
huisvesten in gebouwen met een behou-
dende architectuur?

Voor een benodigd extra kantoorge-
bouw werd daarom de modernistische 
architect J.J.P. Oud aangezocht. Hij 
moest een kantoorgebouw ontwerpen 
voor de ‘onbekende’ gebruiker dat ook 
nog eens ‘standenloos’ diende te zijn. 
Er mocht geen verschil tussen kamers 
voor hoger en lager personeel bestaan. 
Daarnaast diende er intern qua inde-
ling snel en gemakkelijk te kunnen 
worden gewisseld. Oud, die als archi-
tect al ruimschoots naam had gemaakt, 
publiceerde over zijn ontwerpwerk. De 
internationale pers volgde dit, zoals 
dat gebeurde bij veel van wat zich op 
architectuurgebied in Nederland af-
speelde. Oud ontwierp op een stramien 
van twee meter vrij indeelbare kan-
toorsuites. Nu is modulair bouwen we-
reldwijd gebruikelijk; in 1939 was dat 
echter nog nergens vertoond. 

In 1942, dus tijdens de bezetting, werd 
het gebouw opgeleverd. Shell had op 8 
mei 1940 zijn zetel verplaatst naar 
Willemstad op Curaçao. Toen bleek dat 
de bezetter drie dagen na het bombar-
dement op het Bezuidenhout toch nog 
in staat was een V2 naar Londen af te 
vuren, bombardeerde de RAF op 15 
maart Wassenaarseweg 80. Kort daar-
voor was namelijk ontdekt dat het 
Duitse commando dat de V2 afvuurde 
zich in dit gebouw had gevestigd. Een 
bom sloeg een gat van het dak tot in de 
kelder. 

Oud ging in 1945 direct renoveren. 
Vanaf het parkeerterrein voor het ge-
bouw is goed te zien dat er een aan-
zienlijke schade is gerepareerd. Zie 
daarvoor de vele reparaties in het na-
tuursteen. Ook vanaf 1945 ontstonden 
er over juist dit gebouw felle architec-

tuurdiscussies, vooral in de Verenigde 
Staten. Men begreep Ouds vasthouden 
aan symmetrie niet en nam het hem 
kwalijk dat hij later in het ontwerppro-
ces was gaan ornamenteren. 

Zo’n 25 jaar geleden renoveerde Shell 
het gebouw en verving de oorspronke-
lijke stalen kozijnen door die van alu-
minium met isolatieglas, verhuurde het 
gebouw aan Moret Ernst & Young - 
later Ernst & Young en nu EY - en ver-
kocht het een paar jaar later aan een 
Duitse belegger.

Ondanks dat het naastliggende benzine-
station in de jaren zestig wat onbezon-
nen is vervangen door een gebouw in de 
toen geldende huisstijl en dat de oor-
spronkelijke laagbouw in het achterlig-
gende park is vervangen door een 
Y-vormige aanbouw, is het gebouw 
Wassenaarseweg 80 zowel qua uiterlijk 
als qua interieur een mooi voorbeeld 
van architectuur die de vooroorlogse te-
genstellingen tussen behoudzuchtige en 
vooruitstrevende architectuurstromin-
gen overbrugt. Toen de wederopbouw-
periode begon, werd dit in Nederland 
erg gewaardeerd. 

Ga daarom, wanneer daartoe op een 
Open Monumentendag gelegenheid is, 
vooral eens kijken naar multi-indeel-

baarheid, de ruime en lichte trappen-
huizen en erg verzorgde gevels. Het is 
niet alleen een monument om zijn 
vormgeving, maar vooral ook om de 
gedachten daarachter. 

Het Benoordenhout kan trots zijn op 
de rijksmonumenten die toonaange-
vend zijn geweest in de architectuur-
ontwikkeling van ons land. Ook het 
Nirwanagebouw op het Willem Witsen-
plein, Shells hoofdkantoor op de Carel 
van Bylandtlaan 30 en het kantoor van 
Nationale Nederlanden in de Groen-
hovenstraat horen daarbij.

Paul Corbey 

Paul Corbey werkte als portfolio manager 
aan de beleggingen van Shell Pensioen-
fonds en renoveerde het gebouw bij de 
inhuizing van EY (toen Ernst & Young 
geheten). Ook werkte hij als projectin-
genieur aan de herontwikkeling van 
het gehele Shellcomplex aan de Carel 
van Bylandtlaan.

Wassenaarseweg 80, hoofdkantoor van Shell Nederland N.V, in 1960.  Bron: Haagse Beeldbank.
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Freule Daisy, golfkampioene
Freule Daisy – Marguerite baronesse 
Van Brienen van de Groote Lindt (geb. 
1871) – bewoonde Clingendael tot aan 
haar overlijden in 1939. Haar moeder 
was Engelse en dat heeft de freule 
nooit verloochend. Bij voorkeur sprak 
ze Engels en daarom liet ze zich freule 
Daisy noemen, daarmee haar Franse 
voornaam letterlijk vertalend. 

Haar vader had al in Engeland de grote 
hang naar sport leren kennen en was 
ervan overtuigd dat het sporten ook in 
Nederland een grote toekomst tegemoet 
ging. De randen van het landgoed kre-
gen een sportbestemming. In het jaar 
dat Daisy achttien werd, 1889, liet hij op 
het landgoed een paar golf-oefenholes 
aanleggen. We kunnen ons voorstellen 
dat zij daarom al langere tijd gezeurd 
had. Ze had in Engeland tennis en golf 
geleerd; met haar krachtige forehand 
blonk ze al uit in het damesdubbelspel, 
maar het golfen ging haar nog beter af. 
De familie onderhield nauwe banden 
met de Engelse high society en dus ook 
met de Engelse diplomaten die het ge-
zantschap in Den Haag bevolkten en ook 
van golfen hielden, zoals Charles des 
Graz. De ‘oefenholes’ werden in 1893 
uitgebreid, waardoor de Haagse Golf 
Club kon worden opgericht. Natuurlijk 
werd freule Daisy de clubkampioene. 

In 1899 stond zij ook aan de wieg van de 
Oranje Golf Club (de latere Oranje Golf- 
en Tennis Club); een negenholesbaan 
werd aangelegd onder architectuur van 
John Duncan Dunn. De baan liep van het 
chique Hotel d’Orange naar de strafge-
vangenis van Scheveningen. Nu bevindt 
zich bijvoorbeeld de tramremise op de 
plek van één van de holes. In 1906 wer-
den op die baan de eerste dameskampi-
oenschappen van Nederland gehouden 
en het was logisch dat onze freule dat 
toernooi won. Freule Daisy werd logi-
scherwijs ook secretaris van de Haagse; 
ze vertikte het echter te notuleren. 

Alice, Violet en Daisy
Clingendael was altijd al een vaste ont-
moetingsplaats wanneer een lid van de 

Engelse aristocratie Nederland aandeed. 
Dat was ook het geval toen in 1910 Alice 
Keppel en haar dochter Violet kwamen 
logeren. Violet was toen zestien jaar oud 
en al een overtuigd lesbienne. Ze had 
toen al een affaire achter de rug met Vita 
Sackville West. Deze verhouding zou 
hun hele leven stand houden, ondanks 
hun respectievelijke huwelijken en het 
onderwerp zijn van geruchtmakende 
boeken.

Freule Daisy en Violet scheelden welis-
waar dertien jaar, maar zij moeten toch 
verwantschap hebben gevoeld. Daisy is 
namelijk nooit in de openbaarheid ge-
signaleerd in het gezelschap van een 
man. In een krantenbericht (1915) 
staat vermeld dat zij een diner bij-
woonde op de Britse legatie in het ge-
zelschap van een andere dame; dat was 
in Den Haag ongebruikelijk. 

Alice Keppel was de belangrijkste maî-
tresse van Koning Edward VII. Zij was 
beeldschoon en erg intelligent. Blijk-
baar had haar echtgenoot, de militair 
George Keppel, geen probleem met 
deze bijzondere constructie. Ach ja, die 
Engelsen. Een kwestie van beschaafde 
afspraken, dan kon iedereen zijn of 

haar gang gaan. Nadat Edward in 1910 
overleed, besloot Alice op reis te gaan 
naar het Verre Oosten. Eerst deden zij 
en haar dochter echter Den Haag aan. 
Freule Daisy besloot beide dames te 
vergezellen op hun tocht naar het Verre 
Oosten. Had zij een oogje op Violet? 

In ieder geval raakte freule Daisy zo ge-
fascineerd door Japan dat zij besloot de 
Japanse Tuin aan te leggen en haar be-
langrijkste renpaard te vernoemen naar 
admiraal Togo, de bevelhebber die de 
Russische vloot had verslagen in 1905.

Hoe verging het onze hoofdrolspelers 
in hun latere leven? Alice verhuisde 
met haar man naar Florence, waar ze 
in 1947 overleed. Violet zou later di-
verse relaties met vrouwen hebben. 
Vanaf 1923 was zij één van de ‘lovers’ 
van Winnaretta Singer, de rijke erfge-
name van de naaimachinefabrikant die 
getrouwd was met de homoseksuele 
Prins Edmond de Polignac. Zij schreef 
vele boeken. Haar zuster Sonia is de 
grootmoeder van Camilla, hertogin van 
Cornwall, echtgenote van Prins Charles. 
Het is maar dat u dat weet. Of zij golf 
spelen is niet bekend. Freule Daisy 
werd erelid van de Haagse Golf Club en 
stierf eenzaam; zij werd begraven op 
de Pauwenheuvel.

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

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXII

1897: Arnoud en Daisy van Brienen op de 
Haagse Golfclub, foto NGA Early Golf

Freule Daisy, Lady Champion of Holland
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International Corner
Interview with Angie Salom
Angie Salom has been living in the 
Benoordenhout for the last twelve years 
with her husband and two daughters. 
Angie works as a Senior Investment 
Manager at FMO in The Hague.

Tell us something about yourself? 
Background? Nationality? Originally 
from? I was born in Columbia to a 
Columbian father and a Venezuelan 
mother who actually met each other in 
Delft! So, my parents also have very fond 
memories of the Netherlands and love 
visiting us. The Netherlands seems to be 
a common factor in our family and we 
all feel at home here. I grew up in a town 
called Barranquilla, located about two 
hours from Bogota in the northern part 
of Columbia. For my studies, I moved to 
the capital, where I studied Economics.

How did you come to live in the 
Benoordenhout? When? What other 
places have you lived in? Any other 
countries? I first lived in France for a 
year after I graduated. Then I started 
working at the ABN AMRO Bank in 
Bogota, where I also met my Columbian 
husband.  We both were transferred by 
ABN AMRO to the Netherlands around 
fifteen years ago. We first lived in 
Amsterdam but moved to The Hague 
twelve years ago and are now living in 
the Benoordenhout. Our two daughters 
are Dutch speaking; they go to the 
Paschalisschool and have many Dutch 
friends.

What is your current job? When and 
how did you discover that you wanted 
to work in the Investment Banking 
branch? I work now as a Senior 
Investment Manager at FMO (Entrepre-
neurial Development Bank). My job ena-
bles me to help development in Latin 
America and the region where I came 
from, so it feels like I am giving some-
thing back to my country. My job is very 
diverse, which has taught me a lot about 
my own country that I actually didn’t 
know while growing up there.

What is your favourite aspect of Dutch 
life? Cycling! I think it gives you an op-

portunity to be outdoors, be indepen-
dent and it’s a way of life here. The cy-
clists have their own traffic lights and 
cycling paths. My kids cycle to school 
and are therefore also more indepen-
dent. If they would live in Colombia, they 
would never be able to cycle, let alone to 
school as there are no facilities for cy-
clists there. So, cycling definitely is one 
of my favourite aspects of Dutch life.

What is your top tourist place in the 
Netherlands? Kinderdijk is where I al-
ways take our visitors.  Even though this 
is a very popular and well-known tour-
ist destination, it is a good way to show-
case the typical Dutch aspects, all in one 
package so to speak.

If you have one piece of advice to give 
to someone moving to the Netherlands, 
what would it be? Ask Dutch people 
about their holidays and the weather! If 
you really want to get to know the Dutch 
ask them about these two things and 
they will open up and start talking. You 
actually learn about nice holiday desti-
nations and what or what not to do as 

the Dutch are good holiday travellers 
and know their way around in the 
world. I even received some great tips 
about my home country, Columbia, 
things that I didn’t even know about yet.

Rachel Hamer

Angie Salom

Correction
The last quote in the interview 

with Mrs. Kok Escalle in the 
February issue should be: ‘Go 
to the Kröller Muller Museum, 
as it shows how successful the 

Dutch have been combining na-
ture and culture.’ 

BENOORDENHOUT 2019-2.indd   36 29-03-19   09:03



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201937

Springtime in the Benoordenhout

Springtime Excursion

King’s Birthday
Saturday, 27 April 
Activities all day on Van Hoytemastraat

Clingendael Park
Japanese Garden, 27 April - 9 June
Rose Garden in bloom
Visit the Farm for eggs and meat
Visit the Beekeeper for honey products

Open Atelier Route
Saturday and Sunday
25- 26 May 12:00 – 17:00

For all the nature lovers of the 
Benoordenhout, the Expat Committee 
has arranged another walking tour 
through Clingendael, but this time with 
an emphasis on the various trees and 
bushes growing there.

Just as in June 2013, we have asked 
Herbert Plokker to return to his child-
hood neighborhood and lead a group 
around the park. Herbert, a real estate 
agent by profession, grew up on the Jan 

van Nassaustraat, so Arendsdorp and 
Clingendael were his playgrounds. This 
early introduction with the nature of 
the Benoordenhout led to a lifetime in-
terest in plants and trees.

Meeting point: entrance to Clingendael 
on the Wassenaarseweg
Date and Time: Saturday, June 8, 
13:00 – 15:00
Reservations:  Marja van Loopik,
vanlopik@casema.nl.

Activiteitenkalender Evita Lokaal
Literaire club
Iedere laatste maandag van de maand
15.15 uur – 17.00 uur

Met de Pan op tafel
Iedere vierde maandag van de maand
18.00 – 20.00 uur

Wandelclub
Iedere maandag
15.15 – 16.45 uur

Schilderen
Iedere maandag
13.30 – 15.30 uur

Herenlunch
Iedere vierde woensdag van de maand
12.00 – 14.15 uur

Filosofie
Iedere tweede vrijdag van de maand
14.00 – 15.30 uur

Actualiteit en geschiedenis
Iedere derde vrijdag van de maand
14.00 - 16.00 uur

Lezingen
 ‘Slaapproblemen bij ouderen’
GZ-Psycholoog L. van der Hoeven, HMC 
slaapcentrum, geeft uitleg over moge-
lijke oorzaken van slaapproblemen bij 
ouderen. Aansluitend geeft hij advie-
zen voor een betere slaap. Woensdag 8 
mei van 10.00 – 12.00 uur. Aanmelden: 
info@evitalokaal.nl of 070 - 314 16 06
Bijdrage: € 10,00

‘Hoe regelt u uw zorg’
Hoe regelt u uw zorg en ondersteuning 
thuis; wat zijn de mogelijkheden, bij 
welk loket moet u zijn en hoe finan-
ciert u de zorg? Woensdag 12 juni van 
10.00 – 12.00 uur. Aanmelden: info@
evitalokaal.nl of 070 - 314 16 06
Bijdrage: € 10,00

In samenwerking met SeniorWeb wor-
den er regelmatig diverse digitale work-
shops en cursussen georganiseerd.

Informatie over de dagbesteding 
en andere activiteiten 
Voor meer informatie verwijzen we u 
graag naar www.evitalokaal.nl. Of kom 
een keertje langs op de van Alkemade-
laan 309a, u bent altijd welkom!

foto 070fotograaf.nl

foto 070fotograaf.nl
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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

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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Haagse Toren
De toren van de Grote of St. Jacobskerk
Ergens in februari zat ik tijdens een 
brainstormsessie naast Peter Duivesteijn’. 
In de Van Assendelftkapel van de Grote 
Kerk werd druk met elkaar gepraat. 
Onderwerp: hoe de Grote Kerk weer 
mee te laten doen in Den Haag. Na het 
echec van eind vorig jaar - het bestuur 
stapte op nadat de PGG (Protestantse 
Kerk Den Haag, de eigenaar) de stekker 
eruit had getrokken - werd een werk-
groep opgericht. Ik kan u zeggen, het is 
ook echt een werkgroep! De leden wer-
ken hard om met alle ideeën die er 
leven te zorgen dat dit prachtige ge-
bouw weer toegankelijk wordt voor 
alle Hagenaars, Hagenezen en ook voor 
toeristen. U hoort hier zeker nog over!

Naast het mooie kerkgebouw, waarin 
zich o.a. glas-in-loodramen van de ge-
broeders Crabeth, een herdenkingsmo-
nument voor ds. A. van den Bosch en 
de wapenborden van de Gulden Vlies-
ridders bevinden, heeft de kerk een 
toren. Deze toren is in bezit van de ge-
meente Den Haag. Dat is al vanouds zo, 
de kerktorens werden immers gebruikt 
als uitkijktorens. De brandwacht stond 
boven bij de rondgang en het was ook 
eenvoudig om binnenvallende soldaten 
te spotten.
 
Het was gezellig praten met Peter, vele 
ideeën kwamen bij ons op. Er is zoveel 
te vertellen over de kerk en de toren. 
Het idee om de beklimming van de 
toren te combineren met rondleidingen 
door de kerk gaan we samen uitwer-
ken. Mijn ervaring van hier twintig jaar 
rondleidster zijn komt nu nog van pas. 
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

Ik heb wel eens meegedaan aan een 
rondleiding - of meer een beklimming - 
van de toren. Na het oplopen van 288 
treden (geen lift aanwezig!) word je be-
loond met een prachtig uitzicht over ons 
mooie Den Haag. Het zicht is 360 graden 
rond. Je kunt naar beneden koekeloeren, 
in de tuinen achter het Spaanse Hof of 
het voormalige theater Amicitia in het 
Westeinde. Of een verder uitzicht be-
wonderen zoals Scheveningen, Kijkduin, 
Delft en Rotterdam. Je kunt er wel uren 

staan, het is een fantastische ervaring. 

De beklimmingen zijn op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag om 13.00 
en 15.00 uur. Een volwassene betaalt   
€ 6,50, voor kinderen geldt het tarief   
€ 4,50. Groepen kunnen alle dagen een 
beklimming aanvragen. Alle informatie 
en aanmelden gaat via het mailadres 
info@gadenhaag.nl. Kijk voor meer in-
formatie op de interessante website 

dagjedenhaag.nl. Ik wist niet dat er zo-
veel te doen is in Den Haag!

Willemien de Vlieger-Moll
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

vloerenbehang

verf  en kleuradvies

gordijnen en karpetten  

raamdeco 

voor je complete 
woninginrichting
kom naar onze compleet vernieuwde 
winkel voor inspiratie, 
ruim assortiment en volledig advies!

vloerenvloeren
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  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
zoek je samen

met Estata.
Persoonlijke aandacht,

een uniek netwerk en breed 
aanbod. Zodat jij krijgt waar je

echt blij van wordt.
www.estata.nl

Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D
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De voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout. Net als Nirwana parelwit bij de bouw. Foto Karel Bodegom
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Nirwana
In context
Kiezen in Den Haag - we bijten in de 
tijd. Of we het nu hebben over Nirwana, 
‘de oude’ Amerikaanse ambassade of 
Seinpost aan zee, Den Haag beschikt 
over een paar parelwitte unica. Wonen 
en werken in één hebben ze allemaal 
gemeen. Een goed uitgangspunt om 
eens te kijken naar overeenkomsten en 
verschillen.

Bij alle drie gaat het om een unieke 
plek, bijzondere architecten, die in de 
basis hun kans hebben gegrepen om 
een onvergelijkbaar gebouw te maken. 
Aan de rand van het bos, in het midden 
van de stad of op het hoogste duin aan 
zee. We noteren de jaren 1929 - 1959 - 
1979 en de handen van Johannes 
Duiker, Marcel Breuer en Cees Dam. 
Het predicaat iconisch misstaat de ge-
bouwen niet. In de tijd staan alle drie 
de gebouwen voor: het kan, wordt of 
moet allemaal anders.

In ‘ons’ Benoordenhout werd de plek 
voor Nirwana toebedeeld naar aanlei-
ding van overleg, rijp beraad op het 
stadhuis. Iets moderns, iets wat de toe-
komst gaat bijblijven, moet de ruimte 

krijgen, maar natuurlijk binnen alle be-
staande regelgeving, begrip en gevoel 
voor waarde.
 
Feitelijk geldt dit ook voor de unieke 
plek van het voormalige gebouw van de 
Amerikaanse ambassade in het cen-
trum, aan het feeërieke Lange Voorhout. 
Het betreft een gunning uit dankbaar-
heid voor geleverde strijd, bouwgrond 
ontstaan in oorlogstijd. Het werd een 
cluster van twee, transparant verbon-
den, het Amerika van regels en vrij-
heid, de verpakking van de nieuwe we-
reld van onbegrensde mogelijkheden. 
Hoe kwam daar ooit een hek omheen?

Uiteindelijk kwam er ook een post aan 
zee, op het hoogste duin, als toppunt 
van luxe. Eindelijk, na 50 jaar had het 
luxe appartementleven zich ontwik-
keld tot op het hoogste niveau van vrij 
gemeenschappelijk wonen met als ge-
mene deler, omwille van reinheid en 
schoonheid, bijna onzichtbaar, wolken-
wit. Het transparante toppunt hiervan 
is uiteindelijk het stadhuis, als woon-
kamer van Den Haag (vergeef mij de 
sidestep).

Nu naar de grote verschillen. Dat wat 
het unieke het meest bijzonder maakt, 
ligt dicht bij de  overeenkomst en 
wordt bepaald door het materiaal, niet 
door de kleur. Het zoeken naar het ul-
tieme wit voor architectuur lijkt wel 
een wedstrijd die gespeeld wordt  op 
de tekentafel, de strijd met de tijd om 
het maagdelijke wit te behouden. 
Fijnstof, uv-licht en algen geven onge-
vraagd de gebouwen een extra toon, 
grijs-geel-groen en soms zelfs roze of 
lichtblauw. Kristallijn stucwerk, ge-
sausd, natuursteen of keramische te-
gels, gecoat aluminium of zelfs helaas 
te kostbaar gebleken carbonfiber op 
het nieuwe ICC gebouw… Iconisch is en 
blijft het wit en vooral om het zo te 
houden.

Dit is opgetekend als ode aan de on-
langs uitgevoerde werkzaamheden aan 
Nirwana!

Karel Bodegom
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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

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

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

pianoleswassenaar.nl
Zou u graag piano leren spelen? 

De piano, hét muziekinstrument dat 
veel mogelijkheden biedt!

Voor meer informatie
www.pianoleswassenaar.nl of 06-21586835.

Wandel mee door de Franse of Zwitserse bergen met de 
gediplomeerde en ervaren wandelgids Frederike Bloemers. 
Kleinschalig en buiten schoolvakanties. Geheel  verzorgde 
huttentochten of kortere dagwandelingen. Informatie en 
Nieuwsbrief: www.bergwandelen-bloemers.nl/contact

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. 

www.ireneruysch.com     
 irene.ruysch@kpnmail.nl of 06 218 049 28

(vergader)ruimte te huur in 
‘t Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar
Voor meer informatie

 mirjam.kroemer@wvbn.nl - 06 203 847 48

BENOORDENHOUT 2019-2.indd   42 29-03-19   09:03



43 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 2019

Bridge Quiz - Een afspelprobleem
Als west speel je 4ª, je mag dus niet meer dan 3 slagen verliezen.

Vragen
a) Hoeveel verliesslagen tel je ?
b) Wat is je speelplan bij © of ¨ uitkomst ?
c) Welk tegenspel is niet prettig ?

Antwoorden
a) Je telt 4 verliesslagen, 1 verliesslag in elke kleur.
b) Eerst een ¨ verliezer vertroeven en dan pas troef trekken. Door het 
vertroeven beperk je het aantal verliesslagen tot 3.
c) ª Aas en ª na of ♠ Aas en vervolgens ª Aas en ª na.

Mocht je interesse hebben om in clubverband in het buurthuis 
(Bisschopstraat 5) te bridgen, svp bel dan: 070-306 1106 of 070-328 
2703 voor maandagmiddag, dinsdagavond, woensdag- en vrijdagmid-
dag, 070-324 8607 voor donderdagavond.

N
OW

Z

« HV
ª HVT985
© A2
¨ A54

« 96542
ª B4
© B765
¨ H3

Een scherpe stelling. Beide spelers richten zich op de ko-
ning van de tegenstander, maar zwart is aan zet. Hoe wint 
hij? 

Oplossing probleem 157
1.g7 (niet 1.Th7+ Kg3 2.Th2 Kf3!) en nu een aantal moge-
lijkheden: a)1… Kg3 2.Tf7! Tg6 3.Tf1 b)1… Kh4 2.Tb4! 
Txb4 3.g8D Tb1+ 4.Kg2 enz.  c)1… Tg6 2.Tb2! Txg7 3.Th2+ 
Kg4 4.Tg2+ enz.

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 158                                                            Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 158 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7zp-wqp+k+p' 
6-zp-+-+-tr& 
5zP-zp-+p+-% 
4-+P+l+pzP$ 
3+PwQ-zP-+-# 
2-vL-+-zP-zP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Een scherpe stelling. Beide spelers richten zich op de koning van de tegenstander, 
maar zwart is aan zet. Hoe wint hij? 
 
Oplossing probleem 157: 1.g7 (niet 1.Th7+ Kg3 2.Th2 Kf3!) en nu een aantal 
mogelijkheden: a)1… Kg3 2.Tf7! Tg6 3.Tf1  b)1… Kh4 2.Tb4! Txb4 3.g8D Tb1+ 
4.Kg2 enz.  c)1… Tg6 2.Tb2! Txg7 3.Th2+ Kg4 4.Tg2+ enz.  
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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

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. 

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
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Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
 1 zuurdesembaguette, 

    meergranen of wit
______________

 Roomboter
______________

¼ courgette, in plakken 
gesneden
_______________

Rode ui, in halve maantjes
_______________

2 grote plakken jong 
belegen geitenkaas

_______________

Honing
_______________

2 handjes rucola

Bereiding
Grill de plakken courgette op een hete 
grill, laat ze afkoelen en besprenkel ze 
met peper en zout. Snijd de baguette 
open en besmeer beide helften met 
roomboter. Beleg met rucola, de geiten-
kaas, courgette, de rode ui, honing en 
vervolgens weer de geitenkaas. Bak het 
geheel af onder de contactgrill en ser-
veer met een frisse salade.

Michaël Weijl & team
Op de Weis, coffee, tea & more
Weissenbruchstraat 39
Tel. 070-752 08 32 
info@opdeweis.nl

Culinair - Recept van Op de Weis
Panini geitenkaas, een gezond broodje voor twee

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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 Wijkvereniging Benoordenhout
  Bisschopstraat 5  2596 XH   Den Haag
  Website    wvbn.nl

  Twitter  @wvbn.nl 
  Facebook  facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

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

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 
NL34INGB0003804427 
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, de heer 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
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
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 

Den Haag Doet Burenhulp
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-205 25 00

St. DuurSaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven, voorzitter
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: de heer 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 
Dieren-hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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BEEUWKES MAKELAARDIJ 
IS DE EXPERT VOOR 
AAN- EN VERKOOP, 
TAXATIES, VERHUUR, 
VASTGOEDBEHEER EN 
CONSULTANCY.

Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag, telefoon +31 (0)70 314 30 00, www.beeuwkes.nl

WIJ ZIJN ER TROTS OP DAT ONS TEAM SEDERT 1922 DESKUNDIGHEID EN 
ACCURATESSE BIEDT MET OPTIMALE SERVICE EN PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING.

DIT IS HET TEAM DAT DE TITEL 
DÉ NVM AANKOOPMAKELAAR VAN NVM 
HAAGLANDEN 2018 HEEFT GEWONNEN!

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
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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.
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