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Beste buurtgenoten,

Een zomerse rust is neergedaald over onze wijk. Buurtgenoten zijn met 
vakantie of doen het in ieder geval kalmer aan. Uit de tuinen stijgen ’s 
avonds de geluiden van tinkelende glazen en de geuren van barbecues op.

Tegen de tijd dat u dit wijkblad in handen heeft, komt het eind van de 
vakantie alweer in zicht. De scholen gaan weer bijna beginnen en dat 
brengt me bij het volgende: ik zou graag in het wijkblad meer aandacht 
willen voor kinderen en (jonge) gezinnen. Daarom ben ik op zoek naar 
een redacteur die schrijft voor deze doelgroep en die bij voorkeur ook 
zelf tot deze groep behoort. Ik denk aan een serie artikelen over de 
scholen in onze wijk - dat zijn er immers aardig wat - maar ook andere 
ideeën zijn welkom. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het weten en stuur 
een mail naar wijkblad@wvbn.nl.

In dit nummer vindt u weer volop nieuws en informatie over onze wijk, 
van de herinrichting van de Waalsdorperweg en de ontwikkelingen 
rond Park Bronovo tot afvalscheiding met ORAC’s. Maar ook is er plaats 
voor mijmeringen over een oude beuk en herinneringen aan La Luna, 
voor een dichtbundel over kaas en voor boogschutters van vroeger en 
nu. Ik wens u veel leesplezier!

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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‘t Benoordenhuis
Dankzij de vele inspanningen van de 
vrijwilligers en van de beheerder 
Mirjam wordt ‘t Benoordenhuis in de 
lucht gehouden, maar hoe lang nog? 
Je kunt je de vraag stellen of van het 
bestaande gebouw op termijn een 
toekomstbestendig buurtcentrum te 
maken is; een buurtcentrum dat inge-
richt is om aan alle doelgroepen en 
organisaties de ruimte te geven. De 
vraag stellen is hem beantwoorden. 
Een dergelijk toekomstig wijkcen-
trum ‘t Benoordenhuis 2.0 zou de spil 
moeten zijn voor onze wijk en de vol-
gende activiteiten huisvesten:

• Voldoende ruimte voor alle activitei-
ten van de wijkvereniging, dus ook de al-
gemene ledenvergadering, maar ook ac-
tiviteiten van Duursaam Benoordenhout, 
CCB en VVE-vergaderingen. Nu mogen 
er maximaal vijftig mensen gelijktijdig 
in het gebouw zijn.

• Spreekuur van het stadsdeelkantoor 
dat nu in het Bezuidenhout ligt.

•	 Het	filiaal	van	de	bibliotheek.

• Inloopruimte voor alle wijkbewoners 
waar je binnen kunt lopen voor een 
kop	koffie,	waar	je	met	iemand	af	kunt	
spreken of gezamenlijk televisie kunt 
kijken.

• Een prettige ruimte die niet alleen 
voor ouderen, maar ook voor (jonge) 
gezinnen en expats aantrekkelijk is.

• Activiteiten op het gebied van wel-
zijn en participatie; deze zijn nu niet 
zichtbaar in de wijk en horen in het 
wijkcentrum.

• Informatiecentrum voor de wijk en 
in het bijzonder voor ouderen.

Kortom, het zou gaan om een wijkcen-
trum dat de binding binnen de wijk be-
vordert en uitnodigt tot participatie.

In het huidige gebouw is het realiseren 
van deze doelstellingen niet mogelijk. 
Deze activiteiten vinden nu verspreid 
in de wijk plaats. We zullen dus een al-
ternatief moeten vinden. Een start op 
een nieuwe inspirerende locatie zal 
ook meer vrijwilligers aantrekken. Het 
wensenlijstje is groot, maar het wordt 
tijd dat ook onze wijk aan haar trekken 
komt. Nu is dit niet meteen gereali-
seerd en het zal enkele jaren in beslag 
nemen. We hebben als bestuur met el-
kaar afgesproken dat we gaan onder-
zoeken of de business case haalbaar is, 
ofwel of investering en exploitatie rond 
gemaakt kunnen worden. 

Vanzelfsprekend kunnen we dit niet 
zonder de hulp van de gemeente en 
ook op dat punt willen we samen op-
trekken. De eerste signalen vanuit 
Publiekszaken van de gemeente den 
Haag zijn positief. Onze visie sluit aan 
bij toekomstig beleid over hoe de ge-
meente om wil gaan met stadsdelen en 
wijken. Voor de korte termijn betekent 
het dat we doorgaan in het bestaande 
gebouw, maar wel met een aantal ver-
beteringen. Zo kunnen enkele van bo-
venstaande activiteiten alvast gestart 
worden.

Kortom, dit is het goede moment om 
dit voor de wijk belangrijke onderwerp 
aan te pakken. Het zal duidelijk zijn dat 
er heel wat gedaan moet worden om 
e.e.a. te kunnen realiseren. Daarom is 
er een vacature binnen het bestuur 
voor iemand die dit belangrijke onder-
werp gaat trekken. 

Penningmeester
We hebben binnen het bestuur een 
tweede vacature en dat is die van pen-
ningmeester. Na de grote inspanningen 
op de vele gebieden van de wijkvereni-
ging is het moment aangebroken 
waarop de huidige penningmeester be-
sloten heeft te stoppen. Ze laat een 
portefeuille	achter	die	op	orde	is.	De	fi-
nanciële en administratieve zaken zijn 

geautomatiseerd.	 De	 financiën,	 subsi-
dies, vergunningen, ledenadministratie 
en btw zijn op orde. Met andere woor-
den: de nieuwe penningmeester zal 
door kunnen bouwen op een solide on-
dergrond. Als u interesse heeft in een 
van deze twee rollen dan verzoek ik u 
contact met mij op te nemen.

De gemeente en het Benoordenhout
We proberen inzicht te krijgen over 
wat de wijk van de gemeente kan ver-
wachten op het gebied van welzijn en 
participatie, maar ook andere gebie-
den. Het gevoel bestaat dat het 
Benoordenhout laag op de prioriteiten-
lijst van de gemeente staat (dat zal on-
getwijfeld niet het geval zijn), maar het 
zou mooi zijn als we inzicht krijgen in 
plannen en getallen. Zijn er verschillen 
tussen wat er aan het Benoordenhout 
besteed wordt ten opzichte van andere 
wijken en zo ja, waarom? Prioriteiten 
voor onze wijk worden tot op heden 
door de gemeente gesteld, maar een 
volwaardige relatie tussen wijk en ge-
meente veronderstelt dat we op zijn 
minst betrokken worden bij die priori-
teitsstelling.                                         >>>

Van de Voorzitter

 foto Gregor Servais
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De Waalsdorperweg - ter hoogte van 
de Van der Aastraat en de Stalperstraat 
- wordt na de zomer opnieuw inge-
richt. Grootste verandering zal zijn dat 
er aan beide kanten van de weg brede 
fietsstroken worden aangelegd; zoge-
naamde ‘fietssuggestiestroken’. Dit 
zijn een soort ‘vrijwillige fietsstroken’, 
omdat automobilisten hier ook op 
mogen rijden. Hierdoor kan de weg 
optimaal worden benut door zowel 
fietsers als automobilisten. 

Deze herinrichting wordt gecombi-
neerd met onderhoudswerkzaamheden 

aan het riool en het asfalt. Hierdoor 
nemen de werkzaamheden enige tijd in 
beslag. De uitvoering start per 1 sep-
tember 2019 en gaat in ieder geval tot 
en met december duren met een moge-
lijke uitloop tot uiterlijk maart 2020. 

Omdat de geplande  werkzaamheden 
voor de nodige overlast gaan zorgen, 
heeft de gemeente op 20 juni jl. een in-
loopavond georganiseerd voor wijkge-
noten. Tijdens die avond zijn er veel 
vragen gesteld en suggesties gedaan. 
Hierbij een selectie van de vragen met 
daarop de reactie van de gemeente. 

Kunnen er extra zebrapaden of over-
steekplaatsen op de Waalsdorperweg 
komen?
Op het deel van de Waalsdorperweg - 
ter hoogte van de Van der Aastraat en 
de Stalperstraat - worden er geen 
nieuwe zebrapaden aangelegd. Voor 
zebrapaden geldt dat ze geplaatst wor-
den bij grote oversteekstromen. Op het 
betreffende deel van de Waalsdorper-
weg is dit niet het geval. Wel zorgt de 
gemeente voor een ‘eenvoudig over-
steekbare’ weg. Aan de overzijde van 
de bushalte wordt het trottoir ver-
breed. Daarmee ontstaat een smalle 

Ruimtelijke ordening
Wat gaat u na de zomervakantie merken 
van de herinrichting van de Waalsdorperweg?

>>>>>> Overigens willen we wel kwijt 
dat de gemeente haar best doet om de 
wijk op het gebied van verkeer, maar 
ook ruimtelijke ordening zo goed mo-
gelijk te betrekken. 

De informatieavonden in juni jl. over 
de renovatie van de Waalsdorperweg 
bij Evita en de herinrichting van het 
Willem Royaardsplein in het Mr. L.E. 
Visserhuis waren zeer zinvol.

Groen in Clingendael
Op 20 juni jl. is door de gemeente een 
wandeling georganiseerd in Clingendael 
om toelichting te geven over de onder-
houdswerkzaamheden aan het bos. 
Enkele opmerkingen die bij zijn geble-
ven: Clingendael is geen productiebos, 
maar een recreatiebos, dus de kosten 
zijn hoger dan de opbrengsten. De licht 
schuwende beuk heeft de neiging om de 
licht minnende eik te overvleugelen en 

daarom wordt af en toe rond eiken 
ruimte geschapen middels kap. Dit laat-
ste is ook nodig om meer diversiteit in 
het bos te krijgen: de beuk kan slecht 
tegen de droogte en om het bos bestand 
te maken tegen langere droogteperiodes 
worden meerdere boomsoorten geïntro-
duceerd. We zien uit naar de volgende 
wandeling.

Chance Pennington de Jongh
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oversteek. In de bocht bij de Theo-
Mann Bouwmeesterlaan versmalt de 
weg iets en kan niet meer in de bocht 
geparkeerd worden. Er komt ook een 
nieuw ‘middeneiland’ zodat voetgan-
gers	en	fietsers	veilig	in	twee	keer	kun
nen oversteken. 

Waar moeten we parkeren tijdens de 
werkzaamheden? 
Alhoewel er tijdens de werkzaamhe-
den parkeervakken zullen vervallen, 
verwacht de gemeente dat de (par-
keer)hinder beperkt blijft. Tijdens de 
informatieavond is de suggestie ge-
daan	om	het	 nternationaal	 trafhof	te	
benaderen met het verzoek of omwo-
nenden buiten kantooruren gebruik 
kunnen maken van het parkeerterrein 
van	 het	 trafhof.	 De	 gemeente	 heeft	
deze suggestie naast zich neergelegd. 
Zij wil de aannemer uitdagen om met 
een plan te komen waarin rekening ge-
houden wordt met hinderbeperkende 
maatregelen voor de omgeving. Het be-
houden van zo veel mogelijk parkeer-
plekken maakt daar onderdeel van uit. 
Mocht dat in de praktijk toch onvol-
doende blijken, dan hoort de gemeente 
dat graag zodat er eventueel maatrege-
len kunnen worden genomen.

Hoe rijdt bus 20 straks?
Buslijn 20 (Duinzigt - Den Haag CS) 
blijft tijdens de werkzaamheden rijden. 
De bus rijdt tijdelijk via de Ruychrocklaan 
naar de Theo Mann-Bouwmeesterlaan. 
De haltes ‘HMC Bronovo’ en ‘Waalsdorper-
weg’ komen dan tijdelijk te vervallen. 
Hiervoor in de plaats komt er een extra 
halte op de Ruychrocklaan.

Tijdens de inloopavond is aangege-
ven dat de tijdelijke halte op de 
Ruychrocklaan te dicht op het kruis-
punt lijkt te staan waardoor er wellicht 
verkeersonveilige situaties kunnen 
ontstaan. Ook is gevraagd om meer 
haltes omdat de afstand tussen de halte 
op de Ruychrocklaan en de eindhalte 
als erg groot wordt ervaren. De ge-
meente ziet op dit moment geen nood-
zaak om iets te wijzigen aan de voorge-
nomen	omleidingsroute	 ie	afbeelding	
voor	 de	 omleidingskaart .	 a	 afloop	
van de geplande werkzaamheden ver-
valt de tijdelijke route en rijdt lijn 20 
weer de gebruikelijke route.

Voor een volledig overzicht van de ge-
plande werkzaamheden en de ant-
woorden op alle vragen die gesteld 
zijn tijdens de inloopochtend kunt u 
contact opnemen met de gemeente of 
de projectwebsite bezoeken: denhaag.
nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/

fietsen/veilig-fietsen-over-de-waals-
dorperweg-.htm.

Elisabet Molenaar

BENOORDENHOUT 2019-4.indd   7 05-08-19   08:53



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 20198

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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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Als u dit leest, is het zomerseizoen 
bijna voorbij. Aan ons programma voor 
de komende twee maanden (septem-
ber en oktober) moesten we bij het 
schrijven van deze column (1 juli) nog 
beginnen, tenminste voor wat betreft 
de lunches, diners en excursies. 

Onze lezingen, in ‘t Benoordenhuis, 
staan wel vast. Op 5 september a.s. (aan-
vang 14.00 uur) geven Guus van Geer en 
Virginie Janssen een lezing over Johan 
van Oldenbarnevelt, met lichtbeelden. 
Van Oldenbarnevelt, die 400 jaar gele-
den werd onthoofd, wordt tegenwoordig 
onze beroemdste staatsman genoemd. 
Waarom? En was de reden van zijn ont-
hoofding? Op 15 oktober a.s. (aanvang 
14.30 uur) geeft prof. Henri Krop een le-
zing, ook met lichtbeelden, over Baruch 
pino a,	 de	 beroemde	 Haagse	 filosoof.	

Hij was een van de grote denkers van de 
Verlichting en is daarom in de ‘Canon 
van Nederland’ opgenomen. Spinoza is 
nog steeds een blijvende inspiratiebron 
voor velen. Waarom? 

Afscheid van Marjolein Schröeder
De activiteiten van de CCB worden geor-
ganiseerd door de bestuurscommissie 
van de CCB. Marjolein Schröeder heeft 
als lid van die bestuurscommissie al 
sinds december 2005 talloze excursies 
van de CCB bedacht, georganiseerd en 
uitgevoerd. Velen in onze wijk zullen 
haar daarvoor dankbaar zijn. Helaas ziet 
Marjolein zich om gezondheidsredenen 
nu genoodzaakt te stoppen. Vanwege 
haar enorme inzet al die jaren geven wij 
op 5 september a.s. een afscheidsrecep-
tie (16.00 uur in ‘t Benoordenhuis, na af-
loop van de lezing over Johan van 
Oldenbarnevelt). Daar kunt u Marjolein 
bedanken onder het genot van een 
drankje met een gezellig samenzijn. U 
bent van harte welkom. In onze nieuws-
brief, die over enkele dagen verschijnt, 
staan meer details. 

Gelukkig hebben we, met instemming 
van onze algemene ledenvergadering, 
op 6 juni jl. in de opvolging van Marjo-
lein kunnen voorzien door Rozemarie 
Verheij aan te trekken. Gonne Palm, die 
al sinds een jaar sa-men met Marjolein 
de excursies verzorgt, zal dat nu samen 

met Rozemarie doen. Naast hen be-
staat onze bestuurscommissie nu uit 
Gerrit van Straalen (o.a. penningmees-
ter), Jos Bierlaagh (o.a. lunches en di-
ners) en ondergetekende (voorzitter 
en secretaris), terwijl Rinia de Bruin 
onze ledenadministratie verzorgt.

Over de CCB
Nu volgt nog wat verdere informatie 
over de CCB. Alleen de lezingen zijn 
ook toegankelijk voor hen die geen lid 
of donateur van de CCB zijn, tegen be-
taling van € 5,-. Voor de overige activi-
teiten moet u lid of donateur van de 
CCB zijn. Dat kost u € 9,50 per jaar, 
naast de contributie van € 12,50 per 
jaar voor de wijkvereniging (waarvan 

u ook lid of donateur moet zijn of 
worden). 

Bij Rinia de Bruin (rinia.db@zonnet.nl 
of tel. 070 328 24 77) kunt u zich aan-
melden voor de CCB en tegelijk voor de 
wijkvereniging. U krijgt dan elke twee 
maanden onze nieuwsbrief met alle ge-
plande activiteiten. 

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

Marjolein Schröeder in actie bij een CCB-excursie: steeds weer alle namen controleren
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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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DuurSaam
Klankbordgroep voor het wijkenergietransitieplan is gestart
Na de goedbezochte bewonersbijeen-
komst van 26 maart 2019 over duur-
zaamheid werken we verder aan het 
wijkenergieplan voor het Benoorden-
hout. Dit plan moet in de tweede helft 
van 2020 klaar zijn. We zijn goed op 
weg. Graag informeren we u over de 
laatste stand van zaken.

Op 25 juni 2019 was de startbijeen-
komst van de klankbordgroep. De 
klankbordgroep is een overleg met 
mensen en organisaties in onze wijk 
die hun mening willen geven over het 
wijkenergieplan. Ze zijn onze ogen en 
oren in de wijk en geven gevraagd en 
ongevraagd advies. Het hebben van een 
klankbordgroep is niet bedoeld als ver-
vanging voor de afstemming met de 
wijk. Het is aanvullend, zodat we kun-
nen toetsen of we op de goede weg 
zitten.

Tijdens de eerste bijeenkomst stonden 
er drie onderwerpen centraal: (i) wie 
zijn we, (ii) waar staan we en (iii) hoe 

willen we samenwerken? Na een ken-
nismakingsronde kregen de twaalf 
aanwezige deelnemers van de klank-
bordgroep per werkgroep te horen 
waar ze staan, welke doelen ze hebben 
en welke uitdagingen ze zien. Daarover 
werd met de klankbordgroep van ge-
dachten gewisseld. 

Zo stond de werkgroep Energie bespa-
ren stil bij de eerste resultaten van de 
isoleeractie die op 26 maart 2019 ge-
lanceerd is met de campagne Isoleer 
voor klimaat en portemonnee. Er zijn 
inmiddels zeven energiecoaches ge-
traind en in het najaar komen er meer. 
De doelstelling is betere isolatie van 
huizen. Eind juni waren er al 37 ver-
zoeken voor een gesprek binnengeko-
men, waarvan ongeveer de helft al is 
gehouden. De groep wil er dit jaar 200 
uitvoeren.

De werkgroep Individueel Energie op-
wekken vertelde over de campagne 
Zonnepanelen op eigen dak. De groep 

wil in 2019 een verdubbeling van het 
aantal in 2018 geplaatste zonnepane-
len in de wijk bereiken. Dat betekent 
800 zonnepanelen erbij. Op 1 mei 2019 
stond de teller op 188 en inmiddels 
hebben onder meer twee scholen deel-
genomen aan de actie en zijn er zo’n 20 
extra aanvragen voor zonnepanelen 
binnengekomen.

De werkgroep Collectief opwekken ver-
telde over de onderzoeksopdracht die 
uitgezet is om de mogelijkheden voor 
collectieve energievoorzieningen in 
onze wijk in kaart te brengen. De eer-
ste uitkomsten worden in het najaar 
verwacht. Aan dit project wordt bijge-
dragen door de wijkvereniging, ANWB, 
Shell en de gemeente. De uitvoerder 
Tauw draagt ook een deel bij.

De aanwezigen bij de klankbordgroep 
hebben veel vragen gesteld en veel ant-
woorden gekregen, maar er was één 
vraag die iedere werkgroep had en die 
ook de klankborders deelden: hoe be-

De Klankbordgroep
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“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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Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   18/11/14   21:56

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

yte     aHo
van

straat

WWW.WOUDTDAMESMODE.NL
VAN HOYTEMASTRAAT 105

WOUDT

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
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Bewoners aan het woord:
bestuur brengt gasverbruik met 43% omlaag
De Coöperatieve Vereniging Nieuw 
Clingendael UA is te vinden in de uiter-
ste noordoosthoek van Duinzigt. Twee 
gebouwen, haaks op elkaar, omvatten 
bijna honderd woningen. Het complex 
telt zes liften en de oudere bewoners 
zijn gewend aan wat extra warmte.

Tijdens het gesprek met twee be-
stuursleden van de coöperatieve ver-
eniging, Hannie van ’t Veer (voorzitter) 
en Jan Kees van der Woude (lid), wordt 
meteen duidelijk: hier hebben de men-
sen veel aandacht voor elkaar en de 
omgeving. Die betreft ook het gebouw.

Toen ruim twintig jaar geleden door 
een zeer koude winter de gasrekening 
extreem hoog uitviel, was dat de aanlei-
ding om in 1997 te beginnen met het 
vervangen van bestaande kozijnen op 
de bovenste verdieping, met enkelglas, 
door nieuwe kozijnen met het beste 
isolatieglas dat destijds verkrijgbaar 
was. Het zijn aluminium kozijnen met 
glas van boven tot onder, karakteristiek 
voor het gebouw. In 2007 waren alle 
ramen aan de voorzijde voorzien van 
dubbelglas. In 2018 zijn de resterende 
kozijnen aan de achterzijde aangepakt. 
Daarvoor is 1.000 m2 dakisolatie aange-
bracht bij het vernieuwen van de daken. 
Vijf jaar geleden waren de cv-ketels aan 
vernieuwing toe en werden zuinige HR-
ketels geplaatst, inclusief een compu-
tergestuurd binnenklimaat.

Hoewel duurzaamheid bij de bewoners 
geleidelijk meer aandacht krijgt, is het 
bestuur daar al langer bewust mee 
bezig. Het is nu ook een vast onder-
werp voor bespreking in de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. Zo is ook 
voor LED-verlichting en bewegingssen-
soren gekozen om het stroomverbruik 
te besparen. 

In de loop van de jaren is het gasver-
bruik aanzienlijk afgenomen. In 2018 is 
het energieverbruik gedaald tot om en 
nabij 400.000 kWh stroom en 205.000 
m3 gas. Dat gasverbruik was 357.000 m3 
in 1996 en is dus met 43% afgenomen.

Er was geen expliciet plan voor ver-
duurzaming. Toch ziet men hier dat 
een oplettend bestuur zorg kan dragen 
voor duurzaam beheer van een gebouw 
en dat zij daarin de eigenaren mee kan 
krijgen. Nieuw Clingendael volgt de 
ontwikkelingen nauwgezet en is klaar 
voor de toekomst.

Peter Clignett

reiken we de bewoners en andere be-
trokkenen zoals alle VvE’s, de winke-
liers en andere belangengroepen zoals 
(sport)verenigingen en andere instel-
lingen in de wijk? Gedacht wordt aan 
het starten van een vast spreekuur om 
mensen te informeren en (indien ge-
wenst) een afspraak te maken met een 
van de energiecoaches. Ook aanwezig-
heid op straatfeesten zou kunnen bij-

dragen. Als een lezer van dit stuk an-
dere ideeën heeft dan horen wij het 
graag!

Ook werd de suggestie gedaan om twee 
extra leden aan de klankbordgroep toe 
te voegen die in een (grote) VvE zitten. 
Immers, zeventig procent van alle wo-
ningen in onze wijk maakt onderdeel 
uit van VvE’s. Bent u lid van een grote 

VvE en wilt u mee doen aan de klank-
bordgroep? Meldt u zich dan aan op de 
website van Stichting Duursaam Be-
noordenhout. Of stuur een email naar 
de Wijkvereniging Benoordenhout op 
ro@wvbn.nl. 

Josee van Eijndhoven
Met medewerking van Harry Gernaat, 
Elisabet Molenaar en Peter Clignett

Oproep
Heeft u ervaring opgedaan met 

één of meer duurzame 
maatregelen aan uw woning en 
wilt u uw verhaal delen via het 
wijkblad, stuur dan een bericht 
naar DuurSaam Benoordenhout 

peterc@gmail.com

Wij leren graag van elkaar in 
de wijk!

Hannie van ’t Veer en Jan Kees van der Woude bij de nieuwe HR-ketels. Foto Peter Clignett
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Ingezonden brief
Voortgang Park Bronovo: optimisme
Nadat diverse functies al dit voorjaar 
zijn gesloten, is het Bronovo zieken-
huis per 1 juli jl. alleen nog maar een 
doordeweeks-dagziekenhuis. Een grote 
verandering in de trotse geschiedenis 
van dit hospitaal. Nog erger dreigt als 
het ziekenhuis in 2024, bijna honderd 
jaar na de oprichting in 1929, helemaal 
wordt gesloten zonder dat er een vol-
waardig poliklinisch centrum op het 
Bronovoterrein voor terugkomt. Om 
dat laatste te voorkomen wordt het 
project Park Bronovo door het gelijk-
namige comité met kracht voortgezet.

Park Bronovo betreft de naam van het 
gehele huidige Bronovoterrein waarbij 
een	 flinke	 hoek	 wordt	 gereserveerd	
voor een nieuw te bouwen poliklinisch 
centrum. Iedereen die hecht aan die 
goed bereikbare locatie kan daar voor 
het grootste deel van het normale zie-
kenhuisbezoek terecht. Aangezien de 
gemiddelde leeftijd in het Bronovo-
gebied nogal boven de gemiddelde lan-
delijke leeftijd uitstijgt, krijgen oude-
renzorg en de bijbehorende klachten 
extra aandacht. Het geplande zorghotel 
en de zorgwoningen zijn hier concrete 
voorbeelden van. Het grootste deel van 
het Bronovoterrein krijgt in het Park 
Bronovo-ontwerp appartementen die 
dusdanig zijn verspreid dat er een 
luchtig parkachtig beeld ontstaat. Hoe 
jammer het ook is dat het ziekenhuis 
verdwijnt, het huidige gebouw vormt 
een zichtblokkade voor de omgeving. 
Dertig procent van de appartementen 
wordt gereserveerd voor sociale wo-
ningbouw. Dit is niet alleen omdat de 
gemeente dat bij nieuwbouwprojecten 
eist, maar ook om daarmee bewoners 
van het Benoordenhout tegemoet te 
komen die - anders dan wordt veron-
dersteld - geen goed gevulde porte-
monnee hebben. 

Stakeholders
Hoe staat het met de acceptatie van het 
plan Park Bronovo door de belangrijke 
stakeholders? De allerbelangrijkste groep 
betreft de klanten en patiënten van 
Bronovo. Daarvan horen wij in zeer brede 
kring alleen maar positieve geluiden en 

steun voor het behoud van een zeer toe-
gankelijk poliklinisch centrum op het 
vertrouwde terrein. De directe bewoners 
uit de omgeving hebben een extra belang 
en dat is dat het Bronovoterrein niet 
wordt volgebouwd met woningen. Het 
stedenbouwkundig ontwerp van Park 
Bronovo heeft dit als uitgangspunt geno-
men. Vervolgens is de opstelling van het 
HMC-bestuur - dat eerder besloten heeft 
tot afstoting - van essentieel belang. Waar 
Park Bronovo het poliklinisch centrum 
graag ziet als satelliet van het HMC, is het 
HMC-bestuur nog niet zover. Wel wordt 
Park Bronovo nu als mogelijk alternatief 
genoemd. Met het aantreden van een 
compleet nieuw bestuur in de komende 
maanden zou die ontwikkeling meer 
draagkracht kunnen krijgen. Dit geldt des 
te meer omdat ons overleg met de twee 
belangrijke besturen van de specialisten-
verenigingen van het HMC constructief 
verloopt. Daarbij mag niet worden verge-
ten dat alleen al de dreiging van een zorg-
vacuüm op het Bronovoterrein niet onop-
gemerkt is gebleven bij andere zieken-
huizen in de regio. 

Als laatste en fundamenteel belang-
rijke stakeholder geldt het gemeente-
bestuur. De burgemeester heeft in een 
brief aan het HMC-bestuur al laten 

weten dat zij hecht aan goede invulling 
van de zorgplicht en, niet in de laatste 
plaats, de bereikbaarheid. Tegelijker-
tijd tonen fracties in de gemeenteraad 
zich bereid om een nog concretere 
motie in die richting uit te brengen, 
waarbij een plan als Park Bronovo seri-
eus in beschouwing moet worden ge-
nomen. Het zal duidelijk zijn dat het 
Comité Park Bronovo aan al die vier ca-
tegorieën stakeholders - patiënten/
klanten, omwonenden, HMC-bestuur en 
gemeenteraad - grote aandacht geeft 
om haar doelstelling van behoud van de 
serieuze invulling van de zorgfunctie 
op Bronovo gerealiseerd te zien. 

Uit de bovenstaande feiten blijkt dat 
optimisme over de goede afloop van 
een volwaardig poliklinisch centrum op 
het Bronovoterrein gerechtvaardigd is. 

Ten slotte is de website parkbronovo.nl 
nu te bezoeken. Op deze site kunt u de 
laatste ontwikkelingen volgen en be-
richten achterlaten.

Namens het Comité Park Bronovo,
Ben Droste en Jan Nelisse

Artist impression van het Park Bronovo Zorgcentrum waar een breed scala aan poliklinische 
functies inclusief zorgwoningen/hotel zijn ondergebracht
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Hondenbezitters lopen vaak buiten en 
zijn zo de ogen en oren van de buurt. 
Zij herkennen daardoor sneller dan an-
dere bewoners afwijkende omstandig-
heden. Daarom gaan gemeente en 
politie een nieuw project opstarten: 
WAAKS! In dat project doet de ge-
meente Den Haag een beroep op hon-
denbezitters (of mensen die andere 
huisdieren uitlaten – bij mij op de hoek 
heeft jarenlang een varken gewoond 
dat ook drie keer per dag werd uitgela-
ten) met de vraag of ze verdachte of ri-
sicovolle situaties aan gemeente of po-
litie door willen geven. 

Wat van u gevraagd wordt is simpel: 
als u iets afwijkends ziet, meld het even 
via	 de	 app.	 Denk	 hierbij	 aan	 leefbaar
heidszaken zoals kapotte straatverlich-
ting, losliggende tegels en afval op 
vreemde plaatsen. Ook kunt u denken 
aan voertuigen die lang niet zijn ver-
plaatst waardoor het groen door de 
velgen is gaan groeien. Tegenwoordig 
zijn de lachgaspatronen erg populair 
bij de jeugd. De vindplaats van deze pa-
tronen geeft vaak een samenkomst van 
jeugd aan.

Meedoen verplicht tot niets! U bepaalt 
zelf of u melding wilt doen van wat u 
ziet. U bent niet verplicht enige verant-
woording af te leggen. Eenvoudige 
hulpmiddelen zoals de app Buiten 

Beter geven u de gelegenheid om mel-
ding te doen. U krijgt tijdens een alge-
mene ontmoeting met andere deelne-
mers nog uitgelegd hoe WAAKS! precies 
gaat werken.

Het begrip WAAKS! is niet nieuw, het 
idee is makkelijk uit te voeren. Kortom, 
zonder veel moeite kunt u als honden-
uitlater bijdragen aan de veiligheid en 
leefbaarheid	 van	 het	 enoordenhout.	
Wij niet-hondenbezitters zijn u daar 
zeker dankbaar voor. U kunt zich aan-
melden bij Bibi Hageman van Voorwel-
zijn. Haar e-mail is: B.Hageman@voor-
welzijn.nl. Vanuit de politie is Peter 
Hoogeveen erbij betrokken (zie foto).

Planning is dat het project oktober 
2019 gaat starten, waarschijnlijk ge-
lijktijdig met de landelijke campagne 

‘Donkere Dagen Offensief ’.

En voor alle hondenbezitters en niet-
hondenbezitters die zich nog niet heb-
ben aangesloten bij onze Benoordenhout 
Buurtpreventie WhatsApp: stuur een 
mail naar wapp@wvbn.nl en we zorgen 
dat u opgenomen wordt.

Daniella Gidaly

Onze wijk
WAAKS! Leefbaarheid verbeteren = veiligheid vergroten!

Peter Hoogeveen

Weer naar de bibliotheek?
Omdat het Benoordenhout al enige jaren 
geen eigen bibliotheek meer heeft en de 
mogelijkheden van het openbaar ver-
voer in onze wijk drastisch zijn vermin-
derd, hebben de Openbare Bibliotheek 
Theresiastraat en de Wijkbus Haagse 
Hout een initiatief ontwikkeld om het 
mogelijk te maken voor wijkbewoners 
die niet of slecht gebruik kunnen maken 
van het nog resterende OV om toch 
naar de bibliotheek te kunnen gaan: De 
Bibliotheekbus!

Tussen 1 september en 1 november zal 
de wijkbus op woensdagmiddagen men-

sen tussen 14.30 - 15.00 uur ophalen 
en naar de bibliotheek brengen, van-
waar men om 16.00 uur weer wordt 
opgehaald en thuisgebracht. Dat bete-
kent een uur lang de tijd om boeken uit 
te zoeken en/of tijdschriften te lezen 
aan de leestafel.

Het is de bedoeling om deze dienst ge-
durende bovengenoemde periode gra-
tis of tegen een minimale vergoeding 
aan te bieden. Zijn er genoeg geïnteres-
seerden, dan wordt het een vaste rit. 
De bus is gratis voor mensen die reeds 
donateur zijn, van niet-donateurs zal te 

zijner tijd een (kleine) vergoeding wor-
den gevraagd. De 65+ basispas voor de 
bibliotheek kost € 23,50 per jaar. Het 
aantal plaatsen in de wijkbus is be-
perkt en de bus kan per middag slechts 
één rit heen en weer maken.

Hebt u interesse, meldt u dan zo 
snel mogelijk aan bij: 
Sjoukje Schijf
saschijf@gmail.com
Tel 324 17 45 (alleen na 19.00 uur 
's avonds bellen s.v.p.)
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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
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Kin San Tai Chi 
Open Dag en proeflessen

- Chinese meditatieve bewegingskunst -

- Voor jong en oud !- 

Den Haag/Benoordenhout 
Gymzaal Maerlant Lyceum, achteringang Neuhuyskade 

Kom naar een gratis 

proefles op 
woensdag 4 of 11 september 

19.00-20.00 uur 

Of loop binnen bij de gratis 

Open Dag op zaterdag 14 sept. 
14.00-17.00 uur 

Ook lessen in Wassenaar, kijk op: 

www.kinsantaichi.nl 
Aanmelden hoeft niet, mag wel: Hanneke Verduyn, 

tel. 06 44570694/e-mail: j.m.verduyn@planet.nl 

www.alexandriabv.nl

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
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Enige tijd geleden zijn overal in het 
Benoordenhout ondergrondse restaf-
valcontainers (ORAC’s) geplaatst, vaak 
per twee. Omdat wij (een gezin met 
vier kinderen) ons afval scheiden, heb-
ben wij nauwelijks meer restafval, 
maar vooral groente-, fruit- en tuinaf-
val (GFT) en plastic, metaal en drink-
pakken (PMD). Het eerste wordt ge-
scheiden opgehaald, het laatste bracht 
ik trouw naar afvalbakken bij de super-
markt. Toen de ORAC’s kwamen, ging 
ik er dan ook van uit dat er één voor 
PMD-afval en één voor restafval zou 
zijn. Dat bleek niet het geval en ik 
vroeg mij af of daar niet iets aan ge-
daan kon worden. 

Ik heb contact opgenomen met de wijk-
vereniging. Die was enthousiast, maar 
verwees mij voor nadere actie door 
naar de gemeente. De gemeente rea-
geerde ook positief op het omzetten 
van een ORAC naar een ondergrondse 
PMD-container, onder twee voorwaar-
den. Allereerst moest er aantoonbaar 
draagvlak zijn onder de bewoners die 
gebruik maken van de betreffende 
ORAC. Ten tweede moest één bewoner 
deze ORAC adopteren. Dat houdt in dat 
je als contactpersoon fungeert tussen 
bewoners en de gemeente in geval van 
onjuist gebruik van of rommel rond de 
ORAC. Ik was bereid adoptant te zijn. 

In onze straat staan aan ieder eind 
twee ORAC’s. Om het draagvlak te on-

derzoeken ben ik bij de bewoners in 
onze straat langsgegaan met een hand-
tekeningenlijst. Ik ontving veel enthou-
siaste reacties, bijvoorbeeld van men-
sen die ook iedere week met hun 
PMD-afval naar de supermarkt reden. 
Ook mensen die hun afval nog niet 
scheidden, maar dat wel wilden gaan 
doen, reageerden positief. 

Ik sprak daarnaast met mensen die 
vragen hadden of problemen voorza-
gen en waarvan sommigen absoluut 

tegen het idee waren. Het voornaamste 
bezwaar was dat, vanwege het tekort 
aan ophaalpunten voor PMD-afval in 
onze wijk, onze ORAC’s ook gevuld 
zouden worden door bewoners van 
buiten onze straat en dat wij dan met 
de rommel zouden zitten. Ik vond dat 
een reëel bezwaar en heb dit bespro-
ken met de gemeente. Omdat de be-
zwaren vooral van één kant van de 
straat kwamen, is in overleg met de ge-
meente besloten om een ORAC aan de 
andere kant van de straat om te zetten. 
Verder is afgesproken dat de omzetting 
wordt teruggedraaid als deze tot over-
last leidt. Het omzetten zelf bestaat 
overigens alleen uit het vervangen van 
de sticker op de ORAC. 

De ORAC is begin mei omgezet en onze 
ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. 
Er is nog geen rommel of overlast ge-
constateerd en als ik wel eens zie wat 
er uit de container valt bij het legen, 
dan lijkt de PMD-ondergrondse contai-
ner in een behoefte te voorzien. 

Mochten er andere wijkbewoners zijn 
die dit voorbeeld willen volgen, dan 
kunnen ze contact opnemen met de 
Haagse Milieu Services. Voor het geval 
ik daarbij behulpzaam kan zijn, zijn 
mijn contactgegevens bekend bij de 
redactie. 

Rachel Rietdijk 

Ondergrondse container voor plastic-, 
metaal- en drinkpakkenafval 

Duinzicht Invitational 2019
Top golftoernooi bij Golfvereniging Duinzicht

Op maandag 26 augustus 2019 vindt 
voor de 24e keer de Duinzicht Invitational 
plaats. Dit is een traditioneel golftoernooi 
met een ijzersterk deelnemersveld van 
54 vooral Nederlandse playing en tea-

ching pro’s. Onder hen is Darius van Driel 
die vorig jaar na een play-off Mark 
Reynolds wist te verslaan.   

Golfvereniging Duinzicht
Waalsdorperlaan 40, Wassenaar (Land-
goed Duyngheest) tel. 070 324 65 98. 
De Duinzicht Invitational begint op 26 
augustus	 om	 . 	 uur.	 De	 finale	 	
‘super nines’ - vindt vanaf ca. 17.00 uur 
plaats. Op zondag voorafgaande aan de 

Invitational start de PRO-AM om 12.00 
uur (zondag 25 augustus). De toegang 
voor beide toernooien is gratis. 

 

INVITATIONAL
TROFEE

DUINZICHT

2016  
Darius van Driel

2017  
Richard Kind

2018  
Darius van Driel
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20 % korting*

op raamdeco
en gordijnen

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag       T  (070) 383 82 75  
I  www.briede.nl       E  info@briede.nl       * Actie loopt van 1 tot en met 30 september.

mooi wonensinds 1895

briedé
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Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht,
ons unieke netwerk en brede aanbod 
zorgen wij ervoor dat jij krijgt waar je 

echt blij van wordt!
www.estata.nl
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Onder de Toren: Open Monumentendag 

Na een geslaagde kick-off op 21 juni, 
inclusief buurt-BBQ en vintage kle-
dingbeurs, gaat Onder de Toren door 
om een bruisende plek in de wijk te 
worden. Het volgende evenement is op 
Open Monumentendag op 14 septem-
ber. Van 10.00 tot 14.00 uur is de 
Duinzichtkerk open en kunt u alle hoe-
ken van het gebouw keren kennen, in-
clusief rondleiding en beklimming van 
de toren! 

Plantenmarkt en Repair Café 
Op die dag is er op het plein ook een 
planten- en bloemenmarkt; de Haagse 
Tuinvereniging is present om al uw 
vragen over het wel en wee van uw 
tuinprojecten te beantwoorden. Heeft 
u meer kapotte dan levende dingen in 
uw tuin? In het Repair Café kunt u alle 
mogelijke reparaties uit laten voeren. 

Heeft u zelf een goed idee voor Onder 
de Toren, of wilt u op de hoogte blijven 
van de agenda middels de mail? Stuur 
een berichtje naar info@onderdetoren.
org of kijk voor meer informatie op 
www.onderdetoren.org

Chris van Wieren

Koffieconcerten Jazz en Klassiek 
Elke tweede en vierde woensdag van de maand, 10.45 uur - Tuinzaal, 

Tarwekamp 3.

Aan tafel met Charles Dickens 
Zaterdag 21 september 2019, 15.00 uur - Bibliotheek Haagse Hout, 

Theresiastraat.

Fabian Franciscus: VLAFEEST 
Zaterdag 21 september 2019, 20.15 uur - Theaterzaal, Diamanthorst 183.

Vive Piaf! – Nadja Filtzer 
Zaterdag 19 oktober 2019, 20.15 uur - Theaterzaal, Diamanthorst 183.

Parallel Worlds & ContaKids 
Vrijdag 25 oktober 2019, v.a. 10.00 uur - Theaterzaal, Diamanthorst 183.

Sjaak Bral: Try-out Vaarwel 2019
Zaterdag 2 november 2019, 20.15 uur - Theaterzaal, Diamanthorst 183.

Alle informatie over de optredens en kaartverkoop op diamanttheater.nl 

Easy Flow Yoga 
’Ik dacht altijd: Yoga, dat is niets voor 
mij. Maar ik zou er niet meer mee wil-
len stoppen, want mijn lichaam voelt 
een stuk beter en soepeler dan daar-
voor. En ik word er zó rustig van,’ aldus 
Easy Flow Yoga-cursiste Paula.

Yogadocente Marja Schelling geeft sinds 
kort Easy Flow Yoga bij Feel Fit. In de ge-
renoveerde en verruimde zaal van 
Tennispark WW aan de Van Hogenhouck-
laan verzorgt zij voor zowel vrouwen als 
mannen deze vorm van yoga voor ieder-
een die op een ontspannen manier soe-
pel wil worden. 

Info: Magda Oord tel. 06 536 855 47 of 
magdaoord@kpnmail.nl

De Easy Flow Yoga groep van Feel Fit docente 
Marja Schelling (tweede van rechts)
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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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La Luna, de huiskamer van het Benoordenhout

Lezingen ‘Navolging anno 2020’

La Luna zonder Ino, dat voelt voor wijk-
bewoners als het einde van 32 jaar van-
zelfsprekende gezelligheid. Je ging niet 
even een pizzaatje eten, nee je ging 
naar Ino. Wat het bijzondere was: er 
was altijd plaats. Want Ino maakte ge-
woon plaats. Er werd wat met tafeltjes 
geschoven en hup, ‘ga daar maar zitten’. 

La Luna was in 1987 een van de eerste 
restaurants in het Benoordenhout en er 
zullen veel bewoners zijn die nog weten 
hoe de groenteboer plaats maakte voor 
een	 pi eria.	 Hoe	 fijn	 is	 het	 voor	 een	
gezin met kleine kinderen om altijd een 
tafeltje te krijgen met meteen een 
mandje	 met	 knoflookbrood	 en	 een	
Lambrusco. Bovendien kon je ook nog 
eens een praatje met je buren maken 
die daar ook kwamen eten of aan de bar 
wachtten op hun bestelde pizza’s. 

Iedereen werd met een Italiaanse harte-
lijkheid ontvangen door Ino, die tussen-
door allerlei bestellingen riep naar zijn 
broers Maurizio, Marcello of Claudio in 
de keuken en bij de pizzaoven. En altijd 
dat gratis glaasje grappa als je net weg 
wilde gaan omdat het alweer veel te laat 
werd. 

We zullen Ino enorm missen en wensen 
hem een goed herstel van zijn ziekte. La 
una	 blijft	 gelukkig	 een	 fijne	 plek	 om	

naartoe te gaan want Katia Ciardullo, 
een goede vriendin van Ino, heeft het 
restaurant overgenomen en zal samen 
met Vincenzo Raimondo La Luna gaan 
runnen. Zij hebben er veel zin en belo-

ven om het net zo gezellig voor ieder-
een te maken als het al die 32 jaren is 
geweest. Na een verbouwing is La Luna 
sinds begin augustus weer dagelijks ge-
opend (behalve maandag). 

Barbara Verloop

De navolging van Christus, geschreven 
door de vijftiende-eeuwse monnik en 
mysticus Thomas a Kempis, staat be-
kend als een van de meest vertaalde en 
meest gedrukte boeken ter wereld. Tot 
op de dag van vandaag vinden zijn diep-
zinnige woorden weerklank. In twee le-
zingen wordt zijn werk van diverse 
kanten belicht.

Leo Fijen, ‘Navolging anno 2020’
Leo Fijen is historicus en journalist en 
sinds 2014 hoofdredacteur journalis-
tiek en levensbeschouwing KRO-NCRV. 
Donderdag 26 september, 20.00 uur, 
Christus Triumfatorkerk, Juliana van 
Stolberglaan 154.

Hans Tissink, 
‘De spiritualiteit van de Navolging’
Ds. Hans Tissink is predikant in de 
Protestantse Gemeente Zwolle en betrok-

ken bij het Ontmoetingshuis ‘Moderne 
Devotie’ rond de mystiek van Thomas a 
Kempis en De Navolging. Donderdag 14 
november, 20:00 uur, Duinzichtkerk, Van 
Hogenhoucklaan 89.

Organisatie
De Zinnen, katholiek netwerk voor in-
spiratie en dialoog, en de Protestantse 
wijkgemeenten Christus Triumfatorkerk 
en Duinzichtkerk.

v.l.n.r. Claudio, Ino, Marcello en Maurizio

Thomas a Kempis
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

Maak een vliegende start met 
huiswerkbegeleiding van AFTER’S COOL!

afterscool.nl/goed-begin

Goed begin.indd   1 19-06-17   15:04

>  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.
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Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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Oude beuk
In het aantrekkelijke Benoordenhoutse 
park Oostduin-Arendsdorp ligt in 
ogenschijnlijke rust verzonken een 
breed langwerpig water met de lange 
zijde min of meer parallel aan de 
Aardas gesitueerd. Wanneer men aan 
de westelijke zijde hiervan in noorde-
lijke richting over het naastgelegen 
wandelpad kuiert totdat het uiteinde-
lijk naar links buigt, ziet men na enkele 
tientallen meters aan de rechterhand 
een oude groene beuk oprijzen —fagus 
sylvatica, een algemeen voorkomende 
soort in Europa.

Mijn oog werd erdoor getroffen en ik 
bleef erbij stilstaan. Als men goed kijkt, 
ontwaart men in de schors ervan de 
tekst gekerfd ‘Toni’ (eerste regel) en ‘7-
7-1817’ (tweede regel). Het schrijfsel 
bereikte	inmiddels	een	fikse	omvang.	

Op 11 juli 2019 mat ik de omtrek van 
deze woudreus - op de gangbare hoogte 
van anderhalve meter boven het grond-
oppervlak - en kwam uit op vijf meter. 
Een enigszins grove vuistregel uit de 
dendrologie of boomkunde leert dat de 
omtrek van bomen alhier (gematigde 
klimaatzone) jaarlijks gemiddeld met 
twee en een halve centimeter toeneemt. 

De leeftijd van deze boom kan men 
aldus schatten op 200 jaar. Mijn taxatie 
van het geboortejaar is mede gelet op 
de kloekheid van de tweeregelige tekst 
‘circa 1800’.

Naar verluidt verheft zich in het Belgische 
bosreservaat ‘Joseph Zwaenepoel’ in het 
Brusselse Zoniënwoud een groene beuk 
met eenzelfde omtrek als genoemde ’s-
Gravenhaagse, maar de hoogte van deze 
knaap reikt maximaal, te weten 46 meter. 
In 2018 stond deze kolos dan ook te boek 
als hoogst geregistreerde fagus sylvatica 
ter wereld.

Het Vlaamse woord voor ‘beuk’ is 
‘boek’ - beukenhout werd eertijds ge-
bruikt voor het maken van boeken. De 
wereldwijd dikste groene beuk - ‘how 
green is my valley’ - bevindt zich in 
Wales (omspoeld door de warme golf-
stroom) en heeft een omtrek van tien 
meter. Daarmee zou deze gigant 400 
maal de lente hebben zien ontluiken. 
De dikste groene beuken in Nederland 
kan men bewonderen in Leiden, Vianen 
en Westerblokker - omtrek zeven à 
zeven en een halve meter. 

Michaël van den BrinkDe oude beuk (boven); de inkerving (onder)

Op maandagmorgen 1 juli jl. vierden 
bijna vijftig seniorensporters uit het 
Buurthuis hdm het tienjarig bestaan met 
een ludiek feest. Het tweede lustrum 
werd dit keer buitenshuis gehouden. 
Een bezoek aan Landgoed Voorlinden 
was het startpunt van de feestelijk-
heden. 

Na het museumbezoek was er ’s mid-
dags een afsluitende lunch in het Buurt-
huis. Hier verscheen de wethouder van 
Zorg en Volksgezondheid, mevrouw 
Kavita Parbhadayal, als gast. De ge-
meente had de coach, de heer Peter 
Wiesenhaan en de gastvrouw, me-
vrouw Jantien Lolcama, met de stads-
speld onderscheiden. Beiden hebben 
tien jaar lang onafgebroken als vrijwil-
liger de club seniorensporters in het 
Buurthuis begeleid.

Ofschoon bekend is dat ouderen het  
liefst een bescheiden feestje in een ver-
trouwde omgeving vieren, is dit keer 
gebroken met dit gegeven. Door goed 
voor te bereiden, de trip met zorg te 
begeleiden en met de nodige sponso-
ring is dit experiment prima uitgepakt. 
Er was aan het einde van het lustrum 
een sfeer van iets van heel vroeger te 
hebben beleefd, een ouderwets school-
reisje! 

Wijtze Bloksma 
seniorsporter Buurthuis hdm

Lustrum Buurthuis hdm groots gevierd

Gedecoreerden samen met de wethouder
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap |Mobarak Moskee

De Ahmadiyya moslim gemeenschap
heet u van harte welkom !

OPEN DAG

- Zondag 25 augustus | 16:00 - 18:00

Alislam.org | Islamnu.nl

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

- Zondag 22 september| 16:00 - 18:00

Voor informatie over de ware Islam of gewoon een gesprek.
De koffie/thee staat klaar !

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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Van vrouwen, door vrouwen, voor vrouwen

Dit mag best de titel zijn van een arti-
kel over Tesselschade-Arbeid Adelt, of 
beter gezegd TAA, dat klinkt beter. 
Beide verenigingen zijn in 1871 en 
1872 opgericht, toen al (ruim voor 
het feminisme en ‘baas in eigen buik’) 
met het doel vrouwen de mogelijk-
heid te geven om economisch zelf-
standig te worden door te handwer-
ken of te studeren.  

TAA Nederland bestaat uit een aantal 
afdelingen, door de tijd heen worden 
dat er wel minder. Er zijn vijf winkels 
in steden (waaronder Den Haag) of 
delen van provincies die een opslag 
hebben en met enige regelmaat een 
verkoping organiseren.

Tafellakens en slaaphazen
Op een mooie zomerochtend sprak ik 
in het Benoordenhout met Marian 
Osinga en Claudy Nollkaemper, voor-
zitter en secretaris van de afdeling 
’s-Gravenhage. Bevlogen vertelden zij 

over hoe het reilt en zeilt in Den Haag. 
In de winkel aan het Noordeinde wor-
den vele handwerken verkocht. Denk 
dan aan theemutsen, geborduurde ta-
fellakens, handige en leuke schorten, 
bridgekleden en zakjes om een bolletje 
touw in te doen. Voor de (klein)kinde-
ren zijn er de heerlijke zachte slaapha-
zen, slabbetjes en smockjurkjes. Alles 
is van hoge kwaliteit en in opdracht 
van TAA met de hand gemaakt door de 
handwerksters, een hechte groep (ou-
dere) dames die hier met veel plezier 
aan werkt. Achter de winkel in het 
Noordeinde zijn de bestuurskamer en 
de tussenkamer. In de laatste liggen 
bijvoorbeeld de kleine zwarte boekjes 
waarin al jaren minutieus, met potlood, 
wordt bijgeschreven welke stoffen de 
handwerksters meenemen. Een levend 
archief dus.

Studiefonds
Het BPO studiefonds is hét doel van 
TAA. Mijn moeder was voor TAA zeven-
tien jaar op dit vlak actief. Vaak hoorde 
ik haar praten over de vele vrouwen 
die zij vooruit had kunnen helpen. Zij 
vond het een grote eer om iedere keer 
weer bij een diploma-uitreiking te 
mogen zijn. De laatste jaren zijn het 
twee bestuursleden die zich met het 
studiefonds bezighouden. Zij gaan ac-
tief op bezoek bij de decanen van de 
rijkserkende opleidingen (mbo, hbo, 
universiteiten) om iedere keer weer 
het BPO studiefonds onder hun aan-
dacht te brengen. Een aanvraag van 

een studente wordt altijd gevolgd door 
een gesprek. En ieder jaar, zolang de 
studie duurt, is het nodig een nieuwe 
aanvraag in te dienen. Op de website 
van TAA staan prachtige getuigenissen 
van vrouwen die door de giften daad-
werkelijk verder zijn gekomen.

U raadt het al, ook dit Betsy Perk 
Opleidingsfonds, ´BPO studiefonds´, 
ondersteun ik van harte. Ooit heb ik 
eens iemand op het bestaan van dit 
fonds kunnen attenderen. Prompt kon 
zij haar zangopleiding aan het conser-
vatorium afmaken.

Ik heb TAA altijd een warm hart toege-
dragen. Ik koop graag mooie knuffels of 
andere handwerken om als cadeautjes 
uit te delen. In het achterhoofd houd ik 
dat de opbrengsten van de verkoop (na 
aftrek van kosten) naar de handwerk-
sters gaan en dat mijn contributie naar 
dat mooie doel, het BPO studiefonds. 

Willemien de Vlieger-Moll

Noordeinde 92, Den Haag,
sgravenhage@tesselschade-arbeidadelt.nl
www.tesselschade-arbeidadelt.nl

Voor 15 euro per jaar kunt u lid 
worden van de vereniging TAA 
(ANBI-status) en zo vrouwen 

helpen op weg naar een 
onafhankelijke toekomst. 

Start Taekwondo-lessen in de Oranje Nassauschool
Met ingang van 6 september a.s. zal 
Taekwondovereniging Gyeong-rye elke 
vrijdagavond lessen gaan verzorgen 
voor jeugd van 6 tot 12 jaar. Taekwondo 
is een Koreaanse (Olympische) sport en 
bestaat voornamelijk uit beentechnie-
ken. Met deze sport ontwikkel je lenig-
heid, kracht, snelheid, zelfvertrouwen 
en leer je je bovendien verdedigen. 

De gehele maand september zijn alle kin-
deren van 6 tot 12 jaar welkom en kun-
nen zij kosteloos kennismakingslessen 
(18.30-19.45 uur) volgen.

De lessen zijn in het Nederlands en 
Engels en worden gegeven in de gymzaal 
van de Oranje Nassauschool, Weissen-
bruchstraat 119, 2596GD Den Haag. Alle 
trainers zijn NOC/NSF-gediplomeerd. 

Voor meer info
ed@taekwondo-denhaag.nl
06 818 132 82
www.taekwondo-denhaag.nl
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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

kristl nieuwenhof-van eijk.
office manager

charlotte marsman.
register makelaar & taxateur

claudia evers.
office manager

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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Nieuwe rubriek
In deze rubriek worden alledaagse en 
bijzondere zaken in onze wijk onder de 
loep genomen. Mocht u zich afvragen 
wat iets in uw omgeving is of waarom 
het daar staat, stuur dan een e-mail naar 
wijkblad@wvbn.nl. Misschien komt uw 
vraag dan in een van de volgende wijk-
bladen aan bod.

Koppen in de Nassaubuurt
De foto’s op deze bladzijde laten u een 
verzameling van koppen zien die als ver-
siering zijn aangebracht op huizen in de 
Nassaubuurt. Deze versieringen zijn 
kenmerkend voor huizen uit de bouw-
periode rond 1880-1920 en zijn overal 
in Nederland terug te vinden op ‘rond 
1900-huizen’. Er vond toen een ware 
bouwexplosie plaats vanwege de sterke 
bevolkingstoename in Nederland. Ook 
Den Haag zag een stijging van het aantal 
inwoners: van 70.000 in 1850 tot 
100.000 in 1870 en 200.000 in 1900. De 
stad kon die bevolkingsgroei alleen 
maar aan door steeds bij te bouwen 
langs de randen van de bestaande stad. 
Aan de zuidkant van de oude stad ont-
stonden dichtbevolkte arbeiderswijken 
en  tegen de duinrand kwamen  nieuwe 
wijken voor de meer gefortuneerde in-
woners. Zo ontstonden wijken als 
Duinoord, het Statenkwartier en bij ons 
de Nassaubuurt. 

De Nassaubuurt werd gebouwd in de pe-
riode 1890-1900. Enkele huizen dragen 
hun bouwjaar als versiering, zoals 1893 
en 1899. De Nassaubuurt is opgezet in 
een rijke neorenaissancestijl, die ken-
merkend is voor het Den Haag van het 
fin	de	si cle.	 n	oppervlak	betreft	het	een	
kleine wijk: er was niet meer ruimte. 
Direct achter de Jan van Nassaustraat 
liep de grens met de gemeente 
Wassenaar en de hoek, waar nu onder 
meer het provinciehuis en het Haags 
Montessori Lyceum zijn gevestigd, her-
bergde sinds 1863 de Haagse Dierentuin.

De koppen op de foto’s zijn, net zoals de 
andere versieringen op de huizen, ge-
bruikelijke decoraties in de gevels van 
huizen uit de ‘rond 1900-bouwperiode’. 
Ze zijn in veel gevallen gemaakt van 
terracotta of van ‘kunststeen’, een voor-

loper van beton. Als zo’n decoratief ele-
ment ook een constructieve functie 
had, werd meestal kunststeen gebruikt. 
De terracotta-elementen waren hol en 
konden niet goed tegen belasting. 
Doordat van beide materialen hetzelfde 
type versieringen werd gemaakt en 
deze versieringen doorgaans wit wer-
den geverfd, is van buiten vaak moeilijk 
te zien of het om terracotta of kunst-
steen gaat. 

Er zijn heel veel verschillende gevelde-
coraties uit terracotta en kunststeen in 
deze bouwperiode: kopjes, maar ook 

guirlandes, engeltjes en versieringen 
op de dragers van een balkon of erker. 
Ze stonden vaak niet op de bouwteke-
ningen, omdat dat soort versieringen 
tijdens de bouw werden aangebracht. 
Daarbij maakte de opdrachtgever van 
de bouw zijn keuze uit productcatalogi,  
bestelboeken, die door de leverancier 
werden uitgegeven. Wanneer u door de 
Nassaubuurt loopt, kijk dan eens naar 
de goed bewaarde geveldetails en ge-
niet ervan!  

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl

Kijk, in onze wijk!
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Omdat u – net terug van vakantie – nog 
niet toe bent aan lange verhalen, hier-
bij een serie korte vogelportretten. De 
prachtige foto’s zijn van Adri de Groot, 
de beste vogelfotograaf uit onze omge-
ving. Hij draagt de natuur en het werk 
van de Haagse Vogelbescherming een 
warm hart toe. Iets anders: met het be-
grip visserslatijn wordt gedoeld op 
overdreven of zelfs gefantaseerde ver-
halen. In de onderstaande stukjes blijf 
ik dicht bij de feiten. Van vogellatijn is 
dan ook geen sprake…  

Man thuis niet welkom...
Onze mussen hebben het moeilijk. De 
laatste Benoordenhoutse exemplaren 
vinden we bij de De Poorterstraat. Ze 
leven in groepjes en maken er meestal 
een vrolijke boel van. Maar… in het 
broedseizoen verandert het gezinsle-
ven van de mus dramatisch. Als het 
vrouwtje eitjes heeft, is manlief niet 
langer welkom in haar nest. De verhou-
ding verzakelijkt. Mevrouw verwacht 
wel	 flinke	 hulp	 in	 en	 rond	 het	 huis.	
Voedsel brengen, het verjagen van in-
dringers, dat werk. Maar thuis slapen? 
Man, vergeet het maar... Uit solidariteit 
met de mannenwereld heeft stadsvo-
geldeskundige Martin van de Reep 
samen met Jeroen Melcherts van 
Vogelbescherming Den Haag een 
nieuwe nestkast voor huis- en ring-
mussen ontwikkeld. Bijzonder is dat de 
man op ca. 50 cm van mevrouw een 
eigen slaapplek heeft gekregen. Dat 
verdraagt ze nog net. Living apart toge-
ther lijkt het geheim van een duurzame 
mussenrelatie…

Vogel met een vlekje… Watskeburt?
Grappig brutaal en intelligent, dat zijn 
onze kauwtjes. Ze leven in groepen 
waarin een strenge pikorde bestaat, ze 
elkaar	 dwars itten	 en	 liefhebben.	
Paartjes blijven een leven lang samen. 
Kolonievogels, zwermen in de avonden 
in grote groepen uit over Den Haag, 
luid roepend. De nacht wordt doorge-
bracht in ‘slaapbossen’. Zoals honden 
vroeger op het platteland postbodes – 
nu vooral koeriers - van het erf joegen, 
zitten kauwtjes buizerds of valken na. 

Kauwtjes werden lang als kleptomane 
donderstenen beschouwd, net als ek-
sters. Ik zag er twee met witte vlekken 
bij Albert Heijn op het Willem 
Royaardsplein. Die witte veertjes zijn 
een genetische speling van het lot, net 
als bonte blaadjes bij planten. In die 
wereld spreken ze van ‘jumping genes’, 
een soort genetische vlo die kleine 
schade aan het DNA toebrengt. Bij de 
Witte Veder op de foto is het gen dat de 
zwarte kleurstof aanmaakt uitgescha-
keld. De vlekken kunnen na de rui ver-
dwijnen, groter of kleiner worden. Of 
er verandert niets. Het is onvoorspel-
baar als het leven zelf…

A legal alien… 
Opeens waren ze er. Luidruchtige, wild 
vliegende felgroene vogels: de hals-
bandparkieten. Het verhaal gaat dat de 
legendarische popster Jimi Hendrix in 
de jaren zestig een paartje losliet in 
Hyde Park, dat was het begin van de 
Engelse populatie. In Nederland wer-
den ze in de jaren zeventig voor het 
eerst gezien in het Zuiderpark. Ooit als 
voli revogel	naar	ons	 land	gehaald	uit	
Azië en Midden-Afrika. Ontsnapt, los-
gelaten? Niemand die het weet. In het 
jaar 2000 waren er bij ons ca. 220 
broedparen. Nu wonen er ca. 12.000 
stuks in Nederland, ook een aantal in 
het Benoordenhout. Ze wagen zich ove-
rigens nauwelijks buiten de Randstad. 
Een verdwaalde vreemdeling? Onzin, 
gentleman hooligans zijn het. Een inva-
sieve soort? Jazeker! Maar dat is niets 
nieuws. De fazant kwam met de 
Romeinen over de Alpen naar onze 
streken. Prima ingeburgerd zou ik zeg-
gen. Al 2000 jaar!

Hoe gaat het toch met de raaf?
De raaf stond lang symbool voor de 
duivel, was een lijkenpikker, hij bracht 
de pest en was een voorbode van de 
naderende dood. Allemaal onzin na-
tuurlijk, maar bijgeloof is hardnekkig. 
In 1928 is deze concurrent van jagers 
definitief	uitgeroeid.	 aar	we	kwamen	
tot inkeer. Buitenlandse exemplaren 

Buurtvogels
Buurtvogels beknopt…  

Huismus

Kauwtje met een vlekje
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werden uitgezet eind jaren zestig. Na 
een moeizame start is de raaf inmid-
dels met ongeveer 130 broedparen 
terug in Nederland. Vooral in het oos-
ten, maar ook vlak bij Den Haag zit een 
broedpaar op Landgoed de Horsten. 
Hun gekras is trouwens niet erg ko-
ninklijk, maar nu ook weer geen reden 
om te verhuizen... Zoek ze - voorzichtig - 
op aan de kant van het spoor. Raven 
worden wel een jaar of 40, zijn hun 
partner trouw en zoeken voedsel <aas> 
tot maar liefst 30 km van het nest. Dus 
als u boven onze wijk een heel grote 
kraai ziet, kan het maar zo een 
Wassenaarse raaf zijn. Spanwijdte ca. 
135 cm en in de lucht eigenlijk alleen 
te onderscheiden van een zwarte kraai 
als je ze samen ziet.

Veelwijverij…
…is om allerlei redenen een vreselijk 
woord. Er stond ‘zomervogel’ boven dit 
stukje, maar omdat ik wilde dat u door 
ou	le en 	 nfin,	u	begrijpt	het	wel.	 	

bent trouwens al bij de derde zin. Als 
een man met meer dan één vrouw ge-
trouwd is, heet dat polygamie. Het is 
verboden in de meeste landen, maar 
aan wetgeving heeft de vogelwereld 
lak. De bonte vliegenvanger – een 
kleine zangvogel – is hier alleen in de 
zomer. De rest van het jaar zit hij in 
West-Afrika. Het mannetje houdt er 
meer dan één vrouwtje op na, maar is 

erg discreet. Hij gaat niet achter de 
buurvrouw aan. Op gepaste afstand 
van nest één probeert hij een tweede 
vrouw te veroveren. Meestal met suc-
ces. Na de paringen gaat hij terug naar 
het eerste vrouwtje en helpt met het 
opvoeden van de jongen. Een gentle-
man. Niemand die hem verdenkt van 
een gevederd dubbelleven in loof en 
lommer, maar u en ik, wij doorzien 
deze schavuit! In bossen en parken kun 
je hem zien jagen op vliegende insec-
ten, als acrobaten suizen ze door de 
lucht. Vogelaars met scherpere oren 
dan ik bezweren mij dat ze het dicht-
klappen van de snavel rond een mug of 
mot kunnen horen…

Kleurrijke types in de tankgracht
Wie zei dat we in een grauw en grijs 
land leven? Deze eenden kwam ik 

tegen in de tankgracht vlak bij renbaan 
Duindigt. Het zijn nieuwkomers. Ze lij-
ken op drijvend Chinees porselein. De 
naam is dan ook mandarijneend. De 
soort woont al sinds de 18e eeuw in 
Nederland. Meegebracht uit Oost-Azië 
en gehouden als siervogel in water-
wildcollecties. En deze eend heeft ge-
daan wat u en ik ook zouden doen: ont-
snappen en een eigen leven opbouwen! 
Wanneer? In de onstuimige jaren zes-
tig van de vorige eeuw. Vanaf de 
Summer of Love in 1967 is de manda-
rijneend permanent bij ons gevestigd.

Meer vogelverhaaltjes vindt u op: 
www.facebook.com/HaagseVogels/

Foeke Zeilstra
Foto’s Adri de Groot en 
Caroline Walta   

Halsbandparkiet eet bloesem

Mandarijneenden
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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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Uitgelicht
Het geeft rust om mij alleen bezig te 
houden met het schrijven over kunst. 
En zo nu en dan over een aan mij ter 
ore gekomen boekje, geschreven door 
een wijkgenoot. 

Ik probeer tijd vrij te maken om ten-
toonstellingen te bezoeken of om er-
over te lezen. Er is altijd zoveel te doen: 
het organiseren van een kledingbeurs 
in de Duinzichtkerk (is al geweest), ac-
tief proberen te zijn in de besturen 
waarin ik zit, mijn moeder bezoeken 
(zij woont gelukkig dichtbij) en nog 
veel meer. Het leven loopt niet over 
rozen, er zijn tegenslagen of zomaar 
opeens iemand die onverwacht over-
lijdt. Om mijn hoofd leeg te maken ga ik 
graag naar een museum, in onze mooie 
stad of heerlijk met de trein op stap 
naar verder. 

De schilder Johan Barthold Jongkind 
(1819-1891) behoort tot mijn favo-
riete schilders. Dit jaar is het tweehon-
derd jaar geleden dat deze ‘grondleg-
ger’ van het impressionisme is geboren. 
Dat gebeurde in Lattrop. Hij verhuisde 
met zijn ouders en de rest van de fami-
lie naar Vlaardingen. Daar ontstonden 
zijn ideeën om schilder te worden. Er 
volgde een opleiding aan de Academie 
in Den Haag. Tijdens de onthulling van 
het beeld van Willem van Oranje voor 
het Paleis Noordeinde werd hij voorge-
steld, door zijn leraar Andreas Schelf-
hout, aan de beroemde Franse marine-
schilder	 ug ne	 sabe .	 Hij	 gaat	 met	
Isabey mee naar Parijs en Bretagne, 
ontmoet vele schilders, geniet van het 
Franse leven, maar heeft ook moeite 
zich staande te houden. Een vlucht 
terug naar Rotterdam is het gevolg. 
Zijn Franse vrienden zamelen geld in 
en zorgen ervoor dat hij kennis maakt 
met madame Fesser. Onder haar bege-
leiding groeit Jongkind uit tot een be-
roemd schilder. Hij mag Monet en 
Daubigny tot zijn vrienden rekenen. De 
laatste twintig jaar wonen Jongkind, 
madame Fesser en haar zoon met gezin 
in de buurt van Grenoble.

Om dit Jongkindjaar te vieren is on-
langs, op 2 juni jl., een prachtig beeld 
onthuld, gemaakt door Rob Houdijk. 

Het staat in een weiland, tegenover de 
oude herberg van Zouteveen. In 
Vlaardingen is in het museum een 
kleine tentoonstelling te zien met wer-
ken van Jongkind (tot en met 28 sep-
tember 2019).

Iets heel anders: van Marthe Fuld 
kreeg ik haar nieuwe dichtbundel in de 
handen geduwd. Marthe en ik hebben 
nog een tijdje in de Open Atelier Route-
commissie gezeten. Tijdens een OAR 
kocht ik eens een klein kunstwerkje bij 
haar. Marthe is inmiddels opgehouden 
met werken en heeft nu tijd voor meer 
kunstzinnige activiteiten. Zoals dit 
boekje met de mooie titel ‘Kaas van ge-
geten’. Hoe komt zij hier op? Vorig jaar 
was er een sloganwedstrijd over kaas. 
Deze was uitgeschreven door Annelies 
van den Ende, van de kaaszaak in de 
Bankastraat. In plaats van een slogan 
schreef Marthe een gedicht. Vervolgens 
nam zij zich voor er iedere week een te 
schrijven, met een dichtbundel als resul-
taat. Het onderwerp ‘kaas’ had Marthe 
gegrepen en liet haar niet meer los. Met 
veel interesse werd er geproefd, maar 
ook heel goed naar het uiterlijk gekeken 
en	 nog	 eens	 flink	 nagedacht	 over	 kaas.	
Een tweede dichtbundel was daarvan 
het resultaat, voorzien van mooie illus-
traties (van Marthe). 

´Kaas van gegeten´, Marthe Fuld, € 17,85, ISBN 
978 940 2190144, te koop bij de kaaswinkel 
Alexanderhoeve in de Bankastraat en bij 
Couvée-Benoordenhaeghe. 

Willemien de Vlieger-Moll
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.sa�ergroep.nl

Faciliteiten voor wijkbewoners
- Eerstelijnspraktijk fysiotherapie en ergotherapie
- Wijkservicepunt
- Wel Thuis abonnement, met service, activiteiten en bemiddeling voor 
   bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10,  2597 GW  Den Haag, telefoon (070) 37 47 200

MAAK KANS OP GRATIS COURTAGE IN 2019!!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

* ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

U KUNT ALS 
VERKOPER/VERHUURDER 

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

ONZE OPDRACHTGEVERS DE 
GELUKKIGE ZIJN.
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Mooiste clubhuis
Het mooiste clubhuis van Den Haag be-
vindt zich op de hoek Korte Vijverberg 
en het Toernooiveld. Het pand was in 
1636 bedoeld als onderdak voor leden 
van het St. Sebastiaansgilde die zich 
bezig hielden met boogschieten. Het 
prachtige gebouw doet nu dienst als 
het Haags Historisch Museum. 

Sint Sebastiaansgilde
Het is toch misschien wat aanmatigend 
om dit schitterende pand te bestempe-
len als voormalig clubhuis. Het schie-
ten met boog en donderbus was im-
mers niet zozeer op te vatten als sport, 
maar als noodzakelijke vorm van zelf-
bescherming voor een stad of dorp. 
Bovendien bleek al snel dat het pand te 
kostbaar was om het uitsluitend voor 
die paar bijeenkomsten van de schut-
ters van het St. Sebastiaansgilde te ge-
bruiken. Slechts eenmaal per jaar werd 
de grote zaal benut voor het gezamen-
lijke diner, gevolgd door een algemene 
ledenvergadering	 om	 de	 nieuwe	 offi-
cieren te kiezen. Het grootste gedeelte 
van het gebouw werd al snel gebruikt 
als hotel. Achter het hotel lagen de 

schietbanen, die doorliepen tot aan de 
Doelenstraat. U kunt raden waar de 
schietschijven zich bevonden…

Het gilde bestond al vanaf het midden 
van de vijftiende eeuw en leden waren 
de dorpelingen, die zich bekwaamden 
in het handboogschieten. Het Sint 
Jorisgilde, dat zich eveneens bezighield 
met het onderhouden van de schiet-
vaardigheid, bestond overigens al een 
eeuw langer, maar dat gilde was be-
doeld voor de hogere standen.

Politieke invloed
De burgerschutters werden ook inge-
zet om andere locaties te beschermen. 
Zo stonden zij Den Briel bij in 1584 en 
in het rampjaar 1672 werden ze inge-
zet bij de verdediging van de Hollandse 
Waterlinie. De schutters hadden ook 
politieke invloed. ‘Macht komt uit de 
loop van een geweer’, zei Mao-Tse-Tung 
later. In 1672 verhevigden de onder-
linge	conflicten	 ich.	De	 schutters	wil-
den invloed krijgen in het stadsbestuur 
maar raadpensionaris Johan de Witt 
weigerde dat. Dat was onder meer aan-
leiding tot de moordpartij op hem, 

waaraan ook de schutters enthousiast 
deelnamen. De veranderende tijden 
verminderden het belang van dit gilde. 
In 1903 werd dit type schutterijen in 
Nederland opgeheven. 

Handboogschieten	als	liefhebberij	bleef	
bestaan. Vooral in Zuid-Nederland gin-
gen de gilden verder als gezelligheids-
verenigingen met vendelzwaaien, fol-
kloristische kostuums en al. 

In Den Haag ging men pas weer geor-
ganiseerd handboogschieten in 1934. 
Toen richtte een groepje vrienden de 
club ‘Roosofvier’ op.  Zij schoten achter 
het Café Overbosch dat zich bevond in 
het huidige Mariahoeve, ongeveer 
schuin tegenover de ingang van Paleis 
ten	 osch.	 De	 be etter	 confis ueerde	
het café en hief de club op. Leden van 
de	hofhouding	gingen	na	de	oorlog	het	
handboogschieten beoefenen in de kel-
der van de Koninklijke Stallen. Zij 
richtten in 1957 een vereniging op die 
zij de Oranje Schutters noemden. Later 
mochten ook mensen van buiten de 
hofhouding	lid	worden.	
                                                            >>>

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXIV
De Doelen staan nu op de Paardenwei

St. Sebastiaen Koningschieten 2019
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✓ omfor a e 6-8 ersoo s vakantiehuis

✓ 4 s aa amers 3 ad amers

✓ i der va ide ges hi

✓ s e h s uur ri de va  e  Haag

Op e Ree is de locatie waar je met rienden of familie in luxe kunt genieten an rust, ruimte en Schiermonnikoog

"Op 'e Ree is the location where you find peace, space and enjoy Schiermonnikoog with friends or family in luxury

eer i forma ie e es hi aarheid ore i forma io  a d  avai a i i  www.operee.nl

✓ omfor a e  6-8 s ee er holiday home

✓ 4 edrooms 3 a hrooms e sui e  

✓ isa ed sui a e

✓ hours’ drive from The Hague 
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Sagittarius wordt Sint Sebastiaen
In 1958 werd de enige nu nog be-
staande Haagse handboogvereniging 
opgericht, toen Sagittarius genaamd. 
Men ging schieten onder de hoofdtri-
bune van ADO. Na vier jaar werd de 
naam veranderd in St. Sebastiaensgilde. 
Henk Chervet (1954) heeft een gede-
gen en fraai uitgevoerd boek geschre-
ven over de historie van de club. Hij is 
handboogdocent en heeft met zijn 
team eens het Nederlands A kampioen-
schap voor zijn club binnengehaald. Hij 
vertelt: ‘Op voorstel van de  toenmalige 
voorzitter Otto Offringa werd de naam 
van de club veranderd, wat eigenlijk 
een beetje geschiedvervalsing is. Hij 
wilde ook dat de hele club zich ging ge-
dragen of wij een Brabants schutters-
gilde waren. In 1963 hulde de hele club 
zich dan ook in de klassieke gildekos-
tuums met een wambuis. Met pijlen 
met een stompe punt schoot men op de 
liggende wip, een paal waarop de 
kunstvogeltjes waren bevestigd. De 
winnaar van het toernooi werd de ko-
ningsschutter genoemd.’  

In 1969 is de club verhuisd naar de hui-
dige locatie op de voormalige paarden-
wei van de stallen op Groenendaal ach-
ter de Haagse Rugby Club. Als je met de 
auto over de Landscheidingsweg rijdt, 
zie je de schietbanen in de bocht liggen.

Technische ontwikkelingen
Chervet heeft op tafel de drie typen 
handbogen neergelegd die nu in ge-
bruik zijn. ‘Steeds meer wordt weer ge-
schoten met de klassieke boog. Die is 
van enkele lagen gelijmd hout gemaakt. 
Vooral de jongelui vinden het leuk. Dat 
komt	 natuurlijk	 ook	 door	 films	 als	
Robin Hood en The Hunger Games.’ 

Op de Olympische Spelen schiet men 
met een andere boog, de recurve free-
style. Hij pakt het vervaarlijk uitziende 
instrument, dat met diverse stabilisa-
toren is uitgerust, wijst daarop en do-
ceert: ‘Die dienen om de terugslag te 
vertragen. Je kijkt door de sighter, je 
houdt je adem vast en je laat de pees 
los. Ademhaling is belangrijk. Uit-
ademen als je de boog spant, adem 
vasthouden bij het zekeren en schie-
ten. Totale rust en ontspanning is nodig 
voor een optimaal resultaat.’

Ten slotte pakt hij de derde boog erbij. 
Twee van kunststof gefabriceerde 
boogdelen zijn ingenieus aan elkaar 
bevestigd met op een uiteinde diverse 
katrollen en andere overbrengingsme-
chanismen. ‘Dit is de compound. Deze 
mag niet op de Olympische Spelen ge-
bruikt worden, maar er zijn wel com-
petities voor. Zo’n boog schiet bijna 
perfect.‘

Wetenschapsbeoefening met emoties
Waarom is handboogschieten zo leuk? 
Chervet: ‘Dat is haast een intieme 
vraag. Het is een fysieke uitdaging, 
want je moet tijdens een wedstrijd 

over vier verschillende afstanden 144 
pijlen afschieten. Het is ook een men-
tale krachttoer vanwege de benodigde 
concentratie. Maar het meest bijzon-
dere aan het schieten is dat je een sport 
beoefent met de eerste machine, die de 
mens 50.000 jaar geleden heeft uitge-
vonden. Dat roept elke keer bijzondere 
emoties op.’

Theo Bollerman
Theo Bollerman is auteur van het boek 
over de Haagse sportgeschiedenis Den 
Haag al eeuwen onverslaanbaar. In juni 
2019 verscheen het tweede deel.

St. Sebastiaen Jeugdkamp
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International Corner
VJ Day
Growing up in the United States and in 
particular, the New England state of 
Rhode Island, I was aware of the end-
ing	 of	 orld	 ar	 	 in	 the	 acific,	 be-
cause every August 14, we commemo-
rated VJ Day – Victory over Japan. 
Interestingly enough, my state is the 
only one to have this holiday, most prob-
ably because there was a very big naval 
base in Newport, RI at that time. 
Because of the time difference, the sur-
render of the Japanese was on August 
15 in Asia/Europe, but on August 14 in 
the USA.

Then in the mid-60’s when I met my 
future 	Dutch	husband,	 	learned	 uite	
uickl 	the	significance	of	 	Da 	as	he	

was born in the Dutch East Indies just 
before World War II broke out in the 
Asian theater.  The picture shows his 
father going off to war in February 
1942. Since then I have of course met 
many Dutch people, whose families 
went through the same experiences as 
his family did.

One of these is Henriette van Raalte. Her 
father was a tax inspector and her moth-
er had a job with Shell Oil in the Dutch 
East Indies. She was born there on the 
island of Java in 1940. Henriette was in-
terned in three different camps run by 
the Japanese. After the war, the family 

repatriated back to the Netherlands, 
first	 settling	 in	 the	 rchipel	 area,	 then	
soon after in the Benoordenhout, where 
Henriette still lives today.

Taking a creative writing course in the 
1990’s, Henriette decided to write 
about her memories of life in the 
camps. This was of course seen from 
the	 e es	 of	 a	 child	 and	 was	 the	 first	
time that someone had written about 
their youth in the Dutch East Indies. 
She titled her book ‘Mogen wij altijd in 
dit kamp blijven?’, translated into 
English as ‘Please, can we stay in this 
camp	forever 	 	find	this	such	a	touch
ing title. It indicates the contradiction 
of life in a camp – very hard and stres-
sful, yet with companionship that the 
small children must have experienced. 
This title is actually describing how 
she	 felt	 when	 the	 famil 	 was	 finall 	
safe in the Netherlands living with her 
grandparents. She turned one evening 
to her Grandfather and said: ‘Grandpa, 
please, can we stay in this camp fore-
ver?’ Henriette’s childhood memoir 

has since been translated into English 
and Japanese and there are plans un-
derway to adapt her stirring story into 
a movie. 

Some ten years ago, the Stichting 
Dappere Moeders (Brave Mothers) was 
established to honor those brave moth-
ers for what they had to endure during 
their internment in Japanese camps. One 
of the goals of this Foundation is to pro-
duce	this	film.	 uthor	 lvia	 essirero	is	
writing the script for it.

This story is not the only way Henriette 
van Raalte has confronted her Dutch 
East Indies youth. She has also tirelessly 
worked on the organization of the yearly 
commemoration ceremony in the 
Duinzigt Church every August. This year 
it will be on Sunday, August 18 at 16.30. 
Ben Bot, the former Minister of Foreign 
Affairs in the Balkenende II cabinet and 
also a child of the camps in the Dutch 
East Indies, will be the main speaker.

Georgia Regnault

The Regnault family

Henriette van Raalte
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Excursion to the Kosovo Specialist Chambers

Heritage days 2019 - Look for the flag!

Over the years the Expat Committee of 
the wijkvereniging has organized visits 
to organizations and businesses within 
our neighborhood. Two of those have 
been to the building on Raamweg 47: 
first	 uropol	 was	 housed	 there	 and	
then The Dutch Don’t Dance company 
had their studio there.  

Now we welcome the new occupant of 
the building – the Kosovo Specialist 

Chambers and Specialist Prosecutor’s 
ffice	 .	 t	 our	 re uest	 the 	have	

graciously planned a visit for us on 
Friday, September 27 2019 at 15.30.  

These Chambers are part of the judicial 
system of Kosovo and attached to each 
level of Kosovo’s court system. Their 
mandate is to examine crimes against 
humanity which allegedly occurred 
during the three years 1998-2000. 

Since the law allows for the relocation 
of the proceedings outside Kosovo, the 
Chambers chose The Hague to estab-
lish this seat.

Learn more about what this Judicial 
Institution does by making a reserva-
tion to attend this excursion with our 
new Expat Committee member: Ellen 
uit den Boogaart, neeltjeudb@hotmail.
com, or telephone: 06 467 400 52

National Heritage days 2019 – or Open 
Monumentendag in Dutch – will be 
held this year on Saturday and Sunday, 
September 14 and 15. At this event, 
some 4,000 historical buildings and 
sites around the country will open 
their doors, and in many cases have 
special exhibitions or events. During 
these days one is able to visit places 
normally closed to the general public 
and free of charge. It has been brought 
to the attention of the Expat Committee 
about one of the sites that will be open 
on Sunday, the 15th, namely the Old 
Jewish Cemetery on the Scheveningse-
weg – across the street from the Peace 
Palace. About 1,100 of the gravestones 
date from 1697-1799 and another 
1,100 from 1799-1906. In total about 
10,000 people are buried here and one 
can	 see	 , 	 gravestones,	 all	 flat	 in	
the	field,	bearing	inscriptions	in	 ortu
guese, Spanish, Hebrew and Dutch. The 
famous Dutch artists of the 19th cen-
tury Salomon Verveer and Jozef Israels 
are buried here.

To identify which other sites are open, 
look for the Flag!

Foto Petra Kroon

A new international choir has begun 
recently in The Hague. They are called 
‘Vocality’ and their form of music is 

musicals and pop. This group present-
ed	their	first	concert	in	 une	 ,	but	
they are always looking for new male 
or female voices. 

Rehearsals are held on Sunday evenings 
in the Nutsschool on the Merkusstraat 

19 in the Bezuidenhout area of The 
Hague. All rehearsals are in English. 

More information is given on their web-
site: www.vocality.eu. Or take up con-
tact with the Benoordenhout resident, 
Mrs. Willy van Tilburg, 06 124 717 44

New Choir in Town!
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Regie Eric de Vroedt
Tekst Lucy Kirkwood Kaarten op hnt.nl

Vanaf 11 september te zien in
de Koninklijke Schouwburg 
Den Haag

Sylvia 
Poorta

Stefan
de WalleAntoinette

Jelgersma

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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Activiteitenkalender Evita Lokaal

Meer weten over uw 
smartphone of tablet? 
Heeft u een smartphone of tablet en 
wilt u meer weten over de juiste instel-
lingen, mailen, zoeken op internet, fo-
to’s maken of WhatsApp gebruiken? 
Kom dan op 4 september a.s. naar de 

informatiemiddag van SeniorWeb bij 
Evita Lokaal. Onder het genot van kof-
fie	 of	 thee	 met	 wat	 lekkers	 maakt	 u	
kennis met SeniorWeb. U krijgt infor-
matie over de cursussen en workshops 
die in het najaar 2019 kunnen gaan 
starten.  Ook krijgt u handige tips over 
veilige wachtwoorden en het gebruik 
van WiFi-netwerken.

Evita Lokaal is begin dit jaar een samen-
werking aangegaan met Angela Boon en 
Joost van Tol, ambassadeurs van 
SeniorWeb. Zij hebben inmiddels een 
aantal cursussen en workshops ver-
zorgd die zeer succesvol zijn gebleken.

 Woensdag 4 september 2019, 14.00 – 
16.00 uur bij Evita Lokaal, Van 
Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den 
Haag. Gratis toegang, wel graag van te-
voren aanmelden: telefoon 070-31 41 
606 of via e-mail, info@evitalokaal.nl

Vacatures
Evita Lokaal is op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers die graag maatschap-
pelijk en in de wijk willen bijdragen 
aan het welzijn van ouderen! 

Kijk voor onze vrijwilligersfuncties op 
evitalokaal.nl/werken-evita-lokaal

Welzijnsorganisatie Voor Welzijn is ac-
tief in o.a. het Haagse Hout. We onder-
steunen bewoners van jong tot oud. 
Voor Welzijn biedt onder meer de vol-
gende diensten:

Ouderenconsulent 
De ouderenconsulent in het Benoorden-
hout is Daisy Krommenhoek. Zij is er 
voor alle zelfstandig wonende ouderen 
in het Benoordenhout. Ook mantelzor-
gers en hulpverleners kunnen een be-
roep op haar doen. U kunt bij de oude-
renconsulent terecht voor informatie 
en ondersteuning. Wij leveren graag 
een bijdrage aan uw leefplezier!

De ouderenconsulent kan samen met u 
de mogelijkheden voor uw persoon-
lijke situatie verkennen. Daarbij heeft 
de	ouderenconsulent	specifieke	kennis	
op het gebied van uiteenlopende on-
derwerpen, zoals:

• Diensten in de wijk 
• Activiteiten en vrijwilligerswerk
• Welzijn 
• Wonen
• Zorg 
• Sociale contacten
• Financiën 
• Mantelzorg 
• Veiligheid 
• Belangenbehartiging en bemiddeling

Een gesprek met een ouderenconsu-
lent is vertrouwelijk en er zijn geen 
kosten aan verbonden. Een gesprek 
kan bij u thuis plaatsvinden of op loca-
tie van Voor Welzijn.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met tel.nr. 070 205 25 60 of 
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl.

Alzheimer Café 
Voor iedereen die met dementie te 
maken heeft, als mantelzorger, patiënt, 
familielid, buurvrouw, professional of 
andere belangstellenden, wordt elke 
tweede woensdag van de maand het 
Alzheimer Café Haagse Hout georgani-
seerd. Tijdens deze avonden staat 
steeds een ander thema centraal, waar-
bij gastsprekers met deskundigheid op 
het betreffende onderwerp informatie 
brengen en ingaan op de vragen van 
bezoekers.

Dit Alzheimer Café vindt plaats in wijk-
centrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 
in Den Haag. De inloop start om 19.00 
uur, het programma begint om 19.30 
uur en duurt tot 21.00 uur.
  
Naast het Alzheimer Café is in wijkcen-
trum Mariahoeve ook het Ontmoetings-
centrum gevestigd. Hier kunnen wijk-
bewoners een of meerdere dagen per 
week deelnemen aan dagrecreatie. Er 
wordt tevens gerichte ondersteuning 
geboden aan mantelzorgers van men-
sen met dementie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
programmacoördinator Astrid Dekker: 
adekker1@cardia.nl

Zorg in de wijk
Wat kan Voor Welzijn voor u betekenen? 
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Brocante rechtstreeks uit Frankrijk
In Kringloop Zwedenburg 155 (Mariahoeve) 

is een aparte hoek met brocante.
Porselein uit Limoges, Gien , Villeroy Boch, etc.

Glaswerk, bibelots en cadeau-artikelen.
brocanteuitfrankrijk.blogspot.com

Telefoon 070 381 86 96

(Vergader)ruimte te huur in 
‘t Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar
Voor meer informatie

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

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 06 215 868 35

Nu ook yoga bij Feel Fit
‘Easy Flow’ Yoga voor iedereen die op een ontspannen manier 

soepeler wil worden. Tienrittenkaarten mogelijk, ook te 
gebruiken bij alle andere lessen van Feel Fit: Pilates, 

Stretching, Bodyshape…
Informatie: Magda Oord 06 536 855 47 of 

magdaoord kpnmail.nl			www.feelfitdenhaag.nl

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

Boeken/spelletjes kast in 
Benoordenhuis

Wie heeft er boeken en/of spelletjes/puzzels over tbv
de “bibliotheek” kast in het Benoordenhuis.

Inleveren kan elke ma- woe- en vrijdagmiddag 
tussen 13:00 uur en 17:30 uur

Of bel Mirjam Kroemer 06 203 847 48 voor eventueel ophalen.
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Bridge Quiz - Een afspelprobleem
Een probleem oplossen met open kaarten; dus "Double Dummy".
Zuid speelt 3SA nadat je als oost met 1© geopend hebt.
Biedverloop: oost 1©,	 uid	 ,	west pas,	noord	 	en	allen	passen.
Partner, west, komt uit met ©4.

Vraag
Hoe kan je als oost het contract van 3SA down spelen?

Analyse
Als zuid de ¨ kleur vrij heeft gespeeld en met « naar noord gaat, dat 
maakt hij heel makkelijk 9 slagen.
Dus moet je er voor zorgen dat noord op dat moment niet bereikbaar is.
Oplossing
Neem de eerste slag met ©Aas en speel meteen «B of «T na.
Je neemt pas de derde klaverslag en vervolgt met © of ª.
Noord is onbereikbaar en de leider kan de vrije klaverslagen niet meer 
maken en komt niet verder dan 8 slagen.

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

N
OW

Z

« HV8
ª 97
© 73
¨ HBT952

« ABT
ª T43
© A1098
¨ A76

« 7432
ª B8652
© B54
¨ 8

« 965
ª AHV
© HV62
¨ V83

Een stelling uit het laatste kampioenschap van Nederland. 
Wit heeft op de 20e zet een kwaliteit geofferd voor een 
sterk initiatief, maar door de 2 aangevallen witte lopers 
lijkt zwart zich nog te kunnen redden. Met welke mooie 
zet wist wit toch snel te winnen? 

Oplossing probleem 159
Wit geeft mat in 3 zetten d.m.v.: 1.Lg8! c3 2.Tf7! Ka2 3.
Ta7mat

Oplossingen
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 
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 070 328 02 01
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 160                                                            Schaakclub Benoordenhout

 
 

XSchaakprobleem 160 
 

ABCDEFGHY 
8-+-+rtrk+( 
7+p+-+pzp-' 
6p+n+-+-wq& 
5+-+P+-+Q% 
4-+-vLLzP-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2PzP-+-+K+" 
1+-+-+-+R! 
xabcdefghy 

 
Een stelling uit het laatste kampioenschap van Nederland. Wit heeft op de 20e zet 
een kwaliteit geofferd voor een sterk initiatief, maar door de 2 aangevallen witte 
lopers lijkt zwart zich nog te kunnen redden. Met welke mooie zet wist wit toch 
snel te winnen?  
 
Oplossing probleem 159: Wit geeft mat in 3 zetten d.m.v.: 1.Lg8! c3 2.Tf7! Ka2 
3.Ta7mat 
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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?
Voor 2 personen

______________
1 kilo jumbo-mosselen 

40 gram prei 
40 gram winterpeen

10 gram ui
10 gram bleekselderij 

3 gram peterselie
1 teen knoflook 

2 blaadjes laurier
2 takjes rozemarijn 

2 takjes tijm
100 ml droge witte wijn 

Bereiding
Was de mosselen goed en doe ze in de 
mosselpan.	 nij	 de	prei	 heel	 fijn	 en	was	
hem daarna goed. Doe hetzelfde met de 
winterpeen, uien en bleekselderij. Hak de 
peterselie	en	knoflook	fijn.	 eg	de	groen-
ten en kruiden boven op de mosselen, 
doe als laatste de wijn erbij en zet de pan 
op hoog vuur. Breng de mosselen aan de 
kook en laat ze drie minuten doorkoken. 
Hussel alles om en laat de mosselen weer 
drie minuten koken. Dan zijn ze klaar om 
te eten.

Brasserie WW
Nick Schoenmaker en Rick Reedijk
Van Hogenhoucklaan 35

info@brasserieww.nl
www.brasserieww.nl

Culinair - Recept van Brasserie WW
Mosselen

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-de Laat de Kanter
delaatdekanter@hotmail.com 

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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Info: Locatie Tennispark WW • Van Hogenhoucklaan 35 
Magda Oord (06 - 536 855 47) • magdaoord@kpnmail.nl 
www.feel�tdenhaag.nl

eel
it

actief bewegen in een ontspannen sfeer

FEEL FIT,  FEEL FINE. . .
(Kom en doe mee aan onze inspirerende lessen om je conditie te verbeteren)

BENOORDENHOUT- De nieuwe Yoga- en Pilates-
lessen van Feel Fit zijn een succes. Ook u kunt 
hier nu aan meedoen in onze gerenoveerde en 
verruimde sportzaal. Feel Fit, dé sportvereni-
ging in Benoordenhout, is al ruim 27 jaar actief 
en vindt zijn thuisbasis op Tennispark WW in de 
van Hogenhoucklaan. Wekelijks worden daar 

onder leiding van ervaren docenten tal van ‘be-
weeg-lessen’ gegeven die goed zijn voor lichaam 
en geest. Kom eens kijken en meedoen aan een 
(gratis) proefles en zie dat daar in een prettige 
sfeer in de verschillende leeftijdsklassen enthou-
siast wordt gewerkt aan de conditie. 

Feel Fit is in 1990 opgericht door Magda Oord (69). Samen met een team 
van zes  enthousiaste en ervaren docenten verzorgt zij nu groepslessen 
op Tennispark WW aan de Van Hogenhoucklaan. 

• Bodyshape 
• Bodyshape +
• Stretch&Shape
• Zumba&Shape

• Pilates
• Feel Fit Man
• BBB
• Nu ook Yoga!

Magda Oord,
oprichter en docent…

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

Nelisse is geselecteerd partner van Baerz & Co. Dankzij dit kwaliteitsnetwerk 
van prestigieuze Nederlandse woningmakelaars krijgt uw woning via ons 
kantoor optimale aandacht. In héél Nederland én wereldwijd, want Baerz & Co
is verbonden met vooraanstaande internationale home portals. Onze lokale 
kennis en persoonlijke aanpak én ons internationale bereik vergroten de 
kans op succesvolle verkoop of verhuur! Benieuwd wat we voor u kunnen 
betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Onze kijk op vastgoed kent geen grenzen.

Irma Postma

Nicole Vrolijk

Monique Muller
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