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Fabiana Filippi Black en 
White Label nu exclusief 
bij Hardies voor groot 
Den Haag.

HARDIES MODE

JAVASTRAAT 45

2585 AD  DEN HAAG

(070) 364 70 65

WWW.HARDIES.NL

Merken die nu 
verkrijgbaar zijn:

Emporio Armani

Giorgio Armani

Missoni

Valentino

Michael Kors Collection

Natan

Natan+

Etro

Talbot Runhof

Olvi’s

St John

Fay

Luisa Cerano

Fabiana Filippi  White Label

Fabiana Filippi Black Label
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Daniëlla Gidaly
Emilie Maclaine Pont
Georgia Regnault

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
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Bezorging 
Reclameverspreidingen Haaglanden BV
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Copyright Wijkblad Benoordenhout   

   Uitgave van de Wijkvereniging 
   Verschijnt 6x per  jaar en wordt
   huis aan huis in de wijk bezorgd
  
   Oplage ca. 9.300 ex.

   Abonnement 
   6 nummers per kalenderjaar € 30,- 
   IBAN: NL34 INGB 0003804427  
   Voor abonnement mail naar 
   kroemer@kpnmail.nl
  
   Advertenties 
   Voor tarieven en afmetingen mail naar 
   Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl

   Bij afname van zes advertenties in 
   1 kalenderjaar is 1 advertentie gratis.       
   Advertentietarieven zijn excl. pre-press 
   werkzaamheden

   Benoordenhoutjes 
   € 50,- voor maximaal 30 woorden

   Deadline advertenties en kopij
   Wijkblad nr. 2 - 5 maart 2018
   Verspreiding nr. 2 - medio april 2018

Omslagfoto 
070fotograaf.nl

Beste wijkgenoten,

Het is u inmiddels bekend, het maken van een wijkblad is een never-ending story. Ik ben altijd op zoek naar 

wijkgenoten die iets willen schrijven, een column of een nieuwe rubriek

Dit keer begin ik met een zogenaamd ‘Praairapport’, dit was een ouderwetse berichtendienst voor (Scheveningse) 

vissers. Wijkgenoot Henk Grootveld heeft het eerste rapport geschreven, hij zal gevolgd worden door andere be-

trokkenen bij het Muzee. 

Ook starten we met ‘Een sportclub stelt zich voor’. Aangezien ik nog geen sportredacteur heb kunnen vinden 

en er veel gebeurt op dit gebied in onze wijk, leek het mij handig om de sportclubs zichzelf voor te laten stellen. 

De clubs worden bij deze uitgenodigd zich bij mij te melden. 

Het is u niet ontgaan; er wordt veel verbouwd en gebouwd in de wijk. Vandaar het idee om projectontwikke-

laars of deelnemende makelaars aan het woord te laten over een nieuw project in de wijk. 

Zoveel mogelijk informatie voor de wijk over de wijk!

Willemien de Vlieger-Moll
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DE HERENIGING 

VAN DE TWEE KOREA’S

20 SCÈNES 

OVER DE LIEFDE
tekst Joël Pommerat
regie Eric de Vroedt

hnt.nl/liefde

vanaf 6 maart 
Koninklijke Schouwburg

Celeste
Acqua di Parma 
Annick Goutal

Caudalie 
Cire Trudon

Creed 
Diptyque

Geo F. Trumper    
Lorenzo Villoresi  

Molton Brown 
Parfums Houbigant

Penhaligon's 
Serge Lutens

Escentric Molecules
Ormonde Jayne

Caronwww.celeste-parfums.nl

H A U T E  P A R F U M S
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Graag wenst het bestuur van de wijk-
vereniging onze 1.800 leden en de an-
dere wijkbewoners veel voorspoed in 
dit nieuwe jaar. De economie is meer 
dan ‘booming’ en dat gaat ook aan onze 
wijk niet voorbij. Dit voorjaar worden 
de 220 appartementen van Hoog 
Oostduin aan de Oostduinlaan betrok-
ken en inmiddels is de renovatie van de 
voormalige Prinses Juliana Kazerne 
(JKZ) begonnen. Verkeersknelpunten 
worden aangepakt. Uiteraard zijn er de 
gebruikelijke evenementen en op de 
voorjaars-ALV  treedt een grotendeels 
vernieuwd en verjongd bestuur aan. 

Het  beleid  blijft gericht op behartiging 
van de wijkbelangen op het gebied van 

-
derlinge verbondenheid. Voor ouderen 
en expats fungeren zelfstandige com-
missies, op het gebied van de zorg 
wordt nauw samengewerkt met Evita 
Lokaal. De goede contacten met de ge-
meente blijven van groot belang.   

betreft  ruimtelijke ordening,
verkeer en vervoer alsmede groen
Door de voortgaande groei van onze 
stad zijn jaarlijks enkele duizenden 
nieuwe woningen nodig. Woonwijken 

als het Benoordenhout kunnen met be-
houd van hun karakter, zoals het groen, 
een bijdrage leveren door transformatie 
van leegstaande kantoren naar wonen. 
Dat bevordert ook doorstroming - 
‘jonge gezinnen in vrijkomende huizen’ 
- en is goed voor de winkelcentra. 

Er zijn thans vijf  transformatie- 
projecten naar wonen  voorzien.  
Naast Hoog Oostduin zijn dat voorts 
Julia’s Park,  Willem Witsenplein 6, 
het Berlagegebouw aan de Raam-
weg en het Poortgebouw aan de 
Bronovolaan. Alles bij elkaar onge-
veer 400 extra woningen waardoor 
ons inwonertal  toeneemt met 800 à 
1.000 personen.

Dit jaar zullen ook voor de vroegere 

gebouwen van de ANWB voorstellen 
voor transformatie naar wonen worden 
gedaan. Een belangrijk verschil  met de 
bovengenoemde projecten is echter dat 
hier sprake zal zijn van sloop en nieuw-
bouw. Omdat de kans groot is dat hier-
bij hoogbouw wordt voorgesteld zal 
heel kritisch worden gekeken naar deze 
plannen. Hoe eerder we bij een project 
zijn betrokken,  des te meer mogelijk-
heden tot bijsturing. 

Ook al moet parkeren bij transforma-
ties volgens gemeentelijke regelingen 
op eigen grond, er zal toch sprake zijn 
van grotere parkeerdruk en meer ver-
keer in onze wijk. Wij hebben deze 
zorgen begin vorig jaar in een brief 
aan de stadsdeelwethouder aan de 
orde gesteld en hopen dat deze proble-
men onder het  volgende College meer 
aandacht krijgen. 

Voor Duinzigt, maar ook voor de wijk 
als geheel is renovatie van winkelcen-
trum Willem Royaardsplein van groot 
belang. Helaas duurt het lang en blijft 
er veel onvrede in de buurt. Na eerdere 
aanpassingen in de plannen, gaat de 
aandacht nu uit naar de invulling van 
het gebouw van de huidige  AH. Naar 
aanleiding van een motie in de gemeen-
teraad tegen een tweede grote super-
markt, ligt nu een alternatief op tafel 
voor een kleiner winkelareaal maar wel 
met appartementen daarboven. 

-
vaarlijke verkeersknelpunten worden 
aangepakt op  de kruisingen van Jozef 
Israëlslaan /Weissenbruchstraat en 
Wassenaarseweg/van Alkemadelaan.
Oplossingen voor de verkeersproble-
men als gevolg van  werkzaamheden 

Ruimtelijke ordening
Ook 2018 wordt weer een boeiend jaar

foto Michiel de Vlieger
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huur-, bouw- en vastgoedrecht

Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

BELANGSTELLING?
Op www.residencehaganum.nl vindt 
u meer informatie. Belt u voor een 
rondleiding met 070 - 318 49 00.In Residence Haganum is het comfortabel 

wonen zonder zorgen. En als u zorg nodig 
heeft, dan maakt u gewoon gebruik van 
ons professionele zorgteam.

Residence Haganum is geves-
tigd in het gezellige Zeehelden-
kwartier en beschikt over 29 
woonzorgstudio’s die van alle 
gemakken zijn voorzien. De 
zorg, begeleiding en activiteiten 
stemmen wij af op uw wensen.

U beschikt onder meer over een 
kitchenette, een ruime badkamer, 
een sfeervol restaurant, een ontmoe-
tingsruimte met bibliotheek, een 
prachtige tuin, een beautysalon en 
een fysiotherapieruimte.
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bij Shell en Berlage worden in overleg 
met buurt en Gemeente besproken. Wij 
dringen aan op een integrale aanpak 
van de  parkeerproblemen in Duinzigt.

Bevordering van de sociale 
verbondenheid
Ook dit jaar zullen weer de vaste vier 
evenementen plaatsvinden: Konings-
dag, Atelierroute, Zeepkistenrace en de 
intocht van Sinterklaas. Verheugend is 
dat, naast oude getrouwen, er ook in-
stroom plaatsvindt van nieuwe vrijwil-
ligers in de organisatie hiervan.  De 
verbondenheid in de wijk wordt ook 
bevorderd door ons fraaie wijkblad, 
dat alle bewoners ontvangen en via de 
sociale media. 

Ook dit jaar zijn er een of twee infor-
matiebijeenkomsten over zorg aange-

legenheden onder aansturing van Evita 

wijkvereniging voor de groeiende 
groep ouderen. Wij zijn verheugd over 
de toenemende betrokkenheid van be-
woners bij zaken die ons allen raken, 
zoals de veiligheid door buurtpreven-
tie via WhatsAppgroepen, alsook duur-
zaamheidsinitiatieven.

Afgelopen najaar ontstond  onrust over 
de toekomst van het Benoordenhuis. 
Het bestuur werkt aan een oplossing, 
zodat de gebruikers ervan gewoon 
daar kunnen blijven bridgen, schaken 
en anderszins. 

Vernieuwing bestuur
Komende ALV treden drie bestuursle-
den terug, die aan het eind van hun 
tweede termijn zijn waarmee t.o.v. 

2012 het bestuur volledig is ver-
nieuwd. Wij prijzen ons gelukkig dat 
we opvolgers hebben kunnen vinden 

mee brengen. Uiteraard wordt veel 
aandacht besteed aan een goede over-
dracht van de vele ‘dossiers’.

Een wijkbestuur kan niet functioneren 
zonder steun van vrijwilligers. Tenslotte 
spreken wij dan ook dank uit aan de 
velen die zich voor de wijk willen inzet-
ten in de hoop dat ook andere bewoners 
dit willen opbrengen.

Pieter de Savornin Lohman,
Voorzitter 

Ook in het Koningsblauw op vrijdag 27 april 2018?
Vrijdag 27 april 2018 is het weer zover: Koningsdag! De afgelopen jaren is die dag uitgegroeid 
tot een echt familiefeest. Het Van Hoytemaplein en directe omgeving zal weer bruisen van de 

activiteiten en natuurlijk met veel aanbod van lekkere hapjes en drankjes. 

Het feest zelf wordt mogelijk door sponsoren, de winkeliers in de Van Hoytemastraat 
en rondom het plein, de wijkvereniging en… u? 

Lijkt het u ook leuk om mee te helpen die dag tot een daverend succes te maken 
(en in zo’n mooie koningsblauwe overall rond te lopen) meld u dan aan via de wijkvereniging. 

Er is van alles te doen. Van het helpen bij de kinderspelletjes tot de bardienst. 
De voorbereidingen gaan binnenkort van start dus we horen graag snel van u. 

Stefan Baecke, joe@wvbn.nl of wijkblad@wvbn.nl
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OPENINGSTIJDEN: 
MA T/M ZO VAN 17.00 UUR TOT 24.00 UUR 

VOOR RESERVERINGEN:
070 - 324 17 82  •  WWW.LOFDERZOTHEID.NL

KINDERMENU:
INCL. 1 FRISDRANK EN NAGERECHT €10,-

Breitnerlaan 84

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

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

KAPSELS
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

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)

een kleine greep 
uit onze collectie.

van Hoytemastraat 99, 2596 EP Den Haag
Tel. 070 324 22 24  www.mar-y-mar.nlwww.vanhoytemastraat.com

     van
 Hoytema
      straat

illustratie Theo van Hoytema 1863-1917

van Hoytemastraat 105
www.woudtdamesmode.nl

WOUDT



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 20189

Interview
Saskia Bruines, ‘onze’ wethouder van het Haagse HoutDe afspraak vindt plaats in het stad-huis. Vanuit haar kamer, op de zesde verdieping, kijk je zo in de bouwput van het nieuwe cultuurpaleis. Fascinerend om al die apparatuur, zware graafma-chines en grote zakken met zand te zien staan. Aan de grote tafel zitten de wet-houder, haar bestuursadviseur en ik. Op de vraag of zij kan aangeven wat haar algemene indruk is van onze wijk is dit het antwoord. Het was interessant 

 En vertelt dat, door Universiteit van Amsterdam, zij des-kundig kijkt naar een stad. Den Haag is een bijzondere stad: het is een verza-meling van wijken, van dorpen -

Den Haag zoekt uitbreiding, het bewo-nersaantal gaat toenemen. Om al deze mensen te kunnen huizen ziet de wet-houder het als een mooi gegeven dat vele leegstaande kantoren omgebouwd worden tot appartementengebouwen. 

-

Wat zijn de plannen van de gemeente voor wat betreft de parkeerdruk? Het is 

-

-
-

-

-

Haar antwoord is kort op de vraag of de gemeente een actieve rol kan spelen om partijen bij elkaar te brengen. 
Het openbare groen is van groot be-lang. Wij hebben mooie parken in de wijk, die moeten we koesteren. 

-

Wat gaat er gebeuren met het voorma-lige Aloysius College wanneer het VCL aan het eind van dit schooljaar hieruit vertrekt. 
-

In maart zijn de gemeenteraadsverkie-zingen. Spannend natuurlijk. Wat zijn de punten waar de wethouder zich ver-der op wil richten. 

-

Nog een laatste antwoord op de vraag hoe kinderen van verschillende achter-grond elkaar te laten ontmoeten? Kort en krachtig antwoordt zij: samen naar 

Saskia Bruines, D66, wethouder van kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs. 
Willemien de Vlieger-Moll



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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Gezondheidswinkel Ros Van Hoytemastraat 74
2596 ET Den Haag tel. (070) 41 26 881

Voor al uw gezondheidsprodukten, zoals:
• natuurvoeding, noten, zuidvruchten
• dieetvoeding (voor o.a. glutenvrij)
• homeopathie, vitamines, mineralen & voedingssupplementen
• natuurlijke cosmetica en lichaamsverzorgingsartikelen

COMFORTABELE KWALITEITS BANKEN

v.a. € 1295,00
Buyszitcomfort.nl

Verrassend betaalbaar
Laan van Nieuw Oost-Indië 100, 2593 BX Den Haag

Telefoon 070-3830644   www.buyszitcomfort.nl

Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar 
passen. Dat weten wij als geen ander. Ben jij op zoek naar jouw 
droomhuis of zoek je nieuwe bewoners voor je huis in één van de 
mooiste of leukste buurten van Den Haag, Wassenaar, Voorburg 
e.o.? Wij zijn hier helemaal thuis en hebben het juiste netwerk 
en lange ervaring. Wij begrijpen jouw wensen als geen ander en 
zullen je met aandacht op een professionele manier ondersteunen. 
Zodat jij krijgt waar je echt blij van wordt.

� Persoonlijke aandacht
� Professionaliteit
� Uniek netwerk
� Groot team
� Expat ervaring
� Breed aanbod

www.estata.nl  |  070 350 70 50  |  info@estata.nl
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Onze wijk
Haagse Museumnacht Kids 

Opruimactie Mobarak moskee

Twintig Haagse musea en culturele in-
stellingen openen zaterdag 17 maart 
2018 hun deuren tussen 17.00 en 22.00 
uur. De tweede editie van Museumnacht 
Kids biedt een programma vol bijzon-

-
nende speurtochten en geinige work-
shops, speciaal voor kinderen. dit jaar 
is het thema ‘Beestenboel’. De avond 
start met een feestelijke opening in het 
Gemeentemuseum, verzorgd door de 
kikkerband Rock Frogs. Daarna moet 
de uitgebroken beestenbende bedwon-
gen worden door jonge nacht inspec-
teurs, een avontuur op zich. Er is een 
gratis pendeldienst tussen de deelne-
mende musea. Op bijna alle locaties is 
wat te snacken en te drinken. Tickets 
voor de museumnacht zijn te koop bij 
de VVV en het Gemeentemuseum. Op 
de website museumnachtkids.nl staat 
alle informatie.

Terwijl half Benoordenhout nog sliep, 
‘s ochtends vroeg op 1 januari 2018, 
ging een groep moslims in alle vroegte 
op straat om vuurwerk op te ruimen. be-
halve in onze wijk deden de moslims van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat 
ook in Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, 
Eindhoven en Nunspeet. 

De leerstelling van de islam onderwijzen 
moslims om dienstbaar te zijn in de sa-
menleving. De schoonmaakactie is een 
van de vele acties die de gemeenschap 
door het jaar houdt, als een gebaar van 
nabuurschap en dienstbaarheid. 

Nederland schoon
Op zaterdag 24 maart zullen leden van de Mobarak Moskee, net als in 2017, in het kader van 

de landelijke opschoondag (nederlandschoon.nl) met een ploeg Oostduin gaan opschonen. Het zou 
mooi zijn als een aantal wijkgenoten mee willen doen. We verzamelen rond het middaguur bij de moskee. 

Precieze tijd wordt later bekend gemaakt. Geef u op bij wijkblad@wvbn.nl onder vermelding 
van uw mailadres en wij zorgen dat u de details op tijd ontvangt. 

Daniella Gidaly en Willemien de Vlieger-Moll
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ERVAAR HET VERSCHIL 
GENIET VAN DE RESULTATEN!

Sophie Jonkers-
Leembruggen

Onno de With Peter de Mos Marianne de 
Bruijn

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

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

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

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl
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Met spoed gezocht
bevlogen kerkvrijwilligers voor Het Huis NeboAl lange tijd zijn er in de kerkdiensten van het Huis Nebo ouderlingen en vrij-willigers van de Duinzichtkerk aanwe-zig. Wij zijn daar heel blij mee, want zonder hen kunnen deze diensten geen doorgang vinden. Sinds het vertrek van een trouwe groep kerkvrijwilligers, eind 2017, is er in het Huis Nebo een tekort aan mensen ontstaan die willen helpen bij de weke-lijkse vieringen. Dat helpen bestaat uit het klaarmaken van De Bron, de multi-functionele ruimte waar de diensten 

plaatsvinden, het halen en terugbren-gen van de bewoners naar hun afdelin-gen en het weer in orde maken van De 
Verpleeghuis Nebo heeft vier afdelin-gen: twee voor bewoners met psychi-sche klachten, en twee voor bewoners met lichamelijke klachten. In totaal verblijven er in Nebo 120 mensen, die overwegend op leeftijd zijn. De kerkdiensten zijn oecumenisch en vin-den wekelijks plaats van 11.30 - 12.30 uur. 

-groep en lijkt het u iets om ons enthou-siaste vrijwilligersteam voor 1x in de maand of incidenteel te komen ver-sterken?
Meld u dan aan bijBarbara Zwaan, Geestelijke Verzorging Nebo, Floris Arntzeniusplein 652597 SP Den Haagb.zwaan@haaglandenmc.nl070 312 37 38Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Jeugd Haagse Hout ontvangt nieuw spelmateriaalEind vorig jaar kreeg Wijkcentrum Mariahoeve bijzonder bezoek: vier af-gevaardigden van verzekeraar Aegon een sponsoractie  (Steptember) die bij het bedrijf is gehouden om speluitleen Hop Hopje te voorzien van nieuw spelmateriaal.Izaak Chtatou, beheerder van Hop Hopje: ‘Een functionaris van Aegon kwam enige tijd geleden met ons in contact en besloot een interne sponso-ractie Steptember bij Aegon te koppe-len aan onze mobiele speluitleen Hop Hopje. Dit is een tuktuk met laadruimte die we inzetten in de wijk om jeugd te 

bereiken en met hen leuke en gezonde buitenactiviteiten te doen. Elke week bezoek ik met collega Mike de Groot en ook met de hulp van vrijwilligers, vijf vaste locaties in de wijk.’ Voorafgaand aan de actie ging Izaak in gesprek met de jeugd in Mariahoeve om van hen te horen welke spelmaterialen zij het lief-ste zouden hebben. ‘Onze hartelijke dank gaat, namens de jeugd en namens ons team uit naar Aegon en de mensen die zich binnen het bedrijf bezig heb-ben gehouden met de actie’, aldus Izaak.
Meer weten over Hop Hopje?Neem contact op met i.chtatou@voor-welzijn.nl of m.degroot@voorwelzijn.

nl of bel naar Wijkcentrum Maria-hoeve via 070 205 24 50.Volg Hop Hopje op Facebook: hophopje voorwelzijn.  
Lezingen

Mr. L.E. Visserhuis, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75 

11 maart: Awraham Rosenberg, ‘Ets Chaim’. 8 april praat Alexander Heldring over 
Han van Meegeren en op 11 mei houdt Chaim van Unen een interactieve sessie. 

Meer informatie en opgave voor de lezingen kunt u doen bij mevrouw Rosette Heertje-Salomons, roti.254@gmail.com

Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag

De dinsdagmiddag presentaties (tussen 13.30 en 15.30 uur) zijn een begrip in Den Haag. Een greep uit het 
schema: 27 februari; ‘Nineveh, hoofdstad van het Assyrische rijk’. 13 maart; ‘Het jaar 117; sporen van Trajanus 

Informatie is te vinden op de website van het Museon, museon.nl
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
jaar. Wij zijn in staat werkzaamheden 
vakkundig in een korte tijd uit te voeren. Onze 
opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coöperaties en de 
zakelijke markt.

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi

is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens. 
Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. Wij bieden een uitvaartverzekering en 

beschikken over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio ’s-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, ’s-Gravenhage

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

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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Wingsuit vliegenJarno Cordia vloog midden januari een wereldrecord in wingsuit. Hij bleef zes-enhalf uur in de lucht met alleen wings-uit (een pak met vleugels tussen de armen en benen) aan.De Benoordenhouter vestigde het record in een nieuwe windtunnel in Zweden. 

De ContactClub is inmiddels haar veer-tigste jaar ingegaan. De CCB is kort na de oprichting van de wijkvereniging - als onderdeel van die vereniging - in het leven geroepen. Wij denken er over na of - en zo ja, hoe dan - we het 40-jarig bestaan van de CCB dit jaar gaan vieren. Jeannine de Hoop Scheffer-van Oorschot heeft ons bestuur moeten verlaten, omdat aan haar bestuurslid-maatschap van de wijkvereniging een eind is gekomen (zoals u in het vorig nummer van dit blad hebt kunnen lezen). Als haar opvolger is inmiddels, vanuit het bestuur van de wijkvereni-ging, Stefan Baecke tot ons bestuur toe-getreden. Wij zijn Jeannine erg dank-baar voor haar jarenlange steun en inzet en heten Stefan hartelijk welkom!Wij zijn in het nieuwe jaar weer en-thousiast van start gegaan met een ex-cursie naar de Hermitage in Amsterdam, naar de bijzondere ten-toonstelling ‘Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw’. Wegens de bijzonder 

grote belangstelling voor deze excursie wordt zij 23 februari 2018 herhaald! Eveneens zijn we naar musea in Haarlem en Katwijk geweest, waar we in passende accommodaties ook geza-menlijk geluncht hebben. Uiteraard in deze winterperiode hebben we bij Chateau Bleu een Oostenrijks winter-buffet genoten. Dezer dagen verschijnt onze jongste nieuwsbrief met een volledig overzicht en alle gegevens van de CCB-activiteiten in de maanden maart en april. Ik attendeer alvast op de lezing ‘Een Hollandse schilder in Parijs‘, die Willemien de Vlieger-Moll op 26 april a.s. in ‘t Benoordenhuis geeft over de schilder Johan Barthold Jongkind. Kort daarna wordt de lezing gevolgd door een excursie naar de Jongkind ten-toonstelling in Dordrecht. In mei zal Jaap de Hoop Scheffer, voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO, een lezing houden over geopolitieke ontwikkelingen. 

De tweemaandelijkse nieuwsbrief wordt aan de leden en donateurs van de CCB toegezonden. U kunt de nieuwsbrief ook op de website van de wijkvereniging raadplegen: www.wvbn.nl. Open daar-toe die website, klik dan op het tabblad ‘Wijkvereniging’ en vervolgens onder ‘ContactClub Benoordenhout’ op het tabblad ‘Nieuwsbrief’. 
Lidmaatschap of donateurschap 
van de CCBAlleen als u in het Benoordenhout woont, kunt u CCB-lid worden. Woont u buiten onze wijk, dan kunt u CCB-donateur worden. Om lid of donateur van de CCB te kunnen worden, moet men lid of donateur van de Wijk-vereniging zijn. U kunt zich aanmelden bij Rinia de Bruin - rinia.db@zonnet.nl of tel. 070 328 24 77. 
Jan van Kreveld - tel 06 477 871 09 
jh.vankreveld@ziggo.nl

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)

Wijkagent
Wijkagent Peter Hoogeveen houdt op met het vaste spreekuur bij Evita Lokaal. 

Het tweewekelijkse spreekuur heeft een te lage aanloop en de onderwerpen die de 
wijkbewoners aandragen hebben niet echt met de politie te maken. 

De wijkagent houdt contact met Evita Lokaal, zo nodig zal hij aanhaken 
bij presentaties of andere activiteiten. 
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Benoordenhout & Veiligheid
Donderdagavond 30 november 2017 
kwamen de coördinatoren van de 
WhatsAppgroepen in het Benoorden-
hout samen op het politiebureau 
Overbosch. De gemeente, politie en 
brandweer organiseerden een informa-
tieavond om te spreken over Veiligheid 
in het Benoordenhout. Ik was daar voor 
het eerst, als nieuwe coördinator van 
de WhatsAppgroep Duinzigt, en was 
verrast door het enthousiasme waar-
mee de verschillende coördinatoren uit 
onze wijk zich inzetten voor de veilig-
heid. Het overleg gaf ook een mooi 
beeld over hoe goed dit initiatief zich 
het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. 
Hierdoor is de verbinding met politie, 
brandweer en gemeente aanzienlijk 
verbeterd. Verder was het overleg goed 
om plaatsgevonden gebeurtenissen en 
beelden die onder de bewoners leven, 
te delen met politie, brandweer en ge-
meente en hierover in gesprek te gaan. 
Na deze bijeenkomst werd duidelijk dat 
we als bewoners veel kunnen beteke-
nen bij het vergroten van de veiligheid 
in onze wijk en dat initiatieven als deze 
daar echt bij helpen. 

Bewonersinitiatief 
& WhatsApp Veiligheid
Teamchef van politiebureau Overbosch, 
Cor Pronk, over de WhatsApp groepen: 
‘Het principe van preventie houdt in 
dat je nooit zult weten wat je hebt 
voorkomen.’ Dit doet niet af aan het feit 
dat de politie ervan overtuigd is dat de 

WhatsApp groepen een belangrijke bij-
drage leveren in de bestrijding van 
criminaliteit. 

De politie en de gemeente zouden 
graag zien dat de bewoners van het 
Benoor-denhout een volgende stap 
zetten waar het gaat om preventie. Het 
initiatief daartoe kan heel laagdrempe-
lig zijn en op eigen wijze worden inge-
vuld. Het belangrijkste uitgangspunt is 
om meer ogen en oren (georganiseerd) 
op straat te hebben. Dit kan als gesubsi-
dieerd bewonersinitiatief Veiligheid 
zijn, maar ook door zichtbaar op afge-
sproken tijden een rondje door de 
buurt te lopen.

Een aantal tips voor 
bewonersinitiatieven Veiligheid
Benieuwd naar de mogelijkheden om een 

starten? Kijk op de website van de ge-
meente Den Haag (denhaag.nl/veilig).

Als u nog niet bent aangesloten bij een 
WhatsAppgroep in uw wijk, sluit u aan 
bij de Benoordenhout buurtpreventie-
apps (mail naar wapp@wvbn.nl) en 
plak een sticker op uw voordeur.

Mocht u al met een aantal buurtbewo-
ners een app hebben, sluit u aan bij de 
andere coördinatoren in het Benoor-
denhout. Dan kunnen we elkaar op de 
hoogte houden van zaken die een straat 
overstijgen. 

Veiligheid & preventie het 
Benoordenhout
De politiecijfers voor het Benoorden-
hout zijn merendeel positief. Woning-
inbraken, insluiping en babbeltrucs zijn 
aanmerkelijk afgenomen ten opzichte 
van 2016. Wat is toegenomen, is dief-
stal van auto-onderdelen en hele au-
to's; vooral auto's in de duurste seg-
menten. Alertheid is hiervoor geboden.
De politie weet dat er her en der in het 
Benoordenhout sprake is van jeugd-
overlast en houdt het in de gaten. In 
vergelijking met andere wijken neemt 
het geen ernstige of structurele vor-
men aan. 

Een aantal preventietips
Laat uw laptop of andere elektronica 
nooit in de achterbak! Dieven kunnen 
met de scanfunctie op een mobiel na-
melijk bluetooth- of WiFisignalen 
oppakken.
  
Als iemand onverwachts aanbelt en je 
huis binnenkomt - ondanks alle waar-
schuwingen tegen babbeltrucs is het 
heel normaal dat je overrompeld 
wordt; daar zijn babbelaars goed in - , 
doe dan altijd de deur dicht. Dat ver-
hindert een eventuele handlanger bin-
nen te komen. 
  
Als iemand zegt van de politie te zijn 
en je vertrouwt het niet; bel 112 om 
dat te controleren. De politie heeft 
graag dat je dat doet. 

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

op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12,50 over
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In het Benoordenhout hebben relatief 
veel huizen nog verouderd hang- en 
sluitwerk. Laat uw hang- en sluitwerk 
nakijken en indien nodig vervangen. 
Zoek daarvoor wel een bedrijf dat aan-
gesloten is bij het Keurmerk Politie 
Veilig Wonen op de website www.poli-
tiekeurmerk.nl

Wat wij als oplettende burgers 
verder kunnen doen om de politie te 
helpen zonder dat wij daarbij enig 
gevaar lopen, is het volgende
  
Bel 112 als u denkt iets verdachts te 
zien. Een verdachte omstandigheid kan 
zijn dat u iemand onbekende auto’s of 
huizen ziet fotograferen. Een signale-
ment helpt de politie enorm. 
  
Hebt u een hond? Wandel wat vaker 
met een collega-hondenbezitter door 
de buurt (dus niet alleen in het bos), 
wissel daarbij de route af en geef uw 
ogen goed de kost. 

feit. Alleen zo kan de politie nieuwe 
trends ontdekken en die gericht 
aanpakken. 
  
Start een bewonersinitiatief op. De ge-
meente en politie helpen graag. 
  
Heeft u een camera aan uw woning? 
Meld hem aan bij de politie via hun 
website www.politie.nl, onderwerp 
‘Camera in beeld’. 
  
Signaleert u jeugd op een plek waar re-
gelmatig sprake is van jeugd overlast, 
zoals recent bij het VCL? Bel 112 en 
meldt ook dat het om een plek gaat 
waar vaak sprake is van jeugdoverlast. 

Samen met politie, gemeente en 
brandweer kunnen we onze buurt 
nog veiliger maken. Laten we alle-
maal ons steentje bijdragen. 

Remco de Vos en Daniella Gidaly

Politie, mobiel spreekuur
Op de zaterdagen 10 maart en 14 april 2018 

komen de wijkagenten van het Benoordenhout naar u toe! 

Op deze dagen zijn wij aanwezig tijdens de markt op het 
Willem Royaardsplein. U kunt ons dan over allerlei zaken 

aanspreken zoals veiligheid op straat en in uw directe 
woonomgeving, wat is verdacht gedrag, babbeltrucs, tips over 

veilig boodschappen doen, jeugdoverlast, hondenpoep, 
wanneer bel ik 112 en wanneer bel ik 0900-8844 en hoe 

kunt u in de toekomst de wijkagent spreken en ontmoeten. 

Graag spreken wij u ook als u iets extra’s zou willen 
doen voor uw wijk. Denk hierbij aan buurtpreventie.
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Verkiezingen
D66: Onze stad, mijn toekomst
D66 Den Haag gaat voor een groene en duurzame stad met 
het beste onderwijs en een krachtige economie met een 
baan voor iedereen. D66 ging dit jaar al meermaals de wijk 
in om met buurtbewoners en ondernemers te praten. De 
partij was onder meer in de Van Hoytemastraat. 
Stadsdeelwethouder Saskia Bruines en gemeenteraadslid 
Daniël Scheper waren er ook bij en spraken veel inwoners. 

Graag nodigen wijkgenoten en tevens VVD-lijstduwers voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, Ockje Tellegen en Roderik 
Bolle, u van harte uit voor een alternatieve "wijkwandeling": 
een rondleiding door de Tweede Kamer! 

Om de hoek van ons mooie Benoorden hout en tegelijkertijd 
de plek waar 's lands bestuurders hun oor te luisteren leg-
gen bij onze (lokale) politieke ambities en wensen.  

Aansluitend aan de rondleiding nodigen wij u in de fractie-
kamer van de VVD uit voor een gesprek met wijkgenoot, 
wethouder en tevens VVD-lijsttrekker, Boudewijn Revis. 

U bent van harte welkom op dinsdag 20 februari a.s. om 
18:00 uur in de Tweede Kamer. Aanmelden is mogelijk tot 
en met 19 februari a.s. door een e-mail te sturen naar 
secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl 
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Evita Lokaal start derde groep dagbesteding

Sinds mei 2016 verzorgt Evita Lokaal 
dagbesteding, op dinsdag en donder-
dag. Tweemaal per week komen tussen 
de acht en tien deelnemers bij elkaar, 
van 10.00 tot 15.00 uur. Buiten de pro-
fessionele begeleiding is de dagbeste-
ding inmiddels uitgegroeid tot een acti-
viteit van de wij; diverse wijkbewoners 
dragen hun steentje bij door te koken, 
groepsgesprekken te begeleiden, gym-
nastiek te geven of hulp te bieden bij 
bezoekjes aan het museum. 

Vanwege de grote aanvraag is onlangs 
een derde groep gestart. 

Wat houdt dagbesteding bij Evita 
Lokaal in en voor wie is het? Er wordt 
echt goed gekeken naar de individuele 
behoeftes van de klant, de focus ligt op 
het prettig ouder worden en meedoen 
waar mogelijk, geestelijke, lichamelijke 
en zintuiglijke activering en participe-
ren in en samenwerking met partners 
uit de wijk. Evita Lokaal richt zich op 
kwetsbare ouderen met wel of niet be-
ginnende geheugenproblematiek. 

Kent u iemand die zich prettig zou kun-
nen voelen in de sfeer van Evita Lokaal 
én wellicht gebruik wil maken van 
onze dagbesteding? Of kent u een man-
telzorger die meer ruimte voor zichzelf 
kan gebruiken? 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Nicole Bicker – 
Coördinator Evita Lokaal via tele-
foonnummer 070-314 16 06 of via 
n.bicker@evitalokaal.nl.

Informatiebijeenkomst woensdag 14 maart 2018
Dementie en het ouder wordende 
brein. Hoe actief te blijven en zaken 
goed te regelen

De gezamenlijke zorg- en welzijnspart-
ners en de wijkvereniging organiseren 
een bijeenkomst over dementie en het 
ouder wordende brein.

De middag wordt geopend door GZ-
psycholoog-neuropsycholoog Caroline 
Jurgens, verbonden aan de ouderenge-
neeskunde van het HMC – locatie 
Bronovo. Zij zal inzicht geven in het 
ouder wordende brein en wanneer er 
sprake is van dementie, de invloed van 
lichamelijke en geestelijke activiteit op 
veroudering en dementie. Aansluitend 
besteedt zij aandacht aan de invloed 
van lichamelijke en geestelijke activi-
teit op veroudering en dementie. 

Notaris Sandy Houdijk van Maaldrink 
Notarissen zal u een stappenplan aan-
reiken van de zaken die preventie gere-
geld kunnen worden in geval van wils-
bekwaamheid. Hierbij komen o.a. 
testament, volmacht en wettelijke ver-
tegenwoordiging aan bod. Er wordt 
voldoende tijd in het programma opge-
nomen voor het stellen van vragen. 

Tijdens deze middag vindt er ook weer 
een informatiemarkt plaats met voor-
lichting over de mogelijke zorg- en 
dienstverlening (hoe blijf ik mentaal en 
lichamelijk actief?). Welke activiteiten 
zijn er in de wijk te doen en waar kunt u 
terecht met vragen? De bijeenkomst is 
voor iedereen die belangstelling heeft 
voor het ouder wordende brein. Tijdens 
de middag is er voldoende gelegenheid 
om te ontmoeten en wordt er gezorgd 

Het programma begint om 13.30 uur 
(inloop) en vindt plaats in het VCL 
(voorheen Aloysius College) aan de 
Oostduinlaan in Den Haag. Aan deel-
name zijn geen kosten verbonden.

Voor vragen en aanmelding kunt u te-
recht bij Nicole Bicker, tel. 070 314 16 00 
of mailen naar info@evitazorg.nl, o.v.v. 
informatiebijeenkomst. 
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond

tot 20.00 uur
belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257 

2596 GZ  Den Haag 

Tel. 070 - 324 32 46

info@pentille.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten

di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur

zaterdag: 8.30 - 13.00 uur

do. avond: 17.00 - 20.00 uur

       
3587969

 RN
Gespecialiseerd in: 
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

Sumatrastraat 266a 2585 CX  Den Haag
Tel.: 070 - 3587969

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl
info@restauratieoplocatie.nl 
www.restauratieoplocatie.nl

Alexander Gogelweg 32

2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000

F (070) 35 88 707

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

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

beauty treatments & skin care
facials
eye brow treatments
visagie
manicure
cosmetic feet treatments

brands
ENVIRON skin care
MARIA GALLAND
JANE IREDALE skin care make-up
CND shellac

Van Hoytemast raat  102 I  Den Haag I  070 324 88 44
info@puresbcosmet ics.n l  I  www.puresbcosmet ics.n l

Pesten verhuizing, slaapproblemen, 
concentratie stoornissen kunnen de 
oorzaak zijn dat uw kind tijdelijk niet 
goed in zijn vel zit. Begeleiding en 
coaching helpt uw kind om hun eigen 
kracht en helend vermogen weer te 
leren herkennen, versterken en 
gebruiken.

Harriet Poolman  |  Wassenaarseweg 212    
2596 EC Den Haag   |   06-21218249

www.counseling-en-coaching-brighteyes-kids.nl

BRIGHTEYES-KIDS Counseling en coaching
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Thuis in Benoordenhout
Suliman Alrai De allerlaatste restjes sneeuw liggen op het schoolplein als ik op bezoek ga bij Suliman Alrai. Hij is blij dat de meeste sneeuw weg is; het weer in Nederland is niets voor hem! Hij heeft het nog regelmatig koud en is blij met de centrale verwarming. Voor mij staan, op deze gure decemberdag, een warme kop thee en een schaal met koekjes klaar. 
Nidos De bijna vijftienjarige Suliman woont ruim een jaar samen met zijn oom Bassel (23) in een woning in het ge-bouw van het voormalige Aloysius College. Het eerste jaar in Nederland brachten ze door in naar schatting der-tien AZC’s. Suliman is de tel kwijt ge-raakt, zo vaak zijn ze verhuisd. Nu heeft hij voor het eerst in jaren een eigen thuis. Zijn oom zorgt iedere dag verblijfsstatus en school worden gere-geld door zijn voogd. Omdat Suliman als minderjarige zonder ouders in Nederland is, heeft het Nidos, de jeugd-bescherming voor alleenstaande min-derjarige vluchtelingen, het juridisch gezag over hem. Naast oom Bassel heeft Suliman nog een aantal familiele-den in Nederland, maar zijn eigen gezin is nog in Syrië. 
Een groot gemis Het is Suliman duidelijk aan te zien hoe hij hen mist. Zijn allergrootste wens: herenigd worden met zijn ouders, zijn oudere zus en zijn jongere broertje. Hij is samen met zijn oom het gevaarlijke Aleppo ontvlucht, ondersteund door zijn ouders die ten minste één kind het lot van oorlog en dreigende bombarde-menten wilden besparen. Als ik mij als moeder van vier kinderen probeer voor te stellen, hoe dat moet voelen, dan grijpt dat mij aan. 
Voetbal, voetbal en nog eens voetbal Maar de overeenkomsten met mijn eigen kinderen, en vooral mijn zonen, zijn toch het belangrijkste onderwerp in ons gesprek. Gevraagd naar zijn lie-velingsvak op school, het Johan de Witt 

College, antwoordt Suliman beslist: ’Sport!’ Zijn droom is om profvoetbal-ler te worden. Arjen Robben is één van zijn voorbeelden. Hiervoor traint Suliman twee keer per week bij Graaf Willem II VAC, in weer en wind – regen tijdens de voetbaltraining vindt hij he-lemaal niet erg. De winterstop vindt hij niet leuk, hij wil zo gauw mogelijk weer het veld op en liefst ook snel in een elf-tal, om wedstrijden te mogen  spelen. 
Clubrivaliteit Verder komt ook de rivaliteit tussen clubliefdes mij bekend voor van thuis. Sulimans oom is een fan van Barcelona, maar Suliman zelf is, net als ik, fan van Real Madrid en dan vooral van num-mer 7; Cristiano Ronaldo. Dat is ook het rugnummer van zijn Realshirt dat hij aantrekt om spannende wedstrij-den op tv met zijn oom te bekijken. De Nederlandse traditie van zondagavond om 19.00 uur Studio Sport kijken met een bord op schoot, hebben Suliman en Bassel inmiddels van harte omarmd. Van de Nederlandse clubs is PSV favoriet.

Vakantieplannen Suliman kijkt uit naar de kerstvakantie, om lekker te kunnen ontspannen na drukke schoolweken. Naast school werkt hij ook thuis nog aan zijn Nederlands met hulp van verschillende taalmaatjes uit de wijk. Kerstmis zou hij niet als zodanig vieren, maar hij was zeker van plan om met Oud en Nieuw te gaan kijken naar de Vuurwerkshow op de Hofvijver.
Den Haag  Den Haag is volgens Suliman de mooi-ste plek van Nederland. In de zomer is het Haagse strand favoriet. En hij vindt het geweldig dat de Koning hier werkt en (bijna) woont. Op Prinsjesdag is Suliman met vrienden gaan kijken langs de route van de stoet. Ja, hij heeft enthousiast naar de Koning en de Koningin gezwaaid…. En, ze zwaaiden ook terug!
Andrea Keulen
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Nergens in Den Haag at je in de jaren 
80 lekkerder appeltaart dan op het ter-
ras van het theehuis in Clingendael. 
Jarreau was nog niet neergestreken op 
het Van Hoytemaplein, er was nog geen 
sprake van de alomtegenwoordigheid 
van de rust verstorende smartphones 
en de ijshut was nog niet in brand ge-
stoken door onze lieverdjes, de jonkies 
waar we alles voor opzij zetten. De met 
liefde door moeder en dochter gebak-
ken taart was niet alleen voor de mens 
een traktatie. Van de gulle porties ging 
steevast een deel naar de druk tjilp–
tjielpende huismussen die zich bru-
taalweg tot óp de tafeltjes waagden. Ze 

-
huis gasten met hun zandbad in het 
zonnetje om daarna viezigheid en pa-
rasieten uit hun verenpakjes te 
zwiepen. 

‘Matig ongunstig’
Over die huismus – de Passer domesti-
cus – wil ik het dit keer hebben. En 
vooral over hun lot. Er heeft zich de af-
gelopen decennia in Nederland een 
reusachtig mussendrama voltrokken. 
Van de ruim 2 miljoen exemplaren is 
het aantal gezakt tot minder dan 
400.000. Eerst in de steden en daarna 
op het platteland. De ‘staat van in-
standhouding’ wordt als ‘matig ongun-

-
catie van bedreigde soorten. 

Door de eeuwen heen gold ‘waar men-
sen in huizen gaan wonen, verschijnen 
prompt de mussen’. En dat geldt niet al-
leen voor Nederland, maar voor Europa 
en nog meer werelddelen. De huismus 
is een kosmopoliet en een cultuurvol-
ger. Ze houden van mensengedoe. In 
een bos of midden op de hei kom je de 
huismus niet tegen. Voedsel: de mus is 
niet erg kieskeurig, zaden, insecten, 
broodkruimels, alles is goed. Zijn vo-
cale prestaties zijn beperkt, hoewel: we 
kunnen natuurlijk niet weten wat de 
zang van het mannetje doet met het 
hartje van het mussenmeisje… Van zijn 
uiterlijk moet deze zangvogel het ook al 
niet hebben. Warmbruin, zwarte accen-

ten, een grijzig petje en een grauwwit 
buikje, dat is het wel zo’n beetje. 

Onvindbaar? 
Maar terug naar het raadsel van hoe de 
mus verdween uit het Benoordenhout. 
Een voedertafel met 20, 30 of zelfs 40 
mussen was vroeger heel gewoon. 
Maar sinds 2009 is de huismus niet 
meer te vinden in onze wijk. Naar de 
oorzaken moeten we gissen. Mensen te 
over tenslotte. Zijn we misschien te or-
delijk? Tuinen die te zeer zijn aange-
harkt? Losliggende pannen – daar 
broeden ze graag onder – die alsmaar 
recht worden gelegd? Zijn er minder 
insecten? De huiszwaluw zien we ten-
slotte ook al minder. HVB-lid 
Hoogerhoud verklaart de ineenstor-
ting van het aantal mussen uit het 
wegvallen van paardenmest (het be-
langrijkste voedsel), het gebrek aan 
braakliggende terreintjes en de be-
strijding van onkruid in het algemeen. 
Minder voedsel dus. Daardoor slinken 
de populaties, met inteelt als gevolg, 
waardoor er geen levensvatbare groe-
pen overblijven. Een groep van twintig 
wordt als ondergrens van een vitale 
kolonie gezien, maar de actieradius 
van de huismus – en daarmee toegang 
tot vers bloed – is beperkt: een tocht 

van meer dan een kilometer vinden ze 
al heel ver. 

In Den Haag geen huismus
in de Top 10
Wat ook de achtergrond van de terug-
gang is, we zitten er maar mooi mee. 
Den Haag is de enige provinciale hoofd-
stad waar de huismus ontbreekt in de 
Top 10 van meest voorkomende soor-
ten. Het landelijke beeld is wel wat gun-
stiger. In Nederland staat de mus op 
een fraaie 5e plaats en lijkt de achter-
uitgang tot stand te komen. In de stad 
Den Haag vinden we hem pas terug op 
de 18e plaats. Maar helemaal verdwe-
nen is de huismus niet. Wijkgenoot 
Wim Kooij wees me op een klein 
groepje dat al jaren dapper stand 
houdt. Een enclave kleiner dan het dorp 
van Asterix, maar net zo opmerkelijk. 
Op de hoek van de De Poorterstraat en 
de Pieter Meiners-straat is sprake van 
een bescheiden kolonie. In 2014 telde 
Wim er nog vijftien, in 2015 maar liefst 
negentien en in 2016 elf. Echt levens-
vatbaar mag je dat aantal helaas niet 
noemen, maar uitgestorven is anders.  

Is er hoop? 
Wat kan de mens doen om een zo kort 
geleden algemeen voorkomende soort 

Buurtvogels
Hoe de mus verdween uit het Benoordenhout… 
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een nieuwe kans te geven? We moeten 
durven om rommelhoekjes in onze tui-
nen toe te staan. Haal niet alle onkruid 
weg. Schuilplekken bij hagel, regen en 
kou – zoals klimop of taxus – niet 
snoeien in de winter. Er zijn speciale 
mussennestkasten ofwel ‘mussenho-
tels’ te krijgen – of nog leuker – zelf te 
bouwen. De HVB op haar beurt inven-
tariseert de vogelstand en maakt er 
werk van om het gemeentelijk beleid 
vogelvriendelijker te maken. Zo kun-
nen we samen hopelijk de comeback 
van de mus vergemakkelijken. 

Een huismus op ieders terras…  
Verder stel ik voor dat we in de wijk 
een voor Nederland uniek experiment 
aangaan. We bieden de huismus vaker 
appeltaart op ons eigen terras of bal-
kon aan! En met alle respect voor 
Verhoog, Jarreau en anderen, mijn er-

varing met de mus is dat eigen gebak-
ken appeltaart toch het meest in de 
smaak valt! 

Boek
Soms heb je dat. Kom je mensen tegen 
die je al langer kent maar waar je de 
connectie met een bepaalde baan of 
activiteit niet van weet. Zo is het ook 
met Mark Dierkes. Zijn vrouw, 
Nathalie, ken ik al jaren. Wij zongen 
ooit samen in het koor van de 
Vredeskapel (Archipel). 

Laatst kwam ik Mark weer eens tegen. 
Hij vertelde mij een boek geschreven te 
hebben. Okay, dan maken we meteen 
een afspraak om daar over te praten. Ik 
ben benieuwd. Gezeten aan de keuken-
tafel bleek het gesprek over een ‘doe-
boek’ te gaan. ‘Ik wil een coach! Ontdek 
wat coaching jou te bieden heeft’. 

‘Ik wil een coach!’ is gebaseerd op een 
boekje vol aantekeningen. Mark 
schreef in de afgelopen twaalf jaren 
alles op, maakte aantekeningen van 
coaching- en reflectiegesprekken, bij-
eenkomsten en cursussen of zette op 
een rustig moment gedachtes op pa-
pier. Mark volgde een coachingstraject 
project programmamanagement bij 
Caroline Kuijper, gevestigd als zelf-
standig coach. Samen bedachten zij 
dat het handig zou zijn om hun erva-
ringen, op het gebied van coaching, 
met de buitenwereld uit te wisselen. 

Waarom? Omdat zo’n boekje, geschre-
ven vanuit het perspectief van degene 
die gecoached wordt, nog niet bestaat. 
Maar ook omdat zij veel signalen op-
vingen van mensen die graag willen 
weten wat de term coaching inhoudt 
en wat het voor je zou kunnen doen. 
Waarom gaan mensen naar een coach 
of juist niet? Wat is coaching eigenlijk 

of wat gebeurt er in een coachingstra-
ject. En, wat bereik je ermee? In deze 
jachtige wereld waar we allemaal zo-
veel willen doen is het vaak moeilijk 
een rustpunt te vinden. Om na te den-
ken over wat je nog wilt doen of wat te 
doen om bij dat doel te komen, dat is 
de kern van coaching. In het werkboek 
staan leuke tekeningen van Nina Knaap 
waardoor het erg toegankelijk is. Je 
leest over tips om verder te komen, 
checklists, soorten coaches en hun 
goede of slechte eigenschappen. Wat 
dacht u van dit citaat: ‘Kiezen voor een 
professionele coach als je even niet zo 
lekker in je vel zit, is lef tonen in plaats 
van je kop in het zand steken.’ Of: ‘Maak 
jouw leven een stukje lichter met be-
hulp van coaching!’

Willemien de Vlieger-Moll

‘Ik wil een coach! Ontdek wat coaching jou te 
bieden heeft’, Caroline Kuijper en Mark Dierkes. 
Opmaak en illustraties door Nina Knaap. ISBN: 
978 94 6345 1413, € 17,95, uitgegeven in eigen 
beheer. Te koop bij Couvée-Benoordenhaghe en 
te bestellen via boekenbestellen.nl of bol.com. 
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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

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

telefoon 06 37 27 57 77

www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden 
dat Jacob Pronk een badhuis bouwde 
aan het strand van Scheveningen. Onder 
de titel  wordt een jaar 
lang bij dit gegeven stil gestaan. Op de 
website feestaanzee.nl ziet u in de 
agenda. Een greep hieruit; de City Pier 
Night Walk op 9 maart a.s. en een ten-
toonstelling over de Duitse impressio-
nist Max Liebermann in het Gemeente-
museum (vanaf 24 maart 2018). 

In het  organi-
seer ik nu al bijna vijf jaar tentoonstel-
lingen. Het idee hierachter is dat de 
kunst aan de muur of in de vitrines de 
bezoekers van het ziekenhuis een ge-
voel van welkom geeft. Het is nooit fijn 
naar een ziekenhuis te moeten, maar 
met kunst kunnen we proberen het 
iets aangenamer te maken. 

Op de eerste en derde verdieping zijn 
tweemaal twee vitrines; deze worden 
door kunstenaars van Pulchri Studio 
gevuld. Iedere vier à vijf maanden ver-
andert het tentoongestelde. Nu kunt u 
kunst zien van Jacobien de Korte en 
Yumiko Yoneda. Jacobien zegt over 
haar werk: ‘Op verstilde, introverte 
wijze tracht ik begrippen uit te druk-
ken zoals vervreemding, eenzaamheid, 
mysterie en melancholie. Het printen 

hierbij een belangrijk onderdeel van 
het proces.’ Yumiko heeft een beelden-
installatie gemaakt, ‘Inner being’; beel-
den in afgeronde organische vormen 
die stap voor stap gevormd worden 
met kneedbare boetseerpasta. 

Meer beelden zijn te vinden in de grote 
vitrine tegenover de liften op de eerste 
verdieping (Joke van Grootheest). In de 
gangen van de eerste en tweede ver-
dieping hangen schilderijen;  van die-
ren gemaakt door Margreeth Kortekaas 
en kleurrijke schilderijen van Charles 
Hubert. Ten slotte, bij de poli 
Heelkunde heeft wijkgenote Mirka 
Menken een vitrine gevuld met 
Tsjechisch glas. Alle kunstwerken zijn 
te koop bij de kunstenaar. 

In het Panorama Mesdag komt vanaf 
4 maart 2018 een tentoonstelling over 
de kunstenaar Jan Giesen (1900-1983). 
Giesen tekende vooral tussen 1920 en 
1930 veel op Scheveningen en Kijkduin. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld een 
zonsondergang in de duinen of door-
leefde visserskoppen. Zijn werk wordt 
gekenmerkt door een socialistische in-

hij kunst en schoonheid voor een gro-
tere doelgroep bereikbaar te maken. 
Uit dit gegeven komt zijn interesse in 
het arbeidersleven voort. Tot en met 8 
juli 2018. 

Toch iets verder dan onze buurt ligt de 
leuke Molenstraat. Tussen de bijzon-
dere winkels in vindt u Galerie 44. In 
de kleine ruimte wordt iedere maand 
kunst getoond, dit keer is dat van 
Christine Bittremieux (16 februari tot 
en met 4 april 2018) met de titel 
‘Voorbij de horizon’. Openingstijden 
zijn woensdag, vrijdag en zaterdag van 
13.30 tot 17.00 uur. 

Onlangs kreeg Theo Jansen de Haagse 
Cultuurprijs uit handen van wethouder 
Joris Wijsmuller. U kent hem vast wel, 
hij is de kunstenaar die van pvc-buizen 
‘lopende’ beelden maakt. Door het 
lichte materiaal, en de wind, beweegt 
het beeld. Op zijn website, strandbeest.

prachtig en kippenvelmoment. 

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.saffiergroep.nl

Faciliteiten voor wijkbewoners
- Eerstelijnspraktijk fysiotherapie en ergotherapie

- Wijkservicepunt

- Wel Thuis abonnement, met service, activiteiten en bemiddeling voor 

   bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison

- Personenalarmering Wel Thuis in samenwerking met Evita Zorg

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

Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer sparren over aan- en verkoop?
Neem gerust contact met ons op. We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

ALLE 
WONINGEN 
VERKOPEN 
SNEL, ECHTER 
WIJ ZORGEN 
VOOR HET 
BESTE 
RESULTAAT!

PROFESSIONELE 
EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS
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Breitnerlaan
George Hendrik Breitner werd geboren 
in Rotterdam in 1857 en stierf in 
Amsterdam in 1923. De straat die in 
1925 naar hem werd genoemd, was 
dus een vroeg eerbetoon. 

Tegenwoordig moet iemand minstens 
tien jaar zijn overleden om voor een 
straatnaam in aanmerking te komen. 
Dat de keuze op Breitner viel, was op-
merkelijk. De kunstenaar had slechts 
kort in Den Haag gewerkt. Van die 
jaren 1876-1886 had hij de eerste vier 
doorgebracht als leerling aan de acade-
mie. In 1880 werd hij er wegens wan-
gedrag verwijderd; hij had het regle-
mentenbord vernield.
 
We kennen Breitner nu vooral als schil-
der en aquarellist van stadsgezichten 
en stadsrumoer in Amsterdam. De kiem 
voor die impulsief neergezette tafere-
len werd al vroeg gelegd, maar met heel 
andere onderwerpen. Aanvankelijk 
wilde Breitner zich vestigen als schil-
der van militaire voorstellingen waarin 
vooral de bewegingen van paarden een 
rol speelden. Waarschijnlijk hierdoor 
vroeg H.W. Mesdag hem om in zijn pa-
norama een groep cavaleristen op het 
strand weer te geven. Daarnaast bracht 
Breitner er grote delen van het dorp 
Scheveningen in het gecompliceerde 
juiste perspectief in beeld. Het bracht 
hem in contact met het gebruik van fo-
to’s als hulpmiddel bij het schilderen, 
iets wat hij zijn hele verdere leven zou 
blijven doen. In zijn techniek was 
Breitner, zeker in zijn Haagse jaren, 
weinig consistent. Ze varieert van 
stroef en onhandig tot virtuoos en vak-
kundig. Ondanks hevige kritiek op zijn 
vaak als ‘onaf ’ beschouwde werken 
bleef de kunstenaar vertrouwen heb-
ben. Bij Pulchri Studio had hij positieve 
aanmoedigingen gekregen van de schil-
ders van de Haagse School die ook 
zochten naar manieren om hun land-
schapsverbeeldingen steeds intenser te 
laten zijn. In Den Haag ging Breitner in 
1882-1883 ook korte tijd intensief om 
met Vincent van Gogh. Deze beschreef 
hem enerzijds als een handig tekenaar, 
maar anderzijds beoordeelde hij een 
paar schilderijen in wording als ‘abso-
luut ongenietbaar’. De twee gingen dik-

wijls samen naar de volksgaarkeuken 
of een wachtkamer om er mensen te te-
kenen, een onderwerp waarmee zij het 
beiden moeilijk hadden. Wat betreft de 
weergave van paarden kon Breitner te-
rugvallen op het boek Horse in Motion 
uit 1882 met fotoseries van alle fasen 
van bewegingen van de edele dieren. 

Zijn grote triomf met een Haags schil-
derij behaalde Breitner in 1886 op een 
Amsterdamse tentoonstelling. Het Rijk 
kocht voor zeshonderd gulden zijn ruig 
geschilderde De Gele Rijders (‘In ’t 
duin’). Breitner had er zijn voorkeur 
voor composities met militairen te 
paard die recht op de beschouwer af-

kwamen op de meest gelukkige wijze 
gebruikt. De schilder zal zich gesterkt 
hebben gevoeld door de grote waarde-
ring voor de dynamiek van het stuk. 
Een criticus concludeerde dan ook: ‘Of 
de teekening der paarden volkomen 
verantwoord is, kan en mag men bij 
deze schilderij niet vragen. Men heeft 
geen tijd er aan te denken, zoo over-
weldigend is de beweging en de kracht 
der massa.’ Nog datzelfde jaar ver-
huisde Breitner naar Amsterdam waar 
hij al snel aansluiting vond bij de jonge 
kunstenaars en literatoren daar – de 
Tachtigers.

Robert-Jan te Rijdt
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International Corner
All about Interpretation
Anyone living in Benoordenhout is 
very aware of the International 
Criminal Court (ICC), located on the 
corner of Waalsdorperweg and van 
Alkemadelaan.  And we all have an idea 
of what happens inside this tremen-
dous complex. However, I would like to 
introduce the reader to the (almost) 
forgotten interpreters and translators. 
They are always in the background, but 
still have an enormously important 
role during the various trials, whether 
at ICC or the International Court of 
Justice or the many other smaller 
courts or organizations dealing with 
multiple languages.

In late November 2017, I had the privi-
lege of being present at the opening of 
the exhibition in the Atrium of The 
Hague City Hall commemorating Multi-
lingual Justice – From Nuremburg to The 
Hague and three days later I attended a 
symposium on the same subject matter. 
This (travelling) exhibition was origi-
nally organized in 2014 in celebration of 
the 60th anniversary of the AIIC, the 
Association Internationale des Interprets 
de Conference (International Association 
of Conference Interpreters). The exhibit 
has been shown in several cities around 

The Netherlands. It traced the develop-
ment of international criminal justice 
from Nuremburg to The Hague, well-
known to all as the International City of 
Peace and Justice.   But it also empha-
sized the importance and necessity of si-
multaneous translation at the various 
international courts of justice, which 
have been formed since Nuremburg. It 
was at these Nuremburg trials that in-
terpreters were employed and thus a 
profession was born.

At the symposium three aspects of this 
subject were presented:

Head of the Legal and Enforcement 
Unit of the Presidency of ICC.  Educated 
in Iran, France, Canada and England, 
Mr. Abtahi explained that ICC handles 

countries.  ICC’s work is based on the 

Geneva Conventions of 1949, which de-

prisoners, established protections for 
the wounded and sick, as well as civili-
ans in and around a war zone.  On the 
other hand, The Hague Conventions of 
1899 and 1907 set down the laws of 
war and war crimes or rules of 
engagement.  

World War I is considered the last war 
with only combatants and thus has 
shown the limits of The Hague 
Conventions with regards to crimes of 
aggression and crimes against humanity. 
The trials of Nuremburg became neces-

-

established standards for international 
law for humanitarian treatment in war.

Interestingly enough, cybercrime has 
not yet been addressed – only war cri-

the future this topic being discussed 
and rules or conventions set down 
about it.

Alexis Hervais-Adelman, the second 
speaker, had a unique title to his lec-
ture on the human brain: ‘Of Language 
and Lizards – the unexpected relation-
ship between simultaneous interpre-
ting and the reptilian brain.’ While stu-
dying at the University of Geneva, he 
worked extensively on the neurosci-
ence of simultaneous interpreting, 

while examining the brain networks 
that enable the coordination of the cog-
nitive and linguistic resources required 
by interpreting.  Later Mr. Hervais-
Adleman joined the Max Planck 
Institute in Nijmegen to work on multi-
ple topics including multilingualism, li-
teracy and speech perception.   
Although much of his lecture was quite 

-
hend immediately, I did learn some 
new facts about the brain. Studies have 
shown that the speech function is loca-
lized in one area of the brain and that 
the brain of a linguist is different. His 

also has shed light upon how multilin-
gual expertise shapes the brain.  His 
surprising discovery was that the pri-
mitive brain structure that we share 
with reptiles are central to the cerebral 
networks used by interpreters.  Some 
of his other conclusions were that in-
terpreters are more in control and de-
mentia in a multilingual person seems 
to appear much later in life.

To close the symposium, the AIIC 
President Angela Keil gave a moving 
speech on the advantages and work of 
the organization. Presently, there are 
over 3000 members (read: interpre-
ters, translators), spanning the entire 
globe.  Before Nuremburg, simultane-
ous translator was not even a profes-
sion, but now AIIC is a network ena-
bling governments, organizations and 
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translators as needed. Some facts I le-
arned: an interpreter works only 30 
minutes before being relieved and they 
work in teams of 2-3 people. These in-

tiality for 30 years and are unable to 
write any memoires during this time. 
The organization AIIC has some 40 dif-
ferent projects going at the same time. 
These include promotion of Multilin-
gualism, Video Trainings for the pri-
vate sector and a Field guide on living/

project is to make sure that interpre-
ters have the same protections as the 

UN resolutions protecting reporters 

uniforms to wear and not to be used as 
spies.

The symposium ended with a lively 
discussion on remote interpreting – 
kitchen table here, defendant (per-
haps) across the world.  The rules and 
procedures must of course have to be 
worked out, but the pitfalls mentioned 
were: ‘what if ’ internet connection fails 
and how pertinent it is to sit in court 
room and be face-to-face. It still, 
though, appears to be an issue of the 
future, which AIIC is addressing.

What did I come home with?
Interpreters are more in control!
Global English is not enough for Global 
Business.
Conference interpreters work mostly 
in the shadows.

I hope this article has brought them a 
bit out of the shadows and shown the 
reader another aspect of the peace or-
ganizations which are housed in The 
Hague, the 4th UN city of the world.

Georgia Regnault

The Newest Guide to Benoordenhout is here !
Do you know: where to charge your 
electric car in our neighbourhood, the 
new telephone number of Bronovo, 
where the recycling bins are located, 
how to obtain an ‘afvalpas’, the closest 
place to send and receive packages, 
where there are playgrounds for your 
children/grandchildren?

All these items and so many more are 
in this expanded 3rd edition of the 
Guide to Benoordenhout, delivered to 
all residents with this February 
magazine.

We hope it will be of help to all:  expats, 
repats, new Dutch residents and of 
course long-term residents of our won-
derful neighbourhood!

For comments or extra copies, please 
contact Georgia Regnault at regnaults-
mith@casema.nl.

1

GUIDE TO

BENOORDENHOUT

3rd Edition January 2018

General information   -   Activities   -   Clubs  

Medical Services   -   Restaurants   -   Car Owner Info YOUR GUIDE TO
THE BENOORDENHOUT
3rd Edition 2018
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Aandacht, tijd en service

Koop

Verkoop

Huur

Verhuur

Taxaties

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

makelaars in onroerend goed

De Vries Robbé
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Useless Beauty 2‘Are you famous ?’, vroeg een toerist aan mijn zus en mij terwijl wij op een verlo-ren zonnige dag door Milaan kuierden. ‘Can we take your picture?’, voegde een volgende toe… Waarschijnlijk is dit één van de zeldzame momenten dat ik erva-ren heb hoe het voelt om ‘beroemd’ te zijn. We hadden niet eens vreselijk ons best gedaan om er bijzonder uit te zien, maar tegenwoordig geeft een verzorgd uiterlijk tussen de - pitbull-smocking/ beach in the city-look -van het gros van de mensheid als snel het aura van on-derscheid. Dat was in Milaan. In Nederland is uitzonderlijke kleding al snel onderhavig aan schimp en spot, ook daarvan heb ik helaas te veel voorbeelden. Dat ‘doe maar gewoongedrag’ zit zo in onze vezels dat, waar je als kunstenaar uitzonderlijk werk maakt dat niet in een pasklaar mapje opgeborgen kan worden, je al snel tussen de wal en het schip raakt.‘Media’ hebben invloed op roem. In au-gustus 2014 heb ik een internationaal en Europees kleding beeld voor de vie-ring  ‘200 jaar Koninkrijk der Neder-landen’ in Maastricht gepresenteerd. De presentatie was live op tv te zien. Het viel mij op dat zodra de media hun goed-keuring aan een kunstenaar lijken te verbinden die beroemdheid plots als vanzelfsprekend als kortstondig is.Mijn uitgangspunt voor dit publiekseve-nement was ‘Panta Rhei’. Dit betekent: ‘alles stroomt’ of ‘alles is in beweging’. Hiervoor gebruikte ik als Leitmotiv de Europese rivieren die door de verschil-lende landen van Europa stromen. Ik gaf een aantal studenten van de edelsmidopleiding in Schoonhoven de opdracht zich in te beelden dat de kro-nen en de heraldiek van het land aan de ene kant van de Donau in botsing kwamen met die aan de overzijde. Het resultaat moest een kroon zijn die over het hoofd gezakt als een kraag op de schouders zou rusten.Deze Sartorial Statues,  kleermakers-standbeelden, haute couture die om-

hult en onthult, maar die ook tot de wereld van de kunsten behoren, zijn uitgevoerd in op goudkant gevilte wol. Verdere detaillering in deze Donauserie is de verbeelding van nationale bloe-men in zwart crochet uitgevoerd.Roem maakt niet uit, ik geef mijn gees-teskinderen aan de wereld of de we-reld die kinderen wil of kan omarmen heeft meer met timing en geluk te maken dan met talent. Of roem overkomt je, zoals mijn zus en mij die zomerse dag in Milaan toen die ene toerist met verbazing in de wereld durfde te staan. Wij hadden een mooie dag en dronken met smaak een Spumante om die dag te vieren.
Peter George d’Angelino Tap 
Quid Tum 

Kroon Jolande ter Maat De afgelopen maanden heeft u in een etalage op het Willem Rooyaardsplein mijn series Old Queens en Common Queens kunnen zien. Daarna zag u de Sartorial Christmastrees met de prach-tige bloemarrangementen verzorgd door ‘De Bloemendoos’. Binnenkort worden de oude en de burgerkoningin-nen ingewisseld voor andere werken uit mijn collectie.
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Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

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

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

Wij zijn een modern, breed georiënteerd gezondheidscentrum. 
Optimaliseer uw fysieke en mentale fitheid met onze unieke 

formule voor u op maat gemaakt!

Wat doen wij voor u?
Fysiotherapie
Fysio fitness
Personal training
Massage

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

 
 
 
 

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

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

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! 

 
 
 
 
 

studiebegeleiding
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Het Benoordenhout kent maar één ver-
eniging waar zowel de mannen als de 
vrouwen op het allerhoogste competi-
tieniveau uitkomen. Dat is de hockey-
club hdm.

De geschiedenis van hdm gaat terug tot 
1908, toen een aantal mannelijke stu-
denten uit Delft een oplossing gevon-
den hadden voor het probleem hoe zij 
op een leuke manier in contact konden 
komen met dames. Samen hockeyen! 
Daarom werd de club dan ook de 
Haagsche Delftsche Mixed genoemd. 
Tussen 1908 en 1910 speelden zij op 
Hanenburg. 

In 1910 verhuisde de vereniging naar 
Houtrust, waar een sportcomplex zon-
der weerga werd aangelegd. Prachtige 
tribunes en een koninklijke loge boden 
uitzicht over fraaie sportvelden. Het 
jachthuis van Willem III kon benut 
worden als clubhuis, ook voor de ten-
nisclub die datzelfde jaar was opge-
richt. De mooie accommodatie van 
Houtrust stimuleerde ook nog eens het 
sportieve niveau. In 1924 wisten de 
heren landskampioen te worden om 
dat huzarenstuk in 1930, ’31 en ’35 te 
herhalen. De Nederlandse Hockey 
Bond organiseerde zelfs enkele inter-
landwedstrijden op Houtrust. Maar 
Houtrust had ook nadelen. Men moest 

en de voetbalclub HBS die een steeds 
meer dominante positie in ging nemen. 

In 1938 deed de mogelijkheid zich voor 
om een eigen terrein te bespelen. Men 
moest weliswaar naar de andere kant 
van Den Haag verhuizen. Op de 

Haagse Golf Club, lag het hockeyveld. 
Maar daar verbleef de club niet lang. 
Vier jaar later moest hdm weer ver-
trekken, want Seiss Inquart had zich 
Huis Clingendael toegeëigend en hij 
eiste een vrij schootsveld voor het 
geval dat een hockeyspeler een te 
drieste aanval zou inzetten. Na de oor-
log vertoefde hdm nog vijf jaar op de 

Roggewoning voordat de verhuizing 
naar het Benoordenhout kon worden 
ingezet. 

In 1950 belandde de club ongeveer op 
de plaats waar men nu speelt, enkele 
tientallen meters dichterbij de 
Ruychrocklaan. Daar lag een onbenut 
voetbalveld, dat deel uitmaakte van het 
fraaie sportplan van dr. Albert Plesman, 
de directeur van de KLM. Plesman was 
overtuigd van het belang van sportbe-
oefening door zijn personeel. Collega-
directeur Deterding van de Koninklijke 
Shell was zijn grote voorbeeld. Die had 
in 1921 een fraaie sportaccommodatie 
op het Landgoed Te Werve aan zijn 
personeel aangeboden. Zoiets wilde 
Plesman ook. In 1946 liet hij op 
Groenendaal een tennispark en een 
voetbalveld aanleggen, hdm had onver-
wacht een thuis gevonden omdat het 
voetbalveld er ongebruikt bij lag. In de 
loop der jaren kon hdm wegens de 
noodzaak van uitbreiding extra velden 
aanleggen op de plaats waar de Haagse 
Golfclub had gelegen. De Duitsers had-

Haagse had na de oorlog een particu-
liere baan in Wassenaar op de kop kun-
nen tikken en was verhuisd.

Het ging hdm niet onmiddellijk voor de 
wind. Pas in de jaren zeventig werd het 
hoogste niveau weer bereikt. In 1970 
werd de tribune geplaatst en in 1974 
kreeg de club een eigen sporthal. Vanaf 
dat jaar werd met de organisatie van 
een jaarlijks groot internationaal zaal-
hockeytoernooi begonnen. Het eerste 
kunstgrasveld volgde in 1978. Grote 
festiviteiten werden georganiseerd 
toen de heren in 1992 weer landskam-
pioen werden. Lange tijd had de club 
last gehad van het ‘grote broer syn-
droom’; KZ en HGC hadden hdm over-
vleugeld qua successen. Maar toen 
waren de rollen eindelijk omgekeerd.

-
sers gehuld in de hdm-kleuren blauw 
en wit af en aan, de sticks opgeborgen 
in de hoezen. Automobilisten, let 
vooral op in de zondagnamiddag als de 
hockeyers hun wedstrijd gespeeld heb-
ben en de bij het borrelen behorende 

bevatten.

Theo Bollerman

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XVI 
De Haagsche Delftsche Mixed
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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

KEUKENKENNERS

070 399 02 48 • Westvlietweg 95 • Den Haag • vanvlietkeukens.nl
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Het Requiem van Verdi, A Child of Our 
Time van Michael Tippett, Theodora 
van Händel; het is zomaar een greep 
uit het repertoire van de Koninklijke 
Zangvereniging Excelsior. De Benoor-
denhoutse Petra van de Weerdt (59) is 
voorzitter van deze vereniging dat met 
een negentigkoppig koor één van de 
grootste zangcombinaties van Den 
Haag is. ‘Daartussen staan en je onder-
gaat het… Dat is fantastisch!’

Al lange tijd was het Petra’s wens om 
de Mattheüs Passion te zingen. Toen zij 
zo’n zeven jaar terug hoorde dat 
Excelsior dit stuk zou uitvoeren, greep 
zij de kans om hieraan mee te werken 
met beide handen aan. ‘Dat beviel goed 
en ik ben gebleven. Sinds drie jaar ben 
ik ook bestuurslid, waarbinnen ik nu 
een jaar als voorzitter optreed.’ 

De vereniging heeft met de in het 
Benoordenhout woonachtige een voor-
zitter in huis die zich op de bühne en 
achter de schermen voor honderd pro-
cent inzet voor het welslagen van de 
concerten en het creëren van een team-
gevoel bij de koorleden. ‘Het zoeken 
van een geschikte locatie voor een con-
cert bijvoorbeeld is elke keer een uit-
daging. Zie maar eens negentig zangers 
plus orkest te huisvesten. De mogelijk-
heden in Den Haag zijn schaars, zeker 
omdat onze dirigent Johan Sonneveld 
substantiële waarde hecht aan de 
akoestiek. 

Dat hij niet gauw genoegen neemt met 
minder kenmerkt de perfectionistische 
inslag van de dirigent. ‘Johan weet ons 
als koor echt naar een hoger niveau te 
tillen. Elke compositie werkt hij tot in 

moeten worden uitgesproken; niets 
laat hij onberoerd. Je moet wel eens 
een lange adem hebben, maar als alles 
dan bij elkaar komt, dan weet én hoor 
je waarom de aandacht voor de uit-
spraak zo van belang is en waar je het 
voor doet. Ik sta dan werkelijk met kip-
penvel te zingen.’ Excelsior kent een 
rijke geschiedenis die terugvoert naar 
de negentiende eeuw, 1881 om precies 

te zijn. Vijfentwintig jaar na de oprich-
ting verkreeg de vereniging het predi-
caat ‘koninklijk’; één dat zij tot op de 
dag van vandaag voert. Onder andere 
het huwelijk van prinses Juliana en 
prins Bernhard en de doop van prinses 
Beatrix werden luister bijgezet met ge-
zang van het Haagse rei. In 2016 vierde 
Excelsior haar 135-jarig bestaan met 
verschillende concerten en een jubile-
umdag georganiseerd voor en door de 
koorleden zelf.

Afgelopen november vond er opnieuw 
een hoogtepunt plaats in de geschiede-
nis van Excelsior toen het koor optrad 
in de Grote Kerk in Den Haag èn in de 
Laurenskerk in Rotterdam, samen met 
het Rotterdams koor Sursum Corda en 
het Holland Symfonie Orkest. ‘De om-
vang van het dubbelkoor, zo’n 150 zan-
gers, de locaties en bovenal de muziek 
van Verdi die wij zongen, waren fantas-
tisch. Vol vuurwerk. We hebben lang en 
veel gerepeteerd en dat was het dubbel 
en dwars waard. TV West zendt bin-

nenkort de documentaire ‘The making 
of…’ uit. Daarin is te zien hoe wij toe-
werkten naar dit concert. ‘

Tijd om ‘uit te puffen’ van Verdi was er 
nauwelijks. Op 17 maart a.s. staat na-
melijk alweer het volgende optreden op 
het programma. En niet zomaar één… 
‘Het is traditie dat wij elke drie jaar de 
Mattheüs Passion zingen. Dit jaar 
mogen we weer, in de Agneskerk aan de 
Beeklaan. Daar is de akoestiek heel 
goed. Voor mij is het de derde keer en 
nog steeds vind ik het één groot feest. 
De muziek van Bach is zo verschrikke-
lijk mooi en ontroerend. En dat met dit 
koor, waarvan de leden – hoewel het 
een amateurvereniging is – écht kun-
nen zingen en onder leiding van zo een 
goede dirigent… Voor alle toehoorders 
en koorleden weet ik nu al: kippenvel is 
opnieuw gegarandeerd!’

Emilie Maclaine Pont

Interview
Petra van de Weerdt
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Tennisclub De Aeronauten werd zeven-
tig jaar geleden opgericht en dankt haar 
naam aan de KLM. De club was vroeger 
uitsluitend toegankelijk voor KLM-
personeel, maar in de loop der jaren 
kreeg het aantal niet-KLM’ers de over-
hand. We zijn thans een bloeiende club 
met 550 leden en relatief veel jeugd. 

In wat wel ‘het mooiste tennispark van 
Den Haag en omstreken‘ wordt ge-
noemd, beschikt De Aeronauten over 
zes zogenaamde gravel-plus banen met 
verlichting, twee ‘gewone’ gravelbanen 
en een kunstgrasbaan. In tegenstelling 
tot alle andere clubs in Den Haag heeft 

Overdag kun je altijd spelen. De avon-
den zijn wat drukker, maar je hoeft 
nooit lang te wachten op een baan. 

Onze tennisschool InnovaTennis geeft 
les aan zowel jong als oud, privé en in 
groepsverband. Aan het begin van het 
seizoen kun je tegen een kleine ver-
goeding deelnemen aan vier proef 
tennislessen om kennis te maken met 
onze club. 

Vorig seizoen vierden we het zeventig-
jarig bestaan van De Aeronauten met 
als hoogtepunt de lustrumdag. Oud-
internationals Jacco Elting en Paul 
Haarhuis hielden een demonstratie-
wedstrijd, waar vele van onze leden en 
oud-leden enorm van genoten hebben. 

Binnen de club wordt veel aandacht 
besteed aan onderlinge wedstrijdjes, 
waar het sociale aspect hoofddoel is. 
Voor alle leeftijdsgroepen en tennis 
niveaus worden gedurende het jaar 
diverse evenementen georganiseerd. 

In het winterseizoen wordt er op de 
donderdagavonden gebridged in het 
clubhuis. 

Verder beschikt de club over een be-
schut gelegen jeu de boulesbaan waar 
momenteel twee groepen intensief ge-
bruik van maken.

In het prachtig aangelegde en door 
eigen leden onderhouden groene park 
bevinden zich een paar bunkers uit 
1940-1945, waar thans zeldzame (en 

dus gekoesterde) vleermuizen verblij-
ven en overwinteren. 

Bovenop de bunkers staat een karakteris-
tieke koepel, een replica van de oude ver-
keerstoren op Schiphol-Oost. Deze koe-
pel is onlangs vakkundig gerestaureerd, 
mede door eigen Aeronautenleden. De 
Koepel, tevens naam, kan gehuurd wor-
den voor evenementen door leden en 
Vrienden van de Koepel.

Belangstellenden voor onze club kun-
nen De Aeronauten vinden via www.
aeronauten.nl of loop vanaf eind maart 
gezellig binnen op ons mooie park met 
zonnige terrassen. Het clubhuis en de 
bar zijn gedurende het seizoen altijd 
open en ’s avonds kunnen leden en 
niet-leden een daghap eten of iets kie-
zen van ‘de kaart’ .

Nieuwe leden die zich willen aanmel-
den voor het komende seizoen kunnen 
dit doen door een e-mail te sturen naar 
bestuur@aeronauten.nl o.v.v. code 
Wijkblad Benoordenhout. Zij krijgen 
een welkomstpakketje uitgereikt.

Sportlub stelt zich voor
Tennisclub HLTC De Aeronauten



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 201838

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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17 februari, 20.15 uur
West Coast Big Band, Theaterzaal, toegang € 15

21 februari, 10.45 uur

Theaterwinkel, € 3,50

7 maart, 10.45 uur

Theaterwinkel, € 3,50

16 maart, 20.15 uur
Theatergroep Dwarf/Niks aan de hand, Theaterzaal, toegang € 15

23 maart, 20.00 uur
Jaime Nanoha en Vita Pagie, melancholische ballades uit 20e eeuw, 

Theaterzaal

De Theaterwinkel is in winkelcentrum Kleine Loo 
en de Theaterzaal is in het Diamant College aan de Diamanthorst.

Alle informatie over de optredens zijn te vinden op diamanttheater.nl 

De kunst van lezen. Van William 
Kentridge tot Wikipedia. Museum 
Meermanno, Prinsessegracht 30, Den 
Haag. Tot en met 4 maart 2018

De tentoonstelling ‘De kunst van lezen’ 
in Museum Meermanno is samenge-
steld door buurtgenoot Paul van 
Capelleveen, conservator bij de Konink- 
lijke Bibliotheek. Het is een samen-
werking tussen KB en Meermanno.

Getoond worden meer dan 20 bijzondere 
combinaties van papieren boeken met 
online connecties uit de wereld van de in-
dustrie en de kunst. Twintig internatio-
nale kunstenaars uit Amerika, Nederland, 
Engeland, Frankrijk, Australië, Zuid-
Afrika en andere landen werkten eraan 
mee. De kunst van lezen gaat daarmee 
ook over het lezen van kunst.
 
Het onderwerp van de tentoonstelling is 
het lezen zelf: hoe werkt lezen eigenlijk 

en hoe ga je als lezer om met woorden, 
geluiden en beelden die tegelijk op je af 
komen? In zes zalen komen zes aspecten 
aan bod: bladeren, aanraken, zien, ont-
houden, je concentreren en reageren. 

William Kentridge’s 2nd Hand Reading 
(2014) opent de tentoonstelling. Het is 
de eerste keer dat dit werk – een combi-

is in Nederland. Dat geldt voor de 
meeste objecten in de tentoonstelling. 
Ook het laatste is voor het eerst in 
Nederland te zien: Print Wikipedia van 
Michael Mandiberg, een uitgeprinte ver-
sie van de Nederlandstalige Wikipedia-
pagina’s. Als ze allemaal zouden worden 
geprint waren het meer dan 1000 delen!

Er zijn prachtige kunstwerken te zien 
met foto’s die op warmte reageren, ver-
talingen van gedichten die verstoord 
raken door nieuwere vertalingen, in 
een huid blindgedrukte namen van 

oorlogsslachtoffers, ogen die kippen 
achtervolgen, teksten die door een bril 
aan je worden voorgelezen.

Lezen blijft een bijzondere ervaring. 
Door het boek aan te raken, worden 
zintuiglijke ervaringen opgeroepen die 
van alles los maken in het brein, inclu-
sief gehoor en smaak. Dat komt door-
dat we eigenlijk niet kunnen lezen. Er 
is geen orgaan voor. Er is niet één spe-
ciaal hersengebied dat lezen mogelijk 
maakt. Meerdere gebieden in het brein 
worden bij lezen aangesproken en 
door die diversiteit wordt lezen zo’n 
intense ervaring. 

De boeken liggen niet in vitrines, de 
lezer mag in deze tentoonstelling echt 
alles aanraken. Zie de website van het 
museum voor de randprogrammering.

meermanno.nl/kunst-van-lezen 

Podiumkunst

Tentoonstelling in Meermanno

25 februari en 4 maart,
16.00 - 17.30 uur
Adieu Indië, € 18

9 maart, 20.30 - 22.00 uur
Friday Night Jazz met Ben van 

den Dungen, € 15

25 maart, 15.30 - 17.00 uur
Yvonne Keuls en Max Douw, ver-

halen, € 15

15 april, 15.30 - 17.00 uur
Lezing Yvonne Keuls, Zoals ik jou 

ken, € 7,50
 

Muzee Scheveningen, 
Neptunusstraat 90 - 92

muzeescheveningen.nl
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De uitvaart in de stijl van het leven

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

Eindtoetstrainingen voor leerlingen van groep 6, 7, en 8. 
Voor een goede voorbereiding en meer zelfvertrouwen! 

Start na de voorjaarsvakantie.

Eindtoetstraining

AFTER’S COOL Benoordenhout
Weissenbruchstraat 3-5   |   2596 GA Den Haag   

Suzanne van der Lee   |   training@afterscool.nl   |   T 06-28430379

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

FEEL FIT FEEL FINE

Ook in   
Benoordenhout

SAMEN GROEI JE 
VOOR TWEE

2SAMEN.NL 
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Energietransitie
Was het tien jaar geleden een onder-
werp waar weinig mensen aandacht 
aan besteedden, vandaag kijken we er 
niet meer van op als we bij een van de 
cafeetjes bij de Van Hoytemastraat 
buurtbewoners horen praten over nul 
op de meter, zonnepanelen of warmte-
pompen. 

Omdat voorspellen moeilijk is, vooral 
als het om de toekomst gaat, is het 
goed de ontwikkelingen en de moge-
lijkheden vanuit verschillende per-
spectieven te bekijken en veel, het 
liefst elkaar tegensprekende experts te 
raadplegen. Hopelijk kan het wijkblad 
een platform worden waar we kennis 
en inzichten met elkaar delen en met 
elkaar gaan bouwen aan een niet-ver-
vuilende, CO2-uitstootvrije wijk.

Duurzaam opgewekte elektriciteit
Wie vandaag denkt aan duurzaam ge-
produceerde energie, denkt in de eer-
ste plaats aan wind- en zonne-energie. 
Deze energie dient nu soms al als ver-
vanger voor fossiel gestookte elektrici-
teit. Als we ook met wind- en of zonne-
energie willen gaan verwarmen1,  
betekent dat overstappen van onze 
gasketels op warmtepompen. Dat kan 
vandaag al, maar voor wie dat nu nog 
een te grote stap vindt, is er een hy-
bride oplossing: een combinatie van 
een gasgestookte ketel en elektrisch 
aangedreven warmtepomp. De gasge-
stookte ketel wordt dan alleen nog ge-
bruikt bij lage temperaturen, bijvoor-
beeld onder 3 graden Celsius. 

De vijf grote uitdagingen bij 
elektriciteit opgewekt uit 
wind- en zonne-energie zijn

plannen of aan te sturen en ook niet 
regelmatig.

- Grote hoeveelheden zijn vooral te 
produceren daar waar we niet 
wonen, zoals in de Sahara  en op zee, 
terwijl transport (van elektriciteit) 
zeer kostbaar is.

- We lijken nog geen goedkope, 
grootschalige oplossing te hebben ge-
vonden voor opslag van elektriciteit.

- Als we zo veel meer elektriciteit 
gaan gebruiken, moeten alle be-
staande netten en transportleidin-
gen fors uitgebreid worden. Wie 
gaat dat betalen? 

- Wil je optimaal gebruik gaan 
maken van de onvoorspelbare wind- 
en zonne-energie, dan zullen bewo-
ners de elektriciteitsbedrijven moe-
ten toestaan machines in hun huizen 
aan te gaan sturen. Dus elektrici-
teitsbedrijven beslissen dan wan-
neer uw wasmachine aan gaat en of 

uw elektrische auto wordt opgela-
den of juist leeggehaald. 

Een interessante mogelijkheid om als 
buurt op te pakken is een buurtbatterij. 
De eerste proeven worden al gedaan in 
Nederland en de verwachting is dat 
binnen afzienbare tijd de omvang en de 
prijs van stroom drastisch zullen dalen. 
Dan zijn we met elkaar ook niet meer 

litiek rond saldering en… bij stroomuit-
vallen zoals onlangs in Atlanta hebben 
wij nog onze lokale elektriciteit!



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 201842

Daarnaast kennen we in het Benoordenhout nogal wat onbenutte platte daken: namelijk op de scholen. Voor al diegenen die geen dak of onvol-doende dak hebben om met eigen zon-nepanelen in de elektriciteitsbehoefte te voorzien, zou de mogelijkheid om als coöperatie zonnepanelen op school-daken te kunnen leggen een mooie op-lossing zijn. Welke school wil die mo-gelijkheid onderzoeken?

WarmtenettenOp Ypenburg en in het centrum wor-den gebouwen al verwarmd met stadsverwarming2. Dat is een warmte-net, een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water is afkom-stig van restwarmte van een elektrici-teitscentrale, restwarmte van fabriek of aardwarmte, ook wel geothermie genaamd3. Het kan worden gebruikt om huizen te verwarmen.  Het idee is dat in een elektriciteitscentrale of in een fabriek of een raffinaderij warmte vrijkomt en dat het zonde is deze warmte weg te gooien. Daarnaast kan afvalwater of oppervlaktewater een bron zijn, evenals geothermie oftewel aardwarmte.

De uitdagingen bij warmtenetten zijn
- Ook hier geldt dat er soms warmte 
vrijkomt als er geen behoefte is aan 
warmte, terwijl er omgekeerd be-
hoefte aan warmte is wanneer die 
niet voldoende vrijkomt.

-
den zich meestal ver van de be-
woonde wereld; de leidingen die 
moeten worden aangelegd om het 
warme water naar gebouwen te 
transporteren zijn kostbaar.

- Onderweg koelt het water snel af.

- Warmtenetwerken zijn, aldus de 
energiebedrijven, vooral rendabel 
in dichtbebouwde gebieden met veel 

oudbouw, dus bijvoorbeeld daar 

-
werk onder oude gebouwen aanleg-
gen is kostbaar, wie gaat dat 
betalen? 

- Gaat het lukken om op rendabele 
wijze geothermie bronnen te 
exploiteren?

- Daar waar de temperatuur van het 
water 60 graden of lager is (zoge-
naamde lage temperatuurverwar-
ming), zullen bestaande radiatoren 
moeten worden vervangen door 
vloerverwarming, of speciale pane-
len. Wie gaat dat betalen?

Welke school wil met 
bewoners uit Benoordenhout 

samenwerken om 
zonnepanelen op zijn dak 
zodat Benoordenhouters 

zonder voldoende dak toch 
van zonne-energie kunnen 

gebruikmaken?
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Waterstof
Waterstof zou het probleem van opslag 
kunnen oplossen en zou ook op veel 
goedkopere wijze voor transport van 
energie kunnen zorgen, aldus professo-
ren van Wijk en Mulder  van TU Delft. 
Het is zelfs mogelijk dat gasketels en 
gascentrales met kleine aanpassingen 
in de toekomst op waterstof verder 
kunnen kachelen.  

In Zeeland doen Dow Benelux, Yara en 
ICL-IP Terneuzen een proef met trans-
port van waterstof door een bestaande 
gasleiding van de Gasunie en TNO on-
derzoekt de mogelijkheden om bij-
voorbeeld de Nogat, de Northern 
Offshore Gas Transport, straks in te 
gaan zetten om waterstof te transpor-
teren.  De NOGAT transporteert nu nog 
aardgas die in de Noordzee wordt ge-
wonnen. Die velden raken langzaam 

leeg. Vlak in de buurt verrijzen echter 
windmolenparken. De vraag is: gaan 
we kostbare elektriciteitskabels van de 
windparken naar de Eemshaven aan-
leggen of gebruiken we de opgewekte 
energie om ter plekke waterstof te pro-
duceren die door de al bestaande gas-
leidingen naar de Eemshaven kan wor-
den getransporteerd?  Niet alleen 
goedkoper maar ook een mogelijke op-
lossing voor ons opslagprobleem. En 
als we waterstof door een gasleiding in 
de Noordzee of bij Zeeland kunnen 
transporteren, waarom dan niet ook 
naar onze wijken of zelfs naar onze 
huizen? Zou daarmee de noodzaak 
voor in een smart grid ook kunnen 
worden weggenomen?

Waterstof kan waarschijnlijk met een 
kleine aanpassing ook in onze gaske-
tels worden gebruikt. Ook auto’s kun-
nen al op waterstof rijden.

Uitdagingen bij waterstof
- Wanneer zal de technologie ge-
reed zijn voor grootschalige, rende-
rende toepassingen? 

- Het kip-eiprobleem: om mensen in 
waterstofauto’s te krijgen moet er 
een grotere keuze zijn en moeten er 
meer ‘waterstofpompen’ zijn. Vaak 
komen die pas als er voldoende ge-
bruikers zijn. 

Kortom, gaan we ons huis met warmte-
netten verwarmen of is een ontwikke-
ling naar all electric, zoals met name 
elektriciteitsbedrijven7 propageren de 
toekomst? Of is waterstof een aantrek-
kelijk alternatief zoals professor van 
Wijk betoogt?8

   
Of wordt het combinatie van al het bo-
venstaande? Wat denkt u?

Peter Clignett
Daniëlla Gidaly
Jaap IJssel de Schepper 

1 Aangezien we van aardgas af moeten en 
warmte de belangrijkste gebruiker van fossiele 
energie is in onze wijk, zal de focus liggen op 
verwarming in dit artikel.
2 Al kan op Ypenburg maar zeer gedeeltelijk van 
restwarmte worden gesproken, de centrale 
wordt voornamelijk gestookt om warm water te 
produceren.
3 http://www.iftechnology.nl/
zo-werkt-aardwarmte.
4 https://www.deingenieur.nl/uploads/
media/56570b519527e/36_39_ING10_
Energieopslag.pdf.
5 http://energiekaart.net/initiatieven/gaspijp-
leiding-voor-waterstof/ ; https://www.tno.nl/
nl/over-tno/nieuws/2016/3/
nieuwe-vorm-van-duurzame-inzet-van-plat-
forms-op-zee/
6 https://www.deingenieur.nl/artikel/
gasunie-stapt-in-waterstof. 
7 https://energeia.nl/nieuws/40059521/
stedin-kijkt-tevreden-terug-op-pilot-in-i-all-
electric-i-wijk 
8 http://profadvanwijk.com/tag/waterstof/

Tenslotte: We merken dat zonnepanelen hot beginnen te worden. Steeds meer wijkgenoten stellen vragen 
over de werking, aanschaf en installatie van zonnepanelen. Daarom heeft DuurSaam Benoordenhout een 

Ga naar de website van DuurSaam Benoordenhout of klik op de link (http://www.duursaambenoordenhout.
nl/service/pv/)  en vul het formulier in.  DuurSaam Benoordenhout zorgt dat er voor uw huis een plan op 
maat wordt gemaakt. Wilt u eerst zelf nog meer informatie inwinnen? Consumentenbond heeft uitgebreid 

aandacht besteed aan het onderwerp: https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen. Ook de Vereniging 
Eigen Huis besteedt aandacht besteed aan voorlichting over zonnepanelen https://www.eigenhuis.nl/huis-

duurzaam-maken/energiehuis/zonnepanelen.  
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Er wordt gebouwd...
Wonen in de Prinses Julianakazerne
In 2015 heeft het ministerie van 
Defensie de Prinses Julianakazerne aan 
de Thérèse Schwartzestraat verkocht 
aan ZINC Real Estate voor de heront-
wikkeling tot chic wooncomplex: Julia’s 
Park. 

De gracht langs de Thérèse Schwart-
zestraat, de stenen bruggen over het 
water en de bastionvormige hoeken 
van de gemetselde grachtmuren zetten 
de toon. Ze sluiten naadloos aan bij het 
voorname karakter van de voormalige 
kazerne in de stijl van de Stuttgarter 
Schule van na 1900. De ligging van de 
twee vleugels rond de binnenplaats, de 
indrukwekkende hoofdentree en de 
twee torentjes springen direct in het 
oog. Ten zuidoosten van het complex 

ligt een parkachtige tuin. Bij de trans-
formatie zal het monumentale karakter 
van zowel het complex als het omlig-
gende terrein zoveel mogelijk geres-
pecteerd worden.

Het complex bestaat uit een rechter- en 
een linkervleugel. In de rechtervleugel 
waren voornamelijk kantoren geves-
tigd. De linkervleugel werd voor de 
stalling van paarden, materieel en au-
to’s gebruikt. Hier worden de kenmer-
kende staldeuren van weleer weer 
teruggeplaatst. 

Verspreid over de twee vleugels komen 
24 riante herenhuizen, veertien luxe 
appartementen, twee exclusieve pent-
houses, een unieke loft in de voorma-

lige Bernhardzaal en een bijzondere 
residentiewoning. Voor de woningont-
werpen tekent architect Wim de Bruijn 
van Bureau voor Stedebouw en 
Architectuur Wim de Bruijn. Het ont-
werp van de gemeenschappelijke tuin 
en de privé-buitenruimten bij de 
grondgebonden woningen zijn van de 
hand van landschapsarchitect Edwin 
Santhagens van Buro Sant en Co. 

De verkoop is gestart en de voorberei-
dingen voor de transformatie van de 
kazerne naar chic wooncomplex zijn 
inmiddels in volle gang. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met 
Nelisse Makelaarsgroep.

Nicole Vrolijk, directeur
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Nirwana
Nirwana, het nieuwe binnen
Dat klinkt logisch als het gaat over het 
resultaat van het nieuwe bouwen. Het 
nieuwe binnen gaf werkelijk alle 
ruimte om anders te gaan denken over 
de toekomst van wonen. Het komt zel-
den aan bod, het beschrijven van de ar-
chitectonische beleving aan de andere 

zit dit in het DNA (dutch national 
architecture). 

In deze derde column uit de serie van 
drie op basis van spotprenten neem ik 
de vrijheid dit stukje binnen-huis-ar-
chitectuur te belichten. Als ik dit schrijf 

voor me en weet nog niet of ze allemaal 
geplaatst kunnen worden. Kortweg be-
schrijf ik ze als de evolutie van buis-
frame meubels, waarbij de eerste af-
beelding terug gaat naar de oorsprong, 
het oermodel, de ideaal gebogen tak1.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (dit 
jaar werd de wapenstilstand 100 jaar 
geleden getekend) is er een hoop tech-
nische kennis opgedaan in het forceren, 
gieten en trekken van staal2. Het lege-
ren van metalen zorgt voor speciale ei-
genschappen zodat betere vervorming 
en stabiliteit mogelijk worden.

Na de oorlog kon men met deze kennis 
aan de gang in de bouwkunst, techniek 
en het interieur. Zo ontstaat de concur-
rent van de beschreven tak, als een 
technische noviteit, de buis. Ongekende 
mogelijkheden van toepassen in de ge-
zondheidszorg, de ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra, school- en kantoorinrich-
ting maar ook voor thuis. 

In die tien jaar vindt de ware buisframe 
evolutie plaats. Getrokken buis wordt 
gekoppeld met gegoten hoekstukken. 
De bekende Nederlandse ontwerper 
Mart Stam heeft hierin wereldwijd de 
primeur, zo erkent ook Thonet. Welke 
op basis van dit idee het gebogen buis-
frame gaan ontwikkelen met de door-
lopende getrokken buis. Deze fungeert 
als opvolger van de door Thonet gebo-
gen tak. Maar voordat deze naar 
Nederland komen, worden hier in Den 

Haag ook buisframe stoelen geprodu-
ceerd op basis van geforceerde buis, de 
buis met een lasnaad. 

Bijgaande foto toont een studiemodel. 
Dit is een ontwerp van de hand van Bas 
van Pelt, later ontwikkeld tot een pro-
ductiemodel in samenwerking met 
Paul Schuitema. Opvallend aan dit 

model is dat de vorm een bepaalde ’lui-
heid’ in de zithouding heeft en de 

zorgt voor een stabiele zit. 

U kunt zich vast voorstellen dat ver-
plaatsen van de fauteuil naar of van het 
raam, het meenemen van de stoel van 
binnen naar buiten, salon – balkon, 
reuze makkelijk werd. Nirwana heeft 
het allemaal.  

Volgend keer de balkoncultuur.

www.karelbodegom.nl

1 het bekende merk Thonet uit Duitsland buigt 
deze tak nog steeds.

2 In de Weimar republiek  was er zelf een speci-
ale ‘school’ voor ontdekken op het gebied van 
technische vorming –  het Bauhaus dat in 2019 
100 jaar bestaat. Zo zitten we slechts tien jaar 
voor de bouw van Nirwana in 1929.



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 201846

www.catamaranschool.nlPrivéles, cursussen en groepsuitjes voor volwassenen.Catamaranzeilen op zee is een ervaring om nooit meer te vergeten!Locatie: Wassenaarseslag Wassenaar & Zwarte pad Scheveningen
Pianolesvoor alle leeftijden, beginners en gevorderden door ervaren pianodocentJoke van Haeringen, Jan van Nassaustraat,tel. 3281580

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.

FietsenstallingIn de Weissenbruchstraat: We hebben nog enkele plekken motorstalling (€ 22,- per maand). Info: Atris bv, weiss@atrisbeheer.nl of 070-2600040.
Rob de Winter

Computer - Audio - VideoVoor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.Bekijk de website voor meer informatie. www.rob-de-winter.nlOf bel met Rob de Winter 06 47873066
Organiseren, coördineren en 

begeleiding van verbouwingenHeeft u geen tijd of ziet u er tegenop?Irene Ruysch neemt het u uit handen. www.ireneruysch.comirene.ruysch@kpnmail.nl06 21804928
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Het ‘praairapport’ was in de bloeitijd van de Scheveningse haringvisserij een belangrijk nieuwsbericht. Het prijkte tijdens het haringseizoen elke ochtend op het raam van menige (sigaren)   winkel op Scheveningen en bevatte een overzicht van de vangsten van de ha-ringloggers in de afgelopen nacht. De loggers zijn verdwenen, maar we heb-ben Muzee Scheveningen! Met dit Praairapport mag ik u als voorma-lig voorzitter van Muzee informeren over (de activiteiten van) deze museale instel-ling, die al 65 jaar lang het cultuurhisto-risch erfgoed van Scheveningen laat zien. Dorp en visserij, bad en strand, bomschuit en badkoets, klederdracht en scheepsmo-del – men vindt er alles over historisch Scheveningen, maar ook veel over het leven in de zee: een gigantische schelpen-collectie en enige aquaria. Het alles samen-gebracht in een monumentaal voormalig schoolgebouw uit 1877, staande en gele-gen aan de Neptunus-straat 90-92  met een deel van de collectie op binnenplaats. In het decembernummer kon u al lezen dat hoofdredacteur Willemien de Vlieger-Moll niet alleen deel uitmaakt van het be-stuur van de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen - meld u zich bij haar aan als u een donateurschap wilt overwegen - maar ook een adviserende rol heeft in 

het beheer van de schilderijencollectie van het museum. Ook die (vaste) collectie maakt van een bezoek aan Muzee Scheveningen een , want nergens hangen zo veel doeken over Scheveningen bij elkaar. Vanzelfsprekend  daaronder ook een paar van dé zeeschilder H.W. Mesdag, van wiens prachtige Panorama uit 1881 aan de Zeestraat – ook een  voor iedereen aan de kust! – in het de-cembernummer van ons wijkblad een fragment was afgebeeld. Alleen al op die uitsnede zijn maar liefst veertien bom-schuiten te zien met alle bedrijvigheid er-omheen. Dat roept bij de bezoeker de vraag op hoe zo’n bomschuit er eigenlijk 

vanbinnen uitzag. Het antwoord vindt men in Muzee Scheveningen: daar is een volledig ingericht en (zij het door pop-pen) bemand ‘schuitevoorin’ op ware grootte te zien. Het past mooi bij de ten-toonstelling ‘Haring en Scheveningen’ over de geschiedenis van de haringvisse-rij die nog tot 15 april 2018 is te zien. Daarna zal  Muzee Scheveningen in het teken staan van de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen. 
Henk Grootveld 
Oud-voorzitter Muzee 
Scheveningen & bestuursvoorzitter 
Panorama Mesdag 

Praairapport Muzee Scheveningen

SAVE THE DATE!
Open Atelierroute zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 

van 12.00 tot 17.00 uurOok in 2018 is er weer een Open Atelierroute in het Benoordenhout.Zowel kunstenaars als bezoekers adviseren wij de data alvast nu in hun agenda te noteren.De afgelopen jaren was deze route zo’n groot succes dat de cultuurcommissie van de wijkvereniging ook nu weer de organisatie van de route 2018 op zich neemt en in gang heeft gezet.Wij hopen dat er, na het succes van de voorgaande jaren, ook in 2018 een groot animo voor en een grote opkomst zal zijn.Alle artiesten uit onze wijk die kunst willen tonen kunnen zich opgeven bij Ninky Oijevaar. ninky@oijevaar.eu 
kunstwerk Renée Toolens
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Frouke de Roo

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl
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Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
1 rijpe banaan
90 gram havermeel
250 ml ongezoete amandelmelk
1 theelepel zelfrijzend bakmeel

Om in te bakken:

Ter garnering: 
Frambozen
Aardbeien
Bosbessen
Ahornsiroop
Chiazaad

Voor erbij:
Kokosyoghurt (of yoghurt naar 
keuze)

Bereiding

voeg de andere ingrediënten toe. 
2. Mix het geheel met een staafmixer.
3. Verhit wat olie in een klein 
koekenpannetje.
4. Bak vier kleine pannenkoekjes uit 
het beslag op middelhoog vuur.
5. Maak af met frambozen, aardbeitjes, 
bosbessen, ahornsiroop, chiazaad en 
serveer met kokosyoghurt (of yoghurt 
naar keuze).

Maartje Hasselton heeft drie en een 
half jaar geleden iets moois opgezet: 
lunchroom Paul Gabriël in de gelijkna-
mige straat. Toen ik hier een jaar gele-
den kwam werken, werd ik hartelijk 
ontvangen door de lieve vaste klanten 
en voelde ik mij snel thuis. Wat een 

-
tussenin. Nu mag ik het stokje van haar 
overnemen en hoop ik de goede sfeer 
voort te zetten. 

Veel dingen blijven hetzelfde, zoals de 

En een aantal dingen is veranderd, 
zoals de ontbijtkaart. Aangezien ik zelf 
erg van ontbijten houd, wilde ik graag 
een recept delen van de nieuwe ont-
bijtkaart. Banaan-haverpannenkoekjes; 
simpel, lekker en gezond!

Tot snel! 

Culinair - Recept van lunchroom Paul Gabriël
Banaan-haverpannenkoekjes

XABCDEFGHY 
8-+-+-+rmk( 
7+-+-+Qzp-' 
6-+p+-+-zp& 
5+-tr-vL-+-% 
4-+q+-+-+$ 
3+-+-+N+P# 
2-+-tR-+PmK" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Vers van het mes, uit het laatste Tata-schaaktoernooi. Wit wist zijn initiatief op bril-
jante wijze te verzilveren. Wit speelt en wint. 

Oplossing probleem 1: 1… Lxc5! En nu A)2.Lxc5 Pe2+ 3.Kd2 h2 B) 2.Lh2 Pf3 3.Lf4! 
(3… Lg3 4.h2) 3….Lf2! (3… h2 4.Pg3)  Gajewski – Ragger, Chartres 2017
Oplossing probleem 2: 1.Pf7+! Kg8 (1… Dxf7 2.Dxf7 Txf7 3.Td8+ en mat) 2.Ph6++ 
Kh8 3.Td8! Dxd8 4.Dg8+ Txg8 5.Pf7 stikmat Abergel – Lazov, Novi Sad 2016
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 070-3280201 - info@scbenoordenhout.nl - www.scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 151                                                            Schaakclub Benoordenhout



50 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 2018

Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den Haag 
 
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Dick van der Klei
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
Jeannine de Hoop Scheffer-van Oorschot 
joe@wvbn.nl
Stefan Baecke

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Projecten
Jolanda Messerschmidt-Otten
projecten@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries
ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer
kroemer@kpnmail.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 
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 – 324 05 72
Beheerder Ria Heemskerk-Okhuijsen

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

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

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

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

St. DuurSaam Benoordenhout
Vz. Josee van Eijndhoven
www.duursaambenoordenhout.nl

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

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

Politie 
Bureau Overbosch - 0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Peter Hoogeveen 
peter.hoogeveen@politie.nl 

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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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

JOUW STIJL
DANKZIJ ONS

ADVIES
SPECIALIST IN: VERF, 
BEHANG, GORDIJNEN, 
RAAMDECORATIE EN 
VLOEREN
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• 54 appartementen (77 m2 – 25O m2)

• 4 penthouses (196 m2 – 226 m2)

• historische en moderne architectuur

• royale buitenruimtes en luxe afwerking

54 unieke appartementen en 4 riante penthouses, stuk voor stuk perfect 
afgewerkt en voorzien van royale balkons en terrassen. Dát is Willem Witsen 
Wonen, gelegen in één van de meest geliefde buurten van Den Haag, 
het Benoordenhout.

Zo vindt u het Landgoed Clingendael op loopafstand en bent u binnen  
 
 

Er is reeds 70% verkocht, dus neem snel contact op met onze makelaars. 

LUXE EN COMFORTABEL WONEN
IN HET MIDDEN VAN HET BENOORDENHOUT, DEN HAAG

REEDS 7O% VERKOCHT

+31 70 34 20 112+31 70 35 01 400
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