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P R Ê T- À - P O R T E R  O U T L E T
JAVASTRAAT 49, 2585 AE  DEN HAAG

In de 
Prêt-à-Porter 
Outlet vind je 
heel veel 
designermerken 
met kortingen 
tot wel 80%

JAVASTRAAT 49

2585 AE  DEN HAAG

TEL: (070) 7371041

WWW.PRET-A-PORTER-OUTLET.NL   

Merken die nu 
verkrijgbaar zijn:

Valentino

Missoni

Michael Kors Collection

Armani Collezioni

Amani Jeans

Etro

Fabiana Filippi White Label

Fabiana Filippi Black Label

Natan 

Blumarine

Blugirl

Fay

Luisa Cerano 

Talbot Runhof 

Moschino 

Dolce Gabbana

Ralph Lauren

Scervino

Chloé

Emilio Pucci

Class Roberto Cavalli
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Beste buurtgenoten,

Iedere keer weer proberen wij zo secuur mogelijk te werken. Maar ja, soms gaat het fout en moet er iets recht 
worden gezet. In het vorige wijkblad heb ik het bij de column Boeken o.a. over het intrigerende boek 
´Gaandeweg´ van Maarten Blom.  Niet Bloem zoals er abusievelijke staat. 

In dit wijkblad staan veel reacties van wijkbewoners waardoor te zien is wat ons (en de wijkvereniging) zo be-
zighoudt. Het eventuele opheffen van buslijn 18 in het Uilennest, de vestiging van het HML aan de Neuhuyskade 
en de loslopende honden in Clingendael. Verder stelt de nieuwe wijkagent zich voor, is er een interview met 
twee (nazaten van) Engelandvaarders en liggen er met ingang van nu zonnepanelen op het dak van de 
Montessorischool. En er is nog veel meer te lezen en te zien!

Alles heeft een tijd. Het lijkt wel of de maand augustus een tijd was waarin veel beslissingen werden genomen. 
Wellicht heeft het te maken met de rust in de straten rondom ons. Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard-
Rombouts gaat ons verlaten, zij is per 1 oktober benoemd tot griffier van de gemeente Den Haag. En mijn be-
sluit staat ook vast; het decembernummer wordt mijn laatste wijkblad als hoofdredacteur. Het wordt tijd om 
verder te gaan met de ideeën en plannen die al lang heb. Vanaf 2019 richt ik mij op het doen van onderzoek en 
het schrijven van boeken. 

Willemien de Vlieger-Moll
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

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

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

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

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

menselijke maat.

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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Het begon met een gerucht dat een be-
woner bij ons checkte: de dreigende op-
heffing van buslijn 18. En het einde van 
het verhaal is nog niet in zicht. Bij het ter 
perse gaan van deze editie, zoals dat 
heet, lijkt het gevaar nog niet geweken. 
En dus blijft het nodig om op te komen 
voor de bereikbaarheid van onze wijk.

Ik wil nu reeds de meer dan 230 bewo-
ners bedanken die hebben gereageerd 
op onze oproep over buslijn 18. Al deze 
reacties hebben ons in staat hebben ge-
steld om vooral verantwoordelijk wet-
houder Van Asten duidelijk te maken 
dat het verdwijnen van buslijn 18 een 
volstrekt ongewenste aantasting ople-
vert van de voorzieningen van onze 
wijk. Onze brief, die we uiteraard ook 
aan de HTM hebben gestuurd, is te vin-
den op de website van de wijkvereni-
ging. De brief heeft geleid tot een uitno-
diging voor een gesprek. Uiteraard 
hopen wij op een positieve uitkomst en 
houden wij u op de hoogte.

De gebeurtenissen rond lijn 18 laten 
zien hoe belangrijk het is dat we elkaar 
informeren. Dat is een belangrijke 
boodschap voor de gemeente, maar 
ook voor onszelf als wijkgenoten, 
zowel bewoners als bedrijven. Ook nu 
Shell nieuwbouwplannen heeft gelan-
ceerd, zijn wij, de buren, uiteraard 
geïnteresseerd.

Als bestuur zijn we zo alert mogelijk; 
we zijn geabonneerd op verschillende 
(overheids)publicaties om actief en 
proactief te kunnen opereren. Maar dat 
is niet genoeg; ook uw oren en ogen 
zijn hard nodig. Ik hoop daarom dat u 
ons ook in de toekomst weet te vinden.

Deze rubriek heet “Van de voorzitter”, 
dus mag u ook informatie van mij ver-
wachten. Ik neem dan ook graag de ge-
legenheid om enkele actualiteiten met u 
te delen. Een van de ontwikkelingen 
die de gemoederen bezighouden, is de 
komst van een dependance van het 

Haags Montessori Lyceum naar de 
Neuhuyskade. Omwonenden maken 
zich zorgen over overlast als zo’n 400 
leerlingen hier onderwijs gaan volgen. 
Ook de wijkvereniging heeft twijfels. 
Zowel omwonenden als het bestuur 
hebben de zorgen inmiddels aan de ge-
meente kenbaar gemaakt. Het is nog de 
vraag hoe de gemeente en de onder-
wijsinstelling hiermee om zullen gaan.

Twee actualiteiten spelen in de ge-
meente Wassenaar, bij de Seyss-
Inquartbunker en de ANWB. Voor beide 
projecten werkt die gemeente momen-
teel aan een zogenaamde nota van uit-
gangspunten. In die nota zal worden 
vastgelegd welke ontwikkelingen mogen 
plaatsvinden en vooral ook welke niet.

De koper van de bunker zal willen 
weten wat wel en niet mogelijk is in dit 
rijksmonument. De enige in- en uit-
gang van de bunker kan alleen via het 
Benoordenhout worden bereikt. Het is 
evident dat er belangen van bewoners 
in het geding zijn. Als wijkvereniging 
volgen we de uitwerking van de nota 
van uitgangspunten daarom nauwge-
zet. We verwachten dit najaar formele 
stappen van Wassenaar.

Tijdens een kennismakingsgesprek met 
de ANWB is mij duidelijk geworden dat 
de leegstand in het niet-monumentale 
gedeelte een steeds groter probleem aan 
het worden is. Ik heb begrepen dat de 
ANWB graag in het Benoordenhout 
blijft. Er zijn mooie plannen met het mo-
numentale gedeelte, maar die moeten 
ook betaald worden. Dat zou kunnen 
door de opbrengsten van de ontwikke-
ling van het niet-monumentale gedeelte. 
Ook dat gebouw staat op Wassenaars 
grondgebied, dus is het die gemeente 
die een nota van uitgangspunten heeft 
geschreven, met voorwaarden voor de 
plannen. De gemeente Den Haag blijft 
betrokken vanwege het omliggend ver-
keer. Als deze nota definitief is, worden 
de plannen uitgewerkt en met ons be-

sproken. Ik heb de ANWB verzocht hier-
bij ook de wijkbewoners te betrekken.

Ik wil graag besluiten met een felicita-
tie, een oproep en een uitnodiging.

De felicitatie gaat naar de Contact Club 
Benoordenhout. Deze maand is het 40 
jaar geleden dat onze CCB werd opge-
richt. Veertig jaar van verbondenheid 
tussen de oudere leden van onze wijk-
vereniging, waar we het bestuur van de 
CCB van harte mee feliciteren! Met 
haar levendige programma van lezin-
gen, museum-, theaterbezoek en maal-
tijden is de CCB een club die midden in 
het leven staat en gezelligheid en 
vriendschap biedt aan oudere bewo-
ners van het Benoordenhout. Het fees-
telijke lustrum werd op 7 oktober ge-
vierd met de toneelvoorstelling 'Adieu 
Indië' in het Maerlant Lyceum.  

Mijn oproep betreft de groep van vrij-
willigers van het Benoordenhuis. Al vele 
jaren worden gebruikers en gasten gast-
vrij ontvangen door een vaste groep vrij-
willigers. Die groep vormt de ruggen-
graat van het Benoordenhuis. Voor de 
continuïteit van het Benoordenhuis is 
het belangrijk dat er voldoende vrijwil-
ligers zijn en blijven.  Om een wat ro-
buustere organisatie op te bouwen zijn 
we daarom op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers.  Lijkt het u leuk om regelmatig 
gastvrouw of gastheer te zijn voor onze 
bezoekers? Of wilt u liever op de reser-
velijst of als inval vrijwilliger meedoen? 
Ook dat is mogelijk. De dagen/tijden 
worden in goed onderling overleg vast-
gesteld.  We horen graag van u!

Ten slotte, mijn uitnodiging kan geen ver-
rassing zijn. Ook dit jaar zal Sinterklaas 
onze wijk met een bezoek vereren. Op 24 
november zijn alle kinderen, en uiteraard 
hun ouders en andere belangstellenden, 
welkom op het Van Hoytemaplein. Ook ik 
hoop u daar te treffen!

Chance Pennington de Jongh

Van de Voorzitter
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Bas Parlevliet, bewoner van deze straat, 
vertelt over de aanstaande verander- 
ingen in de Johannes Bildersstraat.

Wat vind je van dit 
bewonersinitiatief?
Ik ben blij met de hulp van de 
Wijkvereniging en trots op het resul-
taat. Ruim drie jaar geleden heb ik een 
brief naar de gemeente gestuurd. Mijn 
boodschap was dat het tweerichtings-
verkeer in onze straat niet langer 
houdbaar was. De brief die ik terug-
kreeg beviel mij allerminst. Met, naar 
mijn mening, verkeerde argumenten 
werd mijn verzoek afgewimpeld, ik 
vond dat bijzonder teleurstellend. 

Het viel mij op dat bij ieder ongeluk, bij 
iedere schade en bij ieder incident de 
buurt schande sprak van de situatie. Ik 
vond het tegelijk erg bijzonder dat nie-
mand de moeite nam om contact op te 
nemen met de politie, gemeente of de 
Wijkvereniging. Ik heb de buurt moe-
ten mobiliseren, en dat is gelukt. Ik 
was niet langer een Don Quichot. 
Tegelijk vind ik het jammer dat ik als 
individu geen potten kon breken bij de 
gemeente. Het bewonersinitiatief heeft 
het verschil gemaakt. 

Wat vind je van de uitkomst
(richting Van Hoytemastraat)?
Mijn keuze was de andere kant op. Ik 
koos voor de variant waarbij er zo wei-
nig mogelijk verkeer door onze straat 
rijdt. Ik denk dan vooral aan de ouders 
die hun kroost met de auto wegbren-
gen naar een van de vier scholen in de 
buurt. Het is hier ´s morgens net het 
Wilde Westen. 

Eerlijk, ik hoop dat straks de fietsers 
weer op straat fietsen in plaats van op 
de stoep, dat mijn auto niet meer be-
schadigd raakt en dat de kinderen vei-
liger kunnen spelen. Als ook de snel-
heid van het autoverkeer naar beden 

gaat, dan ben ik helemaal gelukkig. En 
of we dan naar links of naar rechts rij-
den, dat maakt mij weinig uit. Ik ben 
heel blij met het resultaat. 

Bas Parlevliet, in samenwerking 
met Elisabet Molenaar 

Ruimtelijke ordening
Eenrichtingsverkeer Johannes Bildersstraat
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Buslijn 18 niet opheffen maar uitbreiden of verlengen!
De plannen tot opheffen van buslijn 18 
hebben tot een ware stortvloed van re-
acties gezorgd. De Wijkvereniging 
werd bedolven door wel 232 reacties 
per e-mail; de kranten stonden er vol 
van en ook de redactie van het 
Wijkblad kreeg vele mails van be-
zorgde buurtbewoners. 

Alle reacties werden gebundeld (door 
de Wijkvereniging) en samen met een 
begeleidende brief op 22 augustus aan 
de verantwoordelijke wethouder, 
Robert van Asten, gestuurd. Naast de 
wijkvereniging heeft ook de Contact 
Club Benoordenhout (CCB) een brief 
naar de wethouder gestuurd om hun 
zorgen te uiten over het besluit om 
buslijn 18 op te heffen.

Samen met Elisabet Molenaar heb ik 
een greep uit de vele reacties gehaald. 
Eveneens staan hieronder diverse 
stukken uit de brieven van de CCB en 
de wijkvereniging. 

Brief CCB
‘Wij hoorden tot onze ontsteltenis dat 
het plan bestaat buslijn 18 van de HTM 
op te heffen. Wij zijn hierover stomver-
baasd. Als lijn 18 wordt opgeheven, zal 
een belangrijk deel van onze wijk - het 
Uilennest -, haar enige ov-verbinding 
verliezen. Wij wenden ons tot u om dit 
te voorkomen.

Buslijn 18 is voor de bewoners van het 
Uilennest van groot belang voor het 
doen van boodschappen in het winkel-
gebied van de Van Hoytemastraat, om 

naar Den Haag CS te reizen, voor be-
zoeken aan het centrum van Den Haag 
om te winkelen, bezoeken van theaters 
en voor het deelnemen aan cursussen

Als buslijn 18 wordt opgeheven zal dat 
dus tot een sterk isolement van vooral 
de ouderen in het Uilennest leiden. 
Wij dringen er met klem op aan om die 
forse beperkingen van de mobiliteit te 
voorkomen!

Buslijn 18 moet niet worden opgeheven. 
Integendeel, buslijn 18 moet hoognodig 
worden uitgebreid/verlengd. Dit is goed 
mogelijk door het huidige eindpunt te 
verplaatsen van de Laan van Clingendael 
naar het Floris Arntzeniusplein of naar 
de Thérèse Schwartzestraat’.

Brief Wijkvereniging
´Wij verbazen ons er voorts over dat 
het opheffen van buslijn 18 in het HTM 
Vervoerplan 2019 nauwelijks aan bod 
komt en de lijn bijna ‘geruisloos’ wordt 
afgevoerd. Zo kan men toch niet om-
gaan met de zorgplicht die de 
Gemeente heeft ten opzichte van haar 
bewoners ook op vervoersgebied, 
zeker tegenover ouderen.  

Zoals reeds aangegeven vragen wij u 
met klem om uitleg waarom de besluit-
vorming is verlopen zonder mogelijk-
heden voor behoorlijke inspraak en om 
overleg voor het vinden van een oplos-
sing om aan de gerechtvaardigde zor-
gen van een groot aantal veelal oudere 
en alleenstaande bewoners tegemoet 
te komen. 

Wij hopen evenals het grote aantal be-
zorgde wijkbewoners op een spoedige 
reactie voor een constructief overleg.”

Ik heb alle binnengekomen reacties 
doorgelezen. Mensen voelen zich over-
vallen door dit plotse aanstaande be-
sluit. Juist het aanbod van een goede 
busverbinding maakt deze buurt zo 
aantrekkelijk. De bouw van apparte-
mentencomplex Julia’s park is gestart; 
in de wervingsfolder is buslijn 18 als 
een pluspunt genoemd. 

Reacties: zware hinder in reis naar het 
werk, buurt moeilijk bereikbaar, past 
niet in streven meer mensen van ov ge-
bruik te laten maken, slechte informa-
tie van de gemeente, de inspraakproce-
dure was al verlopen bij het horen van 
de plannen, ongelofelijk onaangenaam, 
geen ov is maatschappelijk onverant-
woord, isolatie is onacceptabel, bus 18 
heeft een sociale verbindende functie, 
levenslijn met stad en stations, geen ov 
betekent daling waarde van de huizen. 

Het bestuur van de Wijkvereniging zet 
zich op basis van alle ontvangen reac-
ties krachtig in voor een passende op-
lossing en is blij dat de wethouder Van 
Asten hen heeft uitgenodigd om hier-
over in gesprek te gaan. Voor meer ac-
tuele gegevens verwijs ik u graag naar 
de website, wvbn.nl. 

Willemien de Vlieger-Moll

foto 070fotograaaf.nl
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Wij staan u met raad en daad bij in geval van 
zowel commerciële als particuliere (ver)huur-, 
(ver)koop-, (ver)bouw-,  VvE- en overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

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

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.

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar
� alle zorg en ondersteuning thuis
� vaste zorgverlener die bij ú past
� volgens afspraak op afgesproken tijd

Spreekuren door diverse professionals
Elke dinsdag 14.00-16.00 uur in Evita Lokaal

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Thuiszorg die bij ú past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
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Sinterklaas
Zie ginds komt…. de Sint op z’n schimmel weer aan! 
Op zaterdag 24 november is het lange 
wachten voorbij. Voor de pepernoten 
in de winkels, maar vooral voor al die 
kinderen die het hele jaar ontzettend 
braaf zijn geweest. Sinterklaas komt 
samen met een stel vrolijke Pieten naar 
het Benoordenhout!

De Sint maakt vanaf 12.30 uur een 
rondje door het Benoordenhout om 
rond 13.00 uur te eindigen op het 
pleintje bij de Hoytemastraat. Daar 
wordt hij opgewacht door Piet Rolanda 
met een spetterende show en natuur-
lijk heel veel kinderen, ouders en 
grootouders. 

Wil je liever niet wachten tot 13.00 uur 
maar meelopen in de optocht? We ver-
trekken om 12.30 uur bij het 
Benoordenhuis. Tot 24 november! 

(Als er ouders zijn die interesse heb-
ben in contact met Sinterklaas, graag 
een mailtje naar joe@wvbn.nl)  

Stefan Baecke
foto's 070fotograaf.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

Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag  |  Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

‘Liefde voor het vak!’

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

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

KAPSE�
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

van

www.vanhoytemastraat.com

straat
van

Hoytema

Like us!

VAN HOYTEMASTRAAT 105
WWW.WOUDTDAMESMODE.NL    

WOUDT
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Kijkt u ook wel eens naar het pro-
gramma ‘Rob’s Grote Tuinverbouwing’? 
In dit programma kloppen wanhopige 
mensen bij SBS aan voor hulp bij het 
inrichten van hun tuin. De verbouwing 
die daarop volgt, leidt er over het alge-
meen toe dat de tuin wordt volgelegd 
met tegels (grote, die zijn in de mode), 
met een ‘chill cave’ achterin de tuin, 
met palmen en andere exotica en mis-
schien met een enkele lavendel om de 
tuin ‘vogelvriendelijk’ te maken.

We lezen ondertussen allemaal in de 
krant, en zien op televisie, dat het met 
de insectenstand slecht is gesteld. Ik kan 
mij uit mijn jeugd nog goed de vlinder-
struik vol vlinders herinneren. Nu wij-
zen we elkaar al op een enkele vlinder. 

Het lijkt erop dat de inrichting en ge-
bruik van het land een grote invloed 
heeft op de insecten. Maar het is ge-
makkelijk naar boeren te wijzen. In een 
wijk als het Benoordenhout is een 
groot deel van het oppervlak onder ons 
eigen beheer: onze tuinen. Ook daar 
zien we veranderingen. Tegels, wortel-
doek, split, kunstgras garanderen een 
permanent onderhoudsvrije en verant-
woord vormgegeven ‘aangeharktheid’.

Iedereen vindt het leuk om een nestje 
koolmezen in de tuin te hebben. Maar 
wat moeten die koolmezen dan eten? 
Vlinders zijn prachtig. Maar als we rup-
sen bestrijden, is het niet raar dat we 
weinig vlinders zien?!

Wat kunnen we doen voor behoud van 
insecten? Het gaat om drie dingen: 
voedsel, voortplanting en veiligheid.

1. Minder steen. Ook een voordeel 
voor de afvoer van regenwater.

2. Doe minder! ‘Rommel’, bladeren, 
takjes, in de tuin geeft voedsel en 
schuilplekken.

3. Geen gif.

4. Plant en zaai vooral inheemse 
soorten.

5. Een heg, of wand van klimstruiken 
geeft ook beschutting

6. Nectarplanten (bloemen; bijv. laven-
del of vlinderstruik) zijn belangrijk, 
maar voedselplanten voor rupsen ook 
(bijv. klaver, Oost-Indische kers).

7. Als u plek in de tuin hebt, is een 
vijver(tje) een idee. 

8. Madeliefjes, boterbloemen, klaver 
staan mooi in het gazon, en als ze 
bloeien een goede reden om het 
maaien een keer over te slaan.

9. Veel insecten overwinteren. Als je 
het geluk hebt ze in schuur of huis te 
hebben, laat ze rustig zitten.

10. Niet aankloppen bij SBS.

Op naar een zoemend Benoordenhout!

Hans Martens

Bron: O.a. Puur Natuur (blad 
Natuurmonumenten) zomer 2018; www.avvn.nl

Zoemend Benoordenhout
Rob’s grote tuinverdwazing
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´Zou het geen goed idee zijn om zonne-
panelen op het dak van de school te 
leggen?´, vroeg Alexander Smeitz een 
jaar geleden tijdens de algemene le-
denvergadering van Montessori 
Waalsdorp. Het bestuur antwoordde 
dat ze dat graag zouden willen, maar 
dat de onderwijstaken al veel tijd ver-
gen van directie, bestuur en het onder-
wijsteam op de school. Een dergelijk 
project, als ‘eenpitter’ nota bene, schiet 
er dan bij in. Alexander richtte daarom 
een ouderwerkgroep op met een paar 
andere ouders en samen gingen ze aan 
de slag.

De zgn. SDE-subsidie werd aange-
vraagd en toegekend. De Vrije School 
Den Haag gaf inspiratie en meerdere 
installateurs werden uitgenodigd om 
een offerte uit te brengen. Het techni-
sche gedeelte van het project was vrij 
snel rond. Echter, de financiering bleek 
een grotere uitdaging.

De subsidie wordt jaarlijks over vijf-
tien jaar uitgekeerd, berekend op basis 
van de opgewekte energie, en is onge-
schikt voor de initiële investering. Ook 
leent een dergelijk groot eenmalig be-
drag zich niet voor financiering door 
het eigen vermogen van de school, 
mede omdat de investering niet aan 
onderwijs wordt besteed.

De ouderwerkgroep adviseerde de 
school om ouders en verzorgers de 
mogelijkheid te bieden te investeren in 
het project. Tientallen ouders gingen 
een onderhandse lening aan met de 
school, tegen een bescheiden, maar ho-
gere rente dan banken momenteel aan-
bieden. Aflossing en rente worden jaar-
lijks betaald uit de besparing op de 
energiekosten. Dit bleek een schot in 
de roos. Het zorgde ook voor veel en-
thousiaste reacties en een grote be-
trokkenheid bij het project.

Op het karakteristieke schoolgebouw 
van Montessori Waalsdorp konden op 
drie daken zonnepanelen geplaatst 
worden. Ze liggen in een oost-westop-
stelling, waardoor er meer panelen ge-

plaatst kunnen worden en de op-
brengst beter verdeeld wordt over de 
dag. De school is immers overdag in ge-
bruik en zo kan de opgewekte energie 
direct gebruikt worden. In augustus 
werden er 154 panelen geplaatst van 
JA Solar van elk 275 Wp, met een totaal 
vermogen van meer dan 42 kWp.

Het ouderbestuur en directeur Berien 
Bakker zijn enthousiast over het resul-
taat. De school levert hiermee een 
duurzame bijdrage aan de toekomst 
van onze kinderen en natuurlijk is het 
een forse besparing op de energiekos-
ten. Wellicht belangrijker nog is de be-
trokkenheid en bewustwording: we 
hopen stiekem dat kinderen aan hun 
ouders gaan vragen waarom ze thuis 
nog geen zonnepanelen hebben. De 
meeste mensen willen wel, maar 
komen er gewoon niet aan toe. Dit lijkt 
al zijn vruchten te gaan afwerpen.

De Stichting Schooldakrevolutie heeft 
berekend dat in Nederland twee mil-
joen zonnepanelen op de scholen pas-
sen. Vanuit dat perspectief zijn de 154 

geplaatste panelen wellicht een drup-
pel op de gloeiende plaat. We hopen 
echter op het domino-effect: de aanpak 
bij Montessori Waalsdorp is wellicht 
ook toepasbaar en een voorbeeld voor 
elk van de andere acht scholen in de 
wijk Benoordenhout. Als ouderwerk-
groep helpen we daar graag bij, en voor 
meer informatie kunt u een e-mail stu-
ren naar zonnepanelen@waalsdorp.nl 
of kijken op de website van de Stichting 
Duursaam Benoordenhout http://
www.duursaambenoordenhout.nl.

Alexander Smeitz en Gilbert Ruegg

DuurSaam
School in het Benoordenhout installeert zonnepanelen
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Na deze mooie, warme zomer zijn onze 
activiteiten weer in volle gang. Na be-
zoeken aan de Soldaat van Oranje, 
Giethoorn, het Museum Kranenburgh 
in Bergen, het Drents Museum, het 
Philips Museum, diverse lezingen en 
themadiners vierden we op 7 oktober 
het 40-jarig bestaan van de CCB met de 
toneelvoorstelling 'Adieu Indië' in het 
Maerlant Lyceum met een hapje en een 
drankje.  Vervolgens bezochten we op 
12 oktober het Museum Princessehof 
in Leeuwarden (dit jaar de culturele 
hoofdstad van Europa!), met zijn we-
reldwijd unieke porseleinverzameling. 
Op 18 oktober gaan we naar het 
Militair Museum in Soesterberg voor 
de tentoonstelling 'Met het oog op 
Oranje', geeft kunsthistorica Marjolijn 
van Delft op 25 oktober en 15 novem-
ber weer twee van haar zeer gewilde 
lezingen en hebben we op 27 oktober 

een Japanse avond met maaltijd, bij 
Chateau Bleu aan de Leidsestraatweg. 
Variatie genoeg dus!

Wilt u van de actuele evenementen die 
in november en december komen op 
de hoogte blijven, raadpleegt u dan 
onze tweemaandelijkse nieuwsbrief 
die steeds op papier en ook op de web-
site van de wijkvereniging verschijnt: 
zie de website www.wvbn.nl, open die 
website, klik op het tabblad 'Wijk-
vereniging' en klik tenslotte onder 
'ContactClub Benoordenhout' op het 
tabblad 'Nieuwsbrief '.

Voor deelname aan de meeste activitei-
ten van de CCB (lunches, diners, koffie 
bijeenkomsten en excursies) moet u lid 
of donateur zijn. Alleen de lezingen (in 
‘t Benoordenhuis) zijn ook voor ande-
ren dan leden en donateurs van de CCB 

toegankelijk, tegen betaling van € 5,-.
Aan de leden en donateurs van de CCB 
zenden wij onze tweemaandelijks 
nieuwsbrief persoonlijk toe. 

Lidmaatschap of donateurschap 
van de CCB
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 worden, moet u ook lid of donateur 
van de wijkvereniging zijn. U kunt zich 
aanmelden bij Rinia de Bruin (rinia.
db@zonnet.nl of tel. 070-3282477). 
Voor de CCB betaalt u per persoon per 
jaar € 9,50, naast uw contributie als lid 
of donateur van de wijkvereniging. 

Jan van Kreveld, 
06 47787109
jh.vankreveld@ziggo.nl
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 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
Adv. 185 x 80 mm.indd   1 27-12-13   16:26

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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Op een mooie zondagochtend mocht ik 
koffie drinken met onze nieuwe wijk-
agent: Hans van der Linde

Sinds wanneer ben je wijkagent bij ons?
Sinds begin april 2017 was ik verant-
woordelijk voor een deel van het 
Benoordenhout.  Het andere deel bleef 
bij mijn collega wijkagent Peter 
Hoogeveen.  Sedert medio maart 2018 
zijn er binnen het wijkagenten team 
verplaatsingen geweest waarbij ik als 
wijkagent ben aangewezen voor de ge-
hele wijk het Benoordenhout en 
Marlot. Peter Hoogeveen is vanaf die 
datum wijkagent geworden in een deel 
van het Bezuidenhout.

Wat is je eerste indruk van de wijk?
Een rustig uitziende woonwijk met veel 
groen waar mensen wonen, werken, 
ontspannen en hun privéleven leiden. 

Beschrijf eens een dag als wijkagent?
Per dienstverband is dit verschillend. 
De standaard werkzaamheden, zoals 
het lezen en beantwoorden van bin-
nenkomende mails, dagrapporten, in-
formatievoorziening, trends en het 
aanwezig zijn bij de dagelijkse brie-
fings, vormen het begin van mijn 
dienst. Bij de dagelijkse uitvoering 
maak ik vooraf een dagindeling van de 
meest belangrijke afspraken. Dit kan 
zijn met sociale netwerkpartners, be-
woners, winkeliers of andere instan-
ties. Afhankelijk van de afspraken ben 
ik verder actief in de wijk bezig. 

Binnengekomen berichten/meldingen 
van wijkbewoners hebben voorrang 
waarbij ik de melder telefonisch dan wel 
persoonlijk benader. De meest voorko-
mende meldingen uit de wijk zijn klach-
ten over hinderlijke/gevaarlijke ver-
keerssituaties, overlastproblemen, 
meldingen van onbeheerde fietsen/
bromfietsen/voertuigen of  verdachte 
omstandigheden/situaties. Afhankelijk 
van de aard/vorm van de binnengeko-
men meldingen wordt hierop door mij 
geacteerd. Dagelijks surveilleer ik door 
het Benoordenhout en Marlot en be-
zoek ik wijkbewoners, winkeliers, in-

stanties ,scholen of netwerkpartners. 
Tevens bezoek ik uit preventief oog-
merk verschillende aandachtslocaties 
in de wijk en onderzoek ik trends.

Aan het einde van de dienst adminis-
treer ik de verkregen informatie in ons 
bedrijfsprocessensysteem.

Hoeveel uur heb je achter elkaar 
dienst en hoeveel uur daarvan erva-
ren wij je als ‘blauw op straat’?
Ik werk negen uur per dienstverband, 
waarbij het niet altijd zeker is hoeveel 
uur ik in het ‘blauw op straat’ aanwezig 
kan zijn. Vaak heeft dit te maken met 
eventuele incidenten die zich plotsklaps 
kunnen aandienen.  In de waan van de 
dag kunnen zich veel incidenten voor-
doen.  Hierbij vormt de administratieve 
afhandeling  van zaken een grote rol.

Hoe bepaal je welk rondje je loopt/
fietst/rijdt?
Ik bepaal zelf hoe en op welke wijze ik 
de wijk in ga. Dit kan lopend, op de fiets, 
scooter of een surveillancevoertuig zijn. 
Een vast patroon van surveilleren houd 
ik er niet op na. Vaak is mijn surveillance 
patroon ook afhankelijk van het aantal 
aandachtspunten in de wijk.  

Zijn er overeenkomsten en verschil-
len met andere wijken?
Ik ervaar dat iedere wijk wel zijn eigen 
verschillen en bijzonderheden heeft. 
Regelmatig hoor ik dat bepaalde delen 
in de wijk het Benoordenhout  wel eens 

vergeleken wordt met de Vogelwijk in 
het stadsdeel Scheveningen.

Wat valt je op aan het Benoordenhout?
Ik ben van mening dat het Benoordenhout  
zich kenmerkt door de vele groengebie-
den en mooi aangelegde parken, lanen en 
wegen. De wijk straalt naar mijn mening 
een soort van rust uit waar het goed ver-
toeven is. Wijkbewoners mogen trots zijn 
om er te kunnen wonen. 

Een wijkagent kan moeilijk 24 uur 
per dag, zeven dagen in de week in 
touw zijn. Wie zorgt er voor onze vei-
ligheid als jij geen dienst hebt?
In eerste instantie is politiepersoneel 
van bureau Overbosch aangewezen 
voor de veiligheid in het 
Benoordenhout. Indien dit niet ge-
waarborgd  kan worden, wordt vaak 
een beroep gedaan op personeel van 
omliggende bureaus. Eveneens zijn er 
binnen het Benoordenhout  groepen 
wijkbewoners actief die het begrip 
‘veiligheid’ op een positieve wijze uit-
dragen. Denk hierbij aan bestaande  
WhatsApp-groepen die elkaar op de 
hoogte brengen van verdachtmakende 
bewegingen in de directe woonomge-
ving.  Ook zijn er beveiligingsbedrijven 
en andere instanties die zich bezighou-
den met de veiligheid in de wijk. 

Wellicht mis je een vraag waarin je 
iets kwijt kan dat je belangrijk vindt? 
Laat het me weten, nemen we die ook 
mee natuurlijk.
Er is de wens die zowel door de ge-
meente als vanuit de politie is uitgespro-
ken om vrijwilligers te werven voor het 
oprichten van een Buurt Preventie 
Team. Het zou mooi zijn als dit plan op 
termijn in het Benoordenhout gereali-
seerd kan worden.

Tot zover het interview met Hans van 
der Linde, onze wijkagent. Mocht u nog 
geen lid zijn van een Buurtpreventie 
Whatsapp, meldt u dan aan bij Wapp@
wvbn.nl en we nemen u graag op; hoe 
meer zielen, hoe meer veiligheid!

Daniella Gidaly

Onze wijk
Interview met Hans van der Linde, wijkagent
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl
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w w w . f e e l f i t d e n h a a g . n l

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE
Adverteren in het 
Benoordenhout?

Formaten en tarieven excl 6% BTW

1/1 pagina  Є 550,00 per plaatsing
1/2 pagina  Є 375,00 per plaatsing
1/2 pagina Є 375,00 per plaatsing
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/6 pagina Є 120,00 per plaatsing  

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

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

KENNIS, VAARDIGHEID EN COMMUNICATIE
Roever Bouw B.V. is een deskundig aannemersbedrijf voor verschillende bouw-
projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
ren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen van eigenaren, woning-
bouwcoöperaties en de zakelijke markt
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Symphonic Seniors-orkestleden blijven jong
Een aantal jaren geleden verscheen in 
ons mooie wijkblad een oproep van het 
Residentie Orkest (RO) aan senioren 
die graag zelf muziek in orkestverband 
willen maken om zich aan te melden, 
ook als ze nog nooit een instrument 
hebben gespeeld. Ik ben zelf een voor-
beeld naast anderen uit onze wijk die 
die wens in vervulling hebben zien ge-
gaan. Onder de professionele begelei-
ding van het RO is het Symphonic 
Seniors Leerorkest ontstaan. Helaas 
moest het RO om financiële redenen de 
begeleiding staken, maar de orkestle-
den waren zo enthousiast dat zij zelf-
standig zijn doorgegaan. Het orkest oe-
fent iedere twee weken op 
maandagmiddag onder de leiding van 
een professionele dirigent  in 
Zorgcentrum  Florence aan de 
Hofzichtlaan  in Mariahoeve. Het is al-
gemeen bekend dat activiteiten als zelf 
muziek maken door instrumenten te 
bespelen de geest - en het lichaam - 
jong houden.  Dat dit geldt voor de 
leden van Symphonic Seniors blijkt 
maar al te duidelijk uit bijgaande  foto 
van het orkest. De leden blaken van 
enthousiasme. 

Dit orkest bestaat nu uit 35 leden maar 
verwelkomt graag versterking. Dat be-
treft violisten, cellisten, koperblazers, 
hobo's, contrabas en nog meer. 

In het laatste nummer van ons wijk-
blad hebt u al een vergelijkbare oproep 
kunnen lezen van het Atelier Klassiek 
Orkest. Dit is een kleiner orkest, maar 
wij hebben veel gemeen. Menigeen 
speelt in beide orkesten, ook oefenen 
wij in dezelfde Florence locatie als 
hierboven genoemd. Er is dan ook geen 
sprake van concurrentie, maar eerder 
van wederzijdse versterking. 

Op ons repertoire staan arrangemen-
ten van componisten als Dvorak, 
Strauss, Mahler, Schubert en Händel 
maar ook eigentijdse stukken als de 
Sound of Music van Hammerstein. 

Gelet op het bereikte niveau is enige 
vaardigheid op het instrument 
vereist.,Maar dit is geen absolute be-
lemmering voor een aanmelding.

Indien u interesse hebt, kunt u zich 
aanmelden voor het bijwonen van een 
repetitie bij mevrouw Bertien Dekker 
uit onze wijk via symphonicseniors@
gmail.com. U kunt dan zelf proeven war 
Symphonic Seniors voor u te bieden 
heeft, namelijk met veel plezier met el-
kaar samen musiceren.

Ben Droste, Voorzitter

Hockeyclubs, hdm, HGC en Klein Zwitserland, ‘Rookvrij’
De drie verenigingen werken op meer-
dere punten samen onder de noemer 
‘Let’s Stick Together’. Vanaf 1 septem-
ber 2018 zijn deze clubs een rookvrij 
sportterrein. Rokers mogen voortaan 
alleen daar roken waar de club het toe-
laat, wat in de regel betekent buiten 
het terrein. 

De beweging ‘op weg naar een 
Rookvrije Generatie’ werkt toe naar 
een samenleving waarin we opgroei-
ende kinderen beschermen tegen ta-
baksrook en de verleiding om te gaan 
roken. 

Meer informatie 
rookvrijegeneratie.nl
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Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

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

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

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

formule voor u op maat gemaakt!

Breitnerlaan 243-245 • 2596 GZ Den Haag • 070-3698828
info@corpusmens.nl • www.corpusmens.nl

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

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  
070–205 56 34/06-23 26 32 46 
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVING A 
DOGGY 

DAY

Uitlaat- en verzorgingsservice
Dog walker and caretaker of your pet(s)

Sasha ter Haar
+31 (0)6 24 43 50 92
havingadoggyday@hotmail.com
www.havingadoggyday.com

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

BENOORDENHOUT 2018-5.indd   18 02-10-18   14:24



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201819

Proef   ‘Krachttraining‘ Buurthuis hdm geslaagd!
Mental coaching
Het idee om krachtsport voor ouderen 
bij het Buurthuis hdm te introduceren, is 
een succes gebleken. We kregen van 
Fysiofit voor deze zomertraining les van 
fysiotherapeut  Erik van Driel. Tijdens 
de eerste les in augustus kwam het men-
tale facet van de sport  ruim aan bod. 
Aan het overwinnen van de angst om 
aan een zware oefening te durven begin-
nen, ging een peptalk vooraf!

Pijngrens is essentieel
Deskundige begeleiding is noodzake-
lijk. Kleine stappen is het adagium! De 
coach ziet aan je houding wanneer de 
grens van je kunnen is bereikt, maar 
dat voel je zelf ook. Deze pijngrens is 
essentieel. Dit is het punt waarop het 
onbenutte deel van de spier wordt aan-
gesproken. Als je deze grens niet be-
reikt volgt er geen spierherstel. 
Wanneer je er te ver overheen gaat is 
er kans op blessures.

Opzet van de cursus
In totaal hebben veertig senioren mee-
gedaan, dertig dames en tien heren. Er 
is gewerkt in vier groepen van tien 
deelnemers. De zwaarte van de oefe-
ningen werd in de loop van de cursus 
langzaam opgevoerd. Er was regelma-
tig uitleg over welke spieren aan bod 
kwamen, het doel van de oefening, de 
juiste houding en wat er fout kan gaan. 
Korte en nuttige  informatie om het  
veilig sporten te garanderen!

Opdrachten
Vooraf kreeg iedere deelnemer een 
lijst met twaalf verschillende op-
drachten, die in een circuit moesten 
worden afgewerkt. Op deze lijst kon 
ieder het resultaat per toestel zelf   
aantekenen. Aan het eind van de cur-
sus kon de progressie  worden afge-
meten. Een leuke eigen betrokken-
heid, welke  met een korte vragenlijst 
werd besloten.

Enkele conclusies
Alle lof voor  coach Erik van Driel voor 
zijn deskundigheid, de individuele aan-
dacht  en de organisatie van de cursus.
Een meerderheid wil een herhaling van 
de cursus, maar dan wat langer. 

Nieuwe cursus
Het is een meer dan geslaagd experi-
ment geworden dat een vervolg krijgt. 
Gedacht wordt aan een nieuwe cursus 
van zes lessen met daarna  zes weken 
rust. Periodisering: afwisselend blok-
ken van inspanning en ontspanning!

Hierover is medio oktober meer be-
kend. Kom eens buurten in het 
Buurthuis hdm op woensdagmorgen 
voor informatie over deze nieuwe vorm 
van bewegen, die voor een prettige af-
wisseling zorgt in uw sportbeoefening.

Wijtze Bloksma, seniorsporter
buurtparticipatie@hdmonline.nl

Spel ‘Boef in de wijk’ in Haagse Hout
Donderdagavond 25 oktober
 2018 wordt er ingebroken in 
Benoordenhout.

Politie Haagse Hout en de Gemeente 
Den Haag organiseren voor de inwo-
ners van Haagse Hout op donderdag-
avond 25 oktober 2018 het interac-
tieve spel ‘Boef in de wijk’.

Het spel speelt zich af in de wijk 
Benoordenhout waar verschillende sce-

nario’s zullen plaatsvinden en een ‘boef’ 
zich heeft verstopt. Via de facebookpa-
gina van politie Haagse Hout worden tij-
dens het spel tips over de verdachte per-
sonen en locaties verzonden. Het spel 
laat buurtbewoners op een leuke manier 
kennismaken met verdachte situaties. 
Men kijkt met andere ogen naar de eigen 
woon- en werkomgeving. Als de ‘boef’ 
wordt gevonden komt de politie hem/
haar aanhouden.

Voor degene die de boef als eerste 
vindt is er een leuke prijs als beloning. 

We verzamelen om 19 uur bij het 
Maerlant Lyceum. Het spel zal rond 
20.30 uur eindigen. 

Komt u de boef vangen? 
Aanmelden is niet verplicht, maar wij 
vinden het wel leuk om van te voren te 
zien hoeveel mensen er mee willen 
doen. Volg het evenement ‘Boef in de 
wijk’ op de facebookpagina van politie 
Haagse Hout voor meer informatie.

Lezing in het 
Benoordenhout 

Maison Gaspard de Coligny

Hoor wie klopt daar kind´ren?
Op woensdag 28 november zal 
de dichter/theoloog Sytze de 
Vries een lezing houden over 

adventsmotieven in 
Sinterklaasliedjes. Deze liedjes 
zullen ook ten gehore worden 

gebracht. 

De lezing wordt gehouden in 
Maison Gaspard de Coligny en 
begint om 10.30 uur. De zaal is 

open vanaf 10.00 uur. 

Informatie en opgave bij de re-
ceptie van Gaspard, 070 - 
3747200. Entree is € 4,-

Maison Gaspard de Coligny, 
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 

10, 2597 GW Den Haag. 
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

Wereldwinkel Scheveningen
De fairtrade cadeauwinkel

Stevinstraat 149
2587 ED Den Haag
tel: 070-3060851

www.wereldwinkelscheveningen.nl
facebook.com/wereldwinkelscheveningen

Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht

Tegen inlevering van 

deze advertentie 

10% korting 

op non-food artikelen

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201820

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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Orgelconcerten in de Duinzichtkerk
Op 30 mei 1968 werd het door de 
firma Van Vulpen te Utrecht gebouwde 
orgel in de Duinzichtkerk in gebruik 
genomen. Het orgel is dit jaar dus vijf-
tig jaar oud. 

Ter gelegenheid van dit lustrum wordt 
in de komende maanden een drietal or-
gelconcerten georganiseerd. De concer-
ten vinden telkens op een zaterdagmid-
dag tussen 16.00 tot 17.00 uur plaats. 
Na afloop bestaat de gelegenheid om el-
kaar onder het genot van een glas wijn 
of fris in de kapel te ontmoeten. 

De orgelbespelingen zijn op:

Zaterdag 3 november 2018
Gert Boersma, ruim dertig jaar vaste 
cantor-organist van de Duinzichtkerk. 

Zaterdag 2 februari 2019
André de Jager

Zaterdag 18 mei 2019
Christiaan Ingelse. 

Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag. 

Cray, computer hulp en tips

Problemen melden via een app
De app Buiten Beter is een zeer han-
dige manier om snel problemen door 
te geven aan de gemeente.

U bent het vast wel eens tegengeko-
men: afval naast de container, loszit-
tende tegels of ontbrekende straatver-
lichting. Het beste wat u kunt doen is 
zo snel mogelijk een melding maken bij 
de gemeente van het euvel. Met de app 
Buitenbeter voor Android en Apple 
kunt u in drie gemakkelijke stappen 
een melding maken bij de gemeente 
waarna deze snel wordt opgepakt.

Met de app kunnen wij als buurtbewo-
ners de gemeente een handje helpen 
zonder dat er elke keer lange contact-
formulieren moeten worden ingevuld.

Vijf snelle tips voor betere 
wachtwoorden
Vaak kunt u lezen over de criminelen 
die actief zijn in onze wijk. Het onzicht-
bare gevaar is ook altijd aanwezig. 
phishing mails van de bank, verdachte 
advertenties en malafide links liggen 
op de loer. Wat nog belangrijker is dan 
een goede anti-virus bescherming, is 
een sterk wachtwoord.

Hieronder heb ik vijf vuistregels voor u 
op een rijtje gezet waarmee u het voor 
internetcriminelen haast onmogelijk 
maakt om uw accounts te kraken.

1. Uw wachtwoord mag geen oplo-
pende nummerreeks bevatten zoals:  
‘12345’, dan is hij makkelijk te 
kraken.

2. Als u hele woorden gebruikt dan 
kunt u deze halverwege onderbre-
ken met een leesteken of cijfer zoals: 
‘K0n&ijn’ of ‘W$rt3L’.

3. Gebruik voor websites waar uw fi-
nanciële of adres gegevens opgesla-
gen staan nooit tweemaal hetzelfde 
wachtwoord.

4. Het wachtwoord van uw e-mail 
moet zo complex mogelijk zijn want 
als uw inbox wordt gekraakt, dan 
kunnen hackers bij al uw andere ac-
counts een nieuwe wachtwoord 
aanvragen.

5. Schrijf uw wachtwoorden op pa-
pier en bewaar deze goed, dit dient 
als een analoge back-up.

Hebt u nog vragen over computers of 
over hoe u veilig het wereldwijde web 
kunt bedienen dan kunt u mailen naar 
info@crayvanzutphen.nl of via whatsapp 
met 06-27498551
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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 .nl

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

eversdijk

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

OPEN DAGEN

Door vele profeten zijn 'latere dagen' voorspeld waarin

enerzijds het materialisme hoogtij  zou vieren maar waarin

ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid

te redden van de ondergang. Mohammed (vrede zij met

hem)  voorspelde deze  tijd  tot  in detail. Gog en Magog,

materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van

vuur, zouden onheil stichten op aarde, terwijl de moslims

geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen. In die

omstandigheden zou deze gezalfde de enige uitweg zijn. 

De Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken

met de Messias: zijn leer van gebed en vergeving, en zijn

inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede

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

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

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

Alislam.org | Islamnu.nl

- Zondag 14 oktober       16:00 - 18:00

- Zondag 9 December     16:00 - 18:00
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Nooit te oud iets te leren!

Inderdaad, leeftijd speelt geen rol om 
nog iets nieuws te leren. Ik heb, na 
meer dan vijftig jaar niet durven, ein-
delijk geleerd om onder water te 
zwemmen en zelfs ook de borstcrawl te 
kunnen beoefenen. De heer Edy 
Korthals Altes, al 94 en sinds acht jaar 
blind, oefent zijn schoolslag. 

Wij hebben beiden les van Quinten 
Cieremans, zwemonderwijzer bij Max 
Health Club. Hij wordt door zijn leer-
lingen, kinderen en volwassenen, ge-
roemd om zijn geduld, het gegeven ver-
trouwen en de goede uitleg. Voor Edy 
betekent dat aan de arm van Quinten 
het zwembad in te stappen. En ik? Ik 
ging meteen tijdens de eerste les met 
het hoofd onder water!  

Quinten en Edy komen samen uit de 
herenkleedkamer. Langzaam lopend, 
uitleggend waar de traptreden zijn en 
het bankje is voor ons gesprek. Edy 
vertelt erover dat hij vroeger, tijdens 
zijn werkzame leven als ambassadeur 
in Madrid, wel veel heeft gezwommen. 
Onder de regelmatige slagen van de 
schoolslag werden alle muizenissen uit 
het ambassadeursleven overdacht en 

zelfs ook opgelost. In 1986 neemt Edy 
ontslag, omdat hij het niet eens is met 
de opstelling van Nederland inzake de 
wapenwedloop. In de paar minuten dat 
ik hem spreek gaat het naast het leren 
zwemmen met Quinten, ook over het 
aanzwengelen van de wapenwedloop 
zoals dit nu op het politieke wereldto-
neel wel lijkt te gebeuren. Hij publi-
ceerde in 2017 het boek ´Van havik tot 
vredesduif, diplomaat tijdens de koude 
oorlog´. Met uitgesproken statements 
over de samenwerking tussen moslims 
en christenen en de noodzaak van ver-
zet tegen de vercommercialiseerde en 
geseculariseerde westerse cultuur. 

Na het gesprek lopen zij samen het 
zwembad in, de flexbeam (een lange 
kleurrijke tube) wordt onder de armen 
en rond het hoofd gelegd, en dan 
zwemmen. Rustig aan, met Quinten er-
naast, hoort Edy dat hij recht ligt in het 
water en goed vooruitgaat. Bij de muur 
gekomen wordt er gedraaid en weer 
onder de zachte stem van Quinten ver-
trouwt Edy er volledig op dat hij, op 
zijn rug of op zijn buik, recht naar de 
andere kant zwemt. 

Tijdens het gesprek vertelde Edy mij 
dat hij echt voelt dat zijn conditie toe-
neemt. En dan ook nog het dagelijkse 
rondje in Clingendael met de thuiszorg. 

Op deze manier hoopt hij gezond en 
wel verder te leven, om nog veel van 
zijn kennis met ons te kunnen delen!   

Willemien de Vlieger-Moll

Quinten (links) en Edy,
met flexbeam, in het zwembad

foto´s, hockeyshoot.nl

Nieuwe hockeyvelden voor hdm
Op zaterdag 15 september werd het 
nieuwe seizoen voor hockeyclub hdm af-
getrapt. Tegelijkertijd werden nieuwe 
kunstgrasvelden op sportcomplex 
Groenendaal geopend door wethouder 
Sport, Richard de Mos. 

De Mos hield een korte toespraak bij 
deze feestelijke opening van de nieuwe 
velden. ´Qua ledenaantal is hdm al 
jaren de grootste sportvereniging van 
Den Haag. Hdm is een club waar top-
hockey en breedtesport mogelijk is. 
Hdm spreekt een woordje mee als het 
gaat om nationaal hockey – zie Dames 
1. De gemeente helpt een vitale sport-
vereniging als hdm graag waar moge-
lijk´. En verder; ´Ik wil hdm en al haar 

vrijwilligers feliciteren met de nieuwe 
velden en ik wens de club alle goeds en 
succes toe. Ik kom graag volgend jaar 
april of mei terug als Heren 1 de pro-
motie naar de hoofdklasse viert´.

BENOORDENHOUT 2018-5.indd   23 02-10-18   14:24



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201824

Opeens waren ze er! Het Benoorden-
hout beleefde eind jaren negentig een 
heuse invasie. Luidruchtige, wild vlie-
gende troepen fel groene vogels die 
door onze parken en boomrijke lanen 
scheerden. Lawaai-papegaaien werden 
ze al snel genoemd. Vreemdelingen die 
verdwaald waren? Nee hoor, het waren 
- in biologenjargon - ‘exoten’. De multi-
culturele samenleving in de vogelwe-
reld had er een soort bij. 

De naam? Halsbandparkieten. Je hoeft 
geen ervaren vogelaar te zijn om ze te 
herkennen. De vogels zijn groot, ze 
meten meer dan veertig cm van kop 
tot staart. Ze komen oorspronkelijk 
uit Azië en Midden-Afrika, net boven 
de evenaar. Daar leven ze in de jungle. 
Ze kwamen als volière- en siervogels 
naar andere streken. De Nederlandse 
verwilderde populatie is ontstaan in 
de jaren zeventig. In het Haagse 
Zuiderpark werd een eerste groepje 
gesignaleerd, vlak daarop ook in het 
Vondelpark in Amsterdam. In 2000 
werd het aantal broedgevallen in 
Nederland geschat op 220. Inmiddels 
telt ons land ca. 12.000 halsbandpar-
kieten. Ze wagen zich nauwelijks bui-
ten de Randstad. Onze loofbossen en 
parken lijken het meest op de omge-
ving waarin hun voorouders opgroei-
den. Hun Nederlandse Adam en Eva 
zijn uit volières ontsnapte of moed-
willig vrijgelaten vogels. Dat is niet 
uniek voor ons land: de halsbandpar-
kiet komt inmiddels voor in 35 landen 
verdeeld over vijf werelddelen. 

Angst voor het onbekende
En zoals altijd roept de komst van 
nieuwelingen vragen op. Het zijn ho-
lenbroeders, ze zijn groot, lenig, sterk 
en niet op hun snavel gevallen. Wat 
gebeurt er met onze spechten, kau-
wen en boomklevers? Wordt het vech-
ten om nestholtes in oude bomen in 
de parken en lanen? Houden in-
heemse soorten stand of worden ze 
verdrongen? Hebben ze eigenlijk wel 
natuurlijke vijanden of is ongebrei-
delde groei van de aantallen ons 
voorland? 

Onderzoek naar de opkomst van de 
halsbandparkiet en het effect daarvan 
op andere soorten wijst uit dat deze al-
lochtone dieren in rap tempo zijn inge-
burgerd. Ze hebben zich in de grote ste-
den in het Westen een vaste plaats in 
onze vogelwereld verworven en ja, ze 
bezetten nestholtes, maar een verband 
tussen een teruggang van andere soor-
ten holenbroeders zoals boomklevers, 
holenduiven en spechten, lijkt niet of 
nauwelijks te bestaan. Van de 12.000 
halsbandparkieten zijn in 2010/2011 
ong. 4.000 in Den Haag geteld. In 2004 
waren dat er ca. 3.475, dus met een ex-
plosieve toename van het aantal valt 
het wel mee. Lang niet alle vogels 
komen tot broeden. 

Van het Benoordenhout 
naar de Hofvijver 
Overdag zwerven de vogels in groepen 
door onze parken en plantsoenen. Maar 
slapen doen ze samen in grote groepen. 
Eén van de favoriete slaapplaatsen is de 
bomenrij op de Vijverberg in combina-
tie met het eilandje in de Hofvijver. 
Vanuit verschillende groengebieden in 

Den Haag trekken ze tegen de avond die 
kant op. Vogeltellers probeerden in de 
schemering de routes vast te stellen. Nu 
zijn vogels nogal wat sneller dan fiet-
sers, dus leverde het komische tafere-
len op. Fietsende vogeltellers – met hun 
blik meer omhoog dan op de weg – ach-
tervolgden de vogels op hun routes. 
Bijvoorbeeld vanaf het Vredespaleis, 
via de Paleistuin naar de Plaats en ver-
volgens naar de Hofvijver. 

Op hetzelfde moment trachtten enthou-
siaste Benoordenhoutse vogelaars de 
door de parkieten gevolgde route rich-
ting het centrum in kaart te brengen. Of 
ze daarbij het estafettemodel hebben 
gebruikt – een groep snelle vogels 
wordt achtervolgd door vogelwachters 
die in etappes de jacht van elkaar over-
namen –, dat zegt het verhaal niet… 

Onze Benoordenhoutse halsbandpar-
kieten vlogen via het Malieveld en het 
Korte Voorhout en bereikten zo de 
grootste slaapplaats van Nederland, 
het Binnenhof. Pardon, de bomen langs 
vijver ernaast natuurlijk. De vogeltel-

Buurtvogels
’t Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker… 

Halsbandparkieten
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lers hebben elkaar in de invallende 
duisternis op een haar na gemist. 

Bijzondere waarneming bij het 
Maerlant Lyceum 
Een aantal jaren geleden deed onze 
wijkgenoot Wim Kooij een bijzondere 
waarneming. Bij het Maerlant Lyceum 
bleef een aantal halsbandparkieten 
overnachten bij volle maan. Ze vertrok-
ken dus niet door richting de Hofvijver, 
de centrale slaapplaats voor vrijwel 
alle Haagse halsbandparkieten. Het is 
een verschijnsel dat we wel kenden 
van ganzen, die bij volle maan in het 
foerageergebied blijven overnachten. 
Af en toe vinden de vogelaars in onze 
wijk wel kleinere slaapplaatsen. Bij het 
Aloysius, het Provinciehuis, de 
Neuhuys- en de Hart Nibbrigkade. Ook 
was er sprake van een kleine slaap-
plaats in Clingendael. Of het verkennin-
gen voor permanente slaapplaatsen 
betreft of de plekken dienden als ‘step-
ping stones’ op weg naar de Vijverberg, 
is niet helemaal duidelijk.   

Raadsels 
De enorme opmars van de halsband-
parkiet in de Randstad is nog steeds 
een raadsel. Er zijn geruchten over een 
omgevallen vrachtauto met een trans-
port siervogels die vervolgens ontsnap-
ten, over het papegaaienvrouwtje dat 
vogels heeft uitgezet in het Vondelpark 
en over de vogelzolder van Sperry 
Remington, een onderdelenleverancier 
aan de Overtoom in Amsterdam van 
waaruit parkieten zouden zijn ont-

snapt. Echt weten doen we het niet. Nu 
is de halsbandparkiet lang niet de enige 
exoot. De mandarijneend, de fazant, de 
grote Canadese gans, de nijlgans, de 
rosse stekelstaart, de zwarte zwaan en 
de Indische gans zijn ook door toedoen 
van de mens onze vogelwereld binnen-
gekomen. Ze hebben zich succesvol ge-
vestigd. Het verschijnsel ‘invasieve 
soorten’ is niet nieuw. Al rond het begin 
van onze jaartelling namen de 
Romeinen de fazant in manden mee 
over de Alpen. Waarom? Vanwege de 
verse eieren, de fazant in de rol van kip. 
Ze ontsnapten en integreerden. Is het 

een exoot? Jazeker. Is de fazant inge-
burgerd? Ja, al 2.000 jaar. 

Foeke Zeilstra
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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

Steenks & van Deelen - advertentie 185 x 80.indd   3 03-01-17   11:06

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Wat is het toch een voorrecht om redac-
teur Boeken te zijn. Je ontmoet allerlei 
mensen, ieder met hun eigen verhaal. 
De afspraken zijn over het algemeen 
thuis, soms in een koffietent in de wijk. 
Thuis bij de auteur is het leukste, zoals 
ook het geval was bij Joop Scheffers. 
Een leuk smaakvol ingericht apparte-
ment. Terwijl hij de koffie maakte, kon 
ik om mij heen kijken. Oude foto´s van 
Zagreb en Belgrado, aquarellen van 
verre steden en een schilderij van een 
Indische vulkaan met sawa´s ervoor. 
Joop Scheffers heeft een jarenlange er-
varing als diplomaat in, u raadt het al, 
Zagreb en Belgrado, maar ook verder 
weg, zoals in Hanoi. Hij is ambassadeur 
geweest in Kroatië en Vietnam. 

In deze rubriek gaat het over het boek 
´Een leven zoals bedoeld´. Dit beschrijft 
zijn jeugd, studie en eerste werkervarin-
gen. Joop geeft nadrukkelijk aan dat het 
boek een roman is; niet alles wat erin 
staat is ook daadwerkelijk zo gebeurd. 
Dat is prettig voor een schrijver, je ver-
geet namelijk wel eens wat. De roman-
vorm geeft vrijheid in het beschrijven 
van gebeurtenissen en persoonlijke ont-
wikkelingen. Heel origineel en aanspre-
kend is de lijst met muzieknummers die 
achterin het boek staat opgenomen. 
Wanneer je er even over nadenkt, is het 
vaak de muziek die je herinnert aan een 
bepaalde periode in je leven. Zo ook bij 
Joop; het zijn veelal nummers van The 
Beatles, Lou Reed, Simon & Garfunkel, 
Jimi Hendrix, Pink Floyd, Dorus, The 
Blue Diamonds en David Bowie.

Een Indische jongen die op zijn veer-
tiende in Amsterdam beland, samen met 
broertje, zusjes, oma en ouders in een ap-
partement. Op de middelbare school 
vraagt een leraar interessante artikelen 
uit de krant te halen en deze in schriftjes 
te plakken. Leidend onderwerp: een 
grote interesse in ruimtevaart. Tijdens 
zijn studie rechten is hij hoofdredacteur 
van het ruimtevaart tijdschrift Spaceview. 
Hij reist met vrienden tweemaal naar 
Amerika in de tijd van de Apollo-
maanvluchten. Zo is hij getuige van de 
lancering van de Apollo 15 naar de maan 
vanaf Cape Kennedy. Er volgen meer rei-
zen, ook naar Rusland. Zijn hoofdredac-

teurschap van Spaceview opent deuren 
voor hem. 

In 1975 begint hij voor Buitenlandse 
Zaken te werken; zijn netwerken in 
beide grote landen zijn waardevol voor 
BZ. In 1977 wordt hij naar New York uit-
gezonden, om bij de Verenigde Naties de 
Nederlandse vertegenwoordiging te 
gaan versterken. New York, de stad waar 
naast het werk nog zoveel te ontdekken 
en te beleven is. Onder de tonen van bijv. 
Bruce Springsteen´s The promised land 
komt Joop uit de kast. Terug in Den Haag 
komt hij in rustiger vaarwater, ook door 
de ontmoeting met zijn vriend Martin. 
Joop blijft bij BZ werken om ook daar 
bijzondere momenten mee te mogen 
maken, zoals de uitzending van 
Nederlandse blauwhelmen naar Libanon. 

En later dus gevolgd door diverse plaat-
singen op ambassades. 

De roman is een beschrijving van een 
leven, een zoektocht naar een leven 
zoals bedoeld. Maar ook is het verhaal 
een middel om ervaringen door te 
geven. Een boek met uitleg over alle 
belangrijke zaken vanaf de jaren zestig 
tot 1985. Ervaringen die Joop graag 
doorgeeft in lezingen, ook op middel-
bare scholen. 

Een leven zoals bedoeld, roman, Joop Scheffers. 
Uitgever Paris Books, Bodegraven, 2018, 20 euro. 

Te koop bij Boekhandel Couvée-
Benoordenhaeghe, Paagman en te bestellen in 
alle boekhandels en online. 

Willemien de Vlieger-Moll

Boeken
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Cato is een eigentijdse organisatie voor 
ouderen en wij werken met een enthousiast 
vrijwilligersteam. Met aandacht voor elkaar. 
Kom ons vrijwilligersteam, de helpers van 
Cato, versterken! 
We verheugen ons op je komst!

Interesse? Stuur een mail of neem 
telefonisch contact met ons op en vraag 
naar onze vrijwilligerscoördinator.

Locatie Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150, 2594 AT Den Haag
T 070 - 767 13 00, E Vrijwilliger@cato-wwz.nl.

Sta jij als vrijwilliger met passie en plezier klaar voor onze ouderen?

Dan zitten wij te springen om jou!

  www.cato-wwz.nl       /catowwz       /company/cato

Cato is een eigentijdse organisatie voor 
ouderen en wij werken met een enthousiast 
vrijwilligersteam. Met aandacht voor elkaar. 

de helpers van 

Stuur een mail of neem 
telefonisch contact met ons op en vraag 
naar onze vrijwilligerscoördinator.

Bezuidenhoutseweg 150, 2594 AT Den Haag
 Vrijwilliger@cato-wwz.nl.

EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE 

ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

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

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

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
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Werken bij de Levenseindekliniek
Eén ding staat als een paal boven 
water: eens gaan wij allemaal dood.  
Als het meezit, wordt het een zachte, 
barmhartige dood.  Maar het kan ook 
tegen zitten, want soms nadert het 
einde met - zicht op- ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden. Bijvoorbeeld in de 
vorm van uitbehandelde kanker of een 
andere onbehandelbare ziekte zoals 
dementie.

Maar gelukkig leven wij in een land dat 
ons de mogelijkheid geeft te kiezen 
voor een waardig levenseinde in plaats 
van de hele weg van ondraaglijk en uit-
zichtloos lijden te moeten afleggen in 
vaak ‘mensonterende’ omstandighe-
den.  En die mogelijkheid betekent: kie-
zen voor euthanasie.

Een huisarts of andere behandelend 
arts mag euthanasie  uitvoeren, mits 
aan alle wettelijke criteria is voldaan. 
Maar hij of zij mag het ook weigeren.  
En soms doen artsen dat. In zo’n geval 
kan de patiënt of zijn naaste zich wen-
den tot de Levenseindekliniek.

Ik werd nieuwsgierig naar deze ‘kli-
niek’ die eigenlijk geen fysieke kliniek 
is, maar een landelijke stichting, die 
artsen en verpleegkundigen in dienst 
heeft, die in het hele land werkzaam 
zijn. Het toeval wilde dat ik onlangs 
een buurtgenootje, tevens een oude 
schoolgenoot van het Nederlands 
Lyceum tegen het lijf liep. Zij vertelde 
dat zij bij de Levenseindekliniek werk-
zaam is als verpleegkundige. Zo be-
landde ik aan de keukentafel bij Noor 
van den Bergh.  Zij heeft 23 jaar als di-
recteur van het mr L.E. Visserhuis ge-
werkt en besloot vorig jaar iets anders 
te gaan doen.  Op zoek te gaan naar 
parttime werk waar zij ‘iets nuttigs’ 
zou kunnen doen, werk ‘dat er toe 
doet.’ Zij legt mij uit hoe het daar bij de 
Levenseindekliniek in zijn werk gaat.

Stichting de Levenseindekliniek is in 
2012 opgericht. Het is een landelijke 
organisatie waarvan het kantoor in 
Den Haag zit. Hun doelstelling; mensen 
met een euthanasieverzoek, dat vol-
doet aan de wettelijke criteria, te hel-
pen als de behandelend arts niet in 

staat is om dit verzoek te honoreren. 
Een mond vol, wat betekent dit in 
praktijk? 

Meestal meldt de familie de patiënt na-
mens de patiënt aan voor het euthana-
sieverzoek. Allereerst is er dan een te-
lefonische intake, waarin duidelijk 
moet worden of er een medische 
grondslag is voor het verzoek. Daarna 
wordt het team (een arts en een ver-
pleegkundige) toegewezen aan de pati-
ent.  Het team en de patiënt maken 
kennis met elkaar, er volgt een uitleg 
wat de kliniek doet. Vervolgens vinden 
er een aantal gesprekken plaats. De ge-
spreksverslagen zijn heel erg belang-
rijk, hierin moet duidelijk worden dat 
er aan alle wettelijke eisen voldaan 
wordt;  bijvoorbeeld of de patiënt 
daadwerkelijk uit vrije wil tot dit be-
sluit is gekomen, of hij/ zij goed is 
voorgelicht over zijn ziekte, en dat de 
ziekte uitzichtloos is en er geen behan-
deling meer mogelijk is. Ook moet het 
ondraaglijke lijden van de patiënt in-
voelbaar zijn voor het team. Na gemid-
deld drie à vier gesprekken, - maar het 
kunnen ook veel meer gesprekken zijn, 
het hangt af van de complexiteit van 
het ziektebeeld - komt de SCEN-arts; 
een onafhankelijke arts die een advies 
geeft over het euthanasieverzoek, 
d.w.z. of hij /zij ook vindt dat het ver-
zoek voldoet aan alle wettelijke crite-
ria. Tot slot velt het multidisciplinair 

overleg van de Levenseindekliniek het 
laatste oordeel of er echt voldaan is 
aan alle wettelijke criteria.

De naaste familie –echtgenoot en/of 
kinderen -  wordt ook bij het hele pro-
ces betrokken. Laat het duidelijk zijn; 
euthanasie is een heel zorgvuldig 
traject.

Noor vertelt dat levenservaring erg be-
langrijk is; inschatten hoe de mens te-
genover je in elkaar zit. Het omgaan met 
elkaar, met de familie die vaak veel vra-
gen heeft.  Het is belangrijk, maar niet 
noodzakelijk, dat de naaste familie zich 
kan vinden in het euthanasieverzoek 
van hun naaste en hem of haar erin 
steunt.  Na het overlijden van de patiënt 
wordt de schouwarts gebeld. Euthanasie 
is tenslotte een onnatuurlijke dood. 
Deze arts constateert de dood en contro-
leert of het dossier compleet is. Want 
het dossier wordt daarna aan de 
Regionale Toetsingscommissie gestuurd 
en die toetst de euthanasieprocedure 
achteraf en geeft een officieel oordeel, 
namelijk of er ‘zorgvuldig’ of ‘onzorgvul-
dig’ is gehandeld... Daarna geeft de offi-
cier van justitie het lichaam vrij, voor 
een begrafenis of een crematie  

 Tijdens het interview heb ik veel opge-
schreven. Iedere keer weer benadrukte 
Noor dat de Levenseindekliniek zich 
aan de wettelijke regels houdt. De pati-

Noor en Willemien bij het interview, foto Michiel de Vlieger
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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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Zorg in de wijk
Evita organiseert, in samenwerking 
met neuropsycholoog Dr. Caroline 
Jurgens, werkzaam in HMC, locatie 
Bronovo, wederom een lezing rond het 
thema dementie. 

‘Vormen van dementie’, woensdag 14 
november van 10.00 tot 12.00 uur. 
Dr. Caroline Jurgens vertelt u meer 
over de eerste tekenen van dementie 
en over verschillende vormen van de-
mentie. Wat zijn de kenmerken van di-
verse soorten dementie en hoe daar-
mee om te gaan. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt ruim de 
tijd genomen voor het stellen van vra-
gen en om met elkaar in gesprek te gaan. 

U kunt zich aanmelden bij Nicole 
Bicker, n.bicker@evitalokaal.nl of op 
telefoonnummer 070-3141606

Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309a, 
2597 AJ Den Haag. 

Mantelzorgondersteuning
Zorgt u sinds kortere of langere tijd 
voor een van uw naasten? Dan kunt u 
bij Evita terecht voor mantelzorgon-
dersteuning. Gezamenlijk met een ge-
schoolde professional worden uw on-
dersteuningswensen geformuleerd en 
wordt een plan opgesteld, gericht op 
het verlichten van uw draaglast en het 
vergroten van uw draagkracht. 

Een begeleidingstraject bestaat uit mi-
nimaal twee en maximaal vijf gesprek-
ken van anderhalf uur. 

U kunt terecht voor: 
Advies en informatie over voorzienin-
gen en (financiële-) regelingen

Een luisterend oor (emotionele steun)

Praktische hulp (bijv. bij aanvragen 
van WMO-indicaties)

Ordenen en/of tijdelijk regisseren van 
de zorg.

Eventuele andere vragen kunnen altijd 
op voorhand besproken worden. Wilt u 
gebruik maken van deze dienst dan 
kunt u contact opnemen met Nicole 
Bicker, n.bicker@evitalokaal.nl of 
070-3141606. 

Caroline Jurgens

ent moet echt ondraaglijk en uitzicht-
loos lijden wat dan ook door het team 
is aangetoond.  ‘En’ – zegt zij enigszins 
streng –‘ laat het duidelijk zijn: de 
Levenseindekliniek doet niet aan eu-
thanasie verzoeken bij ‘voltooid leven’.  
Dat is iets heel anders, daar is geen 
wettelijke regeling voor.  Euthanasie bij 
een voltooid leven is strafbaar, en dat 
moet zo blijven vindt zij zelf.’ Noor 
praat met passie over de bijzondere 
momenten die zij meemaakt, met pati-
enten, de familie en de artsen. Zij bena-
drukt ook nog dat het hebben van een 
wilsverklaring heel belangrijk is bij de-
menterende mensen, die een euthana-
sie verzoek doen. 

Het gesprek geeft stof tot nadenken: 
‘moet ik niet ook eens een wilsverkla-
ring gaan regelen?’  Wat zou ik doen als 
ik ondraaglijk zou lijden?’  Zou ik het 
überhaupt aandurven euthanasie, je 
doet het niet zomaar, het is een onom-
keerbaar besluit.  Daarom vraagt de 
arts ook altijd nog een keer op het al-
lerlaatste moment, vlak voor de uitvoe-
ring; ‘Weet u het echt zeker’…

Meer informatie vindt u op de verhel-
derende website, levenseindekliniek.nl. 

Willemien de Vlieger-Moll
Wilsverklaring
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.sa�ergroep.nl

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

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

PROFESSIONELE 
EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS

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
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Thérèse Schwartzestraat
Thérèse Schwartze (1852-1918) was 
een bijzonder succesvol portrettist. Ze 
schilderde die portretten in olieverf en 
met pastelkrijt en maakte daarnaast 
voor de kunsthandel ook genretaferelen 
en stillevens. Ze woonde haar hele leven 
in Amsterdam. Haar reputatie was zo 
groot dat ze vele Haagse opdrachten 
kreeg, onder meer van de koninklijke fa-
milie. Die faam zorgde in 1925, zeven 
jaar na haar overlijden, voor ‘haar’ straat 
in het uiterste puntje van het Uilennest, 
dicht tegen de buitenplaatsen Ooster-
beek en Clingendael aan. Haar roem was 
toen al enigszins tanende. Haar fraaie 
portretten van vrouwen steunden sterk 
op de elegante mode van het fin de siè-
cle met grote voyante hoeden, veel kant 
en strikken. Haar mansportretten waren 
veel soberder van toon en gaven zo een 
beeld van de ernst en verantwoordelijk-
heden van de voorgestelden. Die beeld-
taal was omstreeks 1925 al achterhaald. 
De vrouwen droegen lichtere en comfor-
tabele kleding zonder al te veel franje, 
maar wel met opvallende juwelen. Bij de 
mannen kwamen er vaak kleuren in 
plaats van een monochrome achter-
grond, met daarbij een verwijzing naar 
het beroep zoals een uitzicht op een stuk 
van hun bedrijf. Portretten zoals Jan 
Sluijters die maakte of de Haagse kun-
stenaar Piet van der Hem zetten de toon.

De roem van Thérèse Schwartze was 
zeker niet onterecht. In de laatste de-
cennia is de aandacht voor haar werk 
sterk gestegen. Die roem rust op drie 
belangrijke pijlers. Allereerst was de 
kunstenares buitengewoon goed in 
haar sociale contacten wat haar mak-
kelijk opdrachten bezorgde. Ook was 
zij op dat moment de enige in 
Nederland die het werken met pas-
telkrijt tot in de puntjes beheerste. Bij 
werk in die kwetsbare techniek kon 
een buitengewoon losse toets bereikt 
worden. Een fraai voorbeeld is het por-
tret van Mia Cuypers, een dochter van 
de architect van het Centraal Station en 
het Rijksmuseum in Amsterdam (zie 
afbeelding). De oosterse elementen die 
de voorstelling een aparte sfeer geven, 
zijn te verklaren. Het pastel werd ge-
maakt in 1886 voor Mia’s vader toen zij 
uiteindelijk mocht trouwen met 

Frederick Taen-Err-Toung, een niet-ka-
tholieke handelaar uit Dresden met 
een Chinese achtergrond. Ook in deze 
vrouwenbeeltenis paste Schwartze 
haar vertrouwde methode toe om het 
portret wat sprekender te maken. Ze 
gaf de ogen van haar geportretteerden 
naar verhouding iets groter weer en 
omlijnde ze wat nadrukkelijker. Daarbij 
trok ze de mondhoeken van de zitters 
iets op zodat er een vage glimlach ont-
stond. Dat de geportretteerden zo een 
wat levendiger uitdrukking kregen, be-
wijzen foto’s van hen uit dezelfde tijd.

Het leven van Thérèse Schwartze lijkt 
zonder grote  veranderingen te zijn 
voort gegleden. Ze was zoals veel vrou-
welijke kunstenaars tot ongeveer 1880 
een leerling van haar vader, de van oor-
sprong Duits-Amerikaanse portret-
schilder Johannn Georg Schwartze 
(1814-1874). In 1875-1876 studeerde 

ze in München. Waarschijnlijk in die-
zelfde tijd kreeg zij een liefdesrelatie 
met de invloedrijke journalist Anton 
van Duyl (1829-1918). Hij deed veel om 
haar vooruit te helpen in haar werk, 
maar was reeds gehuwd. Pas in 1906, 
na het overlijden van zijn vrouw in een 
psychiatrische kliniek, konden de ge-
liefden trouwen. De productie van 
Thérèse Schwartze was bijzonder 
groot: ongeveer 1000 werken in 40 jaar. 
Uit de registratie die ze bijhield van 
haar verkopen blijkt dat ze omstreeks 
1880-1890 ongeveer 600 à 1000 gul-
den voor een geschilderd portret kreeg. 
Pastels waren aanvankelijk goedkoper, 
maar bleken zo populair dat ze de prijs 
verhoogde tot het niveau van de olie-
verven. Later, na ongeveer 1915, moest 
zij die bedragen verlagen, maar zij 
stierf als een zeer bemiddelde vrouw.

Robert-Jan te Rijdt

Portret van Mia Cuypers, 1886. Pastel, 71 x 56 cm. Particuliere collectie.
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International Corner
Two Sons of Engelandvaarders
Two stories of Soldiers of Orange
The Engelandvaarders were the coura-
geous men and women (mostly in their 
early twenties), who decided to fight 
the Germans and Japanese by travel-
ling to England. They either did this by 
crossing the North Sea by very unsea-
worthy, small boats or overland, by 
foot, bike, train or bus. For those who 
chose this second method, it could take 
several months or even years as they 
were often arrested along the way and 
put in jail. Once in England they were 
interrogated by both the British and 
Dutch Intelligence Services to make 
sure that they were not spies. After 
that they were trained to be a soldier, 
an aviator or a spy to fight against the 
occupier. 

All in all, they believe that there were 
about 2600 Engelandvaarders (of 
whom 1700 reached England). Erik 
Hazelhoff Roelfzema is the most fa-
mous of these Soldiers of Orange and 
the one who became an advisor to the 
Queen in England and wrote a book 
about his experiences. The musical – 
Soldaat van Oranje – now playing in 
the TheaterHangaar in Katwijk is based 
on this book.

This article tells the story of two of 
them. I came to it by a chance meeting 
at the Bus 18 stop on Laan van 
Clingendael, where I saw Jurek 
(George) Saryusz Makowski, a friend of 
my late husband. When we began chat-
ting, he told me about the fairly new 
Museum Engelandvaarders in Noord-
wijk and how he was helping to give it 
some publicity.

Since George stems from a Polish father 
and Dutch/Danish mother and his father 
was also an Engelandvaarder, I immedi-
ately asked if I could interview him for 
this magazine. That led to him introdu-
cing me to Paul Bartelings, the son of the 
96-year old Charles Bartelings, also an 
Engelandvaarder. Paul is presently on 
the board of the Museum Engeland-
vaarders in Noordwijk. 

These are the stories of their fathers’ 
struggles during World War II.
George’s father, Witold Saryusz 
Makowski – known as ‘Tolo’ to friends 
– was born in 1912 (interestingly in St. 
Petersburg, where his family lived for a 
short time). After his military service 
in Poland, he joined the diplomatic 
corps and in August 1939 received a 
posting as Vice-Consul in Amsterdam. 
His life would change forever one 
month later, when Germany invaded 
Poland on September 1, 1939. 

What followed was many months of 
uncertainty, working first as a liaison 
for the Polish government between 
Polish army units in France and the 
British and American Embassies in The 
Hague. Due to a chance encounter on a 
train ride from France, he met the sis-
ter of Harald van der Straaten, who 
worked for the British Iron & Steel 
company. Mr. Van der Straaten was able 
to provide him with some employment 
at this company and at that time Tolo 
also met his daughter, Mary Ann, who 
later would become his wife. 

When the Netherlands was forced to 
capitulate to the Germans in May 1940, 
it became obvious to Tolo that it was 
time to fight back. But the only way of 
doing that was to try to escape out of 
the Netherlands to join the Polish units 
in Scotland. His first attempt was via a 
canoe from Katwijk in April 1941 with 
the Dutchman Pim van Doorn. 
Unfortunately, the weather turned 
nasty and they feared they would go 
under. But miraculously a Katwijk 
fishing boat came to their rescue and 
they were saved. 

At another time, he tried first by walking 
via Belgium to France, but he was arres-
ted near Lyon in the train by the French 
authorities. Tolo luckily was able to es-
cape and return to Holland. In April of 
1942 he was again arrested – this time 
by Gestapo agents who stormed into his 
room in Amsterdam in the middle of the 

night. He was sent to a concentration 
camp in Amersfoort, where he under-
went considerable torture. Thanks to his 
participation in the 1936 Berlin 
Olympics, as an accomplished eques-
trian for Poland, he was recognized by 
one of the camp guards, who amazingly 
freed him in August 1942. 

There is so much more to tell of Tolo’s 
story, but his son George can tell it 
more extensively, as he often is asked to 
talk to school groups or adults about 
his parents’ time during the war. Suffice 
it to say here that Tolo never did return 
to Poland, which by war’s end was 
under communist rule. He did, howe-
ver, work tirelessly for the Polish com-
munity in the Netherlands, as well as 
the Polish Catholic Organization here. 

George Makowski has had an internati-
onal life, starting when his career with 
the Holland Bank Unie and Price 
Waterhouse brought him to Salvador/
Bahia in northern Brazil in 1966, then 
Brussels for 23 years before settling in 
1997 in Benoordenhout. 

Paul Bartelings is also an international 
as he was born in Bronxville, New York 
of Dutch parents. When he was three, 
the family repatriated back to the 
Netherlands, but he has always re-
tained his American nationality. Since 
then he has lived in Amsterdam, 

Charles Bartelings
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Düsseldorf, Leiden and Rijswijk before 
settling in Benoordenhout thirteen 
years ago.

His father, Charles Bartelings is an 
Engelandvaarder, who is still living and 
active at 96 years old. Born in Sumatra, 
Dutch East Indies, (Indonesia today), 
he came to Holland to attend high 
school in Zutphen. He then moved to 
The Hague and started studying at the 
Polytechnische School here and lived in 
a room by himself in Duinoord. 

Waking up on May 10, 1940 to the 
sound of anti-aircraft guns, he realized 
that the German invasion had begun 
and his life would take some drastic 

turns. Immediately after the Dutch ca-
pitulation, he began helping the resis-
tance by distributing illegal pamphlets. 
He also built and distributed many 
anti-interference devices so that his 
contacts could listen to Radio Oranje. 
After being betrayed by a friend and 
thus arrested by the German police, 
when freed after interrogation he made 
up his mind to flee to England because 
he could no longer do anything in 
Holland.

On the 28th of April 1942, he left with 
Paggy Bisschop with only rye bread, 
cheese and sugar with them. What fol-
lowed was more than a year and half of 
travelling – either by hiding in a freight 
train or walking – through France, 
Northern Spain, back to Switzerland, to 
Portugal and finally Gibraltar, where he 
could board a boat to England. He ar-
rived there on 5 November 1943. 

During this journey, he spent several 
times in jail, but somehow was always 
able to escape. To disguise the fact that 
he was Dutch, he called himself Charlie 
Brooks.

Once in England he was not sent back 
to Holland, but Australia to help with 
the freeing of Nederlands-Indië from 
the Japanese, which happened soon 
after the USA dropped the atom bombs. 
In 1948 he returned to the Netherlands, 
finished his studies (this time law in 
Leiden) and went to the USA, where he 
would remain for thirteen years. 

Both Paul Bartelings and George 
Makowski wanted to honor their fa-
thers and all the other Engeland-
vaarders; one by helping in the crea-
tion of the Museum Engelandvaarders 
in Noordwijk and the other by putting 
up a sculpture in Katwijk.             >>>>>

Paul Bartelings and Jurek Makowski

Tolo Makowski - 1940

Eddy Jonkers Charlie Bartelings
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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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The Expat Committee of 
Benoordenhout has arranged a

visit to the Clingendael Institute
located in Park Clingendael

Wednesday, 21 November, 16:00
Limited space available

R.S.V.P. vanloopik@casema.nl

Museum Engelandvaarders: the idea 
for a museum came from the Soldier of 
Orange, Eddy Jonker and Jos Teunissen 
of Erfgoed Leidschendam – an organi-
zation which upholds the cultural-his-
torical heritage of this town - offered a 
boatyard, which could be used for such 
a museum. Negotiations started back in 
2011, but in 2012 Noordwijk an-
nounced that they also had space in a 
former munitions bunker, located on 
the Bosweg 15. The decision was made 
– Noordwijk was chosen, actually very 
appropriate as many of the Soldiers of 
Orange left from the beaches of 
Noordwijk. King Willem Alexander ope-
ned the museum in September 2015. 

The realization of a sculpture began in 
2011. ‘The ‘Engelandvaarders Katwijk 
Foundation’ was created with the goal 
to have a remembrance in Katwijk for 
all the Engelandvaarders who attemp-
ted to cross over the North Sea, inclu-
ding the eleven attempts by canoe from 
the Katwijk beaches. After a six-year 
fundraising campaign, the monument 
became a reality. On the 10th June 
2017 the sculpture, created by the ar-

tist Juriaan van Hall and entitled 
Freedom Forward, was unveiled in the 
presence of Tolo’s son and grandson.

Next year it will be 75 years since D-Day 
and the Museum Engelandvaarders 
plans all sorts of extra exhibits to com-
mentate this time in history. However, 
one can still visit now and view all the 
‘hands-on’ exhibitions and interactive 
projects, of interest to young and old. 
There are of course tours offered as well. 
Everything in the museum is in English 
and Dutch, and soon in German. In order 
to experience the dedicated efforts of 
both these men, honoring their fathers 
and all the resistance workers during 
the war, I urge you all to view first the 

sculpture in Katwijk, situated along the 
boulevard, and afterwards the museum 
in Noordwijk on the Bosweg 15. And if 
time allows, there is also the Atlantikwall 
Museum, located some 200 meters from 
the other museum.

I was totally impressed by the dedica-
tion of these two gentlemen and the 
bravery of their fathers. I hope that all 
will appreciate that as well.

Georgia Regnault

museumengelandvaarders.nl
atlantikwall.nl

Freedom Forward
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Al als vierjarig meisje flaneerde 
Henriëtte Dijkinga in een lichtgeel 
tweedjasje met bijpassend hoedje, ont-
worpen door haar moeder.  
Modebewustzijn is haar dan ook met 
de paplepel ingegoten. Inmiddels is 
Henriëtte een vrouw van naam en 
faam, ook buiten de landsgrenzen; 
vooral dankzij haar ontwerpen van ex-
clusieve, kwalitatief hoogwaardige da-
meshoeden. ‘Een vrouw mooi maken, 
vind ik het leukste wat er is!’

Het volgen van een haute-couture op-
leiding, in Amsterdam, was voor 
Henriëtte een logische stap gezien haar 
voorliefde voor mode en opvallende 
kledij. Na de voltooiing daarvan ging ze 
aan de slag als ontwerpster en kleedde 
als zodanig diverse ‘bekende dames’. 
Toch miste ze iets. ‘Het was een een-
zaam bestaan. Af en toe ging ik naar 
Parijs voor het kopen van stoffen, maar 
verder werkte ik vooral alleen in mijn 
huis. Ik besloot daarom het roer om te 
gooien. Ik toog naar Milaan en Parijs en 
kocht daar een collectie prachtige hoe-
den. Terug in Nederland ging ik zelf aan 
de slag. Als starter maakte ik altijd ele-
gante, maar ook ‘gekke’ dingen en dat 
leverde publiciteit op. Zo groeide mijn 
bekendheid en daarmee mijn bedrijf.’

Vijfentwintig jaar later is Henriëtte een 
absoluut fenomeen. Klanten uit het 
binnen- en buitenland weten haar te 
vinden in haar huis én atelier aan de 
Jan van Nassaustraat 48. ‘Mijn man en 
ik wonen hier al 43 jaar. Ik geniet nog 
elke dag van het wonen hier. Uniek aan 
dit huis zijn onder andere de acht me-
daillons die op het plafond op de be-
gane grond te zien zijn. Deze tonen een 
‘stripverhaal’ van een jager met hoed 
en hond die een hert dood.’ 

Niet altijd had Henriëtte haar atelier 
aan huis. ‘Ik heb een periode een win-
kel gehuurd aan de Maliestraat. Daar 
heb ik een klantenkring opgebouwd en 
mensenkennis opgedaan. Ik denk er 
met ontzettend veel plezier aan terug, 
ook vanwege het leven om de winkel 
heen. Het geheel had een Parijsachtige 

sfeer; het was zó gezellig.’ De klanten 
van toen weten haar ook te vinden in 
het Benoordenhout, waar het eveneens 
sfeervol en bovendien eenvoudig par-
keren is. Daarnaast is Henriëtte regel-
matig te gast in televisieprogramma’s, 
op ‘party's’ en organiseert zij shows 
waar top mannequins haar ontwerpen 
tonen, waaronder jaarlijks in Grand 
Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

De uitvoering van de exclusieve hoe-
den die Henriëtte ontwerpt, vindt 
onder meer plaats in haar ateliers in 
Parijs en Brussel. ‘Ik werk altijd met 
jonge mensen. Mijn klanten variëren 
ook van jong tot oud. Soms komt er een 
golf van adel uit Engeland over voor 
een huwelijk of Ascot bijvoorbeeld. En 
laatst was er een hockeyclub uit de om-
geving waarvan een groot aantal dames 

een hoed bij mij kocht.’ Ook neemt 
Henriëtte diverse vrouwelijke leden 
van de Eerste en Tweede Kamer ‘onder 
haar hoede’ voor Prinsjesdag.

Het werk schept Henriëtte nog altijd 
het nodige genoegen. ‘Als een vrouw 
een hoed opzet, staat, voelt en gedraagt 
ze zich anders. Als ik iemand binnen 
zie komen, weet ik meteen wat voor 
een hoed passend is. Dat is te danken 
aan mijn haute-couture achtergrond.’ 
Langzaamaan brengt Henriëtte haar 
collectie terug, maar van stoppen is 
vooralsnog allerminst sprake. ‘Een 
vrouw mooi maken, geeft nog altijd 
enorm veel voldoening. Ik vind het zó 
leuk als iemand blij is met haar hoed. 
Dat drijft mij nog iedere dag!’

Emilie Maclaine Pont

Interview
Henriëtte Dijkinga

Henriëtte Dijkinga, foto Bert Heeren
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage • Neem nu contact op voor een vrijblijvende
afspraak of kom in de winkel langs!! Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl 
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In 1923 studeerde Tilly Talboom-Smits 
(1902-1978) als pianiste af aan het 
conservatorium. Met een aantal jonge 
leerlingen van het conservatorium 
startte zij een orkestje, dat al snel 
onder haar bezielende leiding uit-
groeide tot het eerste jeugdsymfonie-
orkest van Den Haag en van de wereld. 
De orkestleden repeteerden op zater-
dagmiddag. Op 14 april 1923 vond in 
theater Diligentia aan het Lange 
Voorhout het eerste concert plaats. 
Vanaf het prille begin gaf het orkest in 
de Haagse regio concerten, maar de 
meeste vooroorlogse optredens von-
den plaats in Diligentia

Tilly Talboom-Smits was niet alleen de 
oprichter en dirigent van het orkest, 
maar ook de zakelijke leider. Toen Tilly 
Talboom-Smits in 1963 besloot de diri-
geerstok neer te leggen na het 40-jarig 
jubileum, betekende dit niet het einde 
van het jeugdorkest. Na verschillende 
proefdirecties ontving orkestlid Lex 
Veelo de dirigeerstok. Onder de bezie-
lende leiding van Lex Veelo (die lang in 
het Benoordenhout heeft gewoond) 

groeide het jeugdorkest enorm. Om de 
grote aanwas van het orkest op te van-
gen, startte in 1969 een apart junioren-
orkest. Hierin begonnen orkestleden 
die jonger dan zestien jaar waren.

Inmiddels bestaat de vereniging uit zes 
enthousiaste orkesten/ensembles en 
bijna 400 leden. In 2010 heeft Marcel 
Geraeds het dirigeerstokje overgeno-
men van Lex Veelo, die meer dan 40 
jaar het jeugdorkest (16-22 jaar) heeft 
geleid en veel voor de vereniging heeft 
betekend. Het juniorenorkest (12-16 
jaar) wordt al meer dan 25 jaar geleid 
door Lex Blankestijn. Naast deze twee 
grote orkesten is er ook een strijkers-
ensemble, het voorbereidend orkest 
(10-14 jaar), het basisorkest (8-12 
jaar) en voor de jongste musici het 
strijkorkest (7-10 jaar). 

Vereniging Hofstads JeugdOrkest is 
niet alleen het oudste jeugdorkest van 
Nederland, maar zelfs van de hele we-
reld, op de voet gevolgd door het jeug-
dorkest uit Portland USA (1924). Dit 
jaar hebben we het 95-jarige bestaan 

gevierd. We sluiten het jubileumjaar af 
met een extra feestelijk Promenade-
concert op 11 november a.s. in het 
Zuiderstrandtheater. 

Het jaarlijkse Promenadeconcert wordt 
samen met de SSA, een samenwerkings-
verband van serviceclubs Lions en 
Rotary uit de regio Den Haag, georgani-
seerd. Voor sommigen musici van het ju-
nioren- en jeugdorkest is het de eerste 
keer dat zij in een grote zaal en voor een 
groot publiek mogen spelen. 

Kenmerkend voor het Promenade-
concert zijn het hoge muzikale niveau, 
de energie en het enthousiasme van de 
jonge musici en het gevarieerde, vlotte 
programma. We hopen weer veel bezoe-
kers te ontvangen!

Promenadeconcert 11 november 
2018,14.30 uur, Zuiderstrandtheater

Kaartverkoop via 
zuiderstrandtheater.nl

Podiumkunst 

95 jaar Hofstads JeugdOrkest
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De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

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

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

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

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

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

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

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

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

Miranda Delis MA, T 06-20340451
E benoordenhout@afterscool.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adv Wijkblad Benoordenhout logo.pdf   1   28-08-18   14:09

Ook in   
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Ook in  
Benoordenhout

SAMEN GROEI JE 
VOOR TWEE

2SAMEN.NL 

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
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Ingezonden Brief
Aan alle hondenbezitters
Daar lag ik dan, ineens languit op de 
grond in Clingendael. Ik was een 
rondje aan het hardlopen. Het was 
een warme vrijdagochtend in augus-
tus, ik was nog geen kilometer van 
huis. Ik rende op het voetpad tussen 
het hondenveldje en de sloot. Ineens 
keek ik verdwaasd om me heen. Ik 
had niets gezien of gehoord, niets 
onder m’n voeten gevoeld waarover ik 
had kunnen struikelen, maar ik lig op 
de grond. Achter mij zie ik een grote 
zwarte gemuilkorfde hond staan. 
Naar het baasje moet ik langer zoe-
ken. Zij staat 30 meter verderop en 
doet niets. Nog niet bijgekomen van 
de schrik roep ik tegen haar: ‘Haal die 
hond hier weg, haal hem weg!’ Ze 
roept de hond, maar die luistert niet. 
‘Kom maar hierheen, kom maar even 
spelen’, zegt ze dan. Verbaasd denk ik: 
spelen? Je moet je hond een standje 
geven. Hij heeft mij van achteren aan-
gevallen en omver gelopen. Pas na 
een minuut of wat komt ze iets dich-
terbij, alsof ze nog even moest naden-
ken of dat nodig was. De afstand is 
nog steeds een meter of tien als ze 
zegt: ‘U bent oké, toch?’ Nou, dat was 

ik niet echt. Op mijn suggestie om 
haar hond aan te lijnen, krijg ik het 
antwoord: ‘Dit is het enige stuk waar 
ze los mogen lopen.’ Daarmee lijkt ze 
de risico’s die anderen lopen te willen 
rechtvaardigen. Ze lijnt wat schoor-
voetend de hond aan. Voor de vorm. 
Want nog geen drie minuten later 
komt dezelfde hond weer achter mij 
aan. Dit keer zie ik het baasje ook 
niet, maar krijs zo hard tegen de hond 
dat die eieren voor z’n geld kiest en 
omdraait.

Lieve hondenbezitter, weet u, ik hou 
ook van honden. Echt! Tegelijkertijd 
vind ik Clingendael een plek waar ie-
dereen van moet kunnen genieten. 
Jong, oud, sportief èn hondenbezitter. 
U bent als hondenbezitter wel verant-
woordelijk voor het gedrag van uw 
hond. Zoals ik dat ook ben voor het 
gedrag van mijn kinderen. En net als 
bij kinderen, moet je honden opvoe-
den. Het is niet de eerste keer dat ik 
door een hond wordt lastig gevallen. 
Ik ben ook wel eens gebeten door een 
hond. Dus daarom de volgende 
overweging:

Waarom grijpt een hondenbezitter 
niet in? Dat doe je als ouder toch ook. 
Als een kind iets doet wat niet ge-
wenst is, dan wijst een ouder hem of 
haar daarop. En dan biedt het kind of 
de ouder daarvoor excuses aan. 
Waarom mag een hond mij omver 
lopen of bijten? Waarom wordt een 
hond daar niet op gecorrigeerd? En 
bovenal: waarom worden er geen ex-
cuses gemaakt?

Het liep, waarschijnlijk door de muil-
korf, goed af met alleen wat schram-
men en een stijve spieren van de 
schrik. Tot slot wil ik een compliment 
maken aan de hondenbezitters die het 
wel snappen. Wiens honden om me 
heen dartelen, maar waarvan de hon-
denbezitter begrijpt dat dat niet han-
dig is voor hardlopers. Zij die hun 
honden dan direct terugroepen en 
wiens honden dan braaf luisteren. 
Petje af voor deze hondenbezitters!

Een hardlopende hondenliefhebber! 

BENOORDENHOUT 2018-5.indd   43 02-10-18   14:25



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201844

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

WIJ ADVISEREN JE GRAAG OP 
GEBIED VAN VERF, BEHANG, 
RAAMDECORATIE, GORDIJNEN, 
VLOEREN EN NATUURLIJK KLEUR.

RAAMDECORATIERAAMDECORATIE

MUURVERFMUURVERF

VLOERENVLOEREN
KARPETTENKARPETTEN

JOUW STIJL DANKZIJ ONS ADVIES
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Eredivisie op tennispark WW?
In het Benoordenhout is op het aller-
hoogste niveau gevoetbald, gehockeyd, 
getafeltennist, gerugbyd, gegolfd en 
met de boog geschoten. Maar bijna ie-
dereen is vergeten dat een tennisclub 
die op park WW speelde op een haartje 
na landskampioen is geworden. Nee, 
het gaat ditmaal niet over de Oranje 
TC. Het betreft een bijzondere fusiever-
eniging, die een kortstondig leven heeft 
geleid. 

In 1968 besloten de TV Lucky Stroke 
en de RK TV Groen Geel een competitie 
fusie aan te gaan. Beide verenigingen 
beschikten over enige zeer sterke spe-
lers, maar net niet voldoende om apart 
het hoogste niveau te behalen. TV 
Lucky Stroke was een middelgrote club 
met Park Berg en Dal als thuishaven, 
dus aan de zuidwestkant van Den Haag. 

TV Groen Geel was oorspronkelijk be-
gonnen als tennisclubje van het Aloysius 
College. Het had zich losgemaakt van de 
paters net als de voetbalclub Graaf 
Willem II en hockeyclub Groen Geel. Na 
enkele omzwervingen was de rooms-ka-
tholieke club op tennispark Marlot gaan 
spelen, maar het leek het bestuur eind 
jaren zestig verstandiger naar tennis-
park WW te verhuizen. De club be-
schikte over uitmuntende spelers als 
Peter Blaas en de sterk opkomende Paul 
van Min. Om een team op het hoogste ni-
veau te vullen, waren echter zes topspe-
lers nodig, vier heren en twee dames. 
Lucky Stroke stond voor dezelfde op-
gave. Met de jonge Fried Schmitz in de 
gelederen beschikte de club over een 
potentiële Davis Cupspeler. Het waren 
zijn beste jaren; hij verloor zeer weinig 
wedstrijden.

Fried Schmitz: ‘In 1970 werden we 
kampioen in de hoofdklasse B. Ria 
Houps had ons team versterkt en zij 
speelde erg goed. Het jaar daarop 
maakten we ons debuut in de eredivi-
sie en we versloegen bijna alle teams. 
Louk Sanders had ons team versterkt. 
Het ging uiteindelijk tussen de METS 
en ons. Ik wist Marian Laudin te ver-

slaan, maar we hadden pech. Net die 
dag bleek Blaas een stijve nek te heb-
ben, wat hem enorm belemmerde. We 
stonden 5-4 voor toen de duisternis in-
viel. De beide mixeden moesten later 
gespeeld worden. Maar de sfeer was er 
uit, we verloren en werden tweede van 
Nederland.’

De voorzitter van Lucky Stroke had een 
slimme afspraak gemaakt: alleen als 
Groen Geel over een echt centre court 
beschikte, zou men op de WW thuis-
wedstrijden spelen. Op de WW lag zo’n 
fraaie baan links bij binnenkomst, 
maar die had Groen Geel niet gehuurd. 
Ruilen met de huurder van juist die 
baan bleek niet mogelijk. Wat een pech. 
Het bleef op de WW slechts bij trainen 
op eredivisie niveau.

Na dit jaar was het feest voorbij. Enkele 
spelers bleken moeite met elkaar te 
hebben gehad. Bovendien lonkten an-
dere clubs met grotere geldbedragen. 
Tot die tijd hoefden clubs niet over een 
enorm budget te beschikken. Hooguit 
overhandigde een eerzuchtige voorzit-
ter een envelopje uit eigen zak aan de 
lokale sterspeler. Het slijk der aarde 
ging echter in toenemende mate de va-

derlandse tenniswereld beheersen. Het 
team viel uit elkaar. In februari van 
1972 meldden diverse kranten op hun 
sportpagina’s dat de tennisclub leeg 
was gelopen. De Lucky Stroke/Groen 
Geel-combinatie hield op te bestaan. 
Lucky Stroke vroeg vrijwillige degra-
datie aan en claimde een plaats in de 
eerste klasse; Groen Geel nam niet 
eens de moeite om een speciale klasse 
aan te vragen. Zo kwam er een einde 
aan het toptennis op de WW. Alleen de 
Oranje TC speelde in die jaren nog eens 
om een plek in de hoofdklasse, maar 
moest het afleggen tegen het opko-
mende Leeuwenberg met nationaal 
kampioen Niek Fleury in de gelederen.

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

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XIX

Lucky Stroke
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Kleinschalige sneeuwschoen- en 
wintertochten  komende winter!

Wandel mee met de gediplomeerde en ervaren wandelgids 
Frederike Bloemers. Geheel  verzorgde tochten naar de Alpen! 

Meerdaagse huttentochten en dagwandelingen. 
Informatie en Nieuwsbrief: bergwandelen-bloemers.nl/contact

Aquarel te koop

Aquarel  Anton R. Mauve Jr. te koop, 
vraagprijs €750,- belangstellenden gaarne contact opnemen 

via bettygosschalk@gmail.com of 070 324 59 36

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.

Wij gaan samen met u eten!

Graag komen wij ons voorstellen 
(06-52540372 / info@leefleuk.nl)

Wij zorgen voor een leuke dag.
Sta versteld van wat we nog meer samen kunnen ondernemen.

www.leefleuk.nl   

Haute Couture Hoedenshow
Henriëtte Dijkinga organiseert in de Prachtig in Kersttooi 

versierde Grand Hotel “Huis ter Duin”, Noordwijk een show met 
Topmannequins. De mannequins showen Hoeden, Capes & 

Halssierraad met Marabouveertjes.
In de Gezellige “van Diepeningen Lounge” om 16.30 uur.

Vrijdag 28 December 2018  - Gratis entree!

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

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

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

Organiseren, coördineren en 
begeleiding van verbouwingen

Heeft u geen tijd of ziet u er tegenop?
Irene Ruysch neemt het u uit handen. 

www.ireneruysch.com
irene.ruysch@kpnmail.nl

06 218 049 28

(Vergader)ruimte te huur in 
Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar.
Voor informatie

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

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

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

Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12,50 over
op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout
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Bridge Quiz - Een afspel probleem
Als zuid speel je 3SA, west komt uit met «H.
Voor het welslagen van 3SA moet je op z'n minst 9 slagen maken.
In een sanscontract tel je eerst het aantal vaste slagen.
Je hebt in totaal 8 vaste slagen: 1 in «, 2 in ª en 5 in ©. 
Dus dient er nog 1 slag ontwikkeld te worden.
De klaverkleur is de aangewezen kleur om dat te doen.
Maar als je van slag gaat, dan zullen de tegenstanders op z'n minst nog 
4 slagen in schoppen maken en je bent dan down.
De enige en risicovolle oplossing die overblijft, is een snit over ªV.
Na «A speel je ªA, voor het geval de ªV sec zit  bij oost.
Daarna raap je de vijf ruitenslagen op en speel je een harten naar ªB. 
Als de snit lukt dan heb je in totaal 9 slagen en dus 3SA gemaakt.

Noot: Als de hartensnit niet lukt, dan ben je op z'n minst 2 down. Maar 
voor het binnenhalen van de manche is het de moeite waard om dat 
risico te nemen.

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

N
OW

Z

« 62
ª AHB
© VB43
¨ 9842

« A4
ª 985
© AHT95
¨ HVB

Na vorige keer een “gouwe ouwe” nu een stelling 
uit een zeer recente partij. Wit speelt en wint. 

Oplossing probleem 154
1.Tf6!! (na 1.e5 kan zwart zich verdedigen met 1.. 
f5!) 1… Kg8 2.e5 h6 3.Pe2! 1-0 (Niet 3.Txd6 Dxe5! 
Indien nu 3… Pb5 4.Df5 of 3… Lxf6 4.Dxh6) 
Fischer-Benkö, kampioenschap USA, New York 
1963/64

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

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

Spellen
Schaakprobleem 155                                                            Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 155 
XABCDEFGHY 
8-+-sn-+-tr( 
7zppmk-zp-vlp' 
6-+-+q+p+& 
5+-+-zP-+-% 
4-+-+N+-+$ 
3zP-+-+N+Q# 
2-+-+-zPPzP" 
1+R+-+-mK-! 
xabcdefgh 

 
Na vorige keer een “gouwe ouwe” nu een stelling uit een zeer recente partij. 
Wit speelt en wint. 
 
Oplossing probleem 154: 1.Tf6!! (na 1.e5 kan zwart zich verdedigen met 1.. f5!) 
1… Kg8 2.e5 h6 3.Pe2! 1-0 (Niet 3.Txd6 Dxe5! Indien nu 3… Pb5 4.Df5 of 3… Lxf6 
4.Dxh6) Fischer-Benkö, kampioenschap USA, New York 1963/64 
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

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

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

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

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

	

Ons	brood	en	banket	is	nu	ook	te	verkrijgen	aan	de	
Weissenbruchstraat	150	

(in	het	voormalige	pand	van	Bakkerij	Vos)	
Brood,	banket,	Haagsche	specialiteiten,		
Taarten	en	coffee	to	go!	Pinnen?	Ja	Graag!	
Weissenbruchstraat	150		
Tel.	070-324	82	32	www.bakkerijhessing.nl	

Bakkerij	Hessing	in	het	Benoordenhout	
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Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
voor 4 personen

5 ons pandan rijst
150 gram spekreepjes
2 sjalotjes
1 bosje bosui
nasi goreng boemboe 
bij voorkeur van Indonesia Baru
2 kipfilets
2/3 tenen knoflook
50 ml ketjap, 
2 el sambal, 
2 el gembersiroop

Bereiding
Zet eerst de rijst op, wij doen dat in een 
stomer. Snij ondertussen de kipfilets in 
gelijke stukjes, strooi er wat peper en 
zout overheen, marineer ze in de ket-
jap, vermengd met sambal, geperste 
knoflook en gembersiroop. Zet even 
opzij, ongeveer een uur. Doe de 
spekreepjes, bij voorkeur, in een wok 
en bak die lekker uit en voeg er de ge-
snipperde sjalotjes aan toe. Als die gla-
zig bruin zijn, voeg dan de boemboe 
toe en meng deze met een glas water. 

Als de rijst klaar is, kan die ook in de 
wok en moet het geheel gemengd wor-
den met wat sambal erbij. Aan het eind 
nog even de gesneden bosui er door-
heen scheppen en de nasi goreng is 
klaar. Rijg de kipfilet stukjes op saté-
stokjes en grill deze op de grill; totdat 
ze mooi bruin zijn en gaar van binnen. 
Serveer het met wat atjar ketimoen 
(zoetzure komkommer), kroepoek en 
een gebakken ei. Deze schotel staat al 
vanaf de opening, ruim 32 jaar geleden, 

op onze kaart en is nog steeds een po-
pulair gerecht. Onze buurtgenoot Jaap 
de Hoop Scheffer eet niet anders dan 
deze nasi goreng schotel als hij met 
zijn vrouw Jeannine bij ons komt eten! 

Chiquita van Tol
Restaurant Runners
Van Hogenhoucklaan 168
Tel. 070-3281010

Culinair - Recept van Restaurant Runners 
Nasi Goreng 

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den Haag 
website: wvbn.nl
twitter: @wvbn.nl / facebook: facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

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

Penningmeester
Jolanda Messerschmidt-Otten 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries - Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

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

Wijkcentrum 
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 - 324 05 72
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

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

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

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer H. van Bommel
070 – 328 02 01

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

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

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
Algemeen informatienummer 14070
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

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

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

Ouderenconsulent Benoordenhout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-205 25 60
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl
 
Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

Telefooncirkel 55+
Mevr. Cecile Bouts,
c.bouts@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

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

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

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

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

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 Hans van der Linde 

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres. www.adpatres.nl

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

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

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

Een hilarische familiekomedie Very rich, very famoushnt.nl

za 20 & zo 21 oktober Koninklijke Schouwburg

DE 
 VREKKIN VREKKIN 8-88

jaar
Of: hoe overleef ik mijn rijke moeder

regie Noël Fischer
tekst Jibbe Willems
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Dit is Nelisse.
Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

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

Goed makelaarschap 
zit 'm in de details.
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