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Beste buurtgenoten,

Het jaar loopt ten einde, en daarmee ook mijn eerste jaar als hoofdre-
dacteur van dit blad. Een goed jaar, waarin ik nieuwe wijkgenoten 
leerde kennen en mooie bijdragen ontving voor het wijkblad. Veel 
dank daarvoor! Ook dit nummer heeft weer volop te bieden, waaron-
der het eerste deel van een serie over scholen in het Benoordenhout, 
een artikel over de Dierenambulance en prachtige foto’s van de in-
tocht van Sinterklaas.

Zoals aan het eind van het jaar gebruikelijk is, hebben ook wij ‘goede 
voornemens’ voor het nieuwe jaar. In 2019 en 2020 herdenkt ons 
land het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. In het 
vorige nummer las u over het Oranjehotel en in deze editie gaat 
‘Buurtvogels’ over de lotgevallen van vier vogelvrienden in oorlogs-
tijd. Ook in 2020 willen we stilstaan bij deze periode. Heeft u per-
soonlijke herinneringen of kent u verhalen over het Benoordenhout 
in oorlogstijd? Laat het ons weten en mail naar wijkblad@wvbn.nl.  

Verder denken we aan een nieuwe kroniek over markante gebouwen 
in onze wijk. Deze kroniek zal per aflevering één gebouw belichten, 
met aandacht voor de architectuur, de functie en de gebruikers. De ge-
dachte is om een groepje auteurs te vormen die samen deze kroniek 
verzorgen, waarbij het onderzoek- en schrijfwerk verdeeld wordt. 
Wilt u hieraan meewerken? Stuur dan een bericht naar het bovenge-
noemde mailadres.

Maar voor het zover is, hebben we nog feestelijke dagen voor de boeg. 
Van harte wens ik u mooie kerstdagen toe en alle goeds voor 2020!

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

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

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

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

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

menselijke maat.

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

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

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

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

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

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

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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HMC Bronovo
De minister voor Medische Zorg, Bruno 
Bruins, wil graag op de hoogte gehouden 
worden van de initiatieven en het proces 
van het HMC die gaan leiden tot de in-
richting van de toekomstige gezond-
heidszorg, ook in onze wijk. De wijkver-
eniging heeft zich hierbij van het begin 
af aan betrokken gevoeld en getoond. De 
al langere tijd bestaande praktijk bij 
ruimtelijke ordening-projecten in het 
Benoordenhout om omwonenden te be-
trekken door middel van klankbord-
groepen heeft het HMC geïnspireerd om 
met alle stakeholders, inclusief wijkbe-
woners, in gesprek te gaan. 

Het HMC heeft ook onze wijk uitgeno-
digd om, tijdens zogenaamde zorgta-
fels, mee te denken over hoe de toe-
komstige zorg ingericht zou kunnen 
worden. Dit betrekken van alle stake-
holders bij het inrichten van gezond-
heidszorg is een novum in Nederland, 
vandaar de interesse van de minister, 
maar ook van de Tweede Kamer. Op 3 
december jl. is een tussenrapport van 
het HMC hierover aan de minister aan-
geboden, waarbij de wijkvereniging is 
uitgenodigd. Vanwege onze betrokken-
heid bij het proces staat er ook een in-
terview met ondergetekende in het 
rapport. Echter, bij het schrijven van 
deze column is niet bekend wat er in 
het rapport zelf staat en daarom zal de 
aanwezigheid van de wijkvereniging bij 
het aanbieden aan de minister afhan-
gen van de inhoud. Het enige dat voor 
ons telt is dat de gezondheidszorg ade-
quaat ingericht is en recht doet aan de 
samenstelling van onze wijk.

In dit wijkblad zijn twee ingezonden 
brieven opgenomen die over dit onder-
werp gaan: één van de groep Droste 
c.s., die een gezondheidscentrum in het 
Benoordenhout voorstaat (Park Bro-
novo) en één van een groep die zich 
verzet tegen het sluiten van HMC 
Bronovo, ‘Bronovo moet blijven’. De 
eerste is begonnen met haar huiswerk 

over de haalbaarheid van plannen en is 
nadien in gesprek gegaan met de wet-
houder, het HMC-bestuur en andere 
stakeholders. Ze zijn bereid hun plan-
nen aan te passen als die maar leiden 
tot het doel: een gezondheidscentrum 
in de wijk op het terrein van het hui-
dige Bronovo. De tweede groep, ‘Brono-
vo moet blijven’, neemt duidelijk stel-
ling en roept de hulp van bewoners en 
politiek in om het Bronovo-ziekenhuis 
open te houden als volwaardig zieken-
huis met een volledige afdeling spoed-
eisende hulp en intensive care. Het is 
hoopgevend dat beide groepen de poli-
tiek scherp houden. Een bekend spreek-
woord luidt: het maakt niet uit of de 
kat wit of zwart is, als hij maar muizen 
vangt. Ofwel: wij zijn blij met elk initia-
tief dat leidt tot effectieve zorg voor 
onze wijk en haar bewoners. 

ANWB
Het is al weer een tijd stil rond de 
nieuwbouwplannen van de ANWB. Ons 
is te kennen gegeven dat de ANWB zich 
aan het heroriënteren is op hun huis-
vesting (van het hoofdkantoor) en dat 
de nieuwbouwplannen lagere prioriteit 
krijgen. Naar wat wij ervan gezien heb-
ben, waren de plannen voor de herin-
richting van het hoofdkantoor ambiti-
eus. Ze zouden moeten leiden tot een 
hoofdkantoor dat innovatief voor me-
dewerkers en leden is en niet in de laat-
ste plaats met een duurzaam karakter.

De eerste ‘kennismaking’ van de wijk 
met de nieuwbouwplannen van de 
ANWB was voor de laatste onverwacht 
heftig. We zijn alweer wat maanden ver-
der en bij de laatste bijeenkomst tussen 
wijkvereniging, omwonenden en ANWB 
bleek dat we, ten opzichte van de regel-
gever gemeente Wassenaar, hetzelfde 
belang hebben. De kou is echter nog niet 
uit de lucht. De stikstofproblematiek is 
ook hier een spelbreker. Wat zeker niet 
helpt, is dat de gemeente begonnen is 
met de afbraak van het openbaar ver-
voer in het Benoordenhout, zodat mede-

werkers weer hun auto in gedreven wor-
den. Heroriëntatie op huisvesting houdt 
in dat alle argumenten nog eens afgewo-
gen worden. Dan wordt de vraag rele-
vant hoeveel de ANWB moet investeren 
om al haar plannen te kunnen verwe-
zenlijken op deze locatie. De optie ‘ver-
huizen uit het Benoordenhout’ is nooit 
echt van tafel geweest. We zijn er niet 
gerust op: we hebben nu een koninklijke 
organisatie in de wijk die wil investeren 
in de relatie met de buurt, maar wat de 
toekomst zal brengen is ongewis.

Chance Pennington de Jongh

Van de Voorzitter

 foto Esther Hessing
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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
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Nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van openbaar vervoer (OV) in Den Haag. 

De gemeente Den Haag is momenteel 
druk bezig om na te denken over de 
toekomst van het OV in Den Haag. Dat 
is begrijpelijk. Het aantal inwoners en 
reizigers in (en naar) de stad Den Haag 
blijft naar verwachting stijgen en de 
huidige infrastructuur voor auto, fiets 
en OV is daar niet op berekend. De ge-
meente heeft daarom een plan gemaakt 
dat ‘Schaalsprong OV’ heet. Dit plan 
richt zich op het stedelijk gebied in en 
rondom Den Haag en raakt daarbij ook 
het OV in het Benoordenhout.  

Op verzoek van de CDA-fractie heeft de 
wijkvereniging de hoofdnotitie gelezen 
en gereageerd op de (zeven) uitgangs-
punten die de gemeente hanteert voor 
toekomstig OV. Bij onze reactie hebben 
we uiteraard de recente ervaringen 
meegenomen rond het opheffen van 
buslijn 18. 

Dit zijn de zeven uitgangspunten 
van de gemeente
1. We investeren in de snelheid en de 
kwaliteit van de hoofdassen van het 
OV-systeem.

2. We versterken de combinatie van OV, 
fietsen en lopen.

3. Verstedelijking en de combinatie van 
OV, fietsen en lopen gaan hand in hand.

4. We investeren in de aantrekkelijk-
heid van het OV.

5. Het OV-aanbod past bij de vervoers-
behoefte van de reiziger.

6. Efficiënter gebruik van middelen.

7. Doe het samen!

Dit zijn de drie belangrijkste 
opmerkingen van de wijkvereniging 
in reactie hierop
Het belangrijkste uitgangpunt van de 
‘Schaalsprong OV’ is het investeren en 
intensiveren van een aantal dikke lij-
nen; zogenaamde ‘corridors’. Dat zijn 
de volgende drie: de Koningcorridor, 
de Leyenburgcorridor en Oude Lijn. 
Wij hebben aandacht gevraagd voor 
het OV naast deze drie dikke lijnen. 
Daar wordt in de hoofdnotitie niets 
over gezegd. De wijkvereniging vindt 
dat iedereen in Den Haag gebruik moet 
kunnen maken van het OV. Daarom 
moet er niet alleen geïnvesteerd wor-
den in een drietal hoofdlijnen maar 
ook in OV-verbindingen die dunner 
bezet zijn. Dit is nodig, omdat het OV 
een belangrijke maatschappelijke en 
sociale functie vervult. 

Wij steunen het uitgangspunt dat het 
‘OV-aanbod moet passen bij de ver-
voersbehoefte van de reiziger’, maar we 

maken ons na het lezen van de toelich-
ting enige zorgen hoe dit uitgewerkt zal 
worden. In de toelichting staat namelijk 
dat ‘het OV-systeem met andere moda-
liteiten wordt verweven tot een inte-
graal mobiliteitssysteem’. Betekent dit 
dat er straks geen OV meer beschikbaar 
is op loopafstand? Moeten we in de toe-
komst dan met de auto en of fiets naar 
een OV-knooppunt om daar op de tram 
te stappen? En sluit het OV-aanbod 
daarmee wel aan bij de vervoersbe-
hoefte van de reiziger? 

De wijkvereniging krijgt de indruk dat in 
de ‘Schaalsprong OV’ te veel de nadruk 
wordt gelegd op ‘het efficiënter gebruik 
van middelen’. In dat uitgangpunt schuilt 
ons inziens het risico dat hiermee be-
paalde mensen en wijken worden uitge-
sloten van OV. Weegt efficiëntie en ren-
dabiliteit voor de gemeente zwaarder 
dan toegankelijkheid van het OV? Alles 
lijkt verder te draaien om het ophogen 
van de snelheid. Maar waarom moet de 

Ruimtelijke ordening
Toekomst van het openbaar vervoer 
in Den Haag lijkt weinig sociaal 
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Wij staan u met raad en daad bij in geval van 
zowel commerciële als particuliere (ver)huur-, 
(ver)koop-, (ver)bouw-,  VvE- en overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

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

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg 
thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen. 
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen 
voeren, zijn er psychogeriatrische en somatische verpleeg-
plaatsen in zeven kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg 
nodig? Wijkbewoners zijn van harte welkom in ons restaurant.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Als u dit leest, zitten we in midden in 
de kerstsfeer en vlakbij het jaar 2020 
(wat een bijzonder getal!). Rond de 
verschijningsdatum van deze afleve-
ring van het wijkblad houden wij onze 
traditionele kerstlunch (14 december), 
nadat we in de afgelopen maanden een 
Chinees buffet, een Spaans tapasbuffet 
en een wildbuffet hebben gehouden, 
alles georganiseerd door Jos Bierlaagh. 

Op 5 september jl. namen we na veer-
tien jaar bijzondere inzet afscheid van 
onze vertrouwde excursiecoördinator 
Marjolein Schröeder. Tijdens een druk-
bezochte, gezellige receptie in ‘t Benoor-
denhuis (zie foto's) werd zij voor haar 
enorme inzet tot lid van verdienste be-
noemd en droegen velen ruim bij voor 
mooie afscheidscadeaus. Uiteraard zijn 
de excursies, nu onder leiding van Gonne 
Palm en Rozemarie Verheij, onvermin-
derd doorgegaan, en wel naar Paleis 
Soestdijk, het Singer Museum, Museum 
Bronbeek, de Hermitage, het Dordrechts 
Museum, het Stedelijk Museum Alkmaar 
en Museum De Lakenhal, meestal voor 
een bijzondere tentoonstelling. 

In ‘t Benoordenhuis verzorgden we twee, 
als altijd zeer gewaardeerde, lezingen 
van kunsthistorica Marjolijn van Delft en 
verder lezingen over onze nationale hel-
den Johan van Oldenbarnevelt en Baruch 
Spinoza. 

Die laatste lezing heeft al geleid tot extra 
bezoeken aan het Haagse Spinozahuis 
en de Spinoza Vereniging. 

Wat staat u te wáchten? 
Op 20 december a.s. houden we een ex-
cursie naar het Space Expo in Noordwijk, 
wat u kan helpen ons oneindige heelal 
en de ruimtevaart beter te begrijpen. 

Op 16 januari 2020 treedt wijkgenoot 
Dolf de Vries, bekend acteur/auteur, in ‘t 
Benoordenhuis op met een ‘Vertelling.’ 
Ook in ‘t Benoordenhuis geeft Karl Hoorn 
op 13 februari een presentatie over de 
historische ontwikkeling van het open-
baar vervoer in en rond Den Haag. Het 
tijdstip van aanvang is beide keren 14.30 
uur, het maximum aantal deelnemers 50.

Ik kan nog niets melden over onze ex-
cursies en diners in januari en februari. 
Het programma daarvan is begin de-
cember 2019 vastgesteld, een maand 
na de datum voor het inleveren van de 
kopij voor het wijkblad. U kunt het vol-
ledige, actuele, programma wel vinden 
in de nieuwsbrief voor januari-februari 
2020, die we dezer dagen in papieren 
vorm en digitaal aan onze leden sturen. 
Het staat ook op de website van de 
wijkvereniging: zie  wvbn.nl > 'Contact-
Club Benoordenhout' > 'Nieuwsbrief 
ContactClub Benoordenhout'.

Voor het deelnemen aan onze excursies 
en buffetten moet u lid of donateur van 
de CCB en tevens lid of donateur van de 
wijkvereniging zijn. Voor hen zijn onze 
lezingen; de lezingen zijn óók toegan-
kelijk voor anderen voor € 5 per keer. 
De jaarcontributie van de CCB is € 9,50, 
die van de wijkvereniging € 12,50. Bij 

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

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

snelheid overal omhoog? Voor sommige 
OV-lijnen is dat helemaal niet wenselijk, 
omdat je hiermee het OV uit de woon-
wijken haalt. Dat is juist de plek waar 
mensen het liefst hun reis beginnen. Van 
deur tot deur.

De komende tijd zullen wij de plannen 
en vervolgstappen nauwlettend volgen 
omdat deze uitgangspunten ons aller-
minst geruststellen dat het OV in het 
Benoordenhout hierdoor beter wordt. 

Elisabet Molenaar 
Bestuurslid Ruimtelijke Ordening 

Afscheid van Marjolein Schröeder

foto 070fotograaf.nl
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DuurSaam
Voorbereiden voor de energietransitie. Doet u mee?
Stichting Duursaam Benoordenhout en 
de wijkvereniging werken samen met 
tientallen vrijwilligers aan een plan om 
onze wijk voor te bereiden op de over-
gang naar duurzame bronnen voor ener-
gie in de hele wijk. Begin 2020 organise-
ren we de derde wijkbrede bijeenkomst 
om u op de hoogte te stellen van alle 
vorderingen die we maken en de plan-
nen die we hebben ontwikkeld om de 
wijk voor te bereiden op de overgang.

Die overgang lijkt ver weg omdat deze 
verwacht wordt in de periode 2030 tot 
en met 2050. Daarmee lijkt de nood-
zaak om nu iets te doen niet aanwezig. 
Het tegendeel is waar. Alle voorberei-
dingen die we nu treffen, zorgen er-
voor dat we in de toekomst uit meer 
mogelijkheden kunnen kiezen om over 
te stappen op duurzame energiebron-
nen. Daarom staan we in dit artikel stil 
bij de zaken waar u direct mee kunt 
beginnen. 

Allereerst betreft dit het beter isole-
ren van onze huizen. Isoleren helpt 
om minder energie te gebruiken en uw 
energierekening omlaag te brengen. U 
doet er in ieder geval goed aan om te 
beginnen met het dichten van kieren 
en gaten, het isoleren van warme lei-
dingen en het vervangen van gloeilam-
pen door led-lampen.

Omdat de toekomstige warmtevoorzie-
ning waarschijnlijk van een lagere aanle-
vertemperatuur is, is het belangrijk om 
te beoordelen of uw huis ook bij 70 gra-
den comfortabel aanvoelt. U kunt dat 
doen door uw cv-ketel terug te zetten 
naar 70 graden. Hier hebben bewoners 
uit de Vruchtenbuurt afgelopen winter 
ervaring mee opgedaan. Zeventig bewo-
ners in de Vruchtenbuurt hebben hun cv 
teruggezet naar 70 graden om te zien 
wat er met het gevoel van comfort in 
huis gebeurt als de ketel op een lagere 
temperatuur ingesteld staat. 

Alhoewel de doelgroep te klein was om 
harde conclusies te trekken, blijkt uit 
deze pilot dat het mogelijk is om hui-
zen met een temperatuur van 70 gra-
den warm te krijgen. De gemeente Den 
Haag heeft aangekondigd dit initiatief 
(Zet ‘m op 70) uit te breiden naar tien 
wijken in Den Haag. Stichting Duur-
saam Benoordenhout heeft onze wijk 
opgegeven als kandidaat. Nadere infor-
matie over de inhoud en planning volgt 
op de website van de stichting.

Als u interesse heeft in het beter isole-
ren van uw huis, maar niet precies 
weet hoe u dat voor uw woning kunt 
aanpakken, dan kunt u de hulp inroe-
pen van onze Energiecoaches. Deze 
Energiecoaches zijn wijkgenoten die 
een cursus hebben gevolgd en u vrij-
blijvend kunnen adviseren welke acties 
u kunt ondernemen om meer duur-
zaam te worden en energie te bespa-
ren. Het gesprek met een Energiecoach 
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kan gaan over energie besparen en iso-
latie maatregelen, maar ook over het 
plaatsen van zonnepanelen op uw 
eigen dak. Op dit moment zijn er zeven 
wijkenergiecoaches en zijn er al zo’n 
70 gesprekken met wijkgenoten ge-
voerd. Wilt u een gesprek met een 

Energiecoach? Vraag een gesprek aan 
via de website van de stichting: www.
duursaambenoordenhout.nl.

De Energiecoaches zitten ook – vanaf 
13 november 2019 – klaar in ‘t Benoor-
denhuis (op de Bisschopstraat 5) tij-

dens het inloopspreekuur op woens-
dagavond van 19.00 tot 21.00. 

Elisabet Molenaar
Infographic van Patrick Rancuret

Bewoners aan het woord:
Stap voor stap naar meer comfort en lagere kosten
In 2007 verhuizen Alijd en Jouke van 
een benedenwoning naar een groot he-
renhuis in het Benoordenhout. De 
energieprestatie van de woning, ge-
bouwd in 1926, laat te wensen over. 
Daarom besluiten ze om die stapsge-
wijs te verbeteren. Het begint met 
voorzetramen achter de glas-in-lood 
bovenlichten. In 2010 volgen alle an-
dere ramen, waar nog enkelglas in zit.

Alijd en Jouke hebben primair behoefte 
aan meer comfort. De investeringen le-
veren bovendien financieel voordeel 
op, zeker op de langere termijn als ver-
warmen duurder wordt. Subsidie van 
de gemeente komt goed uit als ze de 
vloeren op de begane grond van onde-
ren uit laten isoleren. Geen koude voe-
ten meer en opnieuw minder gasver-
bruik. Als weer een jaar later de oude 
cv aan vervanging toe is, komt daar-
voor natuurlijk een ketel met een hoog 
rendement in de plaats.

Duurzaamheid gaat nu steeds meer 
meespelen in de overwegingen van Alijd 
en Jouke. Samen met de buren onder-
zoeken ze, bijgestaan door DuurSaam 
Benoordenhout, de mogelijkheden voor 
het plaatsen van zonnepanelen. Omdat 
Jouke weliswaar een technische achter-
grond heeft, maar onvoldoende zicht op 
die markt, is gedegen advies welkom. 
Het worden niet de goedkoopste pane-
len. Met de buren zijn ze het erover eens: 
ze willen panelen plaatsen met een 
goede opbrengst bij hoge temperaturen. 
Dat scheelt in het rendement, dat ze 
liefst zo groot mogelijk maken. Dat bete-
kent dus ook dat zij kiezen voor veel ver-
mogen per paneel: 340 WattPiek.

Omdat de dakbedekking er al een tijd 
ligt, moet die eerst worden vernieuwd, 

vanzelfsprekend gecombineerd met 
dakisolatie. De isolatie ligt nu op het 
oude dak, met nieuwe bedekking daar 
overheen.

Dit jaar zijn de panelen geplaatst. Dat 
ziet er fantastisch uit: 11 panelen met 
een vermoedelijke opbrengst van een 
dikke 3.600 kWh (ongeveer € 700 per 
jaar). Het verbruik van elektriciteit is 
inmiddels minder, omdat de verlichting 
nu vrijwel overal vervangen is door led.

De energieprestatie is aanzienlijk verbe-
terd, waarschijnlijk naar label C. De cv-
watertemperatuur gaat deze winter op 
70 graden, in plaats van de vaak gang-
bare 85 graden, om te testen of daarmee 
de woning op de koudste dagen goed 
warm te krijgen is. Als dat lukt, is het 

huis klaar voor de overstap naar duur-
zame energie.

Peter Clignett

Oproep
Heeft u ervaring opgedaan met 

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

peterc@gmail.com

Wij leren graag van elkaar in 
de wijk!

Zonnepanelen: 11 stuks, goed voor totaal 3.600 kWh per jaar
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

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

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

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)
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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

FAALANGST
(EIND)EXAMENSTRESS
UITSTELGEDRAG
PLANNEN EN ORGANISEREN
IN HET BENOORDENHOUT
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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
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Ingezonden brief
Park Bronovo: 
perspectief waar het Benoordenhout trots op kan zijn
In ons laatste bericht over de toekomst 
van het Bronovogebied en Park 
Bronovo in het bijzonder stond de op-
roep ‘dat bestuur HMC en politiek aan 
zet zijn’. Vanaf 1 oktober jl. is mevrouw 
Ingrid Wolf de nieuwe voorzitter van 
het HMC-bestuur. In december 2019 
treedt de nieuwe COO toe, mevrouw 
Danielle Horbach. Op die manier kan 
het bestuur op volle kracht de ingrij-
pende reorganisatie voltrekken. Als 
Comité Park Bronovo zien wij ernaar 
uit om binnenkort de gesprekken met 
het vernieuwde HMC-bestuur voort te 
zetten.

Onze gesprekken met fracties in de ge-
meenteraad en wethouders waren tot 
op heden positief en stimulerend: Park 
Bronovo past in het beleid van de ge-
meenteraad. Wij hebben ook uitgangs-
punten helpen aandragen voor de her-
inrichting van het Bronovogebied. Het 
is met de recente politieke crisis in de 
gemeenteraad even stil gevallen, maar 
we hebben alle vertrouwen dat de 
draad snel zal worden opgepakt. Wij 
hebben de formateur van de nieuwe 
coalitie geïnformeerd over het belang 
van Park Bronovo voor innovatieve 
zorg in Den Haag en omsteken. 

In de wijk gaan de nodige geruchten 
over wat Park Bronovo, naast een mo-
dern innovatief poliklinisch centrum, 
nog meer aan bebouwing (bijv. hoog-

bouw) zou opleveren. Daar kunnen wij 
duidelijk over zijn. Het gaat ons comité 
alleen om het poliklinisch zorgcentrum 
met bijbehorende functies zoals een 
zorghotel en zorgwoningen. Verder mag 
het voor ons zelfs een park zonder be-
bouwing worden. Gezien de beoogde 
opbrengst van het terrein die het HMC 
voor ogen staat, lijkt dat echter een illu-
sie. Waar wij als Comité Park Bronovo 
een mogelijk ontwerp voor bebouwing 
hebben gemaakt, is dat slechts een seri-
euze vingeroefening hoe bebouwing in 
een parkachtige omgeving eruit zou 
kunnen zien. 

Het Zorgcentrum Park Bronovo moet 
een kruispunt worden waar huisartsen 
en specialisten elkaar ontmoeten ten 
dienste van de patiënten. Dit centrum 
zal niet een mini-uitgave van een zie-
kenhuis zijn, maar zich nadrukkelijk 
richten op waar de patiënten/cliënten 
in het ruime verzorgingsgebied van 
Bronovo vooral behoefte aan hebben. 
Dat zorg voor ouderen daar gezien de 
leeftijdsopbouw in de regio extra aan-
dacht verdient, spreekt vanzelf. Dat 
vindt ook zijn neerslag in een zorghotel 
en zorgwoningen. De aantrekkings-
kracht zal nog breder zijn, omdat het 
‘Gezond Ouder Worden’ voor iedereen - 
jong en oud - geldt. Het innovatieve ka-
rakter zal worden ondersteund door 
relaties op te bouwen met bedrijven die 
zich op deze groeiende markt richten. 

Dat kan variëren van grote landelijke 
bedrijven als Siemens en Philips en suc-
cesvolle jonge bedrijven tot echte star-
tups die op broedplaatsen bij universi-
teiten en academische ziekenhuizen 
ontstaan. Die wisselwerking zal inhoud 
geven aan een zorgcentrum waar niet 
alleen het HMC en Den Haag trots op 
kunnen zijn, maar dat een veel bredere 
impact heeft.

Recent hebben wij ons concept van 
Park Bronovo aan de Stichting Vrien-
den van Wassenaar gepresenteerd. 
Daar was een groot deel van de tien 
huisartsen die Wassenaar bedienen bij 
aanwezig. Uiteraard willen zij hun ge-
zondheidscentrum behouden en zelfs 
uitbreiden. De relatie met hetgeen ons 
voor ogen staat vinden zij belangwek-
kend en wij zullen daar verder op in-
gaan. Ook spreken wij verder met de 
huisartsen in Den Haag, te beginnen 
met die van Hubertusduin. 

Wij horen in brede kring dat wij het af-
gelopen jaar al het nodige hebben be-
reikt. Dat komt ongetwijfeld omdat wij 
bij voorkeur in samenwerking met het 
HMC ons op de belangen van de patiën-
ten/cliënten van Bronovo richten. Zo 
gaan wij ook in het nieuwe jaar verder! 

Namens het Comité Park Bronovo,
Ben Droste en Jan Nelisse
Foto 070 fotograaf.nl
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Het Meisje in uw testament

Gratis brochure aanvragen: 
Catharina Duschka staat u graag te woord.
070-302 3445  |  c.duschka@mauritshuis.nl
www.mauritshuis.nl/schenken

Geeft u om het Mauritshuis en  
denkt u weleens na over een 
schenking of nalatenschap?
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De Facebookgroep Bronovo MOET blij-
ven (BMb) streeft naar herstel van 
Bronovo als volwaardig ziekenhuis in-
clusief SEH, ICU en Huisartsenpost.

Er staat een uitstekend en dierbaar zie-
kenhuis in onze wijk. BMb merkt dat 
heel veel wijkgenoten ongelukkig en 
verdrietig zijn over het feit dat ‘hun’ 
Bronovo - dat in de levens van velen 
een grote rol heeft gespeeld - met ver-
trouwde artsen en verpleegkundigen, 
mooie (spiksplinternieuwe) afdelin-
gen, gelegen tussen prachtige oude 
bomen, makkelijk bereikbaar én met 
ruime parkeergelegenheid, nu moet 
worden afgebroken.

Het was een winstgevend ziekenhuis, 
dat moet verdwijnen om het Westeinde 
financieel te redden. Dat is voor ons 
onacceptabel. Het alternatieve plan 
van Park Bronovo rept alleen over ‘ge-
wenste’ poliklinieken en dus niet over 
een ziekenhuis met SEH, dat volgens 
BMb gezien bovenstaande argumenten 
niet gemist kan worden. Wij hopen dat 
zowel het bestuur van het HMC als de 
zorgverzekeraars en de minister dit 
besluit zullen terugdraaien en dat 
Bronovo behouden blijft.

BMb is het met de beslissing om 
Bronovo te sluiten niet eens want:
1. Bij de sluiting van Bronovo en de 
spoedeisende hulp (SEH) is geen reke-
ning gehouden met:
a. de groeiprognoses van de gemeente 
Den Haag van 5000 personen p.j. 
(100.000 in de komende 20 jaar);
b. een sterke vergrijzing in Nederland 
waardoor meer ouderen intensievere 
zorg behoeven op SEHs én in zieken-
huizen;
c. het streven van de gemeente om het 
toerisme alleen al in Scheveningen (nu 
vijf miljoen per jaar) te doen groeien 
naar twaalf miljoen in 2023. Hoe kunnen 
slechts twee SEHs (Haga en Westeinde) 
in Den Haag zo velen helpen?

2. Het Verzorgingsgebied van Bronovo 
is veel groter dan het Benoordenhout 
alleen, het bestrijkt ook Stadsdeel 
Scheveningen, Archipelbuurt, Willems-
park, het Bezuidenhout, Mariahoeve, 

Den Haag-Centrum, Den Haag-Zuid-
west, Wassenaar, Leidschendam-Voor-
burg en Voorschoten. Het betreft onge-
veer 100.000 inwoners die nu ver van 
SEH en huisartsenpost (Antoniushove) 
wonen. Daarbij is het een vast punt 
voor een groot aantal expats, gelegen 
naast de Internationale Zone met grote 
en kleine bedrijven.

3. Bereikbaarheid Westeinde is slecht 
door dichtslibbende wegen. De wette-
lijk vastgestelde maximale aanrijdtijd 
van een ambulance is twaalf minuten. 
Met de huidige verkeersdruk vraagt 
BMb zich af hoelang deze tijd vanuit 
Den Haag-Noord en -Oost nog gehaald 
zal kunnen worden. Voor particulieren 
geldt hetzelfde: toenemende aanrijd-
tijd, versterkt door parkeerproblemen 
ter plaatse.

4. Afbreken van Bronovo is kapitaalver-
nietiging. Een volledig geoutilleerd zie-
kenhuis wordt afgebroken. De spoedei-
sende hulpkamers, de huisartsenpost, 
de endometriose-afdeling en het Prinses 
Maxima Verloscentrum zijn pas zeer re-
cent geopend! De apparatuur is naar 
het Westeinde verplaatst, vooruitlo-
pend op de totale sluiting.

Namens de Facebookgroep 
‘Bronovo MOET blijven’,
Lenette van Heeren
Foto's 070 fotograaf.nl

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

‘Liefde voor het vak!’
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Al een aantal jaren hebben wij in het 
Benoordenhout WhatsApp (Buurt)
Preventie groepen. In totaal zijn er vijf-
tien, ieder met een eigen coördinator. 
De belangstelling is groot, inmiddels 
zijn er meer dan 1300 bewoners lid 
van zo'n groep. De doelstelling is elkaar 
te waarschuwen als er iets verdachts in 
de buurt gebeurt en daarmee mensen 
met verkeerde intenties af te schrikken. 
Mocht u nog geen lid zijn: een mailtje 
naar wapp@wvbn.nl met uw adres en 
mobiele nummer en u wordt opgeno-
men in de groep in uw buurt.

Word coördinator!
Deze preventiegroepen zijn indertijd op-
gezet door Rudolph van Dusseldorp en 
Daniëlla Gidaly. Rudolph woont inmid-
dels niet meer in onze mooie wijk en 

ook Daniëlla heeft besloten dat het tijd 
wordt dat anderen het stokje overne-
men. Dit is dus niet alleen een oproep 
om lid te worden, maar ook een oproep 
om coördinator te worden. Het kost heel 
weinig tijd en nog minder moeite en is 
heel dankbaar gezien het grote aantal 
deelnemers. Bovendien hebben wij de 
contacten met de politie altijd als zeer 
interessant ervaren. Kortom, het is een 
aardige manier om iets voor de wijk te 
betekenen en de wijk beter te leren ken-
nen die weinig inspanning kost. Mocht je 
meer willen weten over wat het inhoudt, 
mail dan naar wapp@wbvn.nl en we 
nemen contact met je op.

Rudolph van Dusseldorp
Daniella Gidaly

Onze wijk
Buurtpreventie

Bent u nog geen lid van de buurtpreventie-WhatsApp?
Meldt u dan met uw mobiele nummer en uw adres aan via wapp@wvbn.nl 

en help mee onze buurt nog veiliger te maken

Save the Date!
Open Atelierroute Benoordenhout

op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 van 12.00 tot 17.00 uur

Vanwege het succes van voorgaande jaren organiseert de wijkvereniging 
ook in 2020 weer dé Open Atelierroute Benoordenhout

Tijdens deze route kunt u de deelnemende kunstenaars bezoeken in hun ateliers 
en met hen in gesprek komen. Kunstenaars uit onze wijk, die hun werk willen 

tonen kunnen zich tot 8 maart 2020 opgeven.

e-mail: atelierroute@wvbn.nl 
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Wist u dat in onze wijk in april 2018 
het nieuwe onderkomen van de Dieren-
ambulance geopend is?

Het ligt een beetje verscholen aan de 
Rijksstraatweg, vlakbij de Amerikaanse 
ambassade. Tien jaar heeft het geduurd 
voordat het oude en veel te kleine ge-
bouw omgetoverd was in een gloed-
nieuw onderkomen dat geheel klimaat-
neutraal gebouwd is, met zonnepanelen 
en een warmtepomp. Ik ga er een kijkje 
nemen en word rondgeleid door 
Mariel, die echt alles weet over deze 
geoliede dienst, die dieren in nood op-
haalt en verzorgt.

De belangrijkste taak van de Dieren-
ambulance is het redden van dieren die 
ziek, gewond of in nood zijn, van aller-
lei huisdieren, roodborstjes en zeehon-
den tot herten en pony’s. Elk dier krijgt  
hulp. Bij acute medische nood wordt 
eerst een rit naar de dierenarts ge-
maakt, waarna in het dierenhospitaal 
van de Dierenambulance het herstel 
begeleid wordt. In het gebouw wordt 
op dit moment ook een kleine opera-
tiekamer voor kleinere ingrepen geïns-
talleerd. 

Op de balie van de receptie staat natuur-
lijk een grote glazen pot met honden-
brokjes. Achter de balie zit Ricardo, 
sinds 1992 dé kattenvanger van Den 
Haag en omstreken. Hij is gespeciali-
seerd in het vakkundig vangen van 
zwerfkatten en vertelt daar met veel 
passie en kennis over. Het doel is om het 
aantal zwerfkatten te verminderen door 
ze te steriliseren of te castreren, zodat er 
minder  verwilderde katten worden ge-
boren. Twee weken lang wordt gekeken 
of een gevangen zwerfkat te socialiseren 
is, want dan kan er een baasje voor wor-
den gezocht. Is er sprake van een echte 
verwilderde kat, dan wordt hij terugge-
zet op de plek waar hij gevonden is. Er 
wordt tijdens de operatie een puntje van 
het oor geknipt, zodat degene die mel-

ding wil maken van een zwerfkat kan 
zien dat het hier gaat om een al gesterili-
seerde of gecastreerde kat. 

Buiten ontmoet ik nóg een enthousi-
aste medewerker. Dat is Martin, die al 
meer dan tien jaar verzorger is van ‘de 
buitenboel’. Dat zijn alle boerderijdie-
ren, zoals kippen, duiven, schapen, gei-
ten en pony’s die in buitenhokken zit-
ten of in de wei lopen. In de wei staan 
twee geiten, die regelmatig hun ver-
zetje vinden in het beklimmen van de 
grote bunker die sinds de oorlog op het 
terrein staat. Hanen zijn door hun ge-
kraai minder geliefd bij de buurtbewo-
ners. Zij worden bij binnenkomst over-
geplaatst naar Akka’s ganzenparadijs, 
een gespecialiseerd opvangcentrum bij 

Dierenambulance & Hospitaal Den Haag e.o. 
Niet alleen een ambulance maar veel meer….
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de grens met Duitsland, waar ook de 
hanen welkom zijn.

Op het parkeerterrein staan de ver-
voersmiddelen van de Dierenambulance: 
zeven ambulances (weliswaar zonder si-
rene), een terreinwagen voor op het 
strand, een paardentrailer en een red-
dingsboot. Soms is vervoer over water 
nodig om bijvoorbeeld watervogels in 
nood te kunnen bereiken. Het komt ook 
voor dat  huisdieren samen met hun 
baasje in de ambulance naar een dieren-
arts worden gebracht als die daar zelf 
geen mogelijkheid voor heeft. Deze ‘taxi-
service’ kan worden aangevraagd tegen 
een vast tarief. In totaal maakt de 
Dierenambulance jaarlijks 18.000 ritten.

De Dierenambulance kan haar werk al-
leen doen dankzij dierenliefhebbers die 
geld doneren om dieren een beter leven 
te geven. De inkomsten van de 
Dierenambulance bestaan voor onge-
veer de helft uit donaties en erfenissen. 
De gemeente betaalt  ongeveer een 
kwart van de kosten in verband met 
wettelijke taken, zoals het weghalen van 
dode (huis)dieren uit de openbare 
ruimte - die dan nog twee weken be-

waard blijven - en het vervoeren van 
zieke en gewonde zwervende huisdieren 
en in het wilde levende dieren. De ove-
rige kosten worden gedekt door dien-
sten die de dierenambulance levert, 
waaronder het plaatsen van dieren bij 
nieuwe eigenaren, privévervoer, het 
geven van cursussen en het ter beschik-
king stellen van de kantine als vergader-
ruimte tegen een vrijwillige vergoeding.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in een be-
zoekje aan de Dierenambulance, bel dan 
even om een afspraak te maken. Zelfs ’s 
nachts is er een medewerker aanwezig 
die de telefoon aanneemt en klaar staat 
voor spoedgevallen. Misschien wilt u 
zich wel ontfermen over een siervogel, 
een poes of een hond of wilt u zich aan-
melden als vrijwilliger of donateur. Ook 

dan ontvangt de Dierenambulance graag 
uw telefoontje. U kunt de website bekij-
ken op dierenambulancedenhaag.nl. Het 
adres is Oosterbeek 5 in Den Haag, tele-
foon 070 328 28 28.

Barbara Verloop
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

pvc vloerenlaminaat

tapijt & karpetten

marmoleum

vinyl

de vloerenspecialist
van Den Haag!
kom langs voor inspiratie, 
ruim assortiment en volledig advies!

wij leggen elke vloer!
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Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

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

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

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

echt blij van wordt!
www.estata.nl
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Benoordenhoutse Oldtimer Club sluit het seizoen af

Nieuw: Tai Chi in het Buurthuis hdm

Zaterdag 21 september jl. was de af-
sluiting van het eerste seizoen van de 
Benoordenhoutse Oldtimer Club. Met 
schitterend weer werd vanaf het 
Louwman Museum een leuke tourtocht 
van 85 kilometer gereden door de 
Bollenstreek. De Rally-CD had weer 
prachtige weggetjes gevonden. Na af-
loop was er nog een gezellige borrel 
om in stijl de dag en het seizoen af te 
sluiten. 

De Benoordenhoutse Oldtimer Club is 
voor wijkgenoten met een klassieke of 
bijzondere auto die het gezellig vinden 
om elkaar bij tijd en wijle te treffen en 
iets leuks te doen met hun mooie, 
waardevolle bezit.

Op dit moment zijn er ruim 40 wijkge-
noten aangesloten bij de B.O.C. Met 
enige regelmaat houden wij hen via e-
mail en WhatsApp op de hoogte van 
onze activiteiten. Heb je ook een klas-
sieker of een bijzondere auto? Mail dan 

je gegevens naar oldtimer@wvbn.nl en 
dan zien we je graag op een van de 
events in 2020!

Roald Tichelaar

Sinds 1 november jl. is er op vrijdag-
morgen van 10.00 tot 11.00 uur een les 
traditionele Tai Chi in het Buurthuis 
van de Toekomst hdm. De lessen staan 
onder leiding van docent Guus Kramer, 
medebewoner uit het Benoordenhout. 
Hij komt uit de school van grootmees-
ter Fei Yuliang. De bewegingen zijn re-
latief gemakkelijk te leren, ook door  
ouderen.

De positieve werking van Tai Chi is 
ruimschoots bekend. In combinatie 
met ademhalingsoefeningen hebben de 
bewegingen een gunstige invloed op je 
energie. Door de rustige oefeningen 

wordt de ademhaling vanzelf dieper en 
gelijkmatiger.

Deze les in eeuwenoude bewegingsvor-
men uit China is een uitbreiding van 
het wekelijkse aanbod aan lessen in 
het Buurthuis van de Toekomst. De 
nieuwe norm van 150 minuten actief 
bezig zijn per week is nu ook voor ou-
deren gemakkelijk te halen. 

Kom eens kijken op vrijdagmorgen en 
doe mee. Er is ook nog plaats op 
woensdag van 12.00 tot 13.00 uur bij 
de fitnesslessen onder leiding van fy-
siotherapeut Erik van Driel, eveneens 

in het Buurthuis van de Toekomst hdm. 
Laat 2020 een prima start zijn voor een 
uitgesteld voornemen.

Wijtze Bloksma, senior-sporter
contact: buurthuis@hdmonline.nl
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw authentieke kerstversiering 
en kerstverlichting. En het mooiste  
siervuurwerk van Den Haag!

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN • VUURWERK • BRANDBEVEILIGING

Voor al uw siervuurwerk! www.beumer.vuurwerkexpert.nl • Tel: 070-3280248 
Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

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

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

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

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG

Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

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

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy
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Leesclub De Kijfhoek: 25 jaar leesplezier
De kamer ziet er met verse bloemen en 
een brandende kaars gezellig uit: één 
keer per maand staan op dinsdagavond 
even voor achten acht stoelen rond een 
grote tafel te wachten op de leden van 
onze literaire boekenclub De Kijfhoek. 
De leesclub werd 25 jaar geleden door 
Lia Baerwaldt opgericht en is nog steeds 
springlevend. Gekscherend wordt de 
club ook wel ‘het kindje van Lia’ ge-
noemd. En niet ten onrechte: zij heeft 
nog steeds de leiding en de maandelijkse 
bijeenkomsten vinden bij haar in de 
Kijfhoeklaan plaats. Om enig idee te 
geven van onze belangstelling: dit jaar 
lazen we onder andere Frederik van 
Eden, Hemingway, en Wees onzichtbaar 
van Murat Izik. ‘Échte literatuur dus’, zei 
een van de leden onlangs ironisch, ‘en 
met alle respect: géén Elena Ferrante.’ 
‘Het boek niet lezen, dat kennen we niet. 
En geen geklets over (klein)kinderen, 
werk, of andere zaken.’ 

We kennen elkaar al jaren: acht vrou-
wen, variëren in de leeftijd tussen 46 
en 81 jaar, met uiteenlopende achter-
gronden. De een is remedial teacher, 
een ander kunsthistoricus, jurist, rech-
ter, een ander werkzaam in het onder-
wijs. Elk lid behandelt één boek naar 
keuze per jaar en bespreekt het met be-
hulp van een schema, dat zijn waarde in 
de praktijk bewezen heeft. Dit hulpmid-
del zorgt ervoor dat alle aspecten van 
een boek bij de presentatie ervan aan 
bod komen. De inleider verzamelt dus 
zelf informatie over de schrijver, de op-
bouw van het boek, het genre, reacties 
en recensies. Hoe je het boek verder be-
spreekt, is aan jou. De een arriveert met 
een atlas, de ander neemt kunstboeken 
mee, of toont fotoresearch of filmbeel-
den. De overige leden hebben het boek 
gelezen en bij de gezamenlijke bespre-
king na de inleiding brengt ieder zijn 
eigen visie naar voren en zegt wat het 

boek haar doet. Op die manier leer je 
elkaar ook beter kennen en waarderen. 
‘Dit jaar bestaat onze boekenclub 25 
jaar – en dat gaan we vieren natuurlijk! 
We zijn het grondig met elkaar eens: 
ons leven wordt er rijker van en onze 
wereld groter.’

Leesclub de Kijfhoek

CPC-trainingen bij HRR: hardlopers op de goede weg
Een goede CPC staat of valt met een ge-
degen voorbereiding. Daarom staat de 
Haagse atletiekvereniging HRR ook dit 
jaar weer klaar om hardlopers speciaal 
hiervoor te trainen. De CPC-trainingen 
voor de 5, 10 en 21,1 kilometer zijn op 
30 november van start gegaan, aanmel-
den is nog steeds mogelijk. De CPC is 
het grootste atletiekevenement van 
Den Haag en wordt volgend jaar op 8 
maart gehouden.

Gedegen aanpak
HRR (Hague Road Runners) organi-
seert de trainingen al zolang de club 
bestaat, dit jaar 35 jaar. ‘Deelnemers 
aan onze trainingen lopen de CPC in 
principe zonder problemen uit’, zegt 
Ben van Kan, een van de trainers bij 
HRR. ‘We letten op looptechniek, li-
chaamshouding maar ook op zaken als 
goed schoeisel. Tijdens de trainingen 
voeren we tempo en afstand langzaam 
aan op, zodat je op 8 maart met een ge-
rust hart aan de start kunt verschijnen.’

Groepsgevoel
De CPC-lopers worden in de aanloop 
naar de wedstrijd opgenomen in de re-

guliere loopgroepen bij HRR. ‘Dat deden 
we vorig jaar voor het eerst en dat is uit-
stekend bevallen. Nieuwkomers krijgen 
tips van ervaren lopers en het groepsge-
voel wordt alleen maar sterker, precies 
zoals we het bij HRR willen hebben. Juist 
dat stimuleert zo. We zijn een degelijke 
hardloopvereniging met goed opgeleide 
trainers, en tegelijk weten we het ook 
heel gezellig te houden. Dat is onze grote 
kracht. En de omgeving is prachtig. Onze 
vereniging ligt op de grens van Den Haag 
en Wassenaar, hiervandaan loop je zo de 
duinen in!’

Trainingen ’s avonds en overdag
De CPC-trainingen worden drie keer in 
de week gegeven. Dat betekent in to-
taal ongeveer veertig trainingen. 
Iedereen kan op zijn eigen niveau in-
schuiven, vervolgt Van Kan. “Het is mo-
gelijk om zowel ’s avonds als overdag 
te komen. En na de CPC verwelkomen 
we alle deelnemers graag als lid van 
onze vereniging.” 

Voor meer informatie, kijk op de website 
van HRR: www.hagueroadrunners.nl
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
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AFTER’S COOL Benoordenhout      
Weissenbruchstraat 3, 2596 GA Den Haag 
Mandy Koenraads MSc, T 06 - 20340451

E benoordenhout@afterscool.nl

BIJLES IN ALLE VAKKEN

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

>  Duizenden euro’s aan 
kostenbesparing.

> Lagere erfbelasting.
>  Meer ruimte voor rouwverwerking.

Regel uw erfenis slim.
Het eerste halfuur is altijd GRATIS

Marina Milenkovic
nalatenschapsplanner en  
executeur nalatenschappen

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

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

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

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

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

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

verblijf met zorg nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht.
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Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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De concertreeks in de Amerikaanse 
kerk wordt dit jaar geopend door de 
organist Aarnoud de Groen. Aarnoud 
de Groen zal een mooi programma ten 
gehore brengen. Het orgelspel zal wor-
den afgewisseld met een fraai samen-

spel van orgel en piano, waarbij John 
Bakker het pianospel voor zijn reke-
ning neemt.

Aarnoud de Groen is voor vele mensen 
een bekende organist in Den Haag. In 
1990 werd hij organist van de 
Julianakerk te Den Haag. In 1997, is hij 
– samen met zijn orgel – verhuisd naar 
de Bethlehemkerk te Den Haag, waar 
hij nog steeds als kerk- en concertorga-
nist werkzaam is.

Sinds 1997 is hij als vaste begeleider 

verbonden aan het Christelijk Resi-
dentie Mannenkoor en sinds enkele 
jaren is hij ook de vaste begeleider van 
de Westlandse Koorvereniging Musica.

Het concert begint om 16.00 uur en zal 
ongeveer een uur duren, de toegang is 
vrij. De deuren gaan open om 15.30 
uur. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld.

The American Protestant Church
Esther de Boer-van Rijklaan 20
Den Haag

Afternoon Tea Concert 11 januari 2020

Hoogtepunten 
uit de Mattheus 
Passion van 
J.S. Bach
Op zaterdag 29 februari 2020 organi-
seert het APCH Choir een scratchkoor-
dag. Op deze dag zal het scratchkoor 
o.l.v John Bakker enkele van de koor-
hoogtepunten uit de Mattheus Passion 
van J. S. Bach instuderen. 

Deze scratchkoordag zal ’s middags 
van 16.00 - 17.00 uur worden afgeslo-
ten met een Afternoon Tea Concert. 
Tijdens het concert worden de ingestu-
deerde werken ten gehore gebracht. 
Tijdens het concert wordt het scratch-
koor ondersteund door enkele profes-
sionele zangers, deze zullen ook de so-
lo’s voor hun rekening nemen. U zult 
verbaasd zijn hoe mooi het koor klinkt 
na één dag hard werken met elkaar. We 
vragen iedereen met muzikale- of zang-
ervaring om zich in te schrijven voor 
deze dag.

Bij belangstelling om mee te doen aan 
deze fantastische dag: Stuur dan z.s.m. 
een email aan John Bakker musicdirec-
tor@APCH.nl. In januari zal informatie 
worden toegestuurd met de uitge-
breide informatie over deze dag. 

The American Protestant Church
Esther de Boer-van Rijklaan 20
Den Haag
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Op zaterdag 23 november bracht de 
goedheiligman een bezoek aan onze 
wijk. Sinterklaas genoot van alle kinde-
ren die op zijn feestje waren gekomen, 
wat waren het er dit jaar veel! Het werd 
een prachtig feest op het plein, met veel 
muziek en zingen. Kinderen mochten 
van de Sint twee (!) schoenen zetten bij 
de schoorsteen. Op zijn nieuwe paard 
vertrok de Sint met zijn pieten via de 
Van Hoytemastraat weer naar de vol-
gende wijk. Dank u Sinterklaasje!

De complete serie met foto’s is te bekij-
ken via de website van de Wijkvereni-
ging Benoordenhout onder de menu-
button 'foto’s'.

foto's 070fotograaf.nl

Sinterklaas
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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

ACTIEF IN

VERKOOP

VERHUUR

AANKOOP BEGELEIDING

BEHEER

TAXATIES

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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Naar aanleiding van reacties op de co-
lumn ‘Kijk’ in het oktobernummer van 
het wijkblad nog eens aandacht voor de 
gevels van jaren-dertig-huizen, en dan 
vooral voor baksteen en metselwerk. 

De bouwperiode 1920-1940 wordt ge-
zien als hoogtepunt voor de baksteen-
architectuur. Dat is goed te zien aan de 
gevels van jaren-dertig-huizen in onze 
wijk: veel verschillende soorten ste-
nen, zowel in kleur als in textuur -ruw 
of glad - en verschil in formaten, met-
selverbanden en voegwerk. 

In de jaren dertig werden vaak ruwere 
bakstenen toegepast en ook kleurnu-
ances in het metselwerk waren geliefd. 
Soms werden huizen geheel in een 
niet-doorsnee soort en kleur baksteen 
gebouwd (zie foto).

Het voegwerk laat ook verschillen zien: 
niet alleen in de wijze van voegen, 
maar ook in het ‘patroon’ waarin de 
stenen zijn gemetseld. Bakstenen heb-
ben een vaste maatverhouding tussen 
de kop (de korte kant) en de strek (de 
lange kant). Daardoor kunnen regel-
matige verbanden worden gemetseld;  
goed voor de sterkte en met minder 
verlies en werk, omdat er minder ste-
nen op maat moeten worden gehakt. 
Een veel voorkomend patroon is het 
kettingverband (zie foto).

Bij de jaren-dertig-huizen worden al-
lerlei verschillende voegen toegepast: 
platvol, hol, knip- en snijvoegen. De 
voegen en ook de voegspecie worden 
gebruikt om een accent in de gevel aan 
te brengen. Kijk ernaar en bewonder 
het vakmanschap van metselaars en 
voegers!

Onze wijk is in 1996 vrijwel in zijn ge-
heel aangewezen als Rijksbeschermd 
stadsgezicht. Een van de redenen voor 
de aanwijzing was ‘de grote harmonie 
in de baksteen-woonhuisarchitectuur 
en de homogeniteit in verschillende 
straatwanden, wat leidt tot hoogwaar-
dige stedebouwkundige ensembles.’ 
Mocht uw gevel aan onderhoud toe 

zijn: kijk naar het bestaande metsel- en 
voegwerk en sluit daar zoveel mogelijk 
bij aan, zodat die harmonie behouden 
blijft!

Opvallend metselwerk
Metselwerk, opvallend door het afwij-
kende steenformaat en de toegepaste 
voegen, is in onze wijk te vinden in het 
gebouw van de ‘Centrale Onderlinge’, 
ontworpen door Jan Wils (bouwjaar 
1934) op de hoek van de Van 
Alkemadelaan en de Waalsdorperweg. 
Door de ‘plattere’ stenen en de scha-
duwvoeg, waarbij de horizontale voeg 
van boven naar onder schuin verloopt, 
worden de horizontale lijnen in het met-
selwerk sterk geaccentueerd (zie foto). 
Ook het gebouw ‘De Hogenhout’ aan de 
Van Hogenhoucklaan - ontworpen door 
Frans Lourijsen (bouwjaar 1929), ge-
bouwd als woonhotel, daarna in gebruik 
bij Rijkswaterstaat en Shell en nu weer 
woongebouw - heeft deze stenen. Dit 
steenformaat wordt Dudoksteen ge-
noemd, naar de architect W.M. Dudok. 
Hij ontwierp deze stenen speciaal voor 
het raadhuis in Hilversum (bouwjaar 
1928-1931). Er werden voor het raad-
huis 680.000 van deze stenen gebakken, 
maar daar ging wat mee mis: door een 
fout in het bakproces bleken de stenen 
poreus. Dat gaf problemen bij vorst en 
door roestvorming van ingemetselde 
gietijzeren regenpijpen. Al in 1936 kwa-
men er scheuren in de muren en bij de 
restauratie (1989-1996) moesten alle 
stenen van de gevel worden vervangen.  

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl

Heeft u vragen over een gebouw, voor-
werp, een bijzondere boom of ander 
groen bij u in de buurt: mail naar wijk-
blad@wvbn.nl. Misschien komt uw 
vraag dan in een van de volgende wijk-
bladen aan bod.

Kijk, in onze wijk!
Nog eens: de gevels van jaren-dertig-huizen
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

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

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

www.oldael.nl

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

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

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

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

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

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs

kristl nieuwenhof-van eijk.
office manager

charlotte marsman.
register makelaar & taxateur

claudia evers.
office manager

relia steenks.
register makelaar & taxateur

bob van deelen.
register makelaar & taxateur

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                         Uitvaartbegeleiding
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Dit is het begin van een nieuwe serie over 
scholen in het Benoordenhout. In onze 
wijk zijn er basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs in alle soorten en 
maten. Hoe onderscheiden deze scholen 
zich en wat typeert elke school? In dit 
nummer staat Schoolvereniging Wolters 
centraal.

De school werd in 1878 opgericht door 
G.H. Bouscholte, die een school wilde 
voor leerlingen van ‘goede’ komaf. 
Vandaag de dag passeren iedere dag 
leerlingen en leraren een tegel met zijn 
naam erop. Ook is hij naamgever van 
het ‘Bouscholteproject’, een project-
week voor alle klassen, waarin de kin-
deren ieder leerjaar over een nieuw 
onderwerp leren. 

Het eerste schoolgebouw lag aan de 
Houtweg 14, vlakbij de Paarlenbuurt, 
waar de voornaamste Haagse families 
woonden. Toen dit gebouw te klein werd, 
verhuisde de school in 1880 naar de 
Koninginnegracht. In 1886 vestigde de 
school zich in de Surinamestraat. Na de 
dood van Bouscholte werd de school 
overgenomen door C.G.J. Wolters, die 
sinds 1907 als onderwijzer aan de school 
verbonden was, en kreeg de school zijn 
naam. In 1939 werd een nieuwe school 
gebouwd aan de Utenbroekstraat. Van 
2011 tot 2012 is dit gebouw vervangen 
door nieuwbouw.

Kernwaarden
Anno 2019 heeft Schoolvereniging 
Wolters als doel om via de kernwaar-
den veiligheid, plezier, kwaliteit en 
groei leerlingen voor te bereiden op 
het middelbaar onderwijs en hen de 
kans te geven om naar beste vermogen 
hun weg in de maatschappij te vinden.

Men werkt met alle leerlingen naar een 
succesvol achtste  jaar toe, waarbij het 
systematisch volgen op cognitief en so-
ciaal-emotioneel gebied al in groep 1 

begint. De school scoort op het gebied 
van taal en rekenen boven het landelijk 
gemiddelde. 

De vrijwillige ouderbijdrage komt ui-
teraard ten goede aan het dagelijkse 
onderwijs dat aan de leerlingen wordt 
gegeven. Daarnaast wordt een gedeelte 
besteed aan buitenschoolse activitei-
ten, sport en informatieavonden waar-
bij sprekers van buiten de school een 
voorlichting komen geven aan ouders 
en personeel, bijvoorbeeld over ga-
meverslaving of verkeersveiligheid. 
Schoolvereniging Wolters heeft be-
halve het eigen management ook een 
bestuur, bestaande uit ouders. Per 1 
september jl. waren er 442 leerlingen.

Betrokken leerkrachten
Bij Wolters werken 42 mensen (er is 1 
vacature). Het valt op dat mensen die 
hier werken vaak al 20 tot 30 jaar aan 
Wolters verbonden zijn. De betrokken-
heid is groot. ’Elke dag kom ik op 
school om het beste uit al mijn leerlin-
gen te halen’, aldus een juf tot een 
ouder. Naast hen zijn er nog leraaron-
dersteuners en intern begeleiders ac-
tief. In overleg wordt met de intern be-
geleiders en leerkrachten de extra zorg 
voor leerlingen vormgegeven. Zo wordt 

Scholen in de wijk!
Schoolvereniging Wolters

Groepsfoto van leerlingen van de school aan de Surinamestraat, 1886, foto Haags Gemeentearchief
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap |Mobarak Moskee

Vrijdag 17 januari 2020| 19:00 - 20:00
Oostduinlaan 79 Den Haag

Koffie en Islam

Alislam.org | Islamnu.nl

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

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

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland,
heeft het genoegen u uit te nodigen voor het

bijwonen van haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Elke zaterdag | 19:00 - 20:00
Oostduinlaan 79 Den Haag

NIEUWJAARSRECEPTIE

Voor informatie en/of vragen over de Islam of gewoon een gesprek.

Elke zaterdag | 19:00 - 20:00Elke zaterdag | 19:00 - 20:00

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

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

eversdijk

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

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

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

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

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

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

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

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl
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in de klas naast groepsniveau ook op 
individueel niveau gewerkt aan de ont-
wikkeling van ieder kind. Door deze 
manier van werken probeert men het 

onderwijs zo goed mogelijk aan te pas-
sen aan de ontwikkelbehoefte van ieder 
kind, rekening houdend met de ver-
schillen in structuur en leertempo. Het 

is heel normaal dat verschillende ni-
veaus bij elkaar in de klas zitten. Juist 
de onderlinge verschillen vallen weg 
door samen te werken.  

Digitalisering
De digitalisering van de maatschappij 
is ook terug te zien op Wolters. In de 
bovenbouw, de groepen 6 tot en met 8, 
heeft elke leerling een eigen laptop 
(Chromebook) om de oefeningen van 
bepaalde lesmethodes op te verwer-
ken. Het doel is om vanaf 2020 de hoe-
veelheid laptops uit te breiden, zodat 
ook de leerlingen in groep 5 ook op 
deze manier kunnen werken. Voor de 
komende periode zal verantwoord di-
gitaal lesgeven meer en meer ingebur-
gerd raken. Het managementteam staat 
open voor ideeën en voorstellen van 
juffen, meesters en ouders. 

Ontspanning en creativiteit
Uiteraard wordt er naast (digitaal) 
leren ook voldoende aandacht besteed 
aan ontspanning en creatieve ontwik-
keling. Frisse lucht krijgen de leerlin-
gen voldoende, er is een kleine en grote 
pauze (mét pleinwacht). Gymnastiek, 
handvaardigheid en muziek worden 
onderwezen door vakleerkrachten. 

Een leerling aan het woord
We hebben Ben, achtstegroeper, ge-
vraagd naar zijn mening over de school: 
‘Toen ik klein was speelde ik veel met 
het speelgoed op het schoolplein, later 
werden dat iPads en telefoons. Vroeger 
gebruikte ik de computer thuis voor 
mijn huiswerk, maar nu heb ik een 
Chromebook op school. Mijn allerbeste 
juf kreeg ik in de vijfde groep! We had-
den ook een toneelspel vanaf groep 1. 
Om te leren viel het mee, ik ga volgend 
jaar naar de middelbare school.’

Henk Jan Braamzeel
Foto’s 070fotograaf.nl

Dit stuk is tot stand gekomen mede op 
basis van een interview met directeur 
Frank van der Schoot en voorzitter van 
het bestuur Mirella van de Noort.
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In het Benoordenhout is de oorlog 
nooit ver weg. ‘Daar, in dat huis, daar 
zat de tandarts van Seyss-Inquart’. ‘Dat 
huis’ ligt op de hoek waar de 
Schoutenstraat de Van Hogenhoucklaan 
kruist. Het was een van de eerste din-
gen die ik te horen kreeg toen ik in de 
jaren ’80 in het Benoordenhout kwam 
wonen. Je hoorde verhalen over de lege 
wijk - Sperrgebiet -, je liep door het 
bunkerparkje en hoorde over de V2 die 
neerkwam in de Van Voorschotenlaan. 
Je kwam langs de tankgracht en het mo-
nument op de Waalsdorpervlakte. Het 
Oranjehotel was vlakbij. En natuurlijk 
werd verteld dat nazi-rijkscommissaris 
Arthur Seyss-Inquart op Clingendael 
woonde. Bij luchtaanvallen kon hij zich 
terugtrekken in de enorme bunker aan 
het eind van de Wassenaarseweg. Hij 
was zo bang voor een aanslag door 
scherpschutters dat hij de grafstenen 
van het hondenkerkhofje achter het 
huis, liet omhalen. Sindsdien liggen die 
stenen horizontaal… 

Vaak heb ik mij afgevraagd hoe liefheb-
bers van de vogelwereld in de Tweede 
Wereldoorlog hun hobby beoefenden. 
Tenslotte vreesden de bezetters een in-
vasie op de Hollandse stranden, omdat 
het de kortste route bood naar het 
Ruhrgebied, het hart van de Duitse 
oorlogsindustrie. Scheveningen werd 
een Stützpunktgruppe, een vesting en 
onderdeel van de Atlantikwall. Er wer-
den talloze bunkers en tankmuren in 
de duinen en langs de Boulevard ge-
bouwd; om over de afschuwelijke sloop 
in 1942 en 1943 van duizenden wonin-
gen, kerken, ziekenhuizen en scholen 
op Scheveningen maar te zwijgen. 
Terug naar de vogels en de vogellief-
hebbers: met al die militaire activiteit 
leken belangrijke natuurgebieden voor 
hen afgesloten.  

Geheim Vogeldagboek 1940 – 1945 
Boeken over de Tweede Wereldoorlog 
zijn er volop, maar over natuurbeleving 
gaat het zelden. Ik stuitte een paar jaar 
geleden op een dagboek van vier 
Haagse vogelvrienden: Henk Bennink, 
Dick Eijsbertse, Jan van den Ende en 

Henk Kortekaas. Ze waren lid van de 
Jeugdbond voor Natuurstudie. Toen de 
oorlog uitbrak waren ze een jaar of 
achttien. Henk Kortekaas woonde in 
het Bezuidenhout en hij hield het ge-
heime vogeldagboek bij. Vogels kijken 
was voor deze vrienden geen hobby, 
het was een passie. Tot mijn verbazing 
hadden zij veel bewegingsvrijheid. Ze 
bezochten te voet en per fiets vaak 
Meijendel, het Noordzeestrand, de 
Duivenvoordse- en Veenzijdse polder 
bij Wassenaar, het Zuiderpark, maar 
ook - ernaartoe liftend - de Nieuw-
koopse Plassen. En ze fotografeerden 
tot in de laatste jaren van de oorlog. 
Hoewel het in het eerste deel van het 
dagboek vooral gaat over de waargeno-
men vogels en hun tochten, zie je in de 
loop van de jaren hoe het thema ‘hoe 
overleven we de oorlog?’ de pagina’s 
binnensluipt. Een paar citaten. 

Vrijdag, 2 januari 1942: ‘We waren pas 
op weg naar het strand toen we hoorden 
schieten richting Wassenaar. Dat be-
loofde een konvooi dat aangevallen 
werd. We trapten daarom een beetje 
sneller door, maar aangekomen op het 
strand konden we met geen mogelijk-
heid een schip ontdekken. De grijs-
groene zee ging op de plaats waar de 
horizon uit moest hangen, onzichtbaar 
over in de grauwe hemel via een niet al 
te dikke mist. Daar het schieten nu ook 

opgehouden had, besteedden we de 
meeste aandacht aan de vloedlijn waar 
enige Koeten, Alken en een jonge 
Drieteenmeeuw lagen. Voor de afwisse-
ling in het strandmenu zaten er dicht bij 
de Wassenaarse Slag een drietal gra-
naattrechters in de grond. Na ijverig 
speuren konden we wat stukken en 
brokken ontdekken, variërend van 0,5 
tot ongeveer 2 cm dikte. Volgens een ex-
pert betroffen het hier 15 cm granaten 
van scheepsgeschut.’  

2 maart 1942: ‘Lente in het land. Op 
Celebes wordt gevochten. Zeventien 
doden bij bombardement. Machtig mooi 
biddende buizerd boven Marlot.’

31 augustus 1942: ‘Jan opgepakt. Hij 
was té vaderlandslievend. Stortregen. 
Lopend naar de oeverzwaluwkolonie; 
geen zwaluw te bekennen.’

21 en 22 november 1944: ‘Vandaag 
waren er razzia’s. In veel huizen gezocht 
naar onderduikers door de hele stad. Bij 
ons niet geweest. Vanaf vandaag onder-
duiken. Op het Spui en op de Vaillantlaan 
werd een plunderaar doodgeschoten.’

9 december 1944: ‘Zaterdag; V1 ge-
klapt 2x. Vanuit Wassenaar kwam een 
V1 op. Aan het geluid kon je al horen dat 
hij mislukte. Als een vinkachtige door-
kliefde het helse apparaat de lucht en 

Buurtvogels
Vogelen in oorlogstijd… 

Buizerd in de vlucht
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barstte toen uit elkaar. De overblijfselen 
kwamen terecht op de Koningin 
Wilhelminalaan op Voorburg, waar een 
paar huizen sneuvelden.’

8 maart 1945: ‘Laatste tulpenbollen op-
gebakken. De honger is vreselijk. Eerste 
boerenzwaluw!!!!’

Duitse toeristen 
De vogelvrienden noemen de bezetters 
eufemistisch ‘Duitse toeristen’. Uit hun 
vogeldagboek kun je afleiden dat ze 
wel degelijk precies op de hoogte 
waren van de actuele gebeurtenissen 
in binnen- én buitenland. Een dode 
vogel wordt evenwel met meer ver-
driet beschreven dan doden of gewon-
den in Den Haag. Als twintigers liepen 
ze doorlopend gevaar: tewerkstelling 
ofwel de Arbeitzeinsatz lag in het ver-
schiet. Misschien was de laconieke 
houding gekoppeld aan hun diepe be-
langstelling voor de natuur, hun ma-
nier om zichzelf af te leiden van de ver-
schrikkingen van de oorlog. ‘Let op de 
futen’, schreef Jan van den Ende in een 
briefje dat uit de gevangenis in 
Scheveningen naar zijn vrienden werd 
gesmokkeld. Twee van de vier vogel-
vrienden kwamen in het verzet terecht 
en alle vier overleefden ze de oorlog. 

Wie geïnteresseerd is om de oorlogsja-
ren in en rond Den Haag door de ogen 
van vier jonge mannen te beleven, leze 

‘Geheim vogeldagboek 1940 – 1945’ 
van Henk Kortekaas.  

Foeke Zeilstra
Foto’s buizerd en boerenzwaluw: 
Adri de Groot, natuurfotograaf

Boerenzwaluw

Van boven naar beneden: 
Foto 1: Benoordenhoutseweg hoek Mauvestraat, 
evacuatie van het Benoordenhout, 1942. Rechts 
�latgebouw Boschzicht. Foto Leonardus Marten 
van der Veen. 
Foto 2: Benoordenhoutseweg hoek Mauvestraat, 
evacuatie van het Benoordenhout, 1942. Foto Leo-
nardus Marten van der Veen. 
Foto 3: Benoordenhout, bunker gecamou�leerd als 
tuinhuisje op de plaats van de ingang van de Die-
rentuin. Foto H.A.W. Douwes. 
Foto 4: Raamweg, sloop van bunkers en tankmuur, 
onderdeel van de de Atlantikwall, 1946. Foto Foto-
persbureau van den Heuvel. 
Foto's 1 t/m 4: Haags Gemeentearchief
Foto 5: Landgoed Clingendael, hondengraven 
onder de linde. Wikimedia Commons
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Peter de Mos

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

Barbara van Kampen Taco Risselada
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Uitgelicht
Boeken en kunst
In deze uitgave van het wijkblad, al-
weer de laatste van het jaar, is er veel 
aandacht voor boeken. Ik ontving een 
persbericht over een boek, Theo stopte 
mij zijn nieuw verschenen tweede deel 
van ‘Sportstad Den Haag’ in de handen 
en ik heb Dolf de Vries geïnterviewd. 
Er is bovendien zoveel te zien in Den 
Haag wat betreft kunst. Daarom doe ik 
ook twee korte aankondigingen van 
tentoonstellingen die zeer de moeite 
waard zijn. 

Twee buurtgenoten schrijven boek 
over diplomatie
In juni van dit jaar ontving Carola 
Schouten, minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, het eerste 
exemplaar van Diplomatie op klompen, 
100 jaar landbouwattachés. Dit boek is 
geschreven door vier oud-landbouwat-
tachés, ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van hun dienst. Twee van 
de auteurs, Eric Denig en Reinder 
Schaap, wonen in het Benoordenhout 
en zij hebben anderhalf jaar gewerkt 
aan dit bijzondere boek. 

Diplomatie op klompen is geen officiële 
geschiedschrijving, maar draagt een 
persoonlijk karakter. Het is gebaseerd 
op hun eigen ervaring en op die van tal-
rijke oud-collega′s, die een verrassende 
inkijk geven in de wereld van de diplo-
matie en in de rol van Nederland op het 
wereldtoneel. Ons land is de afgelopen 
honderd jaar uitgegroeid tot een agrari-
sche wereldspeler, als importeur van 
grondstoffen en exporteur van eindpro-
ducten. Steeds belangrijker wordt even-
eens de export van kennistechnologie 
en innovatie. Ook natuurbelangen zijn 
niet aan grenzen gebonden.

De onbevangen observaties van de au-
teurs vormen de basis van een boei-
ende beschrijving van een wereld, die 
voor velen nog onbekend terrein zal 
zijn. Interessant is ook - zeker in deze 
wijk - de wisselwerking met de poli-
tiek. Soms besluit een landbouwatta-
ché de politiek in te gaan: als parle-
mentariër of minister. Maar ook het 
omgekeerde gebeurt, als een oud-poli-

ticus zijn loopbaan vervolgt of afsluit 
met een benoeming op een aantrekke-
lijke post.

Diplomatie op klompen, 100 jaar landbouwatta-
chés, Eric Denig, Jelle Landstra, Reinder Schaap, 
Frits Thissen, Uitgeverij Matrijs, ISBN 978 90 
5345 552 4, €19,95

Sportstad Den Haag, deel 2
Dit is een heerlijk boek, vol met interes-
sante verhalen over sport in Den Haag. 
Het bevat oude foto’s, gegevens uit vele 
kranten en interviews met mensen die 
uitblonken in hun sport. Er valt zoveel 

te leren: over het tennisracket van prins 
Frederik Hendrik, Scheveningen als de 
geboorteplaats van de Internationale 
Schaats Unie, de Haagse wielerbaan en 
Ferry Sonneville, de wereldkampioen 
badminton. Het hoofdstuk over de chic-
ste tennisclub van Nederland op 
Scheveningen sprak mij bijzonder aan; 
het te bespelen veld lag immers naast 
Hotel d’Orange. Tijdens de zomermaan-
den logeerden de families Israëls en 
Liebermann in de bijbehorende villa’s. 
Liebermann, en wie weet ook Isaac 
Israels, heeft de tennis spelende dames 
en heren geschilderd. Ook mooi is om 
meer te weten te komen over Dolf 
Broese van Groenou. Hij behaalde vele 
kampioenschappen in vier sporten: 
voetbal, cricket, hockey en tennis. Later 
in zijn leven werd hij een bekend archi-
tect; o.a. het gebouw Cultura aan de 
Wassenaarseweg is van zijn hand. 

Sportstad Den Haag, al eeuwen onverslaanbaar 
(deel 2), Theo Bollerman, Nederlandse sportboe-
ken club, 2019, IBSN 978 94 92273 32 1, € 18,95

Tentoonstellingen
Twee tentoonstellingen trokken mijn 
aandacht. In het Panorama Mesdag 
staat nu een prachtige tentoonstelling 
van de bekende ‘sneeuwschilder’ Louis 
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Magda Oord • Tennispark WW • van Hogenhoucklaan 35
070 - 3062505 / 06-53685547 • magdaoord@kpnmail.nl

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINEHet	is	bijna	2020Een mooi moment om een begin te maken met het leren van het kaartspel Bridge!Waarom Bridge?- Omdat Bridge van alle kaartspelen de   mooiste en meest uitdagende is- Omdat Bridge de hersenen traint- Omdat Bridge u veel sociale contacten   en gezelligheid brengt- Omdat Bridge een spel is voor jong en oudEn waar kunt u Bridge beter leren dan bij Bridgesociëteit Blue Club  waar al 30 jaar vele mensen dit edele kaartspelhebben geleerd. U volgt bij ons lessen onder begeleiding van ervaren docenten in een sfeervolle omgeving in een prachtig pand aan de Javastraat.De beginnerscursus begint in de week van 6 januari. Ook hebben wij cursussen voor alle niveaus en een uitgebreid aanbod aan gezelligheidsdrives. 
♣ Javastraat 44A ♣ 070 - 363 24 40 ♣ www.blueclub.nl ♣ info@blueclub.nl

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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Van travel novel naar roman, een leven lang schrijven
Eigenlijk houd ik helemaal niet van het 
afnemen van interviews, maar de kans 
om wijkbewoner Dolf de Vries te kun-
nen ontmoeten laat ik mij niet afnemen. 
Het is een man met een enorme reputa-
tie: toneelspeler, acteur in films en au-
teur van ‘reisboeken’ en vele romans. 

De gastheer schenkt koffie, steekt een si-
gaar aan (‘het raam staat open’), we in-
stalleren ons in oude leren stoelen en 
daar steekt hij van wal. We zijn omgeven 
door mooie foto’s (door zijn vrouw Lout 
gemaakt tijdens de vele reizen), schilde-
rijen, héél veel boeken en overal souve-
nirs of spulletjes die je nu eenmaal uit 
de familie meekrijgt. Gedurende het uur 
komen vele wijsheden en levenservarin-
gen langs. 

‘Wie ben ik?’ is een thema is het werk 
van Dolf. Wanneer ben ik acteur, to-
neelspeler of schrijver? Als toneelspe-
ler kun je in je rol iemand heel anders 
zijn. En schrijven, dat is toch eigenlijk 
ook toneelspelen, zolang je het verhaal 
niet té autobiografisch maakt. Er is nog 
zoveel te doen: iedere dag schrijven 
(volgens een straf schema), veel boe-
ken lezen en uitgaan. Allemaal om zijn 
hersens te dwingen achttien te blijven!

Met een camper door Syrisch-Koerdisch 
gebied of naar Noord-Vietnam: verwon-
dering alom. Een reis werd minutieus 
voorbereid, met Lout aan de tafel, met 
om haar heen vele gidsen en kaarten. 
Dolf las alles wat er maar te vinden was, 
het liefst van auteurs uit de landen zelf. 
Hij wil steevast begrijpen hoe een land 
werkt en zich inleven in de politiek. Zo 
heeft hij altijd gespreksstof wanneer hij 
een café binnenstapt, of zoals Dolf het 
omschrijft: ‘Je tong staat goed’. Het re-
sultaat noemt Dolf liever een ‘travel 
novel’, geen gids maar meer een verha-
lend verslag.

Zijn eerste roman ontstond n.a.v. de pe-
rikelen van de Aktie Tomaat in het na-
jaar van 1969. Die onrust in toneel-
land, ook al stond Dolf achter het idee 
van meer maatschappelijk engage-
ment, zorgde dat hij samen met zijn 
vrouw, via een beurs van Sticuza, voor 
twee jaar naar Aruba kon vertrekken. 
‘Ik had rust in mijn kop nodig en wilde 
ook de vraag beantwoorden of ik wel 
een boek kon schrijven!’ De roman 
kwam er en werd goed ontvangen. 

Het voorliggende boek, Vrucht van de 
leugen, de reden om het interview af te 
nemen, is eigenlijk een roman waar hij 
al twintig jaar mee bezig was. De 
hoofdpersoon, David, vertelt over zijn 
leven dat niet al te aangenaam begon. 
Hij had een zwaar christelijke vader 
die, zo streng, zijn zoon op het rechte 
pad moest houden. In het gareel blijven 
lopen was de enige manier. Maar na-
tuurlijk, een jongen wil toch ook de we-
reld ontdekken. Dit gaat via zijn school-

vriendje Harko en later vriendin Roos. 
Er moet dan getrouwd worden en dat 
is eigenlijk het begin van een leven vol 
liegen. Zijn hele leven blijft de moei-
lijke opvoeding de bron waar hij uit 
put, ook al probeert David zich daar zo-
veel mogelijk van te ontdoen. Het boek 
zit heel goed in elkaar, vanaf het begin 
tot het eind is het spannend. Ik vond 
het prachtig geschreven, modern en 
geheel van deze tijd.  

’s-Gravenhage vindt Dolf een heerlijke 
plek om te wonen, met het Lange 
Voorhout als het allermooiste plein van 
de wereld, de zee ter inspiratie in 
handbereik en deze wijk. Na de dood 
van zijn vrouw heeft hij ‘de liefde van 
de straat ondervonden’.

Dolf de Vries, ‘Vrucht van de leugen’, Uitgeverij 
Elmar, 2019, ISBN 978 90 389 2702 2, € 19,99

Willemien de Vlieger-Moll

Dolf de Vries

Apol (1850-1936). De titel ‘Louis Apol 
op Nova Zembla’ verwijst naar een reis 
die hij in 1880 met een wetenschappe-
lijke expeditie naar Nova Zembla 
maakte. Deze is te zien tot 1 maart 
2020. Met begeleidende publicatie van 
Suzanne Veldink. 

In de Mesdag Collectie wordt aandacht 
gegeven aan ‘Jean-Francois Millet en de 
Haagse School’. Millet was een van de 
belangrijkste schilders van de School 
van Barbizon en inspireerde o.a. Jozef 
Israëls en Anton Mauve. Deze tentoon-
stelling is tot 5 januari 2020 te zien. In 

het Van Gogh Museum vindt gelijktijdig 
een zustertentoonstelling plaats; ‘Jean-
Francois Millet, Zaaier van de moderne 
kunst’. 

Willemien de Vlieger-Moll
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✓ omfor a e 6-8 ersoo s vakantiehuis

✓ 4 s aa amers 3 ad amers

✓ i der va ide ges hi

✓ s e h s uur ri de va  e  Haag

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

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

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

✓ omfor a e  6-8 s ee er holiday home

✓ 4 edrooms 3 a hrooms e sui e  

✓ isa ed sui a e

✓ hours’ drive from The Hague 
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Het Benoordenhout beschikt over twee 
heerlijke tennisparken: Tennispark 
WW, met daarop de Oranje Tennis Club 
gehuisvest, en TV De Aeronauten. Niet 
iedereen realiseert zich desondanks 
dat in onze wijk een onwaarschijnlijk 
aantal tenniskampioenen woont en 
heeft gewoond. Trudy Groenman 
woont bijvoorbeeld vlak bij die laatste 
club. Ze was drievoudig nationaal kam-
pioene in het midden van de zestiger 
jaren. Haar vriendin Els Veentjer-
Spruyt en echtgenoot Piet Veentjer hui-
zen iets verderop. Els heeft menig da-
mesdubbel titel gewonnen met Trudy. 
Ook in het gemengd dubbelspel won ze 
menige trofee. Samen met oud top-tien 
speler Piet hebben ze vele landstitels 
met hun club De Metselaars behaald. 
Richard Kasten woont aan de 
Neuhuyskade; hij behoorde ook tot de 
top en was lid van het Davis Cup-team. 

Willem Maris, de laatste man die Tom 
Okker wist te verslaan in de finale van 
de landskampioenschappen, woonde 
aan de Oostduinlaan. Hij studeerde in 
Delft en verhuisde naar Eindhoven. 
Zijn tennismaatje was Evert Schneider 
die op de Van Alkemadelaan is opge-
groeid. Hij heeft diverse dubbelspelti-
tels op zak en is naar Wassenaar 
vertrokken.
 
Gaan we verder terug in de tijd dan 
blijken er nog meer grootheden in het 
Benoordenhout gewoond te hebben. 
Het meest opzienbarend is het verhaal 
van Arthur Diemer Kool. Op veertienja-
rige leeftijd was hij naar Den Haag ver-
huisd. Zijn vader werkte voor de ma-
rine en kwam in 1910 te werken op het 
ministerie van Oorlog. Arthur tenniste 
op Leimonias, dat in die dagen speelde 
op de banen van METS. Naast hem 
speelde eens de grote kampioen Gerard 
Scheurleer, die tien jaar ouder was. 
Gerard wist Arthur over te halen met 
niemand anders dan met hem te oefe-
nen. Hij mocht ook geen toernooien 
spelen. Twee jaar later besloot Gerard 
dat de tijd rijp was. Op zestienjarige 

leeftijd versloeg Arthur met zijn aan-
vallende stijl direct al op de Bataaf de 
beste spelers van Nederland. Twee 
maanden later werd hij de jongste 
kampioen aller tijden. Dat record staat 
nog steeds. In de finale versloeg hij de 
geduchte speler Otto Blom. Die hing 
zijn racket niet veel later aan de wil-
gen. Een leuk detail is dat zijn dochter 
30 jaar later trouwde met de zoon van 
Blom. Uit dat huwelijk kwam Nora 
Blom voort, die vele decennia aan de 
top meespeelde en op haar 60ste we-
reldkampioen bij de veteranen werd.

Diemer Kool werd een steunpilaar in het 
Nederlandse Davis Cup-team, dat in 
1920 voor het eerst ingeschreven was. 
Het team versloeg Zuid-Afrika. Daarmee 
plaatste het dan toe onbeduidende 
Nederland zich als tennisnatie op de we-
reldkaart. Maar het team mocht van de 
Bond de halve finale tegen de USA niet 
spelen. De nationale kampioenschappen 
hadden voorrang. Dat leidde tot een ge-
weldige ruzie. De voorzitter jhr. Jan Feith 
moest aftreden. Het team trok zich uit 
protest terug uit het nationale toernooi. 
Een ander lid van Leimonias kon nu de 
titel grijpen. Dat was Leopold Nypels, 
die in de ’t Hoenstraat woonde, net als 
Diemer Kool. 

Diemer Kool verloor ook wel eens van 
Maas van der Feen. Die woonde aan de 
Van Hogenhoucklaan, recht tegenover 
tennispark WW. Hij was zo vast als het 
muurtje. Hij kwam nooit naar het net 
en placht zijn tegenstanders te slopen 
met urenlange rallies. Het verhaal gaat 
dat hij voor het eerst volleerde toen hij 
zijn kleinkinderen tennisles ging 
geven. Van der Feen werd nationaal 
kampioen in 1913 toen hij Diemer Kool 
opvolgde. Eveneens in 1914, 1918 en 
zelfs heel verrassend in 1924. Eén van 
zijn zoons werd huisarts in Wassenaar. 

Het lijkt of we er geen Benoordenhoutse 
dames in die tijd kampioen werden. 
Niets is minder waar. Madzy Rollin 
Couquerque behoorde tot de Europese 
top. Aan haar zal ik een apart stukje 
wijden.

Theo Bollerman

Theo Bollerman is auteur van de boe-
ken over de Haagse sportgeschiedenis 
‘Sportstad Den Haag, al eeuwen onver-
slaanbaar’ deel 1 en deel 2

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXVI
Wijk van de tenniskampioenen

Gerard Scheurleer (l) en Arthur Diemer Kool
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International Corner
International Health Centre the Hague (IHCH)

‘Comings and Goings’ 

Some years ago, I met Tony Brouwer 
and heard about his plans for an inter-
national health centre, geared to help-
ing the innumerable expats living in 
The Hague. To find out more about how 
IHCH had developed and settled here 
in Benoordenhout, I paid a visit to the 
centre and talked to the other founder 
Philip Boerebach.  

Both founders have pharmaceutical 
and medical degrees and are friends as 
well. Quite unexpectedly, they started 
to talk about creating a health centre 
here in The Hague. Tony had lived in 
Rome and realized personally the pro-
blems with health care for the expat, 
especially when moving about with a 
family. Philip had many expat friends, 
who had related to him their difficul-
ties in navigating around the Dutch 
health care system.

Unlike Amsterdam and Rotterdam, The 
Hague ‘hosts over 160 international or-
ganizations employing around 14,000 
people.’ Most of the employees of these 
entities carry health insurance with an 
international company, such as Cigna 
or Allianz. That makes the procedure 

for receiving care often difficult. IHCH 
solves these problems for the mobile 
families. The idea came to fruition in 
2007 and IHCH opened its doors in 
Scheveningen in an old ABN AMRO 
bank building on the Scheveningense-
weg. When it became successful and 
thus the building too small, the search 
began to find new offices. Three years 
ago, IHCH moved into their new quar-
ters on the Jan van Nassaustraat 125.  

The services and specialists of IHC are 
too numerous to list in this article, but 

some of the little-known specialities of 
IHCH are preventive medicine, a sleep 
clinic, allergology, travel advice and vac-
cinations. There is also an onsite phar-
macy and extensive dental care facilities. 
Housed in the IHCH building is also 
PsyQ, which provides international men-
tal health services. The staff of IHCH 
consists of 80% foreign personnel.

IHCH is growing fast.  Sometimes they 
have to impose a temporary ‘patient 
stop’ as the waiting time for a GP con-
sultation becomes longer than IHCH 
finds acceptable. Two years ago, the 
Dutch government also made a new re-
quirement that all GP’s must speak 
Dutch in addition to their native lan-
guage. This makes hiring more non-
Dutch GP’s difficult for the centre. But 
with the mobile life of expats, it is al-
ways good to check with the centre di-
rectly if you wish to use their services.

For more information on Dutch health 
care possibilities for internationals, I 
refer you to the centre’s website, www.
IHCH.nl International Health Center 
The Hague as well as www.h4i.nl 
Healthcare for Internationals, www.
psyq.nl International Mental Care 
Services.

Georgia Regnault

After ten fruitful and pleasant years of 
being on the Expat committee, Michèle 
Carlier and I have decided to pass the 
work on to other members of the com-
mittee. Our experience of working to-
gether has led to a friendship between 
the two of us, which I am grateful will 
continue. 

Michèle was born and raised in the 
French speaking part of Brussels. 
Arriving in the Netherlands in the late 
60’s, she obtained a degree in 
Experimental Psychology at the 
University of Utrecht. Since retiring as 

a real estate agent here in The Hague a 
few years ago, she began giving lessons 
in Dutch and French at Berlitz, as well 
as privately. Michèle has played the 
harpsichord for years and new-found 
hobbies are perfecting her Italian and 
playing pool at De Witte.  Thank you 
Michèle for your calm, diligent and ef-
fective work on the committee.

I am happy to announce that Ellen Uit 
den Boogaart has become a member of 
the committee recently. Ellen and I met 
at the bridge club about a year ago.  
Talking once about ourselves, we dis-

IHCH Director

Michèle Carlier
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Dutch Lesson Nr. ??
Recently I spent a Sunday in Amersfoort 
– a city I don’t believe I had ever visited. 
Since Piet Mondriaan was born there in 
1872, a visit to his birthplace and mu-
seum was a must. But I also went on a 
boat trip through the city and learned 
lots about the history of Amersfoort, in-
cluding the origin of two Dutch expressi-
ons: steenrijk and een steentje bijdragen. 

Back in 1258, Amersfoort was granted 
city rights, which meant among other 
things that a brick defense wall had to 
be built. As the town expanded, a se-
cond wall was built and on top of the 
foundation of the first: ‘wall houses’ 
were built. But there were never 
enough ‘bricks’ or stenen for all, so any-
one wanting to build a brick house had 
to provide their own bricks, thus een 
steentje bijdragen – meaning ‘to contri-
bute’. Likewise, a steenrijk person, 
which literally translated is ‘stone rich’, 
was very wealthy.  

By the way, the name Amersfoort does not 
refer to a fort, but a ford in the river Amer, 
where one could cross by wading.  Oxford 
(England) and Frankfurt (Germany) ac-
quired their city names the same way.

covered that we had both worked at 
the TIME-LIFE subscription office in 
Amsterdam at the same time in the 
mid-60’s!  While we couldn’t remem-
ber each other (separate departments), 
we reminisced about all the people we 
did remember working with. 

Ellen is a dual-national – originally 
Dutch, she was born in Rotterdam after 
the war, but moved to Amsterdam when 
she was fifteen years old. Her late hus-
band, Carlos, an Argentinian, originally 
came to Italy with $ 100 in his pocket. 
He later moved to the Netherlands and it 
was there, through an introduction of 
her Argentinian boss at TIME-LIFE, that 
they met. He was a chemical engineer, 
who worked for companies in the oil 
and gas industry. This meant that the 
couple were posted to several countries 
– and I mean several:  this migration 
began in 1968 when they went to 

Madrid, then Brunei, Yogohama, 
Chicago, Washington D.C., Houston and 
Jakarta. Ultimately the family (with a 
son and a daughter) settled in Winter 
Park, Florida, where Ellen became a real 
estate broker.  During the time in the 
USA, Ellen became an American citizen.  

A few years back, Ellen returned to the 
Netherlands and settled first in 
Eindhoven, where her father lived. After 
his passing, she decided to come north 
and bought an apartment here in the 
Benoordenhout. The Expat Committee is 
gaining a true international, who knows 
personally the trials and tribulations, as 
well as the advantages, of moving from 
country to country and raising ‘third-
culture children’. Thank you, Ellen, for 
joining the expat team.

Georgia Regnault
Ellen Uit den Boogaart

Upcoming events
APCH Concerts:  familiar to many of you, these wonderful concerts, 

usually by students of the Conservatorium, are held the second 
Saturday of each month at 16:00 in the church on Esther de Boer-van 

Rijklaan 20

Art Lecture: Back by popular demand, Monique Varma will be giving a 
second lecture on The Hague School artists at ‘t Benoordenhuis, 

Bisschopstraat 5 on March 10th at 14:00

Amersfoort, Koppelpoort, photo Frank Magdelyns
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Activiteitenkalender Evita Lokaal

Informatiebijeenkomst SeniorWeb, 
vrijdag 17 januari 10.00-12.00 uur 
Onder het genot van een kopje koffie of 
thee met wat lekkers krijgt u alle infor-
matie over de cursussen, workshops en 
het digitaal spreekuur. Tevens krijgt u 
handige tips voor het aanschaffen van 
een nieuw apparaat. U kunt zich direct 
inschrijven voor een cursus en/of work-
shop. Gratis toegang! 

Apple en Android cursussen 
voorjaar 2020
iPhone en iPad starters: maandag 27 
januari t/m 17 februari 2020, 10.00 – 
12.00 uur
iPhone en iPad gevorderden: maan-
dag 2 maart t/m 23 maart 2020, 10.00 
– 12.00 uur
Android smartphone en tablet star-
ters: dinsdag 28 januari t/m 18 febru-
ari 2020, 13.30 – 15.30 uur
Android smartphone en tablet star-
ters: donderdag 26 maart t/m 16 april 
2020, 13.30 – 15.30 uur
Prijs per cursus van 4 lessen incl. cur-
susboek: € 70. Prijs per cursus van 4 les-
sen excl. cursusboek € 50. De groepen 
bestaan uit maximaal 6 cursisten. 
Aanmelden
info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.

Digitale Workshops
Workshop WhatsApp: donderdag 13 
februari 2020, 14:00 – 16:00 uur
Digitaal Nalatenschap: donderdag 5 
maart 2020, 13:30 – 15:30 uur

Fiets- en wandeltochten maken met 
de smartphone: vrijdag 17 april 2020, 
14:00 – 16:00 uur
Fotograferen en filmen smartphone 
en tablet: donderdag 23 april 2020, 
14:00 – 16:00 uur (Apple) en dinsdag 12 
mei 2020, 14:00 – 16:00 uur (Android)
Prijs: per workshop € 12,50.
Aanmelden
info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06. 

Digitaal spreekuur
Heeft u een vraag over het gebruik van 
uw smartphone of tablet? U kunt dan 
telefonisch een afspraak maken van 
een half uur. Kosten € 5. 

Evita Lokaal
Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
070 314 16 06

Welzijnsorganisatie Voor Welzijn is ac-
tief in o.a. het Haagse Hout. Wij onder-
steunen bewoners van jong tot oud. 
Daarbij worden de talenten en mogelijk-
heden van mensen benut. Voor Welzijn 
biedt o.a. de volgende diensten:

Opbouwwerk
Opbouwwerk activeert en ondersteunt 
bewoners van een wijk om hun leefom-
geving te verbeteren. In het Benoorden-
hout ondersteunt opbouwwerker Jaap 
de Wit het Platform Benoordenhout, 
dat als doel heeft dat ouderen Veilig, 
Fit en Vitaal thuis kunnen blijven 

wonen. Samen met de wijkvereniging 
proberen de opbouwwerkers bewo-
ners te activeren om nieuwe activitei-
ten in ‘t Benoordenhuis te starten. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men via tel.nr. 070 205 25 50.

Servicepunt XL
Het Servicepunt XL is dé plek voor ad-
vies, informatie en vrijwilligerswerk. 
Verspreid over Den Haag zijn er vijftien 
Servicepunten XL. Het Servicepunt XL 
in het Haagse Hout bevindt zich op de 
Ivoorhorst 155 in Mariahoeve. Wij den-
ken met u mee en zoeken samen met u 
naar een antwoord op uw vraag. Kunt u 
het zelf oplossen? Wilt u iets leren? Is 
er andere hulp nodig? Waar kunt u dan 
terecht? Heeft u zelf geen computer of 
toegang tot het internet waardoor u 
belangrijke zaken niet kunt regelen? 
Kom langs en maak gebruik van onze 
voorzieningen. Heeft u een goed idee 
voor de buurt? Deel het met ons en we 

kijken samen wat we kunnen doen.

U kunt bij het Servicepunt XL 
vragen stellen over:
- Veranderingen in de zorg
- Gezondheid
- Vervoer
- Ondersteuning bij het ordenen van
   post en administratie
- Opleiding, (vrijwilligers)werk, 
  solliciteren
- Wonen
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
   (Wmo) 
- Administratie en financiën
- Ontspanning en sociale contacten

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om 
naar het Servicepunt XL te komen, dan 
denken wij graag met u mee.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via 070 205 24 50

Zorg in de wijk
Wat kan Voor Welzijn voor u betekenen? 
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Pianoles
voor alle leeftijden, beginners en gevorderden door ervaren 

pianodocent in Benoordenhout Jan van Nassaustraat 
jokevanhaeringen@ziggo.nl 

tel. 328 15 80 

Organiseren, coördineren en 
begeleiding van verbouwingen

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

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

Verhuisbericht
Kantoor- en Boekhandel vanaf 1 januari 2020 

samen in een winkel!
Nieuwe naam: Couvée-Benoordenhaeghe boek en kantoor

Waar:  In het pand van de Boekhandel
Van Hoytemastraat  66 - Telefoon: 070 412 91 22

info@kantoorboekhandel-denhaag.nl  - boekhandel-denhaag.nl

 (Sneeuwschoen)wandelen in de bergen
www.bergwandelen-bloemers.nl

Wandelen in de Alpen en de Jura, adembenemend mooi! Met 
familie, vrienden of groepje en o.l.v. gediplomeerde wandel-

gids Frederike. Geef je op voor de Nieuwsbrief!

Wie wordt onze nieuwe 
Pilatesdocent?

Wij zoeken een ervaren Pilatesdocent om het team van
Feel Fit te versterken. Heb je belangstelling mail dan:

magdaoord@kpnmail.nl of bel: 06 536 855 47

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

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

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

KENNIS, VAARDIGHEID EN COMMUNICATIE
Roever Bouw B.V. is een deskundig aannemersbedrijf voor verschillende bouw-
projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
ren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen van eigenaren, woning-
bouwcoöperaties en de zakelijke markt

Lid worden van de wijkvereniging?
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

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  
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Bridge Quiz - Een afspelprobleem
Svp probeer het probleem "single dummy" (oost-west kaarten afgedekt) 
op te lossen.

Als zuid moet je het aangetrokken contract van 4 ª spelen,  uitkomst ¨ H. 
Je hebt geen zijkleur waarin je extra slagen kan ontwikkelen. Gelukkig 
zijn de kaarten zo verdeeld, dat je dat via een "cross/ruff"  kan proberen 
op te lossen. (Cross/ruff is zijkleuren over en weer aftroeven) Maar daar-
voor moet de kaartverdeling aan de volgende eisen voldoen: De harten-
kleur moet 3-2 verdeeld zijn en ª H moet goed zitten, dus bij oost. Als 
oost de 3kaart ª heeft, dan moet hij ook een 4krt ¨ en 2+ krt © hebben.

Speelvolgorde: H duiken, om daarna de klaveren in noord af te kunnen 
toeven. Neem het vervolg, zeg ¨ V met het Aas. Speel © naar A, ª naar V, 
¨ troef, ª A, © H, ¨ troef, © troef, « A en © troef; in totaal 10 slagen .. mooi 
gespeeld! 

Noot: een enigszins gewijzige volgorde van spelen mag ook!

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

N
OW

Z

« A43
ª B876
© A743
¨ 72

« V872
ª HT4
© BT
¨ T983

« H96
ª 95
© V9652
¨ HVB

« B75
ª AV32
© H8
¨ A654

Wit aan zet. Wit heeft een stuk geofferd voor een sterke aanval. 
Met een fraaie combinatie zet zij de kroon op het werk.

Oplossing probleem 161: 1… Td6! 2.Df2 Ld4! 3.Txd4 Txd4 4.h3 
(4.Dxd4 De1mat) 3… Txc4 en met een toren meer staat zwart glad 
gewonnen. (Sethuraman-Iturrizaga, Dubai 2019) 

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

Inlichtingen over de club 070 328 02 01
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Schaakclub zoekt nieuwe leden
Schaakclub Benoordenhout, die al decennia het schaakprobleem in 
het wijkblad verzorgd, is op zoek naar nieuwe leden. Kunt u (een 
beetje) schaken en houdt u van een goede sfeer, kom dan eens ken-
nismaken met onze gezellige club. De wekelijkse clubavond is op 
woensdag om 20.00 uur in het wijkcentrum aan de Bisschopstraat.

Spellen
Schaakprobleem 162                                                            Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 162 
X 

ABCDEFGHY 
8r+-+-trnmk( 
7+-+-wqpzpn' 
6p+-+-vl-+& 
5+-+-zpP+-% 
4-zp-+L+R+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-vL-wQ" 
1+-+-+-tRK! 
xabcdefghy 

 
Wit aan zet. Wit heeft een stuk geofferd voor een sterke aanval. Met een fraaie 
combinatie zet zij de kroon op het werk. 
 
Oplossing probleem 161: 1… Td6! 2.Df2 Ld4! 3.Txd4 Txd4 4.h3 (4.Dxd4 De1mat) 
3… Txc4 en met een toren meer staat zwart glad gewonnen. (Sethuraman-
Iturrizaga, Dubai 2019) 
 
Schaakclub zoekt nieuwe leden 
Schaakclub Benoordenhout, die al decennia het schaakprobleem in het wijkblad 
verzorgd, is op zoek naar nieuwe leden. Kunt u (een beetje) schaken en houdt u 
van een goede sfeer, kom dan eens kennismaken met onze gezellige club. De 
wekelijkse clubavond is op woensdag om 20.00 uur in het wijkcentrum aan de 
Bisschopstraat. 
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

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

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

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

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

R O G I E R
B O T T I N G

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

Aan-huis behandeling mogelijk.

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

- alle bewegingsklachten
- holistische benadering
- kaakfysiotherapie
- preventieve check-ups
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Wat heb je nodig?
Voor 4 personen

______________
400 g rijst

150 g zoete gorgonzola
2 peren

een half glas witte wijn
1 sjalot

zout
extra vierge olijfolie 

1 liter bouillon

Ciao a tutti, hierbij een recept dat bij 
ons op het menu staat. Misschien lijkt 
het op het eerste gezicht een gedurfde 
wedstrijd, maar geloof ons, het is echt 
goed! Eenvoudig en snel te bereiden, 
leent het zich ook goed voor een diner, 
wanneer u iets anders en origineels op 
tafel wilt presenteren.

Bereiding
Maak de bouillon klaar. In dit recept zijn 
zowel groente- als vleesbouillon goed. 
Bak de gehakte sjalot in een grote koe-
kenpan met een paar eetlepels olie. Voeg 
nu de rijst al roerend toe, ongeveer 3-4 

minuten. Begin nu met het nat maken 
van de rijst met de bouillon, een pollepel 
per keer. Voeg geen nieuwe bouillon toe 
voordat de vorige volledig is geabsor-
beerd. Snijd intussen twee kleine peren 
in kleine blokjes. Voeg de peren toe wan-
neer de rijst ongeveer 10 minuten heeft 
gekookt. Blijf steeds bouillon toevoegen 
totdat de rijst gaar is. Voeg de gorgon-
zola toe. Roer krachtig totdat de gorgon-
zola volledig is gesmolten. Proef op dit 
punt de risotto en voeg zout naar smaak 
toe. Laat de risotto enkele minuten rus-
ten voordat u deze op het bord legt. 
Serveer het warm en... Buon Appetito!

Wij raden u aan carnarolirijst te ge-
bruiken, de kwaliteit die het meest ge-
schikt is voor het bereiden van risotto. 

De beste peren voor dit gerecht zijn de 
Abt, maar je kunt ook kiezen voor 
Williams of Kaisers zolang ze hard zijn. 

Kies liever een zoete gorgonzola dan 
een pittige. 

Pizzeria-Ristorante La Luna
Weissenbruchstraat 79
2596GC Den Haag
Tel: 070 3281143

Culinair - Pizzeria-Ristorante La Luna
Risotto met gorgonzola en peer
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 Wijkvereniging Benoordenhout
  Bisschopstraat 5  2596 XH   Den Haag
  Website    wvbn.nl

  Twitter  @wvbn.nl 
  Facebook  facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
Stefan Baecke - Willeke Richel
joe@wvbn.nl

Penningmeester
Jolanda Messerschmidt-Otten 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade-de Laat de Kanter
delaatdekanter@hotmail.com 

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

St. DuurSaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven, voorzitter
www.duursaambenoordenhout.nl

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

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

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

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting 
Dieren-hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Het platform Benoordenhout bestaat uit de 
zorginstellingen en enkele wijkbewoners, 
die actief zijn in Benoordenhout. 
Het platform stelt zich ten doel ouderen 
Veilig, Fit en Vitaal thuis te laten wonen o.a. 
door het verschaffen van informatie. 

U kunt het platform bereiken via 
j.dewit@voorwelzijn.nl

DE KOFFIE

ESTAFETTE
 Ontmoeting & informatie

Waar kunt u uw buurtgenoten ongedwongen ontmoeten en een goed 
gesprek voeren? Waar vindt u informatie om langer veilig, fit en vitaal 
thuis te blijven wonen? In Benoordenhout zijn diverse mogelijkheden. 

U bent

EVITA LOKAAL

U bent

Buurthuis van de Toekomst 
van Alkemadelaan 309a 

Elke dag zijn er diverse 
activiteiten. Ook is er hulp 
bij al uw computer vragen; 
er zijn diverse cursussen en 
spreekuren van Seniorweb.

(alle werkdagen tot 16.30 uur 
en elke tweede zondag van de 
maand film)

van harte

KOFFIE MET DE KOSTER

U bent

Onder de toren
Van Hogenhoucklaan 89

U bent welkom voor 
een heerlijk kopje koffie 
met de koster van de 
Duinzichtkerk.

(donderdag ochtend van 
10.00 tot 12.00 uur)

BINNENKORT

U bent

welkomwelkom

het Benoordenhuis
Bisschopstraat 5

Gaspard de Coligny
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10

Op korte termijn zullen bovenstaande 
organisaties zich aansluiten bij de 
koffie estafette. 

AANSLUITEN ALS

van harte
GEZOND LANG THUIS

iZi-ervaarwoning
Steenhouwersgaarde 15E

Technologie kan u helpen om zelfredzaam te blijven, veilig te wonen en om contact te houden 
met uw omgeving. De nieuwste snufjes en informatie vindt u in de iZi-ervaarwoning. 

(elke vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur)

Organisatie
Indien uw organisatie ook wilt aansluiten bij de koffie estafette, 
meldt u zich dan bij het Platform Benoordenhout. 

Vrijwilliger 
Voor meerdere organisaties zoeken wij nog vrijwilligers. 
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Dit is Nelisse.
Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

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

Onze kijk op vastgoed kent geen grenzen.

Irma Postma

Nicole Vrolijk

Monique Muller
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