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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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WIJKBLAD
BENOORDENHOUT

Beste buurtgenoten,

Vaak is het eerste nummer van het nieuwe jaar wat dunner dan ge-
bruikelijk: na de feestdagen is er kennelijk wat minder nieuws te mel-
den. Maar dat was dit keer wel anders! Het is een stevig nummer ge-
worden, vol informatie en lezenswaardige artikelen.

De voorzitter licht toe wat het nieuwe coalitieakkoord van B&W bete-
kent voor onze wijk; het bestuurslid Ruimtelijke Ordening informeert 
u over een voorstel voor beter openbaar vervoer in het Benoorden-
hout. Ook leest u over bijeenkomsten die van belang zijn voor ons 
wijkbewoners: een wijkbijeenkomst over duurzame energie en een 
informatieavond over verkeer en parkeren.

Er is weer veel te doen in onze wijk! U vindt informatie over Konings-
dag en de Open Atelierroute. Er zijn lezingen, concerten en een bij-
zonder optreden bij de Oldtimer Club. Verder kunt u lezen over het 
Benoordenhout in oorlogstijd, scholen in de wijk, kunst, boeken en 
ooievaars. Ook zijn er internationale perspectieven: een nooit ge-
bouwde wereldstad in de duinen, een oplossing voor armoede in de 
wereld en een internationale tentoonstelling op het Malieveld.

Tot slot nog het volgende: regelmatig krijg ik vragen over de dead-
lines van het wijkblad. De deadline van het eerstvolgende nummer 
vindt u altijd in de linker kolom op deze pagina. Doorgaans is de 
deadline altijd de eerste maandag van de oneven maanden. Het wijk-
blad verschijnt halverwege de even maanden.

Graag tot de volgende keer!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt

huis aan huis in de wijk bezorgd
  

Oplage ca. 9.300 ex.

Abonnement 
6 nummers per kalenderjaar € 30,- 

IBAN  NL34 INGB 000380 4427  
voor een abonnement mail naar 

Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl
    

Advertenties 
voor tarieven en afmetingen mail naar 

Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl

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

   
   Benoordenhoutjes 

€ 50,- voor maximaal 30 woorden

Deadline advertenties en kopij
wijkblad nr. 2 - 2 maart 2020

verspreiding - medio april 2020

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
Georgia Regnault
Barbara Verloop

Willemien de Vlieger-Moll

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Bezorging 
Mission Mail

Wijkblad niet ontvangen?
missionmail@mail.com

    
Omslagfoto

070fotograaf.nl
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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.

Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

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

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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De wijkvereniging heeft vorig jaar mee-
geleefd met de gebeurtenissen rond het 
college van B&W.  We hopen dat de 
nieuwe coalitie haar doelstellingen zal 
halen en dat de opgelopen imagoschade 
aan onze stad hersteld zal worden. Het 
in december 2019 gesloten coalitieak-
koord ‘Samen voor de Stad’ gaat nog 
steeds uit van de groei van de stad en 
dat komt overeen met de laatste cijfers 
van het CBS. Opnieuw wordt onze wijk 
in het geheel niet genoemd en het is de 
vraag of dat slecht nieuws is. 

Het Benoordenhout heeft de laatste 
jaren met achteruitgang van voorzie-
ningen te maken en daarom zijn wij be-
nieuwd naar wat het coalitieakkoord 
voor ons in het vat heeft. Het coalitie-
akkoord heeft vele doelstellingen die 
de gehele stad betreffen en vroeger of 
later ook onze wijk ten goede komen, 
maar enkele zijn vermeldenswaardig.

Veiligheid: de positieve ervaringen met 
onze wijkagenten worden versterkt 
door meer aanwezigheid op straat en 
versterken van contact met de buurt. 
We kunnen daarmee de politie wijzen 
op onveilige situaties zonder het af-
standelijke 0900 8844 te gebruiken. Er 
komt een actieprogramma ‘ouderen en 
veiligheid’. De capaciteit van het aantal 
handhavers wordt uitgebreid.

De rol van bibliotheken wordt ver-
sterkt, maar is gericht op wijken waar 
de problemen groter zijn. Een voor-
beeld van een voorziening waar het 
Benoordenhout lager op de prioritei-
tenlijst staat. 

Zorg: er wordt gestreefd naar meerdere 
zorgfuncties onder één dak. De nabij-
heid van voorzieningen in de wijk blijft 
hierbij het uitgangspunt. Of en welke rol 
‘t Benoordenhuis hierbij zal krijgen, zul-
len we onderzoeken. Een opvallend af-
wezig onderwerp in het coalitieakkoord 

is de gezondheidszorg; in het bijzonder 
de toekomst van de gezondheidszorg 
door het sluiten van het Bronovo. In het 
tussenrapport over de toekomst van de 
gezondheidszorg van het HMC staat de 
aanbeveling dat de gemeente als onaf-
hankelijke partij een regierol zou moe-
ten spelen, gegeven de vele stakeholders 
en hun uiteenlopende belangen. De ge-
meente ziet hiervoor blijkbaar geen rol 
voor zichzelf weggelegd en dat stemt 
ons niet gerust. De kans dat er bij de in-
richting van de toekomstige zorg reke-
ning gehouden wordt met de specifieke 
samenstelling van onze wijk, door mid-
del van een gezondheidscentrum, wordt 
er niet groter door.  

ORAC’s worden voorzien van vulgraad-
sensoren zodat ze op tijd geleegd wor-
den. Verkeerd aangeboden afval wordt 
aangepakt doordat men dit o.a. ook in 
het weekend kan melden en er komt 
meer handhaving.

Openbaar vervoer: men wil de komende 
decennia de stad bereikbaar houden 
voor haar bewoners door o.a. de 
‘Schaalsprong Openbaar Vervoer’. Dit 
moet fijnmazig en betaalbaar zijn, waar-
bij de uitwerking in samenwerking met 
belangenorganisaties en Rover gedaan 
zal worden. Dit sluit naadloos aan bij de 
initiatieven die de wijkvereniging geno-
men heeft om samen met Rover met op-
lossingen te komen die de knelpunten in 
onze wijk aanpakken. Het lijkt erop dat 
de vele inspanningen van de wijkvereni-
ging beloond gaan worden. 

Parkeerdruk: er wordt actief voor ge-
zorgd dat de parkeerdruk voor bewo-
ners niet verhoogd wordt, bijvoorbeeld 
bij de uitgifte van nieuwe parkeerver-
gunningen.

Klimaatneutrale stad in 2030: nieuw-
bouw en grootschalige renovatie wordt 
klimaatneutraal en dus zonder aardgas 

opgeleverd. Dit zijn stevige doelstellin-
gen en waarschijnlijk kostenverhogend, 
maar of daarmee het aantal projecten 
in onze wijk zal verminderen is door de 
bestaande vierkante meterprijs nog 
maar de vraag. Onderzocht wordt ver-
der of huiseigenaren via fiscale maatre-
gelen gestimuleerd kunnen worden om 
te verduurzamen. 

De groei van de stad houdt rekening 
met betaalbare woningbouw en voor de 
ontwikkeling van het Bronovo-terrein 
wordt alvast de dertig procent sociale 
woningbouw-norm genoemd. Gelukkig 
blijft het splitsingsverbod voor onze 
wijk gehandhaafd. Woningonttrekking 
ten behoeve van Airbnb is onwenselijk 
en zal er strakker gehandhaafd worden 
op illegale vakantieverhuur. Verdichting 
vindt plaats in nauw overleg met bewo-
ners en alleen als de wijk ‘daar beter 
van wordt’. Kleinschalige nieuwbouw 
en dakopbouw moet de bestaande ar-
chitectuur overnemen en passend zijn 
in het straatbeeld, onder meer door de 
gevelstructuur te volgen.                    ˃˃˃

Van de Voorzitter
Samen voor de stad

 foto Esther Hessing
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Op 27 november hebben reizigersorga-
nisatie Rover en de wijkvereniging een 
voorstel gepresenteerd om het open-
baar vervoer in onze wijk te verbete-
ren. In dit artikel vindt u informatie 
over het voorstel en staan we stil bij 
het vervolgtraject en hoe we u hierbij 
betrekken. Want dit traject doen we 
samen met u.

Aanleiding
Na de opheffing van buslijn 18 en het 
inkorten van de route van de huidige 
buslijn 20 heeft onze wijk geen recht-
streekse verbinding meer met het cen-
trum van de stad. Ook andere relevante 
bestemmingen zijn niet meer recht-
streeks bereikbaar met het openbaar 
vervoer en daar maken veel wijkgeno-
ten zich ernstige zorgen over.

De wijkvereniging wil daar heel graag 
verandering in brengen. Omdat wij 
geen expert zijn op het gebied van 
openbaar vervoer hebben wij hulp ge-
vraagd aan reizigersorganisatie Rover. 
Zij hebben een expert naar het bus-

lijnennet laten kijken en zijn met een 
voorstel gekomen dat aansluit op de 
vervoerswensen van wijkgenoten.

Van mismatch naar match
Mensen die wonen en werken in onze 
wijk hebben behoefte aan recht-
streekse verbindingen met het cen-
trum van Den Haag, de grote stations, 
winkelgebieden en de theaterzone. In 
die vervoerbehoefte wordt op dit mo-
ment niet voorzien. Er is dus sprake 
van een mismatch tussen vraag en aan-
bod. Met het voorstel van Rover krijgt 
onze wijk weer een verbinding met het 
centrum van Den Haag, met grote stati-
ons, de theaters en andere delen van 
de stad. Ook Clingendael wordt weer 
beter bereikbaar.

Het voorstel
Tijdens de bijeenkomst en in dit artikel 
worden alleen de buslijnen gepresen-
teerd die relevant zijn voor het 
Benoordenhout. Dat zijn buslijnen 20, 
23, 24, 29 en een pendelbus tussen 
’Het Huis NEBO’ en de Van Hoytema-

straat. Dit voorstel moet nog getoetst 
worden op haalbaarheid en is nog niet 
in beton gegoten. Het voorstel laat wel 
zien dat er meer mogelijk is binnen het 
huidige OV-budget zonder dat het ten 
koste hoeft te gaan van andere busver-
bindingen in de stad.

Veel steun, maar ook enkele zorgen
Een ruime meerderheid van de aanwe-
zigen reageerde positief op het voorstel 
en gaf aan dat de wijkvereniging op de 
goede weg was. Maar er waren ook en-
kele zorgen. De belangrijkste betrof het 
zelfrijdend voertuig in Clingendael. 
Wijkgenoten waren teleurgesteld dat er 
geen volwaardige bus terugkwam en 
hadden weinig vertrouwen in een der-
gelijk zelfrijdend voertuig. Een pendel-
bus met chauffeur werd beter ontvan-
gen. Een pendelbus is een kleinere bus 
die volgens een dienstregeling rijdt.

Hoe nu verder
De wijkvereniging gaat de komende 
periode samen met Rover het voorstel 
bespreken met de gemeente en de ver-

Ruimtelijke ordening
Voorstel voor beter openbaar 
vervoer in het Benoordenhout

Leefbaarheidseffectrapportage (LER): 
het door het Bezuidenhout ontwik-
kelde meetinstrument, dat inzicht 
geeft in de gevolgen voor de leefomge-
ving van bouwprojecten, zal voor de 
gehele stad worden toegepast. De uit-
komsten worden niet als doelstellin-
gen voor beleid gebruikt, maar als in-
strument voor participatie. Hoe het 
ook zij, we verwelkomen de invoering 
van de LER om inzicht te krijgen hoe 
het met het voorzieningenniveau in 
onze wijk gesteld is. 

Evenementen worden verspreid over 
de stad en dat is welkom na de overlast 
door het Malieveld.

Uitgangspunt bij de dienstverlening van 
de gemeente is dat persoonlijk contact 
altijd mogelijk moet zijn en dat sluit aan 
bij onze wens om deze ook in onze wijk 
beschikbaar te krijgen. 

Op het gebied van welzijn staat het ver-
kleinen van de taakstelling op de rol. 
Wat dit betekent voor de wijk is onbe-
kend. Wat ons betreft is inzichtelijk-
heid van diensten en taakstelling als 
eerste aan de beurt want wij worden 
daar tot nu toe niet bij betrokken.

Belastingen: de hondenbelasting blijft 
gehandhaafd en omhoog gaan de par-
keertarieven en de OZB.

Kortom, het betreft een coalitieakkoord 
met veel ingrediënten, maar of het ge-
recht gewaardeerd zal worden is aan u, 
de kiezer, om te beoordelen in het stem-
hokje. Wij als wijkvereniging blijven vol-
gen wat een en ander voor onze wijk be-
tekent en houden het belang van onze 
wijk steeds voor ogen. Vele wijkgenoten 
stellen dit op prijs, maar verbinden daar 
niet de consequentie aan door lid te 
worden. Wij hebben deze steun in de 

rug zeker nodig: financieel, maar vooral 
vanwege de kracht van draagvlak door 
onze achterban. De gemeente ziet ons 
als eerste aanspreekpunt voor zaken die 
onze wijk aangaan en het gewicht van 
onze inbreng wordt mede ingegeven 
door het aantal leden van onze vereni-
ging. Wellicht heeft u geld overgehouden 
aan ‘dry January’ en dan is een mooie 
besteding daarvan € 12,50 lidmaat-
schapsgeld voor de wijkvereniging. 

Wij wensen het college van B&W veel 
wijsheid en succes bij het bereiken van 
de beleidsdoelstellingen uit het college-
akkoord.

Chance Pennington de Jongh
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voerder. Mocht u nog ideeën en of vra-
gen hebben, deel die vooral met ons 
zodat we die mee kunnen nemen in het 
vervolgtraject. Daarna laten we de ver-
antwoordelijkheid voor de verdere af-
stemming aan de partijen die hierover 
gaan; dat zijn primair de vervoerder 
(HTM) en de gemeente. Zij zijn verant-

woordelijk voor goed OV in Den Haag 
en de communicatie hierover. 

Contact
Mocht u ideeën en of vragen hebben 
die we mee kunnen nemen in het ver-
volgtraject, deel die met ons op:
ro@wvbn.nl

Suggesties die gedaan zijn tijdens de 
bijeenkomst van 27 november jl. hoeft 
u niet opnieuw te doen. Die nemen we 
al mee.

Elisabet Molenaar 

met ons zodat we die mee kunnen nemen in het vervolgtraject. Daarna laten we de 
verantwoordelijkheid voor de verdere afstemming aan de partijen die hierover gaan; dat zijn 
primair de vervoerder (HTM) en de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor goed OV in Den 
Haag en de communicatie hierover. 

Toelichting nieuwe route en mogelijke haltes van het voorstel van Rover
 
Contact
Mocht u ideeën en of vragen hebben die we mee kunnen nemen in het vervolgtraject, deel 
die met ons op ro@wvbn.nl. Suggesties die gedaan zijn tijdens de bijeenkomst van 27 
november jl. hoeft u niet opnieuw te doen. Die nemen we al mee.

Elisabet Molenaar

 20  Den Haag Centraal - Rijnstraat - Herengracht - Fluwelenburgwal - Kalvermarkt - Spui 
- Hofweg - Vijverdam - Kneuterdijk - Parkstraat - Alexanderstraat - Javastraat - 
Naussauplein - Laan Copes van Cattenburch - Carel van Bylandtlaan - Oostduinlaan - 
Ruychrocklaan - van Hogenhoucklaan - Waalsdorperweg - Theo Mann 
Bouwmeesterlaan

 23  Den Haag Centraal - Koningstunnel - Koningskade - Wassenaarseweg - Josef 
Israelsplein (zuidzijde) - Wassenaarseweg (vervolg) - van Alkemadelaan - Laan van Nieuw 
Oost-Indië - bestaande route door Voorburg en Rijswijk - Leyenburg - De Savornin 
Lohmanplein

 24  Kijkduin - bestaande route - Spui - Schedeldoekshaven (terug Ammunitiehaven) - 
Den Haag Centraal - Prins Bernhardviaduct - Prins Clauslaan - Theresiastraat - Laan van 
Nieuw Oost-Indië - van Alkemadelaan - Stevinstraat - Gentsestraat - Harstenhoekweg - 
Badhuisweg - Kurhausweg - Gevers Deynootweg - 

 29  Station Laan van Nieuw Oost-Indië (spitsuurlijn) - Anna van Hannoverstraat - 
Wilhelmina van Pruisenweg - Schenkkade - Laan van Nieuw Oost-Indië - van 
Alkemadelaan - Ruychrocklaan - van Hogenhoucklaan - Waalsdorperweg - Oude 
Waalsdorperweg - NAVO complex ('s zomers door naar Scheveningen Noord)

 Pendelbus  Van Hoytemaplein - van Hoytemastraat - Wassenaarseweg - Hart 
Nibbrigkade - Breitnerlaan - Thérèse Schwartzestraat - Floris Arntzeniusplein - Het Huis 
Nebo.

Huidige busroutes in het Benoordenhout en voorstel Rover

Toelichting nieuwe route en mogelijke haltes van het voorstel van Rover070fotograaf.nl
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Wij staan u met raad en daad bij in geval van 
zowel commerciële als particuliere (ver)huur-, 
(ver)koop-, (ver)bouw-,  VvE- en overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

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

LA COLONIA ITALIANA

w
w

w
.a

cq
ua

di
pa

rm
a.

co
m

Celeste
Acqua di Parma 
Annick Goutal

Caron
Caudalie 

Cire Trudon
Creed 

Diptyque
Escentric Molecules

   
  

Frederikstraat 963
www.celeste-parfums.nl

H A U T E  P A R F U M S

Floris
Geo F. Trumper    

  Lorenzo Villoresi
Molton Brown 

Ormonde Jayne
Parfums Houbigant

Penhaligon’s 
Serge Lutens

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

BENOORDENHOUT 2020-1.indd   8 03-02-2020   13:29



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 20209

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
De CCB is een afzonderlijke club bin-
nen de Wijkvereniging Benoordenhout. 
De CCB beoogt de sociale en culturele 
contacten tussen ouderen te verster-
ken. Zij organiseert daartoe elke maand 
een lezing in ‘t Benoordenhuis, een 
diner elders in onze wijk en twee ex-
cursies buiten Den Haag met eigen bus 
vanuit onze wijk. Met de excursies gaan 
we in het hele land naar kunsttentoon-
stellingen, soms ook naar technische 
kunstwerken, zoals de Maasvlakte of 
Radio Kootwijk.

De - uitstekende - diners zijn meestal 
in Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15, 
Den Haag, in beginsel op de laatste za-
terdag van de maand. Het restaurant 
serveert diners op basis van een wisse-
lend thema. Zo hadden we op 25 janu-
ari een ‘Winterbuffet’, en houden we op 
29 februari een ‘Indonesisch buffet’. 

Lezingen
De lezingen gaan over diverse onder-
werpen, in de eerstkomende maanden 
van 2020:

12 maart: ‘Geheugen en vergeten’ (de 
Hersenstichting);

16 april: ‘De betekenis van het Poolse 

leger in de strijd van WO II’ (wijkge-
noot George Saryus Makowski)

12 mei: ‘Zand en veen, Den Haag een 
samenleving van rangen en standen’ 
(Paul Gerretsen)

11 juni: ‘Herdenken – 75 jaar na het 
einde van WO II in Z.O.-Azië’ (Ch. 
Ligtvoet van de Stichting Gastdocenten)

Excursies
Onze eerstkomende excursies in 2020 
gaan naar de volgende locaties en 
tentoonstellingen: 

18 februari: het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden (Cyprus - eiland in 
beweging’)

Maart: het Nederlands zilvermuseum 
(‘Dynasty - Glinster & Glamour’)

Maart: het Museum van de 20e Eeuw 
in Hoorn (doorlopende tentoonstel-
ling, alsmede ‘De tastbare DDR’)

April: het Keramiekmuseum in Leeu-
warden (‘Gezonken Schatten’)

April: gecombineerde excursie naar 
het Oranjehotel in Scheveningen én 

naar het Engelandvaardersmuseum in 
Noordwijk/Katwijk.

De precieze data van de excursies staan 
in de nieuwsbrief van de CCB die bin-
nenkort in papieren en digitale vorm 
naar onze leden wordt gestuurd. Deze 
- tweemaandelijkse - nieuwsbrief wordt 
steeds ook geplaatst op de website van 
de Wijkvereniging Benoordenhout: 
www.wvbn.nl > 'ContactClub Benoor-
denhout' > 'Nieuwsbrief ContactClub 
Benoordenhout'.

Aan onze excursies en diners kunt u al-
leen deelnemen als u lid of donateur van 
de CCB en tevens lid of donateur van de 
wijkvereniging bent. De jaarcontributie 
is € 9,50 voor de CCB en € 12,50 voor de 
wijkvereniging. U kunt zich, tegelijk voor 
de CCB en de wijkvereniging, aanmelden 
bij Rinia de Bruin (rinia.db@zonnet.nl of 
tel. 070 328 24 77)

Onze lezingen zijn gratis voor CCB-leden 
en CCB-donateurs; anderen zijn bij de 
lezingen ook hartelijk welkom, tegen be-
taling ter plekke van € 5 per keer. 

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

Met dikke jassen op het terras, foto 070fotograaf.nl
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DuurSaam
We gaan van het aardgas af, maar wanneer…?
De toekomst van energie in de wijk
Kom naar de wijkbijeenkomst!
Op donderdag 5 maart 2020 organise-
ren DuurSaam Benoordenhout en de 
wijkvereniging een belangrijke wijkbij-
eenkomst, in het gebouw van de ANWB, 
voor informatie-uitwisseling over duur-
zame energie in uw buurt. De bijeen-
komst is een vervolg op de eerdere bij-
eenkomsten met wijkgenoten. Komt u 
ook?

Wensen van de wijk
Op een wijkbijeenkomst in mei 2018 
maakten de aanwezigen glashel-
der: onze wijkgenoten willen zelf grip 
krijgen op de overgang naar een duur-
zame energievoorziening en zij willen 
graag weten wat de beste manier is om 
dat te doen. Met die behoeften in het 
achterhoofd is een groep, samenge-
steld uit mensen van DuurSaam 
Benoordenhout en de wijkvereniging, 
aan de slag gegaan. De groep heeft op 
26 maart 2019 het Energiehuis gepre-
senteerd met als doel om eind 2020 
een energietransitieplan voor de wijk 
gereed te hebben. De wijkgenoten 
waren hierover positief. In totaal zijn 
nu ongeveer veertig vrijwilligers actief 
in onze wijk, georganiseerd in vijf 
werkgroepen.

Onderzoek
De werkgroep Collectieve Energievoor-
zieningen, geleid door Evert van 
Holthoon, heeft de taak op zich geno-
men om de opties voor duurzame ener-
gie voor de wijk in kaart te brengen. 
Met financiële steun van de gemeente, 
de ANWB, Shell en de Wijkvereniging is 
opdracht gegeven aan advies- en inge-
nieursbureau Tauw en het Geodesign 
Platform Tygron om: (i) alle duurzame 
energievoorzieningen in de wijk in 
kaart te brengen en te rubriceren in 
zes scenario's; en (ii) een geografisch 
model van de wijk te maken, zodat be-
woners zelf kunnen zien welke scena-
rio's voor hun locatie van toepassing 
zijn en wat de consequenties van hun 
keuzes op de langere termijn zijn. Ten 
aanzien van het eerste punt kunnen we 

nu al de conclusie trekken dat onze 
wijk nauwelijks beschikt over eigen 
duurzame warmtebronnen. Dit bete-
kent dat wij afhankelijk zijn van de 
plannen van de gemeente en andere 
initiatiefnemers voor warmtevoorzie-
ning in onze wijk en dat collectieve op-
lossingen voordeliger zijn dan indivi-
duele oplossingen.

Dialoog
DuurSaam Benoordenhout zal tijdens 
de volgende wijkbijeenkomst, in maart 
2020, laten zien welke scenario’s er 
zijn en waar die binnen de wijk moge-
lijk een oplossing kunnen bieden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
de plannen van de gemeente en ande-
ren. Na deze bijeenkomst zal DuurSaam 
Benoordenhout in de loop van het jaar 
ontmoetingen in alle zes buurten van 
het Benoordenhout organiseren. Deze 
zijn bedoeld om de dialoog aan te gaan 
met de buurtbewoners over de moge-
lijke oplossingen. Daarbij komen zowel 
de technische als de bestuurlijke as-
pecten aan de orde.

Aanzet tot plan
Na deze zes buurtbijeenkomsten zal 
eind 2020 de aanzet tot het energie-
transitieplan worden geformuleerd. 
Het fundament hierbij zal de visie van 
de bewoners op de technische oplos-
sing van de warmtevoorziening zijn 
alsook de bestuurlijke oplossing die 
hen daarbij voor ogen staat. Dit laatste 
kan variëren van volledig eigen beheer 
(een coöperatie) tot volledig beheer bij 
de overheid.

Op dit moment weten we nog niet wan-
neer onze wijk van het aardgas af gaat. 
Wel weten we dat de gemeente de be-
woners acht jaar vóór dat moment 
moet informeren. We weten ook dat 
het gasnet in de wijk nog goed is en 
nog een tijd probleemloos kan functio-
neren. Dat het nog even duurt voordat 
we het aardgas vaarwelzeggen, bete-
kent niet dat we stil kunnen zitten.

Wat kunnen we nu doen?
Onze wijk telt zo’n 7.000 woningen. 
Het is nog een hele klus om die klaar te 
maken voor de transitie.

Wat we nu dus moeten doen? Kieren 
dichten, daken isoleren, vloeren van de 
begane grond isoleren en HR++ isola-
tieglas plaatsen. Daar krijg je geen spijt 
van. Het verhoogt niet alleen sterk het 
wooncomfort, het verlaagt de ener-
gielasten, is goed voor het klimaat en 
voegt waarde toe. Beter isoleren van 
alle woningen maakt de overgang naar 
duurzame energie beter haalbaar en 
betaalbaar. Als u hulp nodig heeft kunt 
u terecht bij onze energiecoaches. Hun 
advies is gratis en onafhankelijk. Meer 
over dit alles leest u op www.
duursaambenoordenhout.nl.

Samengevat
Collectieve duurzame warmte is in 
onze wijk goedkoper dan individuele 
oplossingen.

Samenwerken is nodig om betaalbare, 
betrouwbare duurzame warmteoplos-
singen te ontwikkelen en te realiseren.  
Nu werken aan goede woningisolatie is 
essentieel om de overgang naar duur-
zame energie beter haalbaar en betaal-
baar te maken.

Blijf op de hoogte
Via www.duursaambenoordenhout.nl 
en via Facebook kunt u alles te weten 
komen over de overgang naar duur-
zame energie in de wijk.

Peter Clignett
DuurSaam Benoordenhout

BENOORDENHOUT 2020-1.indd   10 03-02-2020   13:29



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202011

Bewoners aan het woord:
Nooit aan begonnen zonder hulp
Wijkgenoot Flip de Heer is lovend over 
DuurSaam Benoordenhout, dat samen 
met de Wijkvereniging optrekt in de 
verduurzaming van de wijk. Hij kwam 
naar beide grote wijkbijeenkomsten in 
het ANWB-gebouw en was direct en-
thousiast over over de manier waarop 
de verduurzamingsopgave voor de wijk 
werd aangekaart.

De Heer is voorzitter van een VvE be-
staande uit zes appartementen aan de 
Wassenaarseweg. De vijf overige eige-
naren stemden in met zijn wens om te 
onderzoeken waar milieuwinst te be-
halen was. Daarvoor nam hij contact op 
met de energiecoaches van DuurSaam 
Benoordenhout.

Twee energiecoaches hebben samen de 
situatie bekeken. Zij adviseerden da-
kisolatie te laten aanbrengen in combi-
natie met het vernieuwen van de dakbe-
dekking. Daarnaast zijn vloerisolatie en 
zonnepanelen aangeraden. Isolatieglas 
is al aanwezig. Om te beoordelen of 
spouwmuurisolatie mogelijk was, is een 
bedrijf benaderd. De spouw bleek te 
smal te zijn. Er komen 48 zonnepanelen 
op het gezamenlijke dak. De stroom gaat 
direct naar de zes individuele meters. 

Als de panelen zijn geplaatst, hebben de 
woningen daarmee genoeg voor hun 
volledige stroomvoorziening.

Gevraagd naar zijn motieven voor ver-
duurzaming, zegt De Heer stellig: ‘Het 
milieu.’ Het is volgens hem onontkoom-
baar om over te stappen naar alterna-
tieve vormen van energievoorziening. 
De bosbranden, sneller smeltend ijs, 
overstromingen op talloze plekken in 
de wereld baren hem zorgen. ‘En dit is 
nog maar het begin. Hoeveel tekenen 
wilt u nog hebben? Ik heb het hier ook 
in de buurt gezegd: ‘Hou op met zeu-
ren. Neem uw verantwoordelijkheid. 
Denk aan de toekomst.’ Jazeker, maat-
regelen kosten geld, maar ze leveren 
ook voordeel op. We zijn hier goed op-

geleid en relatief welgesteld.’ Een wijk 
als de onze zou volgens hem toch een 
voorbeeld moeten stellen.

DuurSaam maakt het de mensen gemak-
kelijk. ‘Ik was er nooit aan begonnen 
zonder hulp’, zegt De Heer. ‘Het is alle-
maal te ingewikkeld. Het gaat immers 
om echt geld. Onze VvE investeert € 
54.000 en maakt gebruik van subsidie. 
Energy Guards, dat voor ons alle werk-
zaamheden uitvoert, regelt voor ons ook 
de subsidieaanvraag. De bovengelegen 
twee appartementen betalen de helft 
van de kosten van de dakisolatie, de 
twee appartementen op de begane 
grond de helft van de vloerisolatie. De 
rest van de kosten worden per maatre-
gel over de andere vier appartementen 
verdeeld. Dat vinden wij billijk.’

Peter Clignett
DuurSaam Benoordenhout

Wilt u ook isoleren of 
zonnepanelen laten plaatsen, 
neem dan contact op met de 

energiecoaches via de website.
duursaambenoordenhout.nl

Vloerisolatie
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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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Ingezonden brief
‘Park Bronovo’
een logisch en haalbaar doel
Voortgangsbericht nummer 5

Het is al meer dan een jaar geleden dat 
het HMC-bestuur formeel de sluiting 
van het ziekenhuis Bronovo aankon-
digde. Kort daarna is het comité ge-
vormd dat al snel onder de naam ‘Park 
Bronovo’ naar buiten trad. Het is een 
klein comité dat bestaat uit ondergete-
kenden, verder twee specialisten van 
het HMC, twee oud-bestuurders van 
Wijkvereniging Benoordenhout en de 
voorzitter van de Stichting Vrienden 
van Bronovo. Allen hebben zij gemeen 
dat zij ziekenhuis Bronovo een warm 
hart toedragen.

Anders dan degenen die graag het zie-
kenhuis behouden zien (zie de Face-
bookgroep ‘Bronovo moet blijven’) ac-
cepteert het comité Park Bronovo de 
onontkoombare realiteit van de slui-
ting. Daarvoor is zij met een concreet 
alternatief gekomen voor de zekerstel-
ling van een breed scala aan poliklini-
sche zorg. Het is een alternatief voor 
vele inwoners van Den Haag, en om-
streken, die graag de locatie Bronovo 
behouden zien. 

Uitgaande van het gegeven dat veran-
dering nieuwe creatieve mogelijkhe-
den schept, speelt het plan ‘Park 

Bronovo’ in op actuele ontwikkelingen 
in de zorg en op de behoefte van de be-
woners in het door Bronovo bediende 
gebied. Zoals in eerdere berichten in 
dit wijkblad is gemeld, betreft het een 
centrum dat zich zowel richt op de re-
latief ouderen in deze omgeving als op 
de jonge en volwassen populatie met 
op preventie gebaseerde (leefstijl)
geneeskunde. 

‘Park Bronovo’ voorziet voor het poli-
klinisch centrum in een geheel nieuw 
gebouw. Dit zou er zo spoedig mogelijk 
moeten komen, zodat de nog reste-
rende functies van het huidige dagzie-
kenhuis Bronovo - passend in de opzet 
van het poliklinisch centrum - daar 
naadloos in kunnen worden onderge-
bracht. Het Bronovo-gebouw, dat nu al 
veel te groot is voor hetgeen daar nog 
plaatsvindt, kan vervolgens worden af-
gebroken. Het terrein komt dan be-
schikbaar voor bewoning. Dat is niet 
een eigen doelstelling van het Comité 
‘Park Bronovo’, maar het is wel de be-
oogde ontwikkeling van het gebied dat 
zowel de financiële opbrengst, voor de 
reorganisatie van het HMC, dient als de 
politieke belangen voor woningbouw 
in Den Haag. Wij onderkennen de span-
ning en weerstand die iedere vorm van 
nieuwe bebouwing bij de omwonenden 

zal opleveren. Daarom hebben wij met 
een stedenbouwkundig ontwerp laten 
zien hoe alle belangen kunnen worden 
gediend door de bebouwing niet te 
maximaliseren (zoals een projectont-
wikkelaar dat in beginsel zal willen 
doen), maar door een parkachtig ge-
bied te creëren met fraaie zichtlijnen 
die er nu niet zijn. 

Wij zijn verheugd dat het nieuwe poli-
tieke coalitieakkoord van het gemeen-
tebestuur de continuïteit van de zorg-
functie op Bronovo bevestigt. Begin 
januari hebben wij ‘Park Bronovo’ aan 
de nieuw aangetreden bestuursvoor-
zitter van het HMC, mevrouw Ingrid 
Wolf, kunnen presenteren. Het is dui-
delijk voor zowel politiek Den Haag als 
het HMC dat wij de belangen van beide 
partijen dienen. 

Maar het allergrootste belang is dat van 
de bestaande en nieuwe patiënten van 
Bronovo en uiteraard de omwonenden. 
‘Park Bronovo’ heeft alles in zich om 
alle drie de partijen tot overeenstem-
ming te gaan brengen. ‘Park Bronovo’ is 
daarmee een logisch en haalbaar doel!

Namens het Comité ‘Park Bronovo’
Ben Droste en Jan Nelisse
Zie ook www.parkbronovo.nl.

070fotograaf.nl

BENOORDENHOUT 2020-1.indd   13 03-02-2020   13:30



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202014

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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

yte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

straat
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

WWW.WOUDTDAMESMODE.NL

VAN HOYTEMASTRAAT 105

WOUDT
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Bijna vijf jaar geleden hebben wij 
samen met een aantal buurtcoöordina-
toren Benoordenhout Buurt Preventie 
WhatsApp opgezet. Inmiddels zijn er 
meer dan 1.200 wijkbewoners aange-
sloten en coördineren 15 wijkbewo-
ners een WhatsAppgroep in hun buurt.

Voor Rudolph en mijzelf is het moment 
gekomen om afscheid te nemen en bij 
afscheid nemen hoort een terugblik en 
een dankwoord.

Als ik iets heb geleerd in het kader van 
preventie dan is het wel dat je nooit 
alles kunt voorzien. Er zijn zoveel tin-
ten grijs en die maken het leven inte-
ressant. Ja, de politie had ons meegege-
ven: ’Waarschuw ons als je mensen ziet 
rondlopen die je niet kent en die hier 
niet lijken te horen.’ En dus werd de 
politie op een gegeven moment iedere 
maandagavond gebeld, omdat er 
vreemde, donkere mannen met een 
grote container door de wijk liepen te 
sjouwen. Waren we vergeten politie en 
buurtbewoners te vertellen dat de 
Syrische statushouders in de zijvleugel 
van het oude Aloysiuscollege iedere 

maandagavond na 22.00 uur hun con-
tainer met huisvuil naar de ingang van 
– toen – het VCL moesten brengen 
omdat de vuilniswagen niet bij hen 
voor de deur kon stoppen. En ja, 
Syrische vluchtelingen zien er anders 
uit. En ze zijn ook getraumatiseerd als 
het gaat om politie.

Zo hebben we vaak gewaarschuwd dat 
mensen met slechte intenties regelmatig 
van onze goedgelovigheid gebruik pro-
beren te maken door zich uit te geven 
voor medewerkers van een nutsbedrijf. 
Maar eind 2019 en begin 2020 zijn 
heuse medewerkers van Stedin de deu-
ren langs aan het gaan om slimme me-
ters te installeren. En Stedin is zo gretig 
om die dingen te installeren dat ze je een 
kaartje sturen met een ingeplande af-
spraak. Als je dat kaartje over het hoofd 
ziet – en dat gebeurt regelmatig – dan is 
het begrijpelijk dat je wantrouwig rea-
geert op iemand die voor je deur staat 
en zegt een medewerker van Stedin te 
zijn en een afspraak met je te hebben.

Onze gezamenlijke dank gaat natuur-
lijk uit naar Annemarie Boetes en 

Annemarie ter Haar, Bas Parlevliet, 
Guido Beekhuis, Jose Binck, Matt Hoog-
carspel Marjolijn d’Engelbronner, Leo 
Lubbe, Sanne ten Bokkel en Remco de 
Vos voor de prettige samenwerking, 
natuurlijk naar onze wijkagent Peter 
Hoogeveen en onze contactpersoon bij 
de gemeente Ria Klein, evenals Jolanda 
Messerschmidt en Chance Pennington 
de Jongh van het wijkbestuur.

Daarnaast wil ik graag een extra dank-
woord uitspreken aan het adres van 
mijn partner in crime die het aan-
durfde om met een Roemeense een 
misdaadpreventiegroep op te zetten. 
Hij ging daarmee door ondanks het feit 
dat hij al tweeënhalf jaar niet meer in 
de wijk woonde, en die ook nog eens de 
witte plekken waar we nog geen buurt-
coördinator voor hadden gevonden 
zonder gezeur op zich nam. Rudolph 
van Dusseldorp, ik vind dat je het ver-
dient erelid van het Benoordenhout te 
worden. 

Daniëlla Gidaly

Onze wijk
Preventie en Veiligheid in het Benoordenhout

Uitnodiging 

Informatieavond verkeer en parkeren op 30 maart
Op maandag 30 maart a.s. van 18.30 - 21.00 uur organiseert de gemeente Den Haag samen met de wijkvereni-

ging een informatieavond over vraagstukken rondom verkeer en parkeren in het Benoordenhout.
 

Alle wijkbewoners worden hierbij van harte uitgenodigd om vragen, suggesties en opmerkingen vóór 6 
maart aan te leveren bij de gemeente via haagsehout@denhaag.nl. Voor zover mogelijk, zal antwoord hierop 

worden voorbereid en 30 maart plenair in het ANWB-gebouw worden besproken.

Praat met ons mee! De koffie en thee staan klaar.
 

Voor de organisatie van de catering vernemen we graag of u aanwezig bent via haagsehout@denhaag.nl.

Miranda Kester
Medewerker Welzijn, Jeugd en Participatie
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In de leukste boekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen te doen  

voor thuis, op vakantie, op kantoor of op school.  

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

kantoorbenodigdheden, kalenders en agenda’s, speelgoed en leuke cadeaus 

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ  Den Haag  |  t 070-314 16 00
www.evitazorg.nl  |  info@evitazorg.nl

Evita zorg zoekt een
Head of Finance

(MT-lid)

Evita Zorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie. 
Met oog op de ambitie en de groei van ons bedrijf zijn 
wij op zoek naar een pragmatische Head of Finance; 
een fi nance professional met een strategisch en 
ondernemende mindset. Ga voor de volledige vacature 
naar www.evitazorg.nl

Werving verloopt via Vroom & Van den Heuvel. 
Contactpersoon: Lieke van Slingerland,
slingerland@levels.nl of 06-22818303.
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studiebegeleiding

FAALANGST
(EIND)EXAMENSTRESS
UITSTELGEDRAG
PLANNEN EN ORGANISEREN
IN HET BENOORDENHOUT
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Koningsdag 2020
S A V E  T H E  D A T E
Maandag 27 april - 10.00 - 18.30 uur

Op maandag 27 april a.s. vieren we in het Benoordenhout voor de achtste keer de verjaardag van 
onze Koning. Bewoners van onze prachtige wijk, jong en oud, zijn van harte uitgenodigd om de 

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

Programma
Koningsdag 2020 in het Benoordenhout start om 10.00 uur: klokgelui, vlaggen uit, een oranjetoast en de opening van 

de vrijmarkt! Daarna is het tot 18.30 uur genieten van traditionele succesnummers voor jong en oud, zoals oud-
Hollandse kinderspelen, poppenkast, luchtkussen, voetballen en hockeyen om de felbegeerde Benoordenhout Cup en 

dé Oranjeborrel. En natuurlijk zijn er de hele dag muziek- en liveoptredens op het centrale podium.

Het jaarlijkse boekje met het definitieve programma wordt huis-aan-huis verspreid in onze wijk. Houd ook de website, 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl, en de Facebookpagina van de wijkvereniging in de gaten voor het laatste nieuws.

Ons mooie Benoordenhout Oranjefeest wordt jaarlijks mogelijk gemaakt door sponsoren, de Wijkvereniging 
Benoordenhout, de ondernemers in en om de Van Hoytemastraat en de gemeente Den Haag. Bij voorbaat weer hulde en 

dank aan onze sponsoren.

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

daarvoor speciaal opgerichte Oranjecomité (OC). Vrijwilligers van het OC zijn voorafgaand aan en op Koningsdag 
zelf druk met alle activiteiten. 

Wil jij ook actief een bijdrage leveren in de buurt en achter de schermen, dan kan dat! Meld je aan op www.
wijkverenigingbenoordenhout.nl  en bouw met het Oranjecomité mee aan een weergaloze Koningsdag in het 

Benoordenhout 2020.

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

Adverteren in het programmaboekje voor Koningsdag?
We horen graag van u! - Stuur een mailtje naar koningsdag@wvbn.nl
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Iedere woensdag vanaf 17:00 na voorafgaande aanmelding via: info@kortmanadvocaten.nl of 070-3024030,                         
bij Kortman advocaten aan de Raamweg 3 Den Haag 

 

UW MEESTERS IN ARBEIDS-, VASTGOED- EN FAMILIE RECHT 

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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Orgelconcerten in de Duinzichtkerk
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van het Van Vulpen-orgel zijn het afgelo-
pen jaar in de Duinzichtkerk aan de Van 
Hogenhoucklaan enkele orgelconcerten 
gegeven op de zaterdagmiddag. 

De orgelconcerten bleken een succes 
en uit de reacties van de bezoekers 
werd duidelijk dat er bij hen niet alleen 
voor de mooie muziek veel waardering 
bestond, maar ook voor de geboden ge-
legenheid om elkaar op ongedwongen 
wijze te ontmoeten. Besloten is dan 
ook om een nieuwe serie orgelbespe-
lingen te organiseren. Er zijn orgelcon-
certen gepland op zaterdag 14 maart 
2020 van 16.00-17.00 uur door Hugo 
Bakker, organist van de St. Maartens-

kerk te Zaltbommel, voorheen organist 
van de Vredeskapel in de Malakkastraat 
alhier.

Zaterdag 9 mei 2020 van 16.00-17.00 
uur door Gert Boersma, al ruim dertig 
jaar de vaste cantor-organist van de 
Duinzichtkerk Na afloop bent u van 
harte welkom in de kapel van de 
Duinzichtkerk om onder het genot van 
een drankje na te praten en elkaar te 
ontmoeten. 

Nu reeds van ganser harte bij u aanbe-
volen!

Sam Boelens

Een opmerkelijke uitvoering
Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft 
in dit wijkblad een wervend artikel ge-
staan over het Symphonic Seniors 
(leer)Orkest waarin meerdere wijkge-
noten spelen. Sindsdien is er veel voor-
uitgang geboekt. 

Zo vond er in november jl. in de 
Anglicaanse kerk van Den Haag een bij-
zonder concert plaats. Het was het eer-
ste publieke optreden van het orkest, 
dat een paar jaar terug is opgericht 
door het Residentieorkest als leeror-
kest voor ‘jongere ouderen’. Sinds 2017 
opereert dit ensemble zelfstandig o.l.v. 
een jonge professionele dirigente. Er 
wordt vooral klassieke muziek ge-
speeld, maar ook hedendaags werk 
wordt niet geschuwd.

Dat was allemaal te beluisteren deze 
middag in een bomvolle Hall van de 
Church of St. John and St. Philip. Zo 
hoorden we de Rosamunde Ouverture 
van Schubert en de New World 
Symphony van Dvorák, maar ook een 
modern werk als Cellos Olé, met uiter-
aard een hoofdrol voor de cellisten, 
werd uitstekend gespeeld.

Na afloop was er nog een gezellig sa-
menzijn en kon onder het genot van 
een glaasje en diverse hapjes nog wor-
den nagepraat. Al met al was het een 

geslaagd optreden dat zeker voor her-
haling vatbaar is. Dit voor Den Haag 
unieke orkest van amateurmusici oe-
fent om de week op maandagmiddag in 
Florence Mariahoeve aan de Hofzicht-
laan. Ook nieuwsgierig geworden of 
het iets voor u is?  Kom eens vrijblij-
vend luisteren naar of meespelen met 

de repetitie. Ook voor niet senioren 
hebben wij plaats!

U kunt zich vooraf oriënteren en/of in-
formeren op de website van het orkest: 
symphonicseniors.nl 

Heleen Sietses
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‘Al 4 generaties en 
100 jaar vakmanschap

in vastgoed & -onderhoud’

alexandriabv.nl

HORECA

KOFFIE-ESTAFETTE
nu ook op HRC!

Dinsdags van 11:00 - 13:00 uur

Koffie slechts € 1,75

Koffie met appeltaart € 3,75

Neem deze bon mee en krijg een
2e kopje gratis (lift is aanwezig!)

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 800
(tegenover HDM)

Nieuw! gratis proefles!

" Qigong en stress management"
Nieuwsgierig naar deze meer dan 5000 jaar 

oude Chinese bewegingsleer? 
Kijk dan op www.joychi.nl

Meld je aan voor een gratis proefles! 
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Het koor van de Protestantse Ameri-
kaanse Kerk in Den Haag geeft zondag 5 
april het jaarlijkse Palm Sunday Concert. 
Het koor zal daar ‘Olivet to Calvary’ van 
J.H. Maunder uitvoeren, een cantate voor 
koor en twee solostemmen (tenor en ba-

riton). Het koor staat onder leiding van 
de vaste dirigent van het koor, John 
Bakker, en wordt begeleid door de orga-
nist Gijsbert Kok. Studenten van het 
Koninklijk Conservatorium Den Haag 
zullen het koor ondersteunen en u laten 
genieten van enkele mooie solo’s. In het 
werk ‘Olivet to Calvary’ is ruimte voor 
het publiek om mee te zingen. 

Het concert begint om 16.00 uur. De 
toegang is vrij, maar een vrijwillige bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld. De 
deuren gaan open om 15.30 uur. 

Het concert wordt gehouden in The 
American Protestant Church aan de 
Esther de Boer-van Rijklaan 20, 
2597 TJ Den Haag (www.APCH.nl). 

Elselien Wakkee

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

Palm Sunday Concert ‘Olivet to Calvary’

Oproep!
Aan alle Kunstenaars die wonen en/of werken in het Benoordenhout 

om mee te doen aan de

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

Wil je meedoen? Meld je aan op het e-mailadres atelierroute@wvbn.nl. 
Onze voorkeur gaat uit naar het tonen van je werk in eigen atelier of huis. Ben je daartoe niet in de gelegen-

heid dan zijn er bij collega’s of elders in de wijk wellicht mogelijkheden.
Tijdens de Open Atelierroute Benoordenhout is er een overzichtstentoonstelling in ‘t Benoordenhuis in de 
Bisschopstraat. Iedere kunstenaar exposeert daar één werk uit zijn of haar collectie (het werk wordt niet 

verzekerd door de wijkvereniging, er is wel toezicht).

Wat wij verder van je vragen voor de flyer en andere publiciteit:
 Een foto van een kunstwerk (300dpi)
 Een beschrijving van de discipline waarin je werkt, het materiaal of materialen waarmee je werkt en het 

onderwerp in maximaal 20 woorden.
 Naam, adres, adres van de  locatie waar je exposeert, telefoon, e-mailadres en website.

Met je aanmelding geef je toestemming voor publicatie van de foto van je werk en je persoonsgegevens en ga 
je akkoord met deelname aan de overzichtstentoonstelling.

De uiterste datum van inschrijving is 8 maart

Doe mee en meld je aan!

Commissie cultuur Benoordenhout
Eveline Jansen - Marien Metz - Brigitte Schreuder
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage • Neem nu contact op voor een vrijblijvende
afspraak of kom in de winkel langs!! Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl 

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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Wijkcentrum De Mussen en Wijkvereniging 
Benoordenhout, een uitdagende relatie

Tijdens de recente ALV van onze wijk-
vereniging op 19 november 2019 
kwam ter sprake dat onze vereniging 
contacten heeft met het Wijkcentrum 
de Mussen uit de Schilderswijk. Het 
gaat tot nu toe om het bieden van een-
voudige werkgelegenheid aan perso-
nen uit die wijk in ons wijkcentrum ‘t 
Benoordenhuis. Aangezien ik zelf actief 
ben bij De Mussen heb ik aangeboden 
om nader onderzoek te doen naar mo-
gelijkheden om die relatie verder uit te 
breiden. Ons (Benoordenhouts) wijk-
bestuur reageerde daar enthousiast op. 

De Mussen is gesticht in 1926 met als 
doel het bieden van perspectief aan de 
jeugd uit die arme wijk om vervolgens 
met meer zelfvertrouwen het leven te-
gemoet te zien. Dat doel is nog steeds 
actueel, al is het werkterrein verbreed 
naar volwassenen.

Sinds twee jaar kom ik iedere week één 
of twee keer in De Mussen. Ik ben een 
zogenaamde mentor bij het project De 
Werkplaats dat onderdeel is van dat 
wijkcentrum. Als mentor krijg je iemand 
toegewezen uit die wijk of directe omge-
ving die werkzoekende is. Het gaat dan 
om mannen of vrouwen die geen of wei-
nig arbeidsverleden hebben. Het betreft 
veelal eerste of tweede generatie (nieu-
we) Nederlanders met paspoort of een 
verblijfsvergunning. De mentor door-
loopt met de werkzoekende een proces 
waarbij stapsgewijs een vertrouwensre-
latie wordt opgebouwd. Daarbij wordt 
geïnventariseerd wat de betrokkene kan 
en wil, welke opleidingsbehoefte nodig 
is om aan het werk te gaan, sollicitatie-
training en ten slotte het vinden van een 
passende opleiding en/of werkkring. 
Voorbeelden zijn moeders die, naar ge-
lang de kinderen het huis uit gaan, met 
een (betaalde) baan hun aandeel in de 
maatschappij willen leveren en perso-
nen die moeite hebben een passende 
werkkring te vinden. Het zijn geen 
vluchtelingen, maar ondersteuning bij 
het verbeteren van het Nederlands is 
ook aan de orde.

Beide wijken zijn eigenlijk elkaars te-
genpolen qua leefomstandigheden, 

welvaart en ook fysiek/geografisch. 
Dat belet ons echter niet om de weder-
zijdse belangen te identificeren en 
daarmee aan de slag te gaan. Een voor-
beeld is het eerdergenoemde mentor-
schap bij De Werkplaats, maar ook het 
bieden van werkgelegenheid; en er is 
meer denkbaar. Expertise uit onze wijk 
kan helpen om de realisatie van de 
doelstelling van De Mussen te verbete-
ren. Nader contact met De Mussen 
toont aan dat er wel degelijk interesse 
is om de relatie met onze wijk uit te 
breiden en zelfs te structureren.

Met dit bericht wordt u geïnformeerd 
over deze mogelijke ontwikkeling om 
‘het Veen en het Zand’ nader bij elkaar 
te brengen. Het bestuur van onze wijk-
vereniging zal verdere stappen in die 
richting bespreken. Ongetwijfeld leest 
u hier meer over bij volgende nummers 
van ons wijkblad en uiteraard op de 
website www.wbvn.nl. 

Nadere informatie over De Mussen 
vindt u op www.demussen.nl

Ben Droste 

Wijkgenoot Elsa van Romburgh maakte 
deze foto van een fiets in de Weissen-
bruchstraat, die kennelijk al een tijdje 
niet gebruikt is. 

Lezing door prof. dr. Janny Gierveld 
over ouder worden, sociale 
contacten, eenzaamheid en vitaliteit 

20 februari om 20.00 uur
Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89 Den Haag

Jenny Gierveld, emeritus-hoogleraar 
Sociologie en Sociale Gerontologie aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, is in-
ternationaal expert eenzaamheid en 
isolement. 

Ieder mens telt
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

EERSTE HULP BIJ ONVOLDOENDES

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

AFTER’S COOL Benoordenhout
Mandy Koenraads MSc

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

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.

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

Bodyshape / BBB / Fit & Slank lessen / Stretching

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

Nu ook Feel Fit Man:
lessen voor 60+

mannen
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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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Willem de Vries, lid van de Benoor-
denhoutse Oldtimer Club (B.O.C.), 
vroeg zich af of andere leden van de 
club de Haagse band ‘Jumping Jewels’ 
nog kenden. De Jumping Jewels hadden 
in 1961 een nummer 1-hit met ‘Wheels’ 
en stonden ook – met nu een mooie – 
klassieker op de hoes van hun Greatest 
Hits-album, een Triumph Spitfire. Die 
auto zou, naar verluidt, begin jaren 

1970 door een wijkgenoot ter beschik-
king zijn gesteld voor hun fotoshoot.

Een ander B.O.C.-lid, Hans Schouten, 
kent toevallig de zanger van Jumping 
Jewels en wilde dit verhaal verifiëren. 
Hierop kreeg hij de volgende reactie: 
‘Dat verhaaltje is kul, want wij kochten 
in 1964 of 1963 met zijn allen een 
Triumph met twintig procent korting 
bij de dealer omdat we er vijf tegelijk 
kochten. Toentertijd was dat nog wel 
iets bijzonders. Enfin, het is wel popge-
schiedenis... Overigens zou het wel leuk 
zijn als The Jumping Jewels Revivalband 
voor die autoclub kon optreden; zolang 
we nog leven natuurlijk.’

En zo komt het tot een optreden van de 
Jumping Jewels op woensdag 18 maart. 
Wilt u daar ook bij zijn? Mail dan naar 
oldtimer@wvbn.nl. 

 
Mocht u een oude of bijzondere auto-
mobiel hebben, dan horen we dat 
graag. U verneemt dan in het vervolg 
dit soort mooie verhalen uit de eerste 
hand! 

Roald Tichelaar

Oldtimers en Jumping Jewels

Zoveel soorten van verdriet 
Dinsdag 18 februari
Het Clingendaelhuys 

Hoe ga je om met 
verlies en rouw? 
‘Voor iedereen is dat anders. Er is geen 
pasklaar recept. Verdriet, troost en 
rouw vragen om persoonlijke aan-
dacht’, zegt Anne-Marie Vermaat, ver-
liescounselor en ervaringsdeskundige. 
Zij schreef het boek ‘Lieverd ik mis je 
zo’. Dit boek laat ook zien hoe je over je 
eigen verlies kunt praten. Elke achter-
blijver heeft een uniek verhaal te ver-
tellen, voelt de behoefte een herinne-
ring levend te houden. 

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken 
met een vorm van verlies. Verlies van je 
partner, je ouders, broer of zus, je kind, 
van een vriend of vriendin, een dier-
bare. Het luisteren naar en het delen 
van verhalen kan steun geven; een ge-
voel van herkenning en érkenning. 

Anne-Marie vertelt hierover op dinsdag 
18 februari in Het Clingendaelhuys, 
Thérèse Schwartzestraat 1 te Den Haag, 
aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur 
wordt u met koffie ontvangen. 

Na afloop is er gelegenheid om, onder 
het genot van een drankje, met elkaar 
na te praten. 

U bent van harte welkom. Aanmelden 
graag uiterlijk donderdag 13 februari 

via receptie@hetclingendaelhuys.nl of 
070-350 7000. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deze avond. De avond 
wordt aangeboden door Engelen & 
Spoor Uitvaartverzorging en Hodie 
Mihi Cras Tibi Uitvaartverzorging.

Anne-Marie Vermaat
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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

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

ACTIEF IN
VERKOOP
AANKOOP 
TAXATIES
VERHUUR 

BEHEER
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Van wijkgenoot en sociaal econoom 
Michaël van den Brink ontvingen wij 
onderstaand artikel, waarin hij zijn 
gedachten laat gaan over geluk en 
armoede in onze wereld. Zijn voor-
stel: laat de VN een wereldwijde be-
lasting invoeren op vermogen en ge-
bruik dit als een basisinkomen voor 
armen. De rijken worden hier niet 
ongelukkiger van en bij armen neemt 
het geluk juist enorm toe. 

In 2011 besloten de VN om geluk tot 
hoofddoelstelling van economische poli-
tiek te maken. Gelukonderzoek via lan-
denenquêtes laat zien dat tot een bruto 
jaarinkomen van 20.000 dollar en bij ge-
lukniveau 6,5, ‘inkomen’ (na ‘familiere-
laties’) de belangrijkste gelukfactor 
vormt - vóór ‘werk’. De figuur bevat uit-
komsten van recente enquêtes onder 
145 landen aangaande ‘tevredenheid 
met eigen leven’ - vrijwel overeenko-

mend met ‘geluk’. Deze werden afgezet 
tegen het bruto binnenlands product 
(bbp) per inwoner. Menselijk geluk 
neemt hier nog torenhoog toe bij stij-
gend inkomen. Opmerkelijk is de grote 
verticale spreiding der uitkomsten.

‘Surplace’ rijkere landen
In rijkere landen neemt geluk nog nau-
welijks toe. Dit verschijnsel doet zich al 
sinds 1950-1975 voor. De puntenwolk 
weerspiegelt de eerste wet van Gossen 
betreffende afnemende (extra- of) meer-
opbrengsten. Anders gezegd: steeds hef-
tiger inkomensprikkels zijn nodig om 
eenzelfde gevoelen van extra behoefte-
bevrediging - geluk of tevredenheid met 
eigen leven - op te wekken. Nobelprijs-
winnaar economie Jan Tinbergen voerde 
als zinspreuk ‘van de verdeling komt de 
winst’. Hij ging daarbij van een iets 
ander winstbegrip dan het gebruikelijke 
uit: van delen profiteert iedereen. Zijn 
parool blijkt universele waarheid te zijn 
geworden. Rond 250.000 dollar ligt het 
‘blasé-punt’ wegens bereiking van het 
gelukmaximum. 

Zondvloedkapitalisme
Het energiegebruik per inwoner be-
draagt bij 40.000 dollar het dubbele 
van dat bij 20.000, in beide gevallen 
een toename met honderd procent. Het 
overeenkomstige geluk echter stijgt op 
een schaal van één tot tien slechts met 
0,2 punt, een toename met drie pro-
cent. Afgezien van een verhoogde le-
vensverwachting leidde ongebreideld 
‘zondvloedkapitalisme’ jaarlijks tot bil-
joenen dollars aan verspilling. Het ver-
oorzaakte ernstige overbelasting van 
planeet Aarde. Eén en ander roept in 
met name rijkere landen op tot grote 
soberheid en mondiaal tot aanpassing 
van het wereld-politiek-economisch-
systeem.

Versmalling kloof tussen arm en rijk
Tussen 1990 en 2018 versmalde qua 
geluk de kloof tussen arm en rijk. Het 
reële inkomen per inwoner van armere 
landen groeide jaarlijks met 3,2 pro-
cent tegenover dat van rijkere landen 
met 1,6. Niettemin moeten zeventig 

Ingezonden brief
Over geluk en (basis-)inkomen

       Tevredenheid met eigen leven (verticale as) en bbp per inwoner (horizontale as) (2005-2012)                                             FIGUUR   

bbp per inwoner 

   Constante internationale dollars van 2011, op basis van koopkrachtpariteiten
   145 landen, vrijwel de gehele wereldbevolking uitmakend
   Schaalverdeling van een tot tien bij tevredenheid met eigen leven werd vermenigvuldigd met 100
   Bron: worlddatabaseofhappiness@eur.com (2017); worlddevelopmentindicators (2017) 
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2514 BR ’s-Gravenhage
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Zondag 22 maart 2020| 16:00 - 18:00
Mobarak Moskee - Oostduinlaan 79 Den Haag

Koffie en Islam

Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902 | Alislam.org | Islamnu.nl

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

De Beloofde Messias is gekomen !

Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Elke 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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Het Internationaal Strafhof

Den Haag afficheert zich graag als stad 
van vrede en recht. De gemeente heeft 
in haar ruimtelijke planontwikkeling 
aandacht voor een ‘internationale zone’ 
en stimuleert de vestiging van interna-
tionale instellingen, ook in onze wijk! 
Zo stelde de gemeente de grond op de 
hoek van de Oude Waalsdorperweg en 
de Van Alkemadelaan gratis beschik-
baar voor de nieuwbouw van het 
Internationaal Strafhof. 

Dit hof, opgericht in 2002, is een per-
manent hof voor het vervolgen van 
personen die verdacht worden van ge-
nocide, misdaden tegen de menselijk-
heid of oorlogsmisdaden, zoals deze 
zijn omschreven in het Statuut van 
Rome. Het was sinds de oprichting 
voorlopig gehuisvest op het bedrijven-
terrein Binckhorst. Dat voldeed niet 
meer en in december 2007 werd beslo-
ten dat het Hof ondergebracht moest 
worden in een nieuw te bouwen per-
manente huisvesting. In 2010 werd na 
een internationale prijsvraag de 
Deense firma Schmidt Hammer Lassen 
uitgekozen om het nieuwe gebouw te 
ontwerpen en in oktober 2012 werd 
opdracht tot de bouw van het pand ge-

met 1,6. Niettemin moeten zeventig 
jaar na de dekolonisatie en bevolkings-
explosie twee miljard extreem armen - 
een kwart van de totale wereldbevol-
king - van 1.200 dollar per persoon zien 
te leven, minder dan 3,20 dollar per 
dag. Eerder was dit nóg minder (‘abso-
lute armoede’). Inkomensverhoging bij 
hen vermeerdert geluk maximaal. Hoe 
kan armoedevermindering vanuit de 
publieke sector extra, direct en efficiënt 
worden bevorderd? 

Basisinkomen
Een parlementair-democratischer, 
krachtiger en minder vrijblijvende VN 
- waaronder een zich verder integre-
rend wereldfiscaal systeem - kunnen 
op verzoek van een lidstaat een on-
voorwaardelijk basisinkomen invoeren 
en dit structureel financieren via een 
progressieve wereldbelasting op ver-

mogen. Met 300 miljard geraken ge-
noemde twee miljard armen substanti-
eel boven hun huidige inkomensklasse. 
Thomas Piketty (2013) raamde het to-
tale vermogen van rijkere landen op 
vijfmaal hun jaarlijkse productie. Eén 
promille hiervan is 300 miljard. 

Cosmo-ruil
Door dit basisinkomen verbetert de 
wereld in ecologisch en economisch 
opzicht. Geluk van vermogensbezitters 
vermindert niet. Overvloed wordt pijn-
loos aangewend voor pijn-verminde-
rende armoedebestrijding. Het gaat 
hier om een ‘publiek-private ruil’ waar-
bij wereldbevolkingsdruk extra af-
neemt en economische groei onder 
ecologische randvoorwaarden toe-
neemt - tussen 1968-2017 daalde de 
jaarlijkse wereldbevolkingsgroei van 
2,1 tot 1,1 procent. 

Een bankrekening voor iedereen
Het inkomen van islamitische landen ligt 
een derde onder het wereldgemiddelde. 
Momenteel loopt een twaalfjarig USA-
privé-project aangaande een basisinko-
men voor 20.000 arme Kenianen via 
mobiele telefonie. Nederlands diplo-
maat Jeroen de Lange pionierde eerder 
succesvol met een demonstratieproject 
onder duizend arme Kenianen. Bij 
Amerikaans succes komt structurele uit-
breiding naar miljarden armen dichter-
bij. Effectieve uitvoering van deze giga-
operatie lijkt een welkome aanvulling op 
VN-activiteiten van koningin Máxima in-
zake werkgelegenheidscreatie via ‘een 
bankrekening voor iedereen’.

Michaël W.J. van den Brink
De auteur is sociaal econoom (UvA)
michvandenbrink@casema.nl

Kijk, in onze wijk!
Ook in onze wijk plaats voor vrede en recht!
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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

Play tennis in your backyard!Play tennis in your backyard!
Become member @Tennisclub WW Benoordenhout!

Tennisclub WW is welcoming you at the
OPEN DAY,  SUNDAY 29th OF MARCH from 12 - 3 pm 

For more info: www.tennisclubww.nl or info@tennisclubww.nl

12 gravel courts (8 lighted)
2 indoor courts
No need to book a court for members
A range of tennis and social events
Training possibilities
Sunny terrace and play garden for children

......

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

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

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                         Uitvaartbegeleiding
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geven aan Courtys, een groot bouwcon-
sortium. De bouw ving aan op 16 april 
2013. Het markante gebouw met drie 
rechtszalen en 1200 werkplekken is 
sinds december 2015 in gebruik. Het 
project is gefinancierd door de staten 
die partij zijn en kostte, inclusief de 
verhuizing, circa 204 miljoen euro.

Het Internationaal Strafhof zetelt nu in 
een opvallend gebouw, maar de plek 
waar het staat is misschien nog opmer-
kelijker. Iedereen die ooit naar onze 
wijk heeft gekeken op de kaart van het 
uitbreidingsplan van Den Haag van 
Berlage uit 1908 heeft op die plaats een 
zeer opvallende plattegrond gezien (zie 
detail van de kaart). Deze achthoekige 
plattegrond van een stad in de duinen 
was bedoeld om de ‘Wereldstad van het 
Internationalisme’ te huisvesten. 

Initiatiefnemers van dit plan waren dr. 
Pieter Eijkman, bekend arts en pacifist, 
en Paul Horrix, pacifist en filosoof, telg 
uit de beroemde Haagse meubelma-
kersfamilie Horrix. Bij de eerste 
Vredesconferentie in Den Haag (1899) 
was besloten tot oprichting van het 
Permanente Hof van Arbitrage in Den 

Haag, waarvoor huisvesting in de vorm 
van een ‘Vredespaleis’ nodig was. Maar 
in de denkbeelden van Eijkman en 
Horrix was alleen een Vredespaleis on-
voldoende voor de bevordering van de 
wereldvrede; zij zagen meer heil in de 
bevordering van internationale weten-
schappelijke samenwerking, met ver-
nieuwende projecten en deelname van 
vooraanstaande wetenschappers en 
met een nadrukkelijke politieke en be-
stuurlijke invloed. Zij richtten daarom 
in 1905 een ‘Voorbereidend Bureau 
der Stichting voor Internationalisme' 
op met als doel een ‘wereldhoofdstad’ 
te creëren. Zij vroegen de architect De 
Bazel in 1905 hun ideeën in een platte-
grond vorm te geven.  

Het midden van het achthoekige plan 
lag hoog op de ‘Musschenberg’. In hun 
ogen was dat een ideale plek voor het 
Vredespaleis. Dit plan oogstte weinig 
enthousiasme vanwege de enorme af-
metingen en vanwege de ligging in een 
mooi duingebied. Ondertussen was er 
commotie rond het bouwplan voor het 
Vredespaleis: zowel het prijswinnend 
ontwerp van Le Cordonnier als de 
plaats waren onderwerp van discussies 

en rechtszaken. Terwijl Eijkman en 
Horrix nog steun aan het verwerven 
waren voor hun wereldstad werd de 
eerste steen voor het Vredespaleis ge-
legd in 1907. Daarmee verviel het hart 
van hun plan. Er zijn nog verschillende 
pogingen gedaan met minder ambiti-
euze ontwerpen, maar het project stierf 
een stille dood. De plattegrond die door 
Berlage in zijn uitbreidingsplan is op-
genomen is een blijvend bewijs van 
deze idealistische, gedroomde stad.

Op de tentoonstelling; ‘Nooit gebouwd 
Den Haag’, nog t/m 22 maart 2020 in 
het Haags Historisch Museum, zijn de 
‘Wereldstad van het internationalisme’ 
en andere ontwerpen van het Vredes-
paleis te zien als nooit gebouwde 
projecten. 

Christine van Marle
Foto 070fotograaf.nl

Heeft u vragen over een gebouw, 
voorwerp, een bijzondere boom of 
ander groen bij u in de buurt: mail 
naar wijkblad@wvbn.nl. Misschien 
komt uw vraag dan in een van de vol-
gende wijkbladen aan bod.

Detail van het plan tot uitbreiding van ‘s-Gravenhage 1908, plan Berlage, Haags Gemeentearchief
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Het was een morgen van emoties in de 
Van Nijenrodeschool, donderdag 21 no-
vember jl. Na 65 jaar kwam een groot 
aantal leerlingen van de klas, die in 1954 
toelatingsexamen had gedaan, voor de 
eerste – en laatste – maal terug op 
school. Een mensenleeftijd ouder ge-
worden, waren het elkaar niet meer her-
kennen en een bevrijdende lach van her-
kenning emotionele momenten voor de 
oud-leerlingen. 

De herkenning van de buiten- en binnen-
kant van de school verliep probleemloos: 
dezelfde lokalen, gangen, tot en met de 
tegeltjes op de wc. De school is een wer-
kelijke tijdcapsule. De naam en de bevol-
king van de school zijn veranderd; nu 
wordt onderdak geboden aan lagere-
school-leerlingen van vele nationaliteiten 
in de HSV (Haagsche School Vereniging) 
International Primary School.

Ons viel een hartelijke ontvangst en 
gastvrijheid ten deel van Kay Wilson, 
hoofd van de school, haar staf en vele 
leerlingen die behulpzaam en trots hun 
school toonden aan de klas van 1954 
en uitleg gaven over de huidige, techni-
sche leermiddelen. Het krijtbord is 
voorgoed verdwenen!

Kay Wilson had een grote groep kinde-
ren – zo veel meer discipline en toch 
vrijer en meer authentiek in hun ge-
drag dan onze eerste naoorlogse gene-
ratie – voorbereid op een vraaggesprek 
met onze groep over toen en nu op 
school en na de schooluren; een ont-
moeting die voor ons vaak verborgen 
herinneringen opriep.

Kay Wilson aanvaardde onze dank in 
de vorm van een bord ter herinnering 
aan deze dag. Kenmerkend voor sfeer 
en wijze van opvoeding door de hui-
dige school: de leerlingen zullen het 
bord een blijvende bestemming geven 
als wisselprijs voor een door hen te be-
palen evenement. Kay Wilson en haar 
staf hebben onze klas van 1954 een on-
vergetelijke ochtend geboden!

Pauline van den Berg

Scholen in de wijk
Emoties in de Van Nijenrodeschool

3e klas Nijenrode 1951
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Meer groen, sport en spel, het ver-
zachten van de omgeving en klimaat-
adaptatie. Dit zijn de uitgangspunten 
voor het nieuwe groenblauwe school-
plein van de Paschalisschool. 

Van oorsprong heeft de Paschalis een 
groene traditie. In 1923 werd de school 
gesticht in de toenmalige nieuwbouw-
wijk Benoordenhout. De school keek 
aan de buitenzijden uit op grazende 
koeien; het binnenplein was ingericht 
als hortus botanicus. Jarenlang vormde 
de markante kastanjeboom het groene 
middelpunt van het plein. De nieuw-
bouw in 2004 bracht veel goeds, maar 
het groen en het spelende kind kwa-
men er maar bekaaid van af. Op initia-
tief van de leerlingenraad gaat dit bin-
nenkort veranderen! 

Samen ontwerpen
De school heeft al een kleine natuur-
lijke speelplaats, die zeer geliefd is bij 
de leerlingen. Het grote plein steekt 
daar saai tegen af. De leerlingenraad 
wilde graag meer spelvormen en bracht 
alle wensen in beeld. Vervolgens ging 
men aan tafel met de ontwerpers van 
Bureau RIS, bekend van het huttenbos 
in het Haagse bos. Het resultaat is een 
plein dat voor alle leeftijdsgroepen vol-
doende speel- en sportuitdaging biedt. 

‘Omdat we nieuwsgierig zijn’
‘We zijn trots op het ontwerp dat past 
bij onze lijfspreuk.’ Aan het woord is 
Margo van Holthe, adjunct-directeur: 
‘Er komen speelobjecten die uitnodi-
gen tot bewegen, pannaveldjes met 
daaronder een waterberging, een wa-
terloop en veel groen. Straks bieden we 
kinderen niet alleen veel speelplezier; 
we brengen ze ook in contact met de 
natuur van dichtbij en maken ze spe-
lenderwijs waterbewust.’ 

Een groenblauw ontwerp
De Paschalis benut de kans om in te 
spelen op klimaatverandering. In co-
creatie met gemeente Den Haag en 
Hoogheemraadschap Delfland zijn kli-
maatadaptieve maatregelen bekeken. 
Door ontharding wordt de sponswer-
king van de bodem vergroot. De be-
planting houdt water vast, wat bij hoge 

temperaturen zorgt voor verkoeling. 
Dit houdt stedelijke hittestress tegen. 
Het hemelwater wordt geloosd in een 
waterberging onder de pannaveldjes. 
Zo verlichten we de druk op het riool 
en voorkomen we wateroverlast. Dat 
zal in de toekomst nodig blijken; nu al 
hebben we steeds vaker te maken met 
clusterbuien. Met deze maatregelen is 
de school dienstbaar aan de wijk.

Onze leerlingen krijgen een uitdagende 
speelplek; de wijk een aantrekkelijke 
groene stadstuin en een toekomstbe-
stendig plein!

Loes Zwengers

De Paschalis gaat voor groenblauw schoolplein 

Ontwerp klimstructuur samen met leerlingenraad

Op het huidige plein is weinig te beleven

De realisatie van het groen-
blauwe schoolplein staat ge-

pland op voorjaar 2020. De kos-
ten zijn begroot op € 170.224. 

De school investeert samen met 
Kinderopvang Triodus. 

Subsidieregelingen en fondsen 
zijn aangeschreven. Meerdere 
acties volgen waarmee leerlin-
gen actief helpen om geld in te 
zamelen. We zoeken nog naar 

sponsors. We doen dan ook een 
oproep aan lokale ondernemers 
om ons project te steunen. Wilt 

u meer informatie? Mail dan 
naar: loeszwenger@planet.nl of 

bel 06 425 680 37
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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
Wat zal dit nieuwe jaar ons gaan bren-
gen? Natuurlijk hoop ik voor iedereen 
om mij heen een goede gezondheid en 
dat alle plannen en ideeën mogen uit-
komen. Voor wat betreft onze wijk zou 
het heel fijn zijn dat de HTM nu einde-
lijk gaat begrijpen dat de wijk Uilennest 
niet zonder openbaar vervoer kan! 
Oké, dat is voer voor het bestuur van 
de wijkvereniging. Ik houd mij liever 
bij boeken en kunst.

Boek
Onlangs las ik een ‘corporate thriller’ 
van onze wijkgenoot Pieter de Nooij. Dit 
type boek kende ik nog niet, maar een 
spannend verhaal is het zeker. ‘Tango 
van Bedrog’ gaat over een beveiligings-
bedrijf met het hoofdkantoor in 
Rotterdam dat meegezogen wordt in 
een corruptieve overname in Argentinië. 

Het boek heeft verschillende verhaallij-
nen: de oproeren in de beginjaren ze-
ventig, het afnemen van kinderen van 
gevangengenomen guerrilla’s tijdens 
de ‘vuile oorlog’ van de junta, de vrese-
lijke detentiecentra, bewakers en le-
gertop die elkaar de hand boven het 
hand blijven houden, de verklaringen 
(van de overlevenden) voor de waar-
heidscommissie na de val van de junta. 
In januari 2005 verdwijnt een accoun-
tant van SecuriGlobe plots, nadat zij 
een bezoek bracht aan Horacio de 
Navarro Roca, grootgrondbezitter in de 
fictieve provincie Andesina. Deze ver-
dwijning is het startpunt van een onge-
looflijk spannend verhaal. Pas aan het 
eind van het boek begrijp je hoe alles 
in elkaar grijpt.

Tien jaar geleden hebben Michiel, mijn 
schoonmoeder en ik een reis naar 
Argentinië gemaakt. Het land heeft een 
onuitwisbare indruk op ons gemaakt. 
Aan het eind van de reis hebben we een 
uur met de Nederlandse ambassadeur 
gesproken. Reden voor dit gesprek was 
het feit dat mijn schoonmoeder in 
1948, toen nog als jongedame, twee 
jaar werkte bij het Nederlandse consu-
laat in Buenos Aires. Ook al is zij nu 93 
jaar, de verhalen over ‘BA’ zitten nog 

goed in het geheugen. De ambassadeur 
vertelde ons onder andere dat hij het 
ons zeer afraadde om een business op 
te zetten in dit land omdat de corruptie 
in vele lagen van de bevolking nog aan-
wezig is. 

Dat is precies wat ook in het boek van 
Pieter de Nooij wordt beschreven. Er 
zijn oude banden uit de tijd van de 
vuile oorlog en de opgebouwde schul-
den moeten op een gegeven moment 
ingelost worden. Beangstigend en do-
delijk, dat is wel duidelijk te lezen in 
deze corporate thriller. 

Pieter de Nooij, Tango van Bedrog, 2019, 
Uitgever: Pumbo.NI B.V., ISBN 978-818-7425-0, 
€ 19,95, als e-book te verkrijgen voor € 9,95. 
Meer informatie op de website tangovanbedrog.nl. 
Het boek is te koop bij Couvée en de Haagse 
Boekerij in de Frederikstraat. 

Kunst
Onder het kopje kunst breng ik graag 
twee tentoonstellingen onder de aan-
dacht. In Muzee Scheveningen is tot en 
met 12 april de tentoonstelling ‘Rouw, 
begraven op Scheveningen’ te zien. 
Welke gebruiken waren en zijn er in 
het vissersdorp Scheveningen? In de 
Historische Reeks verscheen een mooie 
publicatie, geschreven door Henk den 
Heijer. 

Het Dordrechts museum heeft een grote 
overzichtstentoonstelling van Willem 
Bastiaan Tholen (1860-1931), te zien tot 
en met 31 mei. Ik zag deze tentoonstel-
ling al in Parijs, in de Fondation Custodia, 
maar ga zeker ook in Dordrecht kijken. 
Tholen staat vooral bekend als schilder 
van landschappen. Op het overzicht ont-
dek je prachtige stadsgezichten (bouw 
Statenkwartier of de omgeving waar zijn 
huis stond, de Wittebrug), intense por-
tretten en mooie interieurs. 

Willemien de Vlieger-Moll 

Pieter de Nooij

Willem Bastiaan Tholen, Villa à oiseaux, Vue 
d'une fenêtre de la Kanaalvilla, olieverf op doek, 

Particuliere verzameling.
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Ach, dat weten we natuurlijk allemaal 
best. Ver weg, in geheimzinnige moe-
rassen, bij bronnen en stille vijvers 
wonen de baby’s. Ze slapen en dromen 
er zo fijn dat ze er eigenlijk het liefste 
zouden blijven. Maar af en toe komt de 
ooievaar langs, haalt een vrolijk jonge-
tje of meisje uit het babyparadijs en 
brengt het kindje naar dolgelukkige 
ouders…  

Ooievaars, vruchtbaarheid, huiselijk-
heid, de komst van kindjes; ze zijn al van 
vér voor het sprookje van Andersen met 
elkaar verbonden. Hoe dat zo is geko-
men? Ik heb een theorie. In veel 
Europese landen wordt al eeuwenlang 
op 21 juni het Midzomerfeest gevierd. 
De zon staat die dag loodrecht boven de 
Kreeftskeerkring en de zomer begint. De 
langste dag wordt gevierd met grote 
vuren, zang en dans. In juni zijn de nach-
ten weliswaar kort, maar zwoel. En dus 
leiden de Midzomerfeesten tot menige 
romantische vrijpartij. En worden er en 
passant baby’s op stapel gezet. De ge-
boortes, na negen maanden – in het 
voorjaar dus – vallen samen met de te-
rugkeer van de ooievaars uit Spanje of 
Afrika. De conclusie ‘ooievaars brengen 
baby’s’ is dan ook volstrekt logisch… 

Ooievaarswelkom
Ooievaars staan symbool voor huiselijk 
geluk en voor zorgzaam ouderlijk ge-
drag. Vliegt er een ooievaar over het 
huis, dan is er een baby op komst. 
Vroeger kwam de witte ooievaar – één 
van de zeventien soorten wereldwijd – 
veel voor in Nederland. Ze hoorden er 
helemaal bij. Als na de winter de eerste 
ooievaars terugkeerden, werden ze be-
groet door de dorpsfanfare. Een ooie-
vaarsnest op het dak betekende voor-
spoed en harmonie voor de bewoners. 
Om deze geluksbrengers te lokken, werd 
op hoge daken, schoorstenen en wagen-
wielen op hoge palen in dorpen en ste-
den nestgelegenheid aangeboden. 

Neergang 
Na de Tweede Wereldoorlog nam hun 
aantal dramatisch af. Door een meer 
intensieve landbouw en het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen was er nau-
welijks meer voedsel – kikkers, mui-
zen, mollen en visjes – voor ze. Gif in 
overwinteringsgebieden, botsingen 
met hoogspanningskabels en de jacht 
droegen bij aan de teruggang. En – on-
voorstelbaar – er werd op de ooievaar 
gejaagd. Ook in Nederland. In 1967 
vierden wij ‘boomers’ – doodmoe van 
al onze wereldverbeteringsactiviteiten 
– argeloos en opgewekt de Summer of 
Love, maar veel natuurliefhebbers 
waren in rouw. Met nog negentien paar 
in Nederland leek de ‘witte ooievaar’ 
de dodo achterna te gaan... 

Een geslaagde comeback
We hadden het hierboven over de zon-
newende, maar 1968 was hét keerpunt 
voor de ooievaar. Achttien paar werden 
uit Zwitserland en Hongarije naar het 
plaatsje Groot Ammers in Zuid-Holland 
gebracht om daar te broeden. En met 
succes: 10 jaar later werden er 122 
ooievaars geteld. Er werden tussen 
1979 en 1995 meer ‘buitenstations’ op 
kansrijke ooievaarslocaties geopend. 
In Friesland en langs de IJssel bijvoor-
beeld. De score liep op tot 380 broed-
paren. Een paar jaar later kon de witte 
ooievaar van de ‘rode lijst van be-
dreigde soorten’ worden geschrapt. 
Momenteel zijn er in ons land zo’n 
1.000 broedparen. Ongeveer een derde 
overwintert hier. In onze regio is de 
Duivenvoordse en Veenzijdse polder, 
ten noorden van Den Haag, een belang-
rijk gebied voor ooievaars en het be-
schermen meer dan waard. 

De liefde gaat door het nest… 
Het mannetje keert in het voorjaar als 
eerste terug en brengt het nest van vorig 
jaar op orde. Het wordt ieder jaar een 
stukje hoger. De doorsnede is 1,30 
meter. Een vrije aanvliegroute is essenti-
eel. Hoewel ooievaars doorgaans nogal 
zwijgzaam zijn wordt de aankomst van 
het vrouwtje gevierd met luid, opgewon-
den geklepper en het in de nek gooien 
van de koppen. Je hoeft geen vogelken-

Buurtvogels
Waar komen de baby’tjes vandaan?’ 

Genegenheid tussen ooievaars op het nest
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ner te zijn om te zien dat er sprake is van 
grote genegenheid. En er is sprake van 
emancipatie. Mijnheer ooievaar neemt 
overdag het nest over. Dat is zeldzaam in 
de vogelwereld. Hij broedt een flink aan-
tal uren terwijl zijn vrouw de kans krijgt 
om ontspannen in de polder rond te 
snuffelen, rond te neuzen ehhhh… rond 
te snavelen natuurlijk. 

Eén van onze grootste vogels
Een volwassen witte ooievaar heeft een 
vleugelspanwijdte van twee meter; het 
gewicht is ongeveer drieënhalve kilo. 
Het kenmerkende staan op één poot 
doen ze om warmteverlies te voorko-
men. De vrouwtjesooievaar legt twee tot 
zeven eieren en broedt die in 32 dagen 
uit. Om de jongen te voeden wordt door 
de ouders voedsel verzameld dat als een 
papje wordt uitgebraakt op het nest. Na 
zo’n negen tot tien weken vliegen de jon-
gen uit. Harde regen is een ramp voor de 
jongen. Het leidt tot onderkoeling, vaak 
met een fatale afloop.

Ringen 
Om meer over ooievaars te weten te 
komen, wordt een deel van de ooie-
vaarsjongen als ze vijf weken oud zijn, 
geringd. Met een ladder of hoogwerker 
wordt het nest bereikt. Vanuit de 
Haagse Vogelbescherming inventari-
seert Caroline Walta de ooievaarsnes-
ten en organiseert ze het ringen. Zij is 
één van onze meest deskundige voge-
laars en – breaking news - zal komend 
voorjaar weer een van de gidsen zijn 
bij de HVB-vogelwandelingen in 
Clingendael en Oosterbeek. Alle wijk-
genoten – ook niet leden van de HVB – 

zijn daarbij welkom. Waar heeft de 
HVB ooievaars geringd? Het nest bij 
Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij 
Essesteijn in Leidschendam-Voorburg. 
In Mariahoeve bij de Smaragdhorst en 
op het Suzannaland blok 2 en 3. Verder 
nog bij Kasteel Oud Wassenaar en het 
nest bij Manege Berestein. 

De ooievaar in het wapen van Den Haag
Ik wilde nog iets te schrijven over hoe 
de ooievaar terecht kwam in het wapen 
van Den Haag, maar onze hoofdredac-
teur voelde dat en mailde streng ‘niet 
meer dan twee bladzijden Buurtvogels 
hoor!’ en dan ken ik mijn plaats. We 
moeten nogal ver terug in de tijd en 
voordat je dan weer in 2020 bent aan-
geland vergt meer ruimte dan een half 
kantje. Wordt vervolgd dus. Laat ik bij 
wijze van cliffhanger toch even melden 
dat er in de stadsarchieven een reke-
ning uit 1352 ligt voor het maken van 
nesten voor de ‘odevare’ bij het grafe-
lijk kasteel op het Binnenhof... 

Foeke Zeilstra 
Foto’s Adri de Groot, Caroline 
Walta en Peter Waenink

Wilt u meer weten over ooievaars kijk 
dan op http://www.ooievaars.eu/

Ooievaar met nestmateriaal

Op weg naar het nest

Het ringen van jonge ooievaars 

Kijkje in het nest bij Manege Berestein

De jongen houden zich schijndood 
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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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Benoordenhout en de Tweede Wereldoorlog
De klokken van de Paschaliskerk

Een bom in het Benoordenhout

Voor de parochie van de Paschaliskerk 
begon 1943 slecht. In januari werden 
de drie kerkklokken in de kerktoren 
door de Duitsers gevorderd. Op vrijdag 
29 januari van dat jaar werden ze van 
de toren neergelaten en weggevoerd; 
de grootste klok, ‘Paschalis’ met een 
gewicht van 1275 kg, de middelste ge-
naamd ‘Aemilius’, van 700 kg en de 
kleinste ‘Augustinus’, die 330 kg woog. 
MDCCCCXX (1920) stond erop, het jaar 
dat ze waren gegoten. De klokken zou-
den worden omgesmolten en voor oor-
logsdoeleinden gebruikt. De kleinste 
klok, de ‘Stephanus’, die in de uitbouw 
van de triomfboog aan de Dreibholtz-
straat hing, werd in de toren gehangen. 
Helaas, in september 1943 werd ook 

deze weggehaald, hoewel door de be-
zetter de belofte was gegeven dat de 
klok voor de parochie behouden zou 
blijven.

Het duurde tot eind 1949 voordat de 
parochianen weer konden genieten 
van het gebeier van de kerkklokken. Op 
22 december 1949 werden door deken 
Pompe drie nieuwe klokken gewijd. 
Voor het eerst beierden de drie nieuwe 
klokken in de kerstnacht van 1949. 

Tekst en foto’s ontleend aan Gedenkboek 
ter gelegenheid van het 75 jarig jubi-
leum van de kerk Sint Paschalis Baylon, 
Den Haag 1996.

In het vorige nummer vroegen wij 
de lezers om persoonlijke herinne-
ringen of verhalen over het Benoor-
denhout in oorlogstijd met ons te 
delen. Op deze oproep reageerde me-
vrouw Iris Brouwer-Hund. Hieronder 
leest u haar verhaal. 

‘Ik woonde in maart 1945 met mijn ou-
ders en broertje in de Drenckwaertstraat 
no. 9. Het Benoordenhout was toen vrij-
wel onbewoond: in 1943 was de wijk ge-
evacueerd vanwege de aanleg van de 
Atlantikwall. 

Mijn vader deed iets als vrijwilliger bij 
de voedselvoorziening, daarom moch-
ten wij daar blijven wonen. Ik weet niet 
meer precies wat hij deed, ik was pas 
tien jaar. De meeste huizen stonden 
leeg, maar als kind vond ik dat eigen-
lijk heel gewoon. Naast ons woonde de 
dokter met twee kinderen, waar ik veel 
mee speelde. Ik ging wel naar school: 
naar Wolters, in die tijd ondergebracht 
in de Sumatrastraat. 

Op een dag gingen mijn ouders op de 
fiets naar een 25-jarige bruiloft van 
vrienden. De kinderen van de dokter 
speelden die dag bij ons. Wij hadden 
een dienstmeisje in huis dat op ons 

paste. Die middag ging twee keer het 
alarm, als waarschuwing dat er vlieg-
tuigen in aantocht waren. Wij vlucht-
ten dus steeds onder de trap, waar een 
plaats was die naar de kelder leidde. 

De eerste keer waren alle ruiten al ka-
potgegaan, maar de tweede keer werden 
wij getroffen door een Engelse bom, be-
doeld voor de V2 installaties achter de 
van Alkemadelaanbom. De deur vloog 
open van de plaats waar wij zaten, maar 
met ons is niets gebeurd omdat wij 
onder de trap zaten. Wij zijn toen opge-
vangen door de familie Vriends, die in de 
De Mildestraat woonde.

Later zijn we in de Kiggelaerstraat gaan 
wonen in een huis dat leeg stond. In 
dit huis heeft mijn moeder nog vijftig 
jaar gewoond. Zelf ben ik van daaruit 
getrouwd.

Op de plek van ons huis aan de Drenck-
waertstraat is later een nieuw huis ge-
bouwd. Je ziet nu geen spoor meer van 
wat hier ooit gebeurd is!’

Heeft u ook een 

persoonlijke herinnering 

of een verhaal over het 

Benoordenhout in of kort 

na de Tweede 

wereldoorlog? 

Laat het ons weten en 

stuur een email naar 

wijkblad@wvbn.nl
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International Corner
Georgia Regnault Duizendpoot
Farewell to the Chair of the Expat Committee
When you see Georgia for the first time 
she comes across as a very friendly, eas-
ily smiling, attractive woman. But then, 
you would say the same of Angela 
Merkel, who, if you met her in the super-
market, you would never suspect her to 
be the most powerful woman on earth. 
And yet she is. With Georgia you would 
never guess that she is this very influen-
tial woman in not only the expat com-
munity, not only in the Benoordenhout 
community, but all over The Hague and 
beyond. Behind her cheerful demeanor 
you also would never guess that she is 
still adjusting to losing her husband 
Peter, who for five years struggled with 
MSA, a Parkinsonism, a progressive neu-
rodegenerative disease that affects 
nerve cells in the brain.  

I saw Georgia for the first time in the 
Redubeth bridgeclub in the Benoorden-
hout, and for me it was so good to meet 
someone from the USA, where I have 
spent most of my life. We discovered 
that what we had in common was the 
not-so-easy task of making a home, 
rearing children, making and losing 
friends, all away from the country where 
you were born and raised.

She had a carefree childhood in a typi-
cal American family in Providence, 
Rhode Island, where her father was a 
lawyer. He loved to travel, he took his 
family of six on numerous trips throug-
hout the country and instilled in 
Georgia the wish to explore the world. 
She has three children. Her son 
Philippe was born in Hamburg, where 
they lived for three years when Peter 
worked with Shell, their daughter Lara 
and son Alexander were born in 
Leidschendam, and each child has 
given her two grandchildren.

Georgia loves numbers, likes to read 
and to play bridge and tennis. She is a 
wonderful cook and her favorite Dutch 
food is witlof (Belgian endives) in all its 
forms: cold as a salad, baked with ham 
and cheese, or instead of crackers, 

filled with something savory. Although 
she is modest about her proficiency in 
Dutch, she speaks it practically fluently 
and her American accent only makes it 
more charming.

Georgia first came to the Netherlands 
in 1963 on a trip organized by the 
NBBS, a Dutch student travel organiza-
tion. It provided then young American 
female students a 'safe' European tra-
vel experience, long before backpack-
ing through Europe was a gender neu-
tral happening. The Holland-America 
Line ship ‘Groote Beer’ transported 
Georgia three times over the ocean. 
After finishing her studies, she worked 
for NBBS in New York City for a year 
and travelled back to Holland, deciding 
to stay for a while. She found a job with 
the Time-Life International subscrip-
tion office in Amsterdam, witnessing 
the arrival of the first giant computers, 
white gloved technicians and all. 

Actually, I must have met Georgia for 
the first time in 1966 when I also wor-
ked there, but unfortunately, we don't 
recall ever having spoken to one anoth-
er. Being in Amsterdam in 1966 on the 
day Beatrice married Claus and to wit-
ness a country overwhelmed by emo-
tion for royalty was for this American 
an experience not easily forgotten. 
Meeting her future husband in 1966 
after eleven months in Holland, chan-
ged her plans for life. A year later they 
married and were sent to Germany.

From Hamburg to Assen to The Hague, 
and then overseas to Curacao, one thing 
remained constant and that is Georgia's 
involvement with the American Wo-
men's Clubs in each and every country 
or neighborhood she has lived. Here in 
The Hague, she was President of the 
AWC from 1982-84 and 1994-95. She 
also has been President and remains 
very active with FAWCO, the 90-year old 
Federation of American Women's Clubs 
Overseas.

Apart from being a tireless volunteer 
for the AWC and FAWCO, she has been 
on numerous 'kascommissies’ (finan-
cial supervisory committees) for her 
children's schools, this wijkvereniging 
and her tennis club, as well as treasurer 
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Art Lecture
Once again, the Expat Committee has 
asked art historian and resident of the 
Benoordenhout, Monique Varma, to 
give an art lecture. Last year, Monique 
spoke about the artists of ‘the Hague 
School’, whose names are memoria-
lized in many of the street names of the 
neighborhood.

But there are also several artists hon-
ored in this way in the Benoordenhout, 
who were not part of the Hague School, 
but lived at the same time, namely the 
end of the 19th century, early 20th.  
Monique’s lecture will concentrate on 
these painters, such as George Breitner 
and Willem Witsen of the Amsterdam 
Impressionism movement, Piet Meiners, 
an aquarellist and etcher, and Ferdinand 
Hart Nibbrig. Another lesser known ar-
tist is Jan Mankes, who died tragically at 
the age of thirty.  And last but not least, 
Monique will include one of her 
ancestors, the Dutch-French Romantic 

painter Ary Scheffer. This afternoon 
promises to be a real treat as Monique 

is an accomplished lecturer and guide. 
She had the room mesmerized last year 
with her two-hour lecture, full of anec-
dotes and amusing stories. Monique 
graduated from Leiden University with 
a dual major in French Language and 
Literature and Art History. Working 
more than eighteen years as a freelan-
cer, she gives both guided tours at the 
Kunstmuseum (formerly Gemeente-
museum) and bus tours around the city.

Date Sunday, March 8th 2020
Place Wijkcentrum
‘t Benoorden-huis, Bisschopstraat 5
Time 13.30 – 15.30

There is no charge for this event, but 
space is limited, we kindly ask that 
you register with Marja van Loopik, 
vanloopik@casema.nl if you would 
like to attend.  

of many organizations. As she herself 
says: ‘Finances are at the heart of every 
organization.’ She helped Webster 
University find a location in Leiden in 
1983 and was for seven years their 
Business Manager. Since 1996 she has 
been a professional relocation consul-
tant, covering The Hague, Leiden and 
Rotterdam areas. 

This centipede, or 'duizendpoot' as I like 
to call her, has written bi-monthly arti-
cles for the International Section in this 
magazine for the last ten years. When 
the Expat Committee was formed by the 
Board in 2009, Georgia was asked to 
join. From then on Georgia and the 
Committee have been a liaison between 
locals and expats, organizing events, lec-
tures and excursions for this purpose.

Therefore it will not surprise you that 
in 2016 Georgia Regnault was presen-
ted by the then mayor of The Hague, 
Jozias van Aartsen, the royal decoration 
of Knight in the Order of Orange-Nassau 
(Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), 
in appreciation of the many contribu-
tions she has made to the community, a 
’lintje’ of which she is very proud.

It is not lightly that I compare Georgia 
Regnault with Angela Merkel. Had 
Georgia not had the task of raising her 
children, and adjusting to a foreign cul-

ture, I can very well imagine that she 
would have pursued a career in politics 
or diplomacy and have been very suc-
cessful. Georgia has a practical mind; 
she is a wonderful organizer and a 
great listener. Angela studied physics, 
Georgia studied math, and like Angela 
she became active in her community in 
her thirties. 

Georgia has now retired from the Expat 
Committee but will continue to contri-
bute to this magazine. She is still occa-
sionally helping expats to find their 
home away from home and is still an 
avid bridge player. We thank Georgia 
for what she has done to bring the 
expat community and the locals closer 
together and for all the energy she has 
put in making the Expat Committee a 
success. 

Ellen Victorica-Uit den Boogaart
Expat Committee 

PS: I seriously doubt that Angela Merkel 
brings home-made cupcakes, brownies 
or chocolate chip cookies to her meet-
ings, so Georgia, I think you surpass her 
by a mile!

Monique Varma
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Het is 28 augustus 1913. Het Vredes-
paleis wordt officieel geopend. Uit de 
gehele wereld zijn hoogwaardigheids-
bekleders afgereisd om aanwezig te 
zijn bij dit festijn. De uit Schotland af-
komstige Andrew Carnegie heeft kapi-
talen verdiend in Amerika en wil wat 
terug doen. Overal in de wereld verrij-
zen dankzij zijn fondsen bibliotheken 
om de ongeletterdheid te bestrijden. 
De literatuur over het internationaal 
recht verdient ook zo’n verzamelge-
bouw. Wat een prachtig idee om dit te 
koppelen aan de oprichting van een in-
ternationaal gerechtshof. Nooit meer 
zal er oorlog zijn. Geschillen tussen 
landen kunnen nu worden voorgelegd 
aan een rechterlijk college. Wijsheid 
zal de doorslag geven, niet de hoeveel-
heid kanonnen. 

Om de feestelijkheden op te luisteren, 
wordt in de maanden juli en augustus 
op het Malieveld de Nationale en 
Internationale Sport en Tourisme Ten-
toonstelling (NITST) gehouden. Een 
heel stel tijdelijke expositieruimtes 
wordt opgetrokken en ook het fraaie 
gebouw van de dierentuin met de bij-
naam ‘het Moors Paleis’ maakt deel uit 
van het feestterrein.  Vooral de auto-
mobielexpositie valt in de smaak. De 
grootste kermis van het land is een 
extra attractie. 

Natuurlijk worden er ook sportwedstrij-
den georganiseerd. Wielertochten en at-
letiekwedstrijden vinden plaats. Deze 
zijn allemaal nationaal georiënteerd. Om 
internationale wedstrijden te organise-
ren is er extra geld nodig, al was het al-
leen maar om de uitgenodigde sporters 
te herbergen. Gelukkig schiet de bond 
‘Vrede door Recht’ te hulp. Daarvan zijn 
vele vooraanstaande Nederlanders lid, 
zelfs generaal Rost van Tonningen en 
ook Frits baron van Tuyll van Seroos-
kerken, die een belangrijk man is gewor-
den in de Nederlandse sport. Hij heeft 
het Nederlands Olympisch Comité opge-
richt en is daarvan de eerste voorzitter. 
Van Tuyll dringt erop aan dat ‘Vrede 

door Recht’ enkele wedstrijden spon-
sort. Uiteindelijk wordt een bedrag van 
duizend gulden ter beschikking gesteld. 

Pim Mulier schrijft in het maandblad 
van de Bond dat internationale sport-
wedstrijden bij uitstek geschikt zijn 
om volkeren bij te brengen dat een on-
afhankelijke scheidsrechter de enig 
juiste oplossing verschaft als de ge-
moederen verhit zijn. Hij meent dat 
juist daarom die wedstrijden zo goed 
passen bij de opening van het Vredes-
paleis. 

De bedoeling is dat er twee grote wed-
strijden gehouden worden, allebei in 
het Benoordenhout: een voetbalmatch 
tussen een Engels team en een 
Nederlands team op HVV en een ten-
nislandenwedstrijd op park WW. 

De voetbalwedstrijd wordt echter op het 
laatste nippertje afgelast. De belangrijk-
ste Engelse speler Vivian Woodward 
bleek verhinderd. Hij was Engelands 
grootste sportman. Hij had op 
Wimbledon het herendubbelspel ge-
wonnen en hij maakte deel uit van het 
nationale Engelse voetbal én cricket-
team. Maar wat een pech. De man die 

ook nog eens Charlie Chaplin zou ver-
slaan met tafeltennis waarbij Woodward 
met een soeplepel speelde tegen Chaplin 
met een normaal batje, bleef weg. 

Gelukkig gaat de tenniswedstrijd wel 
door. Die wordt verspeeld op het 
Benoordenhoutse tennispark WW. Drie 
landen doen mee. Naast Nederland zijn 
dat Duitsland en Oostenrijk. Alle lan-
den hebben hun sterkste spelers afge-
vaardigd. De weergoden doen ook goed 
mee. De landenteams bestaan uit twee 
heren en één dame. Een soort Hopman 
Cup avant la lettre. Voor Nederland 
komen Otto Blom en Maas van der Feen 
uit in het enkelspel, terwijl Scheurleer 
en De Bruyn Kops samen het dubbel-
spel verzorgen. Duitsland wint met 
grote overmacht beide landenwedstrij-
den. Gelukkig weet het Nederlandse 
team de Oostenrijkers te verslaan. Een 
eervolle tweede plaats is het resultaat.

Deze Duitse zege bevredigt de keizer-
lijke eerzucht toch in onvoldoende mate; 
Duitsland marcheert een jaar later 
België binnen om zodoende de Franse 
legers in de rug te kunnen aanvallen.

Hoe ironisch is het dat in de Eerste 
Wereldoorlog vele duizenden topspor-
ters, waaronder Tour de France-
winnaars, voetbalinternationals (hele 
pals-bataillons: elftallen worden samen 
ingedeeld met als gevolg dat ze ook 
samen omkomen), cricketers, scher-
mers, kaatsers, Wimbledonkampioenen, 
boksers, worstelaars en hockeycracks 
in de loopgraven zullen sneuvelen.

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  XXVII
Tennissen voor de Vrede
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Evita Lokaal erkend als ‘Haags Ontmoeten Plus’-locatie 

Evita Lokaal is een ontmoetingsplek 
voor en door buurtbewoners in het 
Benoordenhout. Na vijf jaar kunnen 
alle mensen die zich inzetten voor 
Evita Lokaal met trots laten weten dat 
het Evita Lokaal met ingang van 1 janu-
ari 2020 door de gemeente is erkend 
als Haags Ontmoeten Plus-locatie!

‘Haags Ontmoeten’ is opgezet in opdracht 
van de gemeente Den Haag als onderdeel 
van Den Haag Seniorvriendelijke stad en 

het actieprogramma Informele zorg. Het 
is een nieuwe voorziening die tot doel 
heeft het leefplezier en de vitaliteit van 
ouderen te versterken. Deze voorziening 
is ondergebracht bij bestaande organisa-
ties; zoals ook Evita Lokaal.

‘Haags Ontmoeten’ is gericht op de ou-
dere die moeite heeft of krijgt met zelf-
standig wonen, maar ook de mensen 
om hem of haar heen die hulp bieden, 
hun ‘mantelzorgers’.

Evita Lokaal biedt vier dagen per week 
dagbesteding voor ouderen; op maan-
dag, dinsdag, donderdag en zaterdag 
van 10.00 – 15.00. Er wordt een gevari-
eerd programma op niveau aangebo-
den met diverse onderwerpen zoals 
nieuws, kunst, cultuur, literatuur en 
muziek. De dagbesteding kenmerkt 

zich door de kleine groepen, waardoor 
het mogelijk is om af te stemmen op 
persoonlijke wensen en interesses, en 
er wordt een verse warme lunch ver-
zorgd. De dagbesteding is particulier te 
financieren, vanuit de gemeente of via 
de zorgverzekering.

Voor mantelzorgers biedt Evita Lokaal 
een locatie waar mantelzorgers elkaar 
kunnen ontmoeten, aan activiteiten 
kunnen deelnemen, waar er naar ze ge-
luisterd wordt maar ook advies en on-
dersteuning wordt geboden om invul-
ling te geven aan de mantelzorg.

Naast activiteiten organiseert Evita lo-
kaal ook starters- en gevorderdencur-
sussen en digitale spreekuren over het 
gebruik van smartphone of tablet; 
zowel Apple als Android. U kunt ook 
cursussen volgen over het gebruik van 
WhatsApp, fiets- en wandeltochten 
met smartphone en tablet, het fotogra-
feren en filmen met smartphone en di-
gitale nalatenschap, waarbij u informa-
tie krijgt om uw digitale gegevens goed 
over te dragen aan uw nabestaanden.

Kortom, er wordt ontzettend veel geor-
ganiseerd om het leefplezier van oude-
ren en hun mantelzorgers te verbete-
ren. Wilt u meer informatie? Bekijk 
dan de website van Evita Lokaal (www.
evitalokaal.nl) of neem contact op met 
Nicole Bicker via 070 31 41 606 of 
per e-mail op: n.bicker@evitalokaal.nl. 
Wilt u meer informatie over ‘Haags 
Ontmoeten’ bekijk dan de website: 
www.haagsontmoeten.nl.

Vanaf 7 januari 2020 is er iedere dins-
dag van 8.30 - 12.30 uur koffieochtend 
en inloopspreekuur ICT in ‘t Benoor-
denhuis. U kunt terecht voor een gezel-
lig kopje koffie, maar ook met vragen 
over bijvoorbeeld uw smartphone, lap-
top, tablet of andere ICT-onderwerpen. 

Wees welkom. 
Aanmelden is niet nodig. 

Belangstelling maar geen vervoer? 
De wijkbus kan uitkomst bieden. Voor 
meer informatie kunt u iedere werkdag 
telefonisch contact opnemen met de 
wijkbus via tel. 070-347 74 98

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met ’t Benoordenhuis, 070 324 05 72, 
of via de mail met Daisy Krommenhoek: 
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl

Zorg in de wijk
Koffieochtend en inloopspreekuur ICT in ‘t Benoordenhuis

Voor 2020 staan er weer mooie activiteiten gepland.
Hierbij een overzicht:

Schilderen (maandag, 13.30 – 15.30 uur)
Beweeggroep (vanaf woensdag 4 maart 2020, 12.30 – 14.30 uur)

Literaire Club (laatste maandag en tweede donderdag van de maand, 
15.30 – 17.00 uur) 

Met de Pan op Tafel (vierde maandag van de maand, 18.00 – 20.00 uur)
Filosofie (tweede vrijdag van de maand, 14.00 – 15.30 uur) 

Film (tweede zondag van de maand, 15.30 – 19.00 uur)
Herenlunch (vierde vrijdag van de maand, 12.00 – 14.30 uur)

Jeu de Boules + drankje (eerste en derde maandag van de maand, 
15.00 – 17.00 uur)

Hip Hop – balanstraining (vanaf dinsdag 14 januari – 12 wekelijkse 
lessen, 11.15 – 12.15 uur)

Mindfulness voor mantelzorgers (vanaf vrijdag 17 januari – 
5 bijeenkomsten, 10.00 – 11.30 uur)
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Mw. Van der Bent biedt graag 
ondersteuning van ouderen

o.a. bij het boodschappen doen, eten koken,wandelen en 
begeleiding bij artsenbezoek.

Wie ben ik: 12 jaar mantelzorger geweest voor mijn 
thuiswonende hoogbejaarde ouders.

Tel 070 323 82 14

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

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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Bridge Quiz - Een entree creëren
Zuid speelt 6SA, na een ingewikkelde biedserie.
De uikomst is ª 9.
Hoe kan zuid met 100% zekerheid zijn contract maken ?

Oplossing:
In principe heeft zuid 12 slagen: 3 in klaveren, 2 in ruiten, 2 in harten en 5 
in schoppen. Maar om 5 slagen in schoppen te kunnen maken, moet zuid 
na schoppen aas en heer in zijn hand kunnen komen. Als hij gemakshalve 
de ª 9 door laat lopen en oost duikt, dan maakt zuid wel 2 slagen in har-
ten, maar kan daarna niet meer naar z'n hand voor de schoppenslagen. 
Correct is om de eerste slag met harten aas te nemen, schoppen aas en 
heer te deblokkeren en te vervolgen met harten boer, die hij met harten 
vrouw overneemt. Als oost duikt dan is zuid al in z'n hand en als oost 
deze slag met de heer neemt dan kan zuid met harten tien naar z'n hand. 
Daardoor heeft zuid een entree in zijn hand gecreëerd om de slagen in 
schoppen op te kunnen rapen en maakt hij met 100% zekerheid zijn 
contract. 

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

« AH
ª AJ6
© AH64
¨ AHV3

« VBT76
ª VT7
© 873
¨ 52

Zwart aan zet. Hoe kan hij snel winnen?

Oplossing probleem 162: 1.Txg7! Lxg7 2.Dxh7+! Kxh7 3.f6+ Kh6 
4.Le3+ Kh5 5.Lf3+ Kh4 6.Lf2+ Kh3 7.Lg4mat (Sjoevalova-
Afonasijeva, wk junioren New Delhi 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 verzorgt, 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 163                                         Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 163 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-+( 
7+-+-+-mkp' 
6R+-+-+p+& 
5+p+r+p+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+P+L+-vl-# 
2P+P+R+P+" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
Zwart aan zet. Hoe kan hij snel winnen? 
 
Oplossing probleem 162: 1.Txg7! Lxg7 2.Dxh7+! Kxh7 3.f6+ Kh6 4.Le3+ Kh5 5.Lf3+ 
Kh4 6.Lf2+ Kh3 7.Lg4mat (Sjoevalova-Afonasijeva, wk junioren New Delhi 2019) 
 
Schaakclub zoekt nieuwe leden 
Schaakclub Benoordenhout, die al decennia het schaakprobleem in het wijkblad 
verzorgt, 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

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?
Olijfolie

Bladerdeeg
500 gram verse spinazie

200 gram feta
80 gram geraspte 

Parmezaanse kaas
80 gram geroosterde 

pijnboompitten
5 eieren

200 gram crème fraîche
Zout en peper

Cherrytomaatjes

Bereiding
Bekleed een springvorm met een door-
snede van 26 cm met bladerdeeg. Doe 
een beetje olie in een pan en laat de spi-
nazie daarin slinken. Laat de spinazie 
daarna uitlekken en knijp het vocht 
eruit. Klop in een kom de eieren met de 
crème fraîche los. Voeg hier de feta, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, zout 
en peper aan toe. Roer tot een egale 
massa. Stort dit mengsel op de met bla-
derdeeg beklede springvorm. Strooi 

eventueel hierop nog wat Parmezaanse 
kaas. 

Bak de quiche op 180 graden ongeveer 
30 minuten. Bekleed de quiche hierna 
met halve cherrytomaatjes.

Eet smakelijk!

Michel Boasson & team
Lunchroom De Bakery
Willem Royaardsplein 24
Tel. 070 331 10 13 
info@debakery.nl
www.debakery.nl

Culinair - De Bakery
Spinaziequiche met feta
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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
John Boss 
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

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

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. 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 vele mogelijkheden en u 
bent van harte welkom!

EVITA LOKAAL

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)

KOFFIE MET DE KOSTER

Onder de toren
Van Hogenhoucklaan 89

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

(elke donderdag ochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur)

HRC

Haagsche Rugby Club
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 800

Speciaal voor senioren bieden wij 
koffie aan voor een gereduceerd 
tarief. Een lekker stukje appeltaart 
erbij? 

(elke dinsdag ochtend van 11.00 tot 
13.00 uur)

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)

HET BENOORDENHUIS

het Benoordenhuis
Bisschopstraat 5

U kunt terecht voor ontmoeting met 
een kopje koffie of thee. Er is informatie 
over langer veilig, fit en vitaal thuis 
wonen en computergebruik. 

(elke dinsdagochtend van 8.30 tot 
12.30 uur)

Contact Platform Benoordenhout
E: j.dewit@voorwelzijn.nl
T: +31 (0)6 - 19 04 44 57

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

Vrijwilliger?
Voor meerdere organisaties zoeken wij nog 
vrijwilligers. Neem gerust contact op voor 
meer informate.

AANSLUITEN ALS...
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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. 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 vele mogelijkheden en u 
bent van harte welkom!

EVITA LOKAAL

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)

KOFFIE MET DE KOSTER

Onder de toren
Van Hogenhoucklaan 89

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

(elke donderdag ochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur)

HRC

Haagsche Rugby Club
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 800

Speciaal voor senioren bieden wij 
koffie aan voor een gereduceerd 
tarief. Een lekker stukje appeltaart 
erbij? 

(elke dinsdag ochtend van 11.00 tot 
13.00 uur)

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)

HET BENOORDENHUIS

het Benoordenhuis
Bisschopstraat 5

U kunt terecht voor ontmoeting met 
een kopje koffie of thee. Er is informatie 
over langer veilig, fit en vitaal thuis 
wonen en computergebruik. 

(elke dinsdagochtend van 8.30 tot 
12.30 uur)

Contact Platform Benoordenhout
E: j.dewit@voorwelzijn.nl
T: +31 (0)6 - 19 04 44 57

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

Vrijwilliger?
Voor meerdere organisaties zoeken wij nog 
vrijwilligers. Neem gerust contact op voor 
meer informate.

AANSLUITEN ALS...
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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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