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Altijd meer dan je verwacht!

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

✔  Hoge verkoopresultaten in uw woonwijk   ✔  Persoonlijk contact   ✔  Unieke woningpresentatie   ✔  Hoge klantwaardering

Wilt u dit 
gevoel ook?

Nieuwsgierig naar onze verkoopstrategie?
Bel voor een afspraak!

Altijd meer dan je verwacht!

“ Goedemorgen Jerry en Esther! 
 De eerste nacht geslapen in ons nieuwe huis. 
 Er wordt nog �ink geklust: wasmachineaansluiting, schuifkasten en inloopkast eruit, 
 buitenkraan, stroompunt buiten. Nieuw bed slaapt geweldig. Dank voor jullie hulp 
 bij het vinden van dit zalige huis en de verkoop van het oude huis. Proost!”🥂
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Beste buurtgenoten,

Wanneer dit blad bij op de mat valt, zal bij velen van u de kerstboom al 
in de kamer staan. Op wat voor manier we de kerstdagen zullen door-
brengen, is op het moment van schrijven (eind november) nog niet ze-
ker. Laten we hopen dat we, ondanks alle maatregelen, deze dagen 
feestelijk kunnen vieren met allen die ons dierbaar zijn. 

Beperkingen of niet, voor de komende maanden staat er alweer van al-
les in de steigers: u leest over het huiskamerfestival ‘Gluren bij de bu-
ren’, lezingen van de CCB, een orgelconcert, een Duinzichtgesprek en 
de vertrouwde Atelierroute. Het spreekt vanzelf: houd de websites van 
de organisatoren in de gaten voor wijzingen in verband met (nieuwe) 
coronamaatregelen. 

Daarnaast is er in deze editie aandacht voor kwesties die ons Benoor-
denhouters bezig houden. Het ernstige ongeluk op de Benoordenhoutse-
weg bracht onze wijk flink in beroering en gaf een nieuwe impuls aan al 
bestaande initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren. De com-
missie Ruimtelijke Ordening bericht hierover en twee bewonersinitiatie-
ven vragen om uw steun. Verder leest u over de inspanningen voor een 
nieuwe wijkbibliotheek en wordt de geplande sluiting van Bronovo van 
twee kanten belicht.

In dit nummer vindt u de laatste Uitgelicht van Willemien de Vlieger, 
mijn voorgangster als hoofdredacteur. Jarenlang bracht zij ons de laat-
ste nieuwtjes over kunst en boeken. In oktober namen we afscheid van 
Barbara Verloop, die schreef over familiebedrijven en in haar rubriek 
De metamorfose liet zien hoe kantoren en kazernes werden omgeto-
verd tot bijzondere woningen. Willemien en Barbara, heel veel dank 
voor jullie mooie bijdragen! 

Ik wens u veel warmte en licht in deze tijd en alle goeds voor 2022!

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 - mirjam.kroemer@wvbn.nl
    

Advertenties 
voor tarieven en afmetingen mail naar 

Mirjam Kroemer - mirjam.kroemer@wvbn.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. 1 - 3 januari 2022

verspreiding - medio februari 2022

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
Georgia Regnault

Willemien de Vlieger-Moll

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Printrs

Bezorging 
Mission Mail

Wijkblad niet ontvangen?
missionmail@mail.com

Disclaimer
Het Wijkblad heeft getracht alle rechthebbenden 
te achterhalen. Indien iemand desondanks meent 
rechten te kunnen doen gelden, dan kan hij of zij 

contact opnemen met de hoofdredacteur.

    
Omslagfoto

070fotograaf.nl
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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
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Onder de zinspreuk: het maakt niet uit 
of de kat wit of zwart is, als hij maar 
muizen vangt, is de wijkvereniging aan 
de weg aan het timmeren om het belang 
van de wijk bij politiek en gemeente 
onder de aandacht te brengen. Het ver-
langlijstje van onze wijk ten behoeve 
van de aanstaande gemeenteraadsver-
kiezingen bestaat onder andere uit de 
volgende punten: (1) bibliotheek / wijk-
centrum in de wijk, (2) uitvoeren Leef-
baarheidseffectrapportage (LER) voor 
onze wijk naar aanleiding van alle 
transformaties en nieuwbouwplannen, 
(3) openbaar vervoer in de wijk, (4) 
voldoende zorg- en beddencapaciteit 
in de wijk die rekening houdt met toe-
komstige demografische ontwikkelin-
gen, (5) grenscorrectie ANWB-terrein, 
(6) toepassen van onze Wijk Warmte 
Visie, (7) evenredige verdeling overlast 
door Malieveld over de stad en hand-
having normen. 

We zien in concept-verkiezingsprogram-
ma's dat onderwerpen overgenomen 
worden. De VVD heeft meerdere punten. 
D66 noemt de bibliotheek in de wijk. We 
hebben met Hart voor Den Haag / Groep 
de Mos door de wijk gefietst en zijn 
hoopvol gestemd. GroenLinks en PvdA 
zijn vóór ontmoetingsplekken in alle 
wijken dus ook bij ons, toch? We nemen 
aan dat ook het CDA onze wijk een warm 
toedraagt want begin november 2021 is 
er nog geen verkiezingsprogramma be-
kend. We kijken reikhalzend uit naar 
wat er voor onze wijk in het vat zit in de 
definitieve verkiezingsprogramma's en 
hopen u daarover in het februarinum-
mer te kunnen informeren. 

Bovenaan ons verlanglijstje staat een 
bibliotheek/sociaal cultureel centrum 
in onze wijk. Bij de zoektocht naar de 
feiten die geleid hebben tot de beslis-
sing van de gemeente om geen wijk-
centrum in onze wijk in te richten, 
komen we interessante bevindingen 
tegen. Het stadhuis wijst erop dat er 
geen informatie (meer) voorhanden is 

over die besluitvorming, want deze heeft 
dertig tot veertig jaar geleden plaatsge-
vonden. We kunnen alleen maar feitelijk 
constateren dat het sindsdien met voor-
zieningen in onze wijk niet goed gaat: 
geen bibliotheek, geen wijkcentrum, het 
sluiten van Bronovo en we zijn al drie 
jaar aan het strijden voor ov in onze wijk 
waar dat noodzakelijk is. 

Ons wordt gemeld dat subsidies gedis-
tribueerd worden op basis van objec-
tieve criteria, maar de vraag is of de 
feiten op basis waarvan de distributie 
plaatsvindt nog wel actueel zijn? Anno 
2021 is het gemiddeld inkomen in het 
Benoordenhout rond € 48.000, inclusief 
de internationals die ongeveer veertig 
procent van onze wijk uitmaken. Ter ver-
gelijking: bij de Archipel is dat € 55.000. 
In Uilennest is dat € 41.600 en dat is 
lager dan Duinoord € 41.900. Ten op-
zichte van een aantal andere wijken in 
Den Haag is dat niets om je over te 
schamen, maar het beeld dat er daarom 
geen sociale problematiek in de wijk 
zou zijn, klopt niet. Eenzaamheid en fi-
nanciële problemen komen ook in onze 
wijk voor. Kenmerk van vele bewoners 
in onze wijk is dat ze niet te koop lopen 
met hun problemen, zich ervoor gene-
ren, laat staan dat ze hulp zullen vra-
gen. Voor deze groep is een laagdrem-
pelige voorziening als een bibliotheek 
annex wijkcentrum zeer zinvol. Toege-
geven: de gemiddelde WOZ-waarde in 
onze wijk is hoog, hoger dan die in de 
Archipel en dat bevestigt het beeld van: 
dure bakstenen, maar kleine inkomens. 

Het Benoordenhout is de laatste wijk 
die zich zal verzetten tegen objectieve 
criteria in democratisch genomen be-
sluitvorming op basis waarvan subsi-
dies en voorzieningen gedistribueerd 
worden. Vandaar dat de wijkvereniging 
erop hamert dat inzichtelijk gemaakt 
wordt op basis van welke criteria en fei-
ten subsidiegelden gedistribueerd wor-
den. De toepassing van een Leefbaar-
heidseffectrapportage voor onze wijk past 

bij dit streven. Zolang die inzichtelijk-
heid er niet is, valt niet uit te sluiten dat 
vooroordelen over onze wijk leidend 
zijn bij beslissingen die onze wijk betref-
fen en dat kan niet waar zijn.

Chance Pennington de Jongh

Van de voorzitter

 foto Esther Hessing
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Oog voor wat telt

Wonen in het sfeervolle 
woonzorgcentrum 

Maison Gaspard de Coligny

Maison Gaspard de Coligny  gelegen aan de Theo 
Mann-Bouwmeesterlaan, biedt zorgappartementen 
voor kwetsbare ouderen met een zorgindicatie. 

Door de centrale ligging tegenover het winkelcentrum 
kunt u heel gemakkelijk zelf op pad voor een 
boodschap of een wandeling. Maar u kunt zich ook
in het huis vermaken als u dat wilt, zoals met een 
lezing, klassieke muziekmiddag, de kunstgroepjes of 
(heren)sociëteit. 

De woonzorglocatie biedt ook de mogelijkheid om er 
kortere tijd te verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen 
na een ziekte of operatie. 

‘We zijn hier in Maison Gaspard erg verwend, er zijn altijd 
voordrachten en muziek. We hebben gesprekstafels, waar mensen 

met interesse bij elkaar komen, hartstikke leuk om te doen!’

Wonen in het sfeervolle 

Direct plaats met 
een Wlz-indicatie�!

Wijkbewoners zijn ook van harte welkom om 
deel te nemen aan activiteiten of voor een kopje ko�e.

Wilt u meer informatie of een rondleiding? 
Bel naar onze woonzorgbemiddelaars: 070 – 7892002 
of kijk op www.sa�ergroep.nl/wonen-en-zorg.
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De wijkvereniging heeft eind 2020 bij 
de gemeente aandacht gevraagd voor 
de verbetering van de verkeersveilig-
heid op wegen waar structureel te hard 
gereden wordt. De wijkvereniging ont-
ving steeds vaker meldingen van be-
zorgde wijkgenoten; met name van be-
woners op de Van Alkemadelaan en de 
Benoordenhoutseweg. Voor deze twee 
wegen zijn wijkbewoners ook zelf in 
actie gekomen door zich te groeperen. 
Dit is een ontwikkeling die de wijkver-
eniging alleen maar kan aanmoedigen 
omdat hiermee een krachtiger signaal 
gegeven kan worden aan de gemeente 
om actie te ondernemen.

Rijgedrag
Om een goede onderbouwing te geven 
van onze zorgen is de wijkvereniging 
eind 2020 ook gestart met het inwinnen 
van data over het rijgedrag in onze wijk. 
De data-analyse bevestigde het beeld 
dat er op sommige wegen structureel te 
hard wordt gereden. Dat gold met name 
voor de Benoordenhoutseweg. Daarna 
heeft de wijkvereniging half 2021 aan de 
gemeente gevraagd om inzichtelijk te 
maken of de maatregelen die tot op 
heden worden getroffen (het periodiek 
plaatsen van snelheidsdisplays op de 
Benoordenhoutseweg) effectief is. Uit de 
data-analyse bleek dat het plaatsen van 
deze displays geen effect (meer) had op 
het rijgedrag van weggebruikers.

Na de data-analyse heeft de wijkvereni-
ging de gemeente gevraagd om met pas-
sende maatregelen te komen die wel ef-
fect hebben. Met de gemeente werd 
afgesproken om een onderzoek op te 
starten waarbij zowel naar de korte als 
de lange termijn gekeken zou worden. 
Voor de korte termijn zou gezocht wor-
den naar maatregelen om ervoor te zor-
gen dat weggebruikers zich wel aan de 
afgesproken snelheid houden. Als voor-

beeld werd de trajectcontrole op de 
Graaf Engelbertlaan in Breda genoemd. 
Voor de lange termijn zou naar de weg-
inrichting en het huidige gebruik van de 
weg gekeken worden (in relatie tot an-
dere langetermijnontwikkelingen zoals 
herinrichting van N44 en opening van 
Rijnlandroute in 2023).

Deze activiteiten kwamen in een stroom-
versnelling toen in het derde kwartaal 
van dit jaar een ernstig ongeluk plaats-
vond op de Benoordenhoutseweg. De 
gemeente is daarna direct in overleg ge-
gaan met bewonersinitiatieven en de 
wijkvereniging en heeft een pakket aan 
maatregelen toegezegd voor de korte, 
middellange en lange termijn. 

Benoordenhoutseweg
Voor de korte termijn wordt de over-
steek op de Benoordenhoutseweg (tus-
sen de Laan van Clingendael en het 
Haagse bos) veiliger gemaakt voor voet-
gangers en fietsers. Dat wordt gedaan 
door de zichtbaarheid van de oversteek 
te verbeteren (zoals door het plaatsen 
van borden en de verkeerslichten de ge-
hele dag te laten werken), maar ook 
door te onderzoeken of de verkeerslich-
ten anders ingeregeld kunnen worden 
(waardoor voetgangers en fietsers in 
één keer de weg over kunnen steken). 
Voor de middellange termijn wordt on-
derzocht op welke wijze de inrichting 
van de oversteek verbeterd kan worden 
(bijvoorbeeld door het versmallen van 

de weg ter hoogte van oversteek). In 
aanvulling hierop heeft de gemeente 
samen met andere grote steden het 
Openbaar Ministerie verzocht om meer 
flitspalen mogelijk te maken op wegen 
waar structureel te hard gereden wordt. 

Andere toezeggingen met betrekking 
tot de Benoordenhoutseweg zijn een 
onderzoek voor de lange termijn naar 
welk verkeer gebruik maakt van de 
weg en in hoeverre dit verkeer daar 
ook moet rijden. In dat kader wordt 
ook gekeken naar de ontheffingsverle-
ning van Lange Zware Vrachtwagens. 

Van Alkemadelaan
Voor de Van Alkemadelaan is in overleg 
met bewoners en wijkvereniging toe-
gezegd om bij vervolgacties te focussen 
op twee sporen: enerzijds het verbete-
ren van een aantal oversteken en an-
derzijds de effecten inzichtelijk maken 
van een mogelijke herinrichting van de 
Van Alkemadelaan die past bij de func-
tie van de weg en het gebruik ervan. 
Voor beide sporen wordt een apart on-
derzoek opgestart dat als voordeel heeft 
dat de uitkomsten niet op elkaar hoeven 
te wachten. Wel worden de beide onder-
zoeken op elkaar afgestemd zodat de re-
sultaten elkaar niet tegenspreken. 

In aanvulling hierop heeft de wijkver-
eniging in haar jaarplan voor 2022 op-
genomen dat we ook voor de andere 
wegen en straten in onze wijk inzichte-
lijk willen maken of daar structureel te 
hard gereden wordt, en zo ja, dat we in 
overleg met de gemeente bezien welke 
vervolgmaatregelen nodig zijn. De se-
lectie van de wegen en straten wordt 
gebaseerd op data-analyse. 

Commissie Ruimtelijke Ordening
Foto 070fotograaf

Ruimtelijke ordening
Verkeersveiligheid op de Benoordenhoutseweg 
en de Van Alkemadelaan verbeteren
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Persoonlijke zorg voor ouderen 

Permanent wonen in Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren
Als thuis wonen niet meer gaat, biedt Oldael u een warm 
thuis met persoonlijke zorg en oog voor uw welzijn. 

Aanleunwoningen voor zelfredzame senioren
Zelfstandig wonen met gebruikmaking van de 
faciliteiten van Oldeslo.

Kortdurend verblijf
U bent van harte welkom in Aelbrecht van Beijeren 
voor herstel na ziekenhuisopname of tijdelijke 
ontzorging van uw mantelzorger.

Oldeslo is gevestigd in het groene, rustige Duttendel, 
Aelbrecht van Beijeren in Benoordenhout, naast 
winkelcentrum Duinzigt.

Meer weten? Bezoek oldael.nl of bel 
 de cliëntadviseur op 06 46341491.

     Waardig leven
           in gastvrij 
                   Oldael

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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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
‘Vanaf september 2021 hebben wij 
onze activiteiten weer volledig hervat. 
Wij hopen dat dit in de nu aanvan-
gende winter ook mogelijk zal blijven.’ 
Dit schreef ik aanvankelijk in deze co-
lumn. Maar een dag later, 2 november 
jl., werden wegens de coronapandemie 
nieuwe overheidsmaatregelen getrof-
fen en bij het schrijven van deze co-
lumn wist ik nog niet welke verdere 
maatregelen gelden op het moment dat 
u dit blad ontvangt. Daarom geldt ons 
hierna vermelde programma volledig 
onder voorbehoud; helaas! Op de web-
site van de wijkvereniging kunt u de 
actuele stand van zaken vinden. 

Europa, let op uw saeck
Op 16 december geeft onze wijkgenoot 
Jaap de Hoop Scheffer (voorheen o.a. 
secretaris-generaal van de NAVO) voor 
ons een lezing over een uiterst actueel 
onderwerp onder de titel ‘Een wereld 
met twee supermachten: o Europa! Let 
op uw saeck’. Zijn lezing zal plaatsvin-
den in het ANWB-gebouw. Als blijkt dat 
dit vanwege coronamaatregelen niet 
mogelijk is, bezien we of deze lezing 
via Zoom kan worden gehouden. Op 18 
december a.s. vindt onze traditionele 
kerstlunch plaats, in Chateau Bleu aan 
de Leidsestraatweg.

Direct in het nieuwe jaar, op 9 januari, 
gaan we per bus naar de tentoonstel-
ling ‘Magnetisch Noorden, Canada ver-
beeld in schilderkunst 1910-1940’ in 
de Kunsthal Rotterdam over de betove-
ring van het noorderlicht, idyllische 
landschappen en majestueuze verge-
zichten in het noordpoolgebied. Op 20 
januari geeft wijkgenote en kunsthisto-
rica Monique Varma een lezing over de 
Portugese schilderes Paula Rego. Zij 
woont in Engeland en is daar tot een 
van de grootste sterren van de heden-
daagse schilderkunst uitgegroeid. In 
het Kunstmuseum in Den Haag is nu de 
tot dusverre grootste overzichtsten-
toonstelling van haar werken. De le-
zing wordt zo mogelijk in het ANWB-
gebouw gehouden. Zo niet, dan wordt 
het een Zoom-lezing. 

Hutje op de heide
In februari gaan we per bus naar de 

tentoonstelling ‘In het licht van Cuyp’ in 
het Dordrechts Museum, met werken 
van de in Dordrecht geboren Albert 
Cuyp zelf en van vele niet eerder ge-
toonde werken van Britse schilders als 
o.a. Gainsborough, Constable en Turner. 
De werken van Albert Cuyp werden in 
Engeland een ware rage. Diverse top-
stukken van hem keren nu tijdelijk 
terug naar de stad waar ze gemaakt 
zijn. Op 17 februari geeft Monique 
Varma op opnieuw een lezing voor ons, 
nu onder de titel ‘Van hutje op de Heide 
tot Paleis op de Lange Lindelaan’ . Aan 
de hand van schilderijen en - exclusief 
beschikbaar gestelde - foto’s bezoeken 
we met Monique toplocaties (waaron-
der koninklijke paleizen) en eenvou-
dige stulpjes, van maxi tot mini, van 
buiten en binnen, met soms zeer bij-
zondere interieurs, tuinen en balkons. 
Ook deze lezing wordt zo mogelijk bij 
ANWB gehouden. Zo niet, dan wordt 
ook dit een Zoom-lezing. 

No Hero
In maart gaan we per bus naar het 
Museum No Hero in Domburg, naar de 
tentoonstelling ‘Vietnam: het gedroomde 
paradijs’. De werken van die tentoonstel-
ling met een intense kleurrijkheid tonen 
een overweldigend land met een rijke cul-
tuur, maar ook de zoektocht van de kun-
stenaars naar hun gedroomde paradijs: 
hoe hun land was, is of zou kunnen zijn. 

Onze aanpak is: per maand een excur-
sie, een lezing en een themadiner of 
lunch. Aan excursies en diners of lun-
ches kunnen alleen CCB-leden deelne-
men, tegen kostprijs. Lezingen zijn 
voor leden van de CCB gratis; anderen 
kunnen ook aan onze lezingen deelne-
men tegen betaling van € 5 per lezing. 

Lid van de CCB kunt u worden als u lid 
van de wijkvereniging bent. U kunt zich 
voor beide aanmelden en wel op vier ma-
nieren: via de website van onze wijkver-
eniging wvbn.nl, per e-mail naar leden@
wvbn.nl, per post naar Sonderdankstraat 
27, 2596 SB Den Haag, of per telefoon 
070 3240307. Het lidmaatschap van de 
CCB kost € 9,50 per jaar. 

Ik wens u allen graag een gezond en 
gelukkig 2022! 

Jan van Kreveld
voorzitter/secretaris van de CCB
06 477 87 109
voorzitterCCB@wvbn.nl 

Aelbrecht Cuyp, Het Valkhof te Nijmegen. Collectie Woburn Abbey



Adverteren in het 
Benoordenhout?

Formaten en tarieven excl 9% BTW

1/1 pagina  Є 550,00 per plaatsing
1/2 pagina  Є 375,00 per plaatsing
1/2 pagina Є 375,00 per plaatsing
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/6 pagina Є 120,00 per plaatsing  
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Gratis beschermende laag op schoenen*

Johannes Bildersstraat 77 (Hoytemaplein)

Schoenmakerij Lauwers

2   sleutel halve prijs
T/m eind januari 2022:

e *Bij vervanging van hakken of zolen

Nieuw geopend sinds maart

Cadeautip!

070 412 7151

T/m eind januari 2022:

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 69
2582 EH DEN HAAG

WWW.PRINTRS.NL • 070 3244355 • INFO@PRINTRS.NL

ONZE VERTROUWDE WINKEL MAAR DAN EEN STUKJE VERDER!

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

Bodyshape / BBB / Pilates / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!
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DuurSaam
Foto-impressie wijkbijeenkomst van 3 november 

Op 3 november jl. kwamen bijna hon-
derd wijkgenoten naar de vierde wijk-
bijeenkomst over verduurzaming van 
onze wijk. Het was een interactieve bij-
eenkomst met als doel om wijkgenoten 
de voortgang te laten zien en om hen in 
de gelegenheid te stellen om kennis op 
te doen en informatie in te winnen, bij-
voorbeeld over geothermie en water-
stof. Of over onze visie op verduurza-
ming van onze wijk. Maar ook kregen 
toehoorders praktische informatie, zoals 
over isolatiemogelijkheden voor de eigen 
woning of VvE en onze tweede collec-
tieve zonnepanelenactie. Op de website 
van het wijkinitiatief vindt u de presen-
taties en nadere informatie over wat er 
besproken is tijdens de wijkbijeenkomst: 
duursaambenoordenhout.nl. Hierbij al-
vast een foto-impressie van de avond.

Wijkinitiatief DuurSaam Benoor-
denhout (met de S van samen)
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Chambers Advocaten

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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Woninginbraak is een van de meest 
voorkomende vormen van criminali-
teit. Hoewel het aantal inbraken lande-
lijk blijft dalen, gebeurt het nog steeds 
te vaak. De politie doet er alles aan om 
woninginbraken te bestrijden en op te 
lossen. Het Benoordenhout is voor ons 
als politie één van de aandachtsgebie-
den waarbij wij er alles aan doen om 
de buurt zo veilig mogelijk te houden. 

Tijdens de feestdagen zijn er veel men-
sen van huis. Ongetwijfeld gaat u ook 
gezellig naar vrienden of familie. 
Inbrekers doen dat niet. Een inbraak 
kan de sfeer bij thuiskomst flink ver-
pesten. Daarom zetten wij als alles op 
alles om dit te voorkomen, maar dit 
kunnen wij niet alleen. Daarom hebben 
wij ook uw hulp nodig. U als bewoner 
weet zelf het beste als er iets niet pluis 
is in de buurt. Met een paar eenvoudige 

maatregelen kunt u er bovendien voor 
zorgen dat de inbrekers uw huis voor-
bij gaan. 

De volgende tips maakt 
het inbrekers moeilijker:
- Doe alles dicht, dus sluit ramen en doe 

ook de bovenlichten dicht.
- Draai alle deuren op slot en haal sleu-

tels uit sloten.
- Heeft u een achterom? Doe de poort 

goed op slot en zorg voor verlichting 
in de tuin.

- Verstop geen huissleutels onder een 
deurmat of in een bloempot. Voor in-
brekers is dit geen ‘geheime’ plaats.

- Heeft u struiken rondom het huis? 
Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat 
het huis voor buren en voorbijgan-
gers goed te zien is.

- Haal kostbare spullen uit het zicht.
- Zorg ervoor dat het lijkt alsof er ie-

mand thuis is, door ‘s avonds licht te 
laten branden. Dit kan gemakkelijk 
door middel van een tijdsschakelaar 
op uw lampen.

- Vraag uw buren een oogje in het zeil 
te houden. 

Maak het inbrekers niet te makkelijk! 
Kijk voor meer preventietips op onze 
website: www.politie.nl/onderwerpen/
woninginbraak.html

Ziet u iets verdachts in de omgeving? 
Twijfel niet en bel direct 112!

Dani Vogels, Politie Den Haag

Onze wijk
Woninginbraken

Doe je weer mee?
Aan alle kunstenaars in het Benoordenhout

In 2022 organiseren wij een kunstroute op zaterdag 2 en zondag 3 juli
Wil je hieraan meedoen?

Meld je dan aan op het e-mailadres: atelierroute@wvbn.nl vóór 31 maart 2022

Je kunt je werk tonen in eigen atelier of huis. Ben je daartoe niet in de gelegenheid, vraag dan aan collega’s 
of vrienden of je daar kunt exposeren; of mogelijk weet je een andere inspirerende locatie in de wijk.

Graag ontvangen wij bij aanmelding de volgende informatie: naam, adres, discipline(s) waarin je werkt, 
één foto (300dpi), website. Met je aanmelding geef je toestemming voor publicatie van deze gegevens in de 

folder van de kunstroute en op de website van de wijkvereniging.

De uiterste datum van inschrijving is 31 maart
Doe mee en meld je aan

Commissie Cultuur Benoordenhout – atelierroute@wvbn.nl 
Hanne de Charro, Peter Bettenhaussen, Truus Dekkers, Eveline Jansen, Brigitte Schreuder
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Telefoon: 070 356 68 00    |    info@vbwnotarissen.nl    |    Koninginnegracht 23, 2514 AB Den Haag    |    www.vbwnotarissen.nl

Familierecht • Ondernemingsrecht • Onroerend goed

De kracht van vertrouwen 
maakt onrust tot rust

 Mijn Rembrandt
    Jouw Rembrandt
         Onze collecties

      Wat zal 
     straks haar  
   Rembrandt    
           zijn?

Wordt het een Vosmaer, een Munch of een 
Anatsui? De klassiekers van toekomstige 
generaties zijn misschien wel andere dan 
die van nu. Er worden immers nog steeds 
oude meesterwerken ontdekt, en ook in 
deze tijd wordt kunst gemaakt die ertoe 
doet. Daarom blijft de Vereniging Rembrandt 
 samen met haar leden verder bouwen aan 
ons gezamenlijk kunstbezit, dat verspreid over 
de Nederlandse musea voor iedereen te zien 
en te bewonderen is. En zal blijven. 

Door musea te steunen bij aankopen, onder-
zoek en restauraties, houden we met elkaar 
onze gezamenlijke kunstcollecties levendig en 
relevant. Voor nu en alle generaties die nog 
komen. Overweegt u om na te laten aan de 
Vereniging Rembrandt? 

Neem dan contact op met Leonie Pels  Rijcken 
via nalaten@verenigingrembrandt.nl
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Bent u ook wel eens gebeld door een 
gebrekkig Engels sprekende mijnheer 
die beweert voor Microsoft te werken 
en u angst aanjaagt over uw ‘illegale’ li-
centies? De geboden hulp is in veel ge-
vallen een poging uw kostbare digitale 
bezittingen te ontfutselen. In het ergste 
geval wordt er geld van uw rekening 
afgeschreven.

Sinds de coronacrisis is het aantal cy-
beraanvallen op bedrijven en burgers 
flink toegenomen. Zo werden er alleen 
vorig jaar al ruim 3.000 meldingen ge-
daan van cybercrime door inwoners en 
organisaties in Den Haag. 

Om de digitale weerbaarheid van be-
woners van het Benoordenhout te ver-
hogen, zijn er sinds kort digitale am-
bassadeurs actief. Als inwoner van de 
wijk kunt u bij hen terecht voor vragen, 
zoals:

• Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer 
word van digitale fraude? 
• Hoe kan ik veilig mijn bankzaken on-
line of via een app regelen?
• Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb 
over cybercrime of digitale fraude?
• Hoe herken ik online criminaliteit?

Op 15 oktober 2021 - in de Nationale 
Week van de Veiligheid - heeft een aan-
tal van deze ambassadeurs samen met 
wethouder Saskia Bruines enkele pos-

ters opgehangen in de wijk. Op 3 no-
vember jl. is er overleg geweest met de 
gemeente en de wijkagent. Er zullen 
acties ontwikkeld worden voor het 
Benoordenhout. Tevens hebben de am-
bassadeurs plannen om voorlichting te 
geven aan senioren, scholen en onder-
nemers in de wijk. 

Waar zou u meer over te weten willen 
komen om geen slachtoffer te worden 
van cybercriminaliteit? Laat het uw digi-
tale ambassadeurs weten per e-mail: 
digitaalveiligbenoordenhout@gmail.com. 
In de komende edities van het wijkblad 

besteden we aandacht aan diverse on-
derwerpen - bijvoorbeeld phishing en 
WhatsAppfraude - en beantwoorden we 
veelgestelde vragen. Ook geven we tips 
om uw cyberweerbaarheid te vergroten.  

Als u meer wilt weten over dit initia-
tief, kijk dan op digitaalveiligindewijk.
nl. Samen maken we het Benoorden-
hout tot de digitaal veiligste wijk van 
Den Haag.

Guido Dam

Digitale ambassadeurs zetten zich in 
voor een digitaal veilig Benoordenhout

Foto Jurriaan Brobbel

WijkCafé 
Donderdag 13 januari 2022 van 18.00 - 20.00 uur

Le Petit Quartier, Van Hoytemastraat 96
Wijkvereniging Benoordenhout wil aan het begin van het nieuwe jaar graag met u, wijkgenoten van 

achttien jaar en ouder, het glas heffen. Laten we er samen een goed jaar van maken.

Met deze Nieuwjaarsborrel introduceert de wijkvereniging het WijkCafé

Hier kunt u iedere eerste donderdag van de maand tussen 18.00 en 20.00 uur terecht voor een gezellige 
ontmoeting. In informele sfeer kunt u kennis maken, bijpraten, etc. met andere bewoners van de wijk.

U bent van harte welkom. Wij hopen op een vliegende start van het WijkCafé.  
(Drankjes zijn voor eigen rekening.)
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Weet u het nog? Een jaar geleden ging 
Benoordenhout Begroot van start. Wijk-
bewoners werd gevraagd plannen in te 
dienen voor een sportiever, groener, 
mooier of gezelliger Benoordenhout. 
Voor de uitvoering ervan stelde stads-
deel Haagse Hout € 40.000 beschikbaar. 
Na verschillende stemrondes en een 
toetsing op haalbaarheid kwamen dit 
voorjaar negen plannen als winnaars uit 
de bus. De eerste twee werden onlangs 
uitgevoerd. 

Een tafel van 1.400 kilo
Een enorme takelwagen en een shovel 
waren nodig voor de uitvoering van het 
eerste plan: het plaatsen van een tafel-
tennistafel in de openlucht. Mevrouw 
Erna Koppe had de wens ingediend.  

Als locatie is voor Arendsdorp gekozen, 
grenzend aan de speeltuin. Martin Pronk 
van de gemeentelijke dienst Weg- en 
Speelbeheer heeft de precieze plek zorg-
vuldig gekozen. Een vlakke, stabiele on-
dergrond, voldoende vrije ruimte rondom 
en geen bomen in de buurt waarvan tak-
ken of wortels obstakels kunnen gaan vor-
men. Ook aan de gebruiker is gedacht. De 
plek in de buurt van de speeltuin trekt ui-
teraard kinderen aan, maar ook hun ou-
ders en grootouders die als begeleider 
soms een verzetje kunnen gebruiken. En 
wat te denken van de mensen die werken 
in de wijk en hun middagpauze een spor-
tieve invulling willen geven.

En de tafel zelf? Met 1.400 kilo staat 
die stevig op zijn poten. De betonnen 
uitvoering maakt hem bestand tegen 
weersinvloeden en vandalisme. 

Zo heeft onze wijk er een sportieve 
plek bij. Let op: neem zelf tafeltennis-
balletjes en -batjes mee! 

Stadsbankjes op de Breitnerlaan
Mevrouw Anna van Vliet woont aan de 
Laan van Clingendael. Zij diende een 
plan in waarmee ze niet alleen zichzelf, 
maar ook veel buurtgenoten een dienst 
bewijst: plaats op de Breitnerlaan één 
of twee bankjes waar bewoners tijdens 
hun wandeling even kunnen uitrusten. 
Door de opheffing van buslijn 18 is een 
gang naar de Van Hoytemastraat voor 

oudere bewoners niet meer zo eenvou-
dig, terwijl ze juist op die omgeving 
zijn aangewezen voor hun sociale con-
tacten en boodschappen.  

Ging het voorheen om twee haltes rei-
zen met de bus, nu moet de afstand 
vaak lopend worden afgelegd. Dat is 
een hele toer voor wie wat ouder is of 
kampt met gezondheidsproblemen. Een 
bankje halverwege kan het verschil 
maken. ‘Het haalt de mensen uit hun 
isolement en maakt hen zelfstandiger’, 
aldus mevrouw Van Vliet.

En zo gingen Mark Staats en Wouter van 
der Zwan van Veeg- en Straatbedrijf 
Haagse Hout op een regenachtige och-
tend in november 2021 aan de slag.  Op 
de hoek van de Breitnerlaan en de Pieter 
Meinersstraat plaatsten zij het eerste 
bankje. Even later volgde het tweede 
exemplaar op de kruising van de Breit-
nerlaan met de Hart Nibbrigkade. Onder 
een boom. Denk er een zonnetje bij en 
het is een heerlijk plekje voor een pauze. 

Marion Toorenvliet 

Benoordenhout Begroot ‘in uitvoering’ 

Gewapend met schop, waterpas en meetstok zorgen Mark Staats (l) en Wouter van der Zwan (r) 
van Haagse Hout ervoor dat de stadsbank precies goed komt te staan.

Met  behulp van de shovel krijgt de tafel een plekje in Arendsdorp.
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Sinds juli 2021 is er in De Bakery op 
het Willem Royaardsplein een mini-ex-
positie te zien van werken van kunste-
naars uit de wijk. Deze exposities wor-
den door de cultuurcommissie van de 
wijkvereniging georganiseerd in over-
leg met de eigenaar van De Bakery, 
Michael Boason.

De expositie wisselt om de drie of twee 
maanden. Per expositie wordt er werk 
van drie kunstenaars getoond. In de-
cember 2021 is er nog werk te zien van 
Agnes Esenkbrink, Truus Dekkers en 
Jeanneke Meijer van den Muysenberg. 
In januari en februari 2022 is er werk 
van Hubertine Langemeijer en Hanne 
de Charro te bekijken.

Heb je belangstelling om je werk te ex-
poseren? Je kunt je nog opgeven bij ate-
lierroute@wvbn.nl  Er is bij volgende 
mimi-exposities nog plek voor kunste-
naars die ruimtelijk werk maken.

De cultuurcommissie/
commissie Atelierroute

Kunst in De Bakery

Op kerstavond is iedereen uit de wijk 
welkom om het kerstfeest te vieren op 
het plein van de Duinzichtkerk aan de 
Van Hogenhoucklaan 89. Er zal een le-
vende kerststal zijn, voor de kinderen 
lampjes en marshmallows. Er is samen-
zang onder de tent met glühwein en 
warme chocola en de burgemeester zal 
het kerstverhaal voorlezen. Daarna is er 
om 22.00 uur een bezinnende kerst-
nachtdienst waarin predikant Ad van 
Nieuwpoort zal stilstaan bij de actuele 
betekenis van het kerstverhaal. Zijn ver-
haal zal worden omlijst door intermezzi 
van twee topmuzikanten, te weten: 

Hermine Deurloo met haar mondharmo-
nica en jazzpianist Rembrandt Frerichs. 
En natuurlijk zullen ook de bekende 
kerstliederen klinken. 

Op kerstochtend zal met de kinderen om 
10.00 uur het kerstverhaal improvise-
rend worden uitgespeeld. Dat staat onder 
begeleiding van het Kinder-KerstKoor 
waarvan Sarah Mareels de dirigent is. 
Daarnaast is er de traditionele kerst-
preek en samenzang. Zie voor meer info: 
duinzichtkerk.nl. 

Kerstfeest in de Duinzichtkerk

Hermine Deurloo en Rembrandt Frerichs. Foto Merlijn Doomernik

Agnes Esenkbrink

Hanne de Charro

Hubertine Langemeijer Truus Dekker Jeanneke Meijer van den Muysenberg
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In het oktobernummer vroegen wij 
naar de herkomst van de glas-in-lood-
ramen in ‘t Benoordenhuis. Wij kregen 
al snel antwoord en wel van Liesbeth 
Annegarn, voormalig hoofdredacteur 
van het wijkblad. Zij wees ons op een 
artikel in het wijkblad uit 1983 (de 
vierde editie, u kunt deze terugvinden 
in het wijkbladenarchief op wvbn.nl). 

De ramen zaten oorspronkelijk in een 
pand aan de Carel van Bylandtlaan 6. 
Het huis werd omstreeks 1916 gebouwd 
door de architect ir. H.J.W. Thunissen, 
die er zelf gewoond heeft. Bij de voor-
deur en in de bovenramen aan de voor- 
en achterzijde had hij glas-in-loodramen 
laten aanbrengen. In de ramen waren 
dieren en historische figuren afgebeeld, 
zoals Tromp, Hugo de Groot, Erasmus en 
Van Ostade. 

De huizenrij waar het pand deel van 
uitmaakte, moest wegens een uitbrei-
ding van het Shellkantoor verdwijnen. 
Voor de sloop heeft Shell een aantal 
ramen laten uitnemen en opgeslagen. 

In 1983 heeft  binnenhuisarchitect 
Hetterschij ze gebruikt voor de inrich-
ting van het wijkgebouw aan de 
Bisschopstraat. Bij de opruiming van ‘t 
Benoordenhuis zijn de ramen – veer-

tien in totaal – verkocht aan wijkgeno-
ten. Misschien ziet u er tijdens een 
wandeling wel eentje in een venster 
hangen!

‘Gluren bij de buren’, het succesvolle 
huiskamerfestival, wordt weer gehou-
den op zondag 13 februari 2022. Veel 
gemeenten en wijken nemen deel aan 
dit festijn. Ook in het Benoordenhout 
kunt u zich inschrijven als aanbieder 
van uw huiskamer – ’t  podium – of als 
artiest.

‘Gluren bij de buren’ is een jaarlijks terug-
kerend cultureel evenement dat huiska-
mers van bewoners als decor gebruikt 

voor optredens van artiesten. De deelne-
mende bewoners – hosts – stellen hun 
huiskamer beschikbaar als intieme 
bühne voor lokale podiumkunsten. De ar-
tiesten treden driemaal een half uur op 
tussen 13.00 en 18.00 uur. De huiska-
mers (huizen of locaties) zijn herkenbaar 
aan de affiche ‘Gluren bij de buren’. De 
toegang is gratis, bezoek is op basis van 
het pay-what-you-want-principe; een 
vorm van crowdfunding voor de organi-
sator Stichting de Bühne.

Daar komen de glas-in-loodramen vandaan!

Gluren bij de buren

Oproep 
Gezocht: enthousiaste deelnemers, hosts, die hun huiskamer open willen stellen 

voor een act en voor publiek uit de buurt.

Gezocht: podiumkunstenaars van alle disciplines en genres – muzikanten, zangers, 
dichters, cabaretiers, jong of oud, professionals of amateurs.

Info en aanmelden als artiest of als host kan tot 1 januari 2022 via het aanmeldingsformulier op de site: 
www.glurenbijdeburen.nl (e.e.a. onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels.)
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Gesprek met Anne-Fleur (12) en Christiaan (9)  

Wat vind je van de foto op de voorpagina van 
het laatste wijkblad met de kinderen die geïnter-
viewd werden voor de kinderpagina? 
Anne-Fleur: 'Ik vind het een erg leuke foto. Je kunt zien 
dat iedereen op de foto heel blij is en dat ze goede 
vrienden zijn. Meestal zie je op schoolfoto's dat er altijd 
wel iemand is die niet op zijn of haar gemak is en op 
deze foto is dat niet.'
Christiaan: 'Ik ken alle kinderen van de foto! Bibi zat bij 
mij op de peuterspeelzaal en ik ken ook de tweeling, 
Sebastian en Alexander, van voetbal. Hun vader André 
was onze coach. Hij is de beste voetbalcoach ever en nu 
zijn we buren van elkaar. 
Anne-Fleur: 'Het Benoordenhout is een kleine wijk. Als 
mijn vriendinnen en ik iemand tegenkomen, vraagt een 
van ons: 'Wie is dat?' En even later weten we dat we 
hem of haar van de hockey of iets anders uit de wijk 
kennen.'
 
Wat zou je iemand over het Benoordenhout 
vertellen of laten zien die nog nooit in deze 
wijk is geweest? 
Christiaan: 'Ik zou hem over de natuur vertellen, want ik 
houd ervan om met mijn vrienden in de natuur te spelen 
en te sporten. Ik kijk graag naar bomen. Ik zou hem ook 
mijn school laten zien. Mijn school is fantastisch en ik 
heb een heel leuke lerares.'
Anne-Fleur: 'Ik zou hem of haar een speciale plek in 
Arendsdorp willen laten zien, achter de Finse Ambassade, 
naast al de grote bomen. Daar is een kleine vijver, die is erg 
leuk. We hebben daar afgelopen winter geschaatst met 
vrienden en ik heb daar een heel goede herinnering aan.'

Wat vind je in de winter leuk en 
gezellig om te doen? 
Anne-Fleur: 'Kerstfilms kijken bij de open haard, met 
familie en vrienden. Met kerstavond vinden wij het erg 
gezellig om met opa en oma naar het plein te lopen 
naar de grote kerstboom. Daar zingen wij liedjes en 
gaan daarna naar huis. Wij doen met kerst altijd ca-
deautjes en gaan daarna onze cadeautjes openen.'
Christiaan: 'Voor de kerstboom onze cadeautjes open-
maken, vind ik erg gezellig. Het beste cadeau dat ik ooit 
voor Kerstmis gekregen heb, is een Nintendo Switch, af-
gelopen jaar. We kregen Just dance en hebben kerst-
avond met de hele familie gedanst.'
 
Wat is speciaal aan het Benoordenhout voor jou? 
Heb jij één speciale herinnering die je zou 
willen delen? 
Christiaan: 'Het is heel fijn om hier te wonen want de 
meeste van mijn vrienden wonen vlakbij. Er zijn heel 
leuke plekken in Arendsdorp. Als je daarheen gaat, kom 
je altijd wel een vriend tegen.'
Anne-Fleur: Ik heb zulke leuke herinneringen. Op een 
dag waren we met de hele klas aan het picknicken in 
Arendsdorp, dicht bij een bejaardentehuis. Toen we op 
straat aan het spelen waren, kwam er een oude dame 
uit het huis en zei: 'Ik vind het erg leuk om te zien dat jul-
lie hier zo leuk aan het spelen zijn', en ze bracht ons een 
hele zak met spekkies.' 

Hoe is jullie familieband?
Anne-Fleur: We hebben een erg sterke band. In de week-
enden slapen we in dezelfde kamer. Laatst ging ik naar 

de Efteling met een vriendin. Mijn ouders hadden mij 
een beetje geld meegegeven. Daarvan heb ik een ca-
deautje voor Christiaan gekocht, omdat hij niet mee kon 
naar de Efteling. Hij vond het prachtig.'
Christiaan: 'Mijn zus heeft voor mij een supercool 
Eftelingzwaard gekocht. Ik vind dit fantastisch want ik 
kan hiermee de Kapla-torens omslaan die we samen 
hebben gebouwd.'

Evangelia Avloniti 
& André van den Heuvel
evangelia.avloniti@wvbn.nl
andre.vandenheuvel@wvbn.nl

Wist je dat? 
Een sneeuwvlok er tot twee uur over 
kan doen om vanuit een wolk op de 

aarde te vallen?

Het op de Noordpool warmer
 is dan op de Zuidpool?

Ongeveer negentig procent van 
sneeuw uit lucht bestaat?

Winter op planeet Uranus 21 jaar duurt?

Het woord winter van het oud-Duitse woord 
wintar komt? Wintar komt weer van het 
woord wed, dat 'nat' of 'water' betekent.

(Bronnen: National Geographic en The Met Office UK)

Foto 070fotograaf
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Tijd voor de winterslaap! 
De winterslaap komt voor bij dieren die in de winter, in koude, donkere dagen 'doorslapen'. 

Dieren die een winterslaap houden zijn onder andere beren, eekhoorns, marmotten, wasberen, stinkdieren en vleermuizen.

Ook kikkers, padden, schildpadden, slangen, vis en zelfs sommige insecten houden een winterslaap.

Om zich voor te bereiden voor hun winterslaap eten de dieren extra veel in de zomer en herfst. Het extra vet in hun lichaam zorgt ervoor dat ze in 
de winter kunnen overleven. 

Ook maken winterslapers in de herfst hun nesten klaar. Sommige bewaren extra eten in hun nest. 

Sommige dieren worden tijdens hun winterslaap kort wakker om te eten en om hun behoefte te doen. Andere dieren slapen de gehele winter door. 

Een dier in winterslaap heeft interne bewaking die ervoor zorgt dat zijn lichaamstemperatuur niet te laag wordt. Het wordt automatisch wakker als 
zijn temperatuur te dicht bij het vriespunt komt. 

(Bron: Scholastic.com)

Benoordenhout 
Woordzoeker 

Raadsels 

Moppen

Vissen
Waarom zijn vissen zo slim?

Tweeling of toch niet?
Twee jongens zijn in hetzelfde 
jaar geboren, op dezelfde dag, 
in hetzelfde uur en van dezelfde 
ouders, maar zijn toch geen 
tweeling. Hoe kan dit? 

Voetbalraadsel
Hoe heet de vrouw van Messi?

Varken en een baby
Wat is het verschil tussen een 
varken en een baby? 

Hert
Wat is groen en heeft een gewei?

OPLOSSING: Omdat ze in een school zwemmen - Ze zijn twee van 

een drieling! – Vorki - Een baby poept in een luier en een 

varken luiert in de poep! - Een dophert!

Leeuwen
Twee leeuwen lopen door de stad. Zegt de ene leeuw tegen de 
andere: ‘Waar zijn al die mensen gebleven?’

Peper en zout
Twee oenen zitten in de trein. De ene oen pelt een banaan en doet 
er peper en zout op. Dan gooit hij de banaan uit het raam. Vraagt 
de andere oen: 'Waarom doe je dat?' Zegt de oen: 'Wie lust er nou 
banaan met peper en zout?'

Mummie
Ken je die mop van de mummie?
Ingewikkeld, he!
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.
Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902 | Alislam.org | Islamnu.nl

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Miek van Slooten, ik ben kindercoach en ik heb sinds 5 jaar mijn eigen prak jk in Den Haag.  
Ook ben ik moeder van 4 kinderen in de lee ijd van 12 tot 18 jaar. Mijn werk als kindercoach houdt in dat ik 
in samenwerking met ouders en leerkrachten een brug vorm om kinderen te helpen zich krach ger te uiten.  
De lee ijd van deze kinderen loopt van 6 t/m 18 jaar. De kinderen doorlopen een kortdurend traject van 3 à 4 maanden, 
waarin in 6 sessies diverse thema’s worden behandeld. Het doel waar we naartoe werken, is het kind van binnenuit 
krach ger en weerbaarder te maken. 

Waarom Me ajikindercoach? 
Ik bied maatwerk. Wat ik vaak van ouders teruggekoppeld krijg, is dat zij blij en opgelucht zijn dat hun kind zijn eigen weg 
hee  gevonden en weer lekker in zijn vel zit. Ik vind het belangrijk dat kinderen in hun jeugd hun authen eke kracht leren 
aanboren. Voor cogni eve kennis gaan ze naar school en voor sport gaan ze naar de sportvereniging. Echter, zelfre ec e en
zel ennis zijn net zo belangrijk voor een goede basis voor later. Sociaal-emo onele vaardigheden blijven al jd van groot 
belang. Ik kan het ouders en leerkrachten makkelijker maken door de kinderen de tools te geven om zichzelf te helpen. 
Vaak is er weinig voor nodig om tot heldere inzichten te komen en oude patronen te doorbreken, waardoor het kind beter 
in zijn vel komt te zi en en dus ook makkelijker leert.1 Hierdoor kunnen ouders en leerkrachten zich weer meer gaan 
richten op de leuke kanten van hun ouderrol resp. onderwijstaken. 

Werkvormen 
De diverse werkvormen die ik hanteer, afgewisseld met elementen van mindfulness, zijn: 
- Kringgesprek 
- Visualisa es 
- Spel en beweging  
- Ademhalingstechnieken 

Contact 
Nieuwsgierig? U kunt mij bereiken via: 
 
E-mail:  info@me ajikindercoach.nl 
Website:  www.me ajikindercoach.nl 
Telefoon:  06-45444629 
Pra jkadres:     Wassenaarseweg 32, 2596 CJ Den Haag 

Ik kom graag eens bij u langs, thuis of op school, om u te laten kennismaken met de tools die ieder kind in zichzelf kan 
ontdekken - uw kinderen dus ook! Maar ook op mijn pra jkadres bent u van harte welkom. Bel gerust… 
Graag tot ziens! 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

mr M. J. van Slooten - van Nieuwkuyk 
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Mettaji Kindercoach 
voor kids, jongeren en ouders

“Kids krachtig weerbaar van binnenuit”

• te weinig zelfvertrouwen • add / adhd • ass • school-/ studiestress 
• hoogsensitiviteit • buitengesloten/pesten

• scheiding • rouw en verlies

Miek van Nieuwkuyk 
Raamweg 4 | 2596 HL Den Haag | 06-45 44 46 29
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Voor de derde keer heeft de Benoorden-
houtse Oldtimer Club het seizoen afge-
sloten met een prachtige toertocht: de 
Hugh Ellis Memorial. 

Vanaf het Louwman Museum werd er 
ruim honderd kilometer gereden over 
prachtige wegen door de polders. De 22 
deelnemende auto’s reden via Nootdorp 
en Zevenhuizen naar het pontje bij 
Moordrecht, om vandaar uit via Haas-
trecht en Schoonhoven naar IJsselstein 
te rijden. De door Rally CD professioneel 
uitgezette route was niet gemakkelijk, 
maar daardoor des te mooier; en het 

weer werkte ook weer goed mee. De dag 
werd afgesloten met een gezellige borrel 
en een heerlijk broodje bij jachthaven 
Marnemoende.

In de drie jaar dat de B.O.C. nu bestaat, 
hebben er zich al ruim tachtig autolief-
hebbers aangemeld. Voor en met hen 
organiseren we drie tot vier keer per 
jaar een leuk evenement: van een speur-
tocht in de wijk tot bedrijfsbezoekjes, 
borrels en toertochten.

Heb je ook een klassieker, bijzondere 
auto of ben je bovenmatig geïnteres-
seerd in de automobiel? Meld je dan 
aan via dr9014@gmail.com en blijf op 
de hoogte van de B.O.C. -activiteiten. 

Roald Tichelaar

Toertocht

Op zondag 23 januari 2022 gaat Ad van 
Nieuwpoort in gesprek met Merel van 
Vroonhoven (1968) die twee jaar gele-
den afscheid nam als topvrouw in het 
bedrijfsleven om leerkracht in het bij-
zonder onderwijs te worden. In haar 
recent verschenen boek De Stap be-
schrijft ze hoe zij na twintig jaar be-
drijfsleven binnen ING, de NS en uitein-
delijk bestuursvoorzitter van de 
Autoriteit Financiële Markten de over-
stap maakte naar het bijzonder onder-
wijs. ‘Er is geen groot verschil tussen 
leidinggeven aan directeuren of kinde-
ren’, zegt zij erover. Van Nieuwpoort 
gaat met haar in gesprek over wat haar 
heeft bewogen om deze opmerkelijke 
stap te zetten. Over hoe zij aankijkt 
tegen de stand van ons onderwijs. 
Maar ook over de zorgen die zij heeft 
over het steeds groter wordende ver-
schil tussen de haves en de have nots in 
onze samenleving. 

Merel van Vroonhoven schrijft tweewe-
kelijks een column in de Volkskrant 
over haar ervaringen. In opdracht van 
de minister van Onderwijs deed ze on-
derzoek naar de aanpak van het lera-
rentekort. Ze heeft toezichtfuncties bij 
onder meer Stichting Lezen en de Rad-
boud Universiteit. Merel is getrouwd 
en moeder van twee kinderen en twee 
stiefkinderen. Ze is een fervent hardlo-
per en liep zes marathons. 

Zondag 23 januari van 16.00 – 17.00 uur  
in de Duinzichtkerk, Van Hogenhouck-
laan 89. Na afloop meet & greet. Toe-
gang: uw gift. 

Duinzichtgesprek met Merel van Vroonhoven

Foto Ruud Pos
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
t  (070) 383 82 75  i  www.briede.nl  e  info@briede.nl   

sinds 1895

briedé Adviseren en 
inspireren in 
mooi wonen
Wij wensen iedereen 
prettige feestdagen 
en een goed 2022!

Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

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

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

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

echt blij van wordt!
www.estata.nl
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Aanleiding
Op 25 september 2020 schreef het 
weekblad ‘Den Haag Centraal’: ‘Benoor-
denhout: weer echte bieb’. Wethouder 
Van Asten zei er naar te streven tussen 
nu en 2023 nog drie nieuwe wijkbiblio-
theken te openen: Moerwijk, Binckhorst 
en het Benoordenhout. Dit streven is 
onder meer opgenomen in de beleidsvi-
sie 2021 -2015 ‘Bibliotheek in Beweging’ 
van de bibliotheek in Den Haag. 
 
De bibliotheek in het Benoordenhout
In 2012 is de bibliotheek in de Uten-
broekestraat wegens bezuinigingen ge-
sloten. Er is nu alleen nog een kleine 
buurtbibliotheek in de Goetlijfstraat, die 
uitsluitend op woensdagmiddag geopend 
is. Binnen de Wijkvereniging Benoorden-
hout en andere betrokken instanties is 
het duidelijk dat sinds deze bezuiniging 
er een grote behoefte is, zelfs sterker dan 
voorheen, aan een wijkbibliotheek. De bi-
bliotheek fungeert niet alleen als uitleen-
plek voor boeken, maar ook als sociaal-
culturele voorziening in de wijk. Sinds 
2012 is het inwoneraantal in het Benoor-
denhout aanzienlijk gestegen door de di-
verse gerealiseerde bouwplannen (van 
13.160 in 2014 naar 14.347 in 2020). 
Met het aantal nog niet gerealiseerde, 

maar wel op stapel staande bouwplan-
nen zal dit aantal nog verder toenemen. ‘t 
Benoordenhuis is gesloten en een directe 
busverbinding met de bibliotheek en an-
dere culturele voorzieningen in het cen-
trum van de stad bestaat niet meer.

De werkgroep Bibliotheek 
Benoordenhout
De Wijkvereniging Benoordenhout en 
het Platform Benoordenhout hebben in 
maart 2021 gezamenlijk een werkgroep 
ingesteld om de komst van een wijkbi-
bliotheek te helpen realiseren. De werk-
groep wil haar doel realiseren door zo-
wel de jonge en oude bewoners van het 
Benoordenhout als de fracties van de ge-
meenteraad (gemeenteraadsverkiezin-
gen 16 maart 2022) te informeren en 
hen te vragen zich in te zetten voor het 
bewerkstelligen van een terugkeer van 
de bibliotheek naar het Benoordenhout.

Locatie 
Een nieuwe wijkbibliotheek zal op een 
centrale plaats, goed bereikbaar voor 
alle doelgroepen in het Benoordenhout, 
gerealiseerd moeten worden. De Biblio-
theek Den Haag geeft in haar Beleidsvisie 
aan dat bij de optimalisatie van locaties 
ook gekeken wordt naar de mogelijk-

heid om gebouwen te delen met samen-
werkingspartners. De werkgroep Biblio-
theek volgt met belangstelling de 
voortgang van de renovatie en nieuw-
bouw rondom het Willem Royaardsplein 
(WRP). Centraal in de wijk, te midden 
van winkels, zou voor de bibliotheek een 
prachtige locatie zijn, zeker in combina-
tie met een taakstelling op het gebied 
van cultuur dan wel als cultureel anker. 
Er is inmiddels contact geweest met de 
winkelstraatmanager van het WRP en 
deze heeft navraag gedaan bij de vereni-
ging van eigenaren van particuliere be-
woners en de projecteigenaar. Beide zijn 
de komst van een wijkbibliotheek zeer 
welgezind. De laatste ook vanwege het 
bekende feit dat de aanwezigheid van 
een bibliotheek commercieel verkeer 
genereert.

U kunt de werkgroep bereiken via de 
mailadressen van de wijkvereniging: 
andre.vandenheuvel@wvbn.nl of 
willeke.richel@wvbn.nl. 

Een brief schrijven kan ook naar 
Wijkvereniging Benoordenhout p/a 
Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den 
Haag.

De bibliotheek terug naar het Benoordenhout

In buurtbibliotheek Benoordenhout leent 
u boeken met een pasje van Bibliotheek 
Den Haag, net als in andere Haagse bi-
bliotheken. De keuze is minder groot, 
maar we hebben allerlei detectives en 
streekromans. Ook zijn er voldoende in-
formatieve boeken en letterboeken voor 
mensen die moeite hebben met lezen. 
Voor kinderen tot twaalf jaar zijn er leuke 
prenten- en leesboeken. 

Locatie
Buurtbibliotheek Benoordenhout vindt 
u in woonzorgcentrum Oostduin aan de 

Goetlijfstraat 5. U kunt er rustig zoeken 
of aan de leestafel een boek inkijken.

Voorlees- en knutselmiddag (4-7 jaar)
Elke woensdag (het hele jaar door) 
wordt er voorgelezen en daarna ge-
knutseld van 15.00 tot 16.00 uur. Het is 
dan vrije inloop voor kinderen van vier 
tot zeven jaar. 

Openingstijden en contact
Buurtbibliotheek Benoordenhout 
is voorlopig alleen open op:
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. 

Wilt u meer weten over deze 
bibliotheek? 
Dat kan telefonisch (070-353 75 50)
of per e-mail:
haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl.

Kijk voor meer informatie over alle 
bibliotheken op bibliotheekdenhaag.nl.

Tot ziens in buurtbibliotheek 
Benoordenhout!

Speciaal voor ouderen en kinderen
Welkom in buurtbibliotheek Benoordenhout! 

   © www.frepik.com
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In de oktobereditie van het wijkblad 
werd op bladzijde 19 kort verwezen 
naar de voorpagina met daarop de afge-
beelde boom met kindertjes. Het han-
delde over de Veteraanboom op de 
Schapenweide van Clingendael, met 
verwijzing naar een link voor meer 
informatie.

De aanwijzing tot Veteraanboom ge-
schiedde door de gemeente Den Haag op 
advies van de Adviesraad Monumentale 
Bomen (AMB). Wat is dat, de Adviesraad 
Monumentale Bomen?

De Adviesraad werd ingesteld door de 
gemeente in 1995 en bestaat uit maxi-
maal vijf vrijwilligers met een meer dan 
gemiddelde kennis van bomen. Zij advi-
seren de gemeente over monumentale 
bomen en zijn volstrekt onafhankelijk. 
De belangrijkste taak van de Adviesraad 
is om periodiek een lijst op te stellen van 
kandidaat Monumentale Bomen, en die 
voor advies voor te leggen aan het col-
lege van B en W. In de Plaatselijke Alge-
mene Verordening (APV) staan de taken 
van de AMB uitvoerig beschreven.

Voor deze selectie bestaan criteria. Zo 
moet de boom vitaal zijn een minimaal 
vijftig jaar oud. De boomsoort, of varië-
teiten ervan, moet bekend zijn. Soms 
vereist dat nader dendrologisch onder-
zoek. Daarnaast wordt een boom be-
oordeeld op schoonheid, karakteris-
tieke waarden, zeldzaamheid en de 
mate waarin deze zich onderscheidt 

van andere bomen. Er wordt veel tijd 
en discussie gestoken in de selectie. 
Daarbij wordt gestreefd naar unanimi-
teit bij de keuzebepaling; een meerder-
heid volstaat echter.

De bomen in kwestie kunnen zowel pu-
blieke als particuliere bomen zijn. In 
het Benoordenhout zijn heel bekende 
monumentale bomen de fagus orienta-
lis (oosterse beuk) in de ’t Hoenstraat, 
evenals de zeer fraaie ginkgo biloba. In 
Clingendael de veelstammige thuja oc-
cidentalis (westerse levensboom) en de 
tilia tomentosa (zilverlinde) bij de hon-
dengrafjes. Niet te vergeten de prach-
tige fagus sylvatica ‘pendula’ (treur-
beuk) in Oosterbeek. Een voorbeeld 
van monumentale bomen op particu-
liere grond zijn de quercus turneri 
(wintergroene eik) op het schoolplein 
in de Weissenbruchstraat, en de acer 
pseudoplatanus ‘leopoldii’ (bontbla-
dige esdoorn) op de zonneweide van de 
buitenplaats Oostduin.

Om de vijf jaar wordt de lijst van Monu-
mentale Bomen herzien –  de eventuele 
uitvallers en nieuwe bomen. De Advies-
raad verzamelt de waarnemingen per 
stadsdeel. Binnenkort is het Haagse Hout 
aan de beurt. Er is al een lijstje opge-
steld, de formele schouw moet nog be-
ginnen. Mocht u een echt opmerkelijke 
boom weten in Haagse Hout, dan kunt 
dat melden bij de gemeente.

Joost S.H. Gieskes

De Adviesraad Monumentale Bomen

Nelis Middel 
overleden
Ons bereikte het trieste bericht dat 
Nelis Middel, de tuinman van de 
Japanse Tuin van Clingendael, plotse-
ling is overleden. Nelis was al meer 
dan 25 jaar de hovenier van de tuin. 
Hij had het vak van zijn voorganger 
overgenomen en kende elke sprietje 
en mosje. Veel wijkgenoten en ver 
daarbuiten kennen Nelis, ook via 
veel persberichten. Een bevlogen 
man. Een fijne man. We zullen hem 
missen. De tuin nog meer.

De feestelijke aanwijzing van de Veteraanboom 
in Clingendael

De ginko biloba

De kastanje bij de Koekamp staat in het werkge-
bied van de wijkvereniging
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In het voorjaar van 1986 maakte dit 
wijkblad melding van de oprichting van 
de Schaakclub Benoordenhout. Vanaf de 
start is de club een succes geweest. Veel 
(markante) wijkgenoten hebben de af-
gelopen 35 jaar bij de club gespeeld, en 
nog steeds blijkt er in de wijk interesse 
te zijn voor dit fascinerende spel. 

Wat de club aantrekkelijk maakt, is het 
spelplezier en de gezellige, informele 
sfeer. Iedere volwassene is van harte 
welkom. Het spelniveau maakt niet uit, 
al is het wel handig als je de regels kent 
en leergierig bent.

De club speelt sinds de sluiting van ‘t 
Benoordenhuis in tearoom Donker & 
Blond, Javastraat 142 (vanuit het Be-
noordenhout even de Koninginnegracht 
oversteken). Gastvrouw Annemieke ont-
vangt ons iedere woensdagavond vanaf 
20.00 uur hartelijk in haar sfeervolle eta-
blissement en verwent ons met drankjes 
en hapjes. De club zoekt nieuwe leden, 
dus kom gerust langs en speel vrijblij-
vend een keer mee!

Harrie van Bommel
Foto 070fotograaf

Als tweede in de serie orgelconcerten 
zal Aarnoud de Groen op zaterdag 12 
februari 2022 in de Duinzichtkerk het 
Van Vulpen-orgel bespelen. De Groen is 
al vele jaren als kerk- en concertorga-
nist verbonden aan de Bethlehemkerk 
in Den Haag.

Naast werken uit onder meer de Duitse 
barok en Franse romantiek zijn vaak 
ook minder bekende, maar dikwijls 
spectaculaire orgelwerken op zijn con-
certen te horen. Als Bach-vertolker op 

zijn Vierdag-orgel komt hij veelvuldig 
langs in de media.

Nu al van harte bij u aanbevolen!

Sam Boelens

Zaterdag 12 februari 2022 om 16.00 
uur in de Duinzichtkerk, Van Hogen-
houcklaan 89. Na afloop bestaat gele-
genheid om elkaar onder het genot van 
een drankje te ontmoeten.

Schaakclub Benoordenhout 35 jaar!

Orgelconcert Aarnoud de Groen

De achtergelaten cactus 
bij de Duinzichtkerk
  
Ik ben een schriele cactus, sta apart, eenzaam en alleen,
omwikkeld met bruin pakpapier op een muurtje van steen.
Wie zal mij meenemen naar een veilig onderkomen, ik blijf hopen,
maar zie, er komt iemand naar mij toegelopen.
Liefdevol word ik onder de arm meegenomen
en zo is het met Gods hulp toch nog goed gekomen.
 
M. van der Kroon
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

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

BVL steunt het vergeten kind en zal een gedeelte 
van de courtage afstaan aan dit goede doel.

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!

ACTIEF IN
• VERKOOP • AANKOOP 
• TAXATIES • VERHUUR 

• BEHEER

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202129

We waren gewaarschuwd: geen po-
dium dit jaar. Maar dat mocht de pret 
niet drukken. Integendeel. Vanaf het 
vertrekpunt begeleidden ouders en 
kinderen zingend en zwaaiend de Sint 
op zijn route. De goedheiligman nam 
geregeld de tijd voor een praatje of een 
aai over de bol. En dat alles op de muzi-
kale klanken van Sints Vrolijke Lakeien 
Bende.

Foto’s 070fotograaf

Sfeervolle intocht Sinterklaas
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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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De afgelopen maanden heeft de onveilig-
heid op de Benoordenhoutseweg veel 
aandacht in de media getrokken, zowel 
lokaal als landelijk. Helaas was hier 
eerst een dramatisch ongeluk van een 
negenjarig schoolmeisje voor nodig. Het 
betrof een ernstige aanrijding op de 
oversteekplaats van het Haagse Bos 
naar de Laan van Clingendael. Het rode 
licht werd door de betrokken automobi-
list genegeerd.

Al veel langer vragen de bewoners van 
de Benoordenhoutseweg aandacht voor 
het veel te intensieve en veel te hard rij-
dende verkeer. Niet alleen de veiligheid 
is hierdoor in het gedrang, maar ook 
het milieu vanwege de uitlaatgassen, 
het fijnstof en het geluid. Met officiële 
brieven tot aan de burgemeester werd 
eerder al om snelheidscamera’s en aan-
passingen van de weg gevraagd. De ant-
woorden van de gemeente zijn altijd af-
wijzend geweest. 

Dit voorjaar – ruim vóór het ongeluk – 
is een actiecomité van start gegaan dat 
nu, na het ongeluk, eindelijk in serieus 
gesprek is met wethouder Van Asten 
van Verkeer als direct verantwoorde-
lijke. Het actiecomité heeft de nodige 
feiten van de zware verkeersoverlast 
door periodieke tellingen in beeld ge-
bracht. Daaruit blijkt hoe schrikbarend 
veel verkeer deze weg gebruikt, inclu-
sief zeer zware vrachtwagencombina-
ties. Een significant aantal chauffeurs 
komend uit de richting Wassenaar 
drukt het gaspedaal nog eens extra in 
als de verbreding van de weg richting 
het Willem Witsenplein in zicht komt. 
Voor veel automobilisten – en motorrij-
ders – die de stad verlaten en dit plein 
achter zich laten, lijkt het halen van een 
snelheid van honderd kilometer per 
uur een realiseerbare doelstelling. Die 
wordt dan bereikt bij de genoemde 
voetgangersoversteekplaats…

Veel van dit verkeer en het overgrote 
deel van het vrachtverkeer heeft op 
deze weg niet noodzakelijkerwijs iets 
te zoeken. Het is niet op weg naar Den 
Haag, maar gebruikt deze route als een 

makkelijkere route dan de daarvoor in 
beginsel bestemde N14 of noordelijke 
randweg om naar de A4 te komen. 

Bij de gemeente – wethouder Van Asten 
– zijn in een persoonlijk gesprek drie 
dringende verzoeken neergelegd: het 
onmiddellijk terugbrengen van snelheid 
op de Benoordenhoutseweg, beperking 
van verkeerstroom door de rijstroken 
tot één strook terug te brengen en een 
veilige oversteekplaats. Er is een toezeg-
ging gedaan wat betreft de versmalling 
(en hopelijk is dat gerealiseerd als u dit 
leest?), maar voor de andere eisen zijn 
er nog geen concrete beloften gedaan. 

In een recordtijd zijn maar liefst 1.500 
handtekeningen onder een petitie voor 
een veilige Benoordenhoutseweg ver-
zameld. Deze zijn recent aan burge-

meester Van Zanen persoonlijk aange-
boden. Hij zegde toe de opvolging van 
de verkeer-beperkende maatregelen te 
zullen volgen. Ook zijn wij in intensief 
contact met onze wijkvereniging die 
met haar bestuurlijke kracht deze actie 
ondersteunt.

Wij rekenen graag op de steun van onze 
wijkgenoten voor onze actie. Tegelijker-
tijd zijn wij ook bereid aan andere acties 
voor onveilige verkeerssituaties in onze 
wijk met raad en daad een bijdrage te 
leveren. 

Namens het Actiecomité een Veilige 
Benoordenhoutseweg,

Olivier van der Post
info@benoordenhoutseweg.nl
www.benoordenhoutseweg.nl

Ingezonden brief
Een veilige Benoordenhoutseweg kan niet wachten

Het aanbieden van de petitie. Naast de burgemeester en wethouder in staat Ziggy, het zesjarige 
zoontje van een van de leden van het actiecomité
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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
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INFO@MACKAYENCO.NL
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    Leren 
      met 
   aandacht!

Weissenbruchstraat 3
Willemijn Stoker MSc
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.

Ondernemers/particulieren:

• aansprakelijkheid & letsel

• arbeidsrecht

• vastgoed en huurrecht

• ondernemingsrecht

Zorgverleners:

• patiëntenrechten & privacy

• kwaliteit en aansprakelijkheid

• praktijk en samenwerking

• medisch tuchtrecht

Neem voor vragen of vrijblijvende kennismaking
gerust contact op met/ Feel free to contact

E: info@scheer.nl
T: +31 (0)70 - 3659933

www.scheersanders.nl

Familierecht Family law

Ons kantoor is ook gespecialiseerd in 
alle zaken die met scheiding
samenhangen. We hebben daarbij
bijzondere expertise in zaken waarbij
ondernemers zijn betrokken en in zaken
met internationale aspecten. 

We have a special focus on 
entrepreneurs and cross-border issues. Onze familierechtsectie v.l.n.r.: Hilde Dreesmann-Bruijntjes, 

Annemarie Braun, Francesco van der Linden en Augusta van Haga

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

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202132



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202133

De bewonersgroep Van Alkemadelaan 
Veilig (VAV) zet zich in voor een herin-
richting van de Van Alkemadelaan. In 
het wijkblad van februari 2021 heeft u 
al over ons kunnen lezen. De huidige 
inrichting tast de leefbaarheid en de 
veiligheid van de wijk ernstig aan: 

• veel te veel verkeer: ruim 25.000 
motorvoertuigen per dag, waaronder 
meer dan 1.000 vrachtwagens en tou-
ringcars/bussen;
• structureel te hard rijden wegens het 
uiterlijk van een snelweg;
• ernstige geluidshinder;
• te smalle en drukke fietspaden;
• geen veilige 
oversteekmogelijkheden. 

De inrichting komt niet overeen met de 
bestemming die de gemeente de Van 
Alkemadelaan heeft gegeven, namelijk 
die van een wijkontsluitingsweg. In de 
Haagse Nota Mobiliteit 2011 staat dat 
wijkontsluitingswegen met veel door-

gaand autoverkeer worden heringericht 
tot stadslanen. De Van Alkemadelaan 
wordt hier als een van de voorbeelden 
genoemd. De gemeente heeft alle andere 
genoemde stadslanen (bijvoorbeeld de 
Groot Hertoginnelaan) wel heringericht. 
Wijkontsluitingswegen zijn voor toe-
gang tot de wijk en hebben géén functie 
voor doorgaand autoverkeer. Ze hebben 
één rijstrook per richting en er zijn korte 
oversteeklengtes (Kadernota straten, 
wegen en lanen 2015).

Velen van u hebben via Benoordenhout 
Begroot uw steun voor een herinrichting 
van de Van Alkemadelaan uitgesproken. 
De gemeente gaat nu een breed onder-
zoek verrichten. 

In maart 2022 zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. Nu is de tijd om ervoor te 
zorgen dat de Van Alkemadelaan in het 
verkiezingsprogramma van politieke 
partijen komt. Als u actief bent in de lo-
kale politiek of connecties heeft, wilt u 

dan uw invloed aanwenden om de her-
inrichting van de Van Alkemadelaan op 
de politieke agenda van uw partij te 
krijgen? Wij zetten ons in als VAV en 
vragen u ons te steunen door onze pe-
titie te tekenen.

Via deze QR-code kunt u de petitie teke-
nen. Zie voor de petitie ook onze web-
site www.vanalkemadelaanveilig.nl.

Paul Treanor namens VAV
info@vanalkemadelaanveilig.nl 
Foto 070fotograaf

Ingezonden brief
Van Alkemadelaan Veilig - Update

Van Alkemadelaan Veilig - Update 
 
De bewonersgroep Van Alkemadelaan Veilig (VAV) zet zich in voor een herinrichting van de Van 
Alkemadelaan. In het wijkblad van februari 2021 heeft u al over ons kunnen lezen. De huidige 
inrichting tast de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk ernstig aan:  

• veel te veel verkeer: ruim 25.000 motorvoertuigen per dag, waaronder meer dan 1.000 
vrachtwagens en touringcars/bussen; 

• structureel te hard rijden wegens het uiterlijk van een snelweg; 
• ernstige geluidshinder; 
• te smalle en drukke fietspaden; 
• geen veilige oversteekmogelijkheden.  

 
De inrichting komt niet overeen met de bestemming die de gemeente de Van Alkemadelaan heeft 
gegeven, namelijk die van een wijkontsluitingsweg. In de Haagse Nota Mobiliteit 2011 staat dat 
wijkontsluitingswegen met veel doorgaand autoverkeer worden heringericht tot stadslanen. De Van 
Alkemadelaan wordt hier als een van de voorbeelden genoemd. De gemeente heeft alle andere 
genoemde stadslanen (bijvoorbeeld de Groot Hertoginnelaan) wel heringericht. 
Wijkontsluitingswegen zijn voor toegang tot de wijk en hebben géén functie voor doorgaand 
autoverkeer. Ze hebben één rijstrook per richting en er zijn korte oversteeklengtes (Kadernota 
straten, wegen en lanen 2015). 
 
Velen van u hebben via Benoordenhout Begroot uw steun voor een herinrichting van de Van 
Alkemadelaan uitgesproken. De gemeente gaat nu een breed onderzoek verrichten.  
 
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Nu is de tijd om ervoor te zorgen dat de Van 
Alkemadelaan in het verkiezingsprogramma van politieke partijen komt. Als u actief bent in de lokale 
politiek of connecties heeft, wilt u dan uw invloed aanwenden om de herinrichting van de Van 
Alkemadelaan op de politieke agenda van uw partij te krijgen? Wij zetten ons in als VAV en vragen u 
ons te steunen door onze petitie te tekenen. 
 
Via deze QR-code kunt u de petitie tekenen. Zie voor de petitie ook onze website 
www.vanalkemadelaanveilig.nl. 
 
 

 
 
Paul Treanor namens VAV 
info@vanalkemadelaanveilig.nl  
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Onze missie is het verlenen van maximale service naar onze klanten binnen en buiten Den Haag.
Wij zijn trots op onze klanten en richten ons op zowel de kopers, verkopers, huurders en verhuurders. De 
huizenmarkt in Den Haag is zeer dynamisch en competitief. Het is daarom prettig om bij het kopen van een 
huis te maken te hebben met een professional, iemand met vakkennis die doortastend is en een daadkrachtige 
aanpak heeft. De woningmarkt in Den Haag en omstreken kennen wij blind en zijn op de hoogte van de laatste 
trends en ontwikkelingen. n 

Banstraat 1    •     2517 GH  Den Haag     •     070 24 00 213     •      residencemakelaars.com

Meer dan alleen thuiskomen
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De toekomst van HMC Bronovo is in 
het Benoordenhout een belangrijk on-
derwerp. Hoe staat het hiermee? Ingrid 
Wolf, bestuursvoorzitter van HMC, be-
antwoordt vier vragen over de toe-
komst van het ziekenhuis. 

Er is veel te doen over de toekomst van 
HMC Bronovo. Bewoners van het 
Benoordenhout hebben het gevoel dat 
ze ‘hun ziekenhuis’ kwijtraken. Hoe kijkt 
u daarnaar?
‘We begrijpen heel goed wat er leeft in 
Den Haag. We zijn met iedereen in ge-
sprek, ook met de Wijkvereniging Be-
noordenhout. Daardoor kennen we de 
zorgen en verlangens over HMC Brono-
vo: zo’n mooi ziekenhuis, die fijne sfeer, 
goede zorg, vertrouwd en dichtbij in de 
buurt. Ik luister naar alle signalen. De af-
stand naar de Haagse binnenstad wordt 
te ver gevonden. Mensen vragen zich af 
of het terrein waarop HMC Bronovo 
staat al is verkocht. We zijn daar niet 
doof en blind voor. Iedereen in de regio 
Haaglanden wil de allerbeste zorg. Dat is 
logisch en daar zet ik mij elke dag weer 
voor in, samen met duizenden HMC-
collega’s. We willen hét ziekenhuis zijn 
voor de regio Haaglanden. Waar ieder-
een terecht kan.’

Kunnen we in HMC Bronovo nu nog te-
recht voor zorg? 
‘Jazeker. HMC Bronovo is tot in 2024 
open als weekziekenhuis. Dat betekent 
dat iedereen de komende jaren gewoon 
in HMC Bronovo terechtkan voor medi-
sche zorg en geplande operaties. Soms 
wordt over HMC Bronovo gesproken als 
een zelfstandig ziekenhuis, met ‘eigen’ 
dokters en verpleegkundigen. Dat is al 
zes jaar niet meer zo. Niemand raakt dus 
een ziekenhuis kwijt. Wel organiseren 
we de zorg slimmer en efficiënter. HMC 
is één organisatie en we werken op ver-
schillende plekken: van de binnenstad 
van Den Haag tot in het Benoordenhout. 
En soms is het niet eens meer nodig om 
in het ziekenhuis te zijn. Dan kunnen we 
via de huisartsenpraktijk of zelfs online 
onze patiënten helpen.’  

 Tot zeker in 2024 is HMC Bronovo dus 
open. Waar hangt de toekomst van HMC 
Bronovo nog meer van af?  
’Net als ieder ziekenhuis hebben we te 
maken met grote uitdagingen. Bieden 
we de juiste zorg, hoe zit het met toe-
gangstijden, zijn er genoeg verpleeg-
kundigen, kunnen we wat we doen ook 
betalen? We denken na over onze toe-
komst en dat is geen gemakkelijke puz-
zel. Vorig jaar hebben we goed gekeken 
naar ons zorgaanbod. Wat doen we en 
voor wie? Dit jaar richten we ons op de 
organisatie van onze zorg. Dat is van 
veel dingen afhankelijk. Den Haag is 
een stad die groeit én vergrijst. Wat dat 
van ons als ziekenhuis vraagt, onder-
zoeken we onafhankelijk en nemen we 
zorgvuldig mee. Door samenwerking 
met onze partners is onze zorg beschik-
baar in de Haagse wijken zodat ieder-
een de zorg krijgt die hij of zij nodig 
heeft. Daar voelen we ons samen ver-
antwoordelijk voor. We zijn tegelijker-
tijd ook verantwoordelijk voor betaal-
bare zorg en een goede toekomst. Al dit 
soort vraagstukken betrekken we bij 
onze toekomstplannen, zodat we er zijn 
voor de patiënt van nu én voor de pati-
ent van morgen.’

Wanneer wordt er meer bekend over de 
toekomstplannen van HMC?
‘In het voorjaar weten we meer. We wer-
ken toe naar een invulling die past bij de 
zorg die onze patiënten nodig hebben, 
die aansluit op de zorgbehoefte van onze 
stad en regio en past bij onze portemon-
nee. Iedereen mag erop vertrouwen dat 
we met onze zorgpartners verstandige 
keuzes maken voor de toekomst. Dat 
doen we samen met liefde en met lef en 
daar ben ik trots op. En natuurlijk zit-
ten we niet stil. Deze maand kunnen 
de eerste moeders bevallen in ons 
gloednieuwe Sara de Bronovo Moeder- 
en Kindcentrum op HMC Westeinde. 
Een prachtige mijlpaal!’

Rins van Kouwen

Ingezonden brief
‘HMC bouwt aan de toekomst voor goede zorg 
in Den Haag en de regio’
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Op dit moment is Bronovo gewoon in 
gebruik als weekziekenhuis voor plan-
bare zorg. Er lijkt niets aan de hand, 
maar in april 2021 is er een bod uitge-
bracht op Bronovo door de heer Chris 
Oomen. Hij wil het ziekenhuis als net-
werkziekenhuis voortzetten en heeft 
zelfs toegezegd eventuele tekorten ge-
durende vijf jaar bij te passen. De voor-
zitter van de raad van bestuur van het 
HMC antwoordde direct dat Bronovo 
niet te koop is.  Daarover is veel ver-
warring ontstaan, omdat in de laatste 
drie jaarrekeningen van het HMC staat 
dat Bronovo wordt afgestoten of ver-
kocht. Bovendien is er het Comité Park 
Bronovo, gericht op het bouwen van 
driehonderd appartementen en een ge-
zondheidscentrum, na de sloop van 
Bronovo.

Onlangs is daarom de Stichting Houd 
Bronovo Open (HBO) opgericht met het 
doel een netwerkziekenhuis, met 24/7 
spoedzorg en IC,  te behouden. Op een 
van de bijeenkomsten die HBO organi-
seerde, meldde de RvB-voorzitter van 
het HMC dat er achter de voorgenomen 
verkoop een komma staat en nog geen 
punt. Daardoor niet gerustgesteld, zette 
HBO het Bronovo op petities.nl en bin-
nen luttele dagen waren er meer dan 
vierduizend ondertekenaars. Verder is 
HBO in gesprek met de belangrijkste 
ziektekostenverzekeraars, de huisart-
sen rondom Bronovo, de politieke par-
tijen en de wijkverenigingen.

Hart voor den Haag heeft twee pro-
Bronovo-moties ingediend in de Haagse 
gemeenteraad. Tegen de eerste motie, 
ingediend begin oktober 2021, stemden 
de VVD, het CDA, D66, de PvdA en Groen 
Links en dat heeft voor veel onrust ge-
zorgd. Veel leden van deze partijen heb-
ben hun vertegenwoordigers teruggeflo-
ten. Dat heeft tot gevolg gehad dat de 
tweede motie, die Hart voor den Haag 
begin november 2021 indiende, una-
niem is aangenomen.
 
Bij de gemeente bestaat er onzekerheid 
over wat zij eigenlijk kan doen als het 
om Bronovo gaat. ‘We gaan er niet over’, 
zei de Haagse wethouder, maar dat blijkt 
toch niet juist. Artikel 2 van de Wet 
Publieke Gezondheid draagt B&W op om 
de samenhang tussen de publieke ge-
zondheidszorg en de curatieve te bevor-
deren en de pandemie heeft ons pijnlijk 
geleerd wat er gebeurt nu die samen-
hang ontbreekt. Maar de wet zegt ook 
dat B&W de gezondheidsaspecten moet 
bewaken bij bestuurlijke beslissingen en 
aan het sluiten van Bronovo kleven onte-
genzeggelijk aanzienlijke gevolgen voor 
de gezondheidszorg.  

Over de ziektekostenverzekeraars valt 
te zeggen dat DSW voorstander is van 
het behoud van Bronovo. CZ en Menzis 
zijn tot nu toe tegen. Achmea geeft nog 
geen duidelijkheid. De wijkverenigin-
gen zijn onverdeeld. De Wijkvereniging 
Benoordenhout is vóór. Die van het  

Bezuidenhout en Scheveningen hebben 
zich eveneens voorstander getoond en 
de Vrienden van Wassenaar deden dat 
ook. 

Een belangrijke factor in het debat is de 
Facebookgroep ‘Bronovo MOET Blijven’, 
die actief is met rond de vijfduizend 
leden. BMB zond brieven aan de ge-
meenteraad, B&W en aan de informa-
teurs waarin het behoud van Bronovo 
werd bepleit. BMB meldt de dagelijkse 
actualiteiten. 
 
Het HMC ten slotte is nog doende met 
het maken van een strategisch bouw-
plan, maar dat doet voorlopig niets af 
aan het al jaren uitgesproken voorne-
men om tussen 2022 en 2024 Bronovo 
af te stoten. Het plan zal waarschijnlijk 
passen in het financieel kader, maar de 
vraag blijft of het ook past bij de groei 
van de bevolking met 100.000, een ver-
dubbeling van het aantal ouderen, het 
nieuwe zorgconcept waar de WRR voor 
pleit, de lessen uit de pandemie, de las-
tige bereikbaarheid van de andere HMC 
ziekenhuizen, de vele jaren durende ver-
nieuwbouw van het Westeinde, doch bo-
venal de behoefte van de burgers van 
den Haag en omliggende gemeenten. 

Namens het bestuur van de stichting 
Houd Bronovo Open, 

Leo Smits
Foto 070fotograaf

Ingezonden brief
‘Hoe staat het er nou voor met Bronovo?’ Een overzicht
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Kijk, in onze wijk!
Hekjes
Weer geeft corona ons zorgen en be-
perkingen. En weer lopen we corona-
ommetjes om onszelf gezond te hou-
den. Dan is het leuk om bij weer 
hetzelfde ommetje je blik eens naar 
een ander detail van je omgeving te 
laten gaan. Dit keer: hekjes. Een detail 
waar je gauw overheen kijkt, maar aan 
hekjes in een jaren-dertig-wijk valt veel 
te zien en op te merken.

Een huis met voortuin in een jaren-
dertig-wijk kan eigenlijk niet zonder 
hekje: in de filosofie van de steden-
bouwkundige ontwerpers van die tijd 
droegen voortuinen bij aan hun ideaal 
van rust en ruimte, doordat ze de straat 
een groene en ruime aanblik gaven. 
Een hekje is dan de afscheiding tussen 
de openbare ruimte en de privéruimte. 
In onze wijk zie je veel verschillende 
hekjes: gemetselde muurtjes, vaak met 
een mooi vormgegeven metalen buis of 
hekwerk erop en een houten of meta-
len poortje, maar ook muurtjes van 
sierlijk metselwerk of een aparte sier-
rand of afwerking.

Het hekje als terreinafscheiding hoort 
bij het huis. Het werd ontworpen tege-
lijk met het ontwerp van het huis en 
staat vaak vermeld op de bouwvergun-
ning. Het huis was pas af als ook het 
hekje af was. Naast de gewonere hekjes 
als erfafscheiding zijn er bij bijzondere 
huizen soms bijpassende bijzondere 
erfafscheidingen. Zie je een bijzonder 
hekje of muurtje, kijk dan naar het huis: 
wellicht is dat ook bijzonder vormgege-
ven. Bij sommige huizen in cottage-stijl 
staan bijvoorbeeld gemetselde tuinmu-
ren die zijn afgedekt met rode dakpan-
nen (zoals in de Van Montfoortlaan). 
Die passen niet alleen goed bij de lan-
delijke stijl van het huis, maar de dak-
pannen verlengen ook de levensduur 
van de tuinmuren. Het water trekt na-
melijk niet aan de bovenkant in het 
metselwerk, als gevolg waarvan de 
muur kapot zou kunnen vriezen. Ook 
hebben sommige muurtjes bij poortjes 
een ingemetselde bloembak: ook dat is 
typisch jaren dertig. Als je in het voor-
bijlopen naar hekjes kijkt, dan zie je 

vaak na een heel rijtje dezelfde hekjes 
een rijtje van een ander type. Kijk dan 
eens naar de huizen, daar verandert 
dan vaak ook iets in de vormgeving.

De hekjes in onze wijk hebben van 
oudsher ongeveer dezelfde hoogte. 
Waarschijnlijk was er in de tijd van de 
bouw een voorschrift dat een maxi-
mumhoogte aangaf. Als je nu door de 
wijk wandelt, zie je dat op veel plaat-
sen de erfafscheidingen verhoogd zijn 
door hagen. De visie op voortuinen is 
blijkbaar in de loop van de tijd veran-
derd. In de tijd van de aanleg van de 
wijk droegen de voortuinen, hoewel ze 
privé waren, bij aan de openbare ge-
dachte van een ruime aanblik van de 
straat. De hoge hagen van nu leggen 
daarentegen de nadruk op het afscher-
men van de privéruimte.

Veel wandelplezier!

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf

Bouwvergunning (detail) met daarnaast het uitgevoerde hekje
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Ik kan niet ontkennen dat ik met mijn 
194 centimeter lengte en mijn Italiaanse 
en Indiase roots een opvallende ver-
schijning ben in het Benoordenhout. Ik 
heb echter ook een geheim wapen en 
dat is mijn Brabantse accent. Ja, ik ben 
geboren in Eindhoven. In het Diaco-
nessenziekenhuis om precies te zijn. 
Maar ik ben niet de enige Brabander in 
onze wijk: er is zelfs een heuse Brabantse 
enclave, Benoordenhout Bra-bantse Hout 
genaamd. Ik sprak Ruud van Hoek (55), 
prominent lid. We ontmoeten elkaar in 
een klein Indonesisch restaurant aan de 
rand van het Benoordenhout.

Zeg Ruud, hoe ben je nu als Brabander 
in het Benoordenhout terechtgekomen? 
‘Twintig jaar geleden woonden we in 
Utrecht en was mijn vrouw hoogzwan-
ger. Zij werkte in Den Haag en ik in 
Amsterdam. Het was verdomd lastig 
om een kinderopvang te vinden. Den 
Haag was groener, had goede connec-
ties destijds was de A44 nog tamelijk 
rustig; daar kon je nog met 180 kilome-
ter per uur overheen. Mijn vrouw had 
ook een wat voorspelbaardere baan 
dan ik als M&A-adviseur, dus het werd 
Den Haag.’

Waarschuwden mensen je niet voor het 
Benoordenhout…?
‘Nee, ik was nog erg onbekend met de 
buurt. Mensen vertelden mij wel dat 
het een enclave was in Den Haag, maar 
meer wist ik niet.’

M&A praktijk, klinkt interessant. 
Wat is het?
‘M&A staat (in het Nederlands) voor 
fusies en overnames. Ik sta onderne-
mers bij in de verkoop of aankoop van 
hun of een onderneming. Als ik het plat 
sla, kun je me zien als een soort bedrij-
venmakelaar. Maar er komt meer bij 
kijken: denk bijvoorbeeld aan het pro-
ces, je moet goed met ondernemers om 
kunnen gaan en je hebt een hoop be-
drijfseconomische kennis nodig.’

Is jouw bedrijf unaniem een groot succes? 
‘Jazeker, haha… Nee, zo moet je het niet 
zien. Je hebt goede economische jaren en 

minder goede jaren. Ja, je kunt met een 
succesvolle transactie een leuk bedrag 
verdienen, alleen de aanlooptijd is erg 
lang. Het gaat nu economische goed op 
de beurs. Dat leidt tot veel transacties.’

Ik lees wel eens in het nieuws: dit bedrijf 
is drie miljoen meer waard geworden. Is 
er dan ergens in de wereld een bedrijf 
dat drie miljoen mist? Hoe werkt zoiets?
‘Nee, het is maar wat we tegen elkaar 
vertellen wat een bedrijf waard is. Het 
mooiste is de situatie waarin zo’n be-
drijf voor vijftienmaal het bedrijfsresul-
taat op de beurs genoteerd staat en ik 
het koop voor tienmaal het bedrijfsre-
sultaat. Dan heb ik waarde gecreëerd.’

Als er mensen zijn in het Benoordenhout 
die van hun bedrijf af willen, vanaf welk 
bedrag mogen ze jou bellen? 
‘Er wordt niet over geld gesproken in 

deze chique wijk, haha! Vanaf vijf mil-
joen ondernemingswaarde vind ik het 
interessant, maar bellen mag altijd.’

Hoe bevalt het, twintig jaar wonen in 
het Benoordenhout?
‘Er zijn zo veel plussen. Weinig mensen 
van buiten Den Haag beseffen hoeveel 
groen we hier hebben. Denk ook aan de 
rust en de veiligheid. Op rationeel vlak is 
er geen betere plek om te wonen het mist 
alleen wat sjeu… Maar voor de gezellig-
heid heb ik mijn Brabantse vrienden!’

Tekst en foto: Eduard Nandelall

Heb je vragen over dit interview of lijkt 
het je leuk om zelf eens door mij geïnter-
viewd te worden? Stuur dan een bericht 
naar info@brandnation.nl.

Ons verhaal
In gesprek met Ruud van Hoek
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‘Zooo jongeman, wil JIJ… hierrr… lid wor-
den of wil je VADERRR dat je hier lid 
wordt?’, dendert de stem. Het is de zomer 
van 1989. Samen met zoonlief van bijna 
zes ben ik op audiëntie bij de nieuwe le-
dencommissie van de Koninklijk Haags-
che Voetbal- en Cricketvereniging (HVV). 
Plaats van handeling: de museale boven-
verdieping van het clubhuis. Achter een 
tafel drie mannen, grijze broeken, blauwe 
jasjes. De vijfjarige dook – danig geïmpo-
neerd – weg achter mijn rug. Het heette 
een kennismakingsgesprek, maar voelde 
als ballotage. 

Een paar weken daarvoor had ik zelf 
kennisgemaakt met HVV. Dat ging onge-
veer als volgt. Op een zonnige zaterdag-
morgen streek ik als prille Benoorden-
houter neer op het terras en keek naar 
het jeugdcricket. Omdat ik gehoord had 
dat die sport even spannend is als ‘wat-
ching the grass grow’ had ik de Volks-
krant meegenomen. Dat leidde op het 
terras tot verontwaardigde blikken. 
Toen een van de heren vertrok richting 
de Van Hogenhoucklaan zei hij in het 
voorbijgaan knorrig: ‘Hier heb je een fat-
soenlijke krant’ en deponeerde De 
Telegraaf op mijn tafeltje… Ook mijn 
grappig bedoelde opmerking: ‘In Fries-
land cricketen we niet, wij kaatsen’ ging 
er op het terras niet in. Ik moest wel be-
seffen dat er door deze vereniging al 
sinds 1878 de cricket- en sinds 1883 de 
voetbalsport werd beoefend, dat HVV 
tien keer landskampioen was geworden 
en negen keer de beker won, hofleveran-
cier van het Nederlands elftal was enz. 
Enfin, het was al met al een wat stroeve 
start van mijn relatie met de ‘Groote 
Haagsche’. Hoe het afliep met die kennis-
making? Zoon Matthijs werd op zijn 
vijfde als lid ‘toegelaten’ en heeft er tot 
zijn studententijd met veel plezier ge-
sport en bijzondere vriendschappen ge-
sloten. Wat mijzelf betreft, ik vond de co-
ordinatie van de ZMC geweldig leuk en 
dat geldt ook mijn rol in het HVV-
bestuur en in dat van de businessclub. 
En nu mag ik met zoon Foeke-Jan van 
tien het HVV-jeugdavontuur nog een 
keer beleven. En verenigingswachters 
opgelet: ik ben op de Diepput begonnen 

als voetballiefhebber, maar ben al jaren 
geleden gevallen voor de schoonheid 
van de cricketsport… 

Sport en vogels? 
‘Leuk hoor, die sport, maar wat de link 
is met de vogelwereld’, vraagt u zich 
af? Theo Bollerman gaat toch over de 
sport? Toen ik recent in Teylers 
Museum was, schoot mij een opmer-
king van een prominent HVV’er te bin-
nen. Het was een ervaren bestuurder 
die mij midden jaren negentig een aan-
tal verstandige adviezen gaf. De aanlei-
ding? Wijkgenoot Harry Jongbloed had 
mij apart genomen en sprak me toe: ‘Je 
bent nu klaar met die ZMC. Het lijkt 
ons een goed idee als jij de 17e voorzit-
ter van HVV wordt. Volgende week be-
ginnen. Er is veel te doen. En tegen een 
bestuurder als Harry Jongbloed zeg je 
geen nee. Ik werd ingewerkt door een 
ander oud-bestuurslid. Eén van zijn 
waarschuwingen kwam voor mij nogal 
onverwacht. ‘Kijk wel uit, er lopen hier 
natuurlijk veel boefjes rond, maar ook 
een paar boeven…’ ‘Maar, dit is toch 
een door en door keurige vereniging? 
Adeldom verplicht en zo…’, wierp ik 
tegen. Mijn raadgever veranderde snel 
het onderwerp: ‘Denk je eraan dat je 

met één gebroken been per seizoen te 
maken krijgt. Dan moet je naar de ou-
ders …’ 

Vogelpracht in Haarlem 
Waarom ik hieraan nu juist in Teylers 
Museum moest denken? Een poging tot 
verklaring. Ik heb altijd aangenomen 
dat de vogelonderzoekers van het eer-
ste uur voortkwamen uit geschoolde, 
weldenkende, gezagsgetrouwe families. 
Een beetje zoals HVV. Niet van die 
zwendeltypes die de Eiffeltoren aan 
schroothandelaren verkopen omdat hij 
zogenaamd moet worden afgebroken of 
- meer recent - van die jongens die de 
samenleving twintig miljoen afhandig 
maken met de levering van ondeugde-
lijke mondkapjes. Maar boevigheid vind 
je dus overal. Want wie schetst mijn 
verbazing toen ik begreep dat de ster 
van de tentoonstelling ‘Vogelpracht’ – 
John James Audubon (1785-1851) – het 
met de waarheid niet zo nauw nam. 

James had ambitie. Hij wilde een om-
vangrijke uitgave maken met als titel 
‘Birds of America’. In het begin van de 
negentiende eeuw was dat een kost-
bare aangelegenheid omdat die niet al-
leen veel reizen vergde, maar ook per-

Buurtvogels
Je hebt boeven en boeven… 

De 'Bird of Washington' Gestreepte bosuil
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soneel om zijn tekeningen met de hand 
in te kleuren. Hoe dit enorme project 
te financieren? Hij koos voor een abon-
nementensysteem. De tekeningen op 
groot formaat werden een paar keer 
per jaar in sets toegestuurd aan abon-
nees, vooral bibliotheken en universi-
teiten. Maar het probleem was dat zijn 
naam en faam nog niet waren geves-
tigd. En hij had voorfinanciering nodig. 
Onze James wist: wat ik nodig heb is 
media-aandacht! Dat stimuleert de in-
tekening op Birds of America. Een Sywert 
avant la lettre dus… 

Een spectaculaire nieuwe soort
Onze James publiceerde in 1826 de ont-
dekking van een nieuwe vogelsoort. Het 
werd groot nieuws. Het was dan ook niet 
zomaar een soort, maar een roofvogel 
nog groter dan de zeearend, de natio-
nale vogel van Amerika. Hij noemde de 
soort ‘Bird of Washington’ en maakte er 
een prachtige tekening van. Het werd 
zijn doorbraak en het begin van zijn 
grote succes. Zijn ontdekking vestigde 
zijn naam in wetenschappelijke kring en 
daar zaten nu juist de potentiële abon-
nees van zijn kostbare uitgave Birds of 
America. Hij kon aan de slag en hij le-
verde! Vanaf 1927 kregen de tweehon-
derd abonnees de prachtige platen toe-
gezonden. Uiteindelijk kwam James Au-
dubon tot een aantal van 435 met de 

hand ingekleurde platen. Het werk heeft 
grote invloed gehad op de manier 
waarop vogels worden bestudeerd en 
afgebeeld. De enige abonnee in Neder-
land was Teylers Museum dat zijn werk 
in vijf grote banden inbond. Die vormen 
de kern van de tentoonstelling ‘Vogel-
pracht’. Oh ja, hoe het de Bird of 
Washington is vergaan? Ehhh… die is 
nooit meer waargenomen …. 

Bezoek ‘Vogelpracht’ in Haarlem! 
Een bezoek aan de tentoonstelling 
‘Vogelpracht’ durf ik van harte aan te 
bevelen. Er is nog veel meer te zien dan 
het spectaculaire werk van Audubon. 
Prachtige afbeeldingen uit publicaties 
van Buffon, Gould, Catesby, Le Vaillant 
en Nozeman, maar ook kleurrijke teke-
ningen van Schouman en Van Trigt. 
Opgezette vogels van Naturalis com-

pleteren het geheel. De tentoonstelling 
is dan ook een prachtaanleiding om 
Teylers Museum te bezoeken. De klas-
sieke architectuur, het interieur en de 
collectie zijn op zichzelf al heel bijzon-
der. Je waant je in het decor van een 
film over de negentiende eeuw. Het is 
een uitje waar je – ik spreek uit erva-
ring – ook kinderen een groot plezier 
mee doet. 

Foeke Zeilstra

‘Vogelpracht’ is nog te zien tot en met 9 
januari in Teylers Museum aan het 
Spaarne in Haarlem. Naast het museum 
is een moderne parkeergarage. Zie 
www.teylersmuseum.nl

Witte ibis Amerikaanse witte pelikaan

De zoon van de auteur in Teylers Museum



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202142

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

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

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 

 

 

 

 

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

www.real-estatepartners.nl

Verkoop / Aankoop / Verhuur / Taxaties / Beheer

 

ERVAREN ADVOCATEN 
MET PERSOONLIJKE 
AANDACHT VOOR UW ZAAK

Wilt u een 
vrijblijvend 
gesprek? 
Bel 070-3604449

Op het gebied van Arbeids-, Onderneming- 
en Personen- & Familierecht hebben wij al 
meer dan 30 jaar ervaring.

Lange Voorhout 25  I  2514 EB Den Haag website www.carliadvocaten e-mail info@carliadvocaten.nl

A D V O C A T E N
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Uitgelicht

Issey Miyake, ‘Flying Saucers’, 1994, Kunstmuseum Den Haag. Foto: Alice de Groot

Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan. Wat betreft het Wijkblad Benoor-
denhout is de tijd om te gaan aange-
broken. Het wordt tijd voor iets anders. 
HoutKunst en later Uitgelicht waren de 
titels van mijn columns. Aandacht 
geven aan boeken en kunst. De boeken, 
het liefst geschreven door auteurs uit 
het Benoordenhout. Kunst, soms met 
een link naar onze wijk, in musea in 
Den Haag en verder weg. 

Boeken, oud en nieuw, je kunt er niet 
genoeg van hebben. Overal waar ik 
kom, of het nu in New York, Rome, 
Parijs, Palma de Mallorca, Maastricht, 
Lochem of Den Haag is, ik weet altijd 
waar de goede boekhandel te vinden is. 
Waar je je kunt verliezen in het grote 
aanbod of kunt slieren langs de aange-
prijsde boeken. Je doet ontdekkingen 
tijdens het kijken. In Parijs was ik ooit 
in een boekhandel in de Marais waar 
Elie Wiesel zijn nieuwe boek, ‘D’où 
viens-tu?’ signeerde of ik vond in New 
York een veilingcatalogus met een 
schilderij van Vincent van Gogh, de 
nettenboetsters op Scheveningen! 

Via via kwamen de boeken naar mij 
toe. Zo heb ik hier een drietal boeken 
liggen die ik nog steeds wil lezen, maar 
helaas maar niet aan toe kom. ‘Wij wer-
den geroepen, met de 7 December 
Divisie naar Indië’, ‘Mystica met krom-
zwaard’ (over de reizen van Jenny 
Merkus) en ‘Eens zullen ze ons gelijk 
geven’, dat ik onlangs via Edy Korthals 
Altes te leen kreeg. 

Sommige interviews met auteurs blijven 
je bij, bijzondere onderwerpen passeer-
den de revue. Het boek over de Duits-
Nederlandse journalist Alfred Mozer 
leende ik al meerdere keren uit. Het 
dubbelinterview met Paul Meerts en 
Jaap de Hoop Scheffer over het boek 
van de eerste. Of mijn laatste interview, 
met Minka Kaszó en haar Vereniging 
Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 
- 1945. 

Zonder kunst zou ik niet kunnen leven, 
zeg ik vaak. Zoals die in het Kunstmu-
seum, met de mooie modetentoonstel-
lingen. U zag hiervan vaak de aankon-
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Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

Burgemeester Kolfschotenlaan 61 • 2585 DZ  Den Haag • 070-3263281 • info@brugrecht.nl • www.brugrecht.nl

 

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

specialisten in vastgoedrecht

0 7 0  3 2 4  5 0  5 0  | i n f o @ n a s s a u h u i s . c o m
NassauHuis

Advertentie 2021.qxp_Advertentie  11-07-21  12:10  Pagina 1

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

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

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Foto 070fotograaf

digingen. Muzee Scheveningen, Museum 
Voorlinden, Pulchri Studio, het Van 
Goghmuseum of museum More in 
Gorssel; allemaal parels op zichzelf. 

‘De aarde herinnert zich, 100 nieuwe 
gedichten van Minka Kaszó’
Echt een juweel deze bundeling ge-
dichten. Ik citeer een paar strofes die 
op mij indruk maakten. 
  

Minka zet zich in voor de Vereniging 
Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-
1945. Zoals zij zelf gelukkig zegt: zij ís 
deze vereniging, hart en ziel gaan in 
het maken van de nieuwsbrief. Kin-
deren waarvan de ouders tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gevangen zaten, 
opgepakt werden of nog erger naar een 
concentratiekamp werden gebracht, 
hebben soms hulp nodig, ook al is het 76 
jaar later. Maar het belangrijkste is de 
herkenning, het lotgenootschap. Meer 
informatie is te vinden op verzetskin-
deren.nl. Ook de kleinkinderen kunnen 
lid worden.

Minka Kaszó, De Nieuwe Haagsche 2021, ISBN 
9789460 100956, € 14,95. Verkrijgbaar bij o.a. 
Couvée, De Vries Van Stockum, Douwes en 
Nationaal Monument Oranjehotel.

Willemien de Vlieger-Moll

De wortel

De wortel van de toekomst wordt
gevoed door de geschiedenis
zij die dat veronachtzamen
zijn slechte tuinders voor hun plant.

Men is vrij

Er rusten mensen onder steen
er liggen mensen in een naamloos graf
van velen is de as zelfs weggeblazen
en de gedachte zoek gegaan
toch offerden zij eens hun leven
omdat zij dachten dat het moest
om anderen vrijheid te geven
steeds meer vergeet men hun verhaal
respectloos consumeert, verteert men
gehaast zapt men de dagen door
en zelfs die vlag, die twee minuten 
duren te lang, want men is VRIJ. 
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International Corner
Irene Ruysch joins the Expat Committee
Born in Buenos Aries, Argentina, Irene 
has lived since 1990 in the Netherlands. 
Her Dutch father and Argentinean 
mother met when her father was wor-
king there. When the family moved to 
the Netherlands, Irene was a young 
child and they lived in the Benoor-
denhout. When she started elementary 
school, her family was in Paris. Irene 
returned to Buenos Aires after that and 
remained there for twenty years.

As you can imagine, Irene is quite mul-
tilingual, speaking fluently not only her 
mother’s language Spanish but also 
French, which she learned as a young 
child. She only picked up Dutch upon 
moving to Holland in 1990 and of 
course always had English in the vari-
ous schools she attended. Teaching 
French at the start of her career, Irene 
spent eight years working at Shell. But 
in 2012, she decided to start her own 
business in real estate, as owner of 
Expat Homes Services. In this business 
she works as a property manager and 
real estate agent for owners of houses 
or apartment here in The Hague area, 
but often living outside the Nether-
lands.

Finding that part of this business includ-
ed the organization, coordination and 
supervision of renovations for the own-

ers, Irene has now formed a new com-
pany. While still incorporating the 
work of renovations, she will also man-
age anything to do with one’s relocat-
ing, whether it is across the street or 
across the border. Her site, ireneruysch.
com, gives all the details of her services.

As in almost all the interviews I make, I 
ask the person some questions about 
Dutch life, their hobbies or favorite trav-
el spots. Irene’s hobbies are photogra-
phy, genealogy and quilting, as well as 
recently learning bridge. Her advice for 
expats: ‘Try to learn Dutch if staying 

for a longer time, as speaking the lan-
guage helps one to integrate more eas-
ily.’ Irene and her husband, Hans, enjoy 
travelling in France and Greece, but 
love the fact that there is so much to 
see close at hand in Europe.

With Irene’s experience and back-
ground, she is certainly an ideal addi-
tion to the Expat Committee of the 
Benoordenhout.

Georgia Regnault

Upcoming activities for the Expats 
January 13, 18.00 - 20.00

New Year’s Drink, introducing the Neighbourhood Cafe (WijkCafé), 
every first Thursday of the month. Le Petit Quartier, Van Hoytemastraat 96.

January 2022
A Zoom lecture about the Atlantic Wall.

April 2022
A visit to the ‘Oranjehotel‘ (cancelled in 2020 because of Covid).

July 2 & 3, 2022
After a two-year break, the Atelierroute is being planned for next summer. The committee is now calling on all 
artists and crafters to join in. If interested, please contact the committee at atelierroute@wvbn.nl for details.

Look for all activities on the Facebook page: What’s up Benoordenhout or the website: wvbn.nl.
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Volunteering in The Hague
2021 was declared the National Year 
for Volunteer Commitment with a kick-
off last December by Queen Maxima. 
Approximately 34% of the residents of 
The Hague do some sort of volunteer 
work. Wouldn’t you like to increase 
this percentage? There are many ad-
vantages to volunteering, but the im-
portant ones according to the website 
of Volunteer The Hague are:

• Volunteering can advance your 
career projects.
•	 Volunteering	provides	many	benefits	
for your mental and physical health.
• Volunteering can enhance your per-
sonal growth and give you self-esteem.
• Volunteering can help one make new 
friends and build a community.

To	 find	 out	 more	 about	 volunteering	
for international residents, I met with 
Esther de Groen of the Voor Welzijn 
Haagse Hout (Well-Being Foundation) 
and Tetyana Benzeroual, Project 
Manager of Volunteer The Hague. 

Burenhulp (a project of Voor Welzijn) 
concentrates more on local neighbor-
hood social work, by providing help to 
the elderly, such as chauffeuring, food 
shopping, or simple repairs and advice 
to the 4-23-year-old youth. They have 
about 800 people registered, who are in 
need of some assistance or are willing 
to help. For more information about the 
work of the Welzijn Foundation, or to 
volunteer, do contact Esther de Groen 
at: e.deGroen@voorwelzijn.nl.

But for the expats who have not yet mas-
tered the Dutch language, there are 
many opportunities via Volunteer The 
Hague. This project is under the um-
brella of the Hague PEP, a social services 
organization to help all Hague residents 
as well as volunteer organizations. Their 
project, Volunteering The Hague con-
centrates on matching up international 
organizations with international volun-
teers. Their aim is to build a bridge 
between the Dutch locals and the inter-
national residents.

Tetyana Benzeroual is a very enthusi-
astic and passionate ambassador for 

this organization. Tetyana is Ukrainian-
born, but at age 21, she moved to 
Washington DC for an internship in 
management, then Canada, where she 
worked at York University in Toronto. 
She met her Algerian-born husband 
while there and when he took a posi-
tion	with	the	European	Patent	Office	in	
2015, the Netherlands became their 
home. They have a three-year-old 
daughter. Quite soon after arriving 
here, Tetyana started volunteering, as 
she has always felt that is the way to in-
tegrate into a new society. She hopes 
that many of the readers of this article 

will feel that way too.

On their website, www.volunteerthe-
hague.nl, you can see the various non-
profit	organizations	that	are	searching	
for help. Many of these organizations 
are not only looking for English-
speaking help, but also such languages 
as Arabic, Turkish or Chinese. There 
are positions as diverse as editor for a 
website, working on a farm, computer 
lessons	 teacher,	 fitness	 instructor,	
being a buddy to an ailing person, or 
legal researcher to name a few. When 
writing this article in early September, 
there were 153 volunteer opportuni-
ties listed. There must always be an ap-
propriate	one	that	fits	you.

In October, Volunteer The Hague orga-
nized an online Mix and Match 
Volunteer Job Fair. As Tetyana told me: 
‘Local service organizations were in at-
tendance,	 as	well	 as	 other	 non-profits	
that specialize in a wide variety of ser-
vice areas, including animal care, 
human rights, social justice, refugee 
and migrant assistance, homelessness, 
elderly care, child care, the environ-
ment and so much more.’ Check their 
website for when the next Mix and 
Match will be.

Just remember – you can make a 
difference! 

Tetyana Benzeroual, photo Simone Both
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Borotra en Diemer Kool
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Arthur Diemer Kool was veertien jaar 
oud toen zijn ouders vanuit Den Helder 
naar Den Haag verhuisden. Zijn vader 
werkte bij de marine en was overge-
plaatst naar het ministerie van Oorlog, 
zoals dat toen heette. In Den Helder 
was Arthur pas begonnen met tennis-
sen. Hij sloeg zo hard mogelijk, maar 
wild en onbesuisd.

In Den Haag aangekomen, kreeg hij het 
advies lid te worden van H.L.T.C. 
Leimonias, want daar waren veel goede 
spelers lid. De vereniging speelde op 
Scheveningen waar ze in 1900 een 
eigen park hadden weten te verkrijgen 
- de METS banen - na jarenlang de 
banen gedeeld te hebben op De Bataaf. 
In het voorjaar van 1910 stond daar de 
jonge Arthur dus lekker te meppen. 
Naast hem speelde een ruim tien jaar 
oudere man, Gerard Scheurleer. Deze 
behoorde tot de nationale top in twee 
sporten. Hij had zijn rechtenstudie 
zelfs laten versloffen om te kunnen 
tennissen en hockeyen. Een baan bij 
zijn ooms die de bank Scheurleer & 
Zoonen leidden, ambieerde hij al even-
min. De twee directeuren waren broers 
van zijn jong overleden vader en be-
schouwden Gerard als het zwarte 
schaap van de familie, maar dat kon 
hem niets schelen.

Gerard Scheurleer keek vergenoegd 
naar de jongen die zo stond te knallen 
op de baan naast hem. Er zat veel po-
tentie in, maar de diamant moest hoog-
nodig fiks gepolijst worden. Nadat bei-
den hun potje beëindigd hadden, liep 
Gerard naar de jongen toe en zei: ‘Ik 
kan je tot een groot kampioen maken, 
weet je dat?’ Ze raakten in gesprek. 
Arthur was onder de indruk. Gerard 
legde uit hoe dat dan in zijn werk zou 
moeten gaan. ‘Denk er maar even over 
na. Als je besluit mee te doen, moet je 
mij totaal vertrouwen en gehoorza-
men. Je mag met niemand anders spe-
len dan met mij. Zelfs geen toernooien 
of wedstrijden spelen. Pas als ik je er 
rijp voor acht, mag je tegen andere spe-

lers uitkomen. Als je dat wel zou doen, 
is de kans groot dat je je zelfvertrou-
wen verliest en dan is alles voor niets 
geweest. Je moet immers je techniek 
wat veranderen en ook je spelopvat-
ting. Dat moet eerst een natuurlijk on-
derdeel van je spel worden. Dat moet je 
kunnen uitvoeren zonder erover na te 
denken.’

Dat was voor de jonge knaap slikken. Na 
er een paar nachtjes over geslapen te 
hebben, liet hij Gerard Scheurleer weten 
akkoord te gaan. Zij trainden vijfmaal per 
week, urenlang. Soms gevarieerd, soms 
met een dodelijke monotonie waar 
Arthur eigenlijk niet tegen kon, ongedu-
rig als hij van nature was. Een eerste ten-
nisseizoen verstreek; het hockeyseizoen 
brak aan. Gerard Scheurleer maakte al 
deel uit van een kampioensteam en na-
tuurlijk voegde Arthur zich bij hem. Het 
volgende tennisseizoen hetzelfde liedje. 
Arthur trainde zich suf. Nog steeds mocht 
hij niet met anderen zijn krachten meten. 

Het jaar daarop begon het hem te veel 
te worden. Hij wilde nu eindelijk wel 
een echte wedstrijd spelen. Scheurleer 
maande hem tot geduld. Maar Arthur 
was nauwelijks te stoppen. In oefenset-
jes versloeg hij nu meestal zijn super-
vaste leermeester. 

Met Pasen werd er altijd een groot toer-
nooi gehouden op tennispark De Bataaf. 
Arthur drong aan. Scheurleer gaf met 
een dubbel gevoel toe. Zou hij zijn pupil 
verliezen? Als Arthur het toernooi zou 
winnen, was dat de logische conse-
quentie. Dan was hij uitgeleerd. Als hij 
daarentegen verloor, had hij een reden 
om de jongen langer aan zich te binden. 
De resultaten waren ondubbelzinnig. 
Arthur Diemer Kool won direct met 
overmacht het prestigieuze toernooi. 
‘Oké, dan ook naar de nationale kampi-
oenschappen’, zei Scheurleer.

Daar kwam Arthur Diemer Kool direct al 
in de finale. Zou hij ook de negen jaar 
oudere Otto Blom verslaan? Die had 

Nederland nota bene vertegenwoordigd 
op de Olympische Spelen in Stockholm. 

Blom werd met boter en suiker inge-
maakt. Zo werd Arthur Diemer Kool in 
1912 al op zestienjarige leeftijd kampi-
oen van Nederland, de jongste aller tij-
den. Nadien heeft niemand dat ooit 
kunnen overtreffen. Tom Okker bijvoor-
beeld was negentien jaar oud toen hij 
de beker voor het eerst mocht optillen. 
Scheurleer was zijn pupil kwijt, maar 
een nieuwe dubbelspelpartner rijker.

In 1918 trouwde onze jonge held met 
de even oude Marie Bernardien Bloeme, 
een frêle dametje met een geweldige 
forehand. Ze gingen wonen in de ‘t 
Hoenstraat. Dat is de reden dat dit ver-
haal tot de Benoordenhoutse sportge-
schiedenis gerekend mag worden! Ze 
werden heel gelukkig, kregen vijf doch-
ters en wonnen ook nog eens een serie 
gemengddubbel-toernooien. 

Diemer Kool (1896 - 1959) werd in to-
taal viermaal kampioen in het enkelspel 
en nog veel vaker dubbelkampioen. 
Later ging zijn carrière als bankdirec-
teur voor, hoewel hij nog bijna twee de-
cennia steunpilaar van het vaderlandse 
Davis Cup-team bleef. Zo bijvoorbeeld in 
1925, toen het Nederlandse team in 
Noordwijk het onderspit dolf van de la-
tere cupwinnaars Frankrijk met o.a. we-
reldkampioen Jean Borotra (zie foto), 
waar hij nipt van verloor.

Een van zijn dochters trouwde met de 
zoon van Otto Blom. Vanzelfsprekend 
ging elke nazaat tennissen. Arthurs 
kleindochter Nora werd zelfs wereld-
kampioen bij de veterinnen!

Theo Bollerman

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXXVIII
Arthur Diemer Kool
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Dat kan beter.

• Geen wachttijden voor een consult of operatie

• Zeer ervaren orthopeden, handchirurgen en pijnspecialisten

• Best beoordeelde orthopedische kliniek van Den Haag 

Eisenhower Kliniek
Eisenhowerlaan 77f
2517 KK Den Haag

+31 (0) 70 20 59 800
info@eisenhowerkliniek.nl
www.eisenhowerkliniek.nl

Uw waardering:

9.4

Niet genoeg tijd om uw

klacht te bespreken?
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Het afgelopen jaar zijn wij via alle mo-
gelijke kanalen altijd goed in contact 
gebleven met onze bezoekers. Juist nu, 
in deze periode, waar veel mensen een 
vorm van eenzaamheid ervaren is dit 
zo belangrijk. De behoefte aan een plek 
als Evita Lokaal was sterker dan ooit; 
een vertrouwde plek om samen te 
komen voor uiteenlopende activiteiten, 
een luisterend oor of gewoon voor een 
goede kop koffie. 

Helaas bleven wij nog in de ban van de 
pandemie. Maar wij konden gelukkig, 
met de benodigde maatregelen en de 

start van de vaccinatie, steeds meer. En 
zeker met de komst van de lente, toen 
onze tuindeuren ook weer open kon-
den, hebben wij nog veel meer activi-
teiten kunnen hervatten.

Sociëteit
Naast het hervatten van onze activitei-
ten zijn wij in april begonnen met een 
nieuwe activiteit: de ‘Sociëteit’, een 
ontmoetingsochtend waar eenieder op 
een laagdrempelige manier in contact 
kan komen met gelijkgestemden. Er 
worden sprekers uitgenodigd die ver-
tellen over uiteenlopende onderwer-
pen. Aansluitend wordt het thema on-
derling besproken en sluiten wij af met 
een lichte lunch. Wat een succesvolle 
aanwinst voor ons Lokaal die wij hope-
lijk nog lang zullen voortzetten! 

Huis van de Wijk
Inmiddels kijken wij alweer naar het 

nieuwe jaar en uiteraard blijven wij, 
ook in 2022, DE ontmoetingsplek van 
de wijk en hopen wij u allen weer te 
morgen begroeten. Als Huis van de 
Wijk proberen wij ook echt een thuis in 
de wijk voor u te zijn! Bij ons kunt u 
ook in 2022 weer schilderen, u aanslui-
ten bij onze leesclub(s), wandelen op 
de maandagmiddag, Tai Ji beoefenen, 
onze informatieve lezingen bijwonen 
of aanschuiven bij de maandelijkse Pan 
op tafel of de herenlunch. Maar wij 
hebben veel meer en vaak ook nieuwe 
activiteiten voor u in petto. Voor het 
complete, actuele aanbod van onze ac-
tiviteiten kunt u kijken op onze website 
of binnenlopen voor meer informatie.  

Voor nu wensen wij u een feestelijke 
decembermaand en al het goeds voor 
2022!

Tot snel in het Evita Lokaal!

Evita Lokaal van 2021 naar 2022

Voor Welzijn heeft een overzicht ge-
maakt van alle activiteiten die bij hen 
en op de Sociale Kaart Den Haag be-
kend zijn. Dit overzicht is bedoeld voor 
alle inwoners van het Benoordenhout. 
U kunt het activiteitenoverzicht vanaf 
31 december 2021 ophalen bij de vol-
gende locaties in de wijk:

Evita Lokaal
Van Alkemadelaan 309A, 
2597 AJ Den Haag

Tennisclub WW
Van Hogenhoucklaan 35, 
2596 TA Den Haag

Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 
2597 GW Den Haag

Boekhandel Couvée
Benoordenhaeghe- Van Hoytemastraat 
66, 2596 ES Den Haag

Het Huis Nebo
Floris Arntzeniusplein 65
2597 SP Den Haag

Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89-91, 
2596 TC Den Haag

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om 
het overzicht op te halen op een van de 
bovenstaande locaties, dan kunt u con-
tact opnemen met Jaap de Wit 
(Opbouwwerker Voor Welzijn), tel. 06-
19044457, of Daisy Krommenhoek 
(Ouderenconsulent Voor Welzijn), tel. 
06-42708956.

Wilt u het overzicht digitaal ontvangen, 
dan kunt u mailen naar:
j.dewit@voorwelzijn.nl of 
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl. 

Wij raden u aan contact op te nemen 

met de desbetreffende organisatie/lo-
catie als u een activiteit wilt bezoeken, 
onder andere vanwege de geldende 
coronamaatregelen. 

Activiteiten
Activiteitenoverzicht voor jong & oud in het Benoordenhout

Wandelgroep van Evita
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Gevraagd: LP Collecties!
Grammofoonplaten verzamelingen uit de periode 1950 tot 

1975, KLASSIEK (Bach, Mozart...), Jazz, Pop/Rock. LP 
verzamelaar uit Den Haag

Bel aub 06 811 865 30 / 070 362 07 44
klassieke.grammofoonplaten@gmail.com

Woonatelier Horus
Nu ook verkoop van bamboe parket

www.bambootouch.com
Breitnerlaan 107

geopend: don-zat van 12 tot 17 uur
en op afspraak: 06 454 241 270

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

Yin Yoga bij Feel Fit
Reken af  met de hectische afgelopen maanden! 

Doe mee met onze nieuwe Yin Yoga lessen: een zachte, 
ontspannen en  meditatieve vorm van Yoga. 

Info: magdaoord@kpnmail.nl of 06-53685547 of kijk op 
www.feelfitdenhaag.nl 

Pilates bij Feel Fit en meer
 Het jaar 2022: werken aan je gezondheid…   

                   In onze uitstekend geventileerde zaal geven wij 
Pilates, BBB, Bodyshape, Feel Fit Man, Stretch&Shape, 

Yin Yoga  en buitentrainingen in Clingendael. 
Info: magdaoord@kpnmail.nl of 06-53685547 of kijk op 

www.feelfitdenhaag.nl 

Reiki & Zo Benoordenhout
Voor iedereen die even een extra steuntje in de rug kan gebruiken. 
Ook zeer geschikt voor tieners die niet zo’n zin hebben in praten 
maar wel wat hulp kunnen gebruiken. Een krachtige combinatie 

van Reiki en coaching gericht op snel resultaat
Geen wachtlijst. Afspraak binnen 2 weken (ook in de weekenden 

en/of avonduren) www.reikienzobenoordenhout.com
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Wit begint en bereikt een gewonnen stelling.  

Oplossing probleem 173: 1….  Th3+ 2.Kf4 Tf3+! 3.Dxf3 De5mat 
(Stolz-Pilnik, Saltsjöbaden 1952)

Oplossingen 
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 
165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers wor-den 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 café Donker & Blond, Javastraat 142.

Schaakprobleem 174                                              Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 174 
X 

ABCDEFGHY 
8-tr-+r+k+( 
7+-+-+pzpp' 
6psNpwq-sn-+& 
5+-+pvl-+-% 
4-+-+-+l+$ 
3+-+L+-vL-# 
2PzPPwQ-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Wit begint en bereikt een gewonnen stelling. 
 
Oplossing probleem 173: 1….  Th3+ 2.Kf4 Tf3+! 3.Dxf3 De5mat (Stolz-Pilnik, Saltsjöbaden 1952) 
 
 
 

Foto 070fotograaf
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Wijkvereniging Benoordenhout
Sonderdankstraat 27 - 2596 SB Den Haag
Website www.wvbn.nl
Twitter @wvbn.nl
Facebook facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout
Bankgegevens NL34INGB0003804427 - t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh
voorzitter@wvbn.nl

Secretaris
Marleen Schrama
secretaris@wvbn.nl
 
Penningmeester
John Boss
penningmeester@wvbn.nl

Commissie Ruimtelijke ordening
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Verkeer en Vervoer 
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade-de Laat de 
Kanter
groen@wvbn.nl

Cultuur
Hanne Vries-de Charro 
joe@wvbn.nl

Internationals
Evangelia Avloniti
joe@wvbn.nl

Evenementen
evenementen@wvbn.nl

Jeugd, sport en vrijwilligers
André van den Heuvel 
joe@wvbn.nl

Ouderen
Willem Beaumont 
joe@wvbn.nl

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld
06 - 477 871 09
voorzitterCCB@wvbn.nl

Buurtpreventie WhatsApp
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

St. DuurSaam Benoordenhout
Evert van Holthoon, voorzitter
www.duursaambenoordenhout.nl

Vrijwilliger worden 
Mail naar vrijwilligers@wvbn.nl

Lid worden 
van de wijkvereniging en/of van
ContactClub Benoordenhout, ga naar
www.wvbn.nl en klik op ‘lid worden’

Ledenadministratie    
Mirjam Kroemer    
070 - 324 03 07
leden@wvbn.nl

Iets melden op de site
Aanleveren van nieuws en activiteiten 
kan via www.wvbn.nl , klik op ‘nieuws 
aanleveren’ 

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

Welzijnsorganisatie Voor Welzijn
Voor informatie en gratis advies over 
werk, inkomen, zorg, participatie en 
welzijn.
Spreekuur elke dinsdag van 10.00 - 
12.00 uur. 
U kunt bellen 070 - 205 25 44 
of mailen spreekuur.benoordenhout@
voorwelzijn.nl
Op andere dagen: 070 - 205 24 50

Ouderenconsulent Benoordenhout   
Wijkcentrum Bezuidenhout
Voor Welzijn 070 - 205 25 60
www.voorwelzijn.nl
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl

Telefooncirkel 55+
Joannemie van Dijk
j.vandijk@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur:
070 - 347 74 98

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

De Luisterlijn
070 - 345 45 00   www.deluisterlijn.nl

Jongerenhulp 
Gratis jongerenhulp 
www.jongerenhulponline.nl

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
buurthuis@hdmonline.nl

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
www.denhaagdoetburenhulp.nl 

Boodschappen 
begeleidingsdienst(BBD)
070 - 364 66 61   www.bbddenhaag.nl

De Zonnebloem Haagse Hout
Coenraad Vrouwenvelder
070 - 365 54 58

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

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

Klachten overlast
070 - 353 58 56

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

Dierenambulance Den Haag 
070 - 328 28 28 
‘s Nachts alleen voor spoedgevallen
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Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag, telefoon +31 (0)70 314 30 00, www.beeuwkes.nl

BEEUWKES MAKELAARDIJ IS DE EXPERT VOOR AAN- EN VERKOOP, 
TAXATIES, VERHUUR, VASTGOEDBEHEER EN CONSULTANCY.

BEEUWKES MAKELAARDIJ 
ONTZORGT U VOLLEDIG BIJ HET 

AANKOPEN VAN EEN NIEUWE WONING!

Het zoeken naar de juiste woning vraagt om een deskundige aanpak. Lokatie, bestemmingsplan, 
ontwikkelingen in de omgeving, juridische- en milieu aspecten zijn zaken die wij voor u 

onderzoeken en met u bespreken.

Tevens helpen wij u, op basis van een nauwkeurig waarde-onderzoek, met het juist inschatten van 
de marktwaarde van een mogelijke nieuwe woning. Wij zoeken gericht naar een geschikte woning, 
voeren bezichtingen uit, onderhandelen en controleren alle documenten en begeleiden u door het 

gehele aankoopproces. Na aankoop staan wij voor u klaar voor eventuele nazorg

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend aankoopgesprek. 

De foto’s zijn een greep uit recent aangekochte woningen.



Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Is het nu het juiste moment om mijn huis te verkopen? Wat is mijn huis 
waard? Wat is de ideale tactiek? Als geselecteerd partner van Baerz & Co, 
een kwaliteitsnetwerk van prestigieuze Nederlandse woningmakelaars, 
geven wij woningen optimale aandacht. In heel Nederland én wereldwijd. 
Maar onze expertise begint lokaal. Met aandacht voor ú. Met een persoonlijk 
gesprek. Weet dat wij voor u klaarstaan. Face to face, telefonisch of virtueel.

Het is tijd voor expertise.

Irma Postma

Nicole Vrolijk

Monique Muller
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