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Beste buurtgenoten,

Toen wij met onze kinderen van twee en vier jaar oud in 2000 in de 
wijk kwamen wonen, waren wij in onze straat een van de weinige jon-
ge gezinnen. ‘Maar… de wijk is aan het verjongen!’, vertelden ze mij op 
het consultatiebureau (en zij konden het weten). Inmiddels is die voor-
spelling uitgekomen: nu is bijna een kwart van onze wijkgenoten jon-
ger dan 19 jaar. Toch komt deze groep vaak minder aan bod in het wijk-
blad. Dit nummer brengt daar verandering in: speciaal voor onze 
jongere wijkgenoten zijn er nu twee kinderpagina’s met weetjes over 
de wijk, moppen, puzzels en raadsels, waarbij ook de kinderen zelf aan 
het woord komen. 

In dit nummer vindt u ook een interview met een jonge wijkgenoot die 
zomaar een bijzonder wereldrecord vestigde. Lees meer over de intel-
ligente roek in Buurtvogels en over het Damesleesmuseum in Uitge-
licht. Laat u inwijden in de geheimen van LinkedIn en kom meer te we-
ten over de grootse Nederlandse Olympiër aller tijden, afkomstig uit 
ons eigen Benoordenhout.

Daarnaast is er gelukkig weer veel te doen in onze wijk en dat ziet u 
terug in het blad. U vindt informatie over lezingen van het CCB, Duin-
zichtgesprekken en muziekuitvoeringen. Wilt u liever naar buiten? Doe 
dan mee met Parklopen of u laat u inspireren tot een herfstwandeling.

Ik wens u een kleurrijke herfst toe!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
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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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Bovenaan het verlanglijstje van de wijk-
vereniging ten behoeve van de aan-
staande gemeenteraadsverkiezingen staat 
een volwaardige bibliotheek in de wijk 
die niet meer alleen een uitleenplaats 
voor boeken is, maar ook als sociaal-
educatief en cultureel centrum dient. 
Een locatie bij uitstek om ook het nieuwe 
wijkcentrum in onder te brengen! 

Wijkcentrum
Het wijkcentrum aan de Bisschopstraat 
is jarenlang met veel moeite door de 
wijkvereniging in de lucht gehouden, 
maar recent zijn wij helaas tot de con-
clusie gekomen dat het niet meer gaat. 
Met ingang van 1 januari aanstaande is 
de huur opgezegd. Er is dan geen wijk-
centrum meer in de wijk, noch een 
openbare maatschappelijke ruimte. 
Dat is niet zozeer omdat er geen be-
hoefte aan zou zijn, maar vanwege 
praktische problemen voor de wijkver-
eniging met de locatie in de Bisschop-
straat. Daar zijn grote investeringen 
nodig om iets aan de slechte ventilatie 
en de geluidsoverlast te doen. Daar-
naast is het pand in ieder opzicht geda-
teerd en daarmee niet meer aantrekke-
lijk. De omvang van de benodigde 
investeringen is niet door de wijkver-
eniging te dragen. Ook de exploitatie 
van het wijkcentrum is niet meer rond 
te krijgen vanwege de personeelskosten 
en is daardoor blijvend verlieslatend. 

Een van de redenen om de huur op te 
zeggen – en misschien wel de belangrijk-
ste – is dat de wijkvereniging een taak 
heeft opgepakt die niet bij haar hoort. De 
welzijnsorganisatie Voor Welzijn exploi-
teert een drietal goed geoutilleerde wijk-
centra in de andere wijken van het 
Haagse Hout en de enige wijk die dat niet 
heeft is de onze. Wij worden door Voor 
Welzijn verwezen naar dat van Maria-
hoeve. Niet vreemd dat onze wijkbewo-
ners daar geen gebruik van maken. 
Daarom heeft de wijkvereniging in het 
verleden deze taak wel opgepakt, maar 
eigenlijk is Voor Welzijn aan zet. 

Bibliotheek
Het Benoordenhout had in het verle-
den een bibliotheek, maar die is in 
2012 wegbezuinigd. Wij hebben dan 
ook zeer verheugd gereageerd op de 
oproep van wethouder Van Asten om 
de bibliotheek weer terug te brengen 
in de wijk. Welzijnsorganisatie Voor 
Welzijn heeft een werkgroep ingericht 
die aan het onderzoeken is wat er dient 
te gebeuren om een bibliotheek nieuwe 
stijl, zoals bedoelt in de bibliotheekwet, 
in de wijk te krijgen en heeft de wijk-
vereniging daarbij betrokken. 

De bibliotheekwet (Wsob) uit 2015 
heeft het doel van het openbare biblio-
theekwerk geherdefinieerd. In haar be-
leidsvisie 2015 -2021 ‘Bibliotheek in 
Beweging’ heeft de Bibliotheek Den 
Haag de wettelijke functies van de bi-
bliotheek die bijdragen aan de per-
soonlijke ontwikkeling en verbetering 
van de maatschappij naar de Haagse si-
tuatie vertaald. 

Het doel van de openbare bibliotheek is 
nu niet meer alleen beperkt tot de klas-
sieke uitleenfunctie van boeken. De bi-
bliotheek nieuwe stijl is behalve een 
centrum dat toegang geeft tot informatie 
ook een locatie waar culturele, maat-
schappelijke en educatieve activiteiten 
kunnen plaatsvinden. De bibliotheek is 
daarmee een centraal punt voor alle 
wijkbewoners waar ieder het zijne/hare 
kan vinden en doen. Bij de verwezenlij-
king ervan zijn vier partijen van belang: 
de gemeente, het stadsdeel Haagse Hout, 
Voor Welzijn en de wijkvereniging. De 
gemeente zal de hoofdsponsor zijn want 
de bibliotheek zal deel uitmaken van de 
Haagse Bibliotheekorganisatie die door 
de gemeente gesubsidieerd wordt. Ook 
het stadsdeel Haagse hout is betrokken 
want deze staat voor onze belangen. Het 
is de taak van Voor Welzijn om ervoor te 
zorgen dat er een wijkcentrum in de 
wijk komt. Daarom is zij hierbij betrok-
ken en dient zij haar verantwoordelijk-
heid te nemen. 

Het is aldus van belang om dit onder-
werp op de agenda te krijgen van de 
Haagse politieke partijen. Zij bepalen 
of een bibliotheek er komt, maar eerst 
zijn wij als kiezers aan zet. Onze biblio-
theek/wijkcentrum dient in het Haagse 
coalitieakkoord te staan. 

De vierde partij die hier een rol speelt 
is de wijkvereniging. Niet alleen kun-
nen alle wijkbewoners gebruik maken 
van de bibliotheekdiensten, ook kan de 
wijkvereniging er activiteiten huisves-
ten. De wijkvereniging wil haar financi-
ele steentje bijdragen en heeft hiervoor 
gelden gereserveerd. 

De wijkvereniging wordt gemotiveerd 
door een aantrekkelijk toekomstig per-
spectief. De bibliotheek/ het wijkcen-
trum:

- zal aantrekkelijk zijn voor alle doel-
groepen, inclusief de veertig procent 
‘internationals’ van onze wijk;
- zal een centrum worden met maat-
schappelijke en educatieve activiteiten, 
zoals deze in bibliotheken nieuwe stijl 
plaatsvinden;
- zal ruimte bieden voor activiteiten op 
het gebied van kunst en cultuur van en 
voor wijkbewoners;
- zal de centrale plaats worden voor de 
wijkvereniging en haar activiteiten;
- en qua locatie wordt gedacht het deel 
uit te laten maken van het vernieuwde 
winkelcentrum Duinzigt.

Hiermee wordt er weer geïnvesteerd in 
onze wijk. Met z'n allen kunnen we de lo-
kale politiek op het belang hiervan wij-
zen. De wijkvereniging ziet het zitten.

Chance Pennington de Jongh

Van de voorzitter
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slijpwerkzaamheden of een nieuw  
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Hodie Mihi, Cras Tibi Uitvaartverzorging richt zich op het 
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 
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In de juni-editie van dit wijkblad ver-
telden wij u over de brief die de wijk-
vereniging naar de Ombudsman Den 
Haag heeft gestuurd. Die brief behelsde 
het verzoek om te helpen om tot een 
passende oplossing te komen voor de 
opheffing van buslijn 18 en het inkor-
ten van de route van buslijn 20. Door 
die aanpassingen in het openbaar ver-
voer heeft onze wijk als enige Haagse 
wijk al bijna drie jaar geen recht-
streekse verbinding meer met het cen-
trum van Den Haag en zijn twee buur-
ten in onze wijk verstoken van 
fatsoenlijk openbaar vervoer.

De Ombudsman Den Haag heeft eind 
juni 2021 een overleg georganiseerd 
met vertegenwoordigers van de wijk-
vereniging en de gemeente Den Haag, 
met als doel om te leren van het verle-
den en afspraken te maken voor de toe-
komst zodat er alsnog een passende 
oplossing gevonden kan worden voor 
de opheffing van buslijn 18. De Ombuds-
man signaleerde vier elementen voor 
het vervolgproces en gaf aan dit traject 
nauwlettend te zullen volgen:

1. Tijdig informeren van wijkbewoners 
en de wijkvereniging over plannen die 
de buurt raken.
2. Duidelijkheid vooraf over wat ver-
staan wordt onder passend vervoer. 
3. Helderheid over de voorwaarden bij 
participatie (zoals geen onderzoek 
doen zonder medeweten van de wijk-
vereniging, voldoende informatie bie-
den om de mogelijke varianten te be-
spreken, mee laten doen van experts 
zoals ROVER in de samenwerking).
4. Duidelijkheid over de rolverdeling 
tussen MRDH en de gemeente.

Deze vier elementen staan centraal in 
het vinden van een passende oplossing 
voor de opheffing van buslijn 18. Het be-
leidskader Mmmove! van de Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

vormt daarbij de basis. Mmmove! staat 
voor ‘Meer Maatwerk in Mobiliteit en 
Openbaar Vervoer’. Daaruit volgt ook dat 
de MRDH – op verzoek van de gemeente 
– een mobiliteitsmakelaar kan aanleve-
ren die adviseert welke maatwerkoplos-
sing het beste bij onze vraag past. 

We zijn gestart!
Half augustus 2021 vond het startover-
leg plaats met vertegenwoordigers van 
de wijkvereniging, ROVER, de gemeente 
en de mobiliteitsmakelaar van MRDH. 
De wijkvereniging gaf daarbij aan dat 
we niet direct over oplossingen willen 
praten, maar vooraleerst behoefte heb-
ben aan feiten. De feiten moeten de 
basis zijn voor de oplossing(en). Feiten 
die de wijkvereniging in ieder geval wil 
betrekken bij het vinden van een pas-
sende oplossing zijn: 

1. De in- en uitstapcijfers van de haltes 
van buslijn 18 in het laatste 
vervoersjaar. 
2. Uitkomsten van het uitgevoerde ver-
voerbehoefte onderzoek onder 
wijkgenoten.
3. Huidige ov-situatie (die in de tus-

sentijd verder verslechterd is door het 
weghalen van sneldiensten op de 
Benoordenhoutseweg, maar ook het 
inperken van dienstregelingen van-
wege COVID-19); 
4. (Toekomstige) demografische 
ontwikkelingen. 

Een andere belangrijke voorwaarde van 
de wijkvereniging was een bezoek aan 
het Benoordenhout, zodat betrokkenen 
zelf konden ervaren waarom we zo ont-
stemd zijn over het openbaar vervoer in 
onze wijk. Zo gezegd, zo gedaan. We 
spraken vrijdag 27 augustus af bij de 
bushalte op de Josef Israelslaan en lie-
pen van daaruit via de Weissenburch-
straat en de Wassenaarseweg naar het 
verzorgingshuis NEBO en terug. Dat is 
de maximale afstand die wijkgenoten 
moeten afleggen om bij de dichtstbij-
zijnde bushalte van buslijn 20 te komen. 
Wij deden daar heen en terug ruim 45 
minuten over. 

De komende maanden gaan we gezamen-
lijk op zoek naar een passende oplossing. 
Daarover zult u vanuit de gemeente maar 
ook vanuit de wijkvereniging de ko-
mende tijd meer horen. Hou onze web-
site in de gaten voor de laatste ontwikke-
lingen. En tot slot willen wij u vragen om 
met ons vooruit te kijken en te zoeken 
naar een passende oplossing. Laten we 
dit zien als een nieuwe kans. Alvast dank 
voor uw medewerking!

Commissie Ruimtelijke Ordening

De Commissie Ruimtelijke Ordening 
heeft twee nieuwe leden. Hieronder 
stellen zij zich voor. 

Vertel iets over jezelf?
Wij zijn eind mei 2021 verhuisd naar 
een mooi appartement op het ‘eiland’ 
aan de Van Hogenhoucklaan. Een hele 
fijne plek met uitzicht op de sportvel-
den en Arendsdorp. De omgeving en de 
stad ken ik goed, want ik ben geboren 
en getogen in Leidschendam. Ik ben ge-
trouwd en wij hebben een zoon van 24 
die binnenkort aan de Breitnerlaan gaat 
wonen. Mijn vrije tijd besteed ik het 
liefst aan fietsen, golf en (telemark)
skiën. Daarnaast luister ik vaak en graag 
naar muziek van David Bowie.

Waarom interesse voor ruimtelijke 
ordening?
Mijn interesse voor RO zit er al heel 
lang in. Ik heb architectuur en steden-
bouw gestudeerd in Delft, en stedelijke 
ontwikkeling aan de Erasmus. Eerst 
heb ik gewerkt als architect en later als 
(project)manager gebiedsontwikkeling 
bij overheden. Daarna was ik adviseur 
op de gebieden RO en mobiliteit en te-
genwoordig werk ik ook als docent/on-
derzoeker aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Vooral de wisselwerking 
tussen mobiliteit en stedelijke plan-
ning boeit mij erg. Ik heb een concept 

voor duurzame stedelijke planning 
ontwikkeld, Hybrid Oriented Develop-
ment (HOD) waarin de fiets een cen-
trale rol heeft. Vanuit mijn eigen be-
drijf doe ik advieswerk en geef ik 
workshops in buitenlandse steden. 

Wat is jouw mooiste plek in het 
Benoordenhout en wat is jouw favo-
riete vervoermiddel?
Arendsdorp is erg prettig om doorheen 
te lopen en zeker ook de oude ‘koepel’ 
vind ik prachtig. Mijn favoriete ver-
voermiddel is de fiets. Binnen tien mi-
nuten ben je daarmee op het strand, in 
de binnenstad of op het station. 

Waarom wilde je actief worden voor 
de RO-commissie?
Tijdens de verbouwing van ons huis 
viel het wijkblad in de bus met een op-
roep voor nieuw bestuurslid RO. Dat 
leek mij een goede stap om bij te dra-
gen aan de wijk en om snel andere 
wijkgenoten te leren kennen. 

Wat zijn de grootste uitdagingen op 
het gebied van RO voor onze wijk?
Ik zie als grootste uitdaging de transi-
tie naar een duurzame wijk en duur-
zame mobiliteit, waarbij het karakter 
van de wijk behouden blijft.

Vertel iets over jezelf?
Geboren als Haags oorlogskind heb ik 
op de fiets van Marlot naar de middel-
bare school op de Laan van Meerder-
voort de wijken Clingendael en Duin-
zigt gebouwd zien worden. Na mijn 
rechtenstudie vond ik een baan bij Bank 
of America in Amsterdam. Na San 
Francisco, Singapore, Londen, Bahrein 
en later als fondsenmanager in München 
en Nederland woonde ik met mijn 
vrouw nog tien jaar in Frankrijk. Onze 
drie kinderen en negen kleinkinderen 
wonen in Nederland en waren blij toen 
wij in 2019 na tientallen jaren naar 
Den Haag terugkwamen.

Wat is jouw mooiste plek in het 
Benoordenhout?
Vanuit onze flat aan de Cees Laseurlaan 
is het maar een paar stappen naar park 
Clingendael, de parel van het 
Benoordenhout, dat door een gril van 
een bejaarde dame ooit aan Wassenaar 
werd toebedeeld. 

Wat is jouw favoriete vervoermiddel?
Als pensionado verplaats ik mij het 
liefst met de auto. Verder vind ik de 
wens van de gemeente om het autover-
keer terug te brengen lastig te rijmen 
met de afbraak van het openbaar ver-
voer in onze wijk. 

Waarom wilde je actief worden voor 
de RO-commissie?
De toenemende bevolkingsgroei brengt 
met zich dat de sociale voorzieningen en 
de openbare ruimte onder druk komen 
te staan. De overheid komt voor steeds 
grotere uitdagingen te staan en heeft be-
hoefte aan vruchtbare ideeën vanuit de 
burgerij. Onze wijkvereniging, met haar 
gedreven en ervaren vrijwilligers, is een 
gerespecteerde vruchtbare bodem en 
daar wil ik mijn gezond verstand en er-
varing inzetten.

Wat is de grootste uitdaging op het 
gebied van RO voor onze wijk?
Ik zie de voorgenomen sluiting van het 
Bronovoziekenhuis als de grootste uit-
daging voor onze wijk en daarbuiten.
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Ruimtelijke ordening
Samen op zoek naar een passende ov-oplossing 

Twee nieuwe RO-leden 

vlr. dhr. E. B. (gemeente), mevr. N. E. (gemeente), 
dhr. R. de Beer (mobiliteitsmakelaar MRDH), 
mevr. E. Molenaar (RO Commissie), dhr. A. van 
der Heijden (ROVER) en dhr. G. de Meester (RO 
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Gerko de Meester
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In de juni-editie van dit wijkblad ver-
telden wij u over de brief die de wijk-
vereniging naar de Ombudsman Den 
Haag heeft gestuurd. Die brief behelsde 
het verzoek om te helpen om tot een 
passende oplossing te komen voor de 
opheffing van buslijn 18 en het inkor-
ten van de route van buslijn 20. Door 
die aanpassingen in het openbaar ver-
voer heeft onze wijk als enige Haagse 
wijk al bijna drie jaar geen recht-
streekse verbinding meer met het cen-
trum van Den Haag en zijn twee buur-
ten in onze wijk verstoken van 
fatsoenlijk openbaar vervoer.

De Ombudsman Den Haag heeft eind 
juni 2021 een overleg georganiseerd 
met vertegenwoordigers van de wijk-
vereniging en de gemeente Den Haag, 
met als doel om te leren van het verle-
den en afspraken te maken voor de toe-
komst zodat er alsnog een passende 
oplossing gevonden kan worden voor 
de opheffing van buslijn 18. De Ombuds-
man signaleerde vier elementen voor 
het vervolgproces en gaf aan dit traject 
nauwlettend te zullen volgen:

1. Tijdig informeren van wijkbewoners 
en de wijkvereniging over plannen die 
de buurt raken.
2. Duidelijkheid vooraf over wat ver-
staan wordt onder passend vervoer. 
3. Helderheid over de voorwaarden bij 
participatie (zoals geen onderzoek 
doen zonder medeweten van de wijk-
vereniging, voldoende informatie bie-
den om de mogelijke varianten te be-
spreken, mee laten doen van experts 
zoals ROVER in de samenwerking).
4. Duidelijkheid over de rolverdeling 
tussen MRDH en de gemeente.

Deze vier elementen staan centraal in 
het vinden van een passende oplossing 
voor de opheffing van buslijn 18. Het be-
leidskader Mmmove! van de Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

vormt daarbij de basis. Mmmove! staat 
voor ‘Meer Maatwerk in Mobiliteit en 
Openbaar Vervoer’. Daaruit volgt ook dat 
de MRDH – op verzoek van de gemeente 
– een mobiliteitsmakelaar kan aanleve-
ren die adviseert welke maatwerkoplos-
sing het beste bij onze vraag past. 

We zijn gestart!
Half augustus 2021 vond het startover-
leg plaats met vertegenwoordigers van 
de wijkvereniging, ROVER, de gemeente 
en de mobiliteitsmakelaar van MRDH. 
De wijkvereniging gaf daarbij aan dat 
we niet direct over oplossingen willen 
praten, maar vooraleerst behoefte heb-
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bushalte op de Josef Israelslaan en lie-
pen van daaruit via de Weissenburch-
straat en de Wassenaarseweg naar het 
verzorgingshuis NEBO en terug. Dat is 
de maximale afstand die wijkgenoten 
moeten afleggen om bij de dichtstbij-
zijnde bushalte van buslijn 20 te komen. 
Wij deden daar heen en terug ruim 45 
minuten over. 

De komende maanden gaan we gezamen-
lijk op zoek naar een passende oplossing. 
Daarover zult u vanuit de gemeente maar 
ook vanuit de wijkvereniging de ko-
mende tijd meer horen. Hou onze web-
site in de gaten voor de laatste ontwikke-
lingen. En tot slot willen wij u vragen om 
met ons vooruit te kijken en te zoeken 
naar een passende oplossing. Laten we 
dit zien als een nieuwe kans. Alvast dank 
voor uw medewerking!
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ontwikkeld, Hybrid Oriented Develop-
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drijf doe ik advieswerk en geef ik 
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Benoordenhout en wat is jouw favo-
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wijkgenoten te leren kennen. 

Wat zijn de grootste uitdagingen op 
het gebied van RO voor onze wijk?
Ik zie als grootste uitdaging de transi-
tie naar een duurzame wijk en duur-
zame mobiliteit, waarbij het karakter 
van de wijk behouden blijft.

Vertel iets over jezelf?
Geboren als Haags oorlogskind heb ik 
op de fiets van Marlot naar de middel-
bare school op de Laan van Meerder-
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Benoordenhout, dat door een gril van 
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gedreven en ervaren vrijwilligers, is een 
gerespecteerde vruchtbare bodem en 
daar wil ik mijn gezond verstand en er-
varing inzetten.

Wat is de grootste uitdaging op het 
gebied van RO voor onze wijk?
Ik zie de voorgenomen sluiting van het 
Bronovoziekenhuis als de grootste uit-
daging voor onze wijk en daarbuiten.
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Het corona-tijdperk blijft voor enige 
onzekerheid zorgen. Maar ik ga ervan 
uit dat onze geplande excursies van 7 
september naar het Cobra Museum in 
Amstelveen en van 4 oktober naar Die-
rentuin Blijdorp wel zijn doorgegaan, 
evenals op 25 september de Pannen-
koekenmaaltijd en op 16 september de 
Zoom-lezing ‘Spiegeltje… spiegeltje… 
aan de wand’ van Marjolijn van Delft. 
Jammer genoeg kon de fysieke lezing 
‘Van Indonesische urn tot Indisch mo-
nument’ van Elsbeth Locher-Scholten 
op 21 oktober geen doorgang vinden; 
die lezing is een maand verzet, naar 18 
november. 

De komende weken zijn naast die le-
zing ook de volgende activiteiten ge-
pland. Woensdagmiddag 20 oktober 
geeft Marjolijn van Delft de Zoom-
lezing ‘De kunst ligt op straat’, over 
straatkunst in Den Haag. Zaterdag 30 
oktober om 18.30 uur is er een 
Italiaanse maaltijd gepland in Chateau 

Bleu. Wij zijn verder van plan om begin 
november naar de tentoonstelling ‘Vogel-
pracht’ in het Teylers Museum in Haarlem 
te gaan; de exacte datum stond op het 
moment waarop ik dit schreef nog niet 
vast. Op 16 december geeft Jaap de 
Hoop Scheffer, onder meer oud-secre-
taris-generaal van de NAVO, de lezing 
‘Een wereld met twee supermachten; O 
Europa, let op uw saek’ houden. De le-
zingen van 18 november en 16 decem-
ber worden in het ANWB-gebouw ge-
houden.  

Dan nog een verzoek aan u, lezers. Het 
organiseren van excursies is, hoe be-
vredigend ook, voor één persoon te 
veel werk. Hopelijk voelt een wijkge-
noot ervoor om de daarvoor vereiste 
werkzaamheden met Gonne Palm te 
verdelen. Mocht u interesse hebben, 
dan kunt u zich tot Gonne (070-
3241978) of tot ondergetekende wen-
den. Mocht u eerst meer willen weten, 
dan kan dat natuurlijk ook. 

CCB-lezingen zijn gratis voor leden en 
donateurs van de CCB. Als u geen lid of 
donateur van de CCB bent, kunt u ook 
deelnemen, maar dan tegen betaling 
van € 5 per lezing. Beter is het natuur-
lijk als u lid of donateur van de CCB 
wordt, voor slechts € 9,50 per jaar 
(naast de contributie van € 12,50 die u 
voor uw lidmaatschap van de wijkver-
eniging moet betalen). Dan kunt u im-
mers ook aan onze andere activiteiten 
(excursies en diners) deelnemen. U 
kunt zich als lid of donateur bij Mirjam 
Kroemer opgeven. Dat kan op vier ma-
nieren: via de website van de wijkver-
eniging www.wvbn.nl, of per e-mail 
naar leden@wvbn.nl, of per post naar 
Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den 
Haag, of per telefoon 070 32 40 307. 

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

De tentoonstelling Vogelpracht in het Teylers Museum

Slim Wonen
met zorgtechnologie

Sa�er

Voor wijkbewoners beschikt Maison Gaspard de Coligny over 
verschillende diensten, zoals het Wel Thuis lidmaatschap.

Nieuw is de uitleenservice Slim Wonen met zorgtechnologie
Via de Slim Wonen uitleenservice kunt u handige hulpmiddelen 
lenen die u in het dagelijks leven kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
een digitale deurspion voor een veiliger gevoel in huis, een 
seniorentablet of smartphone met extra grote toetsen en 
verschillende alarmeringsmogelijkheden. Als u het artikel na 
de leentermijn wilt aanscha�en, krijgt u via Sa�er als Wel 
Thuis lid korting op de aanschafprijs. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van zorgtechnologie 
zodat ook u comfortabeler in uw huis kunt blijven wonen? 
In Maison Gaspard de Coligny kunt u kennis maken met Slim 
Wonen met zorgtechnologie en zien hoe deze hulpmiddelen 
werken. Onze opgeleide vrijwilligers en de coördinatoren 
Wel Thuis begeleiden u hierbij en u kunt het hulpmiddel thuis 
uitproberen.

Meer informatie over Slim Wonen met zorgtechnologie?
Maak dan een afspraak via de receptie van Maison Gaspard de Coligny: tel. 070-3747200

Bezoekadres: Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW Den Haag
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rentuin Blijdorp wel zijn doorgegaan, 
evenals op 25 september de Pannen-
koekenmaaltijd en op 16 september de 
Zoom-lezing ‘Spiegeltje… spiegeltje… 
aan de wand’ van Marjolijn van Delft. 
Jammer genoeg kon de fysieke lezing 
‘Van Indonesische urn tot Indisch mo-
nument’ van Elsbeth Locher-Scholten 
op 21 oktober geen doorgang vinden; 
die lezing is een maand verzet, naar 18 
november. 

De komende weken zijn naast die le-
zing ook de volgende activiteiten ge-
pland. Woensdagmiddag 20 oktober 
geeft Marjolijn van Delft de Zoom-
lezing ‘De kunst ligt op straat’, over 
straatkunst in Den Haag. Zaterdag 30 
oktober om 18.30 uur is er een 
Italiaanse maaltijd gepland in Chateau 

Bleu. Wij zijn verder van plan om begin 
november naar de tentoonstelling ‘Vogel-
pracht’ in het Teylers Museum in Haarlem 
te gaan; de exacte datum stond op het 
moment waarop ik dit schreef nog niet 
vast. Op 16 december geeft Jaap de 
Hoop Scheffer, onder meer oud-secre-
taris-generaal van de NAVO, de lezing 
‘Een wereld met twee supermachten; O 
Europa, let op uw saek’ houden. De le-
zingen van 18 november en 16 decem-
ber worden in het ANWB-gebouw ge-
houden.  

Dan nog een verzoek aan u, lezers. Het 
organiseren van excursies is, hoe be-
vredigend ook, voor één persoon te 
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DuurSaam
Schrijf u in voor de Collectieve Zonnepanelenactie 
voor het Benoordenhout!

Bewoners aan het woord
‘We rekenen op minder dan € 100 energiekosten per maand.’

Wilt u actief bijdragen aan het bestrij-
den van de klimaatverandering? Met 
zonnepanelen wekt u zélf groene ener-
gie op. Goed voor het milieu, maar ook 
voor uw portemonnee. Zonnepanelen 
verdienen zich in 5 tot 8 jaar tijd terug 
en gaan zeker 25 jaar mee. U kunt uw 
investering dus wel tot vijf keer terug-
verdienen! Financiering kan met eigen 
geld of tegen een lage rente met de 
Energiebespaarlening. De succesvolle 
actie van vorig jaar krijgt een vervolg in 
2021, schrijf u nu in voor de Collectieve 
Zonnepanelenactie van DuurSaam Be-
noordenhout.

Wat houdt de Collectieve 
Zonnepanelenactie in?
Om het u zo makkelijk mogelijk te ma-
ken, hebben we al een gecertificeerde 
installateur geselecteerd en de keuze 
beperkt tot drie pakketten zonnepane-
len en omvormers van hoge kwaliteit. 
De installateur kan u bovendien een of-

ferte aanbieden met een aantrekkelijke 
korting. Dit alles is gratis en vrijblij-
vend – u gaat pas betalen na akkoord 
op de offerte.

Tijdens de Collectieve Zonnepanelen-
actie van afgelopen jaar hebben we veel-
vuldig contact gehad met de Welstands- 
en Monumentencommissie. Ons streven 
is om dit jaar het proces voor het aan-
vragen van een vergunning nog makke-
lijker te maken én vaker toegewezen te 
krijgen.

U ontvangt altijd een persoonlijk aan-
bod voor een volledig zonnepanelen-
systeem en ook maatwerk blijft moge-
lijk! En: ook voor VvE’s.

Wat is inbegrepen in het aanbod?
• Prijsindicatie en fysieke schouw bij u 
thuis (dus niet op afstand) 
• Een persoonlijke offerte op maat
• Volledig zonnepanelensysteem inclu-
sief eventuele aanpassingen in de 
meterkast
• Installatie inclusief montagemateriaal
• Monitoring via app of website
• Product-, installatie- en 
vermogensgarantie

Inschrijving en 
informatiebijeenkomst
Inschrijven voor deze Collectieve Zonne-
panelenactie kan via onze website 
duursaambenoordenhout.nl. Hier vindt 
u ook meer informatie over de actie.

Begin november 2021 zal er een (on-
line) informatiebijeenkomst worden 
gehouden waar u de mogelijkheid hebt 
vragen te stellen aan de installateur. De 
exacte datum kunt u vinden op onze 
website.

Meer informatie?
Zie voor meer informatie en inschrijving 
onze website duursaambenoordenhout.
nl of vraag een (video)gesprek aan via 
onze website met een van onze energie-
coaches of stuur een e-mail naar:
 zon@duursaambenoordenhout.nl

DuurSaam Benoordenhout

Tijdens het bezoek in de ’t Hoenstraat 
11 zagen onze energiecoaches dat hier 
geen gesprek meer nodig was. De 
nieuwe bewoners hadden al goed nage-
dacht en waren bezig met een totale ver-
bouwings- en verduurzamingsoperatie.

Wiebe en Deirdre vertellen over hun 
ervaringen: ‘Het is een heel charmant 
huis, maar er moest veel aan gebeuren. 
Er waren nog loden waterleidingen en 
ook de elektriciteit was verouderd. De 
ramen hadden nog enkel glas. Gelukkig 
was het dak wel geïsoleerd. Het was 
duidelijk dat we hier grondig moesten 
renoveren. We wilden daarnaast ook 
ons steentje bijdragen aan de klimaat-
problemen en indien mogelijk van het 
gas af gaan. Met de renovatie zou het 
huis sowieso op de schop gaan en in 
zo’n geval zijn de meerkosten voor de 
energiemaatregelen relatief beperkt.’

‘We zijn begonnen met het huis ener-
giezuinig te maken. Het huis is ge-
bouwd in 1922 en had geen spouwmu-
ren, dus hebben we alle buitenmuren 
bekleed met in totaal bijna 20 centime-
ter dikke binnenmuurisolatie. Al het 
glas in het huis is vervangen door 
HR++ glas waarbij in een enkel geval 
de kozijnen ook zijn vervangen; de in-
deling en het aanzicht bleven daarbij 
gehandhaafd. De vloer op de begane 
grond is eruit geweest en de balkcon-
structie op de begane grond is vervan-
gen door een betonsysteemvloer met 
een dikke laag piepschuimisolatie. De 
vloeren op de eerste en de tweede 
etage zijn geïsoleerd met Fermacell-
platen waar ook de vloerverwarming 
doorheen loopt. Deze zijn daardoor 
wel wat hoger komen te liggen, maar 
dat zie je straks niet meer.’

‘Om het huis van het gas af te kunnen 
halen, hebben we gekozen voor een 
lage-temperatuur-vloerverwarming. 
We dachten eerst aan de installatie van 
een normale warmtepomp op ons dak, 
maar we waren toch bang voor de ge-
luidsoverlast. We hebben advies inge-
wonnen bij een onafhankelijke ener-
gieadviseur en daaruit bleek dat we 

voor ons huis toekonden met twaalf 
zonnepanelen voor onze elektriciteits-
voorziening en twaalf PVT-panelen. 
Een PVT-paneel is een hybride zonne-
paneel met aan de voorkant zonnecel-
len (PV) die zonlicht omzetten in elek-
triciteit en aan de achterkant een 
warmtewisselaar (T) die zorgt voor de 
bronenergie voor de speciale warmte-
pomp. Het PVT-paneel onttrekt energie 
uit de buitenlucht en uit zon- en dag-

licht, werkt dag en nacht en is volledig 
stil. Deze installatie werkt met een 
kleine warmtepomp in huis die is ge-
combineerd met een 220 liter warm-
watervat. Voor eventuele extra koude 
dagen in de winter hebben we nog een 
klein cv-keteltje als achtervang. Het is 
dus een hybride installatie geworden.’

‘Wanneer je zo goed isoleert, is ventila-
tie en aanvoer van frisse lucht erg be-
langrijk. In zowel de voor- als achter-
gevel zijn ventilatiegaten door de 
muren geboord voor speciale kokers. 
De bijbehorende buitenroosters zijn in 
gietijzer uitgevoerd en volledig in lijn 
met de klassieke uitstraling van het 
huis. Daarnaast is er een afzuiginstalla-
tie in de natte ruimtes van het huis 
geïnstalleerd.’

Deirdre en Wiebe sluiten enthousiast 
af: ‘Het huis had energielabel G maar 
we verwachten dat na de renovatie 
energielabel A kan worden toegekend. 
De berekening wees uit dat we een 
energierekening krijgen van minder 
dan € 100 per maand. In oktober 2021 
trekken we in het huis met onze twee 
thuiswonende kinderen en hebben 
onze twee studerende kinderen ook 
een eigen plek. Dan heeft de hele ver-
bouwing toch circa acht maanden ge-
duurd en dat is ook lang genoeg! Maar 
dan hebben we een huis dat we ooit 
nog eens helemaal van het aardgas af 
kunnen halen. We hopen dat we met 
ons verhaal andere mensen kunnen 
inspireren.’

De energiecoaches kijken ernaar uit 
om na verloop van tijd nog eens langs 
te komen om te zien of de verbouwing 
tot het gewenste resultaat heeft geleid.

DuurSaam Benoordenhout
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Vanaf zondag 12 september 2021 is 
Parklopen Clingendael geïntroduceerd. 
Parklopen Clingendael is een loopevene-
ment waarbij hardlopers en wandelaars 
een parcours van 1, 3 of 5 kilometer 
kunnen afleggen. Parklopen Clingendael 
is gratis en inschrijven is niet nodig. In 
samenwerking met de gemeente is er 
een mooi parcours uitgezet dat door ie-
dereen op elk moment in de week gelo-
pen kan worden. Het parcours is een-
voudig te volgen aan de hand van dui-
delijke markeringen. 

Parklopen wordt op zondagochtend 
ondersteund door ervaren leden van 
hardloopvereniging The Hague Road 
Runners. Zo kunnen deelnemers onder 
begeleiding van ervaren hardlopers en 
wandelaars kennismaken met deze sport. 

Marcel Kamsteeg, voorzitter van The 
Hague Road Runners, ziet Park-lopen 
als een ideaal middel om de inwoners 
van Den Haag op een recreatieve ma-
nier in beweging te krijgen. ‘Ben je jong 
of wat ouder? Ben je beginner of erva-
ren? Ben je een wandelaar of hardlo-
per? Parklopen is voor iedereen en 
samen lopen is gewoon leuker!’ Daar-
naast is Parklopen natuurlijk ook een 
mooie gelegenheid om andere mensen 
te ontmoeten. Om op zondagochtend 
eerst samen sportief bezig te zijn en 
daarna misschien nog een kop koffie te 
drinken. 

We hebben Parklopen zodanig opgezet, 
dat je ook kunt werken aan je conditie. 
Begin rustig door eerst het parcours van 
1 kilometer te lopen. Wanneer dat een-
maal makkelijker gaat, kun je het verder 
uitbreiden naar 3 of 5 kilometer.

We starten en finishen op de oprijlaan 
bij de hoofdingang van Clingendael aan 
de Wassenaarseweg. Gedurende de 
week kunnen deelnemers op elk mo-
ment lopen, maar wil je in een groep en 
onder begeleiding lopen, dan moet je 
op zondagochtend om 9.15 uur aanwe-

zig zijn. Leden van The Hague Road 
Runners hebben er enorm veel zin in 
en we hopen veel nieuwe lopers te 
ontmoeten.

Meer informatie op de website: 
www.parklopen.nl.

Onze wijk
Doe mee met Parklopen!

Is jouw toekomst nog één groot vraagteken? Wat wil je gaan 
doen? Wat zijn jouw interesses? Waar liggen je talenten? 
Een studie kiezen kan heel lastig zijn.
Twee ervaren studiekeuzecoaches helpen je graag bij het 
kiezen van de studie die bij je past!

Bel/app Thecla of Moniek 
voor een gratis eerste gesprek. 

En….. hoe zit het met jouw studiekeuze?

moniek hiemink
studiekeuzecoach

psycholoog
www.moniekhiemink.nl
info@moniekhiemink.nl

06 83580244

Thecla Molijn | FÍLATIM
Bureau voor begeleiding 
bij studiekeuze
www.filatim.nl
info@filatim.nl
06 44942080

moniek hiemink

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!

Op zaterdag 11 december om 19.30 
uur verzorgt het koor Haarlem Voices 
wederom het Festival of Nine Lessons 
and Carols. Traditionele Engelse kerst-

liederen worden afgewisseld met de 
kerstverhalen uit de Bijbel. Het is een 
kerstviering met muziek uit de Engelse 
choral traditie, die al vele jaren – met 

groot succes – plaatsvindt in de Pascha-
liskerk. 

Uiteraard hangt het al dan niet door-
gaan van het concert af van de maatre-
gelen in verband met corona. Voor deze 
informatie en voor het kopen of reser-
veren van kaarten (10 euro p.p.), kunt 
u vanaf half november terecht op de 
website van de Paschaliskerk:
rkdenhaag.nl of via: ledenadministratie.
driekoningen@rkdenhaag.nl.

Festival of Nine Lessons and Carols
Zaterdag 11 december 2021, 19.30 uur
St. Paschalis Baylon Kerk
Wassenaarseweg 53
Den Haag

Lessons and Carols 
Kerstliederen in de Paschaliskerk op 11 december 2021 

Foto 070fotograaf.nl
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voor een gratis eerste gesprek. 

En….. hoe zit het met jouw studiekeuze?

moniek hiemink
studiekeuzecoach

psycholoog
www.moniekhiemink.nl
info@moniekhiemink.nl

06 83580244

Thecla Molijn | FÍLATIM
Bureau voor begeleiding 
bij studiekeuze
www.filatim.nl
info@filatim.nl
06 44942080

moniek hiemink

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!

Op zaterdag 11 december om 19.30 
uur verzorgt het koor Haarlem Voices 
wederom het Festival of Nine Lessons 
and Carols. Traditionele Engelse kerst-

liederen worden afgewisseld met de 
kerstverhalen uit de Bijbel. Het is een 
kerstviering met muziek uit de Engelse 
choral traditie, die al vele jaren – met 

groot succes – plaatsvindt in de Pascha-
liskerk. 

Uiteraard hangt het al dan niet door-
gaan van het concert af van de maatre-
gelen in verband met corona. Voor deze 
informatie en voor het kopen of reser-
veren van kaarten (10 euro p.p.), kunt 
u vanaf half november terecht op de 
website van de Paschaliskerk:
rkdenhaag.nl of via: ledenadministratie.
driekoningen@rkdenhaag.nl.

Festival of Nine Lessons and Carols
Zaterdag 11 december 2021, 19.30 uur
St. Paschalis Baylon Kerk
Wassenaarseweg 53
Den Haag

Lessons and Carols 
Kerstliederen in de Paschaliskerk op 11 december 2021 

Foto 070fotograaf.nl
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Soms staan we versteld van onze eigen 
wijkgenoten. Neem nou Frédérique 
Overdijk, die afgelopen augustus een 
wereldrecord in cricket vestigde en 
daar zelf nog steeds sprakeloos over is. 
We spraken met haar over haar sport, 
haar bijzondere prestatie en over haar 
leven naast het cricket.

Al is Frédérique inmiddels tweedejaars 
student tandheelkunde in Amsterdam, 
nog steeds woont zij in het Benoor-
denhout. ‘Het is duur om in Amsterdam 
te wonen en door corona was er weinig 
open’, zegt ze. ‘Bovendien vind ik het 
hier heerlijk!’ Op haar vijfde begon ze 
met cricket bij HCC. ‘Mijn hele familie 
speelt cricket en zo ben ik er ook inge-
rold. Op mijn achttiende ben ik overge-
stapt naar Quick, omdat HCC geen da-
mesteam heeft.’ Frédériques talent 
werd al vroeg gespot: op haar der-
tiende kwam ze in het nationale jeugd-
team van de Nederlandse Cricketbond 
(KNCB). Sinds twee jaar zit ze in de se-
lectie van de Nederlandse vrouwen en 
wordt zij gesponsord door The Batman, 
een cricketshop uit ons eigen Benoor-
denhout. Van de geplande internatio-
nale toernooien kwam weinig terecht. 
Frédérique: ‘Door corona hebben we 
twee jaar geen wedstrijden kunnen 
spelen. Toernooien in Thailand en Sri 
Lanka werden uitgesteld. Maar ko-
men-de november gaan we naar Zim-
babwe.’

Verticaal baseball
Op de vraag of ze kort kan uitleggen 
hoe cricket werkt, fronst Frédérique 
haar wenkbrauwen. ‘Het is niet makke-
lijk om dat kort uit te leggen! Om een 
beeld te vormen is het ‘t best te verge-
lijken met (verticaal) baseball. Bij cric-
ket sla je meer verticaal en speel je in 
het midden van het veld. Om beurten 
gooit een van de teams (bowling), ter-
wijl het andere team slaat (batting). In 
het veld staan twee wickets – drie stok-
ken met dwarsliggers. Het battende 
team kan punten (runs) scoren door de 
bal het veld uit te slaan of door tussen 
de wickets heen en weer te rennen. Het 
bowlende team moet dan het battende 
team voor zo min mogelijk runs uit 
krijgen.’

Zeven wickets
En dan dat wereldrecord… Frédérique 
kijkt wat ongemakkelijk: ‘Eigenlijk ben 
ik nog steeds sprakeloos. Drie weken 
geleden heb ik in Spanje een wereldre-
cord gevestigd door in één wedstrijd 
zeven wickets te pakken. Dat was nooit 
eerder iemand gelukt. Ik had het op dat 
moment niet in de gaten, maar het was 
een goede dag: de sfeer was goed, ik 
was aan het genieten. Pas na de wed-
strijd hoorde ik hoe bijzonder het was.’ 
In Nederland kreeg haar record niet 
zoveel aandacht, maar in cricketlanden 
Pakistan en India haalde zij de kranten. 
‘En op Instagram en Facebook kreeg ik 
wel 1350 volgverzoeken en vriend-
schapsverzoeken van Pakistani en 
Indiërs’, vertelt Frédérique. ‘Ik werd 
aangesproken met Dear Queen en Dear 
Highness en kreeg zelfs een huwelijks-
aanzoek!’ Ze liet zich niet van de wijs 
brengen. ‘Ik heb ze allemaal gewist!’

Balans
Om zo’n topniveau te bereiken, is trai-
nen een noodzaak. Frédérique traint zes 
dagen per week, soms twee keer per 
dag. ‘Gelukkig is het qua studie de ko-
mende zeven weken vrij rustig, zodat ik 
me goed kan voorbereiden op het toer-
nooi in Zimbabwe. Daarnaast doe ik nog 
genoeg leuke dingen met mijn vriendin-
nen. Het was even zoeken, maar alles is 
nu in balans.’ 

En de toekomst? ‘Ik focus me nu op mijn 
studie. Daarnaast blijf ik tijd maken voor 
cricket en mijn vriendinnen. Met alleen 
cricket kun je in Nederland je geld niet 
verdienen, maar dat vind ik niet erg. Het 
is ook niet mijn droom; ik vind het juist 
leuk dat ik het kan combineren met an-
dere dingen. Het zou fijn zijn als cricket 
wat meer bekendheid kreeg. Nu begin-
nen kinderen vooral omdat hun familie-
leden ook cricket spelen, maar hoe leuk 
zou het zijn als die na school hun vriend-
jes zouden meenemen! Cricket is een zo-
mersport, dus prima te combineren met 
voetbal of hockey!’

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

7 wickets en 1350 vriendschapsverzoeken% % % % % % % % % % % % % % % % % % %
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%Gratis winterklaar maken van schoenen*

Johannes Bildersstraat 77 (Hoytemaplein)

Schoenmakerij Lauwers

2   sleutel halve prijs

De ambachtelijke schoenmaker van Den Haag

Tot en met eind november 2021:

e

Schoenreparatie • Sleutelservice • Tassenreparatie • Leren riemen • Onderhoudsproducten • Schoenpoetsservice 

*Bij vervanging van hakken of zolen

Nieuw geopend sinds maart

Cadeautip!

070 412 7151

Tot en met eind november 2021:

Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres. www.adpatres.nl

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

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05
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Op zondag 28 november gaat in de 
nieuwe serie Duinzichtgesprekken Ad 
van Nieuwpoort in gesprek met dich-
ter/theoloog Huub Oosterhuis. Huub 
Oosterhuis maakte naam als ‘liedjesma-
ker’, zoals hij het zelf noemt. Hij drukte 
een groot stempel op de vernieuwing 
van de liturgie in Nederland en ver 
daarbuiten. Daarnaast was hij de stich-
ter van diverse culturele debatcentra in 
Amsterdam, zoals De Populier, De Balie, 
De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. 
Diepe indruk maakte hij op velen bij de 
dienst voorafgaand aan de begrafenis 
van zijn goede vriend prins Claus. Huub 
Oosterhuis kreeg voor zijn uitgebreide 
oeuvre verschillende onderscheidingen 
en ontving in 2002 een eredoctoraat in 
de theologie aan de Vrije Universiteit. 
De laatste tijd is hij intensief bezig met 
de uitgave van zijn verzameld werk. 

In deze bijzondere aflevering van Duin-
zichtgesprekken zal na het gesprek 
met Oosterhuis zijn nieuwste creatie 
worden uitgevoerd: het oratorium met 
de titel Uitgeleid. Dit schreef Ooster-
huis voor het 60-jarig bestaan van de 
Amsterdamse Studentenekklesia maar 

wordt in de Duinzichtkerk voor het 
eerst uitgevoerd. Dit oratorium is op 
muziek gezet door Tom Löwenthal. Het 
circa veertig minuten durende stuk zal 
worden uitgevoerd door solisten, een 
vierstemmig gemengd koor en een in-
strumentaal ensemble en gaat over de 
roeping een medemens te zijn. 

Dit Duinzichtgesprek met Huub Ooster-
huis vindt plaats op 28 november van 
16.00 tot 18.00 uur in de Duinzichtkerk 
aan de Van Hogenhouck-laan 89. Om bij 
deze primeur te zijn, dient u uw plaats 
te reserveren via duinzichtkerk.nl. De 
toegangsprijs is uw gift na afloop.

Duinzichtgesprek met Huub Oosterhuis

Zondag 12 december gaat Ad van Nieuw-
poort in gesprek met Freek de Jonge. 
Cabaretier, schrijver, filmmaker en muzi-
kant Freek de Jonge betreedt al sinds 
1968 prominent de culturele podia in 
Nederland en is nog steeds met zijn 
echtgenote Hella buitengewoon actief 
op tal van vlakken. In oktober jl. ver-
scheen zijn nieuwe boek Kom verder! 
Het is een ontroerend verhaal over zijn 
vader als predikant. In dit boek worden 
deels fictionele memoires opgetekend 
en wordt tegelijk een indringend tijds-
beeld geschetst over de naoorlogse 
jaren. Predikant De Jonge was vooral 
een leerling van theoloog, godsdienst-
historicus en minister Gerardus van der 
Leeuw (1890-1950). Daarnaast was hij 
iemand die worstelde met zijn vader, 
zijn geloof en de kerk. Freek de Jonge 
weet als geen ander het verhaal van zijn 
vader zo te vertellen dat het inspireert, 
ontroert en de lezer tot reflectie aanzet.

Zondag 12 december van 16.00 tot 
18.00 uur in de Duinzichtkerk, Van 
Hogenhoucklaan 89. Met meet & greet. 

Toegang: uw gift na afloop. Reserveren 
via duinzichtkerk.nl.

Duinzichtgesprek met Freek de Jonge

Ad van Nieuwpoort en Freek de Jonge
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Vier jonge Benoordenhouters  

Hoi kids, 

Leuk dat jullie deze jeugdpagina's lezen! Wij zijn 
Evangelia en André en wij zullen voortaan twee pagi-
na's in dit wijkblad vullen met onder andere interviews, 
moppen en fun facts over de wijk. En dit alles speciaal 
voor jullie omdat wij het belangrijk vinden dat ook kin-
deren in onze wijk zich met de wijk en met elkaar ver-
bonden voelen. Natuurlijk doen we het ook een beetje 
voor de lol! 

Voor het eerste interview hebben we de kinderen van 
André, Alexander en Sebastiaan (8 jaar) en hun beste 
vrienden Ale (10 jaar) en Bibi (8 jaar) gevraagd. In de 
uitgave van december komen weer andere kids aan 
bod. We wensen je veel leesplezier en vertel het ver-
haal van de oude boom, moppen en raadsels gerust 
aan je ouders en vriendjes.  

Hoe zouden jullie jezelf omschrijven? 
Ale: Ik houd van honden, ik ben snel, houd van de kleur 
groen, ik kijk YouTube-filmpjes en ik houd van gamen. 
Bibi: Ik houd van stripverhalen, mijn favoriete kleur is 
rood, ik heb blauwe ogen, ik houd van honden en ik heb 
veel vrienden.
Alexander: Ik houd van schermen, van muziek, honden, 
van de kleur rood en van tekenen.  
Sebastian: Ik houd van de kleur rood, ik ben sneller dan 
Bibi, ik houd van honden, van Nerf-pistolen en van 
stripverhalen.  
 

Hoe zouden jullie volwassenen beschrijven? 
Bibi: Ik vind ze af en toe een beetje stom: ze blijven de 
hele tijd maar opruimen, ze vragen mij mijn kamer 
schoon te maken. Ook zeggen steeds wat ik niet mag 
doen. Zij zijn de baas. 
Ale: Ze nemen ons vaak mee naar leuke plekken, maar 
ik vind het vervelend als ze zeggen dat mijn schermtijd 
voorbij is en ik niet meer mag spelen. 
Alexander: Volwassenen zijn bazig, ze vertellen je al-
door wat je moet doen, en 'dat je dat speelgoed niet 
mag hebben'. 
Sebastian: Volwassenen bezorgen hun kinderen knor-
rige gezichten. Ze zeggen steeds 'nee, nee, nee'. Soms 
nemen ze je mee naar leuke plekken, maar ook wel 
eens niet.  
  
Waar worden jullie heel erg blij van en waarvan 
juist verdrietig? 
Ale: De Efteling maakt me het meest blij! En de ge-
dachte dat er iets naars zou gebeuren met mijn ouders 
maakt me het verdrietigst. 
Bibi: Het feit dat honden kunnen doodgaan en dat mijn 
ouders iets ergs zou overkomen, maken mij verdrietig. 
Ik ben het gelukkigst met mijn vrienden en honden. 
Alexander: Ik zou het gelukkigst zijn als ik Olympisch 
kampioen 'schermen' zou zijn. Het verdrietigst word ik 
als mijn hond doodgaat. 
Sebastian: Ik ben de gelukkigste als ik 'Lucky Charms' 
krijg. En ook ik word het verdrietigst als mijn hond 
doodgaat. 
 

Wat is je favoriete plek in de wijk? 
Ale: Bitterkoud. 
Bibi: Arendsdorp. 
Alexander: Het Haagse Bos. 
Sebastian: Jarreau.
 
Wat vinden jullie dat we op het terrein van 
natuur moeten doen in het Benoordenhout?   
Ale: Veel groene tuinen aanleggen en een plek maken, 
waar je in bomen kunt klimmen. 
Bibi: We hebben meer speelterreinen nodig. 
Alexander: Een amusementspark en een clubhuis waar 
je kunt spelen. 
Sebastian: Een plek waar je met je hond kunt spelen en 
waar je hem of haar allerlei kunstjes kunt leren met 
hondenspeelgoed.  
 
Doe je aan sport of andere activiteiten?  
Ale: Ik ben voetbalkeeper bij HVV en zit op drumles. 
Bibi: Ik voetbal bij HVV en judo bij de Benoordenhoutse 
Judoschool. 
Alexander: Ik cricket bij HCC, voetbal bij HVV, judo bij 
de Benoordenhoutse Judoschool, krijg pianoles van 
Joke van Haeringen en ik wil starten met de sport 
'schermen'. 
Sebastian: Ik  zit op cricket bij HCC, op voetbal bij HVV, 
op judo bij de Benoordenhoutse Judoschool en krijg 
pianoles. 
 
Evangelia Avloniti & Andre van den Heuvel 
andre.vandenheuvel@wvbn.nl 

Wat maakt de boom op de voorpagina zo speciaal? 
Wist je dat de lindenboom op de voorpagina van dit wijkblad een veteraanboom is? Veteraan betekent dat je oud bent of dat je veel 
ervaring hebt. Dat geldt zeker voor deze boom: de linde werd al voor 1733 geplant op het landgoed Clingendael en is afgebeeld op 
een schilderij uit die tijd. Op 4 oktober 2019 werd hij door de stad Den Haag officieel benoemd tot veteraanboom. De boom is dan wel 
292 jaar oud, maar hij is nog steeds sterk en vitaal. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, is de linde beschermd met een hek.

Meer informatie over de boom kun je vinden via de onderstaande link: 
https://dendrologie.nl/arbor-vitae/oude-linde-is-eerste-veteraan-boom/

Benoordenhout 
Woordzoeker Raadsels 

Moppen

Welke coureur kan het verst lopen? 

Hoe noem je een hond van een 
goochelaar? 

Hoe gaan bijen naar school? 

Wat is groen en rijdt over de weg? 

Wat is wit en staat in de hoek? 

OPLOSSING: Max Ver-stappen - Labracadabrador - met de 

schoolbuzzzzz - Een bromkommer! - Een koelkast met straf! 

Niks, Niemand en Sukkel zitten in een boom. Niemand valt eruit. Niks 
zegt dat Sukkel de ambulance moet bellen. 'Hallo, met Sukkel, ik 
bel voor Niks, want Niemand is uit de boom gevallen.' 

Een politieagent loopt door een straat en ziet een klein meisje 
dat niet bij de bel kan. Behulpzaam als hij is, helpt hij haar en 
drukt op de bel. Waarop het meisje zegt: 'Bedankt! En nu moeten 
we heel hard wegrennen!' 

Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden, maar 
ik hoef geen bad in mijn huis.’ Zegt zijn vader: ‘Waarom dan?’ Zegt 
Jantje: ‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden!’ 

Lotje zegt tegen haar moeder: ‘Ik vind het niet eerlijk.’ ‘Wat vind 
je niet eerlijk dan?’ vraagt haar moeder. Lotje: ‘Jij bent met papa 
getrouwd, oma is met opa getrouwd en ik moet met een vreemde 
trouwen!’
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Vier jonge Benoordenhouters  

Hoi kids, 

Leuk dat jullie deze jeugdpagina's lezen! Wij zijn 
Evangelia en André en wij zullen voortaan twee pagi-
na's in dit wijkblad vullen met onder andere interviews, 
moppen en fun facts over de wijk. En dit alles speciaal 
voor jullie omdat wij het belangrijk vinden dat ook kin-
deren in onze wijk zich met de wijk en met elkaar ver-
bonden voelen. Natuurlijk doen we het ook een beetje 
voor de lol! 

Voor het eerste interview hebben we de kinderen van 
André, Alexander en Sebastiaan (8 jaar) en hun beste 
vrienden Ale (10 jaar) en Bibi (8 jaar) gevraagd. In de 
uitgave van december komen weer andere kids aan 
bod. We wensen je veel leesplezier en vertel het ver-
haal van de oude boom, moppen en raadsels gerust 
aan je ouders en vriendjes.  

Hoe zouden jullie jezelf omschrijven? 
Ale: Ik houd van honden, ik ben snel, houd van de kleur 
groen, ik kijk YouTube-filmpjes en ik houd van gamen. 
Bibi: Ik houd van stripverhalen, mijn favoriete kleur is 
rood, ik heb blauwe ogen, ik houd van honden en ik heb 
veel vrienden.
Alexander: Ik houd van schermen, van muziek, honden, 
van de kleur rood en van tekenen.  
Sebastian: Ik houd van de kleur rood, ik ben sneller dan 
Bibi, ik houd van honden, van Nerf-pistolen en van 
stripverhalen.  
 

Hoe zouden jullie volwassenen beschrijven? 
Bibi: Ik vind ze af en toe een beetje stom: ze blijven de 
hele tijd maar opruimen, ze vragen mij mijn kamer 
schoon te maken. Ook zeggen steeds wat ik niet mag 
doen. Zij zijn de baas. 
Ale: Ze nemen ons vaak mee naar leuke plekken, maar 
ik vind het vervelend als ze zeggen dat mijn schermtijd 
voorbij is en ik niet meer mag spelen. 
Alexander: Volwassenen zijn bazig, ze vertellen je al-
door wat je moet doen, en 'dat je dat speelgoed niet 
mag hebben'. 
Sebastian: Volwassenen bezorgen hun kinderen knor-
rige gezichten. Ze zeggen steeds 'nee, nee, nee'. Soms 
nemen ze je mee naar leuke plekken, maar ook wel 
eens niet.  
  
Waar worden jullie heel erg blij van en waarvan 
juist verdrietig? 
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Ik ben het gelukkigst met mijn vrienden en honden. 
Alexander: Ik zou het gelukkigst zijn als ik Olympisch 
kampioen 'schermen' zou zijn. Het verdrietigst word ik 
als mijn hond doodgaat. 
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krijg. En ook ik word het verdrietigst als mijn hond 
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Twee jaar geleden schreef ik een wer-
vend verhaal in ons wijkblad over het 
Symphonic Seniors Orkest. De bood-
schap was dat het erg leuk is om zelf een 
instrument te spelen, maar dat het nog 
leuker is om dit in orkestverband te 
doen. Die oproep voor nieuwe leden van 
ons orkest heeft goed gewerkt. Maar we 
willen graag blijven groeien in diversi-
teit van instrumenten en in kwaliteit. 
Dat betreft ervaren musici, die hun vaar-
digheid op hun instrument regelmatig 
onderhouden, maar ook degenen die 
vroeger hebben gespeeld en nu weer 
hun instrument uit de kast willen halen.

Wij komen voort uit een initiatief van 
het Residentie Orkest (RO) maar zijn 
nu een zelfstandige eenheid. Wel on-
derhouden wij onverminderd een 
goede relatie met het RO. We tellen 
bijna 40 leden in een leeftijdsgebied 
van 50 tot 90 jaar. Ons repertoire is 
klassiek – symfonisch – met uitstapjes 
naar moderne muziek. Een keer in de 
twee weken op maandagmiddag oefe-
nen wij onder leiding van een professi-
onele dirigent, Yvonne de Winter. Dat 

gebeurt momenteel in de grote ruimte 
van de Adventkerk in Mariahoeve 
waardoor aan alle corona-afstandsre-
gels wordt voldaan. 

Activiteiten als zelf muziek maken, hou-
den geest en lichaam jong. Dat is goed 
te merken aan de Symphonic Seniors-
leden. Zij beleven veel plezier met el-
kaar, gestimuleerd door de stap voor 
stap groeiende prestaties. Iedereen is 
welkom om zich te informeren, maar 

speelt u viool, alt viool, hobo, hoorn of 
fagot dan geldt dat nog eens extra. Wilt 
u een keer komen kijken of wat meer 
informatie? Kijk op onze website: www.
symphonicseniors.nl. U kunt ook con-
tact opnemen met mevr. Bertien Dekker 
uit onze wijk: 06 53 799 321. Doen!

Ben Droste, Voorzitter Symphonic 
Seniors Orkest

Symphonic Seniors blijven jong

Op zaterdag 30 oktober geeft Christiaan 
Ingelse een orgelconcert in de Duin-
zichtkerk. Hij presenteert dan zijn nieuw-
ste dubbel-cd: een integrale opname van 
‘Die Kunst der Fuge’, een meesterwerk 
van Johann Sebastian Bach. Na een korte 
inleiding zal Ingelse hieruit een aantal 
stukken spelen. Christiaan Ingelse was 
dertig jaar hoofdorganist van de Sint-
Janskerk te Gouda. Van 1972 tot 1988 
was hij als cantor-organist verbonden 
aan de Duinzichtkerk. Hij geeft concer-
ten in binnen- en buitenland.

Het concert vind plaats op 30 oktober 
van 16.00 uur - 17.00 uur in de Duin-
zichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89. Na 
afloop bestaat de gelegenheid om elkaar 
onder het genot van een drankje te ont-
moeten. Toegang tot het concert: uw gift.

Van harte bij u aanbevolen!

Sam Boelens

Orgelconcert 

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 
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Twee jaar geleden schreef ik een wer-
vend verhaal in ons wijkblad over het 
Symphonic Seniors Orkest. De bood-
schap was dat het erg leuk is om zelf een 
instrument te spelen, maar dat het nog 
leuker is om dit in orkestverband te 
doen. Die oproep voor nieuwe leden van 
ons orkest heeft goed gewerkt. Maar we 
willen graag blijven groeien in diversi-
teit van instrumenten en in kwaliteit. 
Dat betreft ervaren musici, die hun vaar-
digheid op hun instrument regelmatig 
onderhouden, maar ook degenen die 
vroeger hebben gespeeld en nu weer 
hun instrument uit de kast willen halen.

Wij komen voort uit een initiatief van 
het Residentie Orkest (RO) maar zijn 
nu een zelfstandige eenheid. Wel on-
derhouden wij onverminderd een 
goede relatie met het RO. We tellen 
bijna 40 leden in een leeftijdsgebied 
van 50 tot 90 jaar. Ons repertoire is 
klassiek – symfonisch – met uitstapjes 
naar moderne muziek. Een keer in de 
twee weken op maandagmiddag oefe-
nen wij onder leiding van een professi-
onele dirigent, Yvonne de Winter. Dat 

gebeurt momenteel in de grote ruimte 
van de Adventkerk in Mariahoeve 
waardoor aan alle corona-afstandsre-
gels wordt voldaan. 

Activiteiten als zelf muziek maken, hou-
den geest en lichaam jong. Dat is goed 
te merken aan de Symphonic Seniors-
leden. Zij beleven veel plezier met el-
kaar, gestimuleerd door de stap voor 
stap groeiende prestaties. Iedereen is 
welkom om zich te informeren, maar 

speelt u viool, alt viool, hobo, hoorn of 
fagot dan geldt dat nog eens extra. Wilt 
u een keer komen kijken of wat meer 
informatie? Kijk op onze website: www.
symphonicseniors.nl. U kunt ook con-
tact opnemen met mevr. Bertien Dekker 
uit onze wijk: 06 53 799 321. Doen!

Ben Droste, Voorzitter Symphonic 
Seniors Orkest

Symphonic Seniors blijven jong

Op zaterdag 30 oktober geeft Christiaan 
Ingelse een orgelconcert in de Duin-
zichtkerk. Hij presenteert dan zijn nieuw-
ste dubbel-cd: een integrale opname van 
‘Die Kunst der Fuge’, een meesterwerk 
van Johann Sebastian Bach. Na een korte 
inleiding zal Ingelse hieruit een aantal 
stukken spelen. Christiaan Ingelse was 
dertig jaar hoofdorganist van de Sint-
Janskerk te Gouda. Van 1972 tot 1988 
was hij als cantor-organist verbonden 
aan de Duinzichtkerk. Hij geeft concer-
ten in binnen- en buitenland.

Het concert vind plaats op 30 oktober 
van 16.00 uur - 17.00 uur in de Duin-
zichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89. Na 
afloop bestaat de gelegenheid om elkaar 
onder het genot van een drankje te ont-
moeten. Toegang tot het concert: uw gift.

Van harte bij u aanbevolen!

Sam Boelens

Orgelconcert 
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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
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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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Oproep! 
Het Sintcomité is op zoek naar enthousiaste be-
woners die willen meehelpen in de organisatie 

(bij de voorbereiding en tijdens de intocht). 

Aanmelden kan via 
andre.vandenheuvel@wvbn.nl.

Lieve kinderen en ouders uit het Benoordenhout, 
  
Sinterklaas kan niet wachten om weer naar Nederland te mogen komen. Helaas 
weet hij nog niet of hij dit jaar weer een optocht mag houden in Benoordenhout.  
Als de optocht door mag gaan, dan zien we elkaar op 20 November op het Van 
Hoytemaplein. 
  
Lieve groeten, 
Sinterklaas  

Brief van Sinterklaas 

Bij het inventariseren van alle roerende 
zaken in het Benoordenhuis kwam de 
vraag naar boven waar de glas-in-lood-
ramen vandaan komen die boven de 
bar en voor de ramen hangen.

Het is een hele serie ramen in diverse 
formaten. Iedereen die ooit in het buurt-
huis was zal ze zeker herkennen. Maar 
is er ook iemand die weet voor welk 
gebouw deze oorspronkelijk gemaakt 
zijn? Komen ze bij ons uit de wijk of 
zijn ze op een andere manier hier te-
recht gekomen? 

Heeft u informatie? 
Stuur deze dan naar: 
webredacteur@wvbn.nl.

Waar komen de glas-in-loodramen vandaan?
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
Thuisin Briedé is dé inspirerende 
woonwinkel. Al meer dan 125 jaar 
zijn wij dé specialist in ‘mooi wo-
nen’. Met alles op het gebied van 
interieur onder één dak: verf, be-
hang, raamdecoratie, gordijnen, 
horren, vloeren (laminaat, pvc, 
tapijt & vinyl).

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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Ha buurtgenoten! 

Sinds enkele maanden woon ik in deze 
prachtige wijk in de Weissenbruchstraat. 
Ik ben Danique, 26 jaar en om met de 
deur in huis te vallen, wil ik meteen iets 
van jullie vragen.  

Vier jaar geleden ben ik gediagnosticeerd 
met Type 1-Diabetes; een ongeneeslijke 
auto-immuunziekte die vaak bij (jonge) 
kinderen volledig willekeurig toeslaat. 
Deze beïnvloedt je leven ontzettend, 
waardoor een hoop dingen, zoals bijvoor-
beeld eten, naar school gaan of sporten, 
niet meer zorgeloos kunnen. Toen ik to-
taal onverwacht Type 1-Diabetes kreeg, 
heeft de Bas van de Goor Foundation mij 
waanzinnig geholpen om te kunnen blij-
ven sporten – en daar ben ik ze nog elke 
dag dankbaar voor! Ondanks dat ik zeer 
optimistisch in het leven sta, is het ge-
woon echt een rotziekte om te hebben, 
die veel gevolgen heeft voor mijn leven 
en lichaam.  

Oh ja, mijn vraag! Op 23 okt. 2021 start 
de WeBike2ChangeDiabetes-challenge, 
waarvoor ik samen met lotgenoten een 
week lang door de Spaanse bergen ga 
wielrennen. Dat doen we zes dagen lang, 
met elke dag zo’n honderd kilometer en 
duizenden hoogtemeters trappen. Dit 
alles doen we om geld in te zamelen 
voor de Bas van de Goor Foundation. Het 
opgehaalde geld gaat volledig naar sport-
kampen voor kinderen met deze auto-
immuunziekte, waardoor zij desondanks 
leren sporten. Voor mij is de halve wed-
strijd al gewonnen als ik iedereen die 
dit leest wat bewuster kan maken over 
de impact van leven met Type 1-Dia-
betes. De andere helft van de wedstrijd 
is gewonnen met mooie donaties voor 
dit goede doel. :-) Ik fiets deze chal-
lenge namelijk om geld op te halen en 
echt elke donatie is méér dan welkom! 
Doneren kan via bvdgf.org/fundraisers/
daniquereidsma en voor aanvullende 
vragen mogen jullie me altijd mailen op 
dc.reidsma@gmail.com.

Alvast heel veel dank en ik hoop jullie 
snel een keer te zien in de wijk!

Danique Reidsma

Ingezonden brief
Wielrennen met een doel

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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Danique Reidsma

Ingezonden brief
Wielrennen met een doel
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Middentoetstrainingen voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. 
Voor een goede voorbereiding en meer zelfvertrouwen.

Start in oktober

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
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Zoals bekend gaat de ANWB vertrekken 
uit het Benoordenhout. Op de huidige lo-
catie is grootschalige woningbouw voor-
zien. De gemeente Wassenaar bepaalt tot 
nu toe eenzijdig de spelregels, ABB-
Bouwgroep is verantwoordelijk voor de 
uitvoering.

Een actieve groep van bewoners van 
het Benoordenhout trekt op als Comité 
Herontwikkeling ANWB-Clingendael 
(HAC). Dit comité dringt erop aan dat 
er iets moois wordt gerealiseerd. De 
wijkvereniging ondersteunt waar dat 
mogelijk is. Hiermee hebben we het ge-
plande aantal woningen weten te ver-
lagen van 560 naar maximaal 425. De 
bouwhoogte van 50 meter is echter 
nog niet van de baan.

In het voortraject bleek dat de verant-
woordelijke Wassenaarse wethouder 
(VVD), Kees Wassenaar, geen reke-
ning wenst te houden met de belangen 
van omwonenden. Ook de aangewezen 
Haagse wethouder stadsontwikkeling, 
Anne Mulder (VVD), heeft geen enkele 
blijk gegeven de belangen van Haagse 
burgers te vertegenwoordigen. Daaren-
tegen vonden wij steun bij Pluimgraaff 
en Bredemeijer van CDA Den Haag en 
was Joost van Rossum van Hart voor 
Wassenaar zeer behulpzaam in het ver-
strekken van informatie en stellen van 
kritische vragen in de Wassenaarse 
raad. 

Een grote zorg is dat er tot dusver onte-
rechte aannames worden gemaakt over 
de grootte van de impact van de nieuw-
bouw op onze wijk. Zo is de inschatting 
van de projectontwikkelaar dat de her-
bouw weinig effect heeft op de verkeer-

sontsluiting, de belasting van de natuur 
in Clingendael en het parkeren buiten 
het ANWB-terrein.

Het is belangrijk dat er een objectieve 
leefbaarheidseffectrapportage opgele-
verd wordt die feitelijk aangeeft wat de 
daadwerkelijke effecten zijn van de 
nieuwbouw en dat er in gezamenlijk-
heid passende oplossingen vastgesteld 
worden. Wij hebben voorgesteld om 
ook in deze fase actief te participeren. 
De projectontwikkelaar (ABB) heeft 
ons aanbod afgewezen en vervangen 
door een participatie met alleen indivi-
duele burgers. Dit is ons inziens een 
manier om onze huidige slagkracht te 
doen afnemen. Wij stellen voor dat wij 
als wijk met één mond spreken, om zo 
te zorgen dat we een serieuze partij 
blijven waarnaar geluisterd wordt.
 
Onze conclusie: de gemeente Wasse-
naar en ABB-Bouwgroep doen er alles 
aan om de omwonenden buitenspel te 
houden en hun plannen voor groot-
schalige woning- en hoogbouw door te 
drukken. Zij de lusten, het Benoor-
denhout de lasten. Saillant en pijnlijk 
detail is dat dezelfde wethouder fel ge-
kant is tegen woningbouw in Katwijk, 
aan de noordelijke kant van Wassenaar. 
Hierover meldt hij: ‘De extra woningen 
zorgen voor meer verkeer op de ge-
plande ontsluitingswegen door Wasse-
naar; daarnaast heeft het effect op de 
stikstofuitstoot met negatieve gevolgen 
voor de groenkwaliteit van de natuur in 
het gebied.’ Een gepland appartemen-
tencomplex van dertig meter hoogte 
noemt hij een ‘Berlijnse muur’. De 
hoogte mag maximaal dertien meter 
zijn. Kortom: Wassenaar wil geen hoog-

bouw aan de Katwijkse kant, maar 
duwt er bij de Haagse buren een toren 
van vijftig meter doorheen. Dit is meten 
met twee maten!

Met vriendelijke groet,

Guy Konings en Rachel Knevel, 
namens Comité Herontwikkeling 
ANWB-Clingendael

Ingezonden brief
Omwonenden buitenspel bij 
herontwikkeling ANWB-Clingendael, nee toch?

Wilt u helpen? 
De kans op een succesvol beloop 
vereist dat we als wijk één blok 

vormen. Daarvoor vragen wij uw  
steunbetuiging door u  aan te 

melden via e-mail naar 
herbouwANWBClingendael@

gmail.com.

Daarnaast kunt u ons helpen 
met een financiële bijdrage. 

Tuinvereniging Clingendael is zo 
vriendelijk om voor ons comité 
de komende tijd de financiën te 

beheren. U kunt uw donatie 
doen op rekeningnummer NL24 

INGB 0007248301 t.n.v. 
Tuinvereniging Clingendael o.v.v. 

HAC. 

Met deze middelen kunnen wij 
noodzakelijke juridische en 

organisatorische ondersteuning 
verkrijgen.

Als laatste zijn we op zoek naar 
de invulling van twee functies: 

- voorzitter/voortrekker: 
iemand die 4-8 uur per week 
professioneel de coördinatie 

verricht;
- jurist met ervaring in 

omgevingsrecht. 

Voor beide functies kunnen wij 
in overleg een financiële 

vergoeding hanteren.
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Tijdens de recente Olympische Zomer-
spelen te Tokyo toonde de NPO regel-
matig een zogenoemde ‘medaillespie-
gel’ in zijn uitzendingen teneinde de 
nationale scores vanuit de eerste hand 
te vergelijken. Hierbij werd ervan uit-
gegaan dat één extra gouden medaille 
gewonnen door het ene land meer 
waard is dan bijvoorbeeld een overtal 
van tien zilveren medailles bij het an-
dere land. Deze aanpak lijkt enige on-
rechtvaardigheid in zich te bergen.

In dit artikel wordt daarom aan een 
gouden plak drie punten gegeven, aan 
een zilveren twee en een bronzen een. 
Van de in totaal 206 deelnemende lan-
den waren er na afloop 93 met ten min-
ste eenmaal gewonnen eremetaal, 113 
landen grepen naast de prijzen. De top 
vijftien van gelauwerde landen ziet er 
als volgt uit. 

De hoge score van medaille winnend 
Europa valt direct in het oog, ook al is de 
betreffende bevolkingsomvang vergele-
ken met bijvoorbeeld de VS bijna twee-
enhalf maal zo hoog. Nederland lijkt de 
voormalige Duitse Democratische Repu-
bliek naar de kroon te steken. Vervolgens 
werd bij gelauwerde landen gekeken 
naar het quotiënt van puntentotaal en 
inwonertal, zie de tabel ‘Staat’. Gelet op 
de flinke verschillen in ongewogen ge-
middelden werden grotere, middelgrote 
en kleinere landen van elkaar onder-
scheiden. Tot slot werd een vermoed 
verband onderzocht tussen sportieve 
prestaties en relatieve rijkdom (bruto 
binnenlands product per inwoner). Dit 
vermoeden werd redelijk bevestigd.

Michaël W.J. van den Brink 

Ingezonden brief
Enkele bespiegelingen rond de 
Olympische Zomerspelen 2020/2021 

Staat.   Rangordening van landen qua medaillespiegel gewogen met het aantal inwoners (mln, 2020)

grotere landen middelgrote landen kleinere landen
(> 30,0 mln inw.) (6,0 - 30,0 mln inw.) (0,0 - 5,9 mln inw.)

Groot-Brittannië                  1,991 Hongarije 3,980 San Marino 133,333
(Europa met medaill.) 1,179 Nederland 3,908 Bermuda 30,000
Italië 1,174 Jordanië 3,400 Bahama's 15,000
Canada 1,158 Australië 3,385 Grenada 10,000
Japan 1,002 Cuba 2,832 Nieuw-Zeeland 7,843
Russisch Olymp. Cté 0,965 Zwitserland 2,674 Jamaica 6,000
Frankrijk 0,964 Servië 2,319 Slovenië 5,714
Duitsland 0,817 Tsjechië 2,150 Fiji-eilanden 5,556
Polen 0,710 Zweden 2,019 Georgië 4,595
Verenigde Staten 0,704 Bulgarije 1,884 Kroatië 4,250
Zuid-Korea 0,695 Hong Kong 1,333 Estland 3,846
Spanje 0,654 Wit-Rusland 1,277 Denemarken 3,621
Oekraïne 0,612 België 1,207 Kosovo 3,333
Kenia 0,409 Oostenrijk 1,124 Noorwegen 3,333
Oezbekistan 0,322 Azerbeidzjan 0,990 Letland 2,632
Turkije 0,225 Israël 0,870 Qatar 2,414
Oeganda 0,197 Taiwan 0,848 Armenië 2,000
Brazilië 0,193 Griekenland 0,841 Ierland 1,600
Iran 0,179 Kirgizië 0,758 Mongolië 1,515
Colombia 0,177 Dominicaanse Rep. 0,741 Slowakije 1,454
China 0,140 Portugal 0,680 Bahrein 1,176
Zuid-Afrika 0,118 Roemenië 0,466 Noord-Macedonië 0,952
Maleisië 0,093 Equador 0,454 Puerto Rico 0,938
Argentinië 0,088 Kazachstan 0,426 Namibië 0,800
Egypte 0,088 Tunesië 0,424 Litouwen 0,714
Marokko 0,081 Turkmenistan 0,333 Botswana 0,417
Filipijnen 0,073 Venezuela 0,317 Moldavië 0,385
Thailand 0,072 Syrië 0,057 Finland 0,364
Ethiopië 0,061 Burkina Faso 0,048 Koeweit 0,233
Saoedi-Arabië 0,058 Ivoorkust 0,038
Ghana 0,032
Mexico 0,031
Indonesië 0,029
Nigeria 0,015
India 0,008

ongew. gemiddelde 0,453 1,393 8,759

coëfficiënt van correlatie tussen gewogen medaillespiegel en bbp/ inwoner
0,845 0,819 0,653

(landen > 1 mln inw.)

Top vijftien van medaille-winnende landen, Olympische Zomerspelen 2020-2021

Verenigde Staten 232
China 196
Russisch Olympisch Comité 139
Groot Brittannië 130
Japan 126

Australië 87
Italië 70
Duitsland 68
Nederland 68
Frankrijk 65

Canada 44
Brazilië 41
Nieuw-Zeeland 40
Hongarije 39
Cuba 32

(Europa, som van alle Europese medaille-
 winnende landen) 965



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 202129- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 202128

Tijdens de recente Olympische Zomer-
spelen te Tokyo toonde de NPO regel-
matig een zogenoemde ‘medaillespie-
gel’ in zijn uitzendingen teneinde de 
nationale scores vanuit de eerste hand 
te vergelijken. Hierbij werd ervan uit-
gegaan dat één extra gouden medaille 
gewonnen door het ene land meer 
waard is dan bijvoorbeeld een overtal 
van tien zilveren medailles bij het an-
dere land. Deze aanpak lijkt enige on-
rechtvaardigheid in zich te bergen.

In dit artikel wordt daarom aan een 
gouden plak drie punten gegeven, aan 
een zilveren twee en een bronzen een. 
Van de in totaal 206 deelnemende lan-
den waren er na afloop 93 met ten min-
ste eenmaal gewonnen eremetaal, 113 
landen grepen naast de prijzen. De top 
vijftien van gelauwerde landen ziet er 
als volgt uit. 

De hoge score van medaille winnend 
Europa valt direct in het oog, ook al is de 
betreffende bevolkingsomvang vergele-
ken met bijvoorbeeld de VS bijna twee-
enhalf maal zo hoog. Nederland lijkt de 
voormalige Duitse Democratische Repu-
bliek naar de kroon te steken. Vervolgens 
werd bij gelauwerde landen gekeken 
naar het quotiënt van puntentotaal en 
inwonertal, zie de tabel ‘Staat’. Gelet op 
de flinke verschillen in ongewogen ge-
middelden werden grotere, middelgrote 
en kleinere landen van elkaar onder-
scheiden. Tot slot werd een vermoed 
verband onderzocht tussen sportieve 
prestaties en relatieve rijkdom (bruto 
binnenlands product per inwoner). Dit 
vermoeden werd redelijk bevestigd.

Michaël W.J. van den Brink 

Ingezonden brief
Enkele bespiegelingen rond de 
Olympische Zomerspelen 2020/2021 

Staat.   Rangordening van landen qua medaillespiegel gewogen met het aantal inwoners (mln, 2020)

grotere landen middelgrote landen kleinere landen
(> 30,0 mln inw.) (6,0 - 30,0 mln inw.) (0,0 - 5,9 mln inw.)

Groot-Brittannië                  1,991 Hongarije 3,980 San Marino 133,333
(Europa met medaill.) 1,179 Nederland 3,908 Bermuda 30,000
Italië 1,174 Jordanië 3,400 Bahama's 15,000
Canada 1,158 Australië 3,385 Grenada 10,000
Japan 1,002 Cuba 2,832 Nieuw-Zeeland 7,843
Russisch Olymp. Cté 0,965 Zwitserland 2,674 Jamaica 6,000
Frankrijk 0,964 Servië 2,319 Slovenië 5,714
Duitsland 0,817 Tsjechië 2,150 Fiji-eilanden 5,556
Polen 0,710 Zweden 2,019 Georgië 4,595
Verenigde Staten 0,704 Bulgarije 1,884 Kroatië 4,250
Zuid-Korea 0,695 Hong Kong 1,333 Estland 3,846
Spanje 0,654 Wit-Rusland 1,277 Denemarken 3,621
Oekraïne 0,612 België 1,207 Kosovo 3,333
Kenia 0,409 Oostenrijk 1,124 Noorwegen 3,333
Oezbekistan 0,322 Azerbeidzjan 0,990 Letland 2,632
Turkije 0,225 Israël 0,870 Qatar 2,414
Oeganda 0,197 Taiwan 0,848 Armenië 2,000
Brazilië 0,193 Griekenland 0,841 Ierland 1,600
Iran 0,179 Kirgizië 0,758 Mongolië 1,515
Colombia 0,177 Dominicaanse Rep. 0,741 Slowakije 1,454
China 0,140 Portugal 0,680 Bahrein 1,176
Zuid-Afrika 0,118 Roemenië 0,466 Noord-Macedonië 0,952
Maleisië 0,093 Equador 0,454 Puerto Rico 0,938
Argentinië 0,088 Kazachstan 0,426 Namibië 0,800
Egypte 0,088 Tunesië 0,424 Litouwen 0,714
Marokko 0,081 Turkmenistan 0,333 Botswana 0,417
Filipijnen 0,073 Venezuela 0,317 Moldavië 0,385
Thailand 0,072 Syrië 0,057 Finland 0,364
Ethiopië 0,061 Burkina Faso 0,048 Koeweit 0,233
Saoedi-Arabië 0,058 Ivoorkust 0,038
Ghana 0,032
Mexico 0,031
Indonesië 0,029
Nigeria 0,015
India 0,008

ongew. gemiddelde 0,453 1,393 8,759

coëfficiënt van correlatie tussen gewogen medaillespiegel en bbp/ inwoner
0,845 0,819 0,653

(landen > 1 mln inw.)

Top vijftien van medaille-winnende landen, Olympische Zomerspelen 2020-2021

Verenigde Staten 232
China 196
Russisch Olympisch Comité 139
Groot Brittannië 130
Japan 126

Australië 87
Italië 70
Duitsland 68
Nederland 68
Frankrijk 65

Canada 44
Brazilië 41
Nieuw-Zeeland 40
Hongarije 39
Cuba 32

(Europa, som van alle Europese medaille-
 winnende landen) 965
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projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
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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!
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www.bvl.nl

Floris Ten Kate, ik ken hem al een tijdje 
en regelmatig drinken we samen een 
kop koffie op het Hoytemaplein. In het 
dagelijkse leven is Floris actief als 
Inspirator en LinkedIn-marketeer. Maar 
waarom is een platform als LinkedIn 
belangrijk? En hoe ga je daar mee om in 
een tijd dat mensen nog maar kort aan-
dacht hebben voor elkaar? Ik vraag het 
hem en kom nog een hoop meer te 
weten.

Waarom sta jij iedere ochtend op?
Om gelukkig te zijn. En geluk kent vele 
lagen. Het heeft met je omstandigheden 
te maken, bijvoorbeeld financieel of 
emotioneel. Maar hoe dan ook heb ik 
een positieve instelling. Ik wil er iedere 
dag iets van maken. Dat helpt mij om ge-
lukkig te zijn. Ik kan me ook voorstellen 
dat sommige mensen niet gelukkig zijn. 
Als je bijvoorbeeld alleen werkt omdat 
je ‘moet’ werken van 9 tot 5 en weinig 
tot geen eigen inbreng in je werk hebt.

Is het dan altijd maakbaar om gelukkig 
te zijn?
Je zal altijd moeten dealen met de om-
standigheden waarin je verkeert. Maar 
kan je dat onder alle omstandigheden 
opbrengen? Dat zal lang niet altijd een-
voudig zijn. Er zijn wel twee absolute 
vereisten namelijk: eigen inbreng en 
vrijheid.

Hoe kun je mensen helpen die de vrij-
heid hebben maar die niet zien - door 
werkroutines bijvoorbeeld - of het sim-
pelweg niet door hebben?
Het gaat altijd om bewustzijn. Bewustzijn 
over jezelf en je omgeving. Bewustzijn in 
keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld over je 
werkomgeving en of je in die omgeving 
opgaat of bij jezelf blijft.

Ik geef regelmatig workshops over hoe 
je LinkedIn kunt inzetten voor jezelf en 
de organisatie, als ambassadeur. Zo’n 
organisatie heeft een eigen cultuur. Ik 
confronteer hen ineens met het op hun 
LinkedInprofiel laten zien wie ze zijn 
en wat hun talenten zijn. ‘Mag dat?’, 
vraagt men zich dan af. Ja, natuurlijk. 
Als je jouw talenten niet mag inzetten, 

word je een soort misvormde geest 
door het aangesnoerde keurslijf waarin 
je ongemerkt leeft. Maar om dat besef 
te ontwikkelen, is tijd nodig.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn unieke ta-
lent aankomt daar waar het wellicht 
nodig is?
LinkedIn! Vroeger was het zo dat men 
zich aansloot bij het plaatselijke soci-
ale leven, de sport-, cultuur- of net-
werkclubs. Het mooie van deze nieuwe 
online wereld en dus ook LinkedIn (in 
Nederland zijn er acht miljoen mensen 
lid) is dat je deze stap kan overslaan. Je 
kunt snel in contact komen met de 
mensen die voor jou – of andersom – 
interessant zijn. Daarna kan je dit con-
tact in de fysieke wereld uitbouwen. Zo 
breng je vraag en aanbod bij elkaar. 
Met de online wereld is het leven een 
stuk transparanter geworden. En dat is 
prima. Tegelijkertijd vergt dat wel een 
grotere individuele verantwoordelijk-
heid. Met kansen en bedreigingen.

Floris, tegenwoordig gaat alles heel 
snel, mensen zijn soms hun aandacht na 
dertig seconden al kwijt. Hoe zorg je er 
dan voor dat je opvalt op bijvoorbeeld 
LinkedIn?

Dat doe je door een hele goede head-
line (direct onder je naam) te formule-
ren waarin je laat zien wat jouw essen-
tie is. Het is mijn uitdaging om mensen 
te helpen om in 220 tekens te laten 
zien waar ze voor staan en hen verder 
wegwijs te maken in de mogelijkheden 
die LinkedIn biedt. Mijn professionele 
verleden in de reclame en marketing-
communicatie helpt daarbij. In die we-
reld is het achterhalen van wat klanten 
eigenlijk bedoelen te zeggen de grote 
uitdaging. Dat talent zet ik in voor een 
zeer diverse groep: van student, pro-
fessional, manager tot aan de top van 
het bedrijfsleven. Maar altijd voor 
mensen die ‘iets willen’. Bijvoorbeeld 
zichzelf opnieuw uitvinden en het re-
sultaat communiceren via hun 
LinkedInprofiel. Ik garandeer ze altijd 
vooraf dat ze na zo’n twee uur-sessie 
met een glimlach het pand verlaten.

Genoeg over zaken. Je woont al 68 jaar 
in het Benoordenhout. Wat maakt deze 
buurt zo bijzonder voor jou?
Ik ben hier inderdaad geboren en geto-
gen. Met uitstapjes naar de Schilders-
wijk, Scheveningen en de Archipelbuurt. 
Ik ken hier onderhand veel mensen, ik 
voel me hier thuis. We wonen hier in een 
prachtige omgeving met werkelijk alles 
bij de hand of op korte afstand. Het enige 
wat er nog aan ontbreekt, is een goeie 
buurtkroeg. Maar die zal er ooit ook wel 
komen. Het gaat hier allemaal wat lang-
zamer, men is hier niet zo van de veran-
dering. En ook dat heeft z’n charme.

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 Floris ten Kate (68) 
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Floris Ten Kate, ik ken hem al een tijdje 
en regelmatig drinken we samen een 
kop koffie op het Hoytemaplein. In het 
dagelijkse leven is Floris actief als 
Inspirator en LinkedIn-marketeer. Maar 
waarom is een platform als LinkedIn 
belangrijk? En hoe ga je daar mee om in 
een tijd dat mensen nog maar kort aan-
dacht hebben voor elkaar? Ik vraag het 
hem en kom nog een hoop meer te 
weten.

Waarom sta jij iedere ochtend op?
Om gelukkig te zijn. En geluk kent vele 
lagen. Het heeft met je omstandigheden 
te maken, bijvoorbeeld financieel of 
emotioneel. Maar hoe dan ook heb ik 
een positieve instelling. Ik wil er iedere 
dag iets van maken. Dat helpt mij om ge-
lukkig te zijn. Ik kan me ook voorstellen 
dat sommige mensen niet gelukkig zijn. 
Als je bijvoorbeeld alleen werkt omdat 
je ‘moet’ werken van 9 tot 5 en weinig 
tot geen eigen inbreng in je werk hebt.

Is het dan altijd maakbaar om gelukkig 
te zijn?
Je zal altijd moeten dealen met de om-
standigheden waarin je verkeert. Maar 
kan je dat onder alle omstandigheden 
opbrengen? Dat zal lang niet altijd een-
voudig zijn. Er zijn wel twee absolute 
vereisten namelijk: eigen inbreng en 
vrijheid.

Hoe kun je mensen helpen die de vrij-
heid hebben maar die niet zien - door 
werkroutines bijvoorbeeld - of het sim-
pelweg niet door hebben?
Het gaat altijd om bewustzijn. Bewustzijn 
over jezelf en je omgeving. Bewustzijn in 
keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld over je 
werkomgeving en of je in die omgeving 
opgaat of bij jezelf blijft.

Ik geef regelmatig workshops over hoe 
je LinkedIn kunt inzetten voor jezelf en 
de organisatie, als ambassadeur. Zo’n 
organisatie heeft een eigen cultuur. Ik 
confronteer hen ineens met het op hun 
LinkedInprofiel laten zien wie ze zijn 
en wat hun talenten zijn. ‘Mag dat?’, 
vraagt men zich dan af. Ja, natuurlijk. 
Als je jouw talenten niet mag inzetten, 

word je een soort misvormde geest 
door het aangesnoerde keurslijf waarin 
je ongemerkt leeft. Maar om dat besef 
te ontwikkelen, is tijd nodig.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn unieke ta-
lent aankomt daar waar het wellicht 
nodig is?
LinkedIn! Vroeger was het zo dat men 
zich aansloot bij het plaatselijke soci-
ale leven, de sport-, cultuur- of net-
werkclubs. Het mooie van deze nieuwe 
online wereld en dus ook LinkedIn (in 
Nederland zijn er acht miljoen mensen 
lid) is dat je deze stap kan overslaan. Je 
kunt snel in contact komen met de 
mensen die voor jou – of andersom – 
interessant zijn. Daarna kan je dit con-
tact in de fysieke wereld uitbouwen. Zo 
breng je vraag en aanbod bij elkaar. 
Met de online wereld is het leven een 
stuk transparanter geworden. En dat is 
prima. Tegelijkertijd vergt dat wel een 
grotere individuele verantwoordelijk-
heid. Met kansen en bedreigingen.

Floris, tegenwoordig gaat alles heel 
snel, mensen zijn soms hun aandacht na 
dertig seconden al kwijt. Hoe zorg je er 
dan voor dat je opvalt op bijvoorbeeld 
LinkedIn?

Dat doe je door een hele goede head-
line (direct onder je naam) te formule-
ren waarin je laat zien wat jouw essen-
tie is. Het is mijn uitdaging om mensen 
te helpen om in 220 tekens te laten 
zien waar ze voor staan en hen verder 
wegwijs te maken in de mogelijkheden 
die LinkedIn biedt. Mijn professionele 
verleden in de reclame en marketing-
communicatie helpt daarbij. In die we-
reld is het achterhalen van wat klanten 
eigenlijk bedoelen te zeggen de grote 
uitdaging. Dat talent zet ik in voor een 
zeer diverse groep: van student, pro-
fessional, manager tot aan de top van 
het bedrijfsleven. Maar altijd voor 
mensen die ‘iets willen’. Bijvoorbeeld 
zichzelf opnieuw uitvinden en het re-
sultaat communiceren via hun 
LinkedInprofiel. Ik garandeer ze altijd 
vooraf dat ze na zo’n twee uur-sessie 
met een glimlach het pand verlaten.

Genoeg over zaken. Je woont al 68 jaar 
in het Benoordenhout. Wat maakt deze 
buurt zo bijzonder voor jou?
Ik ben hier inderdaad geboren en geto-
gen. Met uitstapjes naar de Schilders-
wijk, Scheveningen en de Archipelbuurt. 
Ik ken hier onderhand veel mensen, ik 
voel me hier thuis. We wonen hier in een 
prachtige omgeving met werkelijk alles 
bij de hand of op korte afstand. Het enige 
wat er nog aan ontbreekt, is een goeie 
buurtkroeg. Maar die zal er ooit ook wel 
komen. Het gaat hier allemaal wat lang-
zamer, men is hier niet zo van de veran-
dering. En ook dat heeft z’n charme.

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 Floris ten Kate (68) 
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Kijk, in onze wijk!
Herfst

Herfstkleuren
Het bekende gedicht ‘De ontdekking’ 
van de onlangs overleden dichter K. 
Schippers luidt: ‘Als je goed om je heen 
kijkt, zie je dat alles gekleurd is.’ Dat gaat 
zeker op voor onze wijk in de herfst: de 
oude bomen en struiken langs de lanen 
en in de parken kleuren allemaal anders. 
Door hun kleurenpracht worden ge-
wone bomen heel bijzonder en bijzon-
dere bomen, waarvan er in onze wijk 
ook heel wat staan, vallen meer op.

Voor de gemeente is het bomenbezit 
een hele zorg: in de gemeente Den Haag 
staan 121.000 stadsbomen, waarvan er 
jaarlijks 40.000 worden geïnspecteerd 
en geregistreerd. Wilt u meer weten 
over hoe het zit met de bomen in onze 
wijk: kijk dan op de ‘Haagse bomen 
app’. Dan ziet u een kaart met daarop 
alle stadsbomen en enkele bijzondere 
particuliere bomen. Van iedere boom is 
te zien hoe oud hij ongeveer is en door 
de boom aan te klikken ziet u ook wat 
voor een boom het is.

…en een bijzondere eikel!
Bij de herfst horen natuurlijk ook kas-
tanjes, beukennootjes en eikels. Een 
bijzondere eikel is te zien op de Van 
Montfoortlaan in de voortuin van num-
mer 46. Hier stond meer dan 120 jaar 
lang een zomereik, die door honing-
zwam, schorskevers en slecht onder-
houd dood is gegaan. Van de stam is in 

januari 2021 een sculptuur gemaakt 
door James Arbor (www.jamesarbor.
nl), ter nagedachtenis. En zoals u kunt 
zien is het een eikel van een bijzonder 
formaat.

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl

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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De familie der kraaiachtigen kent nogal 
uiteenlopende leden. We kennen alle-
maal de zwarte en bonte kraai, het 
kauwtje, de ekster, de gaai en de raaf. 
Minder bekend hier is de roek. Dat 
hebben we voor een deel aan onszelf te 
danken. Ongeveer honderd jaar gele-
den was de roek niet erg geliefd in ons 
land. Ook in Den Haag overheerste het 
gevoel dat ze veel lawaai maakten en 
hele straten onderpoepten. Bovendien 
werd gedacht dat ze de bomen die 
langs lanen stonden schade toebrach-
ten. De roek was in die jaren de num-
mer 1-gevleugelde vijand van bewo-
ners en ambtenaren. In de jaren twintig 
van de vorige eeuw werd deze kolonie-
vogel dan ook met als excuus ‘schade-
beperking’ stelselmatig uit Den Haag 
verdreven. In onze wijk werd op de Van 
Kijfhoeklaan een kolonie van rond de 
honderd paar roeken rücksichtlos weg-
geschoten. Maar ook werden ze verdre-
ven uit Ockenburgh, het Huygenspark, 
Sorghvliet, langs de Van Stolkweg en – 
dichterbij – bij de Raamweg. De cam-
pagne had succes, de roek is als broed-
vogel uit onze streek verdwenen. We 
vinden ze nu nog vooral in het oosten 
en zuiden van Nederland. 

Een uitstapje naar Amsterdam 
Over roeken gesproken, ik neem u even 
mee naar het Amsterdam van het jaar 
1892. In de krant verschijnt een be-
richt met als kop ‘Een drama in ’t 
Muiderbosch te Amsterdam’. Het on-
derwerp is bijzonder: twee dagen lang 
bungelde een roek machteloos in een 
iepenboom bij de Muiderpoort. Zijn 
vleugel zat beklemd in de vork van 
twee takken. Het artikel is gebaseerd 
op een verslag van M.A. Koekoek, de 
schoolplatentekenaar. Hij zag hoe an-
dere roeken probeerden hun ongeluk-
kige makker te bevrijden. ‘Ze voelden 
duidelijk drang tot hulp, maar de wijze 
waarop was zoo onpractisch, dat zij er 
waarlijk beter aan hadden gedaan om 
hem maar stil te laten hangen.’ Al het 
‘rukken en plukken der groote snavels’ 
hielp niet; de roek bleef aan de be-
knelde en inmiddels kale vleugel han-
gen. Op de tweede dag gebeurde iets 

eigenaardigs: andere roeken – in het 
Muiderbosch zat een flinke kolonie – 
begonnen de ongelukkige vogel voed-
sel te brengen! In de woorden van 
Koekoek: ‘de stumper ontving eten uit 
den bek zijner medeleden op eene 
wijze, die werkelijk aandoenlijk was 
om aan te zien…’ 

‘Lafenis voor den gehangene’
Koekoek was zo onder de indruk van 
wat hij zag dat hij er een tekening van 
maakte. Hij noemde die ‘Lafenis voor 
den gehangene’. Ik vond een afbeelding 
in de tweede druk van Het Vogeljaar uit 
de jaren twintig van de vorige eeuw. 
Het boek is geschreven door de be-
roemde natuurbeschermer Jacques P. 
Thijsse. De vraag is natuurlijk of de 
hulpvaardigheid een kwestie was van 
‘gevoeld medelijden’ of hadden de zor-
gende roeken andere motieven? Bijvoor-
beeld het instinctmatig in stand hou-
den van een grote en vitale kolonie... Of 
voelen dieren werkelijk mededogen? 

Kraaiachtigen 
De roek hoort tot de intelligente familie 
der kraaiachtigen. De roek draagt een 
‘broek’: de veren groeien langs zijn 

poten naar beneden. Daarmee onder-
scheidt hij zich van de kauwtjes, 
kraaien en raven. Vaak trekken roeken 
en kauwtjes samen op. Lawaaiig en in 
grote groepen maken ze veel kabaal 
hoog boven de boomtoppen. Het zijn 
slimme kolonievogels die samen tien-
tallen, van dikke takken gemaakte, nes-
ten in een bosje bouwen. De drie tot vijf 
eieren komen na een dag of zestien tot 
achttien uit. Het aantal broedparen in 
Nederland ligt rond de 50.000. We zien 
hier volop wintergasten uit Scandinavië 
en Nederlandse roeken worden in de 
koude maanden regelmatig gesigna-
leerd in het oosten van Engeland. Een 
beetje verrassend, want overwinteren 
associeer ik met Spanje en Portugal. Of 
is dat een leeftijdskwestie? 

Slonzige types 
Waar de kauwtjes uiterlijk goed ver-
zorgd en zelfs een tikje pedant rond-
stappen, zien de roeken er nogal slon-
zig uit. Ze zijn helemaal zwart en je ziet 
– als het licht goed valt – een blauwig 
paarse glans. De vleugels zijn licht af-
hangend en de uiteinden gevingerd, 
het voorhoofd is steil. Ze eten van alles, 
ook aas en afval. Met zijn puntige sna-

vel wroet hij in de grond op zoek naar 
emelten, engerlingen, duizend- en mil-
joenpoten. Dat doet hij zo ijverig dat 
zijn snavel door slijtage vergrijst en de 
veren vlak achter de snavel wegschu-
ren waardoor de witgrijze huid is te 
zien. 

Waar zitten ze? 
Roeken vinden we tegenwoordig vooral 
in het oosten van ons land, in akker-
bouwgebieden. Ze behoren vanwege 
hun voorliefde voor zaaigoed – samen 
met de ganzen – er tot de meest door 
akkerbouwers gevreesde soorten. Regel-
matig geven provincies afschotvergun-
ningen om schade voor boeren te beper-
ken. 

Een vergeten held … 
U bent natuurlijk benieuwd hoe het de 
onfortuinlijke roek in het Muiderbosch 
is vergaan? Op de tweede dag van het 
vogeldrama volgde een onverwachte 
ontknoping. Het is vier uur in de mid-
dag. Een ‘gewezen zeeman’ kon de aan-
blik van de lijdende vogel niet langer 
aanzien. ’Blootshoofds, met een touw 
om de lendenen, beklom hij den ladder, 
slingerde het vrije eind om de eerste 
tak, klauterde er behendig langs om-
hoog en hield zich daar staande. Hij 
haalde de vogel met tak en al – onder 
een luid BRAVO van de vele toeschou-
wers – naar beneden…’

Ik pleit voor een gedenkplaat in de 
buurt van het Tropenmuseum voor 
deze onverschrokken, vogelminnende 
zeeman! Hij bleef tenslotte niet toekij-
ken, maar ondernam actie. Ik blijf wel 
piekeren over de vraag waarom hij 
geen hoed of pet droeg … 

Foeke Zeilstra. 
Foto’s: natuurfotograaf en HVB 
vriend Adri de Groot, Wim Baal-
bergen en anderen.

Buurtvogels
De roek draagt een broek …  

Inge’s vogel-
agenda van 

Europa 2022 
De Haagse Vogelbescherming 

kent een aantal uitstekende vo-
gelfotografen. Eén daarvan is 

Inge Duijsens. Inge heeft al heel 
wat prijzen gewonnen. Voor de 

tweede maal brengt ze een 
fraaie agenda met meer dan zes-

tig paginagrote foto’s uit. Met 
ringband waardoor hij goed 

open blijft liggen. Ook zijn er 
extra grote foto’s – over twee pa-

gina’s – opgenomen. Het vrij 
dikke glanzend papier maakt 

dat de foto’s prachtig uitkomen. 
Kortom, het geheel is een lust 

voor het oog en een fijn cadeau. 
Ik heb begrepen dat de enige 

boekwinkel van onze wijk een 
aantal exemplaren op voorraad 
neemt. Eerst zien? Kijk dan op 

www.vogelsnederland.nl.
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bungelde een roek machteloos in een 
iepenboom bij de Muiderpoort. Zijn 
vleugel zat beklemd in de vork van 
twee takken. Het artikel is gebaseerd 
op een verslag van M.A. Koekoek, de 
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– als het licht goed valt – een blauwig 
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zijn snavel door slijtage vergrijst en de 
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is vergaan? Op de tweede dag van het 
vogeldrama volgde een onverwachte 
ontknoping. Het is vier uur in de mid-
dag. Een ‘gewezen zeeman’ kon de aan-
blik van de lijdende vogel niet langer 
aanzien. ’Blootshoofds, met een touw 
om de lendenen, beklom hij den ladder, 
slingerde het vrije eind om de eerste 
tak, klauterde er behendig langs om-
hoog en hield zich daar staande. Hij 
haalde de vogel met tak en al – onder 
een luid BRAVO van de vele toeschou-
wers – naar beneden…’

Ik pleit voor een gedenkplaat in de 
buurt van het Tropenmuseum voor 
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zeeman! Hij bleef tenslotte niet toekij-
ken, maar ondernam actie. Ik blijf wel 
piekeren over de vraag waarom hij 
geen hoed of pet droeg … 
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Uitgelicht
Dit keer aandacht voor Het Dames-
leesmuseum op het Nassauplein en 
twee compleet verschillende boeken. 

Bibliotheek Damesleesmuseum
In een gesprek dat ik had met Mieke 
Eisma, één van de bibliothecarissen van 
Het Damesleesmuseum en oud-wijkge-
noot, kwam een aantal punten naar 
boven. Mieke en ik kennen elkaar al heel 
lang, omdat wij samen in het Leescomité 
van dit ‘museum’ (feitelijk een biblio-
theek) zaten. Het Damesleesmuseum is 
in 1894 opgericht op het Noordeinde 15. 
De kranten schreven toen: ‘een dorado, 
een verkwikkingsoord waar lezen en 
denken regel is en spreken een uitzon-
dering, de easy chairs die zoo verleide-
lijk tot een prettig zitje nopen, dit alles 
brengt u in de rechte leesstemming!’  

Hoe werkt het anno nu in deze biblio-
theek? Gevestigd aan het Nassauplein is 
deze op de begane grond en eerste ver-
dieping te vinden. Onlangs is de inrich-
ting veranderd, het ziet er nu, op de 
eerste verdieping, veel rustiger uit met 
een grote tafel waarop de computers 
staan en de boeken van de aanradersta-
fel liggen, ernaast de vele gevulde boe-
kenkasten. Het Damesleesmuseum gaat 
mee met de tijd. De ouderwetse bakken 
met beschreven kaartjes zijn weg, alle 
titels zitten nu in een catalogus op de 
website. Een schat aan boeken is aan-
wezig, ca. 40.000 exemplaren, in het 
Nederlands, Engels, Frans of Duits, 
vanaf de oprichting tot nu. 

Het Leescomité
De twee bibliothecarissen maken lijsten 
van boeken die besproken worden in tijd-
schriften, websites, op de radio of tv. Er is 
een ‘wensenschrift’, waarin titels die 
mensen graag zouden willen lezen. Met 
de lijsten in de hand gaan zij naar de 
boekhandels waar per keer/maand zo’n 
25 tot 30 boeken worden aangeschaft of 
op zicht gevraagd. Het Leescomité ‘keurt’ 
vervolgens de nieuwe boeken. In perio-
des van twee maal tien dagen worden de 
boeken door twee dames voorzichtig ge-
lezen. Het kritiekje (wel of niet aanschaf-
fen) geeft de doorslag. Tot 2020 was het 
‘live’ hengelen naar de boeken spannend. 
Nu maken de bibliothecarissen lijsten 

met omschrijvingen van de gekozen boe-
ken en mailen dit rond. Het ‘hengelen’ is 
inschrijven per mail geworden.  

De boeken
Ieder boek dat daadwerkelijk in de bi-
bliotheek wordt opgenomen, ondergaat 
verschillende handelingen: het wordt 
gestempeld, krijgt een kleurbandje dat 
aangeeft in welke taal het is geschre-
ven, het uitleenblaadje wordt op het 
schutblad gelijmd en het boek krijgt 
een opeenvolgend nummer. Er zijn nu 
13.204 boeken in het Nederlands en 
12.214 Engelse boeken. Geen enkel 
boek wordt weggegooid, er is een lijst 
van te zoeken boeken. Op de aanraders-
tafel, die vier keer per jaar wordt ge-
maakt, liggen de boeken op thema. De 
website wordt iedere keer bijgevuld 
met weetjes over literaire prijzen, te 
houden lezingen of meer actueel welke 
schrijver is overleden (waaraan aan-
dacht wordt geschonken door zijn/haar 
boeken op een apart tafeltje neer te leg-

gen). De catalogus op de website is voor 
iedereen in te zien. 

De bibliotheek Het Dameslees-
museum zoekt nieuwe leden!
Deze tekst geeft een klein inzicht op de 
werkwijze van Het Damesleesmuseum. 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe 
leden; heren en dames, jong en oud, ie-
dereen is van harte welkom! Het is echt 
een verademing om hier in alle rust 
een boek uit te zoeken of een tijdschrift 
te lezen, onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Of wilt u als vrijwilliger 
aan de slag? Ook daar is zeker behoefte 
aan. Ik raad het u van harte aan, het 
Damesleesmuseum heeft in ieder geval 
mijn leven verrijkt. 

Bibliotheek Damesleesmusuem 
Nassauplein 15, 2585 EB Den Haag 
telefoon 070 36 36 568
damesleesmuseum.nl
Ook op Twitter, Facebook en Instagram. 

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl
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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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Nu maken de bibliothecarissen lijsten 

met omschrijvingen van de gekozen boe-
ken en mailen dit rond. Het ‘hengelen’ is 
inschrijven per mail geworden.  

De boeken
Ieder boek dat daadwerkelijk in de bi-
bliotheek wordt opgenomen, ondergaat 
verschillende handelingen: het wordt 
gestempeld, krijgt een kleurbandje dat 
aangeeft in welke taal het is geschre-
ven, het uitleenblaadje wordt op het 
schutblad gelijmd en het boek krijgt 
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In de leukste boekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen te doen  

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

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

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

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

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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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”  
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten
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D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM
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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

  yte      aHo
van

straat

  yte      aHo
van

straat
Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

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

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

www.woudtdamesmode.nl

WOUDT
online!

Boeken
De Agonie
Jean Lombard (1854-1891) schreef zijn 
L’Agonie in 1888. Dit boek werd in 2002, 
met commentaar omlijst door Marie 
France David, heruitgegeven in de serie 
Bibliothèque Décadente. Louis Couperus 
liet zich inspireren door ’L’Agonie’, hij 
schreef in 1906 ‘De berg van licht’. Dit 
boek is in drie delen in de catalogus van 
Het Damesleesmuseum te vinden. Het 
becommentarieerde boek van Marie 
France David vormt de basis van de 
prachtige vertaling door Frans van der 
Linden, wijkgenoot en actief vrijwilliger 
in het Louis Couperus Museum. 

Rome, begin derde eeuw na Christus. 
Een 14-jarige jongen, afkomstig uit 
Emessa in Syrië, is door het leger tot 
keizer gekozen. Deze Elagabalus hangt 
de godsdienst van de Zwarte Steen aan, 
een zonnecultus, die het verschil tus-
sen man en vrouw wil opheffen, zodat 
de androgyn ontstaat. Zijn hof is in alle 
goud en glitter gewijd aan het genot, 
ontucht en overgave. De vertaalde be-
schrijvingen van Frans van der Linden 
zijn zo mooi dat je het gevoel hebt echt 
midden in het paleis te staan. Je voelt je 
bedekt met juwelen en mooie vloei-
ende stoffen, en maakt alles van heel 
dichtbij mee. 

De Agonie, Jean Lombard, vertaling door Frans 
van der Linden, Uitgeverij Prominent, 2021, € 
24,95, ISBN 978 9492 395351.

Plaatsen met een verhaal
Prachtig, een boekje over fietsen en alles 
wat je onderweg tegen komt. De schrij-
ver fietste in twaalf jaar langs vele plaat-
sen, dorpjes, gehuchten of steden met de 
meest mooie namen. Ik kende echt niet 
alle naambordjes die hij beschrijft. Wat 
dacht u van Eppenhuizen, Ganzedijk of 
Hongerige Wolf en Tolnegen. Bij ieder 
hoofdstukje staat een foto van het naam-
bord, met de fiets van Frans ertegenaan. 
Ondertussen krijg je wat van de geschie-
denis van Nederland mee. Wat betekent 
zo’n naam eigenlijk, waar komt die van-
daan? Veelal zijn het verbasterde namen 
van verwoeste kloosters, geeft het aan 
de hoeveelste tol daar stond of is het ge-
hucht naar iemand vernoemd. Echt een 
boekje om onderweg mee te nemen, in 

de auto of op de fiets. En alvast een tip 
voor de goede Sint!

Plaatsen met een verhaal,  Frans Nieuwenhuis, 
Uitgever PBpublicaties, 2021, € 19,90, ISBN 978 
9083 174 709.

Willemien de Vlieger-Moll
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International Corner
Update on Survey distributed among the internationals
Spring 2021
To enable the city of The Hague to better 
understand the needs of the internation-
als/expats living in the Benoordenhout, 
the Haagse Hout district office and the 
Voor Welzijn Stichting turned to a pro-
fessor at Leiden University College in 
Bezuidenhout. She in turn found one of 
her students to help with it. The survey 
was created and distributed via the in-
ternet and a summary of the findings  
appears here.

But first, a little about the people be-
hind the scenes:

Dr. Jyothi Thrivikraman
Sitting in her garden in the Benoorden-
hout on one of the few beautiful summer 
days this year, Jyothi and I quickly real-
ized how many locations in our lives 
were similar – places we had both been 
associated with at some point of our 
lives.

Since her Indian parents were in 
Kansas when Jyothi was born in 1974, 
she is an American citizen, with Indian 
roots. Upon completion of her father’s 
post doctorate, the family moved back 
to India in 1975. A few years later her 
parents decided to return to the States, 
this time to Pittsburgh, Pennsylvania, 
so Jyothi’s dad could continue to re-
search on the effects of stress on the 
brain. Her mother was a botany teach-
er in India, but because this subject 
does not exist in American high schools, 
she retrained. She chose to become a 
medical lab technician because she felt 
this field would produce a more mobile 
career.

It turned out to be a good decision as 
once again the family moved – this time 
to Cranston, Rhode Island (about three 
miles from my RI hometown), where 
Jyothi attended elementary school. But 
soon after, it was time to move on again 
– from the smallest state to one of the 
largest, southern California. After Jyothi 
finished high school in San Diego, it was 
back across the country again, this time 
to Atlanta, Georgia and Jyothi began 

studying at Emory University. Jyothi’s 
parents still live outside Atlanta, but 
Jyothi went back to the North, entering 
Brandeis University near Boston for 
her PhD studies in Social Policy.

In Boston, she met her husband Vikram 
Bagade. He had come to the USA from 
India when he was two years old. But 
the moving did not stop. Vikram has al-
ways worked in IT, his first international 
job being in Shanghai, then a short stint 
back in the States, and then Singapore. 
Six years ago, they moved to the Nether-
lands, which their two children, Sadhna 
(15) and Akash (12) found difficult at 
first but are now adjusting well. Vikram 
is working here for Maersk Shipping and 
Jyothi found an Assistant Professorship 
position at Leiden University College 

here in The Hague. This fairly new insti-
tution in The Hague has a three-year 
BA/BSc program in Global Challenges 
and Jyothi is teaching courses in Global 
Health Policy, Health Promotions and 
Disease Prevention, Social Determinants 
of Health and as part of a team of profes-
sors in Global Challenges: Prosperity.

When asked about their preferred trav-
el, Jyothi said the entire family loves hi-
king in Germany and Austria and re-
cently discovered the beauty of Umbria, 
Italy. Her favorite aspect of Dutch life is 
the mobility, good public transport and 
bikes, certainly for her children. She 
also feels ‘aging in place’ is relatively 
easy in the Netherlands, especially no-
ticing the lack of public transportation 
where her parents live outside Atlanta.

Thank you, Jyothi, for helping with this 
project of the municipality.

Swasti Madan
The student who volunteered to help 
with the preparation and distribution of 
the survey and final collating the data 
was Swasti Madan. She is a third-year 
student at LUC, with a major in Global 
Public Health. Swasti’s Indian parents 
were living outside Hannover, Germany, 
when they adopted her as a baby from 
India. For job reasons the family return-
ed to Mumbai when she was nine years 
old. Wanting to go abroad again on her 
own, Swasti attended a university fair, 
where she was introduced to both LUC 
and Erasmus. As an 18-year-old, with a 
fluency in English, German and Hindi, 
Swasti arrived in The Hague, having cho-
sen LUC because of its Global Challenges 
program. Her hope later is to obtain a 
job in Global Public Health at the United 
Nations or WHO. Her particular interest 
is Maternal Child Health Care and Old 
Age. Swasti’s gave the following an-
swers to the few standard questions I 
almost always ask to those I interview.

Favorite aspect of Dutch life: the 
friendliness and welcoming nature of 
the Dutch, their openness to other 
cultures.

Travel: she enjoys just getting on a 
train with a friend and going to a Dutch 
city for the day!

Advice to someone arriving here: ‘Don’t 
be afraid to ask for help, it is available.’

Volunteer work: Swasti is chair of the 
volunteer committee at LUC; her res-
ponsibilities include looking for volun-
teer opportunities for students and 
then assigning the students to these 
jobs. These include such tasks as sim-
ple painting, a soup kitchen or garden 
work. They have even collected trash in 
the Haagse Bos. 

Swasti, I wish you every success in your 
future endeavors.

Georgia Regnault

Survey Summary
We want to thank those who responded to the May 2021 survey created by representatives of the Haagse Hout 

District Office, the Voor Welzijn (Well-Being) Foundation, the Wijkvereniging Benoordenhout and Leiden 
University College to better understand the needs of the international community in the Benoordenhout. The 

survey has closed and now we would like to share the results with the community. These results provided a 
good understanding of how internationals navigate their surroundings. In addition to this, we also received 

suggestions that could enhance community life in the area.

Questions regarding reasons to move to the Netherlands, community affiliation and diversity helped 
understand the standpoint of individual respondents. An important component to ‘feeling integrated‘ in 

another country is the ability to communicate with locals and navigate surroundings independently. A brief 
‘Dutch ability analysis’ revealed that most internationals made the effort to learn the basics of the language. 

A large number of them did so through formal classes, which they reported were reasonably easy to find. 
Internationals would like to continue having conversations in Dutch outside of formal classes.

In terms of improvements, internationals would like more opportunities to volunteer locally, build a better 
social network, and expand career opportunities. The survey results will be reviewed and channelled to the 
correct organisation for further review. Some survey respondents provided email addresses and we hope to 

follow up directly with additional questions. 

With many thanks to all who participated.

Swasti Madan (student at Leiden University College) and Dr. Jyothi Thrivikraman (Assistant Professor at 
Leiden University College)
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In het Benoordenhout groeide de man 
op, die nog steeds beschouwd wordt 
als de grootste Nederlandse Olympiër 
aller tijden: viermaal won hij als 
springruiter de gouden medaille, zowel 
individueel als onderdeel uitmakend 
van het springteam, plus een zilveren. 
Charles Pahud de Mortanges is zijn 
naam. Deze prestaties maken de man 
met het klassieke gezicht en de trekken 
van zijn Hugenoten-voorouders tot een 
sportieve legende. 

Geboren aan de Laan van Meerdervoort 
66 verhuisde de zevenjarige Charles 
naar de Jan van Nassaustraat 14. Hij 
werd opgevoed door zijn strenge moe-
der en zijn oudere zuster. Hij ging naar 
de hbs, maar had al jong het besluit ge-
nomen militair te worden. Vanaf zijn 
zestiende kreeg hij paardrijlessen in de 
oudste burgermanege van Nederland in 
de Bibliotheekstraat. Deze Stadsrijschool 
is in 1806 geschonken door Lodewijk 
Napoleon. Hier leerde de introverte jon-
geman hoe je een band kweekte met je 
paard.

Na zijn hbs-tijd volgde Charles de offi-
ciersopleiding aan het KMA. Die duurde 
drie jaar. Daarna keerde hij weer terug 
naar het Benoordenhout. De reden? Hij 
belandde in 1918 in het derde regiment 
Huzaren. Zijn commandant was een en-
thousiast ruiter. Samen trokken ze er 
veelvuldig op uit om in de duinen bij 
Waalsdorp te rijden. 

Na zijn overplaatsing naar Tilburg bofte 
hij weer met zijn commandant; of ge-
beurde dit met een diepere bedoeling? 
Kolonel Quarles van Ufford was name-
lijk ook een groot liefhebber van de 
paardensport. Bovendien was hij chef 
d'equipe bij twee Olympische Spelen. 
De slimme Quarles juichte het toe dat 
er zoveel mogelijk wedstrijden gereden 
werden, minstens tweemaal per week. 
Pahud deed dusdoende een geweldige 
wedstrijdervaring op. Er moesten ook 
nog eens zo’n driehonderd paarden 
worden afgericht. Pahud was daarvoor 

de ideale man, de grote paardenfluiste-
raar avant la lettre. 

Tijdens de Olympische Spelen van Parijs 
van 1924 boekte Pahud de Mortanges 
zijn eerste grote successen. Quarles was 
bloedfanaat geweest tijdens de voorbe-
reidingen. Dat bracht Nederland twee 
gouden medailles. Vier jaar later in 
Amsterdam zorgde de vaderlandse paar-
densportequipe voor een even grote tri-
omf. De twee gouden medailles behaalde 
Pahud onder de ogen van de voltallige 
koninklijke familie en 3.000 toeschou-

wers. Dat de springsport evenwel niet 
zonder gevaar was, bleek een jaar later 
toen zijn teamgenoot Anton Coolenbran-
der zo ongelukkig viel tijdens een con-
cours in Zelhem dat hij in het ziekenhuis 
aan zijn verwondingen overleed. Om 
mee te doen aan de Spelen van 1932 in 
Los Angeles moesten de paarden ver-
scheept worden. Pahud ontwikkelde een 
roterend plankier zodat de paarden tij-
dens de tocht van bijna drie weken in 
vorm konden blijven. Met zijn toppaard 
Macroix wist hij weer een gouden me-
daille te bemachtigen.                           >>>

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXXVII
Springruiter Charles Pahud de Mortanges (1896-1971)

Robert Pahud de Mortanges op zijn paard 'Mädel wie Du', door Robert Archibald Graafland

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
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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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Twee warme en kleinschalige 
              woonzorgcentra

     THUIS 
BIJ OLDAEL

WAARDIGE OUDERENZORG OP 
SFEERVOLLE HAAGSE LOCATIES

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 ontlasting 
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.

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

De Tweede Wereldoorlog bracht span-
ningen, groter dan welk concours ook. 
Pahud de Mortanges wist te ontsnap-
pen uit een transport naar een kamp 
voor officieren in Polen. Begin 1944 
wist hij Engeland te bereiken na een 
maandenlange en bloedstollend span-
nende tocht via de Pyreneeën naar 
Gibraltar. Als ondercommandant van 
de Prinses Irene Brigade keerde hij an-
derhalf jaar later terug in Den Haag. De 
paardensport zegde hij vaarwel. Wel 
bleef hij zich in organisatorische zin 
met de sport bezig houden. Hij bracht 
het tot generaal. Zijn laatste jaren 
bracht hij in een rolstoel door. De 
reuma werd hem op 71-jarige leeftijd 
fataal.
 

Theo Bollerman

Het Platform Benoordenhout organi-
seert dit jaar voor de tiende keer een in-
formatiebijeenkomst voor senioren op 
woensdag 20 oktober 2021. Het corona-
virus heeft een grote impact gehad op 
onze samenleving, en senioren zijn op 
zoek naar organisaties die hen kunnen 
ondersteunen bij een actieve deelname 
aan de samenleving. Een informatieve 
en positieve middag kunnen zij wel ge-
bruiken. Daarom organiseert het plat-
form Benoordenhout op 20 oktober 
2021 een bijeenkomst rondom het 
Haagse actieprogramma ‘Seniorvriende-
lijk Den Haag’.

Een beetje aandacht doet 
iedereen goed
Senioren in het Benoordenhout kun-
nen behoefte hebben aan ondersteu-
ning op verschillende gebieden, afhan-
kelijk van hun fysieke en mentale 
gezondheid. Leefplezier is hierbij es-

sentieel: senioren nemen op hun eigen 
manier actief deel aan de Haagse sa-
menleving, waardoor ze langer gezond 
kunnen blijven met een goede kwaliteit 
van leven. Als senioren zich gezond en 
veerkrachtig voelen, kunnen zij de din-
gen blijven doen die voor hen waarde-
vol zijn. Prettig wonen is voor veel se-
nioren daarbij een belangrijke basis: 
wonen in een geschikte woning in een 
seniorvriendelijke omgeving, maakt 
dat zij zo lang mogelijk prettig thuis 
kunnen blijven wonen. De organisaties 
die aanwezig zijn bij de informatie-
bijeenkomst dragen elk vanuit hun 
eigen deskundigheid een steentje bij 
aan dit leefplezier. 

Het thema van de middag is ‘senior-
vriendelijk Den Haag’. Hierover zullen 
Janice Roopram, lid van de gemeente-
raad van Den Haag en Marije Blok van 
Leyden Academy on Vitality and Ageing 
een korte toelichting geven. Aanslui-
tend volgt een discussie met de voorzit-
ter van de wijkvereniging Chance 
Pennington de Jongh en en Cees 
Pluimgraaff, lid van de gemeenteraad 
van Den Haag. Dagvoorzitter Erwin de 
Fouw zal alles in goede banen leiden. Tot 
slot kunnen de bezoekers de informatie-

markt bezoeken. Verschillende zorg-,  
welzijn- en kunstinstellingen laten zien 
wat ze in huis hebben om zo lang moge-
lijk zelfstandig fit en vitaal thuis te kun-
nen blijven wonen. 

Platform Benoordenhout
Het Platform Benoordenhout bestaat 
sinds 2009. Sinds dat jaar komen verte-
genwoordigers van de wijkvereniging, 
de zorg- en welzijnsinstellingen en di-
verse vrijwilligersorganisaties eenmaal 
per kwartaal bij elkaar. Zij doen dit om 
elkaar beter te leren kennen met als 
doel om ouderen in het Benoordenhout 
zo goed mogelijk te informeren en een 
bijdrage te leveren aan de sociale cohe-
sie van de wijk. Vanuit het platform 
wordt een bijdrage geleverd aan het 
versterken van de civil society in het 
Benoordenhout door het stimuleren 
van samenwerking tussen wijkbewo-
ners, instellingen, bedrijfsleven, (sport)
clubs en het sociaal wijkteam.

Woensdag 20 oktober, van 14.00 -16.00 
uur. Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205 
(sporthal hdm/Buurthuis van de Toe-
komst@hdm). Toegang: vrije   inloop (regis-
tratie aan de zaal vanwege corona)

Activiteiten
Informatiebijeenkomst Seniorvriendelijk Den Haag 

Het toeval wil dat kunsthandelaar Ivo Bouwman  - ook woonachtig in de Jan van 
Nassaustraat - in het bezit is van een prachtig schilderijtje waarop de beroemde 
springruiter treffend is afgebeeld tijdens het nemen van een hindernis. De schil-
der is jonkheer Robert Archibald Graafland (1875-1940). Laat dat nu ook nog 

eens Bouwmans oud-oom zijn, de oom van zijn moeder Wil Graafland. Bouwman: 
‘De familie Graafland behoorde tot de elite van Maastricht. Men sprak thuis 

Frans. Robert Graafland was een paar jaar in de leer geweest bij de beroemde ar-
chitect Cuypers, maar hij voelde zich veel meer aangetrokken tot de schilderkunst 

en studeerde vervolgens aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam.’ Zijn stijl werd het romantisch impressionisme. Hij liet zich vooral in-

spireren door poëzie en muziek. 

Het schilderij van Pahud de Mortanges had Graafland ingestuurd om mee te 
dingen in de Kunst Olympiade van 1936 in Berlijn. Het was in die tijd nog ge-

bruikelijk dat ook schilderijen met sport als thema in aanmerking konden 
komen voor de felbegeerde medailles. Deze inzending was uiteindelijk goed 

voor een bronzen medaille, een schitterende erkenning van Graaflands talent. 
Pahud de Mortanges zelf viel ditmaal helaas niet in de prijzen. 
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De Tweede Wereldoorlog bracht span-
ningen, groter dan welk concours ook. 
Pahud de Mortanges wist te ontsnap-
pen uit een transport naar een kamp 
voor officieren in Polen. Begin 1944 
wist hij Engeland te bereiken na een 
maandenlange en bloedstollend span-
nende tocht via de Pyreneeën naar 
Gibraltar. Als ondercommandant van 
de Prinses Irene Brigade keerde hij an-
derhalf jaar later terug in Den Haag. De 
paardensport zegde hij vaarwel. Wel 
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met de sport bezig houden. Hij bracht 
het tot generaal. Zijn laatste jaren 
bracht hij in een rolstoel door. De 
reuma werd hem op 71-jarige leeftijd 
fataal.
 

Theo Bollerman

Het Platform Benoordenhout organi-
seert dit jaar voor de tiende keer een in-
formatiebijeenkomst voor senioren op 
woensdag 20 oktober 2021. Het corona-
virus heeft een grote impact gehad op 
onze samenleving, en senioren zijn op 
zoek naar organisaties die hen kunnen 
ondersteunen bij een actieve deelname 
aan de samenleving. Een informatieve 
en positieve middag kunnen zij wel ge-
bruiken. Daarom organiseert het plat-
form Benoordenhout op 20 oktober 
2021 een bijeenkomst rondom het 
Haagse actieprogramma ‘Seniorvriende-
lijk Den Haag’.

Een beetje aandacht doet 
iedereen goed
Senioren in het Benoordenhout kun-
nen behoefte hebben aan ondersteu-
ning op verschillende gebieden, afhan-
kelijk van hun fysieke en mentale 
gezondheid. Leefplezier is hierbij es-

sentieel: senioren nemen op hun eigen 
manier actief deel aan de Haagse sa-
menleving, waardoor ze langer gezond 
kunnen blijven met een goede kwaliteit 
van leven. Als senioren zich gezond en 
veerkrachtig voelen, kunnen zij de din-
gen blijven doen die voor hen waarde-
vol zijn. Prettig wonen is voor veel se-
nioren daarbij een belangrijke basis: 
wonen in een geschikte woning in een 
seniorvriendelijke omgeving, maakt 
dat zij zo lang mogelijk prettig thuis 
kunnen blijven wonen. De organisaties 
die aanwezig zijn bij de informatie-
bijeenkomst dragen elk vanuit hun 
eigen deskundigheid een steentje bij 
aan dit leefplezier. 

Het thema van de middag is ‘senior-
vriendelijk Den Haag’. Hierover zullen 
Janice Roopram, lid van de gemeente-
raad van Den Haag en Marije Blok van 
Leyden Academy on Vitality and Ageing 
een korte toelichting geven. Aanslui-
tend volgt een discussie met de voorzit-
ter van de wijkvereniging Chance 
Pennington de Jongh en en Cees 
Pluimgraaff, lid van de gemeenteraad 
van Den Haag. Dagvoorzitter Erwin de 
Fouw zal alles in goede banen leiden. Tot 
slot kunnen de bezoekers de informatie-

markt bezoeken. Verschillende zorg-,  
welzijn- en kunstinstellingen laten zien 
wat ze in huis hebben om zo lang moge-
lijk zelfstandig fit en vitaal thuis te kun-
nen blijven wonen. 

Platform Benoordenhout
Het Platform Benoordenhout bestaat 
sinds 2009. Sinds dat jaar komen verte-
genwoordigers van de wijkvereniging, 
de zorg- en welzijnsinstellingen en di-
verse vrijwilligersorganisaties eenmaal 
per kwartaal bij elkaar. Zij doen dit om 
elkaar beter te leren kennen met als 
doel om ouderen in het Benoordenhout 
zo goed mogelijk te informeren en een 
bijdrage te leveren aan de sociale cohe-
sie van de wijk. Vanuit het platform 
wordt een bijdrage geleverd aan het 
versterken van de civil society in het 
Benoordenhout door het stimuleren 
van samenwerking tussen wijkbewo-
ners, instellingen, bedrijfsleven, (sport)
clubs en het sociaal wijkteam.

Woensdag 20 oktober, van 14.00 -16.00 
uur. Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205 
(sporthal hdm/Buurthuis van de Toe-
komst@hdm). Toegang: vrije   inloop (regis-
tratie aan de zaal vanwege corona)

Activiteiten
Informatiebijeenkomst Seniorvriendelijk Den Haag 

Het toeval wil dat kunsthandelaar Ivo Bouwman  - ook woonachtig in de Jan van 
Nassaustraat - in het bezit is van een prachtig schilderijtje waarop de beroemde 
springruiter treffend is afgebeeld tijdens het nemen van een hindernis. De schil-
der is jonkheer Robert Archibald Graafland (1875-1940). Laat dat nu ook nog 

eens Bouwmans oud-oom zijn, de oom van zijn moeder Wil Graafland. Bouwman: 
‘De familie Graafland behoorde tot de elite van Maastricht. Men sprak thuis 

Frans. Robert Graafland was een paar jaar in de leer geweest bij de beroemde ar-
chitect Cuypers, maar hij voelde zich veel meer aangetrokken tot de schilderkunst 

en studeerde vervolgens aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam.’ Zijn stijl werd het romantisch impressionisme. Hij liet zich vooral in-

spireren door poëzie en muziek. 

Het schilderij van Pahud de Mortanges had Graafland ingestuurd om mee te 
dingen in de Kunst Olympiade van 1936 in Berlijn. Het was in die tijd nog ge-

bruikelijk dat ook schilderijen met sport als thema in aanmerking konden 
komen voor de felbegeerde medailles. Deze inzending was uiteindelijk goed 

voor een bronzen medaille, een schitterende erkenning van Graaflands talent. 
Pahud de Mortanges zelf viel ditmaal helaas niet in de prijzen. 



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 202147- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 202146
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Aandacht, tijd en service
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Javastraat 47 | 2585 AE Den Haag | 070 - 365 88 44 | info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé

Ons gezellige team van vrijwilligers is 
altijd op zoek naar extra handjes! Als 
vrijwilliger bij Evita maakt u deel uit 
van het team dat Evita Lokaal bijzonder 
maakt; dé plek in het Benoordenhout 
waar iedereen altijd welkom is voor 
een luisterend oor, leuke activiteiten en 
interessante bijeenkomsten. Regelmatig 
ontstaan vriendschappen en worden er 
nieuwe initiatieven ontplooid. Bent u 
ook graag in contact met andere men-
sen en wilt u zich inzetten voor het 
‘huis van de wijk’, neem dan contact 
met ons op. Wij gaan graag met u in ge-
sprek over passend vrijwilligerswerk 
binnen Evita Lokaal. 

Activiteiten
Workshop creatief schrijven
In oktober 2021 starten wij met een 
workshop-reeks waarin u wordt ge-
prikkeld om te schrijven. Het thema van 
de eerste reeks workshops is ‘ontdek-
ken’. In drie verschillende workshops 
maakt u kennis met creatief schrijven. 
U kunt het zien als een soort proeverij 
van verschillende soorten schrijfoefe-
ningen. Schrijfervaring is absoluut niet 
nodig. Iedereen is van harte welkom. 
De workshops worden verzorgd door 

Jacobien van der Laan. De eerste reeks 
vindt plaats op de vrijdagen 1, 8 en 15 
oktober van 10.00-12.00 uur. De kosten 
zijn € 20 per workshop of € 50 voor de 
reeks van drie workshops.

’Met de pan op tafel’
Maandagen 27 september, 25 oktober 
en 22 november 2021 vanaf 18.00 uur 
hebben wij weer ouderwets ‘met de 
pan op tafel’, een degelijke maaltijd 
eten in het gezelschap van buurtbewo-
ners. Onze vrijwillige koks koken en u 
kunt aanschuiven in het Evita Lokaal. 
Eet u ook gezellig met ons mee? De 
kosten zijn € 8 (exclusief drankjes)

Voor ons complete en meest actuele 
aanbod en prijzen verwijzen wij u 
graag naar www.evitalokaal.nl

Wilt u meer informatie, iets over-
leggen of u aanmelden voor één van 
onze activiteiten of als vrijwilliger? 
Dan kunt u een mailtje sturen naar 
info@evitalokaal.nl of bel 070 31 41 606.

Komt u ons helpen?
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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

Yoga/Pilates lessen bij Feel Fit
Doe mee aan onze Pilateslessen op maandagavond om 19:15 
uur (Pilates) en vrijdagochtend om 9 uur (Yoga/Pilates) door 

gecertificeerde docenten. In onze zaal is een zeer goed 
ventilatiesysteem aanwezig. Gratis proefles. 

Tien- en twintigrittenkaarten. Locatie: WW Tennispark. 
Info: 06-53685547 of magdaoord@kpnmail.nl

Buitentraining in Clingendael
Elke zondagochtend om half 10 sportief genieten op het 

landgoed Clingendael? Doe dan mee aan onze gevarieerde 
buitentraining voor vrouwen en mannen.

Conditie is prettig, maar zeker niet vereist. Gratis proefles. 
Info: Feel Fit: 06-536885547 of magdaoord@kpnmail.nl

www.feelfitdenhaag.nl

Zwart speelt en wint.  

Oplossing probleem 172: 1.Ph6+ Kh8 2.Pg6+! hxg6 3.Pf7+ Kg8 
4.Dh8mat Friedman-Vokhidov, USA 2020.

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 het wijkcentrum aan de Bisschopstraat.

Schaakprobleem 173                                              Schaakclub Benoordenhout
 

Schaakprobleem 173 
XABCDEFGHY 
8-+l+k+-+( 
7+-+-+-+-' 
6p+pzp-+P+& 
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xabcdefghy 

 
Zwart speelt en wint. 
 
Oplossing probleem 172: 1.Ph6+ Kh8 2.Pg6+! hxg6 3.Pf7+ Kg8 4.Dh8mat 
Friedman-Vokhidov, USA 2020 
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 Hier had uw 
“Benoordenhoutje” 

kunnen staan!

 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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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
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Verkeer en Vervoer 
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

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

Cultuur en Expats
Willeke Richel 
joe@wvbn.nl

Evenementen
Virginia van Gessel Oliveira
evenementen@wvbn.nl

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

Ouderen
Hanne de Charro 
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

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.
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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.
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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




