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Beste buurtgenoten,

Zoals de foto op de cover laat zien, konden we in maart genieten van 
prachtig lenteweer. Voor velen van u moet het een dubbel gevoel zijn 
geweest. De schoonheid van de ontluikende natuur vormde een groot 
contrast met de hartverscheurende beelden en verhalen uit Oekraïne. 
De oorlog is ook letterlijk dichtbij gekomen: op het moment van schrij-
ven – eind maart – worden er al een veertigtal Oekraïense vluchtelin-
gen opgevangen in onze wijk en dit aantal zal nog toenemen.

Het is bijzonder om te merken hoeveel mooie initiatieven er ontplooid 
worden om deze nieuwe wijkgenoten welkom te heten. Mensen stellen 
woonruimte beschikbaar en er wordt van alles georganiseerd, van de 
inzameling van kleding en andere benodigdheden tot een wekelijks 
kinderatelier en gezamenlijke maaltijden. Wilt u ook bijdragen? U leest 
er meer over in dit blad en op wvbn.nl.

Nog voor de inval in Oekraïne werd er vanuit de wijk aandacht ge-
vraagd voor andere wijkgenoten die hun land moesten ontvluchten: de 
bewoners van Waalsdorperweg 5-7. Wij spraken een aantal van hen. 
Verder vindt u in dit nummer de laatste column van de scheidende 
voorzitter van de wijkvereniging en een nieuwe serie over het Benoor-
denhout in de letteren. Ook is er aandacht voor nieuwe boeken van au-
teurs uit onze wijk. Dankzij de afschaffing van de coronaregels kunnen 
wijktradities zoals Koningsdag, de Zeepkistenrace en de Atelierroute 
weer in hun oude vorm worden hervat. Informatie hierover vindt u in 
deze aprileditie. Ik wens u veel leesplezier!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt

huis aan huis in de wijk bezorgd
  

Oplage ca. 9.300 ex.

Toezending buiten Benoordenhout 
Neem hiervoor contact op met 

Mirjam Kroemer 
mirjam.kroemer@wvbn.nl
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Altijd meer dan je verwacht!

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

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

Wilt u dit 
gevoel ook?

Nieuwsgierig naar onze verkoopstrategie?
Bel voor een afspraak!

Altijd meer dan je verwacht!

“ Goedemorgen Jerry en Esther! 
 De eerste nacht geslapen in ons nieuwe huis. 
 Er wordt nog �ink geklust: wasmachineaansluiting, schuifkasten en inloopkast eruit, 
 buitenkraan, stroompunt buiten. Nieuw bed slaapt geweldig. Dank voor jullie hulp 
 bij het vinden van dit zalige huis en de verkoop van het oude huis. Proost!”🥂
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De Russische invasie in Oekraïne houdt 
ons allemaal bezig en ik ben ontroerd 
te zien welk effect dat heeft op de 
saamhorigheid in Nederland en de we-
reld. In onze mooie wijk lijkt deze oor-
log ver weg, maar voor sommigen van 
ons is deze dichtbij. Wij leven mee met 
de Oekraïense bevolking en wensen ie-
dereen in onze wijk die in meer of min-
dere mate bijdraagt aan hun steun veel 
sterkte en doorzettingsvermogen. 

We mogen dankbaar zijn dat wij in een 
land leven waar vrije meningsuiting een 
grondbeginsel is. Hier moeten we zuinig 
op zijn. Ondertussen hebben de ge-
meenteraadsverkiezingen plaatsgevon-
den en zijn de besprekingen over de co-
alitie begonnen. We hebben er na het 
verkiezingsdebat van afgelopen 2 maart 
alle vertrouwen in dat onze wijk daarbij 
op het radarscherm van de onderhan-
delaars zal blijven. 

Na vier jaar voorzitterschap draag ik 
tijdens de ALV van 21 april aanstaande 
het stokje over aan André van den 
Heuvel. Hij heeft daarbij de volledige 
steun van het bestuur. Hij zal ongetwij-
feld een andere stijl hebben, al is het 
maar omdat hij een stuk jonger is. 

In de afgelopen vier jaar hebben we als 
bestuur en wijkvereniging het nodige 
bereikt. Laat ik een paar onderwerpen 
benoemen.

‘t Benoordenhuis op de Bisschopstraat, 
dat op het laatst als een molensteen 
om onze nek hing, is eindelijk gesloten. 
De financiële gevolgen daarvan zijn ge-
lukkig beperkt gebleven. Het is gelukt 
om aan de gemeente en politiek duide-
lijk te maken dat zij aan zet zijn om 
weer een bibliotheek/wijkcentrum in 
de wijk te krijgen. 

We hebben veel energie gestopt in de re-
laties met de politiek en het stadsdeel: 
deze zijn zonder meer goed. Bij beide 
zijn wij zichtbaar als een wijk met een 

positief kritische grondhouding. Hoewel 
ik zelf geen ervaring met de ambtelijke 
wereld had, hecht ik eraan uit te spreken 
dat ik een positieve indruk overhoud 
over het ambtelijke apparaat dat zijn 
best doet om onze wijk zo goed mogelijk 
ten dienste te zijn. 

In zijn algemeenheid is er binnen de 
wijkvereniging meer evenwicht geko-
men tussen haar twee doelstellingen: 
belangenbehartiging voor de wijk als 
geheel en het bewerkstelligen van ver-
binding in de wijk. Vanwege de grotere 
nadruk op de tweede doelstelling wor-
den wij steeds meer door de gemeente 
betrokken.

Na een koude start ten aanzien van het 
dossier Bronovo is het gelukt om als 
wijkvereniging een realistische visie te 
hebben over wat behoeften en uitda-
gingen zijn op het gebied van gezond-
heidszorg voor onze wijk. Voor de wet-
houder en de HMC-directie zijn wij 
daardoor een serieuze gesprekspart-
ner geworden. 

Ten aanzien van de ANWB-nieuwbouw-
plannen treden we als wijkvereniging 

gezamenlijk met de omwonenden op. 
Hetzelfde geldt voor de samenwerking 
met Duursaam Benoordenhout. De wijk-
vereniging heeft er na een strijd van vier 
jaar voor gezorgd dat ov weer in de wijk 
gaat komen.

Onze communicatiemiddelen (wijkblad 
en web) zijn uitstekend en we zijn daar-
door zichtbaar in wijk en daarbuiten.

De verschillende commissies van de 
wijkvereniging zijn ondanks de pande-
mie actief gebleven en de afstemming 
met het bestuur is goed. De samenstel-
ling van het bestuur zelf is verbeterd, 
zodat er meer ruimte is voor initiatie-
ven en activiteiten. 

Kortom, ik kan terugkijken op een bij-
zonder leerzame periode en met een ge-
rust hart als voorzitter afscheid nemen.

Ik hoop dat u inziet wat de vrijwilligers 
van de wijkvereniging allemaal voor de 
wijk doen. Als u daar uw steentje aan 
bij wilt dragen, dan is lid worden het 
minste wat u kunt doen.

Chance Pennington de Jongh

Van de voorzitter

 foto 070fotograaf

Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

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

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

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

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

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG
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Onze missie is het verlenen van maximale service naar onze klanten binnen en buiten Den Haag.
Wij zijn trots op onze klanten en richten ons op zowel de kopers, verkopers, huurders en verhuurders. De 
huizenmarkt in Den Haag is zeer dynamisch en competitief. Het is daarom prettig om bij het kopen van een 
huis te maken te hebben met een professional, iemand met vakkennis die doortastend is en een daadkrachtige 
aanpak heeft. De woningmarkt in Den Haag en omstreken kennen wij blind en zijn op de hoogte van de laatste 
trends en ontwikkelingen. n 

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

Meer dan alleen thuiskomen

Zoals eenieder bekend is, zijn er op de 
huidige ANWB-locatie woonontwikke-
lingsplannen. Meer informatie hierover 
vindt u op de web residentieparkzicht.
nl. Tezamen met de wijkbewoners rond 
Clingendael zijn wij als commissie Ruim-
telijke Ordening van de wijkvereniging 
in gesprek met zowel de ANWB en de 
ontwikkelaar ABB Bouwgroep als de 
gemeenten Wassenaar en Den Haag. 

De gezamenlijke bezwaren zijn dat de 
plannen te massaal zijn – ca. 450 appar-
tementen – en dat de hoogte van ca. 25 

naar 48 meter stijgt. Tevens zijn er an-
dere bezwaren voor onze wijk (verkeer 
en vervoer en de huidige voorzingen als 
sport, scholen en winkels). De locatie 
hoort bij de gemeente Wassenaar, maar 
de last is voor de gemeente Den Haag en 
onze wijk. Wij streven ernaar om met 
bovengenoemde partijen een oplossing 
te vinden om een zodanig plan overeen 
te komen dat de wijk, maar zeker ons 
park Clingendael, kan dragen.

Met andere woorden, een passende woon-
ontwikkeling is zeer welkom. Recent is 

door de gemeenteraad van Den Haag 
besloten om de nieuwbouw voor de  
ANWB op de huidige locatie van het 
Koninklijke Conservatorium te vestigen.

Wij zullen u allen van de voortgang op 
de hoogte houden.

RO-commissie Wijkvereniging 
Benoordenhout  

Foto 070fotograaf

Ruimtelijke ordening
De ontwikkeling van de huidige ANWB-locatie

Save the date
Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Benoordenhout

21 april, 20.00 uur, ANWB-gebouw (personeelsingang). 
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Eind juni  
Klassieke/Spaanse mosselen 

Eind april  
Asperges Flamande 

WISSELENDE MAAND SPECIALS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een unieke locatie gelegen op Tennispark WW 

LUNCH – DINER – BORREL - EVENTS 

@brasserieWW 

@brasserieWW 

Van Hogenhoucklaan 35 
 
 

www.brasserieww.nl 

2596 TA Den Haag 

 
070-3246910 
 

Het broedseizoen is in volle gang. 
Overal zijn vogels druk bezig met het 
bouwen van nesten, het leggen en uit-
broeden van eieren en het verzorgen 
van hun jongen. Toch wordt er in veel 
tuinen nog gesnoeid en gezaagd. Is dat 
toegestaan? 

Alle inheemse vogels en hun 
nesten zijn wettelijk beschermd
Alle inheemse vogels, hun nesten én eie-
ren zijn beschermd op grond van de Wet 
natuurbescherming. Het is verboden om 
vogels te vangen, doden of verstoren, 
maar ook om hun nesten en eieren te 
beschadigen. Dit geldt voor stads- en 
plattelandsvogels en de vogels in parken 
en natuurgebieden. Nesten van in-
heemse vogelsoorten zijn gedurende de 
broedperiode beschermd. De meeste vo-
gels maken elk jaar een nieuw nest, 
maar er zijn vogels die hun nest ook bui-
ten het broedseizoen gebruiken als rust-
plaats – de steenuil – of afhankelijk zijn 

van vaste plekjes in gebouwen, zoals de 
gierzwaluw en de huismus. Ook keren 
de meeste roofvogels ieder jaar terug 
naar hetzelfde nest. Al deze nesten zijn 
jaarrond beschermd. 

Broedseizoen duurt zolang 
de vogels broeden
Ook al wordt 15 maart tot 15 juli aan-
gehouden, bescherming gaat voor op 
die data. Er zijn vogels – de blauwe rei-
ger en de bosuil – die al in februari be-
ginnen. Hun nesten en eieren zijn de 
hele broedperiode beschermd. Vanaf 
het eerste takje tot het uitvliegen van 
het laatste jong...

Kappen of snoeien tijdens het 
broedseizoen in strijd met de wet?
Het kappen of snoeien van bomen of 
struiken tijdens het broedseizoen is in 
strijd met de wet als er een vogel aan 
het broeden is en het nest wordt ver-
nield of verstoord. Of het nu wel of 

geen opzet is, telt niet. Uitstel van de 
werkzaamheden is de meest voor de 
hand liggende optie. Of een secure in-
ventarisatie vooraf, maar die is zelden 
volledig. De commissie Groen van de 
Wijkvereniging Benoordenhout heeft 
met de gemeente Den Haag regelmatig 
overleg over het onderhoud in onze 
parken. Hierbij komt het punt ‘werk-
zaamheden tijdens het broedseizoen’ 
regelmatig aan de orde. 

En als u de vogelwereld een warm hart 
toedraagt, laat dan uw hond in het 
voorjaar niet volop door de struiken 
rauzen, maar houd hem in gevoelige 
groengebieden aan de lijn. De grond-
broeders zullen u dankbaar zijn. 

Foeke Zeilstra, 
Commissie Groen 
Wijkvereniging Benoordenhout 

Commissie Groen 
Broedseizoen: wat mag wel en wat niet? 

foto Jan van Oosthuizen.  

Op het boswachtersblog van Staatsbosbeheer 
vindt u meer informatie over het broedseizoen.
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
We zijn enorm blij, omdat we nu - al-
thans voorlopig - van de coronabeper-
kingen af zijn. We kunnen weer gewoon 
onze excursies, lezingen en diners hou-
den. Voor onze lezingen hoeven we niet 
meer onze toevlucht tot Zoom te nemen, 
ook al was dat een mooie uitweg in de 
afgelopen twee jaar.

Lezingen en themadiners
Kunsthistorica Marie-Claire Valck Lucas-
sen geeft op donderdag 14 april om 
15.00 uur een lezing over Ai Weiwei, 
’s werelds beroemdste Chinese kunste-
naar, die met onconventionele midde-
len snoeiharde kritiek levert als het om 
politiek en mensenrechten gaat. 

Op 12 mei om 15.00 uur houdt Paul 
Besseling de lezing ‘Scholier in de 
Hongerwinter’, over de scholier Pim 
Nieuwenhuis, leerling aan het Aloysius 
College in onze wijk, die in de Tweede 
Wereldoorlog naar West-Friesland op 
de vlucht ging voor de honger en de 
bombardementen.

Paul Gerretsen, oud-rector van het VCL, 
geeft 16 juni om 15.00 uur de lezing 
‘Zand en Veen. Den Haag: een samenle-

ving van rangen en standen’. Hij heeft 
voor de CCB al vaak zeer gewaardeerde 
lezingen gegeven.

Deze drie lezingen vinden plaats bij de 
ANWB. Zij zijn gratis voor leden van de 
CCB. Niet-leden van de CCB kunnen 
ook deelnemen; zij betalen ter plekke 
€ 5. Ik verzoek alle geïnteresseerden 
zich vooraf bij mij aan te melden: 
voorzitterCCB@wvbn.nl 
of 06 477 87 109.

Ook onze themadiners zijn weer ge-
start; zij vinden elke laatste zaterdag 
van de maand in Chateau Bleu plaats.

Excursies
Aan onze zo populaire excursies kunnen 
alleen leden van de CCB deelnemen. Ook 
de excursies vinden eenmaal per maand 
plaats, steeds per touringcar waarin u 
op twee plaatsen in de wijk kunt instap-
pen. Op 6 mei gaan wij naar de tentoon-
stelling ‘Keizer Domitianus - God op 
Aarde’ in het Rijksmuseum voor Oud-
heden in Leiden. Op 9 juni bezoeken we 
Kasteel Huis Doorn op de Utrechtse 
Heuvelrug, de laatste verblijfplaats van 
de Duitse keizer Wilhelm II. 

N.B. Wij zijn op zoek naar een extra be-
stuurslid, opdat wij voortaan twee be-
stuursleden hebben die om de beurt 
een excursie kunnen organiseren en 
uitvoeren. Als u informatie wenst, belt 
u dan Gonne Palm (070-324 19 78) of 
mij (06-47 78 71 09).

Lid worden?
Ook u kunt lid van de CCB worden, mits 
u lid van de wijkvereniging bent of 
wordt. Het lidmaatschap van de CCB 
kost € 9,50 per jaar (naast de contribu-
tie van € 12,50 per jaar voor het lid-
maatschap van de wijkvereniging). U 
kunt zich aanmelden bij Mirjam Kroe-
mer en wel op een van de volgende vier 
wijzen: (i) via de website wvbn.nl van 
onze wijkvereniging, (ii) per e-mail 
naar leden@wvbn.nl, (iii) per post naar 
Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den 
Haag of (iv) per telefoon 070 3240307. 

Ik hoop dat we elkaar in het voorjaar 
van 2022 weer vaak zullen zien!

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

Persoonlijke zorg voor ouderen 

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

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

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

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

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

     Waardig leven
           in gastvrij 
                   Oldael

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

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

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding

Ai Weiwei, 'Trees' (2010) bij Downing College
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Wat een mooie lichte ruimte! Dat is 
het eerste wat je opvalt als je bij 
Ward Vanwalleghem binnenkomt. 
Hij heeft zijn vooroorlogse woning 
aan de Jozef Israëlslaan helemaal 
aardgasvrij gemaakt, en maakte van 
een F een A+++ energielabel! 

Het huis oogt zo ruim omdat er geen 
radiatoren meer zijn: alle vloeren heb-
ben vloerverwarming. Alles is geïso-
leerd: de muren (aan de binnenkant), 
de vloer en het dak. De nieuwe kozij-
nen, die aan de achterkant een ruim 
uitzicht geven op de tuin, hebben tri-
ple-glas gekregen. Omdat het huis goed 
geïsoleerd is en overal vloerverwar-
ming heeft, kan de acht kW warmte-
pomp het goed aan. Die staat op zolder. 
Bijzonder is dat deze warmtepomp 
nauwelijks geluid maakt: deze haalt 
haar warmte geruisloos uit de PVT-
panelen op het dak. Een PVT-panel is 
een hybride zonnepaneel dat zowel 
elektriciteit als warmte opwekt. Een 
driehonderd liter boilervat op zolder 
maakt het warme tapwater.  De ventila-
tie-unit met warmte-terug-winning 
(WTW) zorgt in ieder vertrek voor 
schone frisse lucht, zonder dat warmte 
verloren gaat. Leidingen zijn wegge-
werkt in muren en plafonds. Aan alles 
is gedacht om het huis duurzaam te 
verwarmen: als het goed is, leveren de 
zonnepanelen genoeg stroom voor de 
warmtepomp, zodat dit huis alle ener-
gie zelf opwekt en dus energieneutraal 
is. Of dit werkelijk zo is, moet de vol-
gende winter blijken. 

Hoe ben je tot al deze energiemaatre-
gelen gekomen? 
‘Ik kwam met mijn gezin uit Londen. 
We hebben eerst een huis in de buurt 
gehuurd. Het huis dat we uiteindelijk 
kochten, was een kantoor met boven-
woning. Dit moest dus heringedeeld en 
helemaal ‘kaalgestript’ worden. 

Wanneer je aan zo’n klus begint, kun je 
het maar beter goed doen, vonden wij. 
We voelen ons moreel verplicht om bij 
te dragen aan het milieu en om dan het 
maximale te doen. Dat besef dat het kli-
maatprobleem zo urgent is, dat voelen 
wij hier in Nederland ook sterker dan 

destijds in het Verenigd Koninkrijk. We 
zijn er best fier op dat het gelukt is. En 
dat we van dit prachtige oude huis 
weer een ruime familiewoning hebben 
gemaakt, klaar voor de energietransi-
tie van de komende decennia.’

Hoe begin je aan zo’n groot project 
als je zelf geen ervaring hebt? 
‘Ik kan een plattegrond schetsen en op 
het internet zoeken hoe je een huis 
energievriendelijk maakt, maar dan 
houdt het op. Gelukkig kennen we een 
vriend, Steve, met de nodige ervaring 
en die net zelf een huis in de buurt had 
gerenoveerd. Hij bracht ons in contact 
met een aannemer en was bereid om 
de dagelijkse opvolging op zich te 
nemen.’ En zo geschiedde: Steve werd 
de projectmanager en hield dagelijks 
contact tussen Ward en zijn gezin, en 
de aannemer. Al voordat de finale koop 
werd gesloten, was er goed nagedacht 
wat het gezin wilde en lagen er schet-
sen en plannen klaar voor de indeling 
en de verduurzaming van het huis. 
Ward vond het leuk om zelf ook mee 
het technisch ontwerpwerk te doen en 
samen zorgden ze ervoor dat de nodige 
details ‘lopende het werk’ uitgetekend 
werden.
 
Ward vertelt: ‘Steve hielp ons te focus-
sen op wat op dat moment belangrijk 
was en hield ons scherp door bijvoor-
beeld te zeggen: “Binnenkort moeten 
jullie besluiten wat voor tegels de bad-
kamer krijgt, zodat de aannemer die 
tijdig heeft.” Op deze manier was de 
verbouwing, ondanks de lockdown, in 
zes maanden klaar. We zijn zeer blij 
met het resultaat en wonen graag in 
het huis en in de buurt. Ook voor Steve 
was deze verbouwing weer een goede 
ervaring, waarmee hij zijn nieuw te 
starten bedrijf in bouwprojectmanage-
ment een boost heeft kunnen geven. ‘

DuurSaam Benoordenhout

Bewoner aan het woord: Ward Vanwalleghem DuurSaam
Onze plannen voor 2022

Drie trekkers van het wijkinitiatief 
DuurSaam Benoordenhout vertellen 
wat ze doen en wat de plannen zijn 
voor 2022.

Wat doet de werkgroep 'Energie 
Besparen' en wat zijn de plannen?
Harry Gernaat: ‘Iedereen kan wel iets 
doen om energie te besparen. Dat wil-
len wij als energiecoaches graag over-
brengen aan de wijk. We gaan daarvoor 
in gesprek met bewoners, lopen samen 
door hun woning en praten over wat ze 
kunnen doen. We hebben sinds 2019 
meer dan 250 gesprekken gevoerd. Die 
gaan allereerst over de vraag hoe je 
kunt isoleren. Want energie die je niet 
gebruikt, is de eerste winst. We praten 
ook over de installaties in de woning. 
Bijvoorbeeld hoe je cv beter te gebrui-
ken is en wat je met zonnepanelen kunt 
bereiken om je energieverbruik omlaag 
te brengen. We hebben ook in kaart ge-
bracht welke subsidies en leningen er 
voor bewoners zijn om maatregelen 
door te voeren. Steeds vaker vragen 
ook grotere VvE’s van appartementge-
bouwen om een gesprek. We doorlopen 
dan een stappenplan, waarbij iedere 
stap door de VvE-vertegenwoordiging 
aan de ALV wordt voorgelegd. Dit zijn 
wat langduriger trajecten. De diensten 
van de energiecoaches zijn erg succes-
vol en de laatste tijd krijgen we steeds 
meer aanvragen. We zijn dan ook op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Neem 
contact met mij op als u interesse heeft. 
Dan kunnen we samen nog meer ener-
gie besparen.’

Wat doet de werkgroep 'Individueel 
Energie Opwekken' en wat zijn de 
plannen?
Ton de Bruijn vertelt dat zijn team wijk-
genoten helpt om het plaatsen van zon-
nepanelen zo makkelijk mogelijk te 
maken. ‘We organiseren jaarlijks een 
collectieve zonnepanelenactie en helpen 

wijkgenoten bij het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning en de bijdrage uit 
het Klimaatfonds. We hebben goede 
contacten met de Welstandscommissie 
van de gemeente en weten daardoor wat 
kan in onze wijk. Dat is ook onze meer-
waarde ten opzichte van andere collec-
tieve zonnepanelenacties. Daarnaast 
zijn we onafhankelijk en kunnen we hel-
pen bij het vergelijken van offertes. We 
gaan door met het ontzorgen van wijk-
genoten die interesse hebben in het 
plaatsen van zonnepanelen. In het eer-
ste kwartaal ronden we de in januari ge-
sloten tweede collectieve zonnepanelen-
actie af. Daarna kijken we wat er beter 
kan en nemen we dat mee voor de derde 
collectieve zonnepanelenactie die dit 
najaar van start gaat. We willen ook het 
gesprek met scholen opzoeken en door-
gaan met het geven van gastlessen aan 
leerlingen. Dat doet Alexander Smeitz 
als de beste! Hij en ik vormen dit kleine 
team en verdelen het werk op een har-
monieuze manier. Ons team staat open 
voor wijkgenoten die mee willen helpen. 
Neem contact met mij op als u dat leuk 
lijkt!’

Wat doet de werkgroep 'Collectieve 
Energievoorziening' en wat zijn de 
plannen?
Om de belangen van onze wijk zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen, geeft 
Rogier Groeneveld aan dat zijn team de 

plannen van de overheid, maar ook die 
van regio Rotterdam-Den Haag en de 
gemeente continu monitort. Ook vol-
gen zij trends op dit gebied en houden 
zij contact met vergelijkbare initiatie-
ven elders. Zijn team schreef vorig jaar 
onze ‘Wijk Warmte Visie’, waarin staat 
welke mogelijkheden we zien om het 
Benoordenhout in de toekomst van 
duurzame warmte te voorzien. Deze 
visie is aangeboden aan de gemeente. 
De gemeente heeft nu de opdracht om 
te bepalen welke warmteoplossing per 
wijk wanneer komt. Op dit moment is 
dit voor 45% van de wijken, waaronder 
onze wijk, nog onduidelijk en daarom 
gaan wij in gesprek met de gemeente. 
Dit doen we om duidelijkheid te krij-
gen over wat ons wanneer te wachten 
staat en wat wij nu al kunnen doen om 
goed voorbereid te zijn.

Ten slotte wil Rogier onze wijk meege-
ven dat 28 jaar naar 2050 om CO₂-
neutraal te zijn niet ingewikkeld hoeft 
te zijn als we vanaf nu de natuurlijke 
verhuis- en (groot) onderhoudmomen-
ten benutten om over te stappen op 
een duurzamere vorm van verwarmen. 
Laten we met z’n allen elkaar daarbij 
helpen: dat is de missie van ons team. 

DuurSaam Benoordenhout 
foto 070fotograaf

 Wandverwarming, zal niet altijd 
nodig of relevant zijn

Renovatie binnen, dit is de harde realiteit

Vloerverwarming, essentieel voor warmtepomp

Zonnepanelen
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Schoenreparatie door experts

Johannes Bildersstraat 77 (Hoytemaplein)

Schoenmakerij Lauwers

Sleutel duplicatie Ontvang bij ons een gratis beschermende laag op
uw schoenen bij vervanging van hakken of zolen.

Nieuw geopend sinds 2020

Ruim assortiment mooie riemen

070 412 7151

En het plaatsen van deursloten

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 69
2582 EH DEN HAAG

ONZE VERTROUWDE WINKEL MAAR DAN EEN STUKJE VERDER!
WWW.PRINTRS.NL • 070 3244355 • INFO@PRINTRS.NL

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!

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR 
Tekencursus voor beginners.      

6 wekelijkse lessen in april en mei.       
Donderdag van 10:00-12:30 of 19:00-21:30. 

Breitnerlaan 313.      
WILLEMIEN VAN EEGHEN – 06 4269 6667 

whmansell@gmail.com 

TEKENLESSEN 
VOLGENS 
METHODE 

“Drawing on the 
Right Side of the 

Brain”  (Betty 
Edwards) 

Op uitnodiging van de wijkvereniging 
maakte burgemeester Jan van Zanen 
op vrijdag 11 maart jl. een fietstocht 
door het Benoordenhout. Na ontvangst 
in het theehuis van Arendsdorp startte 
de fietstocht onder begeleiding van 
onder meer enkele bestuursleden. De 
eerste stop was bij Spaces aan de Zuid-
Hollandlaan voor een rondleiding door 
het gebouw, dat bekend is als de Rode 
Olifant. Via de Weissenbruchstraat ging 
het gezelschap naar de Van Hoytema-
straat, die lopend werd verkend. De 
fietstocht werd voortgezet via de Wasse-
naarseweg naar Clingendael. Uiteraard 
is gesproken over de Oekraïne-oorlog 
en de opvang van vluchtelingen. Maar 
ook is stilgestaan bij kwesties die onze 
wijk bezighouden, zoals de toekomst 
van Bronovo en het ANWB-terrein. Tot 
slot was er een toelichting op het bij-
zondere vogelreservaat in Clingendael.

Onze wijk
Met de burgemeester op de fiets

Koningsdag 2022
Het aftellen is begonnen en het eerste geval van oranjekoorts is al gemeten… 

Koningsdag 2022 staat bijna voor de deur! 

Op woensdag 27 april a.s. vieren we als buurtbewoners in het Benoordenhout 
samen alweer voor de zevende keer de verjaardag van onze koning. Bewoners, 

jong en oud, zijn van harte uitgenodigd om zijn verjaardag op het plein aan 
de Van Hoytemastraat mee te vieren!

 Trek je oranje feestpak uit de kast en stof je mooiste rood-wit-blauwe hoed af, want voor je het weet is het 
Oranjefeest van het jaar weer losgebarsten in onze mooie wijk. Een feest voor en door buurtgenoten: ontmoet 
(on)bekende wijkgenoten, leer elkaar beter kennen, doe zaken op de vrijmarkt en/of hef samen het glas op de 

koning. Voor de jeugd is er vertier o.a. met de traditionele kinderspelen en springkussens. Het programma 
start om 10.00 uur met een van de belangrijkste onderdelen van Koningsdag in het Benoordenhout: de 

vrijmarkt! Daarna is het tot 18.30 uur genieten van de traditionele jaarlijkse succesnummers voor jong en oud.

Houd ook de website en de facebookpagina van de wijkvereniging 
in de gaten voor het laatste nieuws: www. wvbn.nl. 
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Voor particulieren
Testament

Levenstestament
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
Oprichting

Statutenwijziging
Herstructurering

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij:  

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouw

U bent van harte welkom

De invasie van Rusland in Oekraïne en 
de gevolgen daarvan houden ons elk 
moment van de dag bezig. De kans dat 
deze crisis snel over zal zijn achten wij 
zeer klein. De oorlog woedt daar, maar 
we zien vluchtelingen in groten getale 
ook naar Nederland komen. Mensen die 
in allerijl huis en haard verlaten hebben, 
op zoek naar een veilig heenkomen.

Als reactie daarop willen wijkgenoten 
iets betekenen voor deze mensen, iets 
doen. Graag zetten we ons als wijkver-
eniging samen met wijkgenoten in voor 
de opvang van Oekraïense vluchtelin-
gen in onze wijk. Het gaat daarbij om 
opvang in particuliere huizen en om 
meer permanente opvang in leeg-
staande gebouwen. Daar komt méér bij 
kijken dan alleen een warm welkom, 
een dak en een bed. Het gaat ook om 
kinderen die naar school of opvang 
moeten. Mensen hebben medische as-
sistentie nodig, huisraad en kleding en 
simpelweg de mogelijkheid om ergens 
terecht te kunnen met hun zorgen.

Coördinatiepunt
Veel buurtgenoten willen hun huis ter 
beschikking stellen. Dat is geweldig! 
Samen maken we dat een stuk makke-
lijker en aangenamer voor de vluchte-
lingen zelf. Daarom hebben we als 
wijkvereniging een centraal punt inge-
richt om activiteiten in en nieuws uit 
onze wijk te coördineren. Susan Cohen 
Jehoram (organisator van het verkie-
zingsdebat van 2 maart jl.) heeft zich 
bereid verklaard om namens de wijk-
vereniging als Oekraïne-coördinatie-
punt te fungeren. Zij zal kennis opbou-
wen over acties, maar ook deelnemen 
aan initiatieven en daarover communi-
ceren. Contacten met de gemeente hier-

over zullen via haar lopen, alsmede even-
tuele samenwerkingsverbanden met an-
dere wijken en andere organisaties.

Doe mee!
Als u in onze wijk opvang wilt bieden 
aan vluchtelingen en hen een warm 
welkom wilt heten, neem dan contact 
op met Susan via het emailadres oek-
raine@wvbn.nl. Elke woensdagavond 
komen we bij elkaar. U bent meer dan 
welkom, ook als u éénmalig ergens 
hand- en spandiensten wilt verrichten. 

We hebben een wekelijkse email-
nieuwsbrief waarmee we de buurt op 
de hoogte houden. Daarin zullen ook 
oproepen verschijnen voor specifieke 
noden en expertises. U kunt zich 
daarop abonneren door een email te 
sturen aan bovenstaand adres. Houd 
ook de website en de Facebookpagina 
van de wijkvereniging in de gaten.

Samen geven we de Oekraïense vluch-
telingen een warm welkom in het 
Benoordenhout!

Opvang Oekraïense vluchtelingen in het Benoordenhout

Tijdens de fietstocht met de burgemeester is ook gesproken over 
opvang in leegstaande gebouwen in het Benoordenhout. Foto's 070fotograaf

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   

 

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

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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In maart en april exposeren Renee 
Toolens en Diana Harteveld in De Bakery.

In mei en juni is er het werk van Prunella 
Servatius te zien.

Heb je belangstelling 
om je werk te exposeren? 
Je kunt je nog opgeven bij 
atelierroute@wvbn.nl. 

Er is bij volgende mini-exposities nog 
plek voor kunstenaars die ruimtelijk 
werk maken.

De cultuurcommissie/commissie 
atelierroute

De Bakery, Willem Royaardsplein 24

Kunst in De Bakery

Prunella Servatius

U komt toch ook
naar de Open Atelierroute Benoordenhout op zaterdag 2 en zondag 3 juli 2022?

Van 12.00 tot 17.00 uur kunt u vele kunstenaars in hun atelier bezoeken. 
Bepaal uw keuze en route aan de hand van de folder, die u in het wijkblad van juni 2022 kunt vinden. 

Tot ziens op 2 of 3 juli

Ze stonden al een poos te verpieteren, 
de rozenstruiken in het Rosarium. Na 
het bewerken van de grond zijn de per-
ken inmiddels voorzien van nieuwe 
struiken. De verwachting is dat we er 
in juni van kunnen genieten.

Nieuwe struiken 
voor Rosarium

Renee Toolens

Chambers Advocaten

Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

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

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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De Amsterdamse fotograaf Michiel 
Goudswaard exposeert vanaf 8 maart 
zijn serie Corona Shadows in de kapel 
van de Duinzichtkerk. In contrastrijk 
zwart-wit toont hij hoe zijn leven ver-
anderde in de eerste maanden na het 
uitbreken van de corona-pandemie. 

Michiel Goudswaard staat vooral be-
kend om zijn foto’s van moderne dans 
en zijn indringende portretten, die 
onder meer verschenen in  Het 
Financieele Dagblad. ‘Normaal gespro-
ken fotografeer ik vooral mensen, maar 
door de coronacrisis kon dat niet meer. 
Ik voelde mij geïsoleerd en dat gevoel 
heb ik geprobeerd vast te leggen in 
deze serie. Er staat bijna geen mens op. 
Toch gaat de serie voor mij over leven 

en dood. En over licht en schaduw, over 
schoonheid, en over liefde in tijden van 
corona’, zegt hij.

De expositie is te bezoeken op donder-
dag van 9.00 tot 12.00 uur, op zondag 
na 11.00 uur en op aanvraag via de 
koster: 06 42096418. Voor meer infor-
matie over de fotograaf: zie michiel-
goudswaard.com. Op woensdag 6 april 
2022 gaat Ad van Nieuwpoort in ge-
sprek met Michiel Goudswaard over 
zijn werk als fotograaf, omlijst door 
life-muziek en een glas wijn. Aanvang 
20.00 uur. 

Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89.
Info: Duinzichtkerk.nl

Expositie fotoserie Corona shadows 

Naar aanleiding van het decemberarti-
kel hebben we als Digital Embassadors 
leuke reacties gehad. Bijvoorbeeld over 
phishing met QR-codes. Daarom in dit 
artikel aandacht voor deze vorm van 
phishing, vooral hoe je veilig QR-codes 
kunt gebruiken en wat je kunt doen om 
geen slachtoffer te worden. 

We zien steeds meer organisaties QR-
codes gebruiken. Het gemak voor de 
klant staat voorop. QR-codes bevatten 
vaak een link naar een website of zijn 
specifiek voor een applicatie, zoals bij-
voorbeeld voor een Tikkie of een online 
betaling met iDeal. In november 2021 
hebben de banken via veiligbankieren.nl 
aandacht besteed aan dit onderwerp.

Het scannen van een QR-code op zich is 
niet gevaarlijk. Hieronder enkele tips 
om dit veilig te doen: 

• Wees alert na het scannen van een 
QR voor een website. Waar leidt de 
code je naartoe? Ken je de website, en 
is deze veilig en betrouwbaar? In geval 
van twijfel kun je de link altijd checken 
via checkjelinkje.nl.
• Gaat het om een specifieke QR-code, 
bijvoorbeeld een Tikkie of bankbeta-
ling, zorg dan dat je de QR code altijd 
scant vanuit de app (Tikkie, online 
bankieren, etc.).  

Twee voorbeelden van veilige QR-codes 
zijn hiernaast gegeven. Als je deze 
scant, ga je in bijvoorbeeld naar digi-
taalveiligindewijk.nl/#tips, of naar een 
blog op Kliksafe.nl over QR-codes. Lees 
het en verhoog je digitale weerstand. 

Waar zou je meer over te weten willen 
komen om geen slachtoffer te worden 
van cybercriminaliteit? Laat het de di-
gitale ambassadeurs weten per e-mail: 
digitaalveiligbenoordenhout@gmail.
com. 

We zijn op zoek naar nieuwe ambassa-
deurs, wil je vrijwilligerswerk doen in 
samenwerking met de gemeente Den 
Haag en de Politie Haaglanden, mail dan 
naar gijs.remmerswaal@denhaag.nl. 

Verhoog je digitale weerbaarheid: 
laat je niet phishen met QR-codes. 

Digitaalveiligindewijk.nl
QR-code:

Kliksafe.nl
QR-Code:
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Zondag 10 april gaat Ad van Nieuw-
poort in gesprek met Freek de Jonge, 
cabaretier, schrijver, filmmaker en mu-
zikant. In oktober 2021 verscheen zijn 
nieuwe boek Kom verder. Een ontroe-
rend boek over zijn vader als predi-
kant. In dit boek worden deels fictio-
nele memoires opgetekend en heeft hij 
tegelijk een indringend tijdsbeeld over 
de naoorlogse jaren geschetst. Freek 
de Jonge weet als geen ander het ver-
haal van zijn vader zo te vertellen dat 
het inspireert, ontroert en de lezer tot 
reflectie aanzet. Over zijn vader zal het 
gaan, maar ook over de actuele situatie 
in Europa waarover Freek de Jonge 
weer een nieuwe voorstelling schreef. 

Zondag 10 april van 16.00 - 18.00 uur 
in de Duinzichtkerk, Van Hogenhouck-
laan 89. Met meet & greet. Toegang: uw 
gift na afloop. 

Reserveren via duinzichtkerk.nl

Duinzichtgesprek met Freek de Jonge

Foto Bob Awick

Vierendertig jaar was Gert Boersma als 
cantor-organist verbonden aan de Duin-
zichtkerk. Op zaterdag 23 april neemt 
hij, vanwege zijn pensionering, afscheid 
met een orgelconcert. Tijdens dit con-
cert speelt Gert werken van Johann Se-
bastian Bach (1685-1750), César Franck 
(1822-1890) en Maurice Duruflé (1902-
1986). Aansluitend is er een receptie 
waarbij u afscheid kunt nemen.

Bij mooi lenteweer is de receptie op 
het kerkplein.

Zaterdag 23 april 2022, 16.00 uur. 
Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 86.

Afscheidsconcert Gert Boersma 
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.
Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902 | Alislam.org | Islamnu.nl

https://bieb.islamnu.nl/boeken/

Download dit gratis E-book en 
nog vele andere boeken op:

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

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

eversdijk

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

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

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

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

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

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

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

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

 De laatste editie van de Zeepkistenrace 
was twee en een half jaar geleden. Dat 
was een doorslaand succes met zestien 
deelnemende teams. Dat aantal willen 
we dit jaar natuurlijk minimaal gaan 
evenaren. 

De 2022-editie zal plaatsvinden op za-
terdag 19 juni, als het goed loopt met 
de vergunningaanvraag weer in Clin-
gendael. De eerste aanmeldingen zijn 
binnen!

Het bouwen van de ultieme race-zeep-
kist vergt natuurlijk een goede voorbe-
reiding. Materiaal en mensen, daar gaat 
het om. Stoere vaders, technische moe-
ders, kinderen met onmogelijke ontwer-
pen, getrainde beenspieren en stuur-
manskunst en: uiteindelijk resulteren 
die in een spectaculair evenement. Alles 
komt tezamen in die ene krachtexplosie.
 
Bereid je voor!
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Tijdens Koningsdag is de organi-
satie van de zeepkistenrace aanwezig 
en kun je ter plekke zelf een zeepkist 
uit elkaar halen (en weer in elkaar zet-
ten). Zo leer je de technische greepjes 
en de trucjes om jouw team een voor-
sprong te geven. Op de vrijmarkt zijn 
ongetwijfeld spulletjes te koop die je 
op weg helpen om een snel en veilig ra-
cemonster in elkaar te zetten.

Oh ja, wij zijn ook op zoek naar vrijwil-
ligers om onze te helpen met de orga-
nisatie – is dat iets voor jou? Neem 
contact met John Boss, evenementen@
wvbn.nl.

Wijkbus Stap-In vervoert ouderen en 
mindervaliden uit de Archipelbuurt, 
Willemspark en omgeving naar be-
stemmingen in Den Haag. Ook bewo-
ners van het Benoordenhout maken ge-
bruik van de wijkbus. De organisatie 
drijft op enthousiaste vrijwilligers. 

Het team van vijf chauffeurs is drin-
gend op zoek naar een nieuwe collega 
voor een halve dag per week. Bent u in 

het bezit van een rijbewijs B en op een 
vaste ochtend of middag beschikbaar? 
Dan is deze dankbare ‘klus’ misschien 
iets voor u.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan 
voor meer informatie contact op met 
Fred Wilhelmus:

telefoonnummer: 06 1342 1372 
e-mail: fredwilhelmus@gmail.com.

Ladies & Gentlemen start your engines!

Chauffeurs gezocht

Foto 070fotograaf
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sinds 1895

briedé

Raamdeco op maat gemaakt

20% korting*

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag  Actie geldig t/m 31 mei 2022.
t  (070) 383 82 75  i  www.briede.nl  e  info@briede.nl   

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

WijkCafé 
Iedere eerste donderdag van de maand 18.00 - 20.00 uur

Le Petit Quartier, Van Hoytemastraat 96

Wijkvereniging Benoordenhout wil graag met u, wijkgenoten van 18 jaar en ouder, op geregelde tijden 

samenkomen. In informele sfeer kunnen we kennismaken, bijpraten, etc. met andere bewoners van de wijk. 

Met deze borrel introduceert de wijkvereniging het WijkCafé.

Consumpties zijn voor eigen rekening.

Naar aanleiding van het artikel van 
DuurSaam Benoordenhout zou ik graag 
onze eigen ervaringen delen.

Wij wonen in een ‘standaard’ Benoor-
denhout-huis van vlak na de Eerste 
Wereldoorlog. En inderdaad hebben 
ook wij geen spouwmuur. Bij nader on-
derzoek bleek dat praktisch irrelevant. 
Onze ‘buitenmuur’ bestaat grotendeels 
uit ramen en die zijn prima te isoleren: 
dubbel glas en de kieren goed dichten, 
radiatorfolie achter de radiatoren en 
de buitenmuur is al aardig op weg ge-
isoleerd te raken. Ons dak en onze 
vloer hebben we goed geïsoleerd. Met 
name de isolatie van de vloer scheelde 
een slok op een borrel. Weg was de 
vochtige kou die optrok uit de vloer.

De afgelopen paar jaar hebben we de 
ketel verlaagd naar 55 graden oC en dat 
ging niet alleen prima, het bracht een 
onverwachte bonus: hoofdpijn behoort 
in ons huishouden tot het verleden. 
Sinds kort hebben we de keteltempera-
tuur verlaagd naar 45 graden oC en als 
dat ook goed gaat, overwegen we de 
stap van hybride warmtepomp over te 
slaan en in één keer naar een volledige 
warmtepomp over te stappen.

Het bovenstaande betekent ook dat we 
hoe dan ook niet geïnteresseerd zou 
zijn in een aansluiting op een warmte-
net op zeventig graden oC. Voor ons 
veel te warm. Daar komt bij dat we het 
geen prettig idee vinden overgeleverd 
te zijn aan een commerciële monopo-

list. En last but not least: de huidige 
Warmtewet staat de warmtebedrijven 
toe de prijs te koppelen aan de prijs voor 
aardgas. Dan zouden we een stuk duur-
der uit zijn dan met een warmtepomp 
die grotendeels draait op de elektriciteit 
die we zelf duurzaam opwekken. 

Daniëlla Gidaly

Ingezonden brief
Energietransitie
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De oorlog in Oekraïne heeft een 
stroom van vluchtelingen op gang 
gebracht. Een aantal van hen wordt 
inmiddels ook in onze wijk opgevan-
gen. Maar ook vluchtelingen uit an-
dere landen verdienen onze aan-
dacht. Kent u bijvoorbeeld de bewo-
ners van Waalsdorperweg 5-7? Wij 
spraken met enkelen van hen.

Een aantal van u zal het zich nog herin-
neren: de inzamelingsactie voor de 
nieuwe bewoners aan de Waalsdor-
perweg die eind 2016 werd gehouden 
in het voormalige Aloysius College. De 
nieuwe wijkgenoten waren statushou-
ders. Zij werden na een verblijf in een 
AZC  door de gemeente ondergebracht 
in een annex van de school, waarvan de 
leslokalen verbouwd waren tot appar-
tementen. De eerste bewoners kwa-
men vooral uit Syrië en Afghanistan; 
een deel van hen woont nog steeds 
hier. Later zijn er mensen uit Jemen en 
Somalië bij gekomen. 

Ik spreek met Anita Kuiken en Annemie 
van Gend, die elkaar tijdens die inza-
meling hebben ontmoet. Het was het 
begin van hun betrokkenheid bij het 
wel en wee van de nieuwe wijkgeno-
ten. Annemie werd taalmaatje. ‘Ik help 
bij het Nederlands leren, maar aan de 
taal kom ik niet altijd toe, er moet zo-
veel geregeld worden’, vertelt ze. ‘Het is 
wisselend wat mensen van je vragen. 
We nemen de post van de gemeente 
door en soms help ik de kinderen bij 
hun huiswerk. Ook heb ik geholpen om 
een bakfiets te regelen voor een van de 
moeders, zodat ze haar kinderen naar 
school kon brengen.’ Anita zet zich als 

vrijwilligerscoördinator al vanaf het 
begin in voor het welzijn van de bewo-
ners. ‘Veel mensen weten niet dat deze 
groep daar woont. Het gebouw ligt 
nogal geïsoleerd, wat de integratie be-
moeilijkt. Er is geen coördinator van de 
gemeente die zicht houdt op het ge-
heel. Zo is het gebouw niet brandveilig: 
voor de bewoners op de eerste verdie-
ping is er alleen een buitentrap. Ook 

zijn er juridische vragen. En wie let bij-
voorbeeld op de oplopende stookkos-
ten? Dus: als er wijkgenoten zijn die 
voor hen de handen uit de mouwen 
willen steken, dan zijn ze van harte 
welkom!’

Anne-Helene Borgt-Kooijmans
Foto's 070fotograaf

Freshta en 
Shokorullah 
Freshta en haar zoon Shokorullah 
komen uit Afghanistan en wonen hier al 
zes jaar. Shokorullah zit in groep 8 van 
de basisschool. Hij gaat volgend jaar 
naar het HML. en daar verheugt hij zich 
op. Op de vraag hoe het is om hier te 
wonen kijkt Shokorullah wat somber: 
‘Wij vinden het hier niet zo fijn: ons huis 
is nogal donker en er is geen balkon. Ook 
zitten we ver weg van school en van de 
winkels en heb ik geen vriendjes in de 
buurt. En er is veel lawaai: van de school 
en van de weg voor het huis.’ Als Freshta 
al haar inburgeringsexamens heeft ge-
daan, kunnen ze verhuizen. ‘Vanochtend 
heb ik mijn laatste examen gedaan’, ver-
telt ze. De andere heb ik al gehaald. Als 
ik slaag, dan wil ik ook werk zoeken, het 
liefste een baan waarin ik anderen kan 
helpen.’

Manjeet
Manjeet deelt een appartement met 
zijn vrouw Simran en zijn ouders. ‘We 
komen uit Afghanistan en zijn hier eind 
2016 komen wonen. We staan op de 
wachtlijst voor een huis. Het liefst wil-
len we in Rotterdam gaan wonen, daar 
wonen vrienden en familieleden met 
dezelfde religie en cultuur als wij. Wij 
zijn Sikh, en in Rotterdam staat een 
Sikh-tempel.’ In de huidige woning is 
de familie niet zo gelukkig. ‘Er is geen 
balkon en de buitentrap is erg wiebe-
lig.’ Manjeet wijst uit het raam: 
‘Niemand komt hier kijken. Met de 
storm is een boom omgevallen, maar er 
gebeurt niets.’ Het gesprek kan niet zo 
lang duren, want Manjeet moet naar 
zijn werk in een souvenirwinkel in 
Amsterdam. Simran heeft nog even 
vrij: volgende week begint zij aan haar 
nieuwe baan bij Action. 

Aymen 
Aymen komt uit Jemen en woont nu 
drie jaar in Nederland, waarvan twee 
jaar in zes verschillende AZC’s. ‘Daar 
leer je geen Nederlands, en ik werd er 
depressief ’, zegt hij. ‘Nu woon ik bijna 
een jaar hier. Het is mooi om hier te 
wonen, ik heb hier mijn eigen huis 
waar ik mijn dingen kan doen. Mijn 
moedertaal is Arabisch en ik wil nu 
eerst goed Nederlands leren. In Jemen 
zeggen ze: de taal is de sleutel van het 
volk. Ik wil graag voice-over worden 
voor films, dus ik werk hard aan mijn 
uitspraak.’ Als hobby maakt Aymen 
filmpjes voor YouTube en TikTok. Hij 
vindt vooral historische onderwerpen 
en de tradities en culturen van volke-
ren interessant. Trots vertelt hij dat hij 
de afgelopen twee weken op YouTube 
meer dan 300.000 kijkers had. ‘Als ik 
mijn examen Nederlands heb gehaald, 
wil ik graag film en fotografie studeren. 
In Jemen studeerde ik IT aan de univer-
siteit, maar dat vond ik niet fijn. Ik zat 
alleen maar achter de computer en 
miste het contact met mensen.’ Aymens 
video’s zijn te vinden op YouTube, zoek 
hiervoor op Aymen Muqbil.

Onbekende wijkgenoten

Nog enkele maatjes gezocht!
Zij helpen de bewoners bij enkele van de volgende zaken:

- Het leren van de Nederlandse taal
- Officiële post doornemen en begrijpelijk maken

- Ondersteunen bij het inburgeren (zie inburgeren.nl)
- Verkennen van de buurt (winkels, scholen, gezondheidszorg, activiteiten etc.)

- Het vinden van (vrijwilligers)werk

Aanmelden bij Anita: buurtplatform@outlook.com
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

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

De auteur met Boem van Ravenswaaij

Nurse@Home is een particuliere thuiszorgorganisatie
opgericht in 2006. Wij werken met Persoons gebonden budget, PGB.
Nurse@Home is een klein en persoonlijke zorgbureau.(wij leveren tot en met 24 uur zorg
per dag)
Wij zijn verpleegkundigen en vanuit die ervaring organiseren wij uw zorg, 
bij u komen liefdevolle, betrouwbare verzorgenden die goed opgeleid zijn.
Wilt u zorg of informatie, bel dan met Tine Bruintjes of Mikkel vd Horn vd Bos
Wassenaarseweg 20, 2596CH Den Haag
T: 070-4272594 • M: 06-41220794
E: info@nurseathome.nl Website: www.nurseathome.nl

Boeken
Theodoor
Onlangs verscheen de biografie Theo-
door van onze wijkgenoot Jasmijn 
Derckx. Eerder publiceerde zij de bio-
grafische roman ‘Wegens hemelvaart 
gesloten’. Op basis van een van de 
grootste Haagse brievencollecties re-
construeerde Derckx de geschiedenis 
van de familie Van Ravenswaaij. De 
focus ligt hierbij op Theodoor, telg uit 
de derde generatie van deze internatio-
nale familie. Het bewogen leven van de 
arts Theodoor van Ravenswaaij en zijn 
familie speelt zich af in de periode van 
1888 tot 1961 in Nederland, Frankrijk, 
Duitsland, de Verenigde Staten en op 
Java en Sumatra. Gelukkige momenten 
wisselen af met tragische gebeurtenis-
sen als oorlog, verlies, vervolging, hon-
gersnood en ontheemding. Door het 
schrijven van meer dan vierduizend 
brieven bleef de familie nauw met el-
kaar verbonden. 

Jasmijn Derckx, Theodoor, Over het leven van 
Theodoor Samuel van Ravenswaaij, arts in de 
Verenigde Staten, Nederlands-Indië en Den 
Haag 1888-1961, Walburg Pers, 2022. € 29,99, 
304 pagina’s.

De Benoordenhoutse Marijke van Os is 
keramiste, tekenaar en beeldhouwster. 
Op 26 maart verscheen haar eerste 
kinderboek, Ma Mummel en de 
Mummels. De mummels zijn gebaseerd 
op echt bestaande keramieken beelden 
die Marijke in de loop der jaren maakte. 
Het boekje bevat 25 tekeningen en een 
kort verhaaltje. Ma Mummel woont 
met haar vijf kinderen in een stadstuin. 
Het zijn geen gewone kinderen, maar 
poppen die Ma Mummel zelf heeft ge-
maakt van klei en die ze mummels 
noemt. Het verhaal speelt zich af in 
Emma´s Hof, een mooie binnentuin 
achter de huizen in de Galileistraat. 

Marijke van Os, Ma Mummel en de mummels, 
Leonon Media Kids, 2022. € 18,99. 52 pagina’s 
met illustraties. Voor kinderen van 3-10 jaar.

Ma Mummel en de Mummels

Marijke van Os met een van de personages 
uit haar prentenboek



SPORT
Woordzoeker 
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Gesprek met Helena-Imitha (8) en Thando-Lilitha (6) jaar 

Wat is voor jou belangrijk?
Helena-Imitha: 'Mijn kamer, mijn spullen en mijn 
speelgoed.'
Thando-Lilitha: 'Mijn zussen.'

Wat is het beste en het ergste van het oudste 
en de middelste zus zijn?
Helena-Imitha: 'Het mooiste is dat je als oudste 
de meeste spullen hebt. Het ergste is dat als er 
ruzie is, de oudste altijd de schuld krijgt.'
Thando-Lilitha: 'Het mooiste aan de middelste 
zus zijn, is dat je veel leuke dingen kunt doen. 
Het ergste is dat je voor veel andere dingen te 
klein bent. Ook deel ik een kamer met onze 
jongste zus, Sitha, die vier is.'

Hoe is het om een kamer te delen met je jongste 
zus?
Thando-Lilitha: 'Het is niet zo leuk als ik 's 
avonds een boek wil lezen en Sitha moet slapen 
of slaapt al. Dan sluip ik Helena's kamer binnen, 
maar soms slaapt die ook en kan ik het licht niet 
aandoen om te lezen. Het is niet gemakkelijk om 
een kamer te delen, vooral als je met je speel-
goed wilt spelen en je zus met hezelfde wil 
spelen.'

Zijn er spelletjes of activiteiten die je leuk 
vindt om samen te spelen?
Helena-Imitha: 'Het is leuk als we samen in de 
speeltuin spelen.'
Thando-Lilitha: 'Ik speel graag tikkertje met ze.'

Welke sporten doe je?
Helena-Imitha: 'Ik hou van sport, omdat ik altijd 
kan bewegen. Ik hou van bewegen en springen. Ik 
doe aan zwemmen, atletiek en tennis. Maar ik 
wil ook hockeyen en voetballen. En ik wil mee-
doen aan de Olympische Spelen, het maakt mij 
niet uit in welke sport. Ze zijn allemaal leuk.' 
Thando-Lilitha: 'Ik hou van ballet, kunstschaat-
sen en turnen. En op een gegeven moment wil ik 
ook weer gaan turnen. Ik hou van deze sporten, 
ook vanwege de mooie dingen die de sporters 
dragen en de mooie muziek. Ik hou van 'zachte' 
muziek met violen.'

Heb je favoriete boeken?
Helena-Imitha: 'Ik lees graag Donald Duck-
boeken. Ik lees ook graag het nieuws, ik ben geïn-
teresseerd in de actualiteit. Ik wil weten wat er in 
de wereld gebeurt. Er is op dit moment een oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne en dat is niet leuk.'
Thando-Lilitha: 'Ik hou van Suus en Sas. In een 
van de verhalen in het boek is een meisje ver-
liefd op een jongen die haar chips geeft, maar 
de jongen weet niet dat ze verliefd op hem is.'

Kun je voor mij jouw ideale dag beschrijven?
Helena-Imitha: 'Het zou een dag zijn waarop we 
kunnen doen wat we willen en er is in een zwem-
bad vol snoep en we kunnen alles eten.' 
Thando-Lilitha: 'We zouden de hele dag in de 
Efteling zijn en daar konden we alles hebben 
wat we wilden.'

Hoe stel je je voor dat je, laten we zeggen, twin-
tig jaar oud bent?
Helena-Imitha: 'Ik ben arts; ik heb veel geld en 
ik heb een eigen huis.'
Thando-Lilitha: 'Ik heb mijn eigen huis, ik heb kin-
deren en ik ben verliefd op een meisje, wiens 
naam ik niet met jullie ga delen. We hebben 
samen drie, misschien vier kinderen.' 

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

Bijen en wespen
Je kent vast de honingbij, maar wist je dat er nog ongeveer 350 
soorten andere bijen voorkomen in Nederland en 
België? Zo zijn er behangersbijen, klokjesbijen 
en metselbijen. Hommels zijn ook bijen, alleen 
wat groter. En ze hebben meer haren op hun lijf 
dan de kleinere bijen, wel drie miljoen!  

Wespen hebben weinig haren. Er leven hier 
ruim vijfduizend soorten, zoals graafwespen, 
bladwespen, sluipwespen en papierwespen. 
Wespen en bijen zijn insecten, net als kevers 
en vlinders. Insecten hebben zes poten en hun 
lichaam bestaat uit drie delen: een kop, een 
borststuk en een achterlijf.

Insecten zijn belangrijk
Vooral bijen zijn belangrijk bij de bestuiving van bloemen. 
Zonder deze en ook andere insecten zijn er veel minder vruch-
ten en sterven planten uit omdat ze geen zaad meer maken. 
Helaas neemt het aantal insecten sterk af. Dat komt onder an-
dere door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. 
Wetenschappers maken zich daar grote zorgen over. 

Om insecten te helpen moeten er volop verschillende inheemse 
planten groeien. Niet alleen in natuurgebieden maar ook in par-
ken, tuinen, langs akkers en in bermen. Dan bloeien er van de 
vroege lente tot de late herfst overal bloemen en is er altijd 
voedsel te vinden voor bijen, wespen en vele andere insecten.

Bron: www.docukit.nl/spreekbeurt/bijen-en-wespen

Foto 070fotograaf

Lieveheersbeestjes
DOOLHOF
Ga op zoek naar de 
juiste route door de 
sommen op te lossen. 
Volg het pad van 1 naar 2 
naar 3 etc. 

Begin bij start en ga op 
weg naar het bovenste 
lieveheersbeestje. 
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    Leren 
      met 
   aandacht!

Weissenbruchstraat 3
Willemijn Stoker MSc
T 06-20340451 
E benoordenhout@afterscool.nl

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

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

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

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

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

verblijf met zorg nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht.

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

Adverteren in het 
Benoordenhout?

Formaten en tarieven excl 9% BTW

1/1 pagina  Є 550,00 per plaatsing
1/2 pagina  Є 375,00 per plaatsing
1/2 pagina Є 375,00 per plaatsing
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/6 pagina Є 120,00 per plaatsing  
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Kijk, in onze wijk!
Achtertuinen
Het is weer voorjaar en menig tuinlief-
hebber gaat naar een tuincentrum om 
de tuin aan te vullen met wat nieuwe 
planten. Tuinmeubilair en buitenspeel-
goed worden ook weer in orde ge-
maakt. Want: de tuin is nu een verleng-
stuk van het woonhuis. Dat is vanaf de 
jaren vijftig steeds meer zo gegroeid. 
Maar hoe was het voor die tijd?  

Tot de tweede helft van de negentiende 
eeuw hadden meestal alleen aanzien-
lijke huizen een tuin. Die was door-
gaans ingericht in de mode van de cot-
tagestijl. Bij de nog aanzienlijkere 
huizen, zoals de huizen op de landgoe-
deren in onze wijk, zag je vaak een par-
kaanleg in negentiende-eeuwse land-
schapsstijl. Vanaf 1900, de tijd van de 
bouw van de eerste huizen in onze ge-
goede wijk, hoorde een huis een tuin te 
hebben. In de opvattingen van toen 
was dat goed voor het welzijn van de 
bewoners.

Privédomein
Maar: een achtertuin behoorde tot het 
privédomein van de bewoners. Over de 
inrichting en het gebruik ervan is dan 
ook nauwelijks wat te vinden. Omdat 
de tuin een geliefde plek was voor het 
maken van familiefoto’s zijn oude foto-
albums wel een bruikbare bron, hoe-
wel het op die foto’s doorgaans meer 
gaat om de personen dan om de tuin.

Op die oude foto’s zie je dat de inrich-
ting bestond uit een terras voor de 
openslaande tuindeuren, beplanting 
tegen en langs de tuinmuren (bij hui-
zen van rond 1900), of langs de schut-
ting of heg bij de jarendertighuizen. Bij 
de grotere tuinen in het midden perk-
jes met daarom heen vaak grint. Net als 
nu waren geliefde planten: rododen-
drons, een camelia, rozen, een magno-
lia of een hortensia, aangevuld met 
eenjarige planten, zoals viooltjes, gera-
niums en Oost-Indische kers. Daaruit 
wordt al duidelijk hoe de tuin gebruikt 
werd: vooral om er vanaf het terras 
naar te kijken. En op het terras dronk 
je met de familie of vrienden thee of je 
las een boek. Speciaal tuinmeubilair 
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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

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar mirjam.kroemer@wvbn.nl en maak € 12.50 over 

op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

was er weinig. Op oude foto’s zie je wel 
kleine tuintafeltjes, rieten stoelen, 
klapstoelen, maar ook gewoon het 
meubilair uit de serre of de eetkamer 
dat buiten is gezet.

Wasgoed
Op oude foto’s zie je zelden spelende 
kinderen: soms met een poppenwagen 
op het terras, of samen in een zinken 
teil. Wasgoed zie je ook nooit. Dat 
hoorde niet in de tuin, zeker niet in 
zo’n wijk als de onze. Dat werd door 
het dienstmeisje op zolder opgehan-
gen. Tuincentra waren er toen ook nog 
niet. Waren er nieuwe planten nodig, 
dan nam de tuinman die mee van de 
kwekerij.

Veel is er in de loop van de tijd veran-
derd, maar net als nu genoot men van 
zijn achtertuin!

Christine van Marle
Foto’s uit familiealbums uit 1904, 
1918 en 1939.

Op de vorige aflevering van deze column 
over de landgoederen in onze wijk zijn 
veel reacties binnen gekomen. Het kost 
tijd om die te verwerken. Daarom in de 
volgende afleveringen meer!
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ONZE DIENSTEN

Wat kunnen wij voor u doen?
Gordijnen & Vitrages
Dekbedden & Lakenpakketten
Kledingreparatie
Suède- Leer & Bont Reiniging
Tapijtreiniging & Verhuur Tapijtreinigingsmachine

www.drycleaningocean.nl 

DRY CLEANING OCEAN
Weissenbruchstraat 47
2596 GB Den Haag

070 - 328 03 83

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr  08:30 - 17:30
Za  09:00 - 15:00
Zondag Gesloten

KLANTERVARINGEN

Beoordeeld met 4,9 (77 reviews)

Anouk, na het interview met Constantijn 
van Oranje-Nassau in het vorige num-
mer wilde je graag met mij praten over 
ondernemerschap en specifiek vrouwe-
lijk ondernemerschap. Om heel eerlijk te 
zijn kom ik ze niet al te vaak tegen – dat 
vind ik ook best jammer. Zou je in het 
kort kunnen vertellen wat je doet?
‘Ik heb samen met mijn man een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in big data en on-
line display (analyse van grote gegevens-
verzamelingen en online reclame, red.). 
Binnen het bedrijf ben ik verantwoorde-
lijk voor het wel en wee van campagnes 
van onze klanten en new business en 
denk ik strategisch na over de toekomst 
van het bedrijf. Ik ben nu bijvoorbeeld 
druk bezig met de strategieontwikkelin-
gen van onze marktbetreding in de VS 
waar wij in Manhattan (New York) een 
nieuw filiaal gaan openen.’ 

Is er denk je een reden dat mannen vaak 
op de voorgrond treden? Zijn vrouwen 
wat bescheidener en stelen ze te weinig 
de show?
‘Als ik naar mezelf kijk dan klopt het 
wel dat ik bescheidener en meer op de 
achtergrond was dan de ondernemen-
de mannen die ik tegenkwam. Maar ge-
lukkig ben ik daarmee gestopt en ver-
stop ik mezelf niet meer. Ik denk ook in 
het algemeen dat vrouwen vaak veel te 
bescheiden zijn vergeleken met man-
nen. Vrouwen worden toch sneller als 
´bitch´ weggezet of krijgen de stempel 
´arrogant´.’

Waarom verstopte je jezelf?
‘Ik vond het lastig om succes uit te stra-
len en daarmee mensen aan mij te bin-
den. Ik bleef wat meer op de achter-
grond dan dat ik naar voren stapte. Ik 
zie de afgelopen jaren een trend ont-
staan van ondernemerclubs, bedrijven 
of kantoren alleen voor vrouwen. Daar 
ben ik geen voorstander van en ik voel 
mij daar evenmin toe aangetrokken. 
Als ik kijk naar mijn carrière dan zijn 
het voornamelijk de mannen die mij 
het zetje in de rug gaven om ervoor te 
gaan. Ik voelde totaal geen tegenwer-
king. Met vrouwen had ik het eerder 
over bezwaren of twijfels bij bepaalde 

keuzes of carrièrestappen. Ik opereer 
nu meer in een mannenwereld en dat 
heeft er wel voor gezorgd dat ik mezelf 
minder verstop.’

Is het als ondernemer moeilijker om 
moeder of vader zijn denk je?
‘Dat is een hele gevaarlijke vraag, want 
dat je heb natuurlijk niet aan Constantijn 
gevraagd. Dat vraag je mij omdat ik 
vrouw ben. En daar zit precies de kern 
van het probleem. Maar ik vind ook dat 
we eerlijk moeten zijn over onze gevoe-
lens. Als je mij vraagt hoe het onderne-
merschap me bevalt in combinatie met 
het ouderschap, dan kan ik dat omschrij-
ven als hectisch in het begin. Ik heb 
moeten leren om veel efficiënter te wer-
ken, maar het mes snijdt aan twee kan-
ten. Het biedt mij ook veel flexibiliteit en 
onafhankelijkheid.’

We kunnen stellen dat in het Benoor-

denhout redelijk wat succesvolle men-
sen te vinden zijn, soort zoekt soort. Hoe 
vind jij het om hier te wonen?
‘Ik woon nu anderhalf jaar met veel ple-
zier in het Benoordenhout. Ik zou hier 
nog wel nieuwe mensen willen leren 
kennen die mij inspireren en waarmee 
ik af en toe gezellig koffie kan drinken. 
Het Benoordenhout is voor mij tevens 
een ontzettende inspirerende en rust-
gevende omgeving. Het is de perfecte 
uitvalbasis om prachtige wandelingen 
te maken. Zodra het mooi weer is, wan-
del ik met mijn dochter en hond door 
Clingendael, Meijendel of naar het 
strand. Daarnaast heb ik al vele vrien-
dinnen meegenomen naar het Van Hoy-
temaplein voor een drankje. Daar zit je 
altijd gezellig!

Tekst en foto
Eduard Nandelall

Ons verhaal
Anouk van Schaik (34)
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Ook al wonen we in een heerlijk groene, 
vogelrijke omgeving met strand en zee 
op fietsafstand, we moeten er af en toe 
even tussenuit. Maar onbekommerd va-
kantie vieren in een periode waarin 
COVID-19 ons in haar greep heeft, is 
een hele kunst. Om over de onver-
hoedse aanval van Poetin op Oekraïne 
maar te zwijgen. Maar voordat ik verval 
in somber gepeins: in het voorjaar past 
een zekere lichtheid. Ik doe een poging. 
Het is zomer 2021 en ik neem u mee 
richting Toscane. Onderweg beleefde ik 
twee vogelavonturen. 

Flatsschhh… 
Met onverwachte precisie vliegt een 
klodder ontsmettingsgel richting mijn 
navel. De zwaartekracht zorgt voor een 
neerwaartse baan. Onder mijn gordel 
ontstaat een vochtplek op een plek 
waar je die als man liever niet hebt. En 
al helemaal niet op een terras vol met 
elegante Italiaanse stellen die duidelijk 
werk hadden gemaakt van hun avondje 
uit. Via een uitgekiende route laveer ik 
blozend en op belangrijke punten mijn 

heupen afwendend, richting onze tafel. 
Mijn vrouw probeert iets uit te stralen 
als ‘Ach joh, dat ziet toch niemand…’, 
maar ik weet wel beter. We zitten hier 
niet in een voetbalstadion. Dit is een 
keurig restaurant in de heuvels buiten 
Bologna en u weet: uiterlijk does mat-
ter in Italië’… Omdat ik niet voor mij 
zag hoe ik die avond in tijgersluipgang 
onopvallend het goed bezette terras 
kon verlaten, besloten we als laatsten 
te vertrekken. Het werd het een lange 
avond… 

Meine Frau ist kein Hund… 
Nu we toch even onder elkaar zijn: het 
was niet de eerste gênante ervaring 
van die vakantie. Op weg naar Toscane 
logeerden we een paar dagen in de 
Alpen. Dat was genieten, totdat we in 
het hotel verdacht werden van een ern-
stig, sterker nog, van een ‘volstrekt on-
acceptabel’ feit. Op onze kamer zouden 
we tegen de hotelregels in stiekem een 
hond verborgen houden! Andere gas-
ten hadden geblaf gehoord en u weet 
hoe precies de Zwitsers zijn: er werd 

onmiddellijk actie ondernomen. Het 
duurde even voordat ik de situatie 
doorzag. Mijn vrouw leed al weken 
onder een lelijk hoestje vanwege een 
tergend langzaam genezende bronchi-
tis… Zaak opgelost. In mijn ijver om het 
misverstand bij de receptie ‘even recht 
te zetten’, stak ik in mijn beste Duits 
van wal. Maar al in de openingszin ging 
het mis toen ik met aplomb uitriep 
‘Nein, nein, meine Frau ist kein Hund...’. 
Toen ik ook nog probeerde uit te leg-
gen dat het beslist geen coronavirus 
betrof (‘Sie wurde getestet’), deinsde 
men ontsteld achteruit. Het kwam niet 
meer goed tussen mij en dat hotel. Pas 
na honderd autokilometers tussen ons 
en die hypercorrecte, maar o zo hu-
morloze Zwitsers, konden we er om 
lachen...

IJsvogels
Maar is Buurtvogels een vakantieru-
briek?, vraagt u zich af. Welnee! Ik zal u 
uitleggen waarom ik op dat Italiaanse 
terras aan de ijsvogel moest denken. 
Het kwam doordat het pompje met ont-

smettingsgel zo’n krachtige horizontale 
straal produceerde. En dat kunnen ijs-
vogels ook! IJsvogels maken in een 
steile oever een tunneltje van minstens 
een halve meter tot wel een meter lang. 
Aan het eind wordt een nestholte uitge-
graven. Daar brengen ze hun jongen 
groot. De ouders houden de kinderka-
mers graag fris en daarom schieten pa 
en ma hun poep met een flinke straal 
horizontaal naar buiten! Vakwerk. 
Honderdduizenden jaren evolutie.

Blauwe schicht
De ijsvogel is een prachtig getekende 
vogel. Hij heeft een bijzondere, irise-
rende kleur blauw van boven en een 
prachtig oranje borst. Groot is de ijsvo-
gel niet, ongeveer even groot als een 

mus, maar door zijn lange dolkachtige 
snavel lijkt hij groter. Vleugels zijn 
groenachtig blauw. Je hoort hem eer-
der dan dat je hem ziet. Een scherpe, 
schrille luide kreet? Kijk dan op ca. 
dertig centimeter boven het water en 
je maakt kans een pijlsnelle, blauwe 
schicht langs te zien komen. Het is een 
populaire en tegelijkertijd vrij zeld-
zame soort. In Nederland zijn er onge-
veer 450 tot 500 broedparen. In de 
Haagse regio zijn ze te vinden in par-
ken met flinke vijvers, op landgoederen 
als de Horsten en in de duinstreek. Ik 
zag ze in Clingendael, Oosterbeek en 
in Arendsdorp-Oostduin. De beperkte 
doorstroming in de sloten en vaarten 
van onze landgoederen beperkt de vis-
stand. Daardoor zien we ze minder. 

Zuurstofrijk water betekent meer vis. 
En meer vis lokt de ijsvogel. 

Hard werkende ouders 
Vroeger kwam de soort veel meer voor 
in Nederland, maar door het kanalise-
ren van de duizenden kilometers beken 
verdween negentig procent van hun 
broedgelegenheid. De vervuiling van 
het water is een tweede reden voor het 
teruglopen van de stand. Ook strenge 
winters eisen hun tol: als er geen wak-
ken zijn verhongeren ze want ijsvogels 
eten vooral vis en waterinsecten. Ze 
zitten graag op overhangende takken 
en duiken als een pijl het water in als 
ze een visje spotten. Als ze hun zeven 
tot acht jongen hebben, brengen de ou-
ders per dag wel honderd kleine visjes 
naar het nest. Het grote aantal jongen 
verklaart ook het snelle herstel van de 
stand na heel strenge winters waarin 
het aantal ijsvogels in onze streken – 
geen stromend water, dus vriest het 
water snel dicht – zich vrij vlot herstelt.

IJsvogelbroedwanden
De Haagse Vogelbescherming werkt 
aan een project om in onze stad ijsvo-
gelbroedwanden aan te leggen. Daar-
mee willen we ijsvogel-woningnood 
oplossen. Het in Den Haag gevestigde 
DiNaMO Fonds ondersteunt onze am-
bitieuze plannen. In ons deel van Den 
Haag willen we wanden bouwen in 
de Stadskwekerij, in Clingendael, in 
Oosterbeek en in de omgeving van de 
Blinkerd, aan een uitloper van het 
Westbroekpark. De ijsvogel is een sig-
naalsoort voor de kwaliteit van het 
water: als deze vogel ergens gedijt, zit 
het wel goed. De beste tijd om ijsvogels 
te zien is vroeg in de morgen. In de 
koude nacht teren ze in op hun reser-
ves en verliezen gewicht. Vroeg in de 
ochtend zijn ze al weer druk in de weer 
om voedsel te vinden. Hopelijk zien we 
er over een paar jaar veel meer in onze 
parken. 

Foeke Zeilstra

Foto's René Think, Henk van Dorp 
en Foeke Zeilstra 

Buurtvogels
Vakantie in tijden van corona... 

IJsvogel, foto René Think

IJsvogel, foto Henk van Dorp
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Oog voor wat telt

U bent ook als wijkbewoner van harte 
welkom voor gezellige activiteiten 
Iedere donderdagmiddag 15.15 uur  Huisborrel 
Iedere donderdagmiddag is er een huisborrel voor de bewoners 
en wijkbewoners, met natuurlijk een lekker hapje. Bij mooi weer is 
dit op het terras. Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u het 
eerste drankje en een hapje van het huis aangeboden. 

29 april 14.00 uur  Meijssen Mode met de zomercollectie 
De zomer staat weer voor de deur. Om ons een beetje te helpen 
met de zomergarderobe showt Meijssen Mode haar collectie deze 
middag. 

26 mei 14.00-15.00 uur  Jazzconcert van Trio Thijs Nissen 
Kosten voor Wel Thuis leden: € 3,00. 
Kosten voor wijkbewoners: € 5,00.

Maison Gaspard de Coligny heeft 
verschillende diensten, speciaal 
voor bewoners in de wijk. Zo is er 
het Wel Thuis lidmaatschap, de 
personenalarmering en activiteiten 
bij Haags Ontmoeten. 

Wilt u makkelijk digitaal 
communiceren met uw familie of 
vrienden, met een van de meest 
eenvoudige tablets? Meld u dan nu 
aan voor een gratis tablet!   
De vrijwilligers van Slim Wonen met 
zorgtechnologie kijken samen met u 
of een gratis
tablet uw netwerk 
kan versterken. 
Meld u snel aan, 
want op is op. 

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

070 - 374 72 00

In een serie artikelen maken we een 
literaire tocht door de buurt. Ton 
van Rijn bespreekt zes boeken die 
zich, al dan niet gedeeltelijk, afspe-
len in onze wijk. Hij woonde van 
1977 tot 1991 op de Waalsdor-
perweg en was van 1977 tot 2016 
docent op het Aloysius College. Het is 
bijzonder om te zien hoe onze eigen 
omgeving voorkomt in het werk van 
bekende schrijvers. In deze eerste 
aflevering:  Simon Vestdijk.

Simon Vestdijk publiceerde Een huisbe-
waarder in 1967. Het vrij autobiografi-
sche verhaal speelt zich voornamelijk 
af in een tweelingvilla op de Van Voor-
schotenlaan, nummers 18 en 20. (Ove-
rigens is dit een van vijf huizen die op 
23 oktober 1944 door een neergestorte 
V2 werden verwoest, achtentwintig an-
dere werden zwaar beschadigd. In 
1956 was het huidige pand klaar om 
bewoond te worden.) Een kennis, Jaap 
Hammer, die bij de BPN van Henry 
Deterding werkte, vroeg hem op zijn 
huis te passen. Jaap zelf ging op win-
tersport. De avonturen van die logeer-
partij gebruikte hij halverwege de 
jaren zestig voor deze roman. De ‘huis-
bewaarder Aad Oosthoek’, doctoraal 
medicijnen, past een tijdje op het huis 
van een oudere vriend. Hij moet ook op 
het zoontje en vooral op de echtgenote 
passen. De vriend is solo naar de win-
tersport. Aad krijgt een korte relatie 
met de buitenlandse vriendin van een 
huisvriend en daarna met het dienst-
meisje. De echtgenote vermaakt zich 
met een militair. Een huisbewaarder is 
een roman van intrige en jaloezie. 

Een fragment uit hoofdstuk 1, De twee 
villa’s: ‘Ik geloof zelfs, dat bij alle din-
gen, waar Jikke geen angst voor kent, 
ook Louis zelf is. Maar ze loopt daar 
niet mee te koop, en heeft er zich voor-
lopig mee vergenoegd hem te corrige-
ren, onopvallend genoeg, en waar hij 
zelf niet eens bij was. Onder het eten, 
om één uur, want Louis blijft tot diep in 
de nacht weg,-het was mijn eerste 
goede maaltijd sinds maanden,-ver-
telde hij mij, dat hij liever een alleen-

staand landhuis hier in de duinen had 
gehad, maar dat enkel die twee malle 
aan elkaar gebouwde villa's over 
waren, en daar hij beslist hier wou 
wonen, op precies déze afstand van de 
grote autoweg, en precies dit verre ge-
druis van de zee bij stormweer,-ik over-
drijf nu enigszins,-had hij geen andere 
keus gehad dan de twee villa's te 
kopen. Het had ook zijn voordelen: 
werk en huiselijk leven apart, en auto-
geronk en zeegedruis apart,-ik weet 
niet meer precies wat hij ervan maakte. 
Jikke zei niets. Toen Louis weg was, zei 

ze niet: hij heeft je wat op de mouw ge-
speld, of: je moet niet alles geloven wat 
Louis zegt, maar ze zei: 'Toen Louis die 
twee huizen heeft laten bouwen, heb ik 
hem nog zó gevraagd een stuk van de 
tussenmuur door te laten breken.' Op 
zoiets zwijgt men beleefd. Het is duide-
lijk, dat de villa's haar niet bevallen, en 
waarom ze Louis bevallen is moeilijk te 
zeggen. Verlangen naar symmetrie: dat 
zal het zijn.’ (Een huisbewaarder, 1967)

Ton van Rijn

Het Benoordenhout in de letteren
Simon Vestdijk

Van Voorschotenlaan 18-20. Collectie Haags Gemeentearchief
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International Corner
Evangelia Avloniti

Yke Prins – At work in Clingendael

Energetic, enterprising, enthusiastic 
– these are three words that describe 
Evangelia Avloniti, the newest mem-
ber of the Neighborhood Association’s 
Board. As of September 2021, she has 
been a board member responsible for 
Internationals, and oversees the In-
ternational Committee.

Originally from the island of Corfu in 
Greece, Evangelia moved to Athens at 
eighteen to study the History of Art. 
Upon completion, she moved to London, 
where she continued her studies in the 
History of Art and Classical Archeology. 

Ultimately, she lived ten years in 
London, four and a half of which work-
ing at Sotheby’s auction house. The 
whole experience taught her so much 
about different cultures. As she herself 
says, she returned to Greece a complete-
ly different person, which made her re-
alize that the art world was not for her. 
In a search to find out what she did 
want to do, she found work as an editor 
for English language teaching books at 
a Greek-British publishing house. 

After obtaining a diploma in Literary 
Translation – Greek to English – 
Evangelia became a literary agent set-
ting up her own business in 2010. She 
represents foreign agents and publish-
ers in Greece and authors internation-
ally. Luckily this business can travel ea-
sily as Evangelia met a Dutchman in 
Athens a few years ago. He was on a 

sabbatical helping refuges on Lesbos. 
They moved to the Benoordenhout in 
October 2020.

But how did Evangelia get involved 
during this Covid-period? She told me 
that she had read my articles in this 
magazine and wanted to give back to 
the Benoordenhout, which she came to 
know and love during her daily walks 
during the pandemic, while at the same 
time meet more Dutch people. She 
wrote to the newly elected Chair of the 
Board, André van den Heuvel, who in 
turn introduced her to Jaap de Wit of 
WelZijn (now called Wijkz). André had 
the idea to start a Children’s page in 

this magazine, so Evangelia jumped 
right in and worked on that with him.

And on February 26th, Evangelia initi-
ated a walk in Clingendael for locals 
and internationals, which she is plan-
ning to take place every last Saturday 
of the month at 11.00. The group has 
been meeting at the entrance to the 
Clingendael Institute. During this first 
walk, I even learned new facts about 
Clingendael, including seeing the old-
est tree in the park, the linden tree, 
planted in 1733! Luckily it survived the 
storm in late February, while the even 
bigger tree next to it did not.

The International Committee has plans 
to conduct more walks, social get-togeth-
ers and activities now that the Covid 
period seems behind us. Her number 
one motivation is to ‘work towards help-
ing internationals become part of the 
community, as we all share the same 
space’. She goes on to say: ‘A sense of 
community is crucial to our well-being 
which suffered a lot during the pandem-
ic.’ She would love to connect with our 
international readers so please feel free 
to drop her a line at Evangelia. Avloniti@
wvbn.nl.

Welcome to the Benoordenhout, 
Evangelia!

Georgia Regnault

All of us are familiar with Clingendael; 
we walk there throughout the year, we 
visit the Japanese garden, we buy 
honey from the beekeeper and eggs 
and meat from the farmer, as well as 
read about the Institute Clingendael. 
What many of us have never realized, is 
that there are also eleven artist ateliers 
in the park.

One of these is the workplace of Yke 
Prins, a sculptor who works in clay, 
wood, bronze, stone, steel and more re-
cently ink on paper. I first met Yke last 
summer during the Senior Summer 
School at the Kunstmuseum. This five-
week workshop was organized by 
Jolanda van Zijl of this museum and 
Nancy Bolt of Wel Thuis, an initiative of 
the Saffier Group. What fascinat-ing 
and wonderful afternoons, where we 
were not only introduced to the 
Kunstmuseum in its entirety but then 
the various artists present explained a 
new medium each week and we then 
made our very own artwork. 

To add to the enjoyment of all, they or-
ganized a reunion in late February for 
the attendees from last summer. Once 
again, we were royally treated by 
Jolanda and her staff and volunteers. 
Kudo’s and our enormous thanks to all.

Now to tell you about Yke Prins. Born 
in Delft in 1961, Yke attended art 
schools in Utrecht, Geneva and The 
Hague. She has been an artist in resi-
dence in Fukuoka, Japan and in Pampin, 
Germany and held exhibitions in some 
six European countries and Japan. 
There are six upcoming shows which 
one can find on her website: ykeprins-
beelden.nl. In addition, you will find a 
video interview with Yke walking 
through Clingendael on her way to her 
atelier, commenting on her art, nature 
and the park.  She mentions that na-
ture in the Netherlands is no longer 
primal but has been cultivated since 
the third quarter of the nineteenth cen-
tury. She goes on to say that her latest 
‘ink on paper’ work is greatly inspired 
by the empty branches of the trees in 
winter. In other words, she is telling 
the viewer to also look up when wan-

dering in Clingendael in the winter. 

To commemorate her forty years as an 
artist, a special exhibition ‘OER’ was 
curated by her at the Pulchri Studio 
and a Dutch/English book was publish-
ed about this exhibition and her dis-
cussions with five other artists. 
Unfortunately, due to Covid, both the 
original date of January 2021 and the 
new date of January 2022 had to be 
cancelled. But the good news is that it 
will now be at the Pulchri Studio from 
June 4 – June 26, 2022. In Yke’s words: 
‘The varied work betrays the mutual 
pollination within the symbolic theme 
of Primal and its message about the fu-
ture.’ For those who do not know the 
Pulchri Studio on Lange Voorhout 15, it 
is a 175-year-old Artists’ Society with 7 
exhibitions rooms and a lovely café and 
garden. 

One of the first atelier holders in 
Clingendael was Thérèse de Groot-
Haider (1930-2011), a Slovenian-born 
sculptress, married to a Dutch military 
officer, whom she met while studying 
in Vienna. She became famous quite 
soon after arriving in the Netherlands 
and was commissioned to make stat-
ues of many famous people, including 
Prince Bernhard (1991, in front of the 
Amersfoort Kazerne) and the Maharadja 
of India. Sadly, it is rumored that the 
Municipality wants to sell the ateliers, 
but Yke and many others are trying to 
prevent this. Not only would the beauty 
of Clingendael be affected if a project 
developer would come in, but the work 
area for so many artists would be in 
jeopardy. This quote by Victorie de 
Pourtalès is very apropos of how they 
feel: ‘More and more artists are feeling 
a primal urge to live amid nature while 
using it as an inspiration.’

Georgia Regnault

Neighbourhood Café 
(WijkCafé)

Every 1st Thursday of the month between 6.00 - 8.00 pm 
Le Petit Quartier, Van Hoytemastraat 96

Wijkvereniging Benoordenhout would like to raise a glass with fellow residents aged 18 and older. 

You can drop-in every first Thursday of the month between 6.00 and 8.00 pm for a pleasant gathering.
 In an informal atmosphere you can meet and catch up with other residents of the neighborhood. 

Consumptions are at your own expense.

Guided tour by Yke Prins around 
Pulchri Studio and her 

exhibition

June 17 – 12.00 - 13.00. 
Sign-ups (by June 1): 

regnaultsmith@casema.nl.
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De Olympische Spelen van Amsterdam 
in 1928 waren een kolossaal succes. 
Voor het eerst verliep het evenement 
zonder organisatorische blunders in 
een prachtig daartoe ontworpen sta-
dion, ontworpen door de Hagenaar Jan 
Wils. En de strakke organisatie was 
vooral te danken aan een andere stad-
genoot uit het Benoordenhout, officier 
George van Rossem (1882-1955), 
woonachtig in de Jan van Nassaustraat. 

Hij had zijn faam al verdiend door op de 
sabel de zilveren medaille te winnen tij-
dens de ‘tussen’- Spelen in Athene van 
1906. Dat geldt nog steeds als beste 
prestatie van een Nederlandse schermer 
ooit. Bij daaropvolgende Spelen won hij 
bovendien nog drie bronzen medailles. 
In 1913 won hij het Nederlands kampi-
oenschap op de degen. Maar zijn 
schermdagen waren geteld. Zijn carriere 
kwam abrupt tot stilstand na een zware 
ziekte vlak voor de Eerste Wereldoorlog. 

Hij wilde koste wat kost betrokken blij-
ven bij de sport die hij zo liefhad. Dat 
lukte hem dankzij de oprichting van de 
Nederlandse Schermbond in 1918. Hij 
had er hard voor gestreden dat te be-
werkstelligen en maakte dan ook vijftien 
jaar lang deel uit van het bestuur. Van 
Rossem ontpopte zich vervolgens als uit-
muntend organisator met overzicht ge-
koppeld aan oog voor detail. In 1925 
werd hij benoemd tot de derde president 
van de Internationale Schermfederatie. 
Nog belangrijker was zijn inbreng bij de 
organisatie van de Spelen van 1928 in 
Amsterdam. Als secretaris-generaal van 
het Olympisch Comité was hij de spil, die 
de grote lijnen uitzette en controle hield 
over het proces. 

Zijn perfectionistische inslag maakte dat 
hij iedereen in zijn omgeving opjoeg om 
de beste prestaties te leveren. Hij was 
lastig in de omgang, want hij was zeer 
autoritair ingesteld, ook tegenover de 
burgers die geen strakke hiërarchische 
structuur gewend waren. En zijn tong 
kon net zo scherp zijn als zijn sabel. De 

journalist Meerum Terwogt omschreef 
hem zo: ‘Hij behoort tot de mensen die 
de gave missen om het zich gemakkelijk 
te maken… hij is niet wat je noemt sym-
pathiek. Hij is te veel van ijzer om plooi-
baar te zijn. Zijn lippen strammen zich 
eerder tot een bitse opmerking, die op-
recht is, dan dat zij zich minzaam en 
zoetelijk plooien tot geveinsde vleierij. 
Het woord “schipperen” kent hij niet.’

Met diverse commissieleden kreeg Van 
Rossem het aan de stok. Conflicten laai-
den rondom hem op als bosbrandjes in 
tijden van grote droogte. Daarom werd 
een andere Hagenaar aan hem toege-
voegd als adjunct-secretaris: de bemin-
nelijke en diplomatieke Willem, graaf 
van Bylandt, die als tennisspeler enige 
naam had gemaakt. In het huidige pol-
dermodel zou Van Rossem snel op een 
zijspoor gerangeerd zijn. In dat tijdsge-
wricht ging het echter meer om deskun-
digheid en doortastendheid. 

Vier jaar later, bij de Spelen in Los 
Angeles, werd hij enkele malen ingevlo-
gen om zijn expertise over te brengen op 
de Amerikaanse organisatie. En dat wil 
wat zeggen, als Amerikanen je hulp in-
roepen! De beroemde generaal Douglas 
MacArthur, voorzitter van het Ameri-
kaanse Olympisch Comité, had de wijze 

waarop de Amsterderdamse Spelen geor-
ganiseerd waren namelijk een ‘model 
voor de toekomst‘ genoemd. Van Rossem 
had in 1930 een duizend pagina’s tellend 
Officieeel Gedenboek geproduceerd met 
een compleet overzicht van alle techni-
sche, organisatorische en administratieve 
vondsten en activiteiten. Die knowhow 
was kostbaar en zoals de Amerikaanse 
organisatoren al wisten: beter goed gejat 
dan slecht verzonnen.

Geen leven met hoogtepunten zonder 
diepe dalen. Dat gold ook voor Van 
Rossem. Na roem verworven te hebben 
als schermer en daarna als organisator 
brak de Tweede Wereldoorlog uit. Een 
smartelijke gebeurtenis was het ge-
volg. Op 24-jarige leeftijd was Van 
Rossem in het huwelijk getreden met 
Anna Pit. In 1918 werd hun zoon 
George jr. geboren, één van zijn vier 
kinderen. Die ging in Delft studeren. 
Net als vele andere studenten wilde 
ook hij het bezette Nederland ont-
vluchten naar Engeland, om van daar-
uit betrokken te raken bij de vrijheids-
trijd. En net als de zoon van de grote 
Olympisch kampioen Pahud de Mor-
tanges werd ook hij verraden en gear-
resteerd. Beide zoons waren opge-
groeid in de Jan van Nassaustraat; het 
is niet uitgesloten dat de overbuurjon-
gens elkaar gekend hebben. George jr. 
werd naar Kamp Amersfoort overge-
bracht, waar hij al aanzienlijk ver-
zwakte. Daarna werd hij op transport 
gesteld naar kamp Sachsenhausen bij 
Oranienburg. Daar overleed hij, ver-
zwakt als hij was, in 1942 aan dysente-
rie. Een andere zoon, Willem, werd arts 
in Leiden en overleefde zijn vader ge-
lukkig wel, zoals het hoort, met 22 jaar. 

Over Van Rossems laatste jaren is wei-
nig bekend. Zijn publieke leven had hij 
afgesloten. Misschien was hij toch wat 
verbitterd over de vele kritiek die in de 
vaderlandse pers werd uitgestort over 
zijn sociale vaardigheden. 

Theo Bollerman

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XL
George van Rossem, kampioen en organisator

Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

specialisten in vastgoedrecht
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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

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 )  T A X AT I E S

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Isabelle Esche 
Rozendaal

Peter de Mos Barbara  
van Kampen

Taco Risselada

95 JAAR
1 9 2 7 - 2 0 2 2
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Dat kan beter.

• Geen wachttijden voor een consult of operatie

• Zeer ervaren orthopeden, handchirurgen en pijnspecialisten

• Best beoordeelde orthopedische kliniek van Den Haag 

Eisenhower Kliniek
Eisenhowerlaan 77f
2517 KK Den Haag

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

Uw waardering:

9.4

Niet genoeg tijd om uw

klacht te bespreken?

Er is in Nederland veel veranderd de 
laatste jaren. Het leven is er voor velen, 
vooral voor ouderen, niet gemakkelij-
ker op geworden. Er zijn grote kosten-
stijgingen geweest: energie, zorgpre-
mies, eigen bijdragen en eigen risico in 
de zorg. Ook de boodschappen en ver-
voer zijn duurder geworden. Daar is 
Covid-19 nog bijgekomen. Daardoor 
werden contacten tussen mensen moei-
lijker en velen zijn in een isolement ge-
raakt. Zeer waarschijnlijk zijn er meer 
mensen dan wij weten die moeilijk het 
hoofd kunnen bieden aan alle proble-
men waarmee ze worden geconfron-
teerd. Het zou ons niet verbazen als er 
juist in het Benoordenhout meer men-
sen zijn dan elders die het moeilijk vin-
den om te erkennen dat het allemaal 
niet meer gaat zoals gewenst. Maar de 
drempel is voor hen te hoog om er met 
anderen over te praten of om hulp te 
zoeken.

Liever zelf doen
Mensen hebben andere mensen nodig. 
Dat kan zijn voor een boodschap, een 
klusje of alleen maar een praatje. Het is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend om 
een medemens hiervoor te benaderen. 
Socioloog Lilian Linders bedacht hier-
voor in 2010 de term vraagverlegen-
heid. Vooral (maar niet alleen) ouderen 
geven aan dat vragen om hulp ondenk-
baar is. Zij hebben vroeger thuis ge-
leerd om er alleen uit te komen. Het 
meest genoemde argument is dat men, 
als het even kan, liever alles zelf doet 
dan een ander om hulp te vragen. De 
weerzin tegen afhankelijkheid is een 
belangrijke oorzaak van vraagverle-
genheid. Bovendien benadrukt de over-
heid de noodzaak zelfredzaam te zijn.

Oproep
Ouderenconsulenten bij Wijkz zien dat 
vraagverlegenheid een grote rol speelt 
in Den Haag en misschien nog wel meer 
in het Benoordenhout. Zij proberen de 
drempel om hulp te vragen zo laag mo-
gelijk te maken. Dat doen zij door op 
huisbezoek te gaan en zo zichtbaar mo-
gelijk te zijn in de wijk. ‘Sinds corona 
zien wij dat het aantal ouderen met een-
zaamheidsgevoelens flink is toegeno-
men, evenals het aantal overbelaste 
mantelzorgers’, aldus Daisy Krommen-

hoek, ouderenconsulent voor het Be-
noordenhout. Zij geeft onafhankelijk ad-
vies, informatie en ondersteuning. Voor 
al uw vragen op het gebied van ouderen-
zorg/welzijn kunt u bij haar terecht, 
zoals bijvoorbeeld als u financiële pro-
blemen ondervindt, vragen heeft over 
de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) of meer wilt weten over ver-
voersmogelijkheden. Ook voor psycho-
sociale ondersteuning kunt u bij haar 
terecht. Daarnaast spelen ouderencon-
sulenten in op behoeften of vragen uit 
de wijk. ‘Wij geven signalen en trends 
door aan de gemeente. Dat kan een eer-
ste stap zijn op weg naar verbetering. 
Wij kunnen echter niets signaleren als 
wij die problemen niet kennen en niet 
een indruk hebben over de frequentie 
waarmee ze voorkomen’, aldus Krom-
men-hoek. Daarom is dit artikel een op-
roep aan u, om met ons in contact te tre-
den als u met problemen worstelt, of als 
u iemand kent die hulp kan gebruiken. U 
bent niet alleen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Daisy Krommen-
hoek, ouderenconsulent bij Wijkz (Wel-
zijnsorganisatie in Den Haag, mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente 
Den Haag), d.krommenhoek@wijkz.nl, 
06 42708956 / 070 2052560.

Activiteiten
Vraagverlegenheid…
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”  
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

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

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

  yte      aHo
van

straat

  yte      aHo
van

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

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

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

WOUDT
www.woudtdamesmode.nl

van Hoytemastraat 105 - telefoon 070 324 85 17

De uitleenservice Slim Wonen met zorg-
technologie van Saffier in Maison Gas-
pard de Coligny is een samenwerking 
aangegaan met de Stichting United-Way 
Nederland. Deze stichting doneert de 
aankomende periode een groot aantal 
gratis tablets voor eenzame ouderen in 
het stadsdeel Haagse Hout. Het doel is 
om de eenzaamheid te verminderen 
door digitaal contact mogelijk te maken 
met familie en vrienden. United-Way wil 
mensen in samenleving met elkaar ver-
binden. Dit doen zij op verschillende 
manieren en voor verschillende groe-
pen, waaronder ouderen. Saffier is blij 
met deze actie: ‘Slim Wonen heeft ver-
schillende slimme hulpmiddelen om ou-
deren langer zelfstandig thuis te kunnen 
laten wonen. Met deze mooie donatie 
kunnen we onze ondersteuning en 
dienstverlening verder uitbreiden!’ ver-
telt Laureen Lakens, coördinator. 

Naast het tablet krijgt u uitgebreide 
uitleg en ondersteuning in het gebruik 
ervan. Een vrijwilliger van Slim Wonen 
met zorgtechnologie komt daarvoor bij 
u langs om samen met u aan de slag te 

gaan met uw tablet. U hoeft dus niet 
bang te zijn dat u er niet mee om kunt 
gaan, daar krijgt u hulp bij. 

Wilt u makkelijk digitaal communice-
ren met uw familie of vrienden, met een 
van de meest eenvoudige tablets? Meld 
u dan nu aan voor een gratis tablet!

Loop voor aanmelding binnen 
bij onze locatie:
Maison Gaspard de Coligny,
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 
2597 GW Den Haag
Tel. 070 3747200

Gratis tablet voor ouderen 

Evita Lokaal biedt een gevarieerd aan-
bod van activiteiten voor senioren in 
de wijk. Een vertrouwde plek om 
samen te komen voor uiteenlopende 
activiteiten, een luisterend oor of ge-
woon voor een goede kop koffie. Check 
onze website voor de meest actuele in-
formatie. Hieronder een greep uit het 
aanbod: 

Lezing 20 april – Vergeetachtigheid 
of toch dementie? 
Wanneer is er sprake van dementie en 
hoe onderzoek je dat? Welke vormen 
van dementie zijn er en hoe verder na 
een diagnose? 
Spreker: dr. Caroline Jurgens, GZ-neuro-
psycholoog. Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Lezing 11 mei – Regie hebben op uw 
medicatiegebruik 
Praktische uitleg over medicatie in 

eigen beheer. Gebruik medicatierol en 
andere mogelijkheden. Wat kan de 
apotheek voor u betekenen? Hoe voor-
komt u dat u te lang onnodig medicatie 
blijft gebruiken? 
Spreker: dr. Paul Fox, apotheker. 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Wekelijkse activiteiten
Bij ons kunt u wekelijks schilderen, u 
aansluiten bij de wandelclub en de 
leesclub en informatieve lezingen bij-
wonen bij de sociëteit. Maar wij bieden 
meer en vaak ook nieuwe activiteiten. 
Voor het actuele en complete aanbod 
kunt u kijken op onze website, maar 
loopt u ook gerust binnen voor infor-
matie of een praatje! 

Start nieuwe directeur Evita Lokaal 
Per 1 maart neemt Hanny Maas het di-
recteurschap over van Mireille Rost 
Onnes. Zij kijkt ernaar uit om met be-
staande en nieuwe klanten kennis te 
maken en om samen met de vrijwilli-
gers en de bewoners van het Benoor-
denhout te zorgen dat iedereen zich bij 
het Evita Lokaal thuis blijft voelen. Ook 
beoogt zij ieders wensen mee nemen in 
het verder uitbouwen van deze fijne 

ontmoetingsplek in de wijk. 

Voor meer informatie of aanmelden: 
evitalokaal.nl; mail: info@evitalokaal.
nl of bel: 070 314 16 06. Evita Lokaal, 
Van Alkemadelaan 309 A.

Tot snel in het Evita Lokaal!

Actief in eigen wijk met Evita Lokaal

‘Hanny Maas: ‘Ik ontmoet u graag 
vanaf 1 maart in Evita Lokaal’  
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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

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

Massage aan huis
Discretie, wederzijds respect en een veilige sfeer.

Gediplomeerd in ontspanningsmassage (ook kindermassage 
ADD/ADHD) en sportmassage, 30 of 60 minuten.

Info: 0614313188 Facebook: Praktijk.Marcha 
Sportieve groet!

Wit aan zet wint. 

Oplossing probleem 175: Oplossing probleem 175: Na 1…. f6  
wint wit door: 2.Pf5+ Kh8 3.Dxg6! en zwart gaf op vanwege 3… 
hxg6 4.Th3+ Ph6 5.Th6mat (Aljechin – Lasker, Zürich 1934)

Oplossingen 
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 
165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers worden uitgenodigd om, 
onder genot van een drankje, kennis te maken met de gezellige 
sfeer op de schaakclub. Inlichtingen over de club 070 328 02 01
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Schaakclub zoekt nieuwe leden
Schaakclub Benoordenhout, die al decennia het schaakprobleem in 
het wijkblad verzorgt, is op zoek naar nieuwe leden. Kunt u (een 
beetje) schaken en houdt u van een goede sfeer, kom dan eens ken-
nismaken met onze gezellige club. De wekelijkse clubavond is op 
woensdag om 20.00 uur in café Donker & Blond, Javastraat 142.

Schaakprobleem 176                                              Schaakclub Benoordenhout
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Wit aan zet wint. 
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Telefoon: 070 356 68 00    |    info@vbwnotarissen.nl    |    Koninginnegracht 23, 2514 AB Den Haag    |    www.vbwnotarissen.nl

Familierecht • Ondernemingsrecht • Onroerend goed

De kracht van vertrouwen 
maakt onrust tot rust

 Hier had uw 
“Benoordenhoutje” 

kunnen staan!

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar mirjam.kroemer@wvbn.nl en maak € 12.50 over op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Wijkvereniging Benoordenhout
Sonderdankstraat 27 - 2596 SB Den Haag
Website www.wvbn.nl
Twitter @wvbn.nl
Facebook facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout
Bankgegevens NL34INGB0003804427 - t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh
voorzitter@wvbn.nl

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

Commissie Ruimtelijke ordening
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

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

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

Cultuur
Hanne Vries-de Charro 
joe@wvbn.nl

Internationals
Evangelia Avloniti
joe@wvbn.nl

Evenementen
evenementen@wvbn.nl

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

Ouderen
Willem Beaumont 
joe@wvbn.nl

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

Buurtpreventie WhatsApp
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

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

Vrijwilliger worden 
Mail naar vrijwilligers@wvbn.nl

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

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

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

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

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

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

American Women’s 
Club of The Hague (AWC)
Bisschopstraat 5
info@awcthehague.nl

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

VERKOOP 
PLANNEN?

Expat & Real Estate
verkoop | aankoop | expat rentals

Bent u van plan uw huis te gaan 
verkopen? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres! Wij komen graag bij u thuis 
voor een vrijblijvend intakegesprek. 
Eén van onze deskundige makelaars komt 
bij u langs en informeert u dan uitgebreid 
over onze werkwijze en wat er precies bij 
een verkoop komt kijken. 

We hebben onszelf ten doel gesteld om ons te onderscheiden 
in persoonlijk contact, transparantie en uitstekende service. 
We hebben zeer ruime ervaring op het gebied van verkoop 
van woningen. U bent dus bij ons in uitstekende handen. We 
hebben een indrukwekkend netwerk waar we voortdurend gebruik 
van maken bij de bemiddeling van koopwoningen aan EXPATS, 
NEDERLANDERS EN BELEGGERS. 

We zijn ervan overtuigd dat we met deze ingrediënten een 
uitstekende service kunnen bieden. Graag stellen we ons dan 
ook vrijblijvend en persoonlijk aan u voor. We werken altijd 
op basis van NO CURE - NO PAY. Dat betekent dat u alleen 
courtage verschuldigd bent als de woning daadwerkelijk door ons 
verkocht wordt. Bij ons komt u nooit voor verassingen te staan.

STAPPENPLAN
� Vrijblijvend intakegesprek
� Fotoreportage door onze huisfotograaf
� Professionele presentatie van uw woning
� Social media campagne
� Plaatsing op Funda (www.funda.nl)
� Woning doorsturen naar ons eigen netwerk
� Woning doorsturen naar alle ambassades
� Woning doorsturen naar internationale bedrijven
� Bezichtigingen begeleiden

�  Onderhandelingen met potentiële kopers met als doel voor 
u de beste koopsom te kunnen bewerkstelligen

� Opstellen van de koopovereenkomst
� Laatste inspectie van de woning
� Naar de notaris voor het transport
� Juridisch advies van onze huisadvocaat 

Neem direct contact met ons op voor een VRIJBLIJVENDE 
INTAKE. Wij komen graag bij u langs!

Bent u van plan uw huis te gaan 

PRESENTATIEPAKKET 

t.w.v. € 500,00 gratis

•   Professionele fotoreportage

•   Plattegronden in 2D en 3D

•   Offi cieel meetrapport (NEN2580)

•   Stylingadvies

Expat & Real Estate 

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
(gratis parkeren)

www.expat-realestate.nl

Telefoon: +31 70-2122589
info@expat-realestate.nl
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Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

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

Het is tijd voor expertise.

Irma PostmaNicole Vrolijk

Monique Muller Rosita van Rijn


