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Beste buurtgenoten,

Na twee magere coronajaren lijken we nu met overgave de schade in te 
halen. Eind april vierden we uitbundig het feest van Koningsdag: de fo-
to’s in dit nummer getuigen ervan. Ook de eerste straatfeesten zijn al-
weer gesignaleerd. En er liggen nog mooie dingen in het verschiet, zo-
als de Kunstroute (voorheen Atelierroute) op 2 en 3 juli. In het hart van 
dit blad vindt u een uitneembare folder waarmee u een route kunt uit-
stippelen langs de ateliers van 41 Benoordenhoutse kunstenaars. Sla 
daarbij ook de The American Women’s Club of The Hague (in het voor-
malige Benoordenhuis) niet over. Een toelichting vindt u in de Interna-
tional Corner. 

Geleidelijk aan krijgen we er steeds meer Oekraïense wijkgenoten bij. 
De vrijwilligers van Benoordenhout Gastvrij blijven zich inzetten om 
hen een warm welkom te bieden. In dit nummer leest u meer over de 
activiteiten van deze groep en over het atelier voor Oekraïense kinde-
ren in Clingendael. In Kijk! In onze wijk wordt de serie over landgoede-
ren voortgezet en in Buurtvogels leest u over de broedende sperwer in 
de Japanse Tuin. Bovendien verwelkomen we de nieuwe rubriek Hart 
voor de Zaak over Benoordenhoutse ondernemers én een nieuwe 
bridgequiz. Dit, en nog veel meer, vindt u in deze derde editie.

Ik wens u een mooie en gezellige zomer toe!

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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voor tarieven en afmetingen mail naar 
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Bij afname van 6 advertenties in 
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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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Sinds mijn betrokkenheid bij de wijk-
vereniging valt mij op hoe professio-
neel en dynamisch de interactie is tus-
sen het bestuur en haar commissies, 
waarbij daadkracht en verantwoorde-
lijkheid mooie resultaten opleveren. 
Belangrijk hierbij is het draagvlak in de 
wijk. De gemeente Den Haag onder-
zocht recent in een proef met thema-
stemmen (zie themastemmen.denhaag.
nl) welke thema’s als belangrijk wor-
den ervaren door wijkbewoners. Leuk 
detail is dat het Benoordenhout de 
hoogste opkomst scoorde, wat duidt op 
betrokkenheid. Tevens blijkt dat de 
thema’s die leven onder wijkbewoners 
reeds actieve aandachtspunten binnen 
de wijkvereniging zijn. 

Zo is er het thema ‘betrokkenheid (par-
ticipatie)’, waarbij de bewoners aanga-
ven organisaties als een wijkvereniging 
graag te zien als representatieve ge-
sprekspartner bij bijvoorbeeld overleg 
met de gemeente. Graag benadruk ik 
hier dat het lid worden van onze wijk-
vereniging essentieel is om ons draag-
vlak te vergroten en om een belangrij-
kere stem te kunnen vormen, waarmee 
we nog meer kunnen realiseren voor 
u en onze wijk. Lid worden kan voor 
€ 12,50 per jaar via onze website 
wvbn.nl en helpt onder meer het wijk-
blad gratis te kunnen blijven aanbie-
den. Mocht u een actievere rol ambië-
ren dan kunt u zich via dezelfde web-
site aanmelden als vrijwilliger. Met uw 
inzet kunt u bijdragen aan een nog fij-
nere wijk en meer betrokken raken bij 
uw omgeving.

Uit het thema ‘sociale contacten’ blijkt 
dat er behoefte is aan sociale initiatie-
ven vanuit bewoners. Een goed voor-
beeld hiervan is de toewijding waar-
mee de werkgroep Benoordenhout 
Oekraïne zich inzet. Verder heeft de 
wijkvereniging onlangs het WijkCafé 
gelanceerd waar wijkgenoten van 18 
jaar en ouder elke eerste donderdag 
van de maand van 18.00 tot 20.00 uur 

samen komen op (wisselende) locaties. 
In een informele sfeer kunnen we ken-
nismaken en bijpraten met andere be-
woners van de wijk. Daarnaast bestaat 
er sinds kort de Walk Together Group 
waar wijkbewoners elkaar elke laatste 
zaterdag van de maand om 11.00 uur 
treffen voor het Instituut Clingendael 
om te wandelen.

Hoog scoort het thema ‘natuur en groen’ 
en dan voornamelijk op de vergroening 
van de wijk. Hetzelfde geldt voor het 
thema ‘wateroverlast (klimaat)’, waarin 
duidelijk wordt gestemd voor meer 
bloemen en planten in de wijk. Dit sluit 
goed aan bij de pilot schooltuinen, een 
initiatief vanuit de wijkvereniging, waar-
bij gemeente, schoolleiding, ouders en 
buurtbewoners de handen uit de mou-
wen steken om voor de kinderen tuinen 
te organiseren. De achterliggende ge-
dachte is hier de sociale betrokkenheid 
te vergroten door mensen aan te moedi-
gen gezamenlijk een tuin te verzorgen.

Dat er meer behoefte is aan vrij toe-
gankelijke voorzieningen in de wijk, 
komt naar voren bij het thema ‘zorg en 

welzijn’. De terugkeer van een biblio-
theek (annex cultureel centrum/buurt-
huis) kan op allerlei manieren invul-
ling geven aan sociale, educatieve en 
culturele uitingen voor alle generaties. 
Met de lancering van de jeugdpagina’s 
in het wijkblad is er al een koppeling 
gemaakt met de beleefwereld van onze 
jongste wijkbewoners. 

Ten slotte vind ik dat we als wijkver-
eniging trots mogen zijn op de vrijwil-
ligers en de resultaten van hun inspan-
ningen. We zullen blijven peilen welke 
behoeften er bij u en uw wijkgenoten 
bestaan, zowel nu als in de toekomst. 
Rest mij nog u allen een mooie zomer 
toe te wensen.

André W. van den Heuvel 

Van de voorzitter

 foto 070fotograaf

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

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

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

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05
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Het aanpakken van verkeersoverlast is 
een van de belangrijkste onderwerpen 
voor onze wijkbewoners. Dit blijkt uit 
de resultaten van het ‘themastemmen’, 
waarmee de gemeente heeft gepeild wat 
de gemeente zou moeten aanpakken in 
het Benoordenhout. Zo vindt maar liefst 
75% van de stemmers dat de gemeente 
straten anders moet inrichten, zodat au-
to’s niet te hard kunnen rijden. Ook bij 
thema’s ‘overlast verkeersgeluid’ en 
‘luchtvervuiling’ worden maatregelen 
zoals het verlagen van maximumsnel-
heid, betere fietspaden en stoepen of het 
weren van zwaar verkeer genoemd. 
Vanuit de wijkvereniging zet de commis-
sie Ruimtelijke Ordening zich in voor 
verbetering van de leefbaarheid in onze 
wijk. Ook komen enkele bewonersgroe-
pen in actie voor de verkeersveiligheid. 
Onder meer een groep bewoners aan de 
Benoordenhoutseweg, de Stichting Wijk-
belangen Uilennest en Van Alkemade-
laan Veilig.

Voor een aantal straten in onze wijk 
zijn al voorbereidingen getroffen voor 
een andere inrichting, die past de 
nieuwe norm van 30 km/u. Voor de 
Ruychrocklaan en de Cees Laseurlaan 
zijn ontwerpen gepresenteerd. Binnen-
kort volgt een schets voor de Van Ho-
genhoucklaan. Uitgangspunt bij deze 
herinrichting is dat het asfalt plaats 
maakt voor klinkerbestrating, drem-
pels om de snelheid te remmen en 
meer plek voor voetgangers en groene 
inrichting. De uitvoering van de werk-
zaamheden wordt gekoppeld aan het 
vervangen van riolering, volgens het 
‘werk-met-werk-principe’. 

Helaas staat de Van Alkemadelaan nog 
niet in de planning van de gemeente. Van 
Alkemadelaan Veilig zet zich al langere 
tijd in voor een andere inrichting die 
past bij de bestemming van een wijkont-
sluitingsweg: een weg is om het mogelijk 
te maken om het Benoordenhout in en 

uit te komen. Maar de huidige inrich-
ting als een doorgaande weg trekt veel 
sluipverkeer, dat vervolgens verder de 
wijk in rijdt. Dit verkeer zou gebruik 
moeten maken van de Noordelijke 
Randweg (N14). Helaas heeft de ge-
meente sinds de aanleg van de N14 he-
lemaal niets aan de situatie gedaan, 
maar zij erkent wel het probleem. Van 
Alkemadelaan Veilig heeft een petitie 
opgesteld om de nieuwe gemeenteraad 
te vragen de Van Alkemadelaan zo 
spoedig mogelijk in te richten als een 
laan. De petitie kunt u ondertekenen 
op vanalkemadelaanveilig.nl. Gelet op 
de uitkomsten van het themastemmen, 
vermoeden wij dat er in de wijk nog 
veel meer draagvlak is voor het aan-
pakken van de Van Alkemadelaan en de 
herinrichting van andere wegen in 
onze wijk!

Paul Treanor (bewonersgroep 
Van Alkemadelaan Veilig) en 
Erik Tetteroo (bestuurslid WVBN)

Ruimtelijke ordening
Aanpak verkeersoverlast belangrijk thema 

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. 

Iedere dinsdagochtend 10.30-11.30 uur  Stoelyoga 
We organiseren stoelyoga om actief en fit te blijven. We kijken met 
u wat bij u past en nodigen u uit om actief mee te doen. Kosten voor 
Wel Thuis leden: € 3,00. Kosten voor wijkbewoners: € 5,00.

7 juli 10.30-16.00 uur  Zomermarkt 
Kom snuffelen naar leuke artikelen bij een van de vele kraampjes 
met sieraden, kleding en diverse hobby-artikelen. Swing lekker mee 
met livemuziek en optredens. Of neem lekker plaats op een van de 
terrasjes om te genieten van de gezelligheid en een lekker drankje 
of snack!  

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 gemakkelijk 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. 

Maison Gaspard de Coligny      Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10  |  2597 GW Den Haag  |  070 - 374 72 00

Meld u snel aan, want op is op. 



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 20229- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 20228

U heeft het al gelezen op pagina 5: 
de wijkvereniging heeft een nieuwe 
voorzitter. André van den Heuvel 
volgde op 21 april jl. Chance Penning-
ton de Jongh op. Een kennismakings-
gesprek met een bevlogen en be-
trokken wijkgenoot. 

Kun je iets vertellen over je achtergrond?
‘Na mijn studie bedrijfskundige econo-
mie, waarvoor ik een jaar in Mexico door-
bracht, keerde ik terug naar het akker-
bouwbedrijf waar ik geboren ben. Daar 
startte ik een biologisch tuinbouwbedrijf. 
Daarnaast begon ik een zorgboerderij en 
een landwinkel. Zes jaar geleden kwam 
ik met mijn gezin in het Benoordenhout 
wonen. Inmiddels heb ik de wijk in mijn 
hart gesloten en geniet ik van het groen 
en van de mensen om mij heen.’ 
 
Wat doe je binnen de wijkvereniging?
‘In 2020 werd ik bestuurslid Jeugd, 
Sport en Vrijwilligers. Daarnaast ben ik 
voorzitter van het Oranjecomité (Ko-
ningsdag), commissielid van de Sinter-
klaasintocht, actief in de werkgroep 
Benoordenhout Oekraïne en initiatief-
nemer van schooltuinen in de wijk. 
Tevens ben ik contactpersoon tussen 
het bestuur en de commissie Groen en 
mede-initiator van het WijkCafé, de 
Walk Together Group en de jeugdpagi-
na’s in het wijkblad. Verder ben ik lid van 
de stuurgroep Bibliotheek (annex cultu-
reel centrum/buurthuis) en de commis-
sie Ruimtelijke Ordening en voorzitter 
van de wijkvereniging.’
 
Hoe zie jij het voorzitterschap?
‘Vanaf dag één heb ik mij als bestuurs-
lid met hart en ziel ingezet voor de 
wijkvereniging. Chance, mijn voorgan-
ger, heeft mij het afgelopen half jaar al 
meegenomen in zijn werkzaamheden. 
Ik vind het fijn om zijn positieve lijn 
door te zetten, met een toegewijd be-
stuur en veel enthousiasme van de 
commissieleden en overige vrijwilli-
gers. Dat voelt vertrouwd en goed.’
 
Wat zie je als het doel van de 
wijkvereniging? 
‘Het woord zegt het eigenlijk al: het 

verenigen van de wijk door het verbin-
den van mensen met elkaar. Dit kan op 
vele manieren, voor mij staat in elk 
geval de vrijwilliger centraal. Vrijwilli-
gerswerk brengt meerwaarde, voor de 
wijk, voor elkaar en voor jezelf.’ 
 
Wat zie je als belangrijke onderwerpen 
voor de komende jaren?
‘Een belangrijk punt is mobiliteit. Dat 
speelt in heel Nederland en ook in onze 
wijk. Een ander speerpunt is Bronovo: 
goede gezondheidszorg staat voorop. 
Ook willen we werken aan een buurt-
preventieplan om inbraken tegen te 
gaan en zetten we ons in voor de terug-
keer van een bibliotheek. Verder is het 
groen in de wijk essentieel, dát is wat 
ons leven geeft.’ 
 
Begrijpelijk dat groen voor jou van 
belang is, hoe geef je hier invulling aan?
‘Er is nu een pilot voor een schooltuin 
bij OBS Benoordenhout. Begin juni 
zond TV West hierover een reportage 
uit. Het effect van een schooltuin is 
veel groter dan mensen zich realiseren. 
Dit initiatief willen we uitbreiden naar 
andere scholen in de wijk, waarbij we 
buurtbewoners vragen tijdens vakan-
ties de planten te verzorgen - dat geeft 
verbondenheid en meer begrip voor el-
kaar als de bal van de buurjongen eens 
over de schutting gaat.’ 

Op welke wijze wil je wijkgenoten 
met elkaar in contact brengen? 
‘Ook in onze wijk bestaat eenzaamheid 
achter de voordeur. We willen laagdrem-
pelige activiteiten aanbieden, zoals een 
bibliotheek of een gemeenschappelijke 
tuin, zodat iedereen er gebruik van kan 
maken. Hopelijk is ook het maandelijkse 
WijkCafé een gemakkelijke manier om 
met wijkgenoten in contact te komen. 
Verder is er een Walk Together Group 
gestart om wijkbewoners door middel 
van wandelingen met elkaar in contact 
te brengen. Elke contact kan van waarde 
zijn. En we kunnen elkaar helpen: een 
groet, een praatje op straat, of even 
boodschappen doen voor de buurvrouw. 
De kleine dingen maken het verschil.’ 
 
Wat worden de eerste stappen 
voor jou en het bestuur?
‘Stap één is om als team met frisse 
ogen naar de bestaande plannen te kij-
ken. Stap twee is het uitdragen van 
onze visie en plannen binnen de com-
missies en de leden van de wijkvereni-
ging. Dan weet iedereen waarvoor we 
de dingen doen. Daarnaast is het van 
belang om ons draagvlak te vergroten 
door het verwelkomen van nieuwe 
leden en het blijven werven van vrij-
willigers die de organisatie komen 
versterken’. 
 
En wat kunnen wijkbewoners doen?
‘Laat iedereen lid worden van de wijk-
vereniging! We hebben nu circa 1.900 
leden, maar onze wijk heeft bijna 
15.000 inwoners. Hoe meer leden, hoe 
sterker we staan, ook ten opzichte van 
de gemeente. Overigens verloopt deze 
samenwerking prima. Er komen goede 
dingen uit voort en daar mogen we 
dankbaar voor zijn. Uiteindelijk heeft 
de gemeente hetzelfde voor ogen als 
wij: een nóg mooiere wijk, die klaar is 
voor de toekomst.’ 

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 
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      Het 
  nieuwe schooljaar    
    goed starten?

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

Kijk op afterscool.nl/brugklasprogramma

Houd je van sport en speel je graag buiten?
Dan is onze sport BSO echt iets voor jou!
In onze binnenruimte bieden we allerlei

speelmogelijkheden aan, zoals spelletjes doen
en knutselen. Bij ons kom je weer helemaal tot

rust na een drukke schooldag.

Contact:
Heeft u vragen of wilt u een rondleiding?

Schrijf je nu in via

www.sportbsofunandfriends.nl

Bij ons staat plezier op 1!

We halen dagelijks kinderen op van:

• De Paschalisschool
• De Oranje Nassauschool
• OBS Benoordenhout

Bel: 06-14457523 of mail naar karolien@sportbsofunandfriends.nl
Locatie: Sportvereniging SVC '08 - Oostersportpark, van Brienenlaan 15 Wassenaar
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en knutselen. Bij ons kom je weer helemaal

rust na een drukke schooldag.

Contact:
Heeft u vragen of wilt u een rondleiding?

Schrijf je nu in via

www.sportbsofunandfriends.nl

Bij ons staat plezier op 1!

Sport BSO Fun and Friends

We halen dagelijks kinderen op van:

• De Paschalisschool
• De Oranje Nassauschool
• OBS Benoordenhout

Bel: 06-14457523 of mail naar karolien@sportbsofunandfriends.nl
Locatie: Sportvereniging SVC '08 - Oostersportpark, van Brienenlaan 15 Wassenaar

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

Interview voorzitter
‘Je doet het voor elkaar en voor de wijk’

 foto 070fotograaf
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
We beginnen alweer te wennen aan 
een leven zonder algemene coronabe-
perkingen. We hopen natuurlijk van 
harte dat ons leven zo blijft en dat we 
ons programma weer volledig ‘live’ 
kunnen uitvoeren: elke maand een ex-
cursie, een diner en een lezing. Heel 
blij zijn we dat we nu voor onze lezin-
gen in het ANWB-gebouw terecht kun-
nen: een uitstekende locatie met prima 
voorzieningen. 

Paul Gerretsen, voorheen rector van 
het VCL, die al vaker voor ons zulke 
boeiende lezingen heeft gehouden, 
treedt op 16 juni weer voor ons op, met 
de lezing ‘Zand en Veen. Den Haag, een 
samenleving van rangen en standen.’ 
Zijn lezing - in het ANWB-gebouw - 
gaat over de tweedeling die in Den 
Haag vanouds bestaat tussen de 
Hagenaars die op het zand en de 
Hagenezen die op het veen wonen. Ook 
onze diners zijn hervat: op 18 juni kun-
nen CCB-leden aan een aspergediner in 
Chateau Bleu deelnemen.

In juli en augustus plegen wij geen acti-
viteiten te organiseren. Dit jaar organi-
seren we in augustus wel een excursie 
(de exacte datum staat nog niet vast). 
Wij gaan dan met onze vaste touring-
car naar de tentoonstelling ‘Sluijters en 
de modernen’ in het Singer Museum in 
Laren (NH). U kunt zoals gebruikelijk 
op twee plaatsen in de wijk instappen. 
Vanaf september vindt ons volledige 
programma weer plaats; zie hiervoor 
de volgende aflevering van het wijk-
blad. Al duidelijk is dat Monique Varma 
op 15 september een lezing geeft over 
de schilders Jan Toorop en Charley 
Toorop (dochter van Jan Toorop). 

Onze lezingen zijn gratis voor leden 
van de CCB. Niet-leden van de CCB kun-
nen ook deelnemen, tegen betaling van 
€ 5 ter plekke. Geïnteresseerden wor-
den verzocht zich vooraf aan te melden 
via: voorzitterCCB@wvbn.nl of 06 477 
87 109.

Aan onze excursies en diners kunnen al-
leen leden van de CCB deelnemen. U 
kunt lid van de CCB worden als u lid van 
de wijkvereniging bent of wordt. Het lid-
maatschap van de CCB kost € 9,50 per 
jaar (naast de contributie van € 12,50 
per jaar voor het lidmaatschap van de 
wijkvereniging). U kunt zich voor beide 
lidmaatschappen aanmelden bij Mirjam 
Kroemer. Dat kan op vier manieren: via 
de website wvbn.nl van onze wijkvereni-
ging, of per e-mail leden@wvbn.nl, of per 
post naar Sonderdankstraat 27, 2596 SB 
Den Haag, of per telefoon 070 32 40 307. 

Ten slotte: mocht u interesse hebben om 
u als bestuurslid voor activiteiten van de 
CCB in te zetten, dan bent u steeds van 
harte welkom. We zijn in het bijzonder 
op zoek naar hulp bij de planning en uit-
voering van onze busexcursies. 

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

Jan Toorop, Portret van Marie Jeanette de Lange

Claris Zorgvilla 
Het Poortgebouw; 
warme zorg in een 
huiselijke sfeer

Zorgvilla Het Poortgebouw  aan de Bronovolaan in Den haag zal rond 1 juni 2022 zijn 
deuren openen en onderdak bieden aan 20 bewoners met een vorm van geheugen-
problemati ek. Het team van Het Poortgebouw zal  een warme huiselijke sfeer 
nastreven, waarin het welbevinden en autonomie van de bewoner centraal staat. 

Susanne Padmos (Locati emanager):  “Door de kleinschaligheid wordt de geboden zorg 
persoonlijk en met veel toewijding ingevuld in een vertrouwde sfeer. Wij vinden het 
belangrijk om ouderen met een dementi e een warm en overzichtelijk thuis te geven. 
Geheugenproblemen zijn voor de bewoners onderdeel van het leven geworden. 
Ons doel is ondanks deze belemmering de levensvreugde zo hoog mogelijk te houden. 
Dit willen we bereiken met een sfeervolle, kleinschalige zorgvilla waar medewerkers, 
bewoners en familie een hechte band vormen”

Meer informati e: Wie interesse heeft  in wonen of werken bij Zorgvilla 
Het Poortgebouw kan contact opnemen met Locati emanager Susanne Padmos: 
s.padmos@zorgvillahetpoortgebouw.nl. Meer informati e is terug te vinden op de 
website van Claris Zorgvilla’s: www.claris-zorggroep.nl
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De krant staat vol met berichten 
over het klimaat en stijgende ener-
gieprijzen.  In dit artikel leest u wat 
u stapsgewijs kunt doen om uw ener-
gierekening te verlagen. We hebben 
de stappen gerangschikt, zodat ie-
dereen op elk niveau kan instappen. 
Per stap geven we een indicatie van 
de benodigde investering en de tijd 
om deze terug te verdienen.  

Stap 1: Kleine maatregelen 
met grote winst  
Zonder grote investeringen en met 
simpele maatregelen kunt u al veel 
energie en kosten besparen. Waar kunt 
u aan denken? Met tochtstrips en met 
radiatorfolie voorkomt u veel warmte-
verlies (typisch 10%) en verhoogt u 
het comfort in huis. Met een paar aan-
passingen in uw cv-installatie, in com-
binatie met slim verwarmen (compar-
timenteren) van uw huis, is het vaak 
mogelijk om nog eens 10% te bespa-
ren. En met LED-lampen verlaagt u de 
elektriciteitsrekening. Deze maatrege-
len zijn in ieder huis mogelijk zonder 
grote investeringen en ze verdienen 
zich meteen terug.

Stap 2: Zonnepanelen
Wellicht is ook uw dak geschikt voor 

zonnepanelen. In afgelopen drie jaar 
gingen in onze wijk – met hulp van het 
wijkinitiatief - meer dan 250 huizen, 
een school, een aantal sportaccomoda-
ties en VVE’s over tot plaatsing van pa-
nelen. Een aantrekkelijke investering 
die bijdraagt aan het klimaat.  

Stap 3: Meer wooncomfort 
met isolatie van dak, vloer en glas
Wooncomfort gaat met isolatie flink om-
hoog. Door het isoleren van dak en vloer 
en het aanbrengen van HR++ glas, zijn 
besparingen tot ca. 30% mogelijk. Per 
maatregel vraagt dit een investering van 
ca. € 3.000 – € 10.000, afhankelijk van 
de staat en omvang van het huis. Ga 
stapsgewijs te werk en combineer werk-
zaamheden met andere noodzakelijke 
onderhoudsklussen.  Naast isoleren is 
slim ventileren belangrijk. Houd ook re-
kening met subsidieregels. 

Met de stappen 1 tot en met 3 bent u 
klaar voor een transitie naar een col-
lectieve duurzame warmtebron op 70 
graden voor onze wijk. 

Stap 4: Bespaar aardgas met 
een hybride warmtepomp
AIs uw huis voldoende geïsoleerd is 
om in de winter op 55 tot 60 graden te 

verwarmen, dan is het te overwegen 
om naast uw cv-ketel een hybride 
warmtepomp te plaatsen. Dit levert 
een potentiële besparing tot 50% op 
uw resterende gasverbruik. Laat u 
goed adviseren door een erkende in-
stallateur. De elektriciteitsrekening zal 
omhoog gaan, maar de installateur kan 
u meteen de uiteindelijke voordelen 
laten zien in uw energierekening. 

Renovatie bij aankoop
De aankoop van een huis biedt de mo-
gelijkheid om renovatie en volledige 
verduurzaming in één keer uit te voe-
ren en te financieren. In de april-editie 
van het wijkblad vindt u een recent 
voorbeeld van een renovatie en ver-
duurzaming van een vooroorlogse wo-
ning. Verregaande isolatie en lage-tem-
peratuur-verwarming met een warmte-
pomp bieden comfort, het dak is voor-
zien van zonnepanelen en aansluiting 
op gas of een warmtenet is niet meer 
nodig. Dit vraagt een grote investering 
van meer dan € 50.000. Er zijn meer-
dere voorbeelden beschikbaar in onze 
wijk. Overweegt u deze stap, laat het 
ons weten zodat we ervaringen kunnen 
uitwisselen. 

Waar moet ik beginnen, 
en wat sluit aan bij mijn huis? 
De energiecoaches van het wijkinitiatief 
staan voor u klaar om u op weg te hel-
pen. Zij kunnen u belangeloos helpen bij 
de eerste stap van uw traject. Vraag een 
gesprek met een van onze energiecoa-
ches aan op onze website en of doe de 
energiecheck. Ook voor zonnepanelen 
kunt u bij ons terecht. Doe mee aan ons 
jaarlijkse traject voor de aanschaf van 
zonnepanelen. Samen gaat het sneller, 
beter en vaak goedkoper.  

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden, 
lees dan verder op:
duursaambenoordenhout.nl/
wie-kan-mij-helpen
duursaambenoordenhout.nl/
wat-kan-ik-doen

Wijkinitatief DuurSaam 
Benoordenhout 

Mijn huis klaar voor de toekomstDuurSaam
Duursaam Benoordenhout stimuleert elektrische deelauto’s

Op dinsdag 21 juni organiseert 
Stichting Duursaam Benoordenhout 
in samenwerking met DEEL van de 
gemeente Den Haag, een online in-
formatieavond over autodelen. Wijk-
ambassadeurs Julia Boot en Paul 
Wortmann zullen voor Benoorden-
hout het coöperatieve autodeelcon-
cept in de wijk promoten en geïnte-
resseerden informeren en verbinden.

Julia en Paul: ‘Steeds meer mensen zien 
een elektrische deelauto als een goede 
optie. Omdat hun eigen auto heel veel 
stil staat en ze geld willen besparen, of 
omdat ze graag elektrisch rijden omdat 
dit duurzaam en goedkoper rijden is. 
Weer anderen kiezen voor minder au-
to’s in een drukke straat om ruimte te 
bieden aan spelende kinderen of meer 
groen. Het deelauto-concept dat wij 
promoten, maakt het mogelijk om voor 
iedereen samen met buren iets moois 
te ondernemen.’

Stichting Duursaam Benoordenhout 
heeft gekozen voor een concept dat de 
gemeente Den Haag via DEEL facili-
teert: een coöperatieve vorm van auto-
delen. Paul legt het verschil uit: 
‘Commerciële vormen hanteren com-
merciële prijzen, vaak een abonne-
ment, en zien autodelers als consu-
ment. Bij coöperatief autodelen 
bepalen deelnemers samen welk soort 
auto’s ze willen delen (klein of juist 
groot met een laadbak, of wellicht zelfs 
een cabrio…), krijg je een plek voor de 
eigen laadpaal en zijn de kosten lager 
dan bij commercieel delen. Je hebt ook 
samen de verantwoordelijkheid voor 
de auto. De coöperatie wordt geholpen 
door DEEL van de gemeente Den Haag, 
we hoeven het wiel dus niet opnieuw 
uit te vinden!’

Julia vult aan: ‘Voor coöperatief auto-
delen met elektrische auto’s is er nu 

via de gemeente een subsidie beschik-
baar om het zes maanden uit te probe-
ren. Dan betaalt de buurtcoöperatie 
bijvoorbeeld dus niet de leasekosten 
en dergelijke, maar alleen gemaakte ki-
lometers en uren. Dat willen we vanuit 
de stichting graag een halfjaar met 
buren in het Benoordenhout testen. De 
gemeente ondersteunt via DEEL de co-
operatie met advies en praktische 
instrumenten.’

Dinsdag 21 juni van 20.00 tot 21.30 is 
het zover: dan is de online infoavond 

over autodelen. Luister naar wethou-
der Robert van Asten van Mobiliteit en 
Cultuur, hoor over alle ins en outs over 
autodelen en de subsidie, maak kennis 
met DEEL en buren die al autodelen. 
Ben je geïnteresseerd? Dan zullen de 
buurtambassadeurs na de avond con-
tact met je opnemen om samen ver-
volgstappen te zetten.

Aanmelden kan nog via denhaag.nl/au-
todelen. Of stuur een mailtje naar Julia 
of Paul via duursaambenoordenhout.
deel@gmail.com.
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De oorlog in Oekraïne is inmiddels ruim 
twee maanden aan de gang. De gevolgen 
daarvan zien we op de televisie, maar 
ook in het Benoordenhout. Hier heeft 
een aantal Oekraïense vluchtelingen op-
vang gevonden bij particulieren en sinds 
2 mei ook in het Shell-hotel aan de Carel 
van Bylandtlaan. In dat gebouw zijn ze-
ventig kamers ingericht voor de opvang 
van vluchtelingen. In de Arendsdorpflat 
aan de Wassenaarseweg heeft Levi 9 
(een IT-bedrijf) Oekraïense medewer-
kers en hun familie gehuisvest.

Er heeft zich een groep wijkgenoten 
georganiseerd onder de vlag Benoor-
denhout Gastvrij om Oekraïense vluch-
telingen een warm welkom te geven in 
het Benoordenhout. Daar komt meer 
bij kijken dan alleen een dak en een 
bed. Het gaat ook om kinderen: die 
moeten naar school of opvang. Mensen 
hebben medische assistentie, huisraad 
en kleding nodig en simpelweg de mo-
gelijkheid ergens terecht te kunnen 
met hun zorgen. Een aantal wil graag 
zo snel mogelijk aan het werk, som-
mige kinderen volgen nog les in 
Oekraïne maar hebben geen laptop. We 
proberen zo goed mogelijk op de vra-
gen vanuit de Oekraïense vluchtelingen 
in te gaan.

Enthousiast aan de slag 
Tientallen mensen buurtbewoners zet-
ten zich inmiddels in voor Oekraïense 
vluchtelingen. We mogen ons zeer ge-
lukkig prijzen met een flinke groep 
Oekraïens en Russisch sprekenden in de 
wijk die helpen met het leggen van con-
tact met die mensen die geen Engels 
spreken. Via hen horen we welke vragen 
er zijn. Inmiddels zijn er meerdere weg-
geefbeurzen georganiseerd voor dames- 
en kinderkleding door de American 

Women’s Club in de Bisschopstraat. We-
kelijks vindt er een kinderatelier plaats 
in Clingendael (zie ook elders in dit 
wijkblad). De Duinzichtkerk nodigt 
Oekraïense vluchtelingen uit om aan te 
schuiven bij hun maandelijkse maaltijd, 
er worden gratis kaartjes beschikbaar ge-
steld voor concerten. De zoektocht naar 
laptops voor afstandsonderwijs was zó 
succesvol dat er nu al 150 laptops be-
schikbaar zijn, die we ook in andere wij-
ken aanbieden. Ze worden allemaal 
voorzien van cyrillisch toetsenbord. 

Doe mee!
Elke woensdagavond komen we bij el-
kaar bij de ANWB om 20.00 uur. U bent 
meer dan welkom, ook als u eenmalig 
ergens hand- en spandiensten wilt ver-
richten. We hebben een wekelijkse 
email-nieuwsbrief waarin we de buurt 
op de hoogte houden. Daarin zullen 
ook oproepen verschijnen voor speci-
fieke noden en expertises. U kunt zich 
daarop abonneren door een e-mail te 
sturen aan oekraine@wvbn.nl of door 
de QR te scannen. Houdt ook de web-
site van de wijkvereniging in de gaten 
en de facebookpagina Benoordenhout 
Oekraïne.
 
Samen geven we de Oekraïense vluchte-
lingen een warm welkom in het Benoor-
denhout!

Susan Cohen Jehoram
foto's 070fotograaf

Onze wijk
Benoordenhout Gastvrij

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

Benoordenhout Gastvrij was aanwezig op de 
stand van de wijkvereniging op Koningsdag
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Het kinderatelier in Clingendael is een 
initiatief van de Werkgroep Benoor-
denhout Gastvrij. Iedere zondag is er 
van 10.00 tot 12.00 uur in het koetshuis 
no. 10 van landgoed Clingendael een 
creatieve ochtend voor Oekraïense kin-
deren. Onder begeleiding van kunste-
naars kunnen de kinderen schilderen, 
kleien of tekenen en ontstaan er kleine 
kunstwerkjes. Veel van deze gemaakte 
kleine werkjes worden later samenge-
steld tot één groot tableau. De ochten-
den worden goed bezocht en het is fasci-
nerend om te zien hoe de kinderen zich 
creatief en ontspannen kunnen uiten in 
een voor hen zo moeilijke tijd.

Oekraïense kinderen die ook mee wil-
len doen kunnen zich opgeven via he-
lene.hammerstein@icloud.com of via 
app/tel. 06 233 079 29. De kinderen 
zijn welkom, na aanmelding, onder toe-
zicht van één begeleider per gezin.

Hanne de Charro, Hélène Hammerstein, 
Ninky Oijevaar. Met veel dank aan 
Mieneke van Teylingen, Hendrikje 
Claassen en de familie Jongeneel voor het 
openstellen van het atelier en het vrije-
lijk verstrekken van knutselmateriaal.

Kinderatelier Oekraïne

Hanne de Charro

070 fotograaf
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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

Met onze "extra" dienstverlening staat u er nooit alleen voor!

MDM Makelaardij
(ont)zorgt

 

www.mdmmakelaardij.nl | Breitnerlaan 358 | 2596 HJ Den Haag | 070-3240728

AANKOOP
VERKOOP
HUUR
VERHUISBEGELEIDING

Extra hulp nodig?
Wij maken een plan op maat om de verhuizing voor u zo makkelijk mogelijk te maken.

 
 

MAKELAAR SPECIAAL 
VOOR SENIOREN 

AANWEZIG

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!

Voor de achtste keer wordt op zaterdag 2 en zondag 3 juli 
2022 de Kunstroute Benoordenhout gehouden langs 22 
ateliers en andere locaties. Er doen 41 kunstenaars mee.
We hebben gekozen voor een efficiënte verspreiding: in de middelste pagina’s van dit  wijkblad vindt u de 
folder met plattegrond, waarop alle kunstenaars en locaties zich presenteren. Deze kunt u eruithalen en 

meenemen op uw (fiets)tocht langs de adressen waar kunstenaars hun werk tonen. In veel gevallen zal dat het 
atelier zijn waar zij werken.

Wij hopen op een stroom van bezoekers op 2 en 3 juli a.s.! U bent van harte welkom en wij zijn blij dat er na 
twee jaar corona weer zo veel kunstenaars deelnemen.  

De Kunstcommissie Benoordenhout
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Welkom01? Of nee, toch de naam van je 
favoriete huisdier, waar je vorige week 
nog een leuke foto van geplaatst hebt op 
social media. Cybercriminelen weten 
steeds vaker met eenvoudige middeltjes 
een wachtwoord te kraken als ze een-
maal je e-mailadres gevonden hebben. 

In december 2013 is Troy Hunt begon-
nen met het publiceren van bekende da-
talekken van e-mail-adressen, via Have I 
been Pwnd? (haveibeenpwned.com). De 
Nederlandse cyberexpert Ricky Gevers 
is nog wat verder gegaan als ethisch kra-
ker van wachtwoorden. 

Op scatteredsecrets.com kun je ook zien 
of het wachtwoord van je e-mailaccount 
gekraakt is. 

Hoe kun je jouw weerbaarheid vergro-
ten als het gaat om wachtwoorden? 
De meeste webapplicaties of apps op je 
telefoon bieden de mogelijkheid een 

extra controle in te stellen: een Multi 
Factor Authenticatie (MFA of 2FA). Als 
je dit instelt, wordt er bijvoorbeeld een 
code naar je telefoon gestuurd, die je 
moet invullen om te kunnen inloggen. 
Deze extra stap maakt het criminelen 
een stuk lastiger om toegang te krijgen. 

Daarnaast kun je op je computer een 
wachtwoordmanager gebruiken. Deze 
software helpt je niet alleen om wacht-
woorden te genereren, ze slaan ze vei-
lig voor je op, zodat je je wachtwoor-
den nergens hoeft bij te houden. Op 
Tweakers.net kun je een artikel vinden 
over een aantal verschillende wacht-
woordmanagers. 

Tot slot kun je als wachtwoord vaak het 
beste een zin gebruiken, bijv. ‘mijn fa-
voriete eten is pizza’. Dit is veel lastiger 
te kraken dan ‘p1zz@123!’. Via de QR-
code van security.org check je hoe 
sterk het gekozen wachtwoord is.

Met de QR-codes hiernaast kun je ge-
makkelijk de sterkte van je wacht-
woord checken (security.org) of meer 
lezen over wachtwoord managers op 
de bekende site van Tweakers.net. 

Waar zou je meer over te weten willen 
komen om geen slachtoffer te worden 

van cybercriminaliteit? Laat het de digi-
tale ambassadeurs weten per e-mail:

digitaalveiligbenoordenhout@gmail.com

Verhoog je digitale weerbaarheid: werk aan je wachtwoord!

Tweakers.net QR Code:

Security.org QR code:

Keuzestress
Deze foto ontvingen we van Annelie Kohl. ‘Mijn hond Teddy kan duidelijk niet kiezen’, 
schrijft ze. ‘Die Koningsdagtaarten zijn gewoon té lekker!’

First Master Cleaner in Holland

 
 
Wij bieden deskundige juridische begeleiding op alle aspecten van echtscheidingen en verbroken relaties. 
Onze focus hierbij is om in onderling overleg bestendige afspraken te maken, zonder langslepende 
procedures, maar met een complete oplossing. Wij staan u bij als mediator of als advocaat. 
Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact met ons op. 
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Door het project Benoordenhout Be-
groot - ook wel wijkbudget genoemd - 
was er door het Stadsdeel Haagse Hout 
een budget van € 40.000 beschikbaar 
gesteld voor zinvolle projecten voor de 
inwoners. Een van de ingediende 
ideeën, de aanschaf van AED’s 
(Automated External Defibrillators), 
was afkomstig van Arie Raats. Met 
maar liefst bijna 1.600 anderen koos 
onze wijk voor de aanschaf van AED’s!

Arie Raats, Eduard Nandelall en René 
Glaser hebben samen met Wouter 
Verbeek van Stichting RLT-Nederland 
onderzocht waar er ‘witte plekken’ zijn 
in de wijk. Het resultaat is dat er, met 
medewerking van Miranda Kester van 
het stadsdeelkantoor, AED’s aange-
schaft en geplaatst zijn. In de eerste 
week is een AED al twee keer gebruikt. 
Immers: wie één mens redt, redt de 
mensheid!

De nieuwe AED’s zijn op de volgende 
locaties te vinden: aan de buitenzijde 
van Maison Gaspard de Coligny, bij 

Fysio Benoordenhout (op de hoek van 
de Weissenbruchstraat en de Mauve-
straat), bij fysiotherapie Corpus Mens 
Den Haag Benoordenhout (aan de Breit-
nerlaan, naast de Spar) en bij mevrouw 
Galjaard, huisarts (op de hoek van de 
Ruychrocklaan- en de Van Alkemade-
laan). Daarnaast was er reeds een aan-
tal AED’s aanwezig, zodat in de hele wijk 
binnen enkele minuten een AED be-
schikbaar is. Dat is fantastisch nieuws!

Reanimatiecursus
De gemeente Den Haag vindt het be-
langrijk dat de apparaten nu ook daad-
werkelijk gebruikt gaan worden bij 
een hartstilstand en heeft hiervoor 
extra geld vrijgemaakt. De ANWB stelt 
ruimte beschikbaar voor de cursussen. 
De exacte data van de reanimatiecur-
sussen zijn nog niet bekend; de eerste 
cursus (duur: ca. twee uur) gaat eind 
juni 2022 van start. De volgende zullen 
in september 2022 plaatsvinden. Heeft 
u interesse? Mail Wouter Verbeek via 
info@rlt-Nederland. Voor de eerste 
vijftig aanmelders bedragen de kosten 

slechts € 15 in plaats van € 25! Via 
HartslagNu kunnen wijkgenoten opge-
roepen worden om reanimatie in hun 
directe omgeving toe te passen en de 
AED te gebruiken. 

René Glaser

AED-cursus Benoordenhout 

Thuisbegeleiding Oog voor wat telt

    Nieuwe dienst 
voor wijkbewoners Thuisbegeleiding van Saffier

Saffier. Met thuisbegeleiding helpen we u om 
samen uw dagelijks leven weer goed te laten lopen. 
We brengen samen structuur in uw dagelijks leven 
waardoor problemen verminderen en erger wordt 
voorkomen. 
Onze thuisbegeleiders zijn onafhankelijk en 
een vaste begeleider voor u en uw naasten. De 
thuisbeleider biedt een luisterend oor, weet de 
weg in het woud van professionele instellingen en 
organisaties in de regio en helpt bij het maken van 
lastige keuzes. 

Meer informatie?  
Saffier Servicebureau 0800 – 7 233 437 (gratis) / 
servicebureau@saffiergroep.nl  

Zelfredzaamheid, of eigen regie bepaalt grotendeels 
hoe iemand zijn of haar dagelijks leven organiseert. 
Soms lukt het niet helemaal om deze regie vast te 
houden. Dan is er ondersteuning mogelijk vanuit 

Saffier is een zorgorganisatie voor ouderen en kwetsbare met 10 woonzorglocaties in de regio Den Haag. 
Daarnaast bieden we ondersteuning en activiteiten voor thuiswonende ouderen in verschillende wijken. www.saffiergroep.nl

‘Ik kan de krant zelf niet meer lezen, maar nu Jasmijn 
komt doen we dat samen. En ze helpt me ook met 
mijn administratie. Zó fijn!’

Soms lukt het niet helemaal om de regie vast te houden. Dan is er ondersteuning mogelijk van een thuisbegeleider

Wilt u uw elektrische auto laden op afgesloten terrein?

Dat kan buiten kantoortijden gratis op het terrein van Parkview.

Van maandag t/m vrijdag kunt u na 17:00 inrijden om uw auto veilig op 
afgesloten terrein te laden. Het weekend is het 24 uur per dag bereikbaar.

Speciaal voor buurtbewoners van het benoordenhout.
Entree naast jozef israelslaan 1

Voor meer informatie bel 070-2400025 of mail naar info@huibderegt.nlVoor meer informatie bel 070-2400025 of mail naar info@huibderegt.nl

Bent u slecht ter been en komt u bijna 
niet meer buiten, dan kunt u zich opge-
ven voor een gratis ritje in een riksja. 
Een club enthousiaste vrijwilligers die 
van fietsen houden, rijden met u een 
route, bijvoorbeeld door de duinen, het 
park of langs plekken die u graag nog 
een keer wilt zien.

Bel voor het maken van een afspraak 
met Ankie Vingerling op telefoonnum-
mer 06 21921323 of 06 81854010. 

Dit initiatief is mogelijk gemaakt door 
de organisatie Fietsen Alle Jaren (Cycling 
without Age). Dit is een wereldwijd initi-
atief, onder meer opgepakt door de 
Stichting Welzijn Scheveningen. De or-
ganisatie zoekt ook nog vrijwilligers die 
met deze riksja willen gaan fietsen.

Kijk voor meer informatie op:
fietsenallejaren.nl/scheveningen.

Een (gratis) ritje in een riksja? 
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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  

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

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

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

Op 3 juli vindt in Den Haag voor de 
vierde keer het festival Gluren bij de 
Buren plaats. Tijdens dit festival zijn er 
verspreid door de hele gemeente op-
tredens in huiskamers en tuinen. 
Enthousiaste Hagenaars en Hagenezen 
stellen hun huiskamer of tuin open 
voor een act en voor publiek uit de 
buurt. Gluren bij de Buren is namelijk 
het festival waarbij het vloerkleed het 
podium en de bank de tribune is. Zijn 
de optredens in de tuin? Dan zijn de 
tuinstoelen het nieuwe rode pluche en 
het terras de balletvloer. 

Aan elke deelnemende locatie wordt 
één act gekoppeld die zondagmiddag 
drie keer op vaste tijden optreedt. 
Bezoekers kunnen een route uitstippe-
len en van locatie naar locatie hoppen. 
Gluren bij de Buren biedt plaats aan 
amateurpodiumkunstenaars uit Den 
Haag en omgeving. Denk hierbij aan 
dans, theater, muziek, poëzie en nog 
veel meer!

Zondag 3 juli 2022 van 13.00 tot 18.00 
uur. Entree: Pay what you can. 
Info: www.glurenbijdeburen.nl

Op de zondagen 10 en 24 april en 15 
mei heeft de Haagse Vogelbescherming 
(HVB) tien vogelwandelingen georgani-
seerd voor bewoners van het Benoor-
denhout. Ruim negentig personen 
meldden zich aan. De deelnemers wer-
den ingedeeld in groepen van ca. tien 
personen. Onder leiding van een HVB-
gids maakten ze een wandeling van ca. 
anderhalf uur door Oosterbeek en 
Clingendael. Bij de twee omheinde vo-
gelrustgebieden werd een korte toe-
lichting gegeven op de waarde van deze 
kraamkamers voor de vogelwereld. 

Foto Foeke Zeilstra 

Gluren bij de Buren

Bijna honderd deelnemers aan de vogelwandelingen 
Clingendael en Oosterbeek 

Foto Sabine van Nistelrooij
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Wie de bijeenkomst heeft bijgewoond 
die de wijkvereniging op 2 maart jl. or-
ganiseerde met lijsttrekkers en andere 
kopstukken van twaalf politieke par-
tijen ter voorbereiding op de gemeente-
raadsverkiezingen, zal er niet aan twij-
felen: die bibliotheek komt er! Immers, 
alle partijprominenten spraken zich 
daar onomwonden voor uit.

Men leek het er ook over eens dat het 
een moderne bibliotheek moet worden 
met een breed takenpakket: een biblio-
theek  die niet alleen de toegang ver-
schaft tot informatie in de vorm van 
boeken, tijdschriften, kranten en de 
vele digitale mogelijkheden die er te-
genwoordig zijn, maar waar ook activi-
teiten op educatief, sociaal en cultureel 
gebied plaats kunnen vinden, een plek 
waar wijkbewoners elkaar kunnen ont-
moeten, waar de wijkvereniging zijn 
basis heeft en waar welzijnswerkers 
voor onze wijk, zoals de jongerenwer-
ker, de opbouwwerker en de ouderen-
consulent een plek hebben. Onze wijk 
heeft op dit moment geen enkele pu-
blieke voorziening met eigen accom-
modatie, terwijl er duidelijk behoefte 
aan is. De wijkbewoners leken daar-
voor een willig oor te vinden bij de 
politici.  

We zijn, op het moment dat dit artikel 
wordt geschreven, alweer een maand 
na de verkiezingen, maar een nieuw 
gemeentebestuur is er nog niet. En dus 
is er ook geen beleidsprogramma. 
Maar dat wil niet zeggen dat er voor 
ons, wijkbewoners, geen werk aan de 
winkel is. De werkgroep bibliotheek, 
waarin de wijkvereniging, Wijkz en het 
Platform Benoordenhout  zijn verte-
genwoordigd, heeft een notitie opge-
steld. Daarin wordt duidelijk aangege-
ven hoe wij ons een wijkbibliotheek 
voorstellen, passend in het gemeente-
lijk bibliotheekbeleid. Belangstellenden 
kunnen een digitale kopie van deze no-
titie opvragen bij de werkgroep.

Wat ons nu te doen staat, is de poli-
tieke partijen er met klem op wijzen 
dat zij bij de bewoners verwachtingen 
hebben gewekt die in daden moeten 
worden omgezet. Daarom heeft de 

werkgroep een schrijven gericht tot 
alle leden van de nieuwe gemeenteraad 
vergezeld van voornoemde notitie. 
Hierin maakt de werkgroep hen attent 
op de uitspraken die eerder door hun 
collega’s zijn gedaan. Wijkbewoners 
kunnen helpen druk uit te oefenen op 
de gemeenteraad door politieke par-
tijen waarmee zij contacten hebben te 
wijzen op de noodzaak van een biblio-
theek in het Benoordenhout, een wijk 
die onderbedeeld is waar het publieke 
voorzieningen betreft.

Er moet worden gezocht naar een loca-
tie voor de nieuwe bibliotheek. In eer-
ste instantie gingen de gedachten van 
de werkgroep uit naar het Willem 
Royaardsplein waarvoor herinrich-
tingsplannen zijn. Dat is immers een 
locatie waar veel mensen komen en die 
goed bereikbaar is. Eerste oriënte-
rende gesprekken met functionarissen 

die bij de realisering van deze plannen 
betrokken zijn, leverden positieve re-
acties op, maar het lijkt er op alsof de 
voortgang van dit project stagneert. 
Daarom moeten wij ons ook oriënteren 
op andere mogelijkheden. Voor de 
nieuwe bibliotheek zal een ruimte van 
ongeveer 800 m2 vloeroppervlak nodig 
zijn. Wij verzoeken wijkbewoners die 
locaties kennen waar de bibliotheek 
gevestigd zou kunnen worden, in een 
bestaand gebouw of als nieuwbouw, 
dat te laten weten aan de werkgroep.

We zullen ook andere activiteiten moe-
ten organiseren om de gedachte dat 
een wijkbibliotheek in het Benoor-
denhout een noodzaak is, een wens die 
door de wijkbewoners gedragen wordt, 
zo duidelijk en indringend mogelijk 
voor het voetlicht te brengen. Wij nodi-
gen wijkbewoners uit, die daar ideeën 
over hebben en willen helpen bij de 
uitvoering, zich te melden bij de 
werkgroep.

De werkgroep bibliotheek (André 
van den Heuvel, Willeke Richel, 
Marja Pijl, Els Wegerif en Jaap de 
Wit). Contactpersoon: Jaap de Wit: 
j.dewit@wijkz.nl.

Het Platform Benoordenhout is een informeel 
overleg waaraan deelnemen organisaties op het 
gebied van zorg en welzijn alsmede enkele 
wijkbewoners, georganiseerd door Wijkz.

Krijgt het Benoordenhout opnieuw een wijkbibliotheek?

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

Tijd voor een zomers 
fris tintje voor op je muur?

Zoek dan één van onze LOOKin®

kleuren uit! Haal nu de 
LOOKin® kleurenkaart gratis op 
in onze winkel of mail ons je 
adres en we sturen ‘m op!’

sinds 1895

briedé

Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

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

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

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

echt blij van wordt!
www.estata.nl
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Koningsdag 2022

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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International Corner
The American Women’s Club

Kunstroute

The American Women’s Club of The 
Hague has quickly become settled in 
the Benoordenhout at our new club-
house on Bisschopstraat 5. It has open-
ed its doors for several non-club activi-
ties, starting with being a voting station 
for the municipal elections in March. 
We recognized our premises on TV, when 
Sigrid Kaag voted there. 

To help the Ukrainian refugees, we 
have had one women’s clothing distri-
bution and a children’s (1-16) one in 
April. Thanks to the abundant amount 
of children’s clothing brought to our 
clubhouse on the day of the distribu-
tion by the mothers of the Benoor-
denhout, it became necessary to have a 
second one on May 14. After that the 

remaining clothes will be given to the 
center in the Broodfabriek in Rijswijk. 
But we want to thank all who donated 
for both events. An additional activity 
we have hosted is a get together for the 
senior Ukrainian refuges. It came to 
our attention that this age group was 
feeling very isolated and needed some 
socialization. 

And now we are taking part in the 
Kunstroute – known in the past as the 
Atelierroute. In this issue, one can re-
move the map from the middle pages 
and see where more than fifty artists 
and craftsmen are exhibiting on July 2 
and 3 from 12.00 – 17.00. Add to that 
the six that we have coming to the 
Bisschopstraat 5 on July 2 and one can 
have a wonderful glimpse into the tal-
ented people of the Benoordenhout.

Marja van Lopik
Marja was born in the Netherlands, but 
after finishing her studies as a biochem-
ist, she spent many years abroad as a 
diplomat’s spouse. While living in 
Brussels, she took up painting on silk. 
But in 2009, she changed to oil paint-
ing and never turned back. As she her-
self says, she has made many paintings 
in different styles in search of a style of 
her own. Her very precise style of paint-
ing is gradually taking a turn to a loos-
er style.

Paula Looijmans
Born and raised in Los Angeles, 
California, Paula Looijmans’s Catholic 
school upbringing introduced her at a 

young age to the arts. Already in a 
fourth-grade art appreciation class, she 
learned about the masters. And during 
high school, she began to apply various 
mediums, such as mosaics, acrylics, 
oils and papier-mâché. She spent her 
junior year in Rome where she became 
further immersed in history, art and 
architecture. Paula met a Dutch man 
along the way, and they lived four years 
in Geneva before coming to The Hague. 
It was in Geneva that she started paint-
ing in watercolors.

To this day it is Paula’s preferred me-
dium, but it was only after retiring 
seven years ago, that she found the 
time to further explore painting in wat-
ercolor. She finds it ‘such a fresh and 
luminous medium’.

Liduine Bekman
The ocean has always been an impor-
tant part in the life of Liduine Bekman. 
She grew up in the Netherlands, just 
minutes away from the North Sea, but 
married and raised her children in the 
USA, also close to the ocean in Texas, 
Florida and Nassau and the Bahamas. 
Returning to the Netherlands some 
seven years ago, Liduine has remained 
‘inspired by the seemingly limitless va-
riety and ultimate complexity of the 
sea creatures I encounter and never 
cease to be intrigued by the beauty of 
the colors and the many shapes, every-
thing from soft and ethereal to stark 
and threatening’. 

She has shown her work in many solo 
exhibitions and won numerous awards. 
In February she had an exhibition at 
the Pulchri Studio. Liduine is also inter-
ested in giving watercolor painting les-
sons to young and old.

Jet and Co
It started out as a hobby, but these two 
good friends, Mariëtte van Duinen and 
Corine Perguin, have created an artistic 
business in the last ten years decorating 

wind lights and painted porcelain. In 
their own words: ’Treat yourself to 
some atmosphere’, with a wind light 
for every season or holiday. For a spec-
ial gift, their personalized porcelain 
objects are very playfully presented. 
Nicknamed Jet and Co, they take part in 
several fairs around the country. Be 
sure to check their website (jetenco.nl) 
to see the extent of their work. 

Nicolas Journoud
Nicolas Journoud, a self-taught illustra-
tor, animator, and author, was born in 
France. Since 2017 he and his partner 
have been living in the Benoordenhout, 
after spending more than ten years in 
Central Asia. There he collaborated 

with local and international NGOs on 
pedagogical comics and animation proj-
ects. Since living in The Hague, he has 
been working on environmental, social, 
and cultural topics and draws personal 
sketches about Dutch bicycles and 
wildlife.

Nataša Rajković
Born and raised in Belgrade, Serbia, 
Nataša Rajković has always had dual 
interests – the law and art. Her interest 
in art began already in kindergarten 
and she had her first exhibition then at 
the Belgrade City Assemby. She went 
on to study law in Belgrade, as well as 
at the Zoran Art Academy. continued to 
get a master's degree in oil, gas, and 
mining law in England. Since October 

2021, she is a PhD candidate in inter-
national law and renewable energy at 
the Universitat Pompeu Fabra in 
Barcelona. Her PhD thesis ‘focuses on 

the resolution of international disputes 
between renewable energy investors 
and States. Its aim is to propose a re-
form that would facilitate renewable 
energy investments worldwide.’ Her 
partner’s job brought them to the 
Benoordenhout, and she feels quite 
lucky as she considers the Netherlands 
one of the best countries for both art-
ists and international lawyers. This very 
active young lady also enjoys learning 
other languages and playing basketball.

Georgia Regnault

Strengthen your Well-being with our neighbourhood activities
Did you know that by taking part in one 
of our neighbourhood activities, like the 
monthly Walk Together and Wijkcafé ga-
therings, you can improve your social 
health and your general well-being?

Social health is the part of well-being 
that stems from connection and com-
munity. Research has shown that be-
longing to a group in our local commu-
nity can help reduce stress, contribute 
to our sense of belonging and even re-
duce our emotional traumas. Most of 
this therapeutic effect comes from the 
ways we interact when we come togeth-
er: we tell stories, we laugh and – in the 
case of our Walk Together activity – we 
enjoy the benefits of nature. For inter-
nationals, this sense of belonging to 
the place we inhabit is crucial. It makes 
us feel more secure in our communal 
identity and roots us in place. Mixing 
with internationals is great for the lo-

cals too. Scientific research in Japan 
showed that it is very beneficial for our 
wellbeing to form social ties with peo-
ple of different races, ages, and natio-
nalities; it leads to new ideas and dis-
coveries and ultimately to a more 
connected and healthier world. 

As Mark Hyman once said: ‘The power 
of community to create health is far 
greater than any physician, clinic or 
hospital.’ Come join us!

Neighbourhood Café – Wijkcafé
An informal neighbourhood gathering 
for coffee or drinks taking place every 
1st Thursday of the month between 
6.00 – 8.00 pm, Le Petit Quartier, Van 
Hoytemastraat 96. 

Walk Together Group
A leisurely walking activity taking place 
in Clingendaal every last Saturday of the 

month at 11.00 am. Starting point: the 
entrance to the Clingendaal Institute.

Evangelia Avloniti
Evangelia.Avloniti@wvbn.nl
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Bezoek ook onze prachtige nieuwe website!
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“Meer dan alleen thuiskomen”

Carolijn Westenburg

Dimitri Papaioanou Antonella Comelli
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Het Benoordenhout telt allerlei verschil-
lende ondernemers. Wat drijft hen? Wat 
vinden zij van onze wijk? Wat kenmerkt 
de Benoordenhouter? Danique Reidsma 
en Jules Stuyt gaan elke editie in gesprek 
met een ondernemer. Deze keer met 
Angeline Kenepa van kapsalon ‘Kapsels’ 
in ziekenhuis Bronovo. ‘Ik kan boeken 
vol schrijven over alles wat hier voor-
bijkomt.’

Niet alleen krulspelden en perma-
nentjes
Angeline, inmiddels al veertig jaar kap-
ster, begon in 2004 met haar eigen 
salon in ziekenhuis Bronovo. ‘Dat was 
echt spannend. Ik had helemaal geen 
ervaring met een kapsalon in een zie-
kenhuis. Ik vond het wel een uitdaging, 
omdat een ziekenhuis toch vaak een 
suf imago heeft. Veel mensen denken 
dat er alleen maar krullen gedraaid en 
permanentjes gezet worden, maar dat 
is eigenlijk al lang niet meer.’

Angeline koos niet bewust voor het 
Benoordenhout om haar eigen salon te 
openen. ‘Een klant die ik al jaren knipte 
zei dat ik hier een salon moest begin-
nen. Mijn werkgever was toen net ge-
stopt, dus ik dacht: ik ga het gewoon 
doen. Ik woonde helemaal niet in de 
buurt, maar het leek mij heel leuk en ik 
zag het als een mooie uitdaging. Ik vind 
het ook een mooie wijk, dus het trok 
mij wel.’

Benoordenhout als tweede thuis
Het Benoordenhout voelt dan ook 
steeds meer als een tweede thuis voor 
Angeline, die zelf in Nootdorp woont. 
‘Als ik hier naartoe rijd, besef ik: het is 
ook een beetje mijn wijk geworden. In 
het begin dacht ik wel dat er veel ou-
dere mensen wonen. Maar je ziet dat er 
steeds meer jonge gezinnen komen. 
Het Benoordenhout is een hippe wijk 
aan het worden. Door de goede bereik-
baarheid komen onze klanten ook 
overal vandaan. We zitten op een hele 
fijne plek.’

Bronovo is geen typisch ziekenhuis. 
‘Het had altijd een hotelimago, dat 

sprak mij heel erg aan. Bronovo is een 
beetje als een dorp. In een ziekenhuis 
is het niet alleen maar haren doen. Wij 
kunnen boeken vol schrijven over wat 

er hier allemaal voorbijkomt. Leuke 
dingen en minder leuke dingen. Daar 
moest ik in het begin ook aan wennen, 
dat je een heleboel meekrijgt. Maar dat 
is ook heel mooi. Mensen luchten echt 
hun hart.’

Een gezellig kippenhok
‘Als ik één dag directeur van het 
Bronovo zou zijn? Dan zou ik beneden 
in de centrale hal voor wat meer activi-
teiten zorgen. Ik zou een winkelplein-
tje creëren met onder meer een dro-
gist, een kapper en een winkel met 
allerlei benodigdheden. Het mag qua 
faciliteiten iets levendiger.’

Maar klagen doet Angeline niet – inte-
gendeel. ‘We hebben ook een super-
leuk team waar ik vier fijne, goede en 
gezellige dames in dienst heb. En 
omdat de zaak klein is, hebben mensen 
snel contact met elkaar. Het is af en toe 
een kippenhok, ze kletsen allemaal met 
elkaar. Mijn klanten kennen mij heel 
goed. Iedereen weet bijvoorbeeld dat 
ik oma word! En als het niet goed gaat, 
kunnen ze dat ook van mijn gezicht af-
lezen. Dat is het ook in het kappersvak 
en dat maakt mijn werk juist heel 
mooi.’

Danique Reidsma en Jules Stuyt
foto's 070fotograaf

Hart voor de zaak  
‘In onze salon kletst iedereen met elkaar’
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Boeken
Een ander Javaans geluid
Dit brieven- en fotoboek geeft een ori-
gineel beeld van de politieke geschiede-
nis van Nederlands-Indië in de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Het bevat 
brieven van de Wageningse houtvester 
R. Sewandono aan zijn oudste broer, de 
Bataviase politiecommissaris R.T. Soe-
tandoko, en zijn eigen vrouw Else. Het 
boek doet verslag van de worsteling 
van de broers met enerzijds de koloni-
ale onderdrukking en anderzijds de na-
tionalistische beweging. De auteur, 
Irawan Sewandono, woont sinds 1988 
in het Benoordenhout en was tot eind 
2020 universitair docent staatsrecht.

Irawan Sewandono, Een ander Javaans geluid. 
Indo-Europeanen, Ambonezen en Priyayi’s tussen 
wal en schip, Boekengilde, 356 pagina’s, € 23,50, 
ISBN 9789464374179.

Vaderliefde
Vaderliefde is een hommage van de 
Michèle Wera aan haar dementerende 
vader. De losse draadjes van zijn dis-
functionerend brein verbindt ze in rake 
observaties en bitterzoete overpein-
zingen. Op indringende wijze portret-
teert ze haar vader als pater familias, 
bevlogen onderwijsman en liberaal po-
liticus. Michèle Wera (1958) woont al 
dertig jaar in onze wijk. Ze publiceert 
regelmatig artikelen over het hoger 
onderwijs.

Michèle Wera, Vaderliefde. Ook in tijden van 
alzheimer en Covid-19. Uitgeverij Philomène, 
80 pagina’s, € 15, ISBN 9789078824091.

Waarheen moet ik gaan? 
Waarheen moet ik gaan? vertelt de aan-
grijpende geschiedenis van twee joodse 
families: de Dunkelgrüns en de Kulcsárs. 
Het verhaal voert door Palestina, Perzië 
en Pennsylvania en is opgetekend door 
John Dunkelgrün op basis van getuige-
nissen en archiefonderzoek. Dunkel-
grün: ‘Het boek begon als eenvoudige 
geschiedenis van twee avontuurlijke fa-
milies die van land naar land trekken op 
zoek naar een veilige toekomst. In Den 
Haag komen de families samen. Al schrij-
vend werd het boek een historische 
roman.’ John Dunkelgrün woonde een 
groot deel van zijn leven in het 
Benoordenhout. Hij is columnist en 
schrijft verhalen en opiniestukken.

John Dunkelgrün, Waarheen moet ik gaan? 
Stichting Amphora Books, 752 pagina’s, 
€ 39,95 (gebonden) of € 18,99 (e-book), 
ISBN 9789064461620.

Zingen!
Zangers opgelet! Het laagdrempelige 
boek Zingen! bevat handige tips en aan-
wijzingen die je helpen om beter en 
zuiverder te zingen, om je adem goed 
te gebruiken en om over te brengen 
wat je bezingt. De vrolijke en fantasie-
rijke illustraties van onze wijkgenoot 
Arda Lubsen, kinderarts en illustrator, 
helpen je om de aanwijzingen nog 
beter te begrijpen en op te volgen.

Frits Muusse en Arda Lubsen, Zingen! 101 kleine 
lessen in woord en beeld, Kok Boekencentrum, 
160 pagina’s, € 20,00, ISBN 9789043537636.

Duinbeestjes
Mocht je deze zomer de duinen in gaan, 
neem dan het boekje Duinbeestjes van 
Monica Hoogduin mee. Het is een per-
soonlijke en kleurrijke impressie van 
het leven in de Haagse duingebieden 
Meijendel, Westduinpark en Solleveld. 
De focus ligt op insecten als vlinders, 
libellen, sprinkhanen en zweefvliegen, 
maar ook amfibieën, reptielen, week-
dieren, vogels en zoogdieren worden 
niet vergeten.

Monica Hoogduin, Duinbeestjes. € 19,95, 
te bestellen via bloeiendwestduinpark.com. 

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

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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Gesprek met met Olivia (8), William (7) en James (3,5!) 

Olivia, hoe is het om twee jongere broertjes te 
hebben? 
Olivia: 'Het is leuk, maar soms is het vervelend. 
Vooral als ik iets wil kijken op tv, dan gaan zij 
kletsen of ruziën en stoeien. Heel soms kijken 
wij samen naar een programma en dan zijn ze 
wel stil.'
William: 'We krijgen ruzie, omdat James mij 
soms opeens op mijn hoofd slaat.'
James: 'Ja, soms sla ik hem op zijn hoofd! Kijk, 
zo!'

Is er één tv-programma dat jullie alle drie leuk 
vinden en dan stilletjes samen kunnen kijken?
Olivia: 'Ja, Superhero Captain Man met Henry 
Danger! Ik hou van series met superhelden. Er is 
spanning en er zijn problemen die moeten wor-
den opgelost. Het lukt de superhelden altijd om 
aan het eind van het verhaal de problemen op 
te lossen.'

Wat doen jullie thuis graag samen? 
Olivia: 'We spelen graag spelletjes.'
William: 'We spelen ook Nintendo: Mario Kart 
en Just Dance.' 
Olivia: 'Als we Just Dance spelen dan spelen wij 
in drie teams tegen elkaar. Ik neem het dan heel 
serieus en de jongens moeten dan wel meedoen. 
Ik win eigenlijk altijd, ook als ik het niet echt 
probeer.'

Zitten jullie ook op een sport? Wat zijn jullie 
hobby's?
Olivia: 'Ik zit op hockey, tennis en zwemvaardig-
heid. Bij zwemvaardigheid leren wij survival 
zwemmen en spelen we ook een beetje 
waterpolo.' 
William: 'Ik zit op rugby, tennis en op zwemles.'
James: 'Ik zit ook op rugby, bij de Garnalen!'
Olivia: 'Ik luister graag naar muziek. Ik heb een 
Google Nest Hub op mijn kamer en dan kan ik 
zelf liedjes opvragen. Met vriendinnen vind ik 
het erg leuk om met de muziek en mijn disco-
lamp een dansfeestje te houden op mijn kamer. 
Mijn lievelingsliedje is Als het avond is van 
Suzan en Freek.' 
William: 'Mijn lievelingsliedje is I'm a Gummy 
Bear!'
James: 'Ja, I'm a Gummy Bear!' 

Wat is het leukste aan wonen in het 
Benoordenhout?
Olivia: 'Het is dicht bij het strand en veel vriend-
jes van school wonen dichtbij dus dan kunnen wij 
vaak samen spelen en leuke dingen doen.'
William: 'Alles is dichtbij: onze school, de zee, 
mijn vrienden, zwemles, de rugbyclub, de tennis-
club… We kunnen overal naartoe op de fiets.'
Olivia: 'We spelen veel buiten met onze 
vrienden.'

Hou je van lezen en wat is je lievelingsboek? 
Olivia: 'Ik hou van lezen. Ik ben nu Mama is minister-

president van Ody Neisingh aan het lezen!'
William: 'Ik vind het heel gezellig als papa voor-
leest uit De brief voor de koning of Geheimen 
van het wilde woud, allebei geschreven door 
Tonke Dragt. Het zijn spannende verhalen over 
ridders.'
Jamie: 'Ik hou van de boekjes van Bobbi Beer. De 
kat van onze buren heet ook Bobbi!'

Hebben jullie een huisdier?
Olivia: 'Wij hebben een hamster genaamd 
Hammie!'

Is Hammie een meisje of een jongen?
Olivia: 'Ze is een meisje. Mijn vriendin die heel 
veel over hamsters weet, heeft gekeken en zei 
dat Hammie een meisje is. De eigenaren van 
Bobbi de kat hebben de hamster aan ons 
gegeven.'

Wat is het leukste aan 8, 6 en 3,5 jaar zijn? 
Olivia: 'Hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je 
mag doen. Nu dat ik acht ben mocht ik gaatjes in 
mijn oren laten schieten. Ik mag nu ook af en 
toe naar de winkels op het pleintje.' 
James: 'Ik vind het leuk dat ik de jongste ben, 
maar ik weet niet waarom!'

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

Foto 070fotograaf

Kleuren met woorden

Rekenspel
Zoek de 10 verschillen
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Kijk! In onze wijk
Landgoederen Waalsdorp en Westerhoek
In deze Kijk! komen de landgoederen 
Waalsdorp en Westerhoek aan de orde. 
Van deze landgoederen is tegenwoor-
dig niet veel meer te vinden behalve de 
naam Waalsdorp. Van Westerhoek is 
zelfs die in de vergetelheid geraakt. 
Oude archieven waarin deze landgoe-
deren worden genoemd zijn er wel. We 
duiken daarom in de geschiedenis. In 
het Haags gemeentearchief liggen in 
het archief van de familie Van Bylandt 
stukken die betrekking hebben op de 
eigendom van beide landgoederen.

Waalsdorp en Westerhoek
Deze twee landgoederen, beide begon-
nen als boerderij, besloegen samen het 
grootste deel van het huidige Benoor-
denhout; ze grensden aan elkaar en had-
den meerdere malen een tijdlang de-
zelfde eigenaar, zoals de hierna te 
bespreken families Musch en Fagel.

Met Waalsdorp werd vanaf de 14e 
eeuw een omschreven gebied aange-
duid. Rond 1600 gebruikte men de 
naam voor een boerderij, die zich in de 
17e eeuw ontwikkelde tot een buiten-
plaats. Die strekte zich vanaf 1660 uit 
van de huidige Van Hogenhoucklaan, 
die de grens met Westerhoek vormde, 
tot aan de bebouwing van Wassenaar. 
Het huis stond ongeveer op de plek van 
de huidige Le Grandweg. Westerhoek, 
dat een boerderij bleef, lag aan wat nu 
de Van Hogenhoucklaan is, ongeveer 
tegenover de kerk en de groenstrook.

Van Waalsdorp en Westerhoek zijn al-
leen afbeeldingen bekend op oude 
kaarten. Op een kaart uit 1611 was 
Waalsdorp nog een boerderij. Op een 
kaart van 1658 is Waalsdorp een he-
renhuis, omgeven door een grachten-
stelsel, en een ingerichte tuin, lijkend 
op Clingendael. Fagel (II) sloopte 
Waalsdorp gedeeltelijk, zodra hij in 
1757 eigenaar was geworden; de rest 
verdween in 1786. Van Westerhoek is 
nog minder bekend.

Uit het hier afgebeelde archiefstuk blijkt 
dat de eigenaren van beide landgoede-
ren zaken ook onderling regelden. Het is 

een deel van een notariële akte van 15 
november 1738, waarin de eigenaar van 
Waalsdorp (dat was toen de Roovere) 
een overeenkomst sloot met Hendrik 
Fagel als eigenaar van Westerhoek, om 
ervoor te zorgen dat de boer van 
Westerhoek na het graven van een sloot 
door de aanleg van een bruggetje zijn 
land goed kon blijven bereiken. 

Eigenaren families Musch en Fagel
Vroeger kreeg bij aankoop of vererving 
van grond of huizen de nieuwe eige-
naar alle vorige eigendomsbewijzen en 
stukken die op de eigendom betrek-
king hadden, zoals vergunningen of 
overeenkomsten voor aanleg van slo-
ten, putten, begrazing etc. Dat was 
nodig om de eigendom te kunnen be-

wijzen; er was immers nog geen kadas-
ter. De oudste stukken van Waalsdorp 
zijn van begin 1600, die van 
Westerhoek zelfs al uit 1432. Die stuk-
ken laten een lange geschiedenis van 
kopen en vererven zien. Wat hierbij op-
valt, is dat vrouwen uit de betere krin-
gen een gelijkwaardige positie hadden 
bij het kopen en het beheren van hun 
eigendommen.

Cornelis Musch
Zo werd Waalsdorp in 1628 gekocht 
door Maritge Matelieff, weduwe van de 
Rotterdamse burgemeester en rijke ha-
ringreder Jan Musch. Haar zoon, 
Cornelis Musch, werd in dit jaar griffier 
van de Staten-Generaal. Waarschijnlijk 
kocht zij het voor haar zoon om hem 

De ligging van de landgoederen Waalsdorp (C) en Westerhoek (D).

Overeenkomst uit 1538 tussen de eigenaar van Waalsdorp en Hendrik Fagel
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het aanzien te verschaffen dat hij bij 
zijn geboorte niet had meegekregen. 
Door slim gebruik te maken van de roe-
rige politieke omstandigheden verwierf 
Musch in 1735 ook de jurisdictie-rech-
ten over Waalsdorp, waardoor Waals-
dorp en naaste omgeving een heerlijk-
heid werd met een eigen bestuurs- en 
rechtsapparaat, door Musch zelf be-
noemd. Dat gaf hem nog meer aanzien, 
maar riep ook jaloezie op, bij voorbeeld 
bij Arend van Dorp, van Arendsdorp, 
die daar ook naar streefde.

Dit laat zien wat voor iemand Cornelis 
Musch was: al tijdens zijn leven was 
Musch’ geldzucht legendarisch, terwijl 
het hem nooit aan financiële middelen 
had ontbroken. Als hoogste ambtenaar 
van de Staten-Generaal was Musch in 
staat raadsstukken te kopiëren, resolu-
ties eigenhandig aan te passen en 
raadslieden te bespelen. Daarnaast re-
gelde hij belastingvrijstellingen, schreef 
hij aanbevelingsbrieven en leverde hij 
geheime diplomatieke documenten aan 
gezanten en agenten. Ook bemiddelde 
hij bij het vergeven van belangrijke 
ambtelijke posten. Voor een corrupt en 
geldzuchtig man een prima baan!

Cornelis Musch zette jarenlang onge-
stoord zijn corrupte praktijken voort, 
maar er ontstonden tijdens zijn leven 
toch verdenkingen. Na het overlijden 
van stadhouder Willem II kwam er een 
onderzoek naar de praktijken van Musch 
en andere ambtenaren. Kort na het 

begin van het onderzoek overleed 
Musch onder mysterieuze omstandighe-
den. Volgens geruchten had hij uit angst 
voor het onderzoek zelfmoord gepleegd. 
De waarde van zijn bezit werd na zijn 
dood geschat op twee miljoen gulden. 
Daar hoorde Waalsdorp bij.

Na zijn dood schreef Vondel een hekel-
dicht over hem, dat als volgt begint:

GRAFSCHRIFT, OP EEN MUSCH
Hier leit de Hofmusch nu en rot,
Zij broeide slangen in haar pot;

Van Musch bestaan geen afbeeldingen, 
omdat hij zich niet wilde laten portretteren. 

Tot 1712 bleef Waalsdorp in eigendom 
bij de nakomelingen van Musch.

De Fagels
Ook de eigenaren Fagel waren griffiers 
van de Staten-Generaal, maar anders 
dan Cornelis Musch hadden zij een zeer 
goede naam en voerden het ambt heel 
lang uit. Omdat ze allemaal de voor-
naam Hendrik hadden, worden ze aan-
geduid met I, II en III. Mr Hendrik Fagel 
II (1706-1790) was van 1744 tot 1790 
griffier van de Staten-Generaal. Op het 
schilderij onderaan ziet u Fagel, de man 
die zit te noteren, aan het werk bij het 
afsluiten van een verdrag in 1753. Hij 
was als griffier een volgzaam persoon 
en aanhanger van het Oranjehuis

Hij was sinds 1728 al eigenaar van 
Oostduin, dat vanaf toen vaak werd aan-
geduid als ’de plaats van Fagel’, en kocht 
in 1738 de aangrenzende boerderij 
Westerhoek. In 1757 kocht hij de buiten-
plaats Waalsdorp van Charlotta Maria 
van Dalen, weduwe van de Scheveningse 
predikant Eppo Sparringa. Fagel spande 
zich in om van de landgoederen één ge-
heel te maken en te verfraaien door het 
aanleggen van sloten en paden en door 
bomen te planten. Uit zijn tijd is een be-
plantingsplan van Waalsdorp bewaard 
gebleven.

Na zijn dood in 1790 werd zijn klein-
zoon Mr. Hendrik Fagel III (1765-1838) 
eigenaar. Hij verkocht het in 1803 aan 
mr. H. baron Collot d'Escury, die ge-
huwd was met Fagels tante Maria 
Susanna Fagel. Ook Fagel III was – van 
1790 tot 1795 – griffier van de 
Staten-Generaal.

 
De naam Waalsdorp leeft nog voort in 
namen als de Waalsdorperweg en de 
Waalsdorpervlakte. Westerhoek was in 
de vijftiende eeuw al zo belangrijk dat 
de eigenaren Westerhouck gebruikten 
als hun achternaam. Nu is er niets meer 
wat aan Westerhoek herinnert. Het zou 
terecht zijn als de naam Westerhoek 
ook een plaats krijgt in onze wijk.

Christine van Marle

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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Hendrik baron Fagel III (1765-1838) 

Mr Hendrik Fagel II (op de rug gezien) bij het afsluiten van een verdrag in 1753. 
Schilderij van Francesco Guardi (1712-1793).
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Anna woont samen met haar man en 
twee zoontjes in het Benoordenhout, 
net als ik nu ongeveer twee jaar. Anna is 
universitair docent aan de Universiteit 
Leiden en heeft warme herinneringen 
aan Italië, waar ook mijn eigen wortels 
liggen. Dat leek mij een goede basis om 
elkaar eens beter te leren kennen. 

We zijn nu bij Donato (Italiaans restau-
rant aan de Van Hoytemastraat). Je hebt 
wel iets met Italië, hoe komt dat? 
‘In Florence ben ik gepromoveerd aan 
het European University Institute. Dat 
is een instituut waar je onderzoek kunt 
doen op het gebied van rechten, ge-
schiedenis, politieke wetenschappen en 
economie. Ik ben daar gepromoveerd in 
het internationaal handelsrecht.’

Wat vind je het lekkerst uit de Italiaanse 
keuken?
‘Ik heb vooral geleerd dat de keuken 
heel divers is. De Toscaanse keuken is 
weer heel anders dan de Siciliaanse 
keuken. Ik vind finocchiona erg lekker, 
een Toscaanse salami gemaakt met 
venkel. Maar het is moeilijk kiezen.’ 

Heb jij bijzondere herinneringen aan 
Italië?
‘Jazeker! Het zijn aardige mensen, het 
is een prachtige cultuur en het eten is 
lekker. Maar ik heb ik daar ook mijn 
man leren kennen.’

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
‘We zaten bij dezelfde promotor en 
hebben hetzelfde beroep: we zijn bei-
den jurist op het gebied van internatio-
naal recht.’

Waarom is het zo belangrijk dat er in-
ternationaal recht is? 
‘In een situatie waarin het geen oorlog 
is, ga je ervan uit dat er een rules-based 
order is. Dat landen verdragen sluiten 
over de samenwerkingen die ze aan-
gaan. Hierdoor kunnen landen makke-
lijk en transparant samenwerken.’

Wat zijn die verdragen nog waard als er 
(zoals nu) oorlog is? 
‘Ik denk dat we nu in een enorme shift 

zitten. Er is een verandering waar-
neembaar in de internationale orde. Ik 
denk dat het heel belangrijk is dat we 
multilateralisme nastreven (d.w.z. dat 
we als landen een gemeenschappelijk 
doel nastreven). Natuurlijk is het inter-
nationale recht altijd heel politiek van 
aard geweest. Maar het is toch van be-
lang om zo veel mogelijk zaken juri-
disch te kaderen, anders kun je ner-
gens meer op vertrouwen. Maar je hebt 
helemaal gelijk dat we in tijden leven 
die helemaal terug slaan op geopoli-
tieke invloedssferen, wat geen goede 
ontwikkeling is. Dat brengt een gebrek 
aan transparantie met zich mee in de 
internationale samenwerking. Dat wil 
je niet, je wilt weten waar je op kan 
vertrouwen.’ 

Aan de andere kant kan het juist nu een 
bepaalde kracht hebben, dat je sterker 
kan samenwerken bijvoorbeeld. Hoe kijk 
je daar tegen aan?
‘Ja, dat kan en dat is ook het hele idee. 

Ik denk dat je zeker multilateraal kan 
samenwerken aan transparante regels. 
Maar dan moet je wel landen hebben 
die daaraan willen meewerken. Het 
probleem van landen als Rusland is dat 
ze zich genegeerd hebben gevoeld bij 
het ontwikkelen van die internationale 
rechtsorde. Zij zien dat als een product 
van het Westen. Maar dat is wat kort 
door de bocht.’

De oorlog komt nu op twee manieren bij 
jou binnen: aan de ene kant via je werk 
en aan de andere kant is jouw man 
Oekraïens. Vind je dat niet heel lastig?’
‘Ja, dat is lastig. Mijn schoonouders zijn 
gevlucht uit Kyiv. Zij wonen nu tijdelijk 
in de Van Hoytemastraat en daarvóór 
bij ons. Veel collega’s voeren debatten 
over de huidige situatie. Ik kan daar 
niet objectief aan deelnemen, omdat ik 
met de praktische kanten van de zaak 
wordt geconfronteerd.’

Tekst en foto: Eduard Nandelall

Ons verhaal
Anna Marhold 

Dat kan beter.

• Geen wachttijden voor een consult of operatie
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De groene schoonheid van het Benoor-
denhout wordt geaccentueerd door een 
aantal bijzondere sieraden. Clingendael 
is er daar een van. Een van de in dit 
groene pronkstuk gezette juweeltjes is 
de Japanse Tuin. Deze groene oase van 
rust danken we aan Marguérite Mary 
barones van Brienen van de Groote 
Lindt, kortweg 'freule Daisy'. En Daisy 
was niet alleen ondernemend, maar ook 
reislustig. Eind 19e eeuw – ze was in de 
twintig - bracht deze freule een bezoek 
aan Japan. Ze raakte er onder de indruk 
van de schoonheid, kleur en serene rust 
van de Japanse tuinen. Daisy was voor 
geen kleintje vervaard. Ze liet elementen 
voor een dergelijke tuin verschepen 
naar Nederland. Zo kwamen het brugje, 
de lantaarns, stenen en het theehuis bij 
ons in het Benoordenhout terecht. Rond 
de eeuwwisseling werd de tuin aange-
legd waarbij de Van Brienens advies kre-
gen van de Japanse legatie in Den Haag. 
De 6800 m2 grote tuin beslaat een van 
de acht taartpunten van het Sterrenbos. 
Bezoekers waren er pas welkom vanaf 
de jaren vijftig toen de gemeente Den 
Haag Clingendael kocht en openstelde 
voor het publiek. In april 2023 bestaat 
de tuin 110 jaar. 
 
‘Broedende roofvogel houdt Japanse 
Tuin dicht…’ 
Het was de kop in een artikel in het AD/
HC in april van dit jaar. Nadat COVID-19 
de openstelling in 2020 en 2021 onmo-
gelijk maakte, hoopten veel liefhebbers 
dat de Japanse Tuin dit voorjaar wel 
weer open zou gaan. De kwetsbare tuin 
is ‘onder normale omstandigheden’ een 
week of vijf, zes in het voorjaar open en 
in het najaar nog eens twee weken. De 
gemeente besloot dit voorjaar de ope-
ning een paar weken uit te stellen. En 
ze was – laten we eerlijk zijn – daartoe 
ook wettelijk verplicht. De sperwer kon 
opgelucht adem halen. Teleurstelling 
bij de tuinliefhebbers, opluchting bij de 
sperwerfans.

Maar daarmee zijn niet alle bedreigin-
gen voor het sperwerpaar voorbij. 
Soms komen ze uit onverwachte hoek. 
Onder vogelliefhebbers heb je ‘soorten-

jagers’ die maar wat graag foto’s maken 
van deze zeldzame vogel en daarbij 
soms net een stapje te ver gaan. 
Liefhebbers van de duivensport zijn – 
ook al lopen alleen zwakke duiven ge-
vaar – ook niet erg gesteld op roofvo-
gels. Het zijn overigens vooral haviken 
en slechtvalken die zich aan de duiven-
jacht wagen. Voor de sperwer zijn dui-
ven een maatje te groot. Enfin, dat de 
mens de grootste bedreiger van de na-
tuur is, weten we allemaal. Door de 
Haagse Vogelbescherming (HVB) was al 
vastgesteld dat het paar relatief laag in 
een conifeer zijn nest had gemaakt. De 
HVB vermoedt dat de COVID-rust van 
de afgelopen jaren in de tuin het 
schuwe dier ertoe bracht om juist daar 
zijn nest te maken. 

De sperwer 
Eigenlijk is de sperwer een kleine havik. 
Ze worden in de vlucht vaak verward, 
maar het grote verschil zit hem in de 
manier van jagen. Een sperwer is driest, 
met een snelle vleugelslag terwijl de 
havik rustiger door het bos wiekt. Denk 
aan het verschil tussen een straaljager 
en een bommenwerper. Het mannetje is 
– net als bij vrijwel alle roofvogels – klei-
ner dan het vrouwtje. Van kop tot staart 
meet hij 32 cm en heeft een spanwijdte 
van 62 cm. Voor het vrouwtje is dat 37 
cm en is de afstand van vleugeltip naar 
vleugeltip 74 cm. De vogel heeft een 
blauwgrijze rug en op de lichte borst 
oranje dwarsstrepen. 

Nog niet erg woke… 
De rolverdeling tussen de sperwerman 
en -vrouw is wat ik vroeger ‘traditio-
neel’ zou noemen, maar dat mag niet 
meer. Volgens een van mijn cynischer 
vrienden – een cultuurpessimist – ver-
andert Nederland in Wokistan, maar 
dat terzijde. Laten we het er op houden 
dat we in Wokiaanse tijden leven. 
Sperwers leggen tussen de drie en 
zeven eieren. Het vrouwtje broedt en 
het mannetje zorgt voor de aanvoer van 
voedsel. Alleen tijdens het overdragen 
van de prooi en het oppeuzelen ervan, 
verlaat de vrouw het nest. De man 
neemt dan het broeden korte tijd over. 
Maar gezien zijn geringere gestalte, kan 
hij onmogelijk zes of zeven eieren 
warmhouden. Dus neemt mevrouw snel 
de warmhoud-rol weer op zich. 

De sperwerman legt zich toe op het 
verschalken van kleinere vogels als 
mezen, mussen en vinken. Hij achter-
volgt ze in een wilde, roekeloze vlucht. 
Een vogeltje dat de dodendans pro-
beert te ontspringen kan zich maar zo 
tegen uw raam te pletter vliegen. Het 
komt voor dat een halve seconde later 
een door jachtdrift verblinde sperwer-
man hetzelfde lot treft. Het uitbroeden 

van de eieren duurt zo’n 32 tot 36 
dagen. In die tijd houdt de sperwer 
zich bijzonder rustig. Daarna – houd 
dat in de gaten – volgt er een periode 
van een paar weken waarin de jongen 
luidruchtig om voedsel bedelend in de 
omgeving van het nest door de ouders 
worden verzorgd. Het is een prachtig 
gezicht. U kunt dat ook zien in 
Oosterbeek waar de torenvalken broe-
den in de treurbeuk bij de vijver. 

Cultuurvolgers 
De sperwer ontwikkelt zich als een cul-
tuurvolger. We zien hem vanuit oudere 
dennen- en loofbossen steeds meer de 
stad in trekken. Dat geldt ook voor de 
slechtvalk die in de kerktoren in de 
Parkstraat en in de watertoren van 
Scheveningen broedt. Sperwers trek-
ken in heel Europa de steden in. Daar 
zoeken ze hun heil in parken, op kerk-
hoven en in verwilderde stukken 
groen. Ze houden van bosranden, zodat 
ze vrij op het nest kunnen aanvliegen. 
Dat verklaart mogelijk ook de gekozen 
nestlocatie aan de rand van de Japanse 
Tuin. En nu maar hopen dat onze stads-
ecologe – ze heeft de geruststellende 
naam Ellen Vogelaar – in haar afwegin-
gen rond de openstelling van de 

Japanse Tuin niet alleen de broedperi-
ode, maar ook de tijd die het kost om de 
uitgevlogen jongen tot zelfstandigheid 
op te voeden, betrekt. Een aandachts-
punt voor de commissie Groen van de 
Wijkvereniging Benoordenhout. 

Foeke Zeilstra

Buurtvogels
Broedende vogel houdt Japanse Tuin dicht... 

Japanse Tuin, foto Takeaway

Ingang Japanse Tuin april '22 

Marguerite Mary 'freule Daisy' Barones van 
Brienen van de Groote Lindt

Sperwer, foto Boudewijn Schreiner
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In deze serie maken we een literaire 
tocht door de buurt. Ton van Rijn be-
spreekt zes boeken die zich, al dan 
niet gedeeltelijk, afspelen in onze 
wij. Het is immers leuk om te zien 
hoe je eigen omgeving voorkomt in 
het werk van bekende schrijvers. 
Vandaag deel twee: Pim Hofdorp.

Pim Hofdorp is een pseudoniem van 
Wilhelm Gustave Kierdorff (4 februari 
1912 - 9 juni 1984). Onder deze schuil-
naam schreef hij vanaf 1959 een stuk of 
achttien politieromans, die zich steeds 
afspelen in een ander deel van Den 
Haag en waarin commissaris Aremberg 
de hoofdrol speelt. In Holle ogen van de 
herfst (1975) logeert Hofdorps speur-
der, commissaris Aremberg, bij zijn 
dochter en schoonzoon. Het echtpaar is 
kort geleden uit Tilburg verhuisd naar 
de Van Ouwenlaan. Aremberg, aan va-
kantie toe, is door zijn chef een poosje 
op non-actief gesteld en dat komt hem 
wel goed uit, want zijn vrouw Carolien 
ligt in ziekenhuis Bronovo voor een 
operatie. Uiteraard wordt Aremberg 
toch weer betrokken bij een moordzaak 
in de wijk, want ‘hij kan het speuren 
niet laten’. De misdaad speelt zich dit-
maal in hoge oliekringen af en wordt 
van hogerhand in de doofpot gestopt. 
Maar de integere Aremberg is het daar-
mee niet eens en met behulp van zijn 
beide kleinkinderen, lost hij, tegen de 
zin van zijn chef, de misdaad op. 
Halverwege het verhaal maakt hij een 
wandeling door de wijk met zijn twee 
kleinzoons, een tweeling. Ze mogen 
terug met de bus.

‘Dus ging het nu weer terug naar 
Oostduin en dan het Goetlijfpad langs - 
dat bijna donker verscholen lag in een 
schaduw van aan de éne kant onder de 
aarde weggewerkte oorlogsbunkers en 
aan de andere zijde de hoge steilwand 
van het machtige Shellgebouw. Veel be-
langstelling bleken de jongens daar ech-
ter niet voor te hebben. Waren zij nu ook 
moegespeeld? Of nog steeds onder de 
indruk van het gebeurde van straks? 
Maar op de Oostduinlaan, bij de bus-
halte, kwamen de tongen toch weer los, 

nu met verbaasde vragen over het inder-
daad wel merkwaardige bouwsel, waar 
zij nu de komst van de bus moesten af-
wachten. Het was in zijn soort, hier aan 
een alledaagse Haagse laan ook wel iets 
unieks! Deze Mobarak-moskee met zijn 
kleurrijke middenfaçade en met blad-
goud beklede minaretjes! De volkomen 
fantasieloze vleugels van het bouwwerk, 
die vermoedelijk nog herinnerden aan 
het bijna kleinburgerlijke of althans heel 
erg Hollandse verleden ervan schenen 
de jongens niet eens te zien, alleen de 

merkwaardige voorgevel ervan maakte 
prompt weer de tongen los. 'Wat is dát 
Opa?' luidde de vraag uit twee monden. 
En Opa Aremberg begon uit te leggen, 
dat hier een kerk stond voor mohamme-
danen. Een van de twee in Nederland!’

Ton van Rijn

Het Benoordenhout in de letteren
Pim Hofdorp
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De Mobarakmoskee aan de Oostduinlaan, 1972. Fotobureau Thuring, 
collectie Haags Gemeentearchief.
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Niemand weet meer dat Marius (Maas) 
van der Feen (1888-1971) viermaal 
tenniskampioen van Nederland is ge-
weest in een tijdperk dat Nederland op 
het wereldtoneel goed meespeelde. 
Ook zijn prestaties op organisatorisce 
en juridisch gebied zijn vergeten. In 
1938 werd hij benoemd tot erelid van 
de NLTB. Hij nam deel aan de 
Olympische Spelen van Parijs en 
speelde op Wimbledon. Hij versloeg 
wereldtoppers. 

Op zijn vijftiende begon Van der Feen 
met tennissen in Rotterdam op een 
baan gemaakt van vergruisde sintels 
van steenkool. Na een paar jaar ver-
huisden zijn ouders naar Den Haag 
waar zijn tennisleven pas goed begon. 
Tennis was zijn grote passie. Het ge-
voel dat je al rennend een bal kan 
slaan, zo dat die precies landt op de 
plek waar je hem wilt hebben, kan on-
geneeslijk verslavend zijn. Van der 
Feen heeft zich voor die verslaving 
nooit laten behandelen, want tot op 
zeer hoge leeftijd bleef hij de tennis-
baan van Park WW frequenteren. In 
1958 verscheen er zelfs een krantenar-
tikel over de toen zeventigjarige ten-
nisser. Daarin werd met ontzag gespro-
ken over het verschijnsel dat hij op die 
leeftijd geregeld een vijfsetter speelde. 

De eerste krantenberichten over zijn 
prestaties dateren uit 1906. In dat jaar 
had het Haagse restaurant De Boschhek 
een viertal tennisbanen laten aanleg-
gen. Om daar ruchtbaarheid aan te 
geven, werd een tennistoernooi geor-
ganiseerd. Later zou De Boschhek uit-
gebreid worden met een hotel, kegel-
banen en een groter tennispark en 
omgedoopt worden tot Chateau Bleu. 
De lange dunne Van der Feen met het 
hoge voorhoofd en al op jonge leeftijd 
wijkende haargrens dolf het onderspit 
in de finale tegen ene F. Elix. In die tijd 
was het niet ongebruikelijk dat spelers 
een pseudoniem gebruikten. Sommigen 
vonden het gênant dat hun naam in de 
krant kwam. Dat zou hun carrière als 

ambtenaar in gevaar kunnen brengen. 
Hoogstwaarschijnlijk ging het hier om 
jonkheer Felix von Heyden. Hij was een 
prima speler die later het pseudoniem 
Jansen ging gebruiken, vermoedelijk 
omdat F. Elix te doorzichtig was. 

Bij de nationale kampioenschappen 
van 1912 haalde Van der Feen de fi-
nale. Daarin moest hij zijn meerdere 
erkennen in een wonderkind, de zes-
tienjarige Arthur Diemer Kool. Die was 
uit het niets op komen zetten, nadat hij 
twee jaar lang uitsluitend had geten-
nist met zijn mentor, de tien jaar ou-
dere Gerard Scheurleer. Van der Feen 
had zich hiermee in de vaderlandse top 
genesteld.

In de Sportkroniek van 30 juli 1913 
werd Van der Feen naar aanleiding van 
zijn uitmuntende optredens in de lan-
denwedstrijden tegen Duitsland en  

Oostenrijk dan ook treffend beschre-
ven: ‘Zolang zijn racket bij de bal kan 
komen, wordt deze met zekerheid terug-
gezonden, en wanneer de ander bij het 
net komt dan eerst begint hij zijn ‘draai’ 
te krijgen en de kalk van de zijlijnen gaat 
eraan!’ Vlak daarna schreef hij de meest 
begeerde titel van Nederland voor het 
eerst op zijn naam. Nationaal kampioen. 
Er zouden nog drie titels volgen. In die 
tijd werd nog niet gewerkt met een sys-
teem waarbij de beste spelers geplaatst 
werden. Topspelers konden in de eerste 
ronde al elkaar tegenkomen. Zo ook bij 
deze kampioenschappen. Zijn eerste 
ronde was beduidend zwaarder dan de 
finale! 

Tennisbanen Waalsdorp
Na zijn diensttijd trad Van der Feen in 
dienst van de gemeente ’s-Gravenhage. 
In zijn fotoalbum dat ons kortgeleden 
onder ogen kwam, zien we een foto van 
hem en zijn vrienden uit 1917 op een 
tennisbaan in een duinpannetje met het 
onderschrift ‘tennisbanen Waalsdorp’. 
Waar hebben die banen gelegen? Van 
Waalsdorp was namelijk tot dusver al-
leen het hockeyveld bekend, gelegen 
naast het landgoed Clingendael. Een ad-
vertentie uit april 1919 bracht uit-
komst. Die gaf aan dat er nog banen ge-
huurd konden worden op de Waals-
dorperweg 1. Dat is de plek waar nu de 
voetbalvelden van KSD Marine liggen, 
de mooiste van Den Haag, achter de 
voormalige kazerne waar nu het 
Internationaal Gerechtshof is. Met zijn 
tennisclubje maakte Van der Feen fiets-
tochtjes en andere uitjes. Het is dus 
aannemelijk dat hij op Leimonias 
speelde voor de training en met vrien-
den voor de gezelligheid. Hij tenniste 
onverdroten voort en schreef menig 
toernooi op zijn naam. Hij moet een 
vloedgolf van wisselbekers mee naar 
huis hebben genomen. In 1918 volgde 
een nieuwe nationale titel. 

In een landenwedstrijd tegen Engeland 
speelde hij zo goed dat hij de internati-
onale pers haalde. Hij kwam uit tegen 

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XLI
Maas van der Feen, de grootste onbekende tenniskampioen
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Randolph Lycett, een van de beste dub-
belspelers ter wereld met uiteindelijk 
zes Wimbledontitels op zak. Lycett had 
kort daarvoor de enkelspelfinale van 
Wimbledon gehaald. De man was dus 
een aanvallende speler die uitmuntend 
uit de voeten kon op de snellere 
baansoorten. Maar Van der Feen was 
hem de baas. Op de stand van één set 
beiden en een 5-2 voorsprong voor de 
Engelsman gaf de betere conditie van 
de Hollander de doorslag. Hij wist de 
set nog binnen te slepen. Dat gaf Lycett 
de genadeklap. Het was een prestatie 

die door de hele Britse pers met verba-
zing werd bekeken. De Engelse topjour-
nalist en auteur Wallis Myers schreef 
over hem: ‘He is a steady player but his 
volleying is indecisive and especially 
his overhead. He plays the safe game 
but has a stout heart and uses the drop-
shot to good effect.’ 

Omstreeks 1932 verhuisde hij naar de 
Bachmanstraat in het Benoordenhout. 
In deze wijk zou hij tot zijn overlijden 
blijven wonen op verschillende plek-
ken, zoals aan de Jozef Israëlslaan en 

later de Pieter Meinerstraat. Tennispark 
WW was dichtbij. Daar speelde hij ook 
erg vaak. Enige tijd was hij zelfs secre-
taris van een klein clubje op dat park. 
Na een kort sterfbed overleed Maas van 
der Feen. Het motto waarnaar hij zijn 
leven had ingericht was afkomstig uit 
Shakespeare’s Hamlet: ‘Give me that man 
that is not passion’s slave.’ 

Theo Bollerman

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 gewoon voor een 
goede kop koffie. Check onze site voor 
de meest actuele informatie (Evitalokaal.
nl). Hieronder een greep uit het aanbod: 

Lezing 20 juli – Zelfredzaamheid bij 
het ouder worden 
Veroudering en ziekten als dementie lei-
den tot verandering in het dagelijks func-
tioneren. Welke aanpassingen kunt u doen 
om veiligheid en zelfstandigheid in en om 
het huis zo lang mogelijk te behouden? 

Spreker: Monique Veltman, ergothera-
peut Veltman & Span
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Lezing 20 September – Veerkracht en 
veroudering  
Bij ouderen komen vaak meerdere ge-
zondheidsklachten tegelijk voor die 
samen iemands kwetsbaarheid bepa-
len. Hoe wordt dit onderzocht? Welke 
vervolgstappen zijn dan mogelijk? En 
hoe kunt u zo lang mogelijk vitaal en 
zelfredzaam blijven?

Spreker: drs. Sandra Raaijmakers, in-
ternist ouderengeneeskunde HMC 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Wekelijkse activiteiten
Bij ons kunt u onder andere wekelijks 
schilderen (woensdagmiddag 13.30 – 
15.30 uur), u aansluiten bij de wandel-
club (maandagmiddag van 15.30 – 16.30 
uur), Tai Chi volgen (dinsdagmiddag 
16.00 – 17.00 uur) of de sociëteit bijwo-
nen. Maar wij bieden meer en vaak ook 
nieuwe activiteiten voor u. Voor het ac-
tuele en complete aanbod kijkt u op 
onze website (www.evitalokaal.nl), 
maar loopt u ook gerust binnen voor in-
formatie of een praatje!  

Ontmoetingsgroep Verder na Verlies 
‘Verder na Verlies’ is een ontmoetings-
groep voor iedereen die recentelijk een 

dierbare verloren heeft. Tijdens de bij-
eenkomsten, geleid door Mieke Roe-
lands, is er ruimte voor uitwisseling van 
ervaringen en worden diverse aspecten 
van rouw toegelicht. Ook worden er 
praktische handvaten aangereikt ter on-
dersteuning en zelfzorg. Mieke Roelands 
is zorgverlener bij Evita Zorg en daar-
naast mindfulness- en yogadocente. De 
groep komt bij elkaar elke 3e vrijdag van 
de maand van 10.00-11.30 uur (20 mei, 
16 juni, 15 juli en 19 augustus). Bijeen-
komsten zijn kosteloos, maar wel graag 
van tevoren aanmelden (zie onder). 

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

Zorg in de wijk
Actief in eigen wijk met Evita Lokaal
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Op een clubavond van Redubeth pakken de spelers de volgende kaarten op:

Met 1 punt past Oost; ook Zuid past. West heeft een echte SA met een puntje te 
veel om 1SA te openen maar opent toch 1SA. Noord past. Oost voelt de bui al han-
gen; de kans is groot dat partner nooit aan de overkant kan komen en dan is 1SA 
kansloos. Hoewel 2© om ª vraagt biedt Oost toch 2© om na 2ª van zijn partner 
3© te bieden. Na de 3© van Oost volgt West met 3SA.

Oost realiseert zich dat 3SA niet goed gaat aflopen. 4¨ betekent bij OW azen vra-
gen en kan dat daarom niet bieden. Met de 3SA van West weet Oost dat het aan 
tophonneurs bij West redelijk op orde moet zijn.  

Als de © niet al te gek bij NZ verdeeld zitten, beperkt het verlies zich tot maximaal 
één slag in © en West moet ook mooie ¨ hebben om 3SA te kunnen bieden. Met 1 
of 2 verliezers in ¨ en een tophonneur in « en ª komt 5© in zicht. Oost biedt 
aldus 5© ruiten! 3x pas volgt.

Zuid komt uit met «9. Oost ziet in een oogopslag dat als er slechts 1 © slag wordt 
afgegeven aan NZ, 5© wordt gemaakt. Na «A volgt ©A en valt ©V. Oost geeft alleen 
©H en ¨A  af aan NZ en daarmee is 5© gemaakt!

5©C levert een 100% score op. Doordat de meeste West spelers met 1¨ openen 
krijgt Noord de kans om de mooie ªkaart aan te geven en is 2ª door NZ het meest 
geboden contract.

Zo zie je, met slechts 1 punt in je hand kan bridge toch enerverend zijn. Dat maakt 
het spel zo leuk!

Reageren?
Mail redubeth@gmail.com.
Bridgeclub Redubeth (3021.bridge.nl), gevestigd in Benoordenhout.

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

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding

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

N
OW

Z

« VB32
ª H87654
© V
¨ A2

« T
ª 3
© BT9864
¨ T7543

« A64
ª AB2
© A75
¨ HVB8

« H9875
ª VT9
© H32
¨ 96

Enige tijd geleden heeft de redactie van 
het wijkblad ons gevraagd periodiek 
een bridgestukje voor het wijkblad te 
schrijven. Nu de Covid-beperkingen 
achter ons liggen (en hopelijk wegblij-
ven) en Redubeth, een van de twee 
bridgeclubs die het Benoordenhout 
rijk is, weer volop bridget, voldoen we 
met alle plezier aan het verzoek van 
het wijkblad. 

Doorgewinterde bridge-enthousiasten 
weten waar ze terecht kunnen voor 
bridge-artikelen om hun spelpeil te 
verfijnen. Daar hoort het Wijkblad 
Benoordenhout niet bij. We hopen met 
name de latente bridgetalenten in de 
wijk en omgeving met een eenvoudig 
stukje (weer) enthousiast te maken om 
bridgen (weer) op te pakken. We gaan 
er wel van uit dat de basisspelregels 

bekend zijn. We zullen verslag te doen 
van echte spellen die leden van 
Redubeth recentelijk hebben gespeeld. 
Hierbij onze eerste bijdrage. We wen-
sen u veel leesplezier.

Reageren?
Mail naar redubeth@gmail.com
Bridgeclub Redubeth (3021.bridge.nl), 
gevestigd in het Benoordenhout 

Spellen
Nieuwe Bridgequiz
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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!

Een eindspelstelling dit keer. Wit staat een kwaliteit voor, maar de 
zwarte pion op a2 is natuurlijk heel gevaarlijk. Zwart speelt en wint.  

Oplossing probleem 176: 1.Dxf7+! en zwart gaf op wegens 1… 
Kxf7 2.Ld5+ Kf8 3.Phxg6+! hxg6 4.Pxg6mat (Mastrovasilis-Nikolov, 
Griekenland 2021)

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 177                                              Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 177 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+R+l+p+p' 
6-+-vl-+p+& 
5+-+L+-+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3zp-+-+-zP-# 
2-+-+-mK-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Een eindspelstelling dit keer. Wit staat een kwaliteit voor, maar de zwarte pion op a2 is 
natuurlijk heel gevaarlijk.  Zwart speelt en wint.  
 
Oplossing probleem 176: 1.Dxf7+! en zwart gaf op wegens 1… Kxf7 2.Ld5+ Kf8 3.Phxg6+! hxg6 
4.Pxg6mat (Mastrovasilis-Nikolov, Griekenland 2021) 
 
 

Te Huur / For Rent Garage
Laan van Clingendael 157

mob: 06 221 586 39

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

Bestuur
Voorzitter
André van den Heuvel
voorzitter@wvbn.nl

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

Communicatie
Deirdre Schuitemaker
communicatie@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 Vriens-de Charro  
joe@wvbn.nl

Internationals
Evangelia Avloniti
joe@wvbn.nl

Evenementen
Eva Slootweg
evenementen@wvbn.nl

Jeugd, sport en vrijwilligers
Eva Slootweg 
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
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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


