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Wilt u dit 
gevoel ook?

Nieuwsgierig naar onze verkoopstrategie?
Bel voor een afspraak!

Altijd meer dan je verwacht!

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

Op de omslagfoto, die eind september werd genomen, zijn de eerste 
herfstblaadjes al zichtbaar. Tegen de tijd dat u dit blad in handen heeft, 
zullen de bomen in onze wijk alweer bontere kleuren hebben. Altijd 
een fraai gezicht, maar deze voorbode van de naderende winter zal ve-
len van ons ook zorgen baren: dalende temperaturen, terwijl de ener-
gieprijzen stijgen.

Des te meer loont het de moeite om te zoeken naar manieren om ener-
gie te besparen en zelf op te wekken. Ook in dit nummer leest u hoe 
DuurSaam Benoordenhout u hierbij op weg kan helpen. Gelukkig biedt 
deze editie ook perspectief op de mooiere kanten van het wintersei-
zoen, met aankondigingen van een bezoek van Sinterklaas en zelfs een 
eerste Kerstconcert. 

In het oktobernummer vindt u voorts weer nuttige informatie over 
onze wijk, zoals de ontwikkelingen rond Bronovo en de komst van een 
nieuwe flexbus. En als altijd zijn er zijn ook interessante wetenswaar-
digheden, zoals de geschiedenis van de wijk Uilennest, het Huis van 
Annelies en de oorsprong van het biljart. In de serie over het Benoor-
denhout in de letteren zijn deze keer het Renswoudehuis en het Jozef 
Israëlsplein de hoofdrolspelers.

Ik wens u een mooi najaar toe, met veel warmte van de mensen om u heen!

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

    
Advertenties 

voor tarieven en afmetingen mail naar 
Mirjam Kroemer - mirjam.kroemer@wvbn.nl

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

   
   Benoordenhoutjes 

€ 50,- voor maximaal 30 woorden

Deadline advertenties en kopij
wijkblad nr. 6 - 7 november 2022

verspreiding - medio december 2022
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Georgia Regnault

Opmaak
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De Bakery, Willem Royaardsplein 24
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Het Wijkblad heeft getracht alle rechthebbenden 
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Telefoon: 070 356 68 00    |    info@vbwnotarissen.nl    |    Koninginnegracht 23, 2514 AB Den Haag    |    www.vbwnotarissen.nl

Familierecht • Ondernemingsrecht • Onroerend goed

De kracht van vertrouwen 
maakt onrust tot rust

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



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 20225

In het Benoordenhout neemt men 
zelf de regie en heeft men een eigen 
‘Wijk Warmte Visie’ ontwikkeld, zie 
duursaambenoordenhout.nl. Directeur 
energietransitie van de gemeente Den 
Haag Marco Zeeman, voorzitter van 
Stichting Duursaam Benoordenhout 
Evert van Holthoon, bestuurslid van 
deze stichting Rogier Groeneveld en ik 
hadden onlangs een constructieve bij-
eenkomst over woningverduurzaming, 
de rol van de gemeente en partijen als 
Stedin hierbij. Onze wijk, met veel voor-
oorlogse bouw en een aanzienlijk per-
centage eigen woningbezit, vraagt om 
maatwerk, terwijl sommige aspecten 
juist efficiënter en economischer geor-
ganiseerd kunnen worden. In het wijk-
blad van december 2022 volgt meer 
over deze voortvarende aanpak.

Verbondenheid
Het gaat om ‘zorg voor verbondenheid’ 
volgens professor Jenny Gierveld, onder-
zoeker naar eenzaamheid. Zij spreekt 
hierover tijdens een door Platform 
Benoordenhout georganiseerde thema-
middag voor senioren. Vertegenwoor-
digers van zorg- en welzijnsinstellingen, 
de wijkvereniging en andere vrijwilli-
gersorganisaties werken samen binnen 
dit platform ter bevordering van sociale 
cohesie in de wijk. Deze middag is er te-
vens een informatiemarkt over hoe men 
zo vitaal mogelijk zelfstandig thuis kan 
blijven wonen. U bent van harte welkom 
op woensdag 26 oktober a.s. van 14.00 
tot 16.00 uur in het Provinciehuis, zie 
wvbn.nl. 

Een spontane ontmoeting met een wijk-
genote deed mij de gevolgen van Covid 
weer eens voelen. Diverse sociale groe-
pen vielen uiteen en ieder ging zijn 
weg, waardoor velen nog altijd sociale 
aansluiting missen. Er wordt nog en 
wellicht steeds meer eenzaamheid erva-
ren, ook juist nu de wereld voor menig-
een weer ‘genormaliseerd’ is. Dit soort 
gesprekken bevestigt de noodzaak om 
te zorgen voor een laagdrempelige 

ontmoetingsplek in onze wijk waar 
ruimte is om elkaar te vinden, kortom, 
een bibliotheek!

Bibliotheek
Bijna de helft van de Nederlanders be-
zoekt regelmatig een bibliotheek (on-
derzoek, 15 februari 2022, lezen.nl). Het 
is een faciliteit die bijdraagt aan per-
soonlijke ontwikkeling, een plek waar 
men informatie vindt, leest, elkaar treft 
en kennis kan maken met kunst en cul-
tuur. Steeds belangrijker is ook de functie 
van het aanbieden van taal- en digivaar-
digheidscursussen (nieuwsbrief, 1 maart 
2021, bibliotheeknetwerk.nl), zodat men 
autonomie kan behouden in een steeds 
verder digitaliserende samenleving. Een 
passende invulling voor het Benoorden-
hout is de combinatie van bibliotheek 
met welzijn.

Graag wijzen wij u erop dat de WijkCafé-
tijden zijn vervroegd naar 17.00 tot 

19.00 uur. Tot ziens op elke eerste don-
derdag van de maand. Voor de (roule-
rende) locatie, zie wvbn.nl.

Ten slotte nodigen wij onze leden graag 
uit voor de algemene ledenvergadering 
op donderdag 17 november 2022 om 
20.00 uur. Bent u (nog) geen lid maar wel 
geïnteresseerd, word dan voor € 12,50 
per jaar lid van de wijkvereniging (mail 
leden@wvbn.nl) en u bent ook van 
harte welkom bij deze ALV in het 
ANWB-gebouw.

André van den Heuvel 

Van de voorzitter

 foto 070fotograaf
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In de februari-editie van dit wijkblad 
informeerden wij u over de komst 
van innovatief vraaggestuurd open-
baar vervoer voor het Benoordenhout 
waarmee een passende oplossing 
wordt gezocht voor de opheffing van 
buslijn 18. In dit artikel informeren 
we u graag over de voortgang. Want 
de bus, die als werktitel de ‘Haagse 
Hopper’ heeft, komt er binnenkort 
aan. 

Nog enkele feiten op een rij uit het arti-
kel van februari van dit jaar:

• Sinds augustus 2021 is de wijkver-
eniging samen met ROVER en wijkge-
noten van het Uilennest in gesprek met 
de gemeente en de Metropool Regio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) om te 
zoeken naar een passende oplossing.

• De gemeente schakelde een mobili-
teitsmakelaar van MRDH in om te hel-
pen en die kwam – na het bestuderen 
van diverse gegevens en stukken - met 
het voorstel van de Flexbus.

• De Flexbus is een bus voor acht per-
sonen met een professionele chauffeur 
die frequent rijdt. De bus rijdt binnen 
een bepaald afgesproken gebied de 
snelste route. Dat is de route waar pas-
sagiers staan. Die kunnen kort van te 
voren hun busrit reserveren via een 
app of telefonisch. Met slimme tech-
niek wordt vervolgens de meest effici-
ente route gereden en kunnen de pas-
sagiers op de app volgen waar de bus 
rijdt en wanneer deze bij hun halte 
komt. 

• In november 2021 heeft het college 
van burgemeester en wethouders geld 
gereserveerd voor deze pilot van drie 
jaar. De gemeente betaalt de helft van 
de kosten en de MRDH betaalt de an-
dere helft. In totaal gaat het om 1,2 mil-
joen euro.

• Eind 2021 kwam de wijkvereniging 
met een voorstel voor de haltes. Dat 
voorstel was gebaseerd op de uitkom-
sten van het vervoersonderzoek dat in 
2019 is uitgevoerd (met meer dan 900 
respondenten). Het voorstel telde twaalf 
haltes; negen haltes in het Benoorden-
hout (in de buurten Uilennest en de Van 
Hoytemastraat en omgeving) en drie 
haltes buiten de wijk (onder meer het 
centrum). 

Sinds begin dit jaar hebben de ge-
meente Den Haag en de mobiliteitsma-
kelaar van de MRDH niet stilgezeten. Ze 
hebben het programma van eisen voor 
het vervoer nader uitgewerkt. Ze zijn 
op zoek gegaan naar een partij die voor 
de slimme techniek (in de bus en via de 
app) kan zorgen zodat de bus zo effici-
ent mogelijk rijdt en de gebruiker zo 
goed mogelijk geïnformeerd wordt. En 
ze zijn op zoek gegaan naar een bedrijf 
dat de exploitatie van de bus gaat ver-
zorgen. Dat is inmiddels gelukt. HTM 
zal de ‘Haagse Hopper’ verzorgen met 
de techniek van de Routing Company.

Op dit moment kijken betrokkenen op-
nieuw naar de haalbaarheid van de 

voorgestelde haltes. Ook wordt gestart 
met het aanschaffen van de bus en de 
voorbereidingen om de bus met de 
nieuwste techniek uit te rusten. Zodra 
die stappen klaar zijn kan het snel gaan. 
Het streven is een start in januari 2023. 
Maar voordat de bus gaat rijden, komt 
er ook een informatiebijeenkomst voor 
wijkgenoten. Naar verwachting zal die 
bijeenkomst in november of december 
a.s. plaatsvinden in onze wijk. Zodra we 
daar meer over weten, informeren we u 
vanzelfsprekend via onze communica-
tiekanalen.

De wijkvereniging is blij met de voort-
gang die gemaakt is en kan niet wachten 
op de komst van deze innovatieve bus  
met als werktitel de ‘Haagse Hopper’. 
Wij hopen u ook, en mocht u een betere 
naam voor deze innovatieve bus weten, 
dan horen we dat graag zodat we hier 
nog iets mee kunnen. Stuur ons dan een 
mail via: ro@wvbn.nl.

Commissie Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening
Haagse Hopper komt er aan
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Bronovo langer open, geen oplossing
Ondanks de grote demografische, 
verkeerstechnische en financiële ont-
wikkelingen blijft de raad van be-
stuur van het HMC bij haar ‘tweezie-
kenhuizenplan’. Dat het Bronovo tot 
2030 openblijft, is geen verbetering 
van de lange-termijn-vooruitzichten. 
Onze zorgen delen wij in dit artikel. 

Bevolkingsgroei en vergrijzing 
De wijkvereniging heeft via de Haagse 
wethouder volksgezondheid een demo-
grafisch onderzoek, inclusief medische 
(zorg)aspecten, afgedwongen.1 De uit-
komsten uit dit zogenaamde ‘Feitenboek 
Haaglanden’ (januari 2022) bevestigen 
onze zorgen. Een bevolkingsgroei van 
20 procent met dubbele vergrijzing 
(meer, steeds oudere, ouderen die veelal 
alleen wonen). Dementie wordt de 
grootste doodsoorzaak naast de toe-
name van andere aan leeftijd gecorre-
leerde ziekten. De thuiszorgcapaciteit 
vermindert sterk en de mantelzorg 
neemt tot 2030 met één derde af. Nu kan 
het HMC-Westeinde dagelijks al dertig 
patiënten niet verantwoord ontslaan. 
Nog minder opvang thuis zorgt voor nog 
meer ‘verkeerde bedden’. 

Verslechterde bereikbaarheid 
Westeinde
De bevolkingsgroei en het gemeentebe-
leid om het Centrum, de Mauritskade en 
de Laan Copes van Cattenburch autoluw 
te maken, versterken de slechte bereik-
baarheid van het Westeinde, zeker als 
acuut-traumaziekenhuis. Aan de noord-
zijde moet al het autoverkeer naar het 
Westeinde via het Hubertusviaduct. Aan 
de zuidzijde is de Vaillantlaan nu al ver-
stopt. Daar komt bij dat de parkeergele-
genheid van het Westeinde te beperkt is 
en blijft vanwege tien jaar verbouwing. 

Huisartsenzorg steeds 
groter probleem
De huisartsenspoedzorg aan de noord-
zijde van Den Haag is onvoldoende ge-
waarborgd. De voorgenomen sluiting 
van het Bronovo vormt een bedreiging 
voor bereikbare tweedelijnszorg en 
voor de zorg voor kwetsbare ouderen. 
Dat geldt voor heel Den Haag. Zeker 10 
procent van de Haagse inwoners heeft 
geen huisarts. Het tekort van dertig 

huisartspraktijken komt neer op zo’n 
60.000 inwoners. Toch wordt er (con-
form landelijk beleid) steeds meer zorg 
naar de huisarts overgeheveld. De 
klachten en demonstraties van de huis-
artsen spreken boekdelen. De oplos-
sing wordt in de HMC-plannen vooral 
gezocht in IT-vernieuwingen. Daarbij 
wordt onvoldoende rekening gehou-
den met de 25 procent laaggeletterden 
en de 200 verschillende nationaliteiten 
in Den Haag, met het ontbreken van fi-
nanciële middelen voor IT bij delen 
van de bevolking en het verlies van het 
vermogen om IT te gebruiken bij oude-
ren. De zorg voor deze groepen zal, 
voorspelbaar, duidelijk achteruitgaan.

HMC maakt nauwelijks winst 
De HMC-inkomsten lopen jaarlijks terug. 
Slechte bereikbaarheid en lange wacht-
lijsten zorgen voor een flink verlies van 
patiënten in het verzorgingsgebied. Er 
is nauwelijks winst en de kosten stij-
gen. We lichten één kostenpost uit: de 
verbouwing. KPMG berekende in 2018 
voor de gehele verbouwing (tot 2035) 
€ 300 miljoen. Nu blijkt voor alleen de 
eerste fase tot 2030 € 421 miljoen 
nodig. Echter, berekeningen van de 
Stichting ‘Houd Bronovo Open’2 laten 
zien dat voor de eerste fase de € 500 
miljoen zal worden overschreden. 
Daarbij zijn de forse stijging van de 
bouw- en energiekosten en de rente-
stijgingen beperkt meegenomen. De 
HMC-adviseurs strijken een onbegrij-
pelijke 17% van de bouwkosten op, 
een perverse ‘zo doorgaan’-prikkel van 
ruim € 100 miljoen. 

Een beter en kostenbesparend 
alternatief
De wijkvereniging en Stichting ‘Houd 
Bronovo Open’ pleiten voor de geplande 
basisziekenhuiszorg in het Bronovo; 
voor de top- en acute zorg in een klein, 
nieuw, goed bereikbaar ziekenhuis en 
op locatie Westeinde een gezondheids-
centrum. Dat is sneller, beter, goedko-
per en efficiënter door het scheiden van 
acute en geplande zorg. De heer de 
Groot, CEO ziektekostenverzekeraar 
DSW, stelt: ‘We zullen het Bronovo in de 
toekomst keihard nodig hebben.’ Ons 
verzoek aan de Haagse gemeenteraad: 
behoud in ieder geval gezien boven-
staande de zorgbestemming van het ge-
hele Bronovo(terrein).

Het HMC neemt met het ‘tweezieken-
huizenplan’ onzes inziens een onver-
antwoord groot risico voor de zorg en 
de zorgkosten.

Willem Beaumont, 
arts Maatschappij en Gezondheid NP
Bestuurslid Wijkvereniging 
Benoordenhout

1 HMC ging uit van 0% bevolkingsgroei, de 
Wijkvereniging gaat uit van 100.000 inwoners 
extra (bijna 20%) in Den Haag tot 2040 en en-
kele 10.000 extra inwoners in de randgemeenten 
aan de noordzijde van Den Haag. Het Feitenboek 
is te vinden op wvbn.nl.

2 De brief van Stichting ‘Houd Bronovo Open’ 
staat op vwbn.nl
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Oog voor wat telt

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

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.

13 oktober 14.00-16.00 uur  Tijd voor Kunst! Themamiddag 
Tijdens deze inspirerende middag staan een aantal beroepen in de 
kunst centraal. Doe mee met een workshop tekenen & schilderen, 
maak kennis met de Djembé als muziekinstrument of ontdek de 
schrijver in uzelf. U kunt zich bij de receptie van Maison Gaspard de 
Coligny inschrijven voor deze creatieve workshops. 

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. 
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Wij hebben voor de komende maanden 
weer een mooi programma.  Zo gaan wij 
op 18 oktober - uiteraard - met onze 
‘eigen’ touringcar - naar Kasteel Groen-
veld in Baarn, waar we een expositie van 
Rien Poortvliet en andere kunstenaars 
bezoeken. Kasteel Groeneveld en het 
landgoed zijn zelf ook erg mooi: het kas-
teel is in 1710 gebouwd en het landgoed 
is in de Engelse landschapsstijl ingericht. 

Kunst op straat
Op 13 oktober om 14.30 uur geeft Trudi 
Noordermeer de lezing ‘De moderne bi-
bliotheek: van middeleeuws handschrift 
tot elektronische informatie, plaatsen 
voor ontmoeting, studie, co-recreatie en 
ontspanning’. Trudi was tot 1 oktober jl. 
departementshoofd bibliotheek en ar-
chief van de Universiteit Antwerpen en 
is nu weer fulltime wijkgenote. 

Vervolgens geeft kunsthistorica Marjolijn 
van Delft 10 november a.s. om 14.30 uur 
de lezing ‘De kunst ligt op straat in 
Rotterdam’. Marjolijn bespreekt vooral 
beelden die de afgelopen jaren zijn ge-
plaatst: een bonte verzameling van ver-
schillende stijlen uit de 20e en 21e eeuw.

Rode schoenen en een ‘golden boy’
Op 11 november gaan we naar Waal-
wijk, naar het Schoenenkwartier. Daar 
is in een prachtig verbouwd rijksmonu-
ment een museum over schoenen en 

leer gevestigd. Er staan schoenen uit de 
hele wereld en er is een tentoonstelling 
‘Put on your red shoes’ met iconische 
schoenen van tientallen wereldsterren. 
Het Schoenenkwartier bevat ook werk-
plaatsen.  Op 8 december a.s. gaan we 
naar de groots opgezette tentoonstel-
ling ‘Golden boy Gustav Klimt’ in het 
Van Gogh Museum. Klimt is wereldbe-
roemd vanwege zijn gouden en decora-
tieve schilderijen en sterke vrouwen-
portretten. En een bezoek aan het Van 
Gogh Museum is op zichzelf altijd al erg 
de moeite bezoek waard, vanwege de 
omvangrijke tentoonstelling van wer-
ken van Van Gogh en zijn tijdgenoten. 

Op 15 december om 14.30 uur geeft kunst-
historica Marie-Claire Valck Lucassen een 
lezing over ‘Manhattan Masters’, een 
heel bijzondere tentoonstelling met de 
mooiste werken uit The Frick Collection 
uit New York (waaronder het beroemde 
zelfportret van Rembrandt uit 1658) die 
al honderd jaar niet meer in Europa zijn 
terug geweest. Verder nemen wij elke 
maand wij deel aan een themadiner in 
Chateau Bleu. Op 17 december a.s. slui-
ten wij het jaar af met onze traditionele 
kerstlunch, ook in Chateau Bleu, die 
door onze leden al jaren hogelijk ge-
waardeerd wordt. 

Zo ziet u, er valt bij en met de CCB heel 
wat te beleven. Meer gedetailleerde in-

formatie over alle activiteiten kunt u 
vinden in onze periodieke nieuwsbrie-
ven. Deze worden onder de leden van de 
CCB worden verspreid. Ze staan ook op 
de website van de wijkvereniging. 

Onze lezingen zijn gratis voor CCB-leden. 
Niet-leden van de CCB kunnen ook deel-
nemen, tegen betaling van € 5 ter plekke. 
Geïnteresseerden in een lezing kunnen zich 
aanmelden via voorzitterCCB@wvbn.nl of 
per telefoon op 06 477 87 109. Onze ex-
cursies (met eigen bus) staan alleen voor 
CCB-leden open. Voor excursies kan men 
zich aanmelden via gpccb@kpnmail.nl of 
tel. 070 3241978, voor diners via tele-
foon op 070 310661. Alleen als u lid van 
de wijkvereniging bent of nog wordt, 
kunt lid van de CCB worden. Het lidmaat-
schap van de CCB kost € 9,50 per jaar 
(naast de contributie van € 12,50 per jaar 
voor het lidmaatschap van de wijkvereni-
ging). U kunt zich voor beide lidmaat-
schappen aanmelden bij Mirjam Kroemer. 
Daarvoor zijn vier mogelijkheden: op 
website www.wvbn.nl van onze Wijkve-
reniging, of via leden@wvbn.nl, of per brief 
naar Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den 
Haag, dan wel per telefoon 070 3240307. 

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

Gustav Klimt, Waterslangen II, 1904, Bewerkt 1906-1907, Olieverf op doek, 80 x 145 cm, Privécollectie, courtesy of HomeArt
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DuurSaam
Harry bedankt!

Bestuurslid Harry Gernaat van het 
wijkinitiatief neemt eind dit jaar af-
scheid. Hoogste tijd om hem met een 
kort interview in het zonnetje te zet-
ten en te bedanken voor al het vrij-
willigerswerk dat hij vol energie 
heeft verzet.

Waarom ben je actief geworden voor 
het wijkinitiatief?
‘Na mijn pensioen ben ik mij gaan ver-
diepen in het besparen van energie en 
het isoleren. Het Parijsakkoord zat eraan 
te komen en klimaat werd een steeds 
prominenter onderwerp. Ik wilde daar 
mijn steentje aan bijdragen door bij me-
zelf te beginnen. Ik ben gestart door mij 
te verdiepen in mijn eigen energiever-
bruik en het plaatsen van zonnepanelen 
met hulp van DuurSaam Benoordenhout. 
In april 2018 lagen de zonnepanelen op 
ons dak en toen hadden buren ook inte-
resse. Ik bood aan om tijdens ons straat-
feest mijn kennis en ervaringen te delen. 
Ik vroeg straatgenoten om hun ge-
bruikscijfers te delen, zodat ik die kon 
analyseren. De hele straat deed mee. 
Daarna heb ik mij na de eerste wijkbij-
eenkomst aangemeld als vrijwilliger. Ik 
stond aan de wieg van ‘het energiehuis’ 
en het aantrekken van vrijwilligers om 
samen vorm te geven aan de opgave die 
er lag: het maken van een Wijk Warmte 
Visie. Eind 2018 was ik trekker van twee 
werkgroepen: energie besparen (ener-
giecoaches) en energie opwekken (zon-
nepalen). Ook slaagde ik eind 2018 voor 
de cursus en was ik de eerste energie-
coach van het Benoordenhout. De teller 
staat nu op vijftien energiecoaches.’

Waar kijk je met trots op terug? 
‘Waar ik trots op ben, zijn de gesprek-
ken met wijkgenoten. Dat doen we zon-
der commercieel belang en gewoon om 
andere wijkgenoten te helpen om keu-
zes te maken. Ik zag de dankbaarheid 
en het enthousiasme en dat straalde 

weer terug. Ik ben ook trots op mijn 
medevrijwilligers en wat we met el-
kaar bereikt hebben. Tijdens mijn wer-
kende leven had ik geen weet van het 
bestaan van vrijwilligerswerk. Maar er 
ging een wereld voor mij open. De hoe-
veelheid kennis, inzet en enthousiasme 
heeft mij geraakt. Het is knap hoe het 
wijkinitiatief al die kennis heeft kun-
nen mobiliseren. Ik ben trots dat ik 
daar onderdeel van heb uitgemaakt.’

Wat heb je dan gedaan met je teams?
‘Voor zonnepanelen zijn we doorgegaan 
met wat er stond, maar we hebben het 
wel verder uitgebouwd. Bijvoorbeeld 
door het organiseren van collectieve zon-
nepanelenacties en door het maken van 
een ‘vergunningencheck’ voor wijkgeno-
ten. Met hulp van het wijkinitiatief zijn er 
al meer dan 2.000 zonnepanelen ge-
plaatst in onze wijk. Als energiecoach heb 
ik mij met mijn team ook sterk gemaakt 
voor de Haagse Energiebesparingsaanpak 
(HEBA) om de continuïteit van ons werk 
te borgen voor heel Den Haag. We begon-
nen met drie wijken en inmiddels zijn er 
elf aangesloten. De energiecoaches van 
het Benoordenhout hebben sinds de start 
al ruim 350 wijkgenoten geholpen en 25 
verenigingen van eigenaren (VvE’s).’

Wie is je opvolger en wat wil jij hem 
meegeven?

‘Eric de Graaff is al ruim twee jaar 
energiecoach en heeft de kennis, het 
enthousiasme en de tijd om het stokje 
over te nemen. Ik zou hem en het team 
mee willen geven om het begeleiden 
van VvE’s uit te bouwen. Onze wijk be-
staat voor tweederde uit VvE’s en die 
kunnen soms een lastige gesprekspart-
ner zijn vanwege de complexiteit, maar 
het is zo belangrijk om deze doelgroep 
ook te helpen. Het Benoordenhout 
heeft als enige wijk een begeleidings-
traject voor VvE’s gestart dat verder 
doorontwikkeld kan worden.’
 
Wat wil je wijkgenoten meegeven?
‘Je kunt veel doen met eenvoudige mid-
delen. Weet hoeveel energie je ge-
bruikt, ga dan isoleren - begin klein en 
denk aan het tegengaan van tocht. 
Daarna komen de grotere zaken zoals 
glasvervanging en een warmtepomp 
vanzelf. Wil je overleg? Vraag een ener-
giecoachgesprek aan!’

Naast al het vrijwilligerswerk, van 
welke plekken in onze wijk geniet je het 
meest?
‘Ik kan samen met mijn vrouw genieten 
van wandelingen in Arendsdorp, Clin-
gendael en het Haagse Bos.’ 

Wijkinitiatief DuurSaam 
Benoordenhout

Eric de Graaff (links) en Harry Gernaat. Foto 070fotograaf
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De afgelopen twee jaar organiseerde 
Duursaam Benoordenhout een col-
lectieve zonnepanelenactie om het 
wijkgenoten zo makkelijk mogelijk 
te maken om zonnepanelen te plaat-
sen. Dit jaar lukt het helaas niet om 
hier een vervolg aan te geven. We 
spraken met het zonnepanelenteam 
(Alexander Smeitz en Ton de Bruijn) 
over de reden en vroegen ze om 
terug te kijken naar de tweede actie.

Installateurs van zonnepanelen erva-
ren een topdrukte
‘De energiecrisis heeft ervoor gezorgd 
dat installateurs overspoeld worden 
door nieuwe aanvragen’, vertelt Ton. 
‘Het kan weken of zelfs maanden duren 
voordat een nieuwe aanvraag in behan-
deling wordt genomen. Dit probleem be-
reikt nu zijn hoogtepunt, juist op het 
moment dat we wilden beginnen met de 
organisatie van een derde collectieve 
zonnepanelenactie.’

‘Omdat installateurs al moeite hebben 
om hun reguliere aanvragen te verwer-
ken, kunnen ze niet ook nog deelnemen 
aan de Collectieve Zonnepanelenactie. 
De tijd en aandacht die we hiervoor van 
ze vragen is er simpelweg niet’, zegt 
Alexander. ‘We hopen dat we over een 
paar maanden een nieuwe poging kun-
nen doen. Tot die tijd raden we wijkge-
noten aan zelf bij installateurs offertes 
aan te vragen, of mee te doen aan de col-
lectieve actie van Vereniging Eigen Huis, 
die vooralsnog wel doorgaat in het 
najaar.’

Omgevingsvergunning vanwege 
beschermd stadsgezicht
Ondanks dat er voorlopig even geen 
nieuwe collectieve zonnepanelenactie 
komt, verwachten Alexander en Ton 
nog veel ondersteuning te kunnen bie-
den. ‘Bij het begrijpen en vergelijken 
van offertes en het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning kunnen we hel-
pen. Heel Benoordenhout valt onder 
beschermd stadsgezicht en dat bete-
kent dat je als bewoner een omgevings-
vergunning moet aanvragen bij de ge-
meente. Dat is best een lastig proces’, 

aldus Alexander. ‘We hebben de afgelo-
pen twee jaar veel tijd en energie ge-
stopt in het samenwerken met de wel-
standscommissie van de gemeente. Dit 
heeft voor duidelijkheid gezorgd en 
minder eisen aan documentatie. Een 
dure doorsnedetekening is nu gelukkig 
niet meer nodig.’ Sinds afgelopen juni 
kunnen buurtbewoners een gratis ver-
gunningscheck doen via de website van 
Duursaam Benoordenhout. Voor de 
meeste huizen, met name met platte en 
Haagse daken, is veel mogelijk. Ton: ‘En 
voor lastige gevallen proberen we met 
de welstandscommissie tot een goede 
oplossing te komen. Slechts in enkele 
gevallen zijn zonnepanelen helemaal 
niet mogelijk.’

Terugblik op de tweede collectieve 
zonnepanelenactie
De vorige collectieve zonnepanelenac-
tie is nu zo goed als afgerond, hoe is die 
verlopen? ‘We zijn heel tevreden’ zeg-
gen Alexander en Ton in koor. ‘We heb-
ben met Zonnefabriek een betrouw-
bare partner gevonden die installaties 
van goede kwaliteit heeft opgeleverd. 
Belangrijk is ook dat waar er proble-
men waren deze meestal snel en naar 
tevredenheid konden worden opge-
lost.’ Vergeleken met de eerste actie is 
de conversie gestegen naar meer dan 

45%. Dat betekent dat bijna de helft 
van de aanmeldingen ook daadwerke-
lijk zonnepanelen laat plaatsen. Dat is 
heel hoog voor een collectieve actie. 
Alexander: ‘Ons nieuwe proces voor 
het aanvragen van een omgevingsver-
gunning heeft hier zeker bij geholpen.’

Versnelling van de energietransitie
De stijgende energieprijzen hebben er-
voor gezorgd dat investeren in duur-
zame maatregelen zoals zonnepanelen 
en isolatie financieel nog aantrekkelij-
ker is geworden. De terugverdientijd is 
nu nog maar een paar jaar. Bewoners 
in Den Haag kunnen de energiebe-
spaarlening aanvragen, met extra ren-
tekorting van de gemeente op de regu-
liere tarieven. ‘Het goede nieuws van 
de huidige topdrukte is dat de energie-
transitie versneld wordt. En dat is 
nodig om de duurzaamheidsdoelen te 
behalen.’

Het zonnepanelenteam is bereikbaar 
voor vragen via:
zon@duursaambenoordenhout.nl

Voor advies over isolatie of warmte-
voorziening in uw huis kunt u contact 
opnemen met een van onze energie-
coaches. Dat kan via onze website 
duursaambenoordenhout.nl

Energiecrisis zorgt voor uitstel derde 
collectieve zonnepanelenactie

Alexander Smeitz (links) en Ton de Bruijn
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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
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Bijeenkomst voor Oekraïense ouderen op het tennispark van de Aeronauten

De oorlog in Oekraïne duurt voort en er 
is nog geen zicht (wel hoop!) op een 
spoedig einde. Dat betekent dat de Oek-
raiense vluchtelingen in de wijk zich 
voorbereiden op een langer verblijf. Veel 
van hen volgen inmiddels Engelse en 
Nederlandse les, de kinderen gaan naar 
school en mensen gaan aan het werk. De 
opvang vanuit de gemeente zit inmid-
dels overal vol en er zijn wachtlijsten. 
Wel merken we dat Takecarebnb mond-
jesmaat vluchtelingen plaatst bij parti-
culieren. Ook zien we steeds meer vraag 
vanuit Oekraiense vluchtelingen die 
goedbetaald werk gevonden hebben om 
zelfstandig te gaan wonen.

Engelse les en Taalmaatjes
Vanuit Benoordenhout Gastvrij wordt 
er Engelse les gegeven in het Shell-
hotel. Dit staat ook open voor mensen 
die elders in de wijk wonen. We onder-
steunen het taalonderwijs en de inte-
gratie met taalmaatjes. Dat doen we 
voor Engels en Nederlands. Wilt u zelf 

taalmaatje worden? U kunt zich hier-
voor aanmelden via oekraine@wvbn.nl.

Weggeefbeurzen
Dit najaar zullen we weer weggeefbeur-
zen organiseren voor herfst- en winter-
kleding (vooral kindermaten en dames-
kleding). 

Activiteiten voor kinderen 
en ouderen
Er worden regelmatig sportactiviteiten 
georganiseerd voor kinderen. Zo is de 
hele zomer door training geweest op 
HVV en hebben er ook een aantal 
Oekraiense kinderen meegedaan aan de 
HVV-zomerkampen. Ook voor ouderen 
wordt er tweewekelijks een sportmid-
dag georganiseerd bij Aeronauten en 
zijn er al meerdere goedbezochte kunst-
wandelingen door Den Haag georgani-
seerd. Maandelijks is er een open oude-
rencafé bij de American Women’s Club 
waar ouderen het gezellig hebben met 
elkaar. 

Werk
Oekraiense vluchtelingen mogen werken 
in Nederland. De Duinzichtkerk heeft een 
bijeenkomst georganiseerd in samenwer-
king met Shell over werken in Nederland 
waar veel interesse voor was. Inmiddels 
is ongeveer de helft van de bewoners van 
het Shell-hotel aan het werk.

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 
verrichten. We hebben een wekelijkse 
e-mailnieuwsbrief 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 email te 
sturen aan oekraine@wvbn.nl of door 
de QR-code te scannen. Houd ook de 
website van de wijkvereniging in de 
gaten en de Facebookpagina Benoor-
denhout Oekraïne.
 
Samen geven we de Oekraïense vluch-
telingen een warm welkom in het 
Benoordenhout!

Susan Cohen Jehoram

Onze wijk
Oekraiense vluchtelingen in het Benoordenhout
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL
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AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

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

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

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

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

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

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl

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

Bodyshape / BBB / Pilates / Yoga / Feel Fit Man
Buitenlessen op landgoed Clingendael

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

nu ook
Oudere Seniorenlessen

(70+)!
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Gefaciliteerd door de Gemeente Den 
Haag is op initiatief van buurtbewoner 
Arie Raats een aantal AED’s geplaatst 
in openbare ruimtes in Benoordenhout. 
Het streven is dat een vijftigtal wijkge-
noten in staat is de AED te gebruiken 
en zich aanmelden bij Hartslagnu.nl. In 
Nederland is de kans om een hartstil-
stand op goede wijze te overleven een 
op vier. Dat is een van de hoogste per-
centages in de wereld!

Wouter Verbeek heeft inmiddels twee 
cursussen gegeven aan een groot aan-
tal inwoners van Benoordenhout in het 
ANWB-gebouw. Een van de deelnemers 

vertelde dat zij vorig jaar na een hart-
stilstand door snel handelen van ande-
ren met hartmassage en het inzetten 
van een AED in leven is gebleven. Nu 
wilde zij zelf leren om een AED te ge-
bruiken. Na een cursus van twee uur 
zijn de deelnemers in staat om zowel 
hartmassage toe te passen als een AED 
in te zetten.

Op 26 oktober is er nog een laatste cur-
sus. Snel opgeven bij Wouter! 

Info@rlt-nederland.nl

René Glaser

In leven dankzij AED 

In 2019 werd begonnen met een jaar-
lijkse serie van drie orgelconcerten in 
de Duinzichtkerk. Deze concerten blij-
ken te voldoen aan de behoefte van or-
gelliefhebbers om van tijd tot tijd te ge-
nieten van het fraaie Van Vulpen-orgel. 

Op 5 november om 16.00 uur wordt 
het derde concert van dit jaar gegeven 
door Gijsbert Kok, stadsbeiaardier van 
Den Haag en Scheveningen en vaste be-
speler van de carillons van Voorschoten 
en Zoetermeer. Daarnaast is hij orga-
nist van de Abdijkerk in Den Haag - 
Loosduinen en de American Protestant 
Church in Den Haag.

Op het programma staan werken van Jan 
Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), 
Andrés de Sola (1631-1696), Sebastián 
Durón (1660-1716), Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) en Ludwig van Beet-
hoven (1770-1827).

Nu reeds van harte bij u aanbevolen!

Sam Boelens 

Orgelconcert in de Duinzichtkerk

Donderdag 11 augustus jl., op het hoog-
tepunt van de hittegolf, sloot Bridgeclub 
Redubeth de zomercompetitie feestelijk 
af. Omdat de speellocatie van Redubeth 
een gezellig en groot terras heeft, begon 
de club om met een aangeklede borrel. 
Voor een denksport als bridge is dit niet 
noodzakelijk de beste voorbereiding op 
de wedstrijd, maar onder het motto ‘ge-
zelligheid voorop’ werd het plan doorge-
zet. Ruim vijftig leden kwamen ondanks 
de tropische temperaturen naar de bor-
rel. De aankleding werd verzorgd door 
de vrijwilligers die normaliter bardienst 
draaien. Inmiddels is Redubeth weer ge-
start met de nazomercompetitie voor 

paren in twee lijnen. Mocht u belangstel-
ling hebben om ook eens een kijkje te 
nemen bij Redubeth, schroom niet en 
meld u via redubeth@gmail.com (bij voor-
keur met uw partner).

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

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

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

Lid worden van de wijkvereniging?

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

op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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We zijn allemaal wel eens gebeld door 
een ‘medewerker van Microsoft’ die 
jou weet te vertellen dat je gebruik 
maakt van illegale licenties van Micro-
soft en je vraagt wat software te instal-
leren en hun instructie volgen om het 
probleem te verhelpen. Vanmiddag 
werd ik gebeld door een Nederlands 
06-nummer en toen ik opnam begon 
iemand in het Engels te vertellen dat er 
een probleem was met mijn identiteits-
gegevens. Of ik even mijn burgerser-
vicenummer wilde geven. Een typisch 
geval van vhishing, ofwel voice phishing. 

Dit zijn enkele voorbeelden van social 
engineering. Social engineering is het 
misbruiken van menselijke eigenschap-
pen, zoals nieuwsgierigheid, vertrou-
wen, hebzucht, angst, onwetendheid en 
hulpvaardigheid, om een slachtoffer 
iets te laten doen in zijn/haar eigen na-
deel. Een goede vriendin, een drukke 
projectmanager, is onlangs slachtoffer 
geworden van de bekende Whatsapp-
fraude, waarbij ‘een vriend’ vraagt om 
tijdelijk wat geld te mogen leden. Wie 
wil nou niet helpen? Als je iemand kunt 

helpen, geeft dat een goed gevoel. Het 
heeft haar 2.500 euro gekost. Het kan 
iedereen overkomen!

Hoe vergroot je jouw weerbaarheid 
tegen deze vormen van digitale 
fraude? Hier volgen drie tips.
Tip 1: laat je niet onder druk zetten. 
Scams zoals bij die van Microsoft of zo-
genaamde medewerkers van de Belas-
tingdienst, die bellen over een uit-
staande belastingschuld die al lang 
betaald had moeten worden, hebben 
tot doel je onder druk te zetten. Ga er 
niet op in, bij twijfel bel je altijd zelf 
naar de betreffende instantie, zoals de 
Belastingdienst.  

Tip 2: lijkt het aanbod te mooi om waar 
te zijn, dan is het vaak ook niet waar. 
Trap er niet in!

Tip 3: deel geen persoonlijke data op 
verzoek van onbekenden. 

Tot slot: lees meer over social enginee-
ring op veiligbankieren.nl en bekijk ac-
tuele waarschuwingen van de fraude-
helpdesk. Medeambassadeur Jurriaan 
heeft een aantal podcasts gemaakt, o.a. 
over social engineering, zie de onder-
staande veilige QR-codes. 

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:
laat je niet foppen door social engineers

Tot 4 december 2022 is in Museum de 
Fundatie in Zwolle de KlimaatExpo ‘22 
te zien. Voor deze tentoonstelling wer-
den kunstenaars uitgenodigd om hun 
visie op klimaatverandering uit te beel-
den. Op de tentoonstelling is ook werk 
te bewonderen van onze wijkgenoot 
Jeanette Lotz. Haar ‘Recycle Flora’ 
werd, samen met 249 andere kunst-
werken, geselecteerd uit meer dan 
2.000 inzendingen. Lotz maakte het 
kunstwerk van plastic afval – inclusief 
de coronatests linksboven. Als ‘canvas’ 

gebruikte zij een oud keukendeurtje. 
Zelf zegt ze over haar werk: ‘In de 
media zien we dagelijks shockerende 
beelden van afvalbergen, maar met 
mijn doeken wil ik juist de verrassende 
kant van afval laten zien. Dit stimuleert 
een dialoog met mensen hoe ze met 
hun eigen afval omgaan. Hoe kunnen ze 
dat verminderen en als dat niet kan, 
hoe geef je het dan een tweede leven?’ 

Voor meer informatie,
zie www.museumdefundatie.nl

Fleurig afval
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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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Op een warme woensdagmiddag 
fietste ik naar de Breitnerlaan, num-
mer 98a om precies te zijn. Het huis, 
een beneden- en een bovenhuis, is al 
sinds de bouw bewoond door één en 
dezelfde familie: Van Capelleveen-
Doewes. 

Bovenstaande is de opmaat van een bij-
zonder gesprek. Ik praat met Albert van 
Capelleveen, de zoon van schilderes 
Annelies Doewes. Bij het gesprek is ook 
Paul Pronk aanwezig, hij stuurde mij 
een mail om aandacht voor Annelies te 
vragen. We zitten in een kamer die een 
donkere kleur op de wanden en plafond 
heeft, waartegen de grote doeken van 
Annelies goed uitkomen. Verder een 
grote houten tafel met leren hoekstuk-
ken, een leren kleed. Albert werkt met 
leer, dat is wel duidelijk. 

De grote doeken hebben soms een een-
voudig houten lijstje, gemaakt door 
zijn vader, maar het merendeel is zon-
der lijst. Dat vind ik persoonlijk erg 
mooi, zo zie je hoe de schilder heeft ge-
werkt. Op de doeken zijn met grote 
penseelstreken in olieverf prachtige 
bloemen geschilderd; in een vaas of zo-
maar een grote bos. Sommige doeken 
zijn gesigneerd, staat haar naam op, 
eventueel met een jaartal erachter, 
velen niet. In de kunsthandel heb je het 
dan over ‘signed all over’, oftewel de 
herkomst is duidelijk, dit kan alleen 
haar manier van schilderen zijn. 

Annelies Doewes is in 1929 in Den 
Haag geboren. Haar ouders woonden al 
in dit huis, zij waren de eerste bewo-
ners. In 1945 wordt Annelies toegela-
ten tot de schilderklas aan de Konink-
lijke Academie van Beeldende Kunsten. 
Een van haar leraren is de bekende Paul 
Citroen. In 1946 verhuist de familie 
Doewes naar Arnhem, ook daar volgt zij 
lessen, bij ‘Kunstoefening’. Vier jaar later 
trouwt Annelies met Jan J. van Capelle-
veen, journalist en theoloog. 

Vanaf 1964, de kinderen worden groter, 
pakt zij de kwast weer op, zoals je dat 
zegt. De terugkomst in Den Haag, op dit 
adres, gaat Annelies nu als beeldend 
kunstenaar werken. Annelies krijgt de 
leiding over de kinderkunstklas op de 

Koninklijke Academie. Onderricht wordt 
gegeven in de beeldende kunsten; teke-
nen, schilderen en kleien. Het is een 
groot succes; later schrijven meerdere 
leerlingen zich in bij de Academie. 
Tijdens de avondlessen bekwaamt zij 
zich vooral in het tekenen van naakt-
model. Aan dit alles komt een eind door 
bezuinigingen. 

Gelukkig is haar huis groot genoeg om 
een atelier in te richten. Vele kunste-
naars in spe volgen bij haar lessen in 
het tekenen, en later schilderen, van 
portretten en stillevens. Privé legt 
Annelies zich toe op het tekenen van 
portretten, een manier om iemand goed 
te leren kennen. Daarnaast zijn bloe-
men en landschappen een onderwerp. 
Samen met haar man reist zij veel, naar 
Spanje, Schotland en Korea; de schets-
boeken en tekenpotloden gaan altijd 
mee. Indrukken van een ver land als 
Korea inspireren. 

Rond haar zeventigste besluit Annelies 
te stoppen met schilderen. Het atelier 
wordt opgeruimd, het werk zit erop, 
zoals ze zelf vertelt. Vanaf dat moment 
gaat alle aandacht uit naar familie en 
vrienden. 

Dit jaar hebben Albert en Paul het op 
zich genomen delen van haar collectie 
te verkopen. De doeken om mij heen 
zijn dus te koop, de prijzen variëren 
rond de € 500 per stuk. U bent van 
harte welkom op dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot en met 17.00 
uur. Paul is altijd aanwezig, afgewisseld 
door Albert. Meer informatie bij Albert, 
06 53 24 11 95. 

Annelies, of mevrouw van Capelleveen-
Doewes is nog op deze wereld. Zij heeft 
er vrede mee dat haar kunstwerken 
verkocht worden. Kunst is om door te 
geven, zodat de nieuwe eigenaren er 
weer met plezier ernaar kunnen kijken. 

Willemien de Vlieger-Moll

Het Huis van Annelies
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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
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Spanje, 14 oktober 2022
 
Lieve kindertjes,

Nu de herfst weer is begonnen en de 
pepernoten in de winkels liggen, is 
Sinterklaas druk bezig om zijn mijter af 
te stoffen, zijn tabberd een sopje te 
geven en zijn staf op te poetsen. 

Ook de agenda van Sinterklaas is onder-
tussen al aardig vol aan het lopen met 
leuke afspraken in Nederland. Gelukkig 
heeft de Wijkvereniging Benoordenhout 
nog een plekje in haar agenda kunnen 
vastleggen. Op 26 november van 12.30 
tot 14.00 uur zal Sinterklaas met zijn 
paard en pieten een rondje maken door 
onze wijk. Hij start bij het Rosarium en 
rijdt dan via de Jozef Israëlslaan en de 
Weissenbruchstraat naar het Van Hoyte-
maplein. Kom je ook?

Sinterklaas komt op bezoek

Op zaterdag 10 december verzorgt het 
koor Haarlem Voices wederom het 
Festival of Nine Lessons and Carols. Tra-
ditionele Engelse kerstliederen worden 
afgewisseld met de kerstverhalen uit 
de Bijbel. Deze kerstviering, met mu-
ziek uit de Engelse choral traditie, 
vindt al vele jaren – met groot succes –  
plaats in de Paschaliskerk.

Voor het kopen of reserveren van kaar-
ten (€ 10 p.p.), kunt u binnenkort te-
recht op de website van de kerk: www.
rkdenhaag.nl of via ledenadministratie.
driekoningen@rkdenhaag.nl.
 
Zaterdag 10 december 2022, 19.30 uur, 
St. Paschalis Baylonkerk, Wassenaarse-
weg 53.

Lessons and Carols in de Paschaliskerk 

Foto 070fotograaf
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Gesprek met Josh (7) 

Wanneer ben je naar Nederland verhuisd?
'Een jaar geleden.'

Hoe vind je het hier in Den Haag?
'Het is erg leuk. Ik vind het strand leuk, ik hou 
van stranden, ik weet niet waarom. Ik hou van 
het Haagse Bos en al het andere. Het is ge-
woon een heel leuke plek.'

Spreek je Nederlands?
'Ja, vloeiend.' 

Hoe kan het dat je in één jaar vloeiend in het 
Nederlands bent geworden?
'Ik denk dat hoe jonger je bent, hoe makkelij-
ker het is om te leren. Ik spreek niet eens 
Afrikaans, wat het volgens veel mensen mak-
kelijker maakt om Nederlands te leren.'

Kun je me iets vertellen over Zuid-Afrika? Ik 
ben er nog nooit geweest.
'Het is echt een coole plek, er is veel te zien 
en te doen en het is eigenlijk de beste plek 
waar ik ooit ben geweest.'

Wat moet ik absoluut zien in Zuid-Afrika?
'Het strand. Soms is het warm, soms is het 
koud, soms zit het ertussen.' 

Wat vind je leuk om daar te doen?
'Ik snorkel, ik ga zwemmen en ik duik. En het is 
vlakbij een waterpark.'

Wat maakt iemand volgens jou interessant?
'Hmm, eigenlijk hoe ze dingen doen. Als wat ze 
doen interessant is, dan zijn ze interessant.'

Is er een persoon in je leven die echt interes-
sant is?
'Ja, mijn zusje. Ze zegt soms mijn naam, ze 
zegt soms uff; soms zegt ze mama of dada, 
tegen de verkeerde persoon! Het is niet 
logisch.'

Wat maakt iemand volgens jou dapper?
'Je kunt iemand iets dappers laten doen door 
hem te vertellen dat als hij iets doet, hij dat 
aan zijn vrienden kan vertellen. Dan zal die 
persoon het wel willen doen.'

Heb je wel eens iets dappers gedaan?
'Ja, het was de ergste dag van mijn leven. In 
Disneyland ging ik in iets super engs en toen 
ging de onderlip van de oma van mijn vriend 
bloeden.'

Hoe reageerde je?
'Ik was de hele tijd aan het schreeuwen.'

Als een vriend je zou vertellen dat hij verdrie-
tig is, wat zou je hem dan adviseren om te 
doen?
'Ik zou hem gewoon proberen op te vrolijken.'

Hoe zou je hem opvrolijken?
'Ik weet het niet. Ik zou iets grappigs doen en 
hem aan het lachen maken.'

Wie ben je over 27 jaar? 
'Ik weet het niet! Ik weet het nog niet!'

Heb je dromen over de toekomst?
'Ik wil wetenschapper worden.'

Wat doe je graag in je vrije tijd?
'Ik hou van zwemmen, ik speel graag met mijn 
zus en mijn vrienden. Ik speel graag een bord-
spel of een kaartspel.'

Wat is het leukste aan het hebben van een 
zus?
'Ik kan met haar spelen.'

En wat is het ergste?
'Als ze op je plast.'

Wat is het grappigste wat je zus ooit tegen je 
heeft gezegd?
'Yada. Ze probeerde mijn naam te zeggen, 
Yaya, en ze wilde de naam van mijn vader zeg-
gen, dada, en ze haalde het door elkaar en ze 
zei Yada.'

Evangelia Avloniti
Evangelia.avloniti@wvbn.nl
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Buitenspelletjes
voor de herfst

Zoutdeegkoekjes

Appelhappen
Doe een paar appels in een grote emmer 
vol water. Om de beurt proberen de kinde-
ren met hun tanden en hun handen op hun 
rug een drijvende appel uit de emmer te 
vissen. De appel kan natuurlijk vervangen 
worden voor snoep of iets dergelijks. 

Waterflessen omgooien
Vul voor elk kind een fles water. Draai de 
dop er niet op. Zet alle flessen in een 
kring. Elk kind moet voor een fles gaan 
staan. Om de beurt mogen ze met een bal 
proberen om een fles om te gooien. 
Degene die aan het einde van het spelle-
tje het meeste water over heeft in zijn 
fles, is de winnaar. 

Heks, hoe laat is het?
Een kind is de heks en staat met de rug 
naar de andere kinderen, die op ongeveer 
acht meter afstand staan. De kinderen 
vragen: .'Heks, hoe laat is het?.' De heks 
zegt bijvoorbeeld: 'Vijf uur.' De kinderen 
mogen vijf stappen naar voren doen. Dit 
gaat net zolang door tot de heks denkt 
dat de kinderen vlakbij zijn. Zodra de kin-
deren dan vragen hoe laat het is, ant-
woordt zij: 'Etenstijd.' Ze draait zich om en 
probeert de kinderen te tikken voordat ze 
terug over de beginstreep zijn.

Bron:
kinderfeestje-thuis.net/
spelletjes-voor-buiten

Met zoutdeeg kun je de mooiste dingen maken. Deze keer gaan we er 'koekjes' 
van bakken. De koekjes kunnen we niet opeten, maar we kunnen ze wel mooi 
versieren als ze af zijn.

Wat heb je nodig?
500 gram bloem
250 gram zout
250 gram water
olie
mengkom
uitsteekvormpjes
glitters
bakpapier
bakplaat 
evt. deegroller
plakkaatverf of waterverf
bordje voor de verf
kwasten
schort
eetlepel
spatel

Voorbereiding
Zorg ervoor dat je genoeg tijd hebt om deze activiteit uit te voeren. De zout-
deegfiguren gaan één tot drie uur de oven in. Je kunt de figuurtjes ook 
boven de verwarming te laten drogen. Dat duurt vaak langer dan 24 uur. 
Met dit recept kun je ongeveer veertig kleine zoutdeegkoekjes bakken. 

Aan de slag!
1. Mix de bloem en het zout door elkaar in een kom.

2. Voeg vervolgens het water en de (olijf)olie toe en kneed dit tot een soe-
pele deegbal. Is het deeg te nat? Dan doe je er nog wat bloem bij. Is het te 
droog? Dan voeg je wat water toe.

3. Gebruik verschillende uitsteekvormpjes om figuren te maken. Je kunt het 
zoutdeeg met een deegroller uitrollen. Als je het deeg een aantal keer al 
uitgerold hebt, kan het wat droger worden. Als dat gebeurt, maak dan je 
handen nat en kneed het stukje deeg weer door elkaar.

Let op! Maak de koekjes niet te dik, want dan krijg je ze niet goed gebakken.

4. Leg de figuurtjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Afhankelijk 
van de dikte van de figuurtjes bak je ze in 1 tot 3 uur op 100 graden af in de 
oven.

5. Je kunt testen of de figuurtjes klaar zijn door er met een vork op te 
duwen. Als het deeg nog zacht is, dan zijn ze nog niet klaar.

6. Met plakkaatverf of waterverf kun je de figuurtjes beschilderen, of ge-
bruik bijvoorbeeld glitters. Laat het vervolgens weer goed drogen!

Tip! De zoutdeegfiguurtjes komen vaak wat dof en droog uit de oven. Ga je 
ze niet schilderen, dan kun je ze als ze afgekoeld zijn lakken met (olijf)olie 
om ze mooi te laten glimmen.
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Op zondag 16 oktober gaat Ad van 
Nieuwpoort in zijn serie Duinzicht-
gesprekken in gesprek Jan Anthonie 
Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer. 
Centrale vraag in dit gesprek is of 
Nederland nog wel bestuurbaar is. Veel 
politiek beleid loopt vast op de uitvoer-
baarheid. En juist in een tijd als deze 
heeft Nederland een effectief bestuur 
nodig. Lukt dat nog wel in een totaal ge-
polariseerd politiek landschap?
 
Jan Anthonie Bruijn is naast Eerste-
kamer-voorzitter ook een vervent or-
ganist, hoogleraar immunopathologie 
en een fan van de Rolling Stones. Wat 
drijft hem en wat is zijn boodschap 
voor deze tijd? In deze serie Duin-
zichtgesprekken spreekt Ad van Nieuw-
poort maandelijks met prominente 
Nederlanders over wat hen drijft en 
over hun visie op de toekomst van onze 
samenleving. 
 
Zondag 16 oktober van 16.00 - 17.30 
uur in de Duinzichtkerk, Van Hogen-
houcklaan 91. Toegang: uw gift en na af-
loop meet & greet. Met Martijn Pranger 
aan de vleugel. 

Info: www.duinzichtkerk.nl

In het vorige nummer van het wijkblad 
was er aandacht voor de geschiedenis 
van de Waalsdorpervlakte. Sinds 4 okto-
ber 2022 maakt het gebied, samen met 
het Nationaal Monument Oranjehotel, 
deel uit van het netwerk van de Canon 
van Nederland. In dit netwerk werken 
musea en erfgoedinstellingen samen om 
de Nederlandse geschiedenis voor het 
voetlicht te brengen. De kruisen van de 
Waalsdorpervlakte zijn opgenomen als 
sleutelstuk en vertellen een verhaal bij 
het venster De Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de bezetting werden op de 
Waalsdorpervlakte meer dan 250 ge-
vangenen geëxecuteerd. De meesten 
van hen waren afkomstig uit het 
‘Oranjehotel’ zoals de Scheveningse ge-
vangenis genoemd werd. In 1946 orga-
niseerde een aantal verzetsstrijders 
hier spontaan een herdenking ter na-

gedachtenis aan de gruwelijkheden 
van de oorlogsjaren. Er werden toen 
vier kruisen op de Waalsdorpervlakte 
geplaatst. Ze waren gemaakt van de 
houten executiepalen die de Duitse be-
zetter tijdens de Tweede Wereldoorlog 
op de vlakte gebruikte. In 1981 werden 
de kruisen vervangen door bronzen re-
producties. De originele kruisen zijn 
nu onderdeel van de collectie van het 
Nationaal Monument Oranjehotel.   

www.canonvannederland.nl

Jan Anthonie Bruijn over de bestuurbaarheid van Nederland

Kruisen als sleutelstuk

Foto: Hans Kouwenhoven
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sinds 1895

briedé

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

Kom naar onze winkel voor advies en inspiratie.

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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Op zaterdag 17 september bracht het 
Residentie Orkest met Portiekmuziek 
een bezoek aan de Haagse wijk Be-
noordenhout. Ruim 120 wijkbewoners 
luisterden in de Duinzichtkerk aandach-
tig naar werk voor fluit en harp van 
onder andere Bach, Fauré, Andriessen 
en Debussy. Tussen de muziekstukken 
door vertelden fluitiste Martine van der 
Loo en harpiste Ernestine Stoop over 
het repertoire en de historie van de fluit 
en harp. 
 
Op het concert kwamen vooral alleen-
staande seniore wijkbewoners af, maar 
er namen ook stellen, vrienden en en-
kele ouders met kinderen in de houten 
bankjes plaats. Onder de aanwezigen 
waren tevens begeleiders met bewo-
ners van Evita Lokaal. ‘Wat een prach-
tig initiatief van het Residentie Orkest. 
Onze bewoners kunnen niet meer zo 
ver van huis, hun wereld wordt steeds 
kleiner. Dat ze op loopafstand een klas-
siek concert kunnen bijwonen is fantas-
tisch’, vertelt begeleidster Nicolette 
Wenemoser. Na afloop konden mensen 
in de kapel van de kerk aanschuiven 
voor een gezonde en gezellige lunch, 
die werd aangeboden door de plaatse-
lijke supermarkt. 
 
Het Portiekmuziek-optreden in Benoor-
denhout betreft een gratis programme-
ring voor wijkbewoners die in samen-
werking met Wijkvereniging Benoor-
denhout en de Duinzichtkerk tot stand 
is gekomen. Portiekmuziek is onder-
deel van Symphony 2030, de maat-
schappelijke programmering van het 
Residentie Orkest, waarbij musici door 
het jaar heen de stad ingaan om muziek 
dicht bij de mensen te brengen.

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

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

specialisten in vastgoedrecht
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  T A X AT I E S

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Isabelle Esche 
Rozendaal

Peter de Mos Barbara  
van Kampen

Taco Risselada

95 JAAR
1 9 2 7 - 2 0 2 2
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Kijk! In onze wijk
Het Uilennest
Weer een aflevering in de serie land-
goederen, deze keer gewijd aan het 
Uilennest. De meeste buurten in onze 
wijk dragen de namen van vroegere 
buitenplaatsen en boerderijen. Zo ook 
de buurt het Uilennest, die genoemd is 
naar de boerderij ‘t Uylenest, zoals de 
naam op zeventiende- en achttiende-
eeuwse kaarten voorkomt.  

De boerderij het Uilennest
Deze boerderij, grenzend aan de bui-
tenplaats Oosterbeek en vlakbij Clin-
gendael, is niet uitgegroeid tot een 
landgoed, maar altijd een boerderij ge-
bleven. Behalve de vermelding op kaar-
ten is er van de vroege geschiedenis 
van de boerderij weinig terug te vinden 
tot 1783. Toen kocht Ignatius Johan 
van Hees (1732-1785, secretaris van 
de Raad van State) Oosterbeek, dat 
door de eerdere eigenaar Nicolaas van 
der Dussen al van boerderij tot buiten-
plaats ontwikkeld was. Van Hees gaf 
Johan David Zocher sr. (1763-1817), de 
bekende tuinarchitect, opdracht voor 
een parkaanleg in landschapsstijl. Hij 
kocht ‘t Uylenest erbij om in de par-
kaanleg te betrekken. Zocher ontwierp 
een rondwandeling om het grote wei-
land van de boerderij en hij verwerkte 
de boerderijgebouwen als een pitto-
resk parktafereel.

In 1935 werd het Uilennest een hockey-
centrum: de Eerste Klasse-hockeyclub 
HOC bouwde er een nieuw clubhuis. In 
1939 was er een gemeentelijk bouw-
plan voor het Uilennest, dat voorzag in 
de bouw van een flat met particuliere 
woningen of een gebouw voor onvolle-
dige gezinnen en alleenstaanden. De 
club moest daardoor verhuizen, breekt 
het clubhuis af en herbouwde het tot 
het complex de Roggewoning (bij de 
Landscheidingsweg).

De boerderij werd door de Koninklijke 
Landmacht in 1939 in gebruik genomen 
als herstellingsoord voor paarden. Dat 
gebruik werd door de Duitsers voortge-
zet als ‘Wehrmachtspferdelazarett’. De 
boerderij werd in 1941 door de Duitsers 
gesloopt om plaats te maken voor een 

kazerne voor de Ordnungspolizei. Deze 
kazerne is ontworpen door architect 
Karl Gonser, in de stijl van de Stuttgart-
erschule, en gebouwd in 1942. In Ne-
derland zijn er vrijwel geen andere ge-
bouwen in deze bouwstijl; daarom, en 
vanwege de verbondenheid met de 

Haagse geschiedenis, is de kazerne aan-
gewezen als gemeentelijk monument.

Na de oorlog huisvestte het complex 
eerst de Prinses Irenebrigade en vanaf 
eind 1945 tot 2010 de staf van de 
Koninklijke Landmacht. Sinds 1948 

Detail van een kaart van Delfland door N. Cruquius, 1712

De Julianakazerne. Foto 070fotograaf
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kreeg het de naam Prinses Juliana-
kazerne, zoals indertijd ook de al lang 
verdwenen kazerne in de Bachmanstraat 
heette. Inmiddels is het gebouw, na leeg-
stand sinds 2013, herontwikkeld en in 
gebruik genomen als wooncomplex: 
Julia’s Park.

De buurt het Uilennest
In 1939 stelde de gemeente voor deze 
buurt een uitbreidingsplan op dat voor-
zag in de bouw van de woonwijk 
Clingendael, maar dat pas na de Tweede 
Wereldoorlog werd uitgevoerd.

Deze nieuwe buurt, tussen de Wasse-
naarseweg en de Benoordenhout-
seweg en ter weerszijden van de door-
getrokken Breitnerlaan, was gepland 
als een voortzetting van het deel van 
de wijk dat al klaar was. De straat-
naamgeving die al in 1925 was vastge-
steld, gaf ook hier de straten namen 
van schilders van de Haagse School. Zo 
heette de Van Alkemadelaan tussen het 
Willem Witsenplein en de Wassenaar-
seweg de Van Poggenbeeklaan, naar de 
schilder George van Poggenbeek.

Omdat de raad drie namen voor één 
straat toch te verwarrend vond, werd 
voor dat stuk van de straat, dat toen 
nog in aanbouw was, de naam gewij-
zigd in de Van Alkemadelaan. De Van 
Alkemadelaan liep toen tot de Waals-
dorperweg; pas in 1938 na de bouw 
van de kazernes werd de laan doorge-
trokken naar Scheveningen. Niemand 
had toen nog kunnen bedenken dat 
deze laan een drukke verkeersader zou 
worden, waardoor het Uilennest meer 
een ‘losse’ buurt is geworden. Niet de 
bedoelde voortzetting van de al eerder 
gebouwde buurt. 

In 1951 werd het uitbreidingsplan ver-
vangen door een nieuw uitbreidings-
plan Het Uilennest, dat voorzag in een 
aanzienlijk dichtere bebouwing van-
wege de grote behoefte aan woningen. 
Er waren in Den Haag in 1947 25.000 
woningzoekenden door de verwoes-
ting van 8.000 woningen in de oorlog 
en door de stroom van repatrianten uit 
Nederlands-Indië. Het Uilennest is in 
een hoog tempo gebouwd: al in 1952 
werden de eerste woningen opgele-
verd en in 1958 was een groot deel van 
de buurt bewoond. De lichte woningen, 
gelegen in een groene omgeving en 
met grote parken in de buurt, maken 
het Uilennest voor velen een prettige 
plek om te wonen.

Christine van Marle

Bronnen: publicaties over het landgoed 
Oosterbeek van de Stichting in Arcadië; C. van 
Wermeskerken: Het Benoordenhout in beeld 
(1890-1940), herzien door D. Cannegieter, 2013 
en gemeentelijke stukken.

Julianakazerne in 1945, collectie Haags 
Gemeentearchief

De boerderij het Uilennest werd in 1941 afgebroken. Foto: www.denhaag.wiki
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Ingezonden
Windbelasting op bomen
Op 18 februari 2022 raasde de helse cy-
cloon Eunice over Nederland. De wind-
stoten gingen tot ruim windkracht 12 
(117 km/uur en meer). Orkaankracht! 
Naast gebouwen en verkeer kregen de 
bomen het zwaar te verduren. Op ogen-
schijnlijk willekeurige plaatsen stortten 
bomen met kluit en al neer of brak hun 
stam als een luciferhoutje. De neiging 
bestaat om een verklaring te geven, 
zoals doorweekte grond, toch al een 
zwakke boom, slecht wortelpakket, niet 
goed aangeplant. Gelukkig bleven de 
meeste bomen staan. Hoe komt dat dan?

Stabiliteit
Om die vraag te beantwoorden, heeft de 
Australische wetenschapper dr. Ken 
James een uitvoerige studie gemaakt 
van het dynamisch gedrag van bomen in 
wind en daarnaast de ontwikkeling van 
meetmethoden om de stabiliteit van 
bomen te bepalen. Het is een zeer com-
plex onderwerp, te meer omdat er zo-
veel verschillende bomen en weersom-
standen  zijn. Het is ondoenlijk om in dit 
artikel diepgaand in te gaan op deze 
veelzijdige materie. Enkele kenmer-
kende resultaten worden hier vermeld.

Gedrag van bomen 
Een boom is een levend wezen en zal 
zich tegen windkrachten van buiten te-
weerstellen. Het is een overlevings-
strategie. Bij harde wind verandert de 
vorm van de boom en de bladeren aan-
zienlijk om de luchtweerstand zo klein 
mogelijk te maken, ook wel de Cw-
waarde genoemd. Die Cw-waarde is dy-
namisch en verschilt per boom en is 
moeilijk in een vast getal of een for-
mule te vangen. Windtunnelproeven 
zijn totaal niet representatief gebleken, 
ook al wordt het tegendeel wel eens 
beweerd. 

Er gebeurt nog iets anders bij wind op 
bomen, namelijk de neutraliserende bij-
drage van de takken. Om de windbelas-
ting te verminderen, kunnen takken 
grote demping van de winddruk bewerk-
stelligen door neutraliserende krachten 
op te wekken. Sommige takken buigen 

mee met de wind, ander takken waaien 
juist in tegengestelde richting als reactie 
op een voorgaande windvlaag. De tak-
ken waaien gelijktijdig in veel richtin-
gen, waarmee ze de winddruk dempen. 
De windenergie wordt door dit samen-
spel van krachten afgevoerd en zo blijft 
de boom stabiel. Zelfs windstoten weet 
hij te weerstaan. Zoals Ken James 
schrijft, is het maar zeer de vraag of dit 
dempingsproces bij het snoeien van tak-
ken niet wordt verstoord en een ave-
rechts effect heeft!

Bij vrijstaand opgegroeide bomen is dit 
verschijnsel het meest optimaal, omdat 
het takkenstelsel van de boom zich op 
natuurlijke wijze heeft kunnen ontwik-
kelen. Dit is in tegenstelling tot dicht 
opeen geplante bomen of in bossen die 
daardoor kleinere kronen en minder 
volwassen takken hebben. James waar-
schuwt dat bij enorme windvlagen deze 
wetmatigheden niet meer opgaan. Daar-
om zullen bomen soms niet omvallen 
maar spontaan breken, zoals ook bij 
Eunice het geval was. Juist de zware 
windstoten zijn niet te voorspellen in 
windkracht, richting en plaats. Dat ver-
klaart de willekeur bij een gesneuvelde 

boom op een onverwachte plek. Er zijn 
meer factoren aan te wijzen die van in-
vloed zijn op de stabiliteit, zoals de ver-
houding hoogte tegen dikte (bdh), het 
gewicht van een boom, de natuurlijke 
zwaaifrequentie. Zo zijn, tegen de ver-
wachting in, Italiaanse populieren heel 
stabiel gebleken. 

Vanzelfsprekend moet elke boom met 
de grootste zorg en met de juiste voor-
bereiding worden aangeplant, in de 
goede grondsoort, met veel ruimte 
voor het ontwikkelen van het wortel-
pakket. De nazorg moet niet worden 
vergeten. Alleen dan zal de boom in de 
toekomst stabiel staan en oud kunnen 
worden. In een stedelijke omgeving 
gelden dezelfde voorwaarden. Beter 
minder bomen die groot en oud kun-
nen worden dan veel bomen dicht 
opeen die op termijn gaan zieltogen.

Gelukkig is de bomenwereld zich steeds 
meer gaan realiseren dat een boom, po-
pulair gezegd, ondergronds even groot 
is daarboven. 

Joost S.H. Gieskes
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Ingezonden
Over een evenwichtige supranationale veiligheidsarchitectuur
Stel dat militaire integratie zich in de 
toekomst niet meer beperkt tot de 
NAVO, maar wordt opgeschaald tot 
een supranationale veiligheidsarchi-
tectuur op het niveau van de Vere-
nigde Naties. Dat kan niet alleen de 
wereldvrede bevorderen, maar ook 
een eerlijker verdeling van macht en 
welvaart, betoogt Michaël van den 
Brink.

‘De Chinese president Xi Jinping dringt 
aan op een nieuwe veiligheidsarchitec-
tuur die de ‘Russische zorgen over vei-
ligheid’ serieus neemt’, aldus Stieven 
Ramdharie en Jari van der Ploeg in de 
Volkskrant van zaterdag 19 maart 
jongstleden. Peking deelde eerder pu-
bliekelijk mee de soevereiniteit van 
Oekraïne te respecteren. De Russische 
president Vladimir Poetin maakt er 
geen geheim van de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) uit Europa 
weg te willen hebben. Hoe zou een 
dergelijke veiligheidsarchitectuur eruit 
kunnen zien?

Zuiver collectieve of publieke goederen 
zijn producten die aan niemand kunnen  
worden onthouden. Iedereen heeft er 
baat bij. Nationaal geldt dat bijvoor-
beeld voor dijken. Mondiaal geldt het 
voor wereldvrede, een universeel pu-
bliek goed. In de negentiende eeuw 
vroeg Alfred Nobel (1833-1896) zich af 
op welke wijze oorlog – ‘het grootste 
kwaad op Aarde’ –  zoveel mogelijk kon 
worden uitgebannen. Hij was ervan 
overtuigd dat daarvoor noodzakelijk is 
dat landen de handen ineenslaan en ge-
zamenlijk een leger vormen. Een aanval 
op één is dan een aanval op alle landen. 
De gruwelen van twee wereldoorlogen 
waren eerst nodig alvorens twaalf lan-
den in 1949 conform Nobels advies de 
NAVO in het leven riepen. 

De ironie van de geschiedenis wil dat 
Zweden, waar Nobels wieg stond, twee 
eeuwen lang neutraliteit betrachtte, 
daarmee zijn advies in de wind slaand. 
Tot voor kort. Poetin zag ongetwijfeld 
met lede ogen aan dat na de val van de 

muur in 1989 16 nieuwe landen tot het 
bondgenootschap toetraden, het totaal 
daarmee op 32 brengend. Hierin zijn — 
na de Russische inval in broederland 
Oekraïne — kandidaat-leden Finland en 
Zweden begrepen. Mogelijk draagt de 
‘speciale militaire operatie’ ertoe bij 
voort te gaan op het pad van militaire in-
tegratie en wordt deze marsroute uitge-
breid tot de hele Aarde. 

Een dergelijke wereldwijde militaire in-
tegratie kan niet alleen bijdragen aan 
het wereldvrede, maar ook aan een eer-
lijker verdeling van macht en welvaart. 
De huidige NAVO-lidstaten bestaan im-
mers hoofdzakelijk uit rijkere landen 
die primair de eigen vrijheid en wel-
vaart verdedigen. Zij vertegenwoordi-
gen bijna 1 miljard mensen op Aarde en 
droegen in 2020 circa 1.100 miljard 
dollar bij aan de  wereldwijde kosten 
voor het militaire wapen à 1.930 mil-
jard dollar (57 procent). De militaire 
bestedingen per inwoner van de NAVO 
beliepen 1.200 dollar (Rusland en Wit-
Rusland samen: 400 dollar).  

Lidstaat de Verenigde Staten (VS) – 
‘kind van Europa’ en zeventig procent 
van de totale NAVO-bestedingen voor 
haar rekening nemend – treedt daarbij 
vaak op als de militair en politieagent 

in de wereld. Tevens wekken de VS re-
gelmatig de indruk zelf de Verenigde 
Naties (VN) te zijn (een uitspraak van 
Onno Ruding). Dit is geen evenwichtige 
situatie en vraagt om een supranatio-
nale aanpak. Wanneer het proces van 
militaire integratie wordt opgeschaald 
naar het niveau der VN krijgen alle 193 
lidstaten de kans oorlog zoveel moge-
lijk uit te bannen en waarschijnlijk 
tegen lagere kosten.

Het vrijkomende ‘vredesdividend’ kan 
mede dienen ter financiering van een 
VN-basisinkomen voor – momenteel 
drie miljard – extreem arme mensen 
met een dag-inkomen beneden vijf en 
een halve dollar. De VN dient in de toe-
komst te worden gefinancierd uit een 
wereldbelasting, onder meer via een 
progressief tarief op vermogen. De VN-
Veiligheidsraad dient een afspiegeling 
te zijn van de gehele wereldbevolking 
en kent geen recht van veto meer. Zijn 
besluiten worden genomen op basis 
van het meerderheidsstelsel en zijn 
bindend. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met minderheids-
standpunten. Nationale soevereiniteit 
verliest zo zijn absolute karakter.

Drs Michaël W.J. van den Brink
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In de vogelwereld zien we grote ver-
schillen in levensduur. Niet alleen tussen 
verschillende soorten vogels, maar ook 
tussen individuen binnen één soort. 
Biologische veroudering is nog steeds 
een raadselachtig fenomeen. En laten we 
eerlijk zijn, dat geldt ook voor de meest 
merkwaardige soort op aarde: de mens. 
Ik ken geestelijk en lichamelijk topfitte 
negentigers, maar ook veertigers en vijf-
tigers waar de fut al een poos op de 
spaarstand staat… 

Maar ter zake, ik neem u mee naar de 
Seychellen, een paradijselijke archipel 
van ruim honderd eilanden in de 
Indische Oceaan. Witte stranden, ko-
raalriffen, aangename temperaturen en 
oerwouden vol zeldzame dier- en plan-
tensoorten. Een in deze donkere maan-
den hopelijk aangename omweg naar 
ons eigen paradijs, het goede oude en 
groene Benoordenhout… 

Samen opvoeden 
Op de Seychellen leeft de seychellenzan-
ger, een klein insectenetend vogeltje dat 
zich thuis voelt in het oerwoud. Eens per 
jaar legt het vrouwtje één ei en nemen 
beide ouders de zorgtaken op zich. Laat 
de woke-politie het niet horen, maar de 
rolverdeling is traditioneel: moeder 
broedt, voedt haar kroost insecten en de 
vader verdedigt het nest tegen vijanden. 
Maar er is iets bijzonders bij deze vogels: 
volwassen exemplaren blijven nogal eens 
hangen in de omgeving waar ze zijn op-
gegroeid. Het zijn sociale dieren. En wat 
ontdekten de onderzoekers Hammers 
en Richardson? Als de moeders wat 
ouder worden, schieten familieleden 
haar te hulp. De zorg voor het jong – ze 
zijn een maand of drie, vier afhankelijk 
– wordt dan voor een deel ingevuld door 
andere volwassen vogels waardoor het 
jong meer kans maakt het eerste, kriti-
sche levensjaar door te komen. Maar 
niet alleen de jonge vogels profiteren 
van cooperative breeding. Ook de ou-
dere vogels mogen rekenen op een lan-
ger en gezonder leven. Zelfs één helper 
kan al het verschil maken. 

Biologisch jong… 
De onderzoekers zagen hierin een pa-
rallel met de langere levensduur van 
soorten die in groepen leven, waaron-
der dus ook wij mensen. Alle inspan-
ningen van oma’s en opa’s die hun kin-
deren te hulp schieten is dus niet alleen 
praktisch en gezellig, maar dragen bij 
aan een gezonder en langer leven! 

Hopen op hoppen…  
Het uitstapje naar de Seychellen kwam 
voort uit een waarneming bij een zeld-
zame vogel die het eigenlijke onder-
werp van deze editie van Buurtvogels 
is: de hop. Ook bij deze soort is sprake 
van hulp bij de opvoeding. De vogel is 
gesteld op rust. We zitten aan de 
noordkant van zijn verspreidingsge-
bied, maar met het langzaam stijgen 
van de temperaturen is het waarschijn-
lijk dat de soort onze streken weer 
vaker zal opzoeken. En als ik mij ver-
plaats in de hop, zou ik het wel weten. 
Ik zou gaan ‘proefwonen’ in deze wijk.
 
Vroeger kwam de hop vaker voor in 
Nederland. Een vogel die je aantrof in 

de duinstreek, in open weidegebied 
met struiken, heggen en boomgaarden. 
Vanaf 1900 werd de hop als broedvogel 
in ons land steeds zeldzamer. In de 
jaren veertig en vijftig was er nog 
sprake van een opleving, maar rond 
1974 was hij helemaal verdwenen. 
Aangenomen wordt dat de veranderin-
gen in de landbouw – intensivering  – 
mede oorzaak zijn voor het verdwijnen 
van deze schuwe vogel. In zuidelijker 
landen – waar het warmer is en de 
landbouw extensiever – komen ze veel 
meer voor. Met Spanje en Portugal als 
toplanden voor deze insecteneter. De 
hop overwintert in Afrika, ten zuiden 
van de Sahara.

Clingendael 1949 
Zijn bijnamen zijn weinig vleiend: drek-
haan, schijthop en stinkhaan. De reden? 
Een bijzonder verdedigingsmechanisme: 
stank! Tijdens het broeden heeft het 
vrouwtje een sterk vergrote vetklier 
waarmee de geur van rottend vlees 
wordt verspreid… Onderzoeker Vincent 
van der Spek typeerde de geur als ‘lij-
kenlucht gemixt met die van poep’. In 

Buurtvogels
Goed nieuws voor actieve opa’s en oma’s… 
Wordt de drekhaan onze nieuwe wijkgenoot?  

Komt de hop 'proefwonen' in onze wijk?
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onze omgeving zijn een paar broedge-
vallen van deze scharrelaar vastgesteld. 
In 1936 – Wassenaar – en in 1943, 1944 
en 1945 op Ockenburgh. Ruim zeventig 
jaar geleden, in 1949, kwam de hop nog 
een keer tot broeden in Clingendael. 
Daarna moesten we het doen met waar-
nemingen tijdens de trek. Vogels die te-
rugkerend vanuit het warme Afrika 
doorschieten naar noordelijker streken.  

Een beter vestigingsklimaat? 
Er lijkt er een nieuwe ontwikkeling 
gaande. In België worden de laatste 
jaren steeds meer broedgevallen van 
hoppen gerapporteerd en in 2012 is er 
een zeker broedgeval geweest in ons 
Noord-Limburg. In 2020 was er dichter-
bij een broedgeval in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Er wordt gespecu-
leerd dat de steeds hogere temperatu-
ren een rol spelen. Hoppen houden van 
warme, droge zomers. 

Good looking bird (m/v)
Zijn uiterlijk is spectaculair. Een licht-
bruin, tot bijna roze verenpak. Zijn kuif 

is een waaier die lijkt op een indianen-
tooi. Bij gevaar staat die recht over-
eind. De vogel heeft een omlaag gebo-
gen snavel, zwart witte vleugels en een 
vlinderachtige vlucht. Zijn roep klinkt 
als een hobo oep-oep-oep en draagt 
ver. Dat daar de oorsprong van zijn 
naam ligt, zal u niet verbazen. Ik kijk 
uit naar de komst van jonge Haagse 
hopjes.

Foeke Zeilstra

De foto’s zijn gemaakt door vogelvriend en ere-
lid van de Haagse Vogel-bescherming Boudewijn 
Schreiner. Hij maakte ze dit voorjaar in 
Hongarije. Boudewijn beheert al vele jaren de 
vogelrustgebieden in Oosterbeek en Clingendael 
en adviseert de cie. Groen van onze 
wijkvereniging.

Een seychellenzanger voert haar jong



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 202240

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”  
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

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

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

  yte      aHo
van

straat

  yte      aHo
van

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

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

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

WOUDT
www.woudtdamesmode.nl

van Hoytemastraat 105 - telefoon 070 324 85 17
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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 
wijk. Het is immers leuk om te zien 
hoe je eigen omgeving voorkomt in 
het werk van bekende schrijvers. 
Deel vier: Thomas Lieske.

Thomas Lieske publiceerde de roman 
Franklin in 2000. Door zijn moeder 
verstoten, door zijn vader vrijwel gene-
geerd, moet Franklin Lowendaal zich 
van kindsbeen af een weg door het 
leven banen. Dat leidt hem via interna-
ten en slordige huurkamers naar de 
wereld van zijn oom Charles en diens 
vriend Niel. Met zijn grote liefde 
Michelle probeert Franklin zich te ont-
trekken aan zijn verleden. Franklin ver-
telt het verhaal van een verschoppe-
ling, die ondanks zijn neiging alles 
kapot te maken toch door zijn grote 
fantasie, onaangepastheid en onverbe-
terlijke en vrolijke optimisme de moed 
erin weet te houden. In Franklin woedt 

een gevecht tussen positieve en nega-
tieve krachten. Tot een catharsis komt 
het niet. Deze bijzondere roman met 
voor- en tegenstanders won in 2001 de 
Libris Literatuurprijs. 

Een van de instituten waar Franklin ‘op-
geborgen’ wordt ligt aan het Jozef 
Israëlsplein: ‘Het Renswoudehuis lag in 
een buurt met kantoren, een enkele win-
kelstraat, een paar scholen en een bevol-
king die zichzelf wijs, deftig en op leef-
tijd vond. Stroken groen scheidden de 
rijbanen. Aan de overkant van de weg 
lag een bos, waarvan de toegang gemar-
keerd werd door een boswachterswo-
ning met een opvallende gevelversie-
ring: een wit silhouet van twee 
levensgrote ridders die een toernooi uit-
vochten. Ooit, tijdens een gevecht, had 
een orkaanstoot de edellieden tegen de 
muur te pletter geslagen; op die plaats 
kon geen kleur meer vat krijgen. Het 
Renswoudehuis keek uit op een winde-
rig, driehoekig park, dat verboden was 
voor loslopende springhonden en 

vrolijke balkinderen. De grootste at-
tractie vormden de admirabele rozen. 
Het gebouw bezat een brede gevel. 
Tussen twee robuuste zuiltjes voerden 
enkele treden naar de half ronde toe-
gangsdeur. Franklin zag voor de deur 
een groene auto staan met de naam 
van het huis in gele letters op de zij-
kant. Dat vond hij wel chic. Hij stapte 
uit de taxi. De mevrouw pakte zijn 
hand. Ze vroeg zich af wat het kind al-
lemaal liep te mompelen. Het joch leek 
haar gespannen en eenzaam. Franklin 
liep gewoon te repeteren: ‘Nooit over 
mijn ouders praten, oeno. Nooit over 
Afrika praten, doeno. Niet over de 
vliegtuigen praten, troeno. Niet over 
mijn rug praten, kwoeno. Nooit mijn 
colbertjasje uitdoen, kwieno. Met nie-
mand te snel vriendjes worden, soeno.’ 
Hij had alle treden gehad. Hij trok zijn 
hand los. Soeno, dacht hij. Zij gaf geen 
krimp en liet het zo.’

Ton van Rijn

Het Benoordenhout in de letteren
Thomas Lieske

Jozef Israëlsplein met het Renswoudehuis rond 1990, foto P.G. Kempff,  collectie Haags Gemeentearchief
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International Corner
AWC at 92 years
The American Women’s Club in The 
Hague (AWC) has been located on the 
Bisschopstraat 5 for eight months and 
we already feel at home in the Benoor-
denhout. We are especially pleased that 
we have been able to offer help to the 
Ukrainians living here or in other parts 
of The Hague by having a monthly get to-
gether for the elderly; providing the 
AWC clubhouse free of charge for English 
lessons twice a week; and, in the spring, 
holding three different clothing distribu-
tions, one with women’s clothing and 
two with children’s clothes. In the end, 
the ‘leftovers’ went to the Shell campus 
for distribution with the Ukrainian resi-
dents there.

For this last-mentioned activity, we 
want to give our thanks to the mothers 
and fathers of the Benoordenhout who 
brought in clothing (and often toys) by 
the bag full! Just a couple of signs on 
our windows and the clothing kept com-
ing. Nogmaals Hartelijk Dank!

Our new club year officially started in 
September with a kick-off meeting 
during which the newly appointed 
Chargé d’Affaires a.i. at the USA Embassy 
spoke to the members. Sign-ups aboun-
ded as many new and old activities were 
announced, such as two Book Clubs, the 
Chat, Craft and Coffee group, Mahjong, 
and a new gardening group called 
Bloom! Our club members make Heart 
Pillows for breast cancer patients, pre-
pare bi-weekly meals for the homeless 
and have started a Zumba group. Offsite, 
we play pickleball and tennis, go on 
tours (many at the Kunstmuseum with 
Benoordenhouter Monique Varma as 
guide), and have a weekly Monday morn-
ing walking group, to name just a few.

Our new President, Celeste Brown, an-
nounced three exciting initiatives, 
which will be starting this fall. Everyone 
– members, non-members, or guests 
are welcome to participate. The first is 
Speaker’s Corner, which will be a series 
of lectures at the clubhouse in the even-
ing. The ‘12 Days of Kindness’ will take 
place during the first 12 days of 

December. The intention is that some of 
our already established activities will 
do ‘acts of kindnesses’ like our Walkie-
Talkie Group will pick up trash around 
the neighborhood, or the new Bloom 
gardening group collecting plants and 
giving them to shut-ins or those in nurs-
ing homes. The third new initiative will 
be a Food and Drink Bazaar, which is 
self-explanatory. Look for signs and no-
tices around the neighborhood for infor-
mation.

We have now about 175 members, but 
there is always room for more! We wel-
come women of all nationalities who are 
English-speakers and who enjoy learn-
ing new skills, making new friends, and 
working together for a good cause. 
Please visit our website for details on 
joining the club: www.awcthehague.org.

We hope you will enjoy these pictures 
of our activities, all in the life of an 
AWC member!

Georgia Regnault
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Dutch and Ukrainian Winter Food
As October comes around each year, it 
always seems time to introduce the 
Dutch winterkost in our home meals. 
The first is hutspot – a mashed mixture 
of potatoes, onions and carrots – eaten 
traditionally on the 3rd of October. 
This day is quite significant in Dutch 
history as it marked the end of the 
Spanish siege of Leiden during the 80-
year war. 

From late October 1573 to 3 October 
1574, the Spanish held the city under 
siege and food became scarce causing 
extreme hunger among the citizens. 
Willem of Orange decided to use the 
watergeuzen (sea pirates or beggars) 
to lead a charge on the city. Legend 
says that the Spanish deserted their 
camps in such a panic that they left a 
pot full of this mixture of potatoes and 
carrots still on their campfire and that 
a young boy discovered it.

And since the ‘watergeuzen’ had her-
ring and bread on their boats, these 
were given to the Leiden residents. 
Since 1886 there is a festival each year 
in Leiden celebrating this event from 
four and half centuries ago.  The mayor 
ceremonially distributes herring among 
the residents and hutspot, served with 
sausage/worst or a piece of beef/klap-
stuk is eaten by all.

The Dutch have several other varieties 
of stamppotten, which basically just 
means potatoes mashed together with 
a Dutch vegetable, such as andijvie (en-
dive), boerenkool (curly kale); or zuur-
kool (sauerkraut), to name the most 
popular ones. These winter dishes are 
regularly served in Dutch homes from 
October to March! 

I also want to tell you about the 
Ukrainian soup/stew borscht that I was 
recently introduced to. It also has a his-
tory – but a very recent one. ‘In 2022 
UNESCO announced that it had placed 
borscht on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding, 
due to the risk the Russia’s invasion 
posed to the soup’s status as an element 
of Ukraine’s cultural heritage. The new 
status means Ukraine could now apply 

for special funds to finance projects pro-
moting and protecting the dish.’ (Source: 
Wikipedia)

Its main ingredient is the beetroot, 
which provides its distinctive red color. 
Additionally, it contains beef stock, 
sauteed vegetables such as cabbage, 
carrots, onions, potatoes and some-
times tomatoes or tomato paste. Salt, 
black pepper, garlic, bay leaves and dill 

are the most common spices used for it 
and it is topped by sour cream and 
some more dill just before serving. 

Eet smakelijk! Приємного обіду!

Georgia Regnault

Ukrainian borscht

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

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

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

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

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

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

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG
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Biljarten is een sport die, voor zover mij 
bekend is, niet in het Benoordenhout be-
oefend werd. Als een heer de keu wilde 
hanteren, ging hij wel naar Sociëteit de 
Witte. Pas eind jaren tachtig landde een 
variëteit in onze wijk: het snooker, een 
spel op een extra lang biljart met zes 
gaten waarin de ballen moesten ver-
dwijnen. Boven de Albert Heijn op het 
Willem Rooyaardsplein had een Engelse 
ondernemer het gewaagd fiks te investe-
ren in een zestal kostbare tafels – of 
waren het er meer? Hij was te streng 
voor de jeugd die zich kwam vermaken 
en ging failliet. Gelukkig kwam er een 
nieuwe eigenaar met meer souplesse. 
Die moest op zijn beurt weer plaatsma-
ken voor een uitbreiding van AH. Enfin. 
Nu rest slechts de vraag, hoe zijn die 
verschillende soorten spel op het groene 
laken eigenlijk ontstaan?

Om die vraag te beantwoorden, moeten 
we diep de geschiedenis in duiken. Al 
vanaf ca. 1200 AD werd in de open 
lucht een spel beoefend dat erg op cro-
quet lijkt, het beugelen. Met een soort 
hockeystick moest je een bal door een 
aantal poortjes sturen en tot slot een 
paal raken.

Een halve eeuw later dook in een Franse 
tekst het woord ‘bille’ op, dat bal bete-
kent. Koning Louis XI wilde het ook spe-
len bij slecht weer en liet in 1470 een 
tafel maken waardoor je in een lekker 
warme kamer het ‘grond-biljart’ in ver-
kleinde vorm kon gaan spelen. Een van 
de eerste afbeeldingen daarvan is te vin-
den in een uniek album met plaatjes ge-
schilderd door Adriaen van de Venne uit 
1625. Dat was een geschenk van de ver-
bannen ‘Winterkoning’ Frederik V van 
Bohemen aan prins Frederik Hendrik, 
uit dankbaarheid voor het geboden on-
derdak. De onteigende woning van de 
onthoofde Johan van Oldenbarneveldt 
was hem ter beschikking gesteld.

Stripverhaal
Aan Van de Venne hebben we te danken 
dat wij precies weten hoe de Haagse 
burgerij rond 1630 leefde. Hij tekende 
105 prachtige gouaches met als onder-
werp alle activiteiten die prins Frederik 
Hendrik kon waarnemen of zelf beoe-
fende. Dit ‘stripverhaal zonder tekst’ is 
samengebracht in het album amicorum 
dat zich dankzij (of te wijten aan) onze 
overgelopen koning William nu in het 
Brits Museum bevindt. Vele sporten en 

spelen zijn haarfijn afgebeeld, zoals 
schaatsen, zeilen, biljarten, malieën, 
kolfen, vissen, ringsteken, paardrijden, 
boogschieten en het jeu de longue 
paume, een soort tennis.

Op het onderhavige prentje zien we pre-
cies hoe er Den Haag in die tijd ‘biljart’ 
gespeeld werd, of liever tafelcroquet, 
met een soort lange Goudse pijp in 
plaats van een keu, een soort mini-kolf. 
Vermoedelijk golden dezelfde spelregels 
als bij croquet: dat je de bal door de 
poortjes moest zien te krijgen naar het 
einddoel toe, terwijl je de bal van de 
ander zoveel mogelijk moet zien te hin-
deren zodat hij dat niet eerder doet. 
Links van het biljart afgebeeld zien we 
Elizabeth Stuart, de Winterkoningin, en 
rechts Amalia van Solms met prins 
Frederik Hendrik. De dames stonden 
ook hun mannetje!

In die 17de eeuw ontwikkelde de sport 
zich door. Zo waren de ballen niet meer 
van hout, maar van ivoor en de schuif-
stok was vervangen door een rechte keu. 
Aan het einde van de eeuw verschenen 
de pockets, die het snookerspel nog al-
tijd kent. Biljarten werd in de daaropvol-

Sporthistorie
De schitterende sportgeschiedenis van het 
Benoordenhout deel XLIII - Biljarten met Frederik Hendrik
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Persoonlijke zorg voor ouderen 

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

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

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

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

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

     Waardig leven
           in gastvrij 
                   Oldael

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

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 69 | 2582 EH DEN HAAG
INFO@PRINTRS.NL | 070 324 43 55 | WWW.PRINTRS.NL
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gende decennia razend populair. Mozart 
placht er zelfs al zijn geld mee te vergok-
ken. George Washington, Immanuel 
Kant en Robespierre waren fanate spe-
lers, evenals Napoleon. Op Elba was dat 
zowat zijn enige tijdverdrijf. Hij verloor 
bijna altijd van zichzelf.

Ongeveer in deze periode groeiden de 
twee soorten biljart uit elkaar. De 
Engelsen op hun afgeschermde eiland 
bleven altijd verknocht aan de pockets. 
Maar in Europa liet men die steeds 
meer weg om ongehinderd het caram-
bolebiljart in al zijn variëteiten te kun-
nen beoefenen.

De pomerans, het stukje leer aan het 
uiteinde van de keu, deed zijn intrede 
zodat spelen met effect mogelijk werd. 
Met een krijtje werden enige tijd later 

kaders op het laken getekend. De eer-
ste wereldkampioenschappen kader-
spel werden in 1883 gehouden. Ook op 
schilderijen is geregeld een biljart te 
zien. Het prachtige Café de la Nuit van 
Vincent van Gogh is daar een fraai 
voorbeeld van.

Snooker komt op
In Engeland, het Galapagos van het bil-
jarten, is vooral het spel met de zes 
pockets populair gebleven, snooker. Na 
de komst van de kleurentelevisie be-
leeft het een ongekende groei. De ge-
kleurde ballen zijn nu ineens wel goed 
zichtbaar op het scherm. Het in de poc-
ket spelen van de gele bal levert twee 
punten op, de groene drie, de bruine 
vier, de blauwe vijf, de roze zes en de 
zwarte zeven. De televisietoernooien 
vergroten de populariteit van de sport 

aanzienlijk. Ook in Nederland worden 
de snookertafels met honderdtallen te-
gelijk geïmporteerd. Snooker is wel 
een heel moeilijk spel. De ballen zijn 
klein, de pockets smal en de tafel erg 
groot. Uit het land van het snelle suc-
ces Amerika komt een makkelijker spel 
overwaaien op een kleinere tafel met 
grotere ballen en heel wijde pockets. 
Het lijkt er op dat het ‘poolen’ het in 
ons land inmiddels gewonnen heeft 
van snooker. 

In het Benoordenhout kan nu niet meer 
gesnookerd of gepoold worden. Dat is 
toch een beetje jammer.

Theo Bollerman

Afgelopen jaar hadden we het tot in de 
puntjes voorbereid: sprekers – check 
✓, locatie – check ✓, bezoekers – check 
✓, coronamaatregelen – check ✓. Het 
was een heerlijke middag met veel en-
thousiaste bezoekers, verhitte discus-
sies en heerlijke hapjes. Dit jaar doen 
we er nog een schepje bovenop, be-
halve wat betreft de coronamaatrege-
len. Ze zijn nu net als goede beveili-
ging: ze zijn er wel, maar je ziet ze niet.

In het schitterend vernieuwde Provincie-
huis organiseert het Platform Benoor-
denhout op woensdagmiddag 26 okto-
ber 2022 haar elfde informatiemiddag 
voor met name ouderen in Benoor-
denhout, maar iedereen die geïnteres-
seerd is in het onderwerp is welkom. 
Prof. dr. Jenny Gierveld bestudeert al 
meer dan vijftig jaar het onderwerp 
eenzaamheid. Dat begon in 1965 toen 
zij, in het kader van haar proefschrift, 
de sociale problematiek onderzocht als 
gevolg van alleenstaanden die naar 
Amsterdam verhuisden. Daarmee is 
een eerste belangrijk punt aangestipt: 
eenzaamheid is geen onderwerp dat al-
leen bij ouderen hoort. Het komt voor 
in alle leeftijdsgroepen en is eigenlijk in 
elke levensfase een punt van aandacht. 

Het Platform Benoordenhout heeft 
daarom ook als thema voor deze infor-
matiemiddag gekozen voor ‘Maak eens 
ruimte’. Ruimte bestaat zowel in fysieke 
als in geestelijke zin. Prof. dr. Jenny 
Gierveld deelt haar inzichten uit haar 
jarenlange onderzoekspraktijk. Haar 
boodschap is dat we allemaal tijdig 
energie en tijd vrij dienen te maken om 
te zorgen dat de kring van naasten op 
orde is. Ze zal voorbeelden geven en 
onderzoek over dit onderwerp uit ver-
schillende landen bespreken. Hierna 
kunt u haar vragen stellen en de infor-
matiemarkt bezoeken.

De informatiemarkt bestaat uit zowel 
deelnemers van het Platform Benoor-
denhout als deelnemers met een speci-
fieke link met het thema van de middag. 
Verschillende zorg-,  sport-, welzijns- en 
kunstinstellingen laten zien wat ze in 
huis hebben zodat u zo lang mogelijk 
zelfstandig, veilig, fit en vitaal thuis kunt 
blijven wonen.

Het Platform Benoordenhout streeft 
naar een seniorvriendelijke wijk en 
bestaat uit alle woon-, zorg- en wel-
zijnsinstellingen, die actief zijn in het 
Benoordenhout. 

Spreker: prof. dr. J. Gierveld, socioloog, 
demograaf en emeritus-hoogleraar aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Dagvoorzitter: ds Erwin de Fouw, Duin-
zichtkerk.

13.30 uur inloop. 14.00 uur  welkom 
door de provincie Zuid-Holland. 14.15 
uur presentatie prof. dr. J. Gierveld. 
Aansluitend vragen en discussie. 15.00 
uur  informatiemarkt. Rond 16.30 uur 
sluiten we de bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats in het ver-
nieuwde Provinciehuis Zuid-Holland, 
Zuid Hollandplein 1, Den Haag.

Zorg in de wijk
Komt u ook naar het vernieuwde Provinciehuis?
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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!

Oudere senioren (75+) bij Feel Fit
Feel Fit is dit jaar speciaal voor oudere senioren begonnen 

met “stoel-fitness”.
Doe mee op het sfeervolle Tennispark WW!

Magda Oord: 06-53685547 of magdaoord@kpnmail.nl)

Yinyoga en Pilates bij Feel Fit
Onthaasten en ontspannen (YinYoga); zorgvuldig versterken 

van je ‘basis’ : buik, rug en benen (Pilates).
Een must in onze woelige wereld…

Magda Oord: 06-53685547 of magdaoord@kpnmail.nl)

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

 Hier had uw 
“Benoordenhoutje” 

kunnen staan!
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Bekijk de bijgaande spelverdeling. Maakt u 4ª, en zo ja, wat is het beste spelplan? 
Lees vervolgens hoe het de Redubeth-bridgers verging. 

Deze keer een spel dat op een Redubeth-clubavond tijdens de zomercompetitie 2022 
werd gespeeld waarbij het dit keer niet op bieden, maar om afspelen aankomt.

Met ©tussenbiedingen door OW, belanden de meeste NZ-paren in een 4ª con-
tract, te spelen door Noord. Alle West-spelers komen uit met ©A en © na, getroefd 
door Noord.

Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, Noord telt maar twee vaste verliezers: «A en ©A. 
Vol goede moed vervolgt Noord met troeftrekken. Snel wordt het ongunstige 4-1 
troefzitsel duidelijk. Als Noord doorgaat met troeftrekken, dan gaat de de laatste 
troefslag naar West en krijgt Noord vervolgens «A  en alle vrije © om zijn oren: 
minstens twee down.

Een Noord-speler besluit daarom eerst alle ¨ uit te spelen; na 3 rondjes ¨ volgt 
de vrije ¨ klaver om West met een introever aan slag te brengen. Noord verwacht 
dat West vervolgens niet met ©(‘in de dubbele renonce’) of ª(troef) uitkomt 
maar « terugspeelt; en met «HB10 met één « verliesslag wegkomt. West troeft 
inderdaad en speelt een kleine « na. Noord speelt laag bij voor Oosts «A. De rest 
is voor NZ: 4ªcontract. Een gedeelde top; mooi gespeeld!

Toch zit er een addertje onder het gras. Ziet u het? Wat als Oost geen ♠ maar troef 
nakomt? Noord komt dan aan slag en kan niet anders dan ♠ uit de hand spelen en 
daarmee twee ♠slagen afgeven voor 4ª-1!

Toch is er een winnende speelwijze: nadat het troefzitsel van 4-1 zich heeft ge-
openbaard, gaat Noord met ¨ klaver naar de overkant. Zuid vervolgt met «B ge-
volgd door «V, «H en «A. Noord beperkt daarmee zijn «verlies tot één slag: 
4ªcontract! 

N
OW

Z

« H108
ª AHV72
© 5
¨ AV106

« A64
ª 5
© AB10842
¨ 532

« V3
ª B1096
© H976
¨ 987

« B9752
ª 843
© V3
¨ HB4

Voor deze keer een wat lastiger opgave. Wit begint en wint. 

Oplossing probleem 178: 1.Pf7+ Kg8 2.Pxh6++ Kh8 3.Dg8+! 
P(T)xg8 4.Pf7 stikmat! Korobov-Riazantsev, Warschau 2021.

Oplossingen 
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdor-
perweg 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 179                                              Schaakclub Benoordenhout

 
 

X 
Schaakprobleem 179 

 
ABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+l+-+pzpp' 
6p+-+psn-+& 
5+p+-+-+-% 
4-+-+-wQ-+$ 
3+P+-zPN+P# 
2q+-+LzPP+" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 
Voor deze keer een wat lastiger opgave. Wit begint en wint. 
 
Oplossing probleem 178: 1.Pf7+ Kg8 2.Pxh6++ Kh8 3.Dg8+! P(T)xg8 4.Pf7 stikmat! 
Korobov-Riazantsev, Warschau 2021 
 
 
 

Wilt u reageren of speelt u bridge, maar 
niet in clubverband en wilt u eens 
proefspelen en misschien lid worden? 
Bekijk dan onze website (https://3021.
bridge.nl) en meldt u zich vervolgens 
bij Redubeth: redubeth@gmail.com.

Spellen
Bridgequiz
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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 Wijkz
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@
wijkz.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@wijkz.nl

Telefooncirkel 55+
Aroen Roepan
a.roepan@wijkz.nl
070 -205 24 50

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 Erwin van Lijf
erwin.van.lijf@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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eerste drankje is van ons!
op vertoon van deze advertentie

adres:
nieuw kijkduin
deltaplein 204
2554 gv 
S’gravenhage

kijkduin

op vertoon van deze advertentie | geldig op wijn, bier, frisdrank, koffie en thee | gel-
dig t/m 31 december 2022 | 1 gratis drankje per persoon per dag | bij aankoop van 1 
hoofdgerecht | alleen geldig bij wagamama kijkduin

Franse Delicatessen
Breitnerlaan 14 - Den Haag

Dé Wijnwinkel van het Benoordenhout

Willem Royaardsplein 6    T: 070 8882474
www.jansenwijnen.nl    paul@jansenwijnen.nl

0275696.indd   10275696.indd   1 14-9-2022   11:29:0114-9-2022   11:29:01

    Leren 
      met 
   aandacht

Benoordenhout 
Remco de Ruyter LLB
T 06-20340451 
E benoordenhout@afterscool.nl



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
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