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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,

Toen ik enkele jaren geleden hoofdredacteur van het wijkblad werd, 
besefte ik nauwelijks dat ik in de voetsporen trad van een lange reeks 
van voorgangers. Dankzij het monnikenwerk van Frank van der Leer, 
fotograaf en webmaster van de website van de wijkvereniging, zijn nu 
alle 45 jaargangen gedigitaliseerd en te raadplegen op wvbn.nl. Het is 
een ware schatkamer aan nieuwsberichten en verhalen, waarvan som-
mige nog verrassend actueel zijn. In deze editie doet webredacteur Ma-
rion Toorenvliet een greep uit deze rijke verzameling.

Hoewel onze wijk zich inmiddels van haar herfstkleuren heeft ontdaan, 
is er in dit nummer aandacht voor groen, zowel bij de OBS Benoorden-
hout, waar de schooltuin werd opgefleurd, als bij het Maerlant Lyceum 
waar een ‘groene muur’ werd onthuld. Voor de jonge wijkgenoten is er 
weer een vrolijke kinderpagina en de foto’s van het bezoek van Sinter-
klaas op 26 november laten zien hoe jong én oud genoten van de goed-
heiligman en zijn pieten. En over jong gesproken: er is een nieuw initi-
atief, Jong Benoordenhout, dat zich richt op het organiseren van 
evenementen voor de wat jongere wijkgenoten. In dit blad stelt deze 
enthousiaste groep zich voor.

Verder kunt u lezen over het verdwenen landgoed Groenhoven, een 
honderdjarige wijkgenote, kraamkamers in het groen en de geschiede-
nis van de televisie in het Benoordenhout. En natuurlijk zijn er ook 
weer mooie concerten te bezoeken, al dan niet in kerstsfeer.

Ik wens u mooie en warme feestdagen toe en alle goeds voor het nieu-
we jaar.

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 
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Mirjam Kroemer 
mirjam.kroemer@wvbn.nl
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We zijn Burgemeester en Wethouders 
dankbaar dat de komst van een nieuwe 
wijkbibliotheek inmiddels zeker is ge-
steld in het coalitieakkoord. De wijk-
vereniging werkt met veel plezier 
samen met de Centrale Bibliotheek, ge-
meente en andere partijen om hier voor 
iedereen een mooie invulling aan te 
geven met veel gebruiksmogelijkheden. 
Het wordt een inspirerende ontmoe-
tingsplek waarbij naast de oorspronke-
lijke functie van de bibliotheek ook di-
verse culturele en sociale functies en 
welzijnsfuncties worden geïntegreerd. 

We kijken met plezier terug op de sa-
menkomst ‘Maak eens ruimte’ van 
Platform Benoordenhout. Indrukwek-
kend was het verhaal van professor 
Gierveld, waarin nog maar eens bena-
drukt werd hoe belangrijk het is om er 
écht voor elkaar te zijn. Verder is het 
goed om te weten dat er naast de regu-
liere organisaties ook veel vrijwillige 
inzet beschikbaar is voor senioren in 
onze gemeenschap.  

Jubileum
Het afgelopen jaar vierden we het 45-
jarig bestaan van de wijkvereniging. 
We kunnen met elkaar terugkijken op 
een buitengewoon productief jaar met 
veel initiatieven en positief nieuws 
voor de wijk. Het was een warm jaar. 
Niet alleen letterlijk met een zonnige 
nazomer, maar ook waar het samen-
werken en elkaar ontmoeten betrof. 
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilli-
gers. Dankzij hen werden alle ge-
maakte stappen mogelijk en konden 
alle activiteiten georganiseerd worden. 

Haagse Hopper
Per 1 januari a.s. start busdienst de 
Haagse Hopper. We roepen u allen op 
om vooral gebruik te maken van deze 
nieuwe dienst, zodat deze kan blijven 
bestaan. Onze speciale dank gaat uit 
naar de inspanningen van Elisabet 
Molenaar van onze commissie Ruimte-
lijke Ordening, die heeft gezorgd voor de 

realisatie van dit project. Zie haar bij-
drage in dit blad voor informatie over 
hoe u gebruik kunt maken van deze bus.  

In onze wijk wonen ca. 3.000 mensen 
in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 
jaar. De wijkvereniging heeft onlangs 
een nieuwe commissie gevormd, ge-
naamd ‘Jong Benoordenhout’. Deze en-
thousiaste commissie stelt zich voor in 
dit nummer.

De schooltuin-pilot bij OBS Benoorden-
hout is succesvol afgerond en geadop-
teerd door de school zelf. We zullen dit 
concept als wijkvereniging verder pro-
moten bij andere scholen in onze wijk. 
Mocht u als school ook geïnteresseerd 
zijn, neem dan contact met ons op. 
Lees ook de ervaring van Julia Boot 
met deze schooltuin.

Cadeau
Graag willen wij u er nog op attende-
ren dat dit wijkblad zes keer per jaar 
gratis wordt aangeboden aan elk huis-
houden in het Benoordenhout. U bent 
dus niet automatisch lid van de wijk-
vereniging, omdat u dit blad ontvangt! 
Voor € 12,50 per jaar wordt u lid, zie 
www.wvbn.nl. U kunt een lidmaat-
schap ook cadeau geven aan nieuwe 
buren of bekenden. Stuur daarvoor een 
e-mail naar leden@wvbn.nl.

Mede namens het bestuur wens ik u nog 
mooie decemberdagen, een voorspoedig 
2023 en graag tot ziens in de wijk.

André van den Heuvel

Van de voorzitter

 foto 070fotograaf
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In de vorige editie van dit wijkblad 
hebben wij u geïnformeerd over de 
voorbereidingen voor een nieuwe 
vorm van openbaar vervoer, de Haagse 
Hopper. Op 1 januari 2023 is het zover 
en gaat de Haagse Hopper rijden tus-
sen het Benoordenhout en het cen-
trum van Den Haag. De Haagse Hopper 
is flexibel openbaar vervoer wanneer 
u wilt. Een nieuwe vorm van openbaar 
vervoer die uniek is in Den Haag.

Het achtpersoons busje rijdt niet vol-
gens een vaste route of dienstregeling, 
maar heeft wel twaalf vaste halten 
waar reizigers worden opgehaald en 
afgezet. Onderweg kunnen ook andere 
reizigers in- en uitstappen. De Haagse 
Hopper is mogelijk gemaakt door een 
nauwe samenwerking tussen gemeente 
Den Haag, Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag, HTM en de Ride Pingo-app. 

Hoe werkt het?
Vanaf 1 januari is het mogelijk een rit 
te reserveren met de Ride Pingo-app 
(te vinden in de Appstore of Google 
Playstore). Volg de instructies op het 
scherm en reserveer maximaal één uur 
van tevoren de gewenste rit. De app 
geeft de definitieve ophaaltijd door. Op 
basis van de planning via de Ride 
Pingo-app rijdt HTM de ritten. De kos-
ten voor een ritje bedragen € 1,50. 
Reserveren via de app is gratis. Reser-
veren kan via het telefoonnummer 
0900-9281 en kost € 1,00 per gesprek. 
De rit zelf wordt afgerekend met de 
(contactloze) bankpas in het busje. 

De twaalf halten
De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Inmiddels zijn de halten die de Haagse 
Hopper aan gaat doen bekend. Deze hal-
ten zijn gelegen op de volgende locaties:

1.  Floris Arntzeniusplein
2.  Thérèse Swartzestraat
3.  Laan van Clingendael (noord)

4.  Breitnerlaan
5.  Hart Nibbringkade
6.  Van Hoytemastraat (bushalte)
7.  Johannes Bildersstraat
8.  Weissenbruchstraat (bushalte)
9.  Jozef Israëlsplein (bushalte)
10.Koninginnegracht 
(ov-overstappunt)
11. Kneuterdijk (bushalte)
12. Koninklijke Schouwburg

Bedieningsuren
De Haagse Hopper rijdt van maandag 
tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 
21.00 uur en op zaterdag en feestdagen 
van 12.00 uur tot 24.00 uur.

In december is alle informatie over de 
Haagse Hopper te vinden op www.htm.
nl/haagsehopper. 

Commissie Ruimtelijke Ordening in 
samenwerking met HTM

Ruimtelijke ordening
Haagse Hopper Benoordenhout. Uniek flexibel openbaar vervoer 

Reserveren? 
Ride Pingo app 
of bel 0900- 9281
(€1,00 gesprekskosten)

M
er
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Jong Benoordenhout stelt zich voor
Al enige tijd waren er een aantal en-
thousiaste jonge Benoordenhouters ac-
tief in de wijkvereniging om de school-
tuin van OBS Benoordenhout te onder-
houden, de Sint in goede banen te lei-
den en om Koningsdag tot een succes 
te maken. De afgelopen periode meldde 
zich spontaan nog een aantal jonge 
wijkbewoners met leuke ideeën om 
een en ander te organiseren voor de 
wat jongere wijkgenoot. Na enkele ont-
moetingen ontstond al snel het initia-
tief ‘Jong Benoordenhout’. We waren 
present op de kennismakingsavond op 
19 oktober jl. in het Van Bylandt Huis, 
waar we het bestuur, diverse commis-
sies en werkgroepen hebben ontmoet. 
We leerden er direct veel nieuwe men-
sen kennen en hadden waardevolle ont-
moetingen. We voelden ons erg wel-
kom en kijken terug op een geslaagde 
avond. 

Ilse Naalden: ‘In 2020 kwam ik in het 
Benoordenhout wonen en ik was al 
snel verkocht door de rust, de fijne 
sfeer en het vele groen in onze wijk. 
Sinds maart woon ik in een van de 
mooie kommetjes op de Breitnerlaan. 
In het dagelijkse leven werk ik met veel 
plezier als docent pedagogiek op de 
Haagse Hogeschool. Ik heb mezelf aan-
gemeld als vrijwilliger in de wijkver-
eniging om meer buurtgenoten te leren 
kennen, meer binding te krijgen met de 
wijk en ook om iets te kunnen geven 
aan de wijk. Samen maken we er wat 
moois van!’
 
Julia Boot: ‘Ik ben opgegroeid in het 
Benoordenhout en woon hier sinds 
maart 2021 weer. De wijkvereniging 
leek me een leuke manier om mijn soci-
aal leven in de buurt weer op te pakken. 
Via o.a. het werk in de OBS schooltuin en 

Koningsdag heb ik meer buren leren 
kennen. Zo ben ik ook bij  Jong Benoor-
denhout terecht gekomen. Ik raad 
(nieuwe) bewoners zeker aan om eens 
een kijkje te nemen bij onze evenemen-
ten en leuke ideeën zijn ook welkom 
natuurlijk.’ 

Contact
jong@wvbn.nl 

V.l.n.r: Pierrick de Cornulier, Ilse Naalden, Katelijne Vandenbussche, Julia Boot, Eva Slootweg.
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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.

22 december 14.00-16.00 uur  Lezing over Kerstmis 
Graag nodigen wij u uit om de inspirerende lezing over kerstmis, 
gegeven door Marjolein van Delft, bij te wonen. Door deze lezing 
komt u alvast helemaal in de kerstsfeer. Aansluitend bent u van harte 
welkom bij onze gezellige huisborrel. Tegen inlevering van deze 
advertentie krijgt u het eerste drankje en een hapje van het huis 

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)
Het nieuwe jaar begint weer goed! Wij 
hebben een mooi en interessant pro-
gramma samengesteld, waaraan u sa-
men met wijkgenoten kunt deelnemen. 
Het programma voor het eerste kwar-
taal ziet er als volgt uit. 

Op 6 januari 2023 gaan wij per touring-
car naar de mooie tentoonstelling 
‘Golden boy Gustav Klimt’ in het Van 
Gogh Museum in Amsterdam. Wij zijn 
daar op 8 december jl. al geweest, maar 
de belangstelling voor die excursie was 
zo overweldigend groot, dat wij beslo-
ten hebben die excursie te herhalen 
voor hen voor wie op 8 december geen 
plaats was.

Op 19 januari geeft prof. mr. Jaap de 
Hoop Scheffer, wijkgenoot en voorheen 
o.a. secretaris-generaal van de NAVO, 
weer een lezing voor ons, in het ANWB-
gebouw, nu onder de - uiterst actuele - 
titel ‘Oorlog op het Europese Continent; 
een machtig China; de Verenigde Staten 
gepolariseerd als nooit tevoren. Hoe 
staat de wereld ervoor in 2023?’

Op 7 februari bezoeken wij het Singer 
Museum in Laren (NH) voor de ten-
toonstelling ‘Kees van Dongen, durf en 
verleiding’. 

Anderhalve week later, op 16 februari, 
geeft Monique Varma, kunsthistorica 
en gids in het Haagse Kunstmuseum, 
een lezing/presentatie onder de titel 

‘Schilderes Nicole Eisenman (1965, 
Verdun) en haar verbeelding van weer-
barstige, maatschappijkritische verha-
len’. Ook deze lezing wordt in het 
ANWB-gebouw gehouden.

Op 9 maart gaan wij naar het Kröller 
Müller Museum in het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe. Daar bezoeken wij de ten-
toonstelling ‘Ferdinand Léger en de 
daken van Parijs’. 

Twee weken later, op 23 maart, geven 
Foeke Zeilstra en Wim Kooij in het 
ANWB-gebouw een lezing/presentatie 
onder de titel ‘Wat vliegt daar?’ over 
de Benoordenhoutse vogelwereld. Bei-
den zijn al hun hele leven enthousiaste 
vogelaars. Ze zijn ook actief in de com-
missie Groen van onze wijkvereniging 
en in de Haagse Vogelbescherming. 
Foeke Zeilstra kent u allen bovendien 
uit zijn vaste kroniek ‘Buurtvogels’ in 
dit blad. En last but not least, organise-
ren Foeke en Wim begin april, als ver-
volg op deze lezing, speciaal voor de 
leden van de CCB een vogelwandeling 
door Clingendael en Oosterbeek. 

Verder nemen wij elke maand deel aan 
een themadiner in Chateau Bleu. 

Meer gedetailleerde informatie over alle 
activiteiten kunt u vinden in onze perio-
dieke nieuwsbrieven. Deze worden onder 
de leden van de CCB verspreid. Ze staan 
ook op de website van de wijkvereniging. 

Onze lezingen zijn gratis voor CCB-
leden. Niet-leden van de CCB kunnen er 
ook aan deelnemen, voor € 5,-. Geïn-
teresseerden in een lezing kunnen zich 
daarvoor aanmelden via voorzitterCCB@
wvbn.nl of telefoon 06 477 87 109. 
Onze excursies (met eigen bus) staan 
alleen voor CCB-leden open. Voor een 
excursie kan men zich aanmelden via 
gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070 324 
19 78, voor diners via telefoon 070 
310 66 61. 

Voor het lidmaatschap van de CCB is 
vereist dat u lid van de wijkvereniging 
bent. Het lidmaatschap van de CCB kost 
€ 9,50 per jaar (naast de contributie van 
€ 12,50 per jaar voor het lidmaatschap 
van de wijkvereniging). U kunt zich voor 
beide lidmaatschappen - desgewenst te-
gelijk - aanmelden bij Mirjam Kroemer. 
Daarvoor zijn vier mogelijkheden: via de 
website www.wvbn.nl van onze wijkver-
eniging, of per e-mail via leden@wvbn.
nl, of per brief naar Sonderdankstraat 
27, 2596 SB Den Haag, dan wel per tele-
foon: 06 20 38 47 48. 

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

Kees van Dongen, links: Vrouw met witte blouse, rechts: À la recherche du temps perdu - Gandalf 's Gallery via Flickr
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DuurSaam
Onafhankelijk onderzoek voor duidelijkheid 

In de Transitie Visie Warmte (TVW) 
van de gemeente Den Haag die nu ter 
consultatie ligt, geeft de gemeente geen 
duidelijk toekomstbeeld voor de meer 
dan 100.000 woningen in de vooroor-
logse wijken. Daar behoort onze wijk 
ook toe. Zowel de beschikbaarheid en 
inzet van duurzame bronnen als de 
mate van benodigde isolatie worden 
niet genoemd. Ook blijft onduidelijk of 
er wel of geen collectieve warmtevoor-
zieningen komen in de vooroorlogse 
wijken. In de visie geeft de gemeente 
aan dat ze pas in 2040 concreter kan 
worden over de gewenste eindsituatie 
in de vooroorlogse wijken. Wel raadt ze 
aan om nu vast te beginnen met isolatie 
en een vorm van hybride verwarming. 
Hierover leest u meer in ons tweede ar-
tikel in deze editie van het wijkblad.

Begin 2022 heeft het wijkinitiatief 
samen met de wijkvereniging een 
zienswijze op de TVW ingediend (zie 
duursaambenoordenhout.nl/elke-wijk-
een-energieplan). In onze zienswijze 
vragen we de gemeente om handelings-
perspectief en delen we de belangrijk-
ste uitkomsten van onze Wijk Warmte 
Visie. Daarin beargumenteren we waar-
om een warmtenet op zestig tot zeven-
tig graden, met restwarmte en mogelijk 
geothermie als warmtebron, het beste 
aansluit bij de vooroorlogse bouw in 
onze wijk. Met het beste bedoelen we 
een duurzame, betrouwbare, haalbare 
en betaalbare warmtevoorziening voor 
de hele wijk. Maar ook dat een volle-
dige renovatie van woningen voor een 
deel vermeden kan worden. Alle huizen 
zullen wel moeten investeren in isola-
tiemaatregelen. 

Eind september 2022 heeft het wijkini-
tiatief deze zienswijze ook toegelicht in 
de Commissie Leefomgeving. We vroe-
gen de gemeente om te komen met een 
concretere visie om zo duidelijkheid te 

krijgen over ons handelingsperspectief 
als bewoner. Wat moeten we doen ach-
ter de voordeur om op tijd klaar te zijn 
voor de transitie? Hoe kunnen we de 
natuurlijke vervangingsmomenten in 
de komende dertig jaar slim gebruiken 
om onze woningen te verduurzamen? 

Recent spraken het wijkinitiatief en de 
wijkvereniging ook met de hoogste 
ambtenaar van gemeente Den Haag op 
het gebied van de energietransitie, 
Marco Zeeman, om te verkennen hoe 
we wel concreter kunnen worden over 
het handelingsperspectief. We stelden 
het volgende voor:

-	 Laat	 een	 onafhankelijk	 technisch	 bu-
reau onderzoek doen naar de verduur-
zamingsopties van de meest voorko-
mende typen woningen in onze wijk. 
Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke 
warmtebronnen en warmtetechniek past 
bij de bouwtechnische mogelijkheden 
per type woning; en

- ontwikkel een afwegingskader om de 
haalbare opties te vergelijken. Hierbij 
kun je denken aan criteria als betaal-
baarheid voor de bewoner, haalbaar-
heid van de uitvoering, mate van duur-

zaamheid, benodigd schaalniveau, snel-
heid en keuzevrijheid.

Op basis van de uitkomsten van de bo-
venstaande studie vragen we de ge-
meente duidelijkheid te geven over de 
mogelijkheden voor onze wijk en wan-
neer onze woningen klaar moeten zijn 
voor welk temperatuurniveau van de 
beschikbare duurzame warmtebron.

De gemeente heeft toegezegd om mee 
te werken aan de bovenstaande studie 
en een deel van de kosten op zich te 
nemen. Ook in andere vooroorlogse 
wijken bestaat er belangstelling voor 
deze aanpak. Waar mogelijk zullen we 
gezamenlijk optrekken om van elkaar 
te leren. Via het wijkblad houden we u 
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het wijkinitiatief 
DuurSaam Benoordenhout
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Recent heeft u minister de Jonge wel-
licht horen zeggen dat we gaan over-
stappen van onze cv-ketel naar ‘hy-
bride’ verwarming. Binnenkort komt 
hij met een wetsvoorstel om deze 
overstap te verplichten bij vervan-
ging van de cv-ketel. In dit artikel leg-
gen we uit wat hybride verwarming is 
en waar en wanneer de inzet van hy-
bride verwarming mogelijk kan bij-
dragen aan het verminderen van 
onze CO2-uitstoot.

Wat is een hybride verwarming? 
Bij hybride verwarming werkt een 
warmtepomp samen met een cv-ketel. 
In het voor- en najaar voorziet de 
warmtepomp in de warmtevoorziening, 
terwijl de cv bijspringt bij temperatu-
ren onder de vier tot zes graden. De cv-
ketel verzorgt daarnaast de voorzie-
ning van warm tapwater.

Voor welke type woning is 
de hybride verwarming een optie?
Een hybride verwarming is te realiseren 
in een grondgebonden woning en biedt 
de mogelijkheid om 50% te besparen op 
de gasrekening en 30% op de CO2-
uitstoot. Let op, de elektriciteitsrekening 
gaat daarbij wel omhoog. De totale 
maandelijkse energierekening zal in de 
meeste gevallen lager uitkomen. Terug-
verdientijden van tien jaar zijn te reali-
seren en er zijn subsidiemogelijkheden 
beschikbaar. In een kleine VvE met twee 
tot drie woonlagen wordt de toepassing 
van hybride iets lastiger, omdat in de 
meeste gevallen de ‘buitenunit’ van de 
hybride-warmtepomp op het gezamen-
lijke dak geplaatst dient te worden. 
Correcte plaatsing van de buitenunit op 
het dak is van belang om te voorkomen 
dat er sprake is van geluidsoverlast voor 
de bovenwoning, veroorzaakt door de 
ventilator in de buitenunit. Grotere 
VvE’s, met meer dan drie woonlagen, 
komen niet in aanmerking voor hybride. 

Hoe kan ik de terugverdientijd 
versnellen?
Om tot redelijke terugverdientijden te 
komen voor een hybride systeem is 
het belangrijk om eerst de volgende 

isolatiemaatregelen te nemen: dub-
belglas, kierdicht maken, kelder- en 
dakisolatie en het waterzijdig inrege-
len van de radiatoren. In de Energie-
check kunt u nagaan wat de terugver-
dientijd is voor uw woning.

Wie kan helpen?
Onze energiecoaches kunnen u helpen 
om de haalbaarheid van een hybride-
pomp voor uw woning te beoordelen. 
Deze energiecoaches zijn wijkgenoten 
die een hiertoe een opleiding hebben 
gevolgd en u zonder commercieel be-
lang vrijblijvend advies geven.

Tot slot
Is de hybride verwarming de volgende 
stap naar het verduurzamen van onze 
woningen?. Hybride verwarming is 
een tussenoplossing voor maar een 
deel van onze woningen en daarmee 
ook geen ‘silver bullet’. Onze visie op 
volledige verduurzaming van de warm-
tevoorziening vindt u in de Wijk Warmte 
Visie op duursaambenoordenhout.nl. 
Het wijkinitiatief houdt de ontwikke-
lingen op landelijk en lokaal niveau in 
de gaten en houdt uw op de hoogte via 
de website en het wijkblad.

Heeft u hulp nodig?
Neem dan contact op met één van onze 
energiecoaches. Aanmelden kan via 
onze web: duursaambenoordenhout.nl.

Het wijkinitiatief 
DuurSaam Benoordenhout

Is de hybride verwarming 
van minister de Jonge de oplossing?

Hybride verwarming: 
een CV ketel in combinatie met een warmtepomp.

De ‘buitenunit’ van de warmtepomp 
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Residentaal Tandartsen
Wassenaarseweg 18, 2596 CH Den Haag

T. 070 40 61 832   |   W. www.residentaal.nl   |   E. info@residentaal.nl 

Residentaal Tandartsen is sinds 2017 gevestigd aan de Wassenaarseweg 18. Wij zijn een 
moderne tandartspraktijk met 3 behandelkamers die uitgerust zijn met de nieuwste 
technieken en materialen. “Solo is uit en multidisciplinair is in”, is ons motto waarbij wij 
geloven dat wij met een team van tandartsen en specialisten u de beste tandheelkundige 
zorg binnenshuis kunnen bieden. Zo bestaat ons team uit algemeen tandartsen, tandarts-
endodontologen, implantologen, mondhygiënisten, paro-plus preventie assistenten 
en tandartsen met een specifieke deskundigheid op restauratief gebied. Ook zijn wij 
gespecialiseerd in CEREC, waarbij wij de kroon voor u in één zitting kunnen maken.

Meerdere specialisaties in huis
Binnen Residentaal kunt u bij ons terecht voor algemene tandheelkunde, 
mondhygiëne, facings, kroon & brugwerk, implantologie, wortelkanaalbehandelingen, 
tandvleesbehandelingen en slijtagebehandeling. 

Verwijspraktijk voor endodontologie en implantologie
Op verwijzing van uw eigen tandarts kunt u bij ons terecht voor 
wortelkanaalbehandelingen bij onze tandarts-endodontoloog en voor implantologie bij 
onze NVOI Erkend implantoloog. 

Inschrijven
Nieuwe cliënten zijn bij ons van harte welkom.
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45 jaar Wijkblad Benoordenhout
Nu digitaal te raadplegen 
U leest het goed: 45 jaargangen van het 
Wijkblad Benoordenhout zijn nu te 
raadplegen via de website van de wijk-
vereniging. Dat betekent dat u kunt bla-
deren door alle uitgaven die sinds 1977 
zijn verschenen; dat zijn er ruim 250. 

Frank van der Leer, een wijkbewoner 
die u waarschijnlijk beter kent als onze 
‘eigen’ 070-fotograaf, nam het initiatief 
voor het digitaliseren. Met hulp van en-
kele wijkbewoners heeft hij alle bladen 
weten te verzamelen om ze vervolgens 
letterlijk uit elkaar te halen en te scan-
nen. Een hele klus! 

Voor u als wijkbewoner betekent het 
dat u vanachter uw computer, laptop of 
tablet door de geschiedenis van de wijk 
kunt bladeren. Want dat is wat u tegen-
komt. Groot en klein nieuws uit de 
wijk. Sommige verhalen van jaren gele-
den zouden ook gisteren geschreven 
kunnen zijn. Maar u kunt ook lezen 
over kwesties die u waarschijnlijk al-
lang vergeten was. Datzelfde geldt ove-
rigens voor de adverteerders die u te-
genkomt. Ach ja, mooie herinneringen. 

Waar en hoe 
Ga naar de website van de wijkvereni-
ging: www.wvbn.nl. Bovenaan de pagina 
vindt u in de groene balk de noemer 
‘wijkblad’. Als u daarop klikt, verschijnt 
een klein venster. Daarin klikt u op ‘ar-
chief wijkbladen’. Nu verschijnt er een 
overzicht van alle uitgaven die in de 
voorbije jaren zijn verschenen. U kunt 
klikken op een jaartal in de kalender of 
– verder naar onder – op een specifiek 
blad uit een bepaald jaar. Toegegeven, 
het doornemen van de bladen neemt 
wat tijd. Toch wil ik u waarschuwen voor 
een lichte vorm van verslaving. 

Uit het archief
Om uw nieuwsgierigheid te prikkelen 
vindt u hieronder een aantal nieuws-
feitjes, berichten en wetenswaardighe-
den, afkomstig uit het rijke archief van 
ons wijkblad.

Oprichting wijkvereniging
De oprichtingsvergadering van Wijkve-

reniging Benoordenhout vond plaats 
op 21 april 1977.

Deze vergadering werd bijgewoond 
door liefst vijfhonderd (!) wijkbewo-
ners. Voorzitter was Jhr.Mr. F.C.M. van 
Rijkckevorsel.

Rayonagent
Vanaf de eerste uitgave in 1977 van ons 
wijkblad werd een hele pagina – soms 
zelfs meer – gevuld door onze eigen 
rayonagent, de heer M. v.d. Spiegel. 
Deze politiefunctionaris in burger ver-
vulde een maatschappelijke functie. Hij 
gaf wijkbewoners advies bij persoon-
lijke problemen, verwees hen zo nodig 
naar bepaalde instanties en bemid-
delde bij conflicten. Zelfs relatieperike-
len waren bespreekbaar! Gegadigden 
konden bij de rayonagent terecht in zijn 
kantoor aan de De Mildestraat waar hij 
ook spreekuur hield. 

WijkCafé
In 1978 is onze wijkvereniging al ge-
start met het WijkCafé: een maande-
lijkse bijeenkomst waar wijkbewoners 

van achttien jaar en ouder elkaar in in-
formele sfeer kunnen ontmoeten. Na 
een lange pauze is het WijkCafé nu 
weer terug: elke eerste donderdag van 
de maand bent u welkom tussen 17.00 
en 19.00 uur. De locatie wijzigt elk 
kwartaal. Bekijk daarvoor de agenda 
op de website van de wijkvereniging.
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Dat kan beter.

• Geen wachttijden voor een consult of operatie

• Zeer ervaren orthopeden, handchirurgen en pijnspecialisten

• Best beoordeelde orthopedische kliniek van Den Haag 

Eisenhower Kliniek
Eisenhowerlaan 77f
2517 KK Den Haag

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

Uw waardering:

9.4

Niet genoeg tijd om uw

klacht te bespreken?
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De Hoover
In 1980 bood Bureau Van Abshoven in 
de Weissenbruchstraat u honderd gul-
den voor uw oude stofzuiger. Voorwaarde 
was wel dat u een echte Hoover aan-
schafte. U weet wel, die van: ‘Want hij 
klopt en hij veegt en hij zuigt’. 

Verplicht bezoek
In 1980 stond in het wijkblad het vol-
gende gedicht van Jet van Bruggen. 

Naar Oma

We gaan vandaag naar oma,
Dat is natuurlijk leuk.
Maar van die nieuwe priktrui 
Krijg ik toevallig jeuk.

M’n haar zit in een scheiding
Met water vastgeplakt.
M’n moeder vindt dat netjes,
Maar ’t staat onwijs bekakt.

Er zijn daar ook geen kinderen,
Alleen een ouwe hond,
Die ligt alsmaar te slapen
Naast ’t persje op de grond.

Ik moet daar anders praten,
Zo van die nette taal.
En als ‘k gewoon wat terugzeg
Ben ik meteen brutaal.

M’n oma is wel lief hoor.
En erg op haar fatsoen.
Dat ze al zo oud is,
Daar kan ze niks aan doen.

Bieb 
Al in 1983 werden de eerste bezuini-
gingen op het Haagse bibliotheekwerk 
aangekondigd. Ook ons wijkfiliaal werd 
daarvan de dupe. Een actiegroep kwam 
daartegen in het geweer. Het bleef een 
aantal jaren rustig.  In 2000 werd zelfs 
een nieuw bibliotheekgebouw ge-
opend. Maar helaas, in 2012 volgden 
nieuwe bezuinigingen. Protest mocht 
niet meer baten: onze bibliotheek in de 
Utenbroekestraat moest de deuren 
sluiten. Een kleine buurtbieb kwam er-
voor in de plaats. Mede door de slui-
ting van het buurthuis zette de wijk-
vereniging zich vanaf 2020 in voor de 
terugkeer van een bibliotheek ‘nieuwe 
stijl’. Zo’n bibliotheek biedt immers 
ook ruimte voor sociale en educatieve 

activiteiten. De inspanningen zijn be-
loond. De Haagse coalitie liet in sep-
tember jl. weten dat het Benoordenhout 
kan rekenen op de komst van een vol-
waardige bibliotheek, dus inclusief so-
ciale en educatieve functies. Wat een 
mooi bericht!

Monumentale bomen
In september 1999 vond in onze wijk 
(ook) een Groene Monumentendag 
plaats. Het Benoordenhout telde toen 
167 monumentale bomen. We hebben 
het dan over vitale bomen van ten min-
ste vijftig jaar oud die óf beeldbepa-
lend zijn óf van een bijzondere booms-
oort óf zeldzaam van vorm of omvang. 
Voor de liefhebbers was er een rondlei-
ding langs een deel van het monumen-
tale groen. 

Busje komt niet meer
Door de jaren heen heeft het wijkblad 
heel veel pagina’s gewijd aan problemen 
met het openbaar vervoer in onze wijk. 
De wijkvereniging is talloze malen met 
verschillende partijen in gesprek ge-
weest over de routes en/of het verdwij-
nen van bijna even zo talloze buslijnen 
in onze wijk: lijn 18, 5, 22, 28 en 29.

Emma
Het standbeeld van koningin Emma in 
het Rosarium dateert van 1936 en is 
van de hand van Toon Dupuis. Hij 
maakte het beeld van een broze zand-
steensoort, waardoor het gevoelig was 
voor de elementen. Maar meer nog had 
het beeld te lijden onder graffiti en ver-
nielingen. Met zekere regelmaat werd 
Emma opgelapt. Zo werd in 1994 al 
eens haar neus teruggeplaatst. Maar 
helaas… uiteindelijk leidde het verpul-
veren van de zachte steensoort en het 
voortdurende vandalisme in 2000 tot 
een grondige restauratie. De gemeente 
maakte daarvoor anderhalve ton vrij. 
Daardoor kon het beeld opnieuw wor-
den gemodelleerd. Vervolgens werd 
het in brons gegoten en in die hoeda-
nigheid zit koningin Emma alweer 
jaren in ons prachtige Rosarium.

Marion Toorenvliet
Foto’s Frank van der Leer
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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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In de Duinzichtkerk wordt in de jaarlijkse 
serie van drie orgelconcerten op zaterdag 
11 februari 2023 het eerste concert gege-
ven door Jeroen de Haan. Als cantor-orga-
nist is Jeroen de Haan werkzaam in de 
Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden. 
Als orgeldocent heeft hij een bloeiende 
praktijk. Over de te spelen werken zal nog 
nadere informatie worden verspreid. Na 
afloop is er gelegenheid om elkaar onder 
het genot van een drankje te ontmoeten.

Zaterdag 11 februari, 16.00 tot 17.00 
uur. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 
89. Info: duinzichtkerk.nl.

Nu reeds van harte bij u aanbevolen!

Sam Boelens

Orgelconcert 

In de afgelopen edities hebben we het 
gehad over een aantal vormen van cy-
bercrime, en vooral hoe je kunt voorko-
men dat je slachtoffer wordt. Er zijn tal-
loze initiatieven om de weerbaarheid 
van specifieke doelgroepen te verho-
gen, van jong tot oud, werknemer tot 
ondernemer. In deze editie besteden 
we aandacht aan Hackshield, Future 
Cyber Heroes. Een initiatief dat in 2019 
gestart is en waar steeds meer gemeen-
ten in Nederland mee aan de slag gaan. 

HackShield is een cybersecurity game 
voor kinderen tussen de acht en twaalf 
jaar. Door het spelen van de game leren 
kinderen zich op een speelse manier te 
wapenen tegen digitale gevaren. Dit is 
anno 2022 nog steeds vaak een ontbre-
kend element in hun (digitale) opvoe-

ding, terwijl het leven van jongeren 
zich steeds meer online afspeelt.

Word cyber agent!
Nu hebben de burgemeester van Den 
Haag, Jan van Zanen, samen met de po-
litiechef van Den Haag, Paul van 
Musscher een oproep gedaan aan kin-
deren in Den Haag om cyber agent te 
worden en al spelenderwijs kennis op 
te doen van veiligheid op het internet.  
Kinderen kunnen zich inschrijven via 
de QR-code in de enveloppe hieronder, 
of via de onderstaande url: 

https://nl.joinhackshield.com/nl/
gemeente/den-haag. 

Je kunt vervolgens gaan spelen tegen 
cyber agents uit andere Nederlandse 
gemeenten en kijken of je bovenaan de 
erelijst kunt komen. Dan kun je ook 
aan je ouders of grootouders uitleggen 
hoe zij zichzelf beter kunnen bescher-
men in cyberspace. 

Gebruik de komende kerstvakantie om 
je in te schrijven als cyber agent van 
Den Haag, speel mee en wellicht heb je 

meteen een mooi onderwerp voor je 
volgende spreekbeurt. 

Alvast een heel cyberveilig 2023 na-
mens de digitale ambassadeurs van 
Den Haag! 

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

Onze wijk
Verhoog je digitale weerbaarheid:
cyber agents gezocht 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

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
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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Zondag 18 december geeft het koor van 
de Amerikaanse kerk in Den Haag, voor 
het eerst sinds een paar jaar, weer een 
kerstconcert. Op het programma staan 
het Magnifacat van John Rutter en 
kerstlieden van John Rutter en David 
Willcocks. Het koor wordt ondersteund 
door zeer goede solisten, veelal gevor-
derde studenten van het conservato-
rium in Den Haag. De begeleiding van 
het concert is in handen van de vaste 
organist van het koor Gijsbert Kok. De 
dirigent is John Bakker.

Het concert begint om 16.00 uur. De 
entree is gratis; een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer gewaardeerd. U bent wel-
kom vanaf 15.30 uur.

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
John Bakker: musicdirector@apch.nl. 
The American Protestant Church of The 
Hague, Esther-de Boer van Rijklaan 20, 
Den Haag.

Christmas Concert van het American Protestant Church Choir

Op woensdag 11 januari 2023 zal oud-
wijkgenoot en internationaal schaak-
meester Helmut Cardon (Fide-rating 
2381) simultaan spelen bij Schaakclub 
Benoordenhout in café Donker & Blond, 
Javastraat 142. Ook schakers die geen 
lid zijn van de schaakclub zijn van 
harte welkom! We beginnen te spelen 
om 20.00 uur, maar van tevoren kunt u 
terecht voor een kopje koffie of thee of 
iets anders. Wilt u meedoen, bel of app 
dan met wedstrijdleider Willem Luijt: 
06-1384 0510 of stuur een mailtje naar 
willemluijt@gmail.com.

Simultaan door schaakmeester Helmut Cardon

De Duinzichtkerk heeft een centrale plek 
in onze wijk. We zijn er voor iedereen! 
Om dit te onderstrepen hebben we 
samen met de Stichting Reanimatie en 
Levensreddende Technieken Nederland 
(RLT-NL) een nieuwe openbare AED ge-
plaatst aan de buitengevel (links naast 
de ingang van het plein). Initiatiefnemers 
René Glaser en Wouter Verbeek hebben 
dit jaar al diverse AED's geplaatst in 

onze wijk. Laatstgenoemde zal ook een 
cursus verzorgen in de kapel van de 
kerk. Verbeek: 'Het is cruciaal in een 
kans op overleven zo snel mogelijk te 
starten met de reanimatie’. 

René Duit 

AED bij de Duinzichtkerk
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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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In november en december is het werk 
van Philip Vencken en Dolf Hulst in de 
Bakery te zien.
         
In januari, februari en maart 2023 is er 
het werk van Jos Janson en Hans 
Hunink te zien.
         
Heb je belangstelling om je werk te ex-
poseren? Je kunt je nog opgeven bij 
truus@dekkersdevelopment.nl. Er is bij 
volgende mini-exposities vanaf begin 
mei 2023 nog plek voor kunstenaars 
die vlak en ruimtelijk werk maken.

De Bakery, Willem Royaardsplein 24

De kunstroutecommissie 

Kunst in De Bakery

Dolf Hulst

Jos Janson

Philip Vencken

Hans Hunink
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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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Mijn naam is Julia Boot en ik woon sinds 
maart 2021 weer in Benoordenhout. Na 
het vele thuiswerken tijdens de lock-
downs ging ik op zoek naar vrijwilligers-
werk in een stadstuin. Zo ben ik ten eer-
ste bij de StadsOase Spinozahof vrij-
williger geworden. Dit is een mooie en 
gezellige buurttuin in het centrum. 
Tevens ben ik bij de wijkvereniging be-
land. Begin 2022 stelde André van den 
Heuvel voor om het schooltuintje bij de 
OBS Benoordenhout wat op te knappen, 
samen met de schooldirectie en met de 
leerlingen. Er werd een aantal vrijwilli-
gers verzameld, zoals ook Eva Slootweg 
en Katelijne Vandenbussche. Samen 
hebben we gedurende het jaar het tuin-
tje voor de school opgefleurd. Bij de 
Gravinnetuin in Arendsdorp kregen we 
een aantal groentestekjes, heel aardig. 
Met een groepje enthousiaste ouders 
zorgden we voor het onderhoud tijdens 
de zomervakantie. Water uit de sloot 
halen met een gieter aan de overkant 

was goed te doen; we kregen soms wel 
wat verbaasde reacties. Omwonenden in 
de buurt hebben zo nu en dan ook ge-
holpen met het bijvullen van de gieters. 
Als bedankje organiseerden we na de 
vakantie een lunch met o.a. een lekkere 
salade van zelf geoogste cavolo nero. 
Hierna heeft juf Idelette samen met de 
leerlingen van groep 6 het tuintje over-
genomen. De foto’s hieronder geven een 
impressie. Het was een leuke ervaring 
om met onze wijkgenoten een bijdrage 
te kunnen leveren aan een groenere 
buurt. Hierbij wil ik nogmaals met name 
alle vrijwilligers bedanken voor hun 
hulp. Wie weet kunnen we volgend jaar 
bij een andere school een vergelijkbaar 
project starten.

Mocht u als school interesse hebben in 
een soortgelijke schooltuin, mailt u dan 
naar voorzitter@wvbn.nl.

Julia Boot

Schooltuin OBS Benoordenhout

Het is 10 oktober 2022, de Dag van de 
Duurzaamheid voor het onderwijs. Met 
confettikanonnen openen leerlingen 
die behoren tot het Eco-team van het 
Maerlant Lyceum de pas aangelegde 
Groene Muur op het schoolplein. De 
muur is een nieuwe mijlpaal in het pro-
ces van verduurzaming dat de school in 
2018 heeft ingezet.

Het is een feestelijke bijeenkomst, met 
groene hapjes en drankjes. In haar wel-
komstwoord legt rector Rebecca van 
den Berg uit dat het Maerlant Lyceum 
zich heeft aangesloten bij Eco-Schools, 
een programma dat scholen stimuleert 
om duurzamer te worden. Het Eco-
team is daarbij de aanjager. Het eind-
doel is de Groene Vlag, een internatio-
naal keurmerk voor duurzame scholen. 
Van den Berg doet een greep uit de ac-
tiviteiten van het team in de afgelopen 
jaren: bewustmaking van leraren om 
meer duurzaamheid in de lessen te 
brengen, kledingruilacties en ‘pimp je 
broodje’, waarbij leerlingen een onbe-
legd broodje door het Eco-team met 
duurzaam beleg kunnen laten pimpen. 
Sinds september 2019 wordt het afval 

gescheiden en op de fietsenstalling ligt 
nu een sedumdak dat de lucht zuivert, 
het regenwater absorbeert en de biodi-
versiteit vergroot.

Om geld binnen te halen voor de 
Groene Muur heeft het Eco-team op 
school van alles verkocht: van planten 
tot regentonnen. De muur is niet alleen 
mooi om te zien, maar neemt ook CO2 

op, maakt zuurstof aan en trekt insec-
ten en vogels aan. De opening ervan is 
een passend slotstuk van de eerste fase 
van verduurzaming van de school. 
‘Maar we zijn nog lang niet klaar’, ver-
telt Tim Verhoef, aardrijkskundedo-
cent en een van de drijvende krachten 
van het Eco-team. ‘We denken aan nog 
meer duurzaamheid in de lessen, het 
afschaffen van plastic bekertjes en een 
milieuvriendelijker aanbod in de kan-
tine. Ieder jaar mag er weer wat verbe-
terd worden.’

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Een groene muur voor het Maerlant Lyceum
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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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‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je 
knecht.’ Nou, dat hoef je Sint geen twee 
keer te zeggen. Met een Pietenband, een 
Lakeienband, de Hoofdpiet en strooipie-
ten kwam Sinterklaas op zijn prachtige 
schimmel Amerigo op zaterdag 26 no-
vember Benoordenhout bezoeken. 

Wat een feest! Er waren zoveel kinderen 
en ouders dat de Sint ruim een uur nodig 
had om van het Rosarium naar het 
Hoytemaplein te rijden en alle kinderen 
te begroeten. Hij kreeg heel veel tekenin-
gen, lekkere wortels voor zijn paard en 
alle kinderen waren prachtig verkleed. 

Veel dank aan iedereen die geholpen 
heeft om de intocht van Sinterklaas in 
Benoordenhout weer tot een prachtig 
evenement te maken. 

Eva Slootweg

Sint in het Benoordenhout
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Gesprek met Noortje (7,5) en Thomas (6,5)  

Hoe lang woon je al in het Benoordenhout? 
Noortje: 'Ik ben er geboren!' Thomas: 'Ik ook.'

Hoe lang zijn jullie al vrienden? 
Noortje: 'Wij zijn al vrienden sinds we baby 
zijn.' Thomas: 'Eigenlijk al ons hele leven.' 
Noortje: 'Het is heel leuk om vrienden te zijn, 
want we wonen bij elkaar in de straat en we 
spelen heel veel samen. Het is leuk om vriend-
jes te hebben die vlakbij wonen.'

Wat is er leuk aan Noortje? 
Thomas: 'Noortje is heel erg aardig en vrien-
delijk en soms is ze een beetje gek.' Noortje: 
'Ja, dan gedraag ik mij alsof ik een hond ben 
en dan gaat Thomas dingen gooien en die ga ik 
dan halen.' 

En wat is er zo leuk aan Thomas? 
Noortje: 'Thomas heeft altijd hele leuke idee-
tjes om dingen te maken. We hebben een keer 
een stoplicht gemaakt van karton en dat heb-
ben we toen opgehangen aan de lantaarnpaal 
en toen gingen we in de straat de auto's 
tegenhouden.'  

Heb je broers of zussen?
Noortje: 'Ik heb twee broers. Soms zijn ze aar-
dig en soms niet, want ze pesten mij soms.' 
Thomas: 'Ik heb een zus. Die is heel aardig, 
maar niet als ze samen met m'n vader alle 

snoepjes opeet.' Thomas: 'Jouw broers doen 
wel heel aardig tegen mij.' Noortje: 'En jouw 
zus doet ook aardig tegen mij, dus misschien 
moeten we dan maar ruilen?' 

Wat zijn jullie hobby's? 
Noortje: 'Ik zit op hockey en op turnen, en ik 
wil misschien op gitaarles.' Thomas: 'Ik zit op 
voetbal bij HVV en ik hou heel erg van rennen, 
fietsen en klimmen en soms ga ik wel eens 
tennissen of speel ik badminton.' Noortje: 'Ik 
hou ook heel erg van rennen!'

Heb je een huisdier? 
Noortje: 'Ik had een poes en een hamster, 
maar die zijn doodgegaan. Nu heb ik een hond. 
Die heet Bobby. Thomas: 'Ik heb een konijn, die 
heet Coco. Ze is heel verlegen, maar ook heel 
lief.'

Wat is het allerleukste wat je ooit hebt 
meegemaakt? 
Noortje: 'Dat ik ging midgetgolven met de 
hele familie en daarna pannenkoeken eten. En 
er was een pauw die helemaal zijn veren ging 
uitspreiden.' Thomas: 'Dat ik drie goals achter 
elkaar heb gemaakt met voetbal.'

Wat is je allergrootste wens? 
Noortje: 'Dat zeg ik liever niet.' Thomas: 'Dat 
ik een beroemde voetballer word.'

Als je de mensen hier in de wijk een advies 
mag geven, wat zou je dan zeggen?
Noortje: 'Dat ze de stoep en de straat wat 
rechter moeten maken. Nu zitten er soms hele 
diepe kuilen in de straat. Een keer reed ik met 
mijn fiets en kwam ik in zo'n kuil terecht en 
toen ben ik heel erg geschrokken!' Thomas: 
'Ja, dat klopt, maar die straten zijn al heel 
oud, ze zijn van voor de Tweede 
Wereldoorlog.' Thomas: 'Ik vind dat ze in de 
wijk mensen die roken een boete moeten 
geven. En ik zou graag een speelplek willen 
met trampolines of een springkussen, bijvoor-
beeld op het Van Hoytemaplein.'

Eva Slootweg-Broekhuis
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Maak een 
kunstwerk in 
de regen
In een regenbui kan je een mooi kunstwerk maken! 

Maak een mooie tekening met waskrijt, potlood of 

stoepkrijt. Leg de tekening daarna in een stevig 

plastic bakje buiten. Wacht een paar minuutjes en 

laat de tekening dan binnen op een vuilniszak op-

drogen. Even geduld en kijk eens: zo worden alle 

kinderen echte kunstenaars!

Regentikkertje
Verzamel vriendjes, buurtkinderen, broertjes en 

zusjes. Trek jullie regenlaarzen aan, neem twee 

paraplu's mee en ga de regenbui in! Zoek een 

groot grasveld of plein op. Eén van de kinderen is 

de tikker, twee staan onder een paraplu en de rest 

rent rond op zoek naar een schuilplaats. Onder de 

paraplu ben je veilig en kan je niet getikt worden, 

maar er mogen maximaal drie kinderen onder één 

paraplu schuilen. Wie er het langste staat, moet 

als eerste weer de regen in… op zoek naar een 

nieuwe schuilplaats!

Bron: Jantje Beton

Mini pizzagezichtjes
Leuk om te maken en om op te eten; pitabroodjes met zelf gemaakte gezichtjes van 

groenten

Ingrediënten

8 pitabroodjes - 50 gr geraspte kaas - 200 ml pasta- of pizzasaus

Suggesties om mee te versieren:  

paprika, champignons, hamreepjes, maïs uit blik, courgette, tomaatjes

Bereiding

Verwarm de oven op 200 graden. Besmeer de bovenzijde van pitabroodjes met tomatensaus 

en bestrooi met geraspte kaas. Was de groenten en snijd in stukjes en reepjes. Maak met 

het beleg leuke gezichtjes of figuurtjes op de pizza. Leg de mini pizza's op een bakplaat en 

bak ze 15 minuten af. Deze heerlijke mini pizza's zijn lekker tussendoor of voor kinderen 

als avondeten.

Bron: leukerecepten.nl

Een sneeuwbol maken
Een eigen sneeuwbol maken is heel eenvoudig. Dit heb je nodig: 

• een glazen potje met een deksel dat goed afsluit 

• een voorwerp om in het potje te plakken. 

• sterke lijm, glitters en glycerine 

Plak het voorwerp stevig vast aan het deksel. Vermeng de glycerine met water (drie delen 

glycerine, één deel water). Zorg dat het water warm is, dan mengt het beter. Vul het potje 

hiermee en doe er glitters bij. Sluit het potje goed en schud alles goed door elkaar heen. Je 

kunt voor de zekerheid het deksel ook nog vastplakken. In plaats van glycerine kun je ook 

transparante hobbylijm gebruiken.

Bron: mamaliefde.nl

Eierdoos wordt schatkist
Pak een lege eierdoos en knip uit oude tijdschriften plaatjes met dingen die je buiten kunt 

vinden (bijvoorbeeld blaadjes, een grasspriet of een tak). Je kunt ook plaatjes op internet 

opzoeken en uitprinten, of zelf tekeningetjes maken. Plak de plaatjes op de eierdoos zodat 

boven ieder vakje waar een ei in heeft gezeten, een plaatje zit. Nu kan je buiten op zoek 

gaan naar wat je op de doos hebt geplakt! Iets gevonden? Doe het in je eierdoos. Langzaam 

ontstaat er een schatkist!

Bron: cjgcapelleaandenijssel.nl
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Evita Lokaal, Huis van de Wijk

Van Alkemadelaan 309A, Den Haag

Evita Zorg dankt alle
klanten voor het

vertrouwen in ons in 2022
Wij wensen iedereen een fijne decembermaand en een gezond 

en gelukkig 2023. Wij hopen u ook in het nieuwe jaar weer te 

zien bij een van onze activiteiten in het Lokaal!
 
• Filmmiddag met aansluitend diner
 Elke 3e zondag van de maand vanaf 15.00 uur

• DigiCafé door Seniorweb Benoordenhout
 Inloopspreekuur elke 1e woensdag van de maand van 16.00-17.30 uur

• Geheugenspreekuur
  Elke 2e dinsdag van de maand inloopspreekuur van 10.00-12.00 uur
 door GZ-(neuro)psycholoog Dr. Caroline Jurgens

• Wandelen
  Elke maandag om 15.15 uur vertrek vanaf Evita Lokaal
 met aansluitend een kopje koffie of thee

• Mantelzorgondersteuning
  In een groep of individueel, voor iedereen die zorgt voor
 een partner, ouder of naaste en hier hulp bij kan gebruiken. 
 Tevens elke 2e dinsdag van de maand inloopspreekuur
 van 10.00-12.00 uur.

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief via

info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06. 

Ons complete 
activiteitenaanbod 

vindt u op 
evitalokaal.nl
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Op 28 november werd onze wijkgenote 
Pety Douwes Dekker-Van Lonkhuijzen 
100 jaar. Opgegroeid in een gerefor-
meerd gezin in Zeist wilde zij zo snel 
mogelijk het ouderlijk huis verlaten. Ze 
werd verpleegster. Na de oorlog zocht 
zij het buitenland op, waar ze werkte in 
Londen, Geneve, Curaçao en Borneo. 
Daar leerde ze haar man Jon kennen, 
die ook bij de Shell werkte. In die tijd 
mocht je na je huwelijk niet meer je be-
roep uitoefenen, dat irriteerde haar 
zeer. In Borneo kregen ze twee doch-
ters en na overplaatsing naar Venezuela 
kwamen daar nog een dochter en een 
zoon bij. Toen de oudste naar de mid-
delbare school moest wilde Jon per se 
terug naar Nederland om het gezin bij 
elkaar te houden. Zij vestigden zich op 
de Ruijchrocklaan, waar ze na het over-
lijden van haar echtgenoot nog steeds 
zelfstandig woont. Zij heeft een ijzeren 
discipline en beschikt over de nodige 
humor en wijsheid. In de afgelopen vijf 
jaar heeft ze tweemaal haar heup ge-
broken, waardoor ze moest stoppen 
met golfen. Nu loopt ze haar dagelijkse 
rondje met behulp van een rollator. In 
het begin vond ze dat een nederlaag, nu 
heeft ze de rollende hulp geaccepteerd. 
Handig bij het boodschappen doen!

Theo Bollerman

Cantamus Alati is een Haags gemengd 
Concertkoor dat bestaat uit 55 enthou-
siaste, meer en minder ervaren zan-
gers. We zingen zowel oudere als mo-
dernere klassieke stukken, onder de 
inspirerende leiding van onze dirigent 
Kees van der Linden. 

Overweeg je om het zingen (weer) op 
te pakken? Dan is het nu een goed mo-
ment om bij ons aan te sluiten. We star-
ten met nieuw repertoire om ons vol-
gende concert voor te bereiden. Je kunt 
vrijblijvend drie repetities met ons 
meezingen om de sfeer te proeven. 
Wekelijks repeteren we op donderdag 
van 20.00-22.00 uur in De Vrije School 
aan de Abbenbroekweg 7 in Den Haag. 
Naast aandacht voor zangkwaliteit vin-

den we ook de onderlinge band belang-
rijk, maandelijks is er een borrel om el-
kaar beter te leren kennen.

Ben je tussen de 18 en 65 jaar en wil je 
meedoen? Meld je aan via onze website: 
www.cantamusalati.nl

Pety Douwes Dekker-Van Lonkhuijzen 100 jaar

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

sinds 1895

briedé Adviseren en 
inspireren in 
mooi wonen

Wij wensen iedereen 
prettige feestdagen 

en een goed 2023!

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



De schrijfster met Ad van Nieuwpoort tijdens het 
Duinzichtgesprek op 19 juni 2022.
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Boek
Spoken en nepnieuws
De waarheid doet er tegenwoordig niet 
meer toe in het nieuws, lijkt het wel. 
Maar was het vroeger beter? In Spoken 
neemt onze wijkgenote Pien van der 
Hoeven de lezer mee naar een betrek-
kelijk recent verleden waarin sociale 
media nog niet bestonden: de oorlogen 
die de Amerikanen hebben uitgevoch-
ten in Vietnam, Koeweit en Irak. Elke 
oorlog wordt belicht aan de hand van 
een fascinerend geval van nepnieuws 
dat de Amerikaanse bevolking over-
tuigde van de noodzaak om te vechten. 
Het nepnieuws over een gevecht op zee 
dat niet had plaatsgevonden, maar wel 
werd gewroken. Het nepnieuws over 
meer dan driehonderd premature ba-
by’s die op een koude ziekenhuisvloer 
stierven. En het nepnieuws over de 
heldhaftige redding van een dappere 
soldate. De auteur ontrafelt het com-
plexe verleden waarin leugen en waar-
heid zijn verweven. Zij legt de patronen 
bloot van het menselijk handelen in de 
journalistiek, de politiek en de krijgs-
macht. Ook maakt zij inzichtelijk hoe 
gevaren worden aangedikt en verzon-
nen om de Amerikaanse oorlogsecono-
mie draaiende te houden. Zeker nu 
Europa aan haar grenzen in brand staat, 
is dit boek zeer actueel.

Pien van der Hoeven, Spoken. Nepnieuws en de 
Amerikaanse oorlogen in Vietnam en de Golf. 
Prometheus, 2022. 272 pagina’s, € 22,50 of 
E-book € 13,99. ISBN 9789044649857.

Uitnodiging
Theeconcert met klassieke muziek voor wijkbewoners van 

Benoordenhout en directe omgeving.  

Woensdag 25 januari om 14.00 - 15.30 uur kunt u luisteren naar de 
zangeres met pianobegeleiding en koor 

Woensdag 22 februari om 14.00 – 15.30 uur kunt u luisteren naar o.a.  
Violist en een fluitist       

                                                         
Toegang gratis

Adres: Nebo , Floris Artzeniusplein 65 , Den Haag
Als u zeker wilt zijn van een zitplaats kunt zich aanmelden via de mail: 
haagsherinneringsatelier@saffiergroep.nl of bellen naar Usha Garib op 

telefoonnr.: 0620702496

Zie de website van Wijkvereniging Benoordenhout voor meer 
informatie: www.wvbn.nl 
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Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

specialisten in vastgoedrecht

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

Advertentie Nassauhuis 2022.qxp_Advertentie  28-09-2022  12:30  Pagina 1

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
Groenhoven
Dit keer gaat de aflevering in de serie 
landgoederen over Groenhoven, het 
huis dat eens stond op de plek waar 
nu het Berlagegebouw staat. 

Natuurlijk ken ik in onze wijk de straat-
naam Groenhovenstraat, maar dat die 
straatnaam verwijst naar een voorma-
lige buitenplaats wist ik niet. Veel straat-
naambordjes in onze wijk vermelden de 
naamgever, maar het bordje van de 
Groenhovenstraat niet. In de straatna-
mencollectie van het Haags gemeentear-
chief staat de volgende beschrijving: De 
naam is ontleend aan het vroeger hier 
nabijgelegen huis Groenhoven dat door 
C.E. baron van Tuyll van Serooskerken 
(1775-1845) was genoemd naar een 
buitenplaats bij Zuilen. Oorspronkelijk 
was dit een uitspanning ‘De Unie van 
Holland’. In 1922 werd door naamswijzi-
ging de sedert 1919 bestaande Burnier-
straat aan de Groenhovenstraat toege-
voegd en werd de Groenhovenlaan 
omgedoopt in Burnierstraat. 

Deze beschrijving roept eerder vragen 
op dan dat je er wijzer van wordt, maar 
het is wel een goed begin voor een 
zoektocht.  Waarom noemt Carel E. 
Baron van Tuyll van Serooskerken een 
huis hier in Den Haag naar Groenhoven, 
een buitenplaats bij Zuilen in Utrecht?

Carel Emmanuel baron Van Tuyll van 
Serooskerken (1775-1845) was ka-
merheer aan het hof, en moest dus 
voor zijn werk in Den Haag zijn. 
Daarom kocht hij, blijkens een akte uit 
1834, ‘een huis, kolfbaan en erf ge-
naamd ‘De Unie van Holland’ met een 
strookje grond’ aan de Raamweg. Hij 
verbouwde het huis en gaf het een an-
dere naam: ‘Groenhoven’, naar de bui-
tenplaats Groenhoven bij Slot Zuylen 
bij Utrecht. In Slot Zuylen woonden 
zijn ouders en daar was hij opgegroeid.  
In 1838 kocht hij aan de Raamweg nog 
een stuk ‘tuin of warmoesland (groen-
tetuin) met erf en huis’.

In Carels gegevens duikt telkens de 
naam Fagel op. Zijn moeder was 
Johanna Catharina Fagel. In 1804 

Raamweg met de oprijlaan van huize Groenhoven, gezien van de Koninginnegracht tussen de Laan 
Copes van Cattenburch en de Sumatrastraat ca 1890. Collectie Haags Gemeentearchief.

Unie van Holland, het latere buitengoed Groenhoven.

Huis Groenhoven, waarschijnlijk rond 1910. Collectie Haags Gemeentearchief.



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202234

Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

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

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202235

trouwt Carel met Elisabeth Henriette 
Emilie Collot d’Escury, zijn nichtje, 
want haar moeder was Maria Suzanna 
Fagel, de zus van Carels moeder. En van 
zijn Huis Groenhoven waren de buren: 
Hendrik Fagel II en zijn schoonvader 
Collot d’Escury.

In 1854, na het overlijden van de we-
duwe van Carel, gaan alle goederen 
over op hun kleinzoon Carel graaf van 
Bylandt. Volgens een vermelding ver-
huisde in 1880 het bevriende gezin De 
Constant Rebecque van huis Leyenburg 
te Loosduinen naar Groenhoven. De 
laatste bewoner van Groenhoven was 
minister-president mr. P.W.A. Cort van 
der Linden.

Groenhoven is met alle bijbehorende 
gronden waarschijnlijk rond 1918 aan 
de gemeente verkocht om daar een 
woonwijk te ontwikkelen. Die woonwijk, 
door de gemeente aangeduid met Groen-
hoven, lag tussen de Oostduinlaan, de 
Groenhovenstraat, de Raamweg en de 
‘t Hoenstraat. Het plan hield ook een 
verbreding van de Raamweg in en het 
aanleggen van kademuren. De project-
ontwikkelaars waren bekend in het 
Benoordenhout: de gebroeders Zanen 
en hun investeringsmaatschappij Laan 
van Meerdervoort.

De gemeente verkocht in 1918 het ge-
bouw Huis Groenhoven aan De Neder-
landen van 1845 voor fl. 200.000. Groen-
hoven is rond 1920 afgebroken om 
plaats te maken voor het Berlagegebouw.

Zoals alle buitenplaatsen was ook 
Groenhoven omgeven door groen. De 
rij oude linden langs de Burnierstraat, 
die vroeger doorliep tot aan de Waals-
dorperweg, getuigt daar nog van. 
Verder rest van Groenhoven slechts de 
straatnaam.

Christine van Marle

Wassenaarseweg, landgoed 'Oostduin', op 'de grens' van Oostduin-Groenhoven, 1891. Mme Le Grand, 
de Constant Rebecque-Hora Siccama, Mlle Le Grand, Idzardina de Constant Rebecque en Petronella 

de Constant Rebecque. Collectie Haags Gemeentearchief.

Huis Groenhoven in de winter van 1890. Collectie Haags Gemeentearchief.
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Al bij het horen van het zinnetje ‘Kom, 
we gaan gezellig winkelen...’ lopen de ril-
lingen mij over de rug. Zelfs als de op-
roep niet aan mij is gericht, ril ik plaats-
vervangend. Winkelen is voor mij - als 
het geen boeken of wijn betreft - een 
gruwel. Het heimelijk vermaak in mijn 
omgeving is dan ook groot als ik weer 
eens niet kan ontsnappen aan een be-
zoek aan de Westfield Mall of the 
Netherlands. De Mall omvat een kleine 
120.000 m2 aan winkels. Volgens som-
migen gaat het om ‘urenlang puur win-
kelgenot’. Voor mij is het een marteltocht 
waar geen einde aan lijkt te komen. Wist 
u dat dat het aantal vierkante meters 
aan winkels daar even groot is als zes 
keer de oppervlakte van De Diepput, het 
complex van de Koninklijke Haagse 
Cricket- en Voetbalvereniging? U kent 
het prachtige terrein aan de Van Hogen-
houcklaan vast wel. Het werd vanaf 
1898, voor fl. 280,- per jaar, gehuurd van 
baron Van Brienen en kwam later in het 
bezit van De Groote Haagsche. Ja, ja, 
hoor ik u denken. Ter zake graag, dit is 
toch een vogelrubriek? Dat klopt, u heeft 
gelijk: we schakelen snel over naar de 
vogelwereld… 

Van opwinding en glamour 
naar rust en groen
Het fijnste van een bezoek aan de Mall 
is de terugkomst in het Benoordenhout. 
In tien minuten rijd je van opgewonden 
glitter en glamour naar rust, ruimte en 
groen. En dat, beste lezer, precies dat 
ervaren ook de vogels die vanuit de 
drukte van Clingendael of Oosterbeek 
naar één van de verborgen vogelrustge-
bieden op die landgoederen vliegen!

Het Henk van Dongen-
vogelrustgebied 
Neem bijvoorbeeld het Henk van Dongen-
reservaat in Oosterbeek. Het is bijna zo 
groot als  een voetbalveld en ligt verbor-
gen achter hekken tegen de tankgracht 
aan. De Haagse Vogelbescherming be-
heert elf van dergelijke vogelrustgebie-
den. Het oudste – de Dr. Abraham 
Schierbeektuin aan de Laan van Poot – 
stamt uit 1927. Alles in deze gebieden is 
erop gericht om een voor vogels optimale 

omgeving te scheppen. De beplanting is 
vogelvriendelijk en hekken voorkomen 
verstoring door mensen en honden. Door 
de rust komen er meer soorten tot broe-
den dan in het omliggende park. Boven-
dien is de broeddichtheid er per soort zes 
tot zeven maal zo hoog als in het omrin-
gende gebied. Je kunt ze met recht de 
kraamafdelingen van de landgoederen 
Clingendael en Oosterbeek noemen.  

Opmerkelijke gasten 
De beheerder Boudewijn Schreiner komt 
in het broedseizoen nauwelijks binnen 
de hekken, maar wildcamera’s registre-
ren wél alle bijzonderheden. Al in janu-
ari werd er een fraai gekleurde goudvink 
gesignaleerd. Hij kwam een slokje water 
drinken uit de poel. De camera’s zorgen 

voor nog veel meer verrassende waar-
nemingen. Een groepje van ongeveer 
zes koperwieken bezocht wekenlang, 
vrijwel elke dag tussen 17.30 en 18.00 
uur, de poel. Ze waren vaak in gezel-
schap van een paar merels, een soort 
die tot dezelfde vogelfamilie behoort. 
Na de zware sneeuwval in februari 
zaten er tientallen houtsnippen in het 
rustgebied. Boudewijn fotografeerde ze 
vanuit de observatiehut. Met hun lange 
snavels haalden ze allerlei levende, 
kriebelige hapjes uit de bosbodem naar 

boven. Hun kop verdween daarbij in de 
sneeuw en de snavel in de voedselrijke 
bosgrond er onder. Hun successcore lag 
met ca. vijf à zes prooien per minuut, 
flink hoog. Eind februari werden de 
plukresten van een kuifeend gevonden 
op het pad langs de bevroren tank-
gracht. Omdat de veren allemaal waren 
afgebeten, lijkt de vos de enig mogelijke 
dader. Niet verassend, want hij was al 
eerder te zien geweest op de wildca-
mera, net als een boommarter, buizerd, 
sperwer en bosuil. 

Buurtvogels
Kraamkamers verborgen in het groen  

De drukte van de Mall of the Netherlands

De goudvink
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Voor particulieren
Testament

Levenstestament
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
Oprichting

Statutenwijziging
Herstructurering

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij:  

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouw

U bent van harte welkom

In de leukste boekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen te doen  

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

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

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

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Verkoop     Aankoop     Verhuur     Taxaties     Beheer

ERVAREN ADVOCATEN 
MET PERSOONLIJKE 
AANDACHT VOOR UW ZAAK

Wilt u een 
vrijblijvend 
gesprek? 
Bel 070-3604449

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

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

A D V O C A T E N
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Terug uit Afrika 
Omdat het april erg droog was, moest 
de drinkpoel worden bijgevuld. De eer-
ste vogel die in het voorjaar na een 
lange tocht vanuit Afrika kwam drin-
ken, was de tuinfluiter. Ook een tjiftjaf 
en een zwartkop kwamen al snel langs 
om hun dorst te lessen. Boudewijn: 
‘Het geeft mij een geweldig gevoel als 
je deze zomervogels na zo’n lange reis 
hier zo kunt verwelkomen.’ De aanwe-
zigheid van de familie torenvalk vlak 
bij de vijver in park Oosterbeek, ging 
ook dit jaar niet onopgemerkt voorbij. 
Het jagende mannetje had het voorzien 
op de rondscharrelde muizen bij de 
voedersilo van het vogelrustgebied. En 
later werden ook de jonge valkjes weg-
wijs gemaakt op deze ‘gedekte tafel’ in 
het reservaat. 

Een twaalfde vogelrustgebied? 
In het Benoordenhout hebben we naast 
het van Dongen vogelrustgebied in 
Oosterbeek, het Gravin van Bylandt-
reservaat in Clingendael. Gezien de 
toenemende drukte in Arendsdorp-
Oostduin zou de aanleg van een vogel-
rustgebied daar geen overbodige luxe 
zijn. Immers: de rust en ontspanning 
die de parken in het Benoordenhout 
ons mensen geven, gunnen we natuur-
lijk ook onze vogels…   

Foeke Zeilstra

De foto’s bij dit vogelverhaal zijn gemaakt door 
Boudewijn Schreiner, de beheerder van het Gravin 
van Bylandt-vogelrustgebied in Clingendael en van 
het Henk van Dongen-reservaat in Oosterbeek.  

Inventarisatierapporten 
Wie meer wil weten over de broedvogelstand in 
onze parken en de veranderingen daarin, kan op de 
website van de Haagse Vogelbescherming de rap-
portages van de afgelopen tien jaar vinden. Ook de 
groengebieden in het Benoordenhout komen er in 
voor. Zie haagsevogels.nl/inventarisatie.

De koperwiek 

Houtsnip in de sneeuw 
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”  
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

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

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

  yte      aHo
van

straat

  yte      aHo
van

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

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

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

WOUDT
www.woudtdamesmode.nl

van Hoytemastraat 105 - telefoon 070 324 85 17
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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 vijf: Helga Ruebsamen.

Helga Ruebsamen werd op 4 septem-
ber 1934 in Batavia, Nederlands-Indië, 
geboren. Vlak voor de Tweede Werel-
doorlog verhuisde het gezin naar Den 
Haag, naar de Van Alkemadelaan 47. 
Na de oorlog ging Helga naar het 
Maerlant Lyceum en na haar eindexa-
men vertrok ze naar Parijs, waar ze 
balletlessen volgde. Na enige tijd kwam 
ze terug naar Nederland en ging als 
verslaggeefster bij Het Vaderland wer-
ken. Ze publiceerde haar proza met 
grote tussenpozen, meestal verhalen. 
De roman Het lied en de waarheid 
kwam in 1998 uit en werd een succes-
volle comeback. 

Haar laatste publicatie daarvoor was 
namelijk in 1988, de verhalenbundel 
Op Scheveningen. De spanning tussen 
het burgerbestaan van keeping up ap-
pearances en de bevrijdende verloede-
ring aan de zelfkant was een constante 
in haar werk. ‘Met gladde veren waren 
wij neergestreken op koude stoelen in 
koude kantoren en wij hadden verstan-
dige huwelijken gesloten en lagen ’s 
nachts voor dood terneer in een twee-
persoonskist in een keurig vertrek’, 
heette het in die bundel waarin o.a. het 
verhaal De panter van Piet: Ze beschrijft 
daarin hoe het Benoordenhout van 
haar jeugd nog ‘wemelde…van de litte-
kens die een schandelijk verleden had 
achtergelaten.’ ‘Het dunne landhuis met 
zijn hoge smalle ramen keek er al bij 
voorbaat misprijzend, maar ook een 
beetje verlegen op neer. Het bevond 
zich op een glooiend veldje en daar zat 
het bangelijk als een wereldvreemde 
juffrouw, die haar witte jurkje niet vuil 
wilde maken, die met haar kouwe billen 

toch nog net boven op een tor was be-
land. Breeduit en patserig hurkte ver-
derop een blind, want vensterloos, 
monster, dat bovengronds al vele malen 
groter en dikker was dan het juffertjes-
huis. Het had een geweldige, vierkante, 
zwartglanzende schedel waar de krui-
nen van eeuwenoude bomen met hun 
lispelend gebladerte maar net, lichtelijk 
geërgerd, bovenuit kwamen. In de win-
ter lag deze reuzenschedel kaal te kijk, 
maar als we erlangs fietsten keken we 
strak voor ons uit, zoals we hadden ge-
leerd. Dit was de bunker geweest van 
Seyss-Inquart. Daar hadden wij niets 
mee te maken. Het was allerminst in de 
haak dat ik soms mijn fiets tegen zijn 
muur zette, maar dit had niet de gevolgen 
die ik ervan verwachtte. Er gebeurde 
daar niets opwindends, die bunker was 
morsdood, zelfs hartje zomer hingen er 
kou en een kelderachtige stank omheen.’

Ton van Rijn 

Het Benoordenhout in de letteren
Helga Ruebsamen

De bunker van Seyss-Inquart, foto Wikimedia Commons
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International Corner
Dutch Statistics on the Environment
In June 2019, I wrote an article for this 
column about Robin Pascoe, the founder 
and editor of the website newspaper 
Dutchews.nl. It provides exactly what it 
says – the Dutch news in English. One 
can either subscribe for a daily email of 
the headlines or just check their website 
for the full stories. It is also especially 
nice to inform family ‘back home’ about 
this service, so they can learn what’s 
happening in your (temporarily adopt-
ed) country.

But this time, I want to write about one of 
the articles published in DutchNews.nl 
on October 28, 2022. The headline: War 
and Climate Change are Driving Dutch to 
go Green intrigued me, as I had just at-
tended a symposium here in The Hague, 
which covered both those subjects. 
DutchNews.nl was reporting on an I &O 
research project: ‘Sustainable thinking/
sustainable action’, carried out on behalf 
of the Dutch Government. I&O is a re-
search bureau for social issues, which 
aims to ‘make the Netherlands a little 
better, more beautiful, healthier, more 
mobile, more prosperous and more 
sustainable’. 

Reading through their website, www.io-
research.nl, and reading this report, I 
found many statistics, good news and in 
some cases, more hope for the future. 
This research centered on four aspects 

of sustainability: Diet, Living, Transport-
ation, and ‘stuff’ we own. Based on 2,300 
interviews and comparing 2020 with 
2022, there has been a 5% decrease in 
people eating meat or fish per day and a 
-11% in the number of times per week 
that people eat meat. We are showering 
shorter, less heating with gas and +10% 
of the people now have solar panels, but 
the opposite is that there is an increase 
of 7% in the number of personal air 
conditioners.

In the transportation section, impres-
sive figures were shown, but perhaps 
they might have been a result of Covid. 
For example, the Dutch drove an average 
of 10, 357 km in 2022 as opposed to 
12,353 two years ago – an impressive 
decrease of 16%, and they flew 44% less 

and -21% hours of flying. Plus 3% are 
driving fully electric cars and +7% more 
people pay compensation for their CO₂ 
emissions.

Unfortunately, we all still own at least 14 
devices or appliances and only 43%, an 
increase of 4%, opt for a more economi-
cal appliance. But on the positive side, 
there was an increase of 5% in 
purchasing second-hand clothing.

‘The survey found that 61% of Dutch 
people support higher prices for activi-
ties and goods that pollute more, such as 
flying and driving SUVs. This is support-
ed by the European Investment Bank’s 
(EIB) annual climate survey that found 
63% of people questioned in the EU 
want energy prices to be tied to con-
sumption, with the biggest consumers 
paying more. Both the EIB and I&O sur-
veys found that the populace is more 
pessimistic about the future. While wor-
rying about climate change has 
remained stable in the Netherlands 
-some 7 out of 10 people are concerned 
- the number of people with a pessimis-
tic view of their children’s and grand-
children’s future has increased from 
46% to 56% since 2020, says I&O.’

Let’s all do something about this – and 
let these figures change for the better in 
2023.

Georgia Regnault

Sources: DutchNews.nl, ioresearch.nl
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After a two-year break due to the Pandemic,
the Christmas Concert is back!
18 December 2022 - 16:00
American Protestant Church
Esther de Boer van Rijklaan 20

With organist Gijsbert Kok and music 
director John Bakker, the choir has 
chosen to sing the Magnifacat from the 
English composer, John Rutter. Other 
Christmas music from John Rutter and 
David Willcocks will be performed as 
well.  This special choir always has ex-
cellent soloists, especially those from 
the conservatorium in The Hague.

There is no charge for this traditional 
concert, but a voluntary contribution is 
much appreciated.

Due out this 
month or in 

January will be 
the second 
edition of 

Benoordenhout 
Activiteiten 

overzicht
Produced in 2021 for the first 

time by Platform 
Benoordenhout, this eight-page 

folder is full of activities for 
young and old, active sports and 
denksporten, support systems 

and dinners, music and lectures 
– something for everyone. 

To find activities inside and 
outside of the Benoordenhout, 

please consult the website: 
socialekaartdenhaag.nl.

To receive a digital copy of the 
new edition, send an email to 
dkrommenhoek@wijkz.nl or 

J.dewit@wijkz.nl.
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

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

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

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

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

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG
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Na de Tweede Wereldoorlog duurde 
het enkele jaren alvorens de wederop-
bouw van start kon gaan en er aan luxe 
kon worden gedacht. De ontwikkeling 
van de huiskamerbioscoop met de in-
zichtelijke naam ‘televisie’ hoorde daar-
bij. De traditionele radio-omroepen 
AVRO, KRO, NCRV en VARA hadden zich 
in 1951 verenigd en de Nederlandse 
Televisie Stichting (NTS) opgericht, de 
voorloper van de NOS. Er stonden dat 
jaar 500 tv-toestellen in de huiskamers. 
Pas in 1956 ging de overheid zich met 
de televisie bemoeien. Bij het Tele-
visiebesluit van dat jaar werd het ver-
zuilde systeem geïnstitutionaliseerd en 
moest de burger kijkgeld gaan betalen. 
Dat jaar kan worden beschouwd als de 
afronding van de experimentele fase; 
de NTS ging ook zelfstandig program-
ma’s produceren. Het aantal toestellen 
nam in één jaar met 120% toe, 80.000 

mensen zaten ’s avonds gekluisterd 
voor de kleurloze buis. 

De NTS beschikte over één reportage-
wagen, die op zaterdag 25 februari 
1956 naar het Benoordenhout reed om 
live (!) verslag te doen van een sporte-
venement, dat die avond plaatsvond in 
het Dierentuingebouw met de treffende 
bijnaam ‘het Moors paleis’. Die naam 
dankte het gebouw aan de duizend-en-
één-nacht sieruien, die geplaatst waren 
op de hoektorentjes en de punt van het 
dak. Dit geweldige gebouw stond op de 
plaats waar nu het vreselijke Provincie-
huis staat. Het ontbrak aan de gelden 
om dit pand te restaureren. Het was na 
de oorlog niet geschikt meer om er 
voor de haute-volée chique feesten te 
geven, maar voor allerhande bijeen-
komsten en sportmanifestaties werkte 
het nog prima. Zo kon je bijna denken 

dat het een sportpaleis was geworden. 
Zoals dat van Antwerpen, maar dan op 
wat kleinere schaal.

Die avond was de Dierentuinzaal uitver-
kocht. Er stonden twee interlandwed-
strijden op het programma. Twee volley-
balwedstrijden tegen België; eerst de 
kerels onder 21 en daarna de senioren. 
Volleybal had een grote vlucht doorge-
maakt. Onder de bezielende leiding van 
Cees van Zweeden was de Nederlandse 
Volleybal Bond in 1947 opgericht. Hij 
was gymleraar aan het Montessori Ly-
ceum en zou daar later Bram Vermeulen 
‘ontdekken’. Van Zweeden en zijn twee 
broers waren bezeten van het spelletje. 
De eerste tien jaar was hij dan ook 
bondscoach. Het nationale team bestond 
voor 90% uit Hagenaars, aangevuld met 
een enkele Amsterdammer en Boss-
chenaar. Van Zweeden had het niveau 

Sporthistorie
De schitterende sportgeschiedenis van het Benoordenhout 
deel XLIV - Televisie in de wijk

Van deze interland is helaas geen fotomateriaal beschikbaar; dit is een andere wedstrijd uit 1956.
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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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van het nationale team aardig opgekrikt. 
Het behoorde inmiddels tot de Europese 
top. De verwachting was dan ook dat we 
de Belgen er onder konden houden. Dat 
was wel eens anders geweest. De ver-
wachtingen waren dus hoog gespannen 
en dat was dan ook de reden geweest 
om contact te zoeken met de NTS voor 
een Nederlandse primeur: de allereerste 
live uitgezonden volleybalwedstrijd, Ne-
derland-België.    

De programmaraad kon natuurlijk niet 
afwijken van de inmiddels gevestigde 
schema’s. Zo was op die avond Saint-
Germain des Prés een VARA-programma 
waar men reikhalzend naar uitkeek. 
Tom Manders als Dorus, geestiger kon 
het niet worden, met zijn twee vlooien 
in zijn ouwe jas. Maar van 22.00 tot 
23.00 uur was nog ruimte. Dus die volley-

balwedstrijd moest precies om 22.00 
uur beginnen. De ‘jeugd’ interland werd 
daar de dupe van. Het Nederlandse 
team, met o.a. Joop Tinkhof in de gelede-
ren, had de eerste twee sets verloren. De 
in Indië geboren Tinkhof, die later op de 
Olympische Spelen zou excelleren, kwam 
toen pas echt op gang. De twee daarop-
volgende sets waren voor Neder-land. 
Het team was ‘hot’, de Belgen leken ge-
slagen. Toen kwam de koude douche. Het 
liep tegen 22.00 uur. De tv-camera’s wer-
den ingeschakeld. De jongelui moesten 
het veld ruimen om plaats te maken voor 
de ‘echte’ interland. Een gelijkspelletje 
dus. In de krant kon je op maandag een 
verontwaardigde opmerking lezen: ‘‘We-
gen de commerciële belangen bij de het 
volleybal ook al zwaarder dan de spor-
tieve?’’ Let wel, reclamespotjes beston-
den nog niet.

Voor het publiek maakte het niet veel 
uit. Al snel kon de aandacht gericht 
worden op een spectaculaire wedstrijd. 
De kranten schreven: ‘De Oranjeploeg 
werd goed gecoacht. Cees van Zweeden 
wisselde op het juiste moment. Zijn 
time-outs op de kritieke momenten 
waren goed gekozen. Piet Kaptein had 
een groot aandeel in de 3-1 overwin-
ning van het grotendeels uit Hagenaars 
bestaande team.’ De tactiek om de 
tweeslag-methode de Belgen met hun 
drieslagsysteem te ontregelen, had 
perfect gewerkt. Zo werd deze live-uit-
zending op alle fronten een Haags suc-
ces. De Benoordenhoutse toeschou-
wers wandelden tevreden naar huis, 
gehuld in een dikke winterjas, met als 
neuswarmertje een lekker sigaretje. 

Theo Bollerman

Samen met partners en familie werkt 
Evita aan een zo prettig mogelijke leef-
situatie voor mensen die zorg nodig 
hebben, zodat zij zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Evita heeft 
daarom ook speciale aandacht voor de 
mantelzorger zelf. 

Er zijn diverse vormen van ondersteu-
ning die Evita Lokaal kan bieden aan 
mantelzorgers. Zo is er individuele on-
dersteuning mogelijk door consulent 
mantelzorg Carien van Ree of GZ-
(neuro)psycholoog Caroline Jurgens. 
Daarnaast is er elke maand een lotge-
notengroep onder begeleiding van con-
sulent mantelzorg Carien van Ree in 
het Evita Lokaal. Hier gaan mantelzor-
gers die zorgen voor hun partner of 
ouder met elkaar in gesprek.  

Deelneemster Yvon Teuwen: ‘De man-
telzorggroep voelt al vanaf het begin 

heel vertrouwd. Hier kan ik mijn ver-
haal kwijt bij mensen die het herken-
nen en in een soortgelijke situatie zit-
ten. Carien en de andere deelnemers 
begrijpen haarfijn in welke situatie ik 
zit en hoe mijn dagen eruit zien. We 
hebben één gemene deler, namelijk dat 
onze geliefde niet meer dezelfde is. En 
alhoewel er af en toe een traan wordt 
gelaten, moeten we ook vaak lachen om 
de gekke situaties die ontstaan. Boven-
dien is het heel fijn dat Carien dementie 
zo goed inzichtelijk kan maken, zodat ik 
veel beter kan plaatsen wat er gebeurt 
in het hoofd van mijn man.’  

Avondgroepen
In januari 2023 starten we met een 
nieuwe maandelijkse mantelzorggroep 
op de maandag (20.00 - 21.30 uur) en/
of vrijdag (10.30 - 12.00 uur). Afhan-
kelijk van de wens van de geinteres-
seerden kan dit overdag of in de avond 
zijn, zodat ook werkende mantelzor-
gers kunnen deelnemen. Heeft u inte-
resse of wilt u meer weten? Bekijk onze 
website evitalokaal.nl. Aanmelden kan 
via de mail naar info@evitalokaal.nl of 
telefonisch via 070 314 16 06. Evita 
Lokaal - Huis van de Wijk, Van Alke-
madelaan 309 A

Zorg in de wijk
Aandacht voor mantelzorgers bij Evita Lokaal
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Gevraagd: LP Collecties!
Grammofoonplaten verzamelingen uit de periode 1950 tot 

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

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

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.
Bekijk de website voor meer informatie. 

www.rob-de-winter.nl
of bel met Rob de Winter 06 478 730 66

Massage aan huis
Slecht ter been? Geen zin om de deur uit te gaan? 

Dan kom ik graag naar u.
Gediplomeerd in ontspannings- massage, 

kindermassage en sportmassage. 
 Info: 06 143 131 88  Praktijk Marcha

Mediteren maakt ontvankelijk 
om te ontvangen

Ik start weer een nieuwe Meditatie en visualisatie cirkel voor 
innerlijke rust en inspiratie. 2 woensdagochtenden per maand 

van 10 tot 12  Waalsdorperweg 243.
 Voor deelname : www.marjonlandheer.nl 06 506 858 51

Marjon is docent aan het Levenscollege en is Levenscounselor.

Sportieve goede voornemens 
en Feel Fit

Goede voornemens in 2023? Kom dan sporten bij Feel Fit: 
Bodyshape, BBB, Stretch&Shape, Feel-Fit-Man, Yoga, Pilates, 

OudereSeniorenlessen.
Magda Oord: 06 536 855 47 of magdaoord@kpnmail.nl

www.feelfitdenhaag.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: 06 536 855 47 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
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Bridgequiz: Bekijk bijgaande spelverdeling. Wat gaat het bod worden voor OW en 
hoe bereiken ze dat? Wat is het beste tegenspel? Lees hier hoe de Redubeth 
bridgers te werk gingen.

Oost opende ¨, Zuid volgde met 1ª. Sommige West spelers  boden in één keer 
4«. West ontneemt zo wel de gelegenheid om te onderzoeken of er misschien 
meer in zit. Anderen bouwden het bod rustig op: na Zuid 1ª volgt West 1«, Oost 
2 (of 3)©, West 3« O 3SA, West 4«. Het gevaar hier is dat het eindbod strandt 
voordat de manche bereikt is, of dat OW te enthousiast op een slem afstevenen. 
Het eindbod was unaniem 4« (op één paar na die 3SA (+1) en één die 6SA(-1 ) 
speelde).

Alle paren startten met ª9, Oost volgde met ªH. De meeste Zuid spelers volgden 
met ªA en speelden ª2 na voor de 10 van Oost. 5x« volgden waarbij Noord uit-
eindelijk met «10 aan slag komt. Daarna werd ¨/©R met de A van Oost genomen, 
daarna de andere ¨/©A en de vrije ªHªV volgden waarop de kleine ¨ en© van 
West werden geloosd. Oost claimt 4«S+1.

Toch waren er drie paren die niet verder kwamen dan 4«C. Ziet u hoe? De crux 
zit in slag één. Wat als Zuid ªA ophoudt? Oost kan niet anders dan ª terugspelen. 
Na de ªA volgt Zuid opnieuw met ª, ¨/© bij West en « bij Noord. Ongeacht wat 
Noord terugspeelt, Oost zal uiteindelijk één van de 2 H’s aan Zuid moeten afgeven 
voor 4«C. 

Zo zie je maar, de vuistregel ‘tweede hand laag, derde hand hoog’ gaat niet altijd 
op! Dat is dan ook precies wat bridgen zo boeiend maakt! 

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

N
OW

Z

« T8754
ª 94
© 943
¨ T73

« -
ª HVB5
© AVT7
¨ AV864

« ahvb963
ª T7
© B5
¨ 92 « 2

ª A8632
© H862
¨ HB5

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

Oplossing probleem 179: 1.Dc7! Tf8 (1… Txc7 2.Td8+ en mat) 
2.Dxb7 Dxe2 3.Td2 en de zwarte dame is gevangen. (Timofejev-
Gelman, 2022) 

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 
06 8142 4167 - 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 180                                              Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 180 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zp-zp-+pzpp' 
6-tr-+l+-+& 
5+-wQ-zP-+-% 
4-+n+N+-+$ 
3+-+-+L+-# 
2q+P+-zPPzP" 
1+-tRR+-mK-! 
xabcdefghy 

 
Wit begint en wint. 
 
Oplossing probleem 179: 1.Dc7! Tf8 (1… Txc7 2.Td8+ en mat) 2.Dxb7 Dxe2 3.Td2 
en de zwarte dame is gevangen. (Timofejev-Gelman, 2022) 
 
 

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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www.denhaagpaktjein.nl

De mooiste kado’s koop De mooiste kado’s koop 
je in je buurtje in je buurt

UIT de van hoytemastraatUIT de van hoytemastraat

Met de bevlogenheidMet de bevlogenheid
van maaikevan maaike

Franse Delicatessen
Breitnerlaan 14 - Den Haag

 

De Karin Mulder
Psychodynamische 
therapie & coaching

Dag-retraites schaamte
Zaterdag 21 januari ’23 – Den Haag
Zondag 5 februari ‘23 – Oldenzaal

www.dekarinmulder.nl/retraite
Raamweg 4, Den Haag

#me2inbeweging

    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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