
WIJKBLAD
BENOORDENHOUT

EDITIE 1  -  FEBRUARI 2023

In dit nummer o.a.

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

Nieuwe opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen 6   Haagse Hopper rijdt 7

Vijftig kampioenen 21   Kinderpagina's 28   Verliefde vogels 36

  International Corner 40   De kolfbaan van Groenhoven 43



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 20233- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 20232

Van Alkemadelaan 139
2597 AD  Den Haag

070 3144020
www.notarisadegeest.nl

WIJKBLAD
 BENOORDENHOUT

Beste buurtgenoten,

Het jaar is nog maar net begonnen, maar in de wijk kondigen zich alweer 
nieuwe ontwikkelingen aan. Zo kregen alle Benoordenhouters in decem-
ber een brief van de gemeente in de bus met informatie over de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen in een deel van het ANWB-gebouw. In deze 
editie geeft de wijkvereniging hierover aanvullende informatie. En in-
middels is het een feit: de Haagse Hopper rijdt sinds het beging van janu-
ari door het Benoordenhout. Wellicht heeft u hem al gespot. Op pagina 7 
vindt u uitleg over het gebruik van deze nieuwe bus. 

Verder liggen er dit voorjaar weer mooie dingen in het verschiet, waar-
onder Koningsdag – u vindt een oproep in dit blad – een heuse mini-
Mattheus, een gesprek met oud-minister Hirsch Ballin, een theeconcert 
en in juli de onvolprezen Kunstroute. Kunstenaars kunnen zich hier tot 
31 maart voor opgeven. Ook is er aandacht voor een mooi initiatief van 
HDM: hockey voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of an-
dersoortige beperking.

In het lange bestaan van het wijkblad is er veel geschreven over onze 
wijk, artikelen die nog steeds lezenswaardig zijn. Omdat het volledige 
archief van de wijkbladen nu online staat, zijn deze weer toegankelijk. 
Joost Gieskes helpt u op weg, door te wijzen op een serie artikelen over 
Clingendael en Oosterbeek. Maar uiteraard biedt ook de huidige editie 
weer veel wetenswaardigs: over de herkomst van de straatnamen in 
onze wijk, het liefdesleven van onze buurtvogels en de kolfbaan (inder-
daad, met een k!) die zich ooit bevond bij landgoed Groenhoven.

Ik wens u een mooi voorjaar toe!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt

huis aan huis in de wijk bezorgd
  

Oplage ca. 9.300 ex.

Toezending buiten Benoordenhout 
Neem hiervoor contact op met 

Mirjam Kroemer 
mirjam.kroemer@wvbn.nl

    
Advertenties 

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

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

   
   Benoordenhoutjes 

€ 50,- voor maximaal 30 woorden

Deadline advertenties en kopij
wijkblad nr. 2 - 6 maart 2023
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Disclaimer
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Altijd meer dan je verwacht!

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

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

Wilt u dit 
gevoel ook?

Nieuwsgierig naar onze verkoopstrategie?
Bel voor een afspraak!

Altijd meer dan je verwacht!

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

Werkzaamheden aan de brug onder 
het wegdek van de Benoordenhoutseweg, 

ter hoogte van de Hart Nibbrigkade.
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In januari jl. bracht het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders een 
bezoek aan het stadsdeel Haagse Hout. 
Dit betrof een door de wijkvereniging 
gewaardeerd initiatief van de gemeente 
om elkaar te ontmoeten en met elkaar in 
gesprek te gaan.

Communicatie 
In het kader van de verdere professiona-
lisering van onze wijkvereniging zijn we 
dankbaar met u te mogen delen dat onze 
vacature ‘bestuurslid communicatie’ is 
ingevuld met het aantreden van mevr. 
mr. C.A.J.M. (Carla) van Waes. Voor de 
huidige werkgroep communicatie, be-
staande uit mevr. A.H. (Anne-Helene) 
Borgts-Kooijmans, hoofdredacteur wijk-
blad, dhr. F.J. (Frank) van der Leer, web-
master en 070fotograaf, mevr. M.J.P.A. 
(Marion) Toorenvliet, webredacteur en 
ondergetekende, betekent deze benoe-
ming uitbreiding van bestuurlijk draag-
vlak en voor de vereniging als geheel 
een ruimer communicatief perspectief. 

Benoordenhout Gastvrij
De gemeente organiseerde eind januari 
een informatiebijeenkomst om vragen 
van wijkbewoners te beantwoorden 
over de nieuwe opvanglocatie van de 
Oekraïense vluchtelingen in het ANWB-
gebouw. 

Vanuit onze werkgroep Benoordenhout 
Gastvrij biedt een aantal wijkbewoners 
al sinds het begin van de oorlog onder-
steuning aan Oekraïners in het Benoor-
denhout. De wijkvereniging zoekt voor 
deze werkgroep een nieuwe coördina-
tor. Voor meer informatie zie het arti-
kel verderop in dit blad. 

Ruimtelijke ordening
Afgelopen jaar heeft de gemeente Den 
Haag met projectontwikkelaar WPRI 
verder gewerkt aan planvorming voor 
de herontwikkeling van het Willem 
Royaardsplein. Het betreft hier een 
nieuw bestemmingsplan, bijpassend 
bouwplan en ontwerp van de openbare 

ruimte. De gemeente geeft aan in ieder 
geval het bestemmingsplan voor 1 juli 
2023 te willen presenteren en zal nader 
berichten over de wijze waarop de voor-
gestelde plannen ingezien kunnen wor-
den en hoe wijkbewoners hierop kunnen 
reageren. Onze commissie ruimtelijke or-
dening volgt deze ontwikkelingen. 

Voor deze interessante commissie zijn 
wij op zoek naar nieuwe leden. We rich-
ten ons hoofdzakelijk op aan infrastruc-
tuur gerelateerde ontwikkelingen bin-
nen de wijk. Voorbeelden zijn de 
herinrichting van de ANWB-locatie, het 
Bronovo-ziekenhuis, verduurzaming en 
mobiliteitsvraagstukken zoals ver-
keersveiligheid. Weet u een construc-
tieve, sociale instelling te combineren 
met een daadkrachtige aanpak en spre-
ken deze inhoudelijke vraagstukken u 
aan, dan ontvangen wij graag uw reac-
tie via voorzitter@wvbn.nl.

Koningsdag
Verder bent u van harte welkom om ons 
oranje-team te komen versterken op 27 
april. Bij de koningsdagcommissie van 
onze wijkvereniging is nog ruimte voor 
een aantal enthousiaste vrijwilligers, dus 
lijkt het u gezellig om dit jaar ook onder-
deel uit te maken van de organisatie en 
er met elkaar een geslaagde viering van 
te maken in het Benoordenhout, meld u 
dan aan via evenementen@wvbn.nl.

Concert
Houdt u van klassieke muziek en wilt u 
een theeconcert in de wijk bijwonen, 
dan bent u woensdag 22 februari van 
14.00 tot 15.30 uur welkom bij Nebo 
aan het Floris Artzeniusplein 65, om te 
komen luisteren naar o.a. een violist en 
fluitist. Dit concert is een initiatief van 
Nebo in samenwerking met de wijkver-
eniging. Voor informatie over en aan-
melding voor dit gratis concert, zie 
wvbn.nl of de uitnodiging in dit blad. 

André W. van den Heuvel

Van de voorzitter

 foto 070fotograaf

Telefoon: 070 356 68 00    |    info@vbwnotarissen.nl    |    Koninginnegracht 23, 2514 AB Den Haag    |    www.vbwnotarissen.nl

Familierecht • Ondernemingsrecht • Onroerend goed

Wisseling van de wacht
Per 1 januari 2023 is notaris jhr. mr. F.J.M.I. (Frans) van Rijckevorsel van Kessel 
(rechts) met pensioen en is  mr. L. (Lonneke) Feddes-van der Plas (links)  
benoemd tot notaris.

begeleiding alvanaf 2 middagenper weekOok op zondag open

bijles mogelijkvoor 
alle vakken

Nassau Bijles en
Huiswerkbegeleiding

 in 10 punten
Professionele en resultaatgerichte
huiswerkbegeleiding voor leerlingen
binnen het voortgezet onderwijs
Persoonlijke coaching
Bijles in alle vakken
Examentraining / rekentoetstraining
Cursus tekstbegrip (ook voor brugklassers)
Planning- en organisatietraining
Extra aandacht / kleine groepjes
Open contact met ouders
Iedere leerling een vaste, betrokken begeleider
Rustige leeromgeving

06 42858040  Mr. M. Brugman-Tazelaar  
Wassenaarseweg 24
2596 CH Den Haag

info@nassau-huiswerkbegeleiding.nl
www.nassau-huiswerkbegeleiding.nl

BIJLES & HUISWERKBEGELEIDING



Nieuw in Benoordenhout!

Vanaf 1 januari 2023 rijdt de Haagse Hopper op bestelling snel 
en voordelig tussen Benoordenhout en het centrum van Den 
Haag. Niet volgens een vaste route of dienstregeling maar wel 
met 12 vaste halten. Kies zelf waar u in- en uitstapt. Onderweg 
kunnen ook andere reizigers in- en uitstappen.

Wat betaal ik voor 
een rit?
Een enkele reis die u reserveert 
via de Ride Pingo app kost 
€ 1,50. U rekent af in de Haagse 
Hopper met een (contactloze) 
bankpas. Liever telefonisch 
reserveren? Bel dan 0900-9281. 
U betaalt dan wel € 1,00 extra 
voor gesprekskosten.

OV-chipkaart, abonnement of 
andere OV-kaart is niet geldig 
in de Haagse Hopper.

Wanneer rijdt de 
Haagse Hopper?
• op maandag t/m vrijdag

tussen 07.00 en 21.00 uur
• op zaterdag en feestdagen

tussen 12.00 en 24.00 uur
• alleen tijdens feestdagen ook

op zondag

Meer weten?
www.htm.nl/haagsehopper 
of scan de QR-code.

De Haagse Hopper wordt mogelijk gemaakt door:

Hoe reserveer ik de 
Haagse Hopper?
Download de Ride Pingo app, maak een 
account aan en log in. Selecteer de halte 
waar u naartoe wilt reizen. De app geeft 
aan wat de dichtstbijzijnde vertrekhalte 
is en hoe laat de Haagse Hopper u daar 
ophaalt. Reserveren kan vanaf een uur 
voor aanvang van uw rit. 

Waar kan ik in- en uitstappen?
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De gemeente maakte in december 
2022 via een brief aan de bewoners 
van het Benoordenhout bekend dat 
de opvang van de Oekraïense vluch-
telingen in het Shell-hotel in het 
voorjaar van 2023 eindigt. Vanaf dat 
moment zal de opvang worden ver-
plaatst naar het ANWB-gebouw aan 
de Wassenaarseweg. 

De wijkvereniging heeft naar aanlei-
ding van de nieuwe ontwikkelingen 
vragen gesteld aan de betrokken wet-
houders (mevrouw Vaviers, mevrouw 
Bruines en de heer Van Asten) en 
stadsdeeldirecteur mevrouw Lootsma 
uitgenodigd voor overleg op korte ter-
mijn. Op verzoek van de wijkvereni-
ging heeft de gemeente Den Haag niet 
alleen de direct omwonenden van het 
ANWB-gebouw geïnformeerd, maar álle 
wijkbewoners een brief gestuurd. De 
gemeente heeft op 23 januari jl. een in-
formatieavond georganiseerd om be-
woners te informeren over de plannen 
voor deze opvanglocatie. De volledige 
brief van de gemeente Den Haag van 20 
december 2022 met als onderwerp 
‘Opvanglocatie voor Oekraïense vluch-
telingen Wassenaarseweg 220 en uit-
nodiging informatieavond’ kunt u te-
ruglezen op wvbn.nl.

Benoordenhout Gastvrij
Na het uitbreken van de oorlog in 
Oekraïne heeft de wijkvereniging de 
werkgroep ‘Benoordenhout Gastvrij’ 
opgericht. Een aantal zeer toegewijde 
vrijwilligers zet zich nog dagelijks in 
om activiteiten te organiseren en waar 
nodig hulp te bieden aan de vluchtelin-
gen. Per 1 januari 2023 is Susan Cohen, 
coördinator van de werkgroep, gestopt 
met haar activiteiten voor Gastvrij Be-
noordenhout. De wijkvereniging dankt 
Susan nogmaals voor al haar inspannin-
gen en is op zoek naar een andere be-
trokken wijkbewoner die haar coördine-
rende rol wil overnemen. Tot opvolging 

is gevonden, nemen bestuursleden van 
Wijkvereniging Benoordenhout, Willem
Beaumont (willem.beaumont@wvbn.nl) 
en André van den Heuvel (voorzitter@
wvbn.nl), de coördinerende taken van 
de werkgroep waar. Meer informatie 
over Gastvrij Benoordenhout vindt u via 
de QR-code, wvbn.nl of op de Facebook-
pagina WijkverenigingBenoordenhout. 

Carla van Waes en 
André van den Heuvel

Van het bestuur
Nieuwe opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen 

Matthijs Paardekooper, programma-
manager MOVE bij de ANWB, over 
de opvang van de Oekraïense vluch-
telingen: ‘Het ANWB-complex is te 
groot voor ons geworden, maar 
omdat we pas over een aantal jaar 
gaan verhuizen, staan sommige delen 
nu leeg. Het B-gebouw, aan de kant 
van de kazerne, is door de gemeente 
geschikt gevonden om aan te passen 
voor de opvang van 270 mensen. We 
stellen ons pand daar graag voor be-
schikbaar en zijn blij dat we als 
ANWB kunnen helpen om de groep 
Oekraïners onderdak te bieden. Die 
zijn nu bijvoorbeeld bij Shell gehuis-
vest, maar ook bij gastgezinnen. 
Sommige mensen hadden gedacht 
dat voor een aantal maanden te doen 
en had er niet op gerekend dat het 
voor een jaar of zelfs langer zou wor-
den. Het is heel waardevol dat we de 
vluchtelingen op deze manier binnen 
het Benoordenhout een nieuwe plek 
kunnen bieden.’

Leonie van Zijll de Jong is bij Shell 
verantwoordelijk voor de gebruiks-
overeenkomst met de gemeente en 
zegt over de toekomstige verhuizing: 
‘Destijds was het voor ons al snel dui-
delijk dat we het voormalig Shell-
hotel La Residence op de Shell-
campus beschikbaar wilden maken  
voor de vluchtelingen. De afspraken 
met de gemeente waren snel ge-
maakt. De gemeente heeft de opvang 
goed geregeld en er is veel interactie 
met Shell-medewerkers, die bijvoor-
beeld als buddy optreden. Helaas 
komt op een gegeven moment het 
moeilijke besluit om te stoppen met 
het moois dat we begonnen zijn. We 
wisten vanaf het begin dat het tijde-
lijk zou zijn omdat het gebouw uitein-
delijk toch plaats moet maken voor 
nieuwe ontwikkelingen. Daarom is er-
voor gekozen om nu van de unieke 
mogelijkheid gebruik te maken dat de 
bewoners van La Residence met el-
kaar naar de nieuwe opvanglocatie 
van de ANWB kunnen verhuizen. 
Samen kunnen ze in de wijk blijven en 
gebruik blijven maken van hetzelfde 
werk, scholen en  vrijwilligersnetwerk. 
Ik ben blij dat wij  de opvang op de 
Shell-campus in stand kunnen houden 
totdat de ANWB-locatie gereed is, 
zodat er geen tussenstap nodig is.’
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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. 
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u het eerste drankje 
en een hapje van het huis aangeboden. 

21 februari  Warme truiendag 
Met warme chocolademelk, glühwein, winterse activiteiten en 
veel warme truien brengen we de hele dag de energiebesparing 
onder de aandacht. Komt u ook in uw lievelingstrui?

25 maart 12.00-13.00 uur  Paasbrunch 
We kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen in onze Salon 
voor een heerlijke paasbrunch. Een reservering voor de brunch 
is verplicht; dit kan tot 18 maart via 070-374 72 00. Kosten zijn 
€ 20,00. Wel Thuis leden krijgen korting; zij betalen € 17,50.

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. 

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Het nieuwe jaar is voor onze voorzitter 
Jan van Kreveld niet goed begonnen. Hij 
is op oudejaarsdag opgenomen in het 
ziekenhuis en naar het zich laat inzien 
zal hij voorlopig zijn werkzaamheden 
voor de CCB niet kunnen hervatten. De 
overige drie bestuursleden zullen zo 
goed en zo kwaad als het gaat zijn taken 
overnemen, zodat alle activiteiten van de 
CCB kunnen worden voortgezet. Dat lukt 
ons alleen als u als lid van de CCB u ook 
strikt houdt aan de in de nieuwsbrief 
aangegeven aanmeldings- en betalings-
procedures. Want hoe minder interven-
tie onzerzijds nodig is, des te beter.

De bestemmingen van de excursies 
voor de maanden april, mei en juni 
2023 zijn nog niet vastgelegd. Dit geldt 
tevens voor de themamaaltijden. U zult 
uw nieuwsgierigheid dus wat moeten 
bedwingen tot de nieuwsbrief begin 
maart bij u op de mat valt of in uw 
mailbox verschijnt. De nieuwsbrief ver-
schijnt overigens ook op de website 
van de wijkvereniging (wvbn.nl). De 
data, thema’s en de presentatoren van 
de lezingen zijn echter nu wel al be-
kend. U kunt deze dus alvast noteren in 
uw agenda. 

Op 20 april a.s. zal de heer George S. 
Makowski zijn uitgestelde lezing houden 
(was gepland in 2020 – 75 jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog) met 
de titel ’Militaire bijdragen van de Polen 
tijdens WO II in Europa en Nederland’. 

Op 18 mei houdt de heer Paul Gerretsen 
een voordracht over ‘1813 en de mo-
dernisering van Nederland’, op 22 juni 
gevolgd door de lezing van Marjolijn 
van Delft over ’Straatkunst in Den Haag’.

De lezingen zijn gratis voor CCB-leden. 
Niet-leden kunnen tegen een vergoeding 
van € 5 ook deelnemen. U kunt zich hier-
voor telefonisch aanmelden bij Jos 
Bierlaagh (070 310 66 61) of per e-mail 
bij Aya Schoonenboom (ayasch@live.nl) 
onder vermelding van naam en telefoon-
nummer waarop u te bereiken bent.

De excursies (met eigen bus) staan al-
leen open voor de CCB-leden. Voor een 
excursie kunt u zich aanmelden bij 
Gonne Palm: telefonisch (070 324 19 78) 
of per mail (gpccb55@kpnmail.nl) met 
vermelding van uw telefoonnummer. 
Voor de themamaaltijden bij Chateau 
Bleu kunt u zich telefonisch aanmelden 

bij Jos Bierlaagh (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 
aanmelden bij Mirjam Kroemer via de 
website van de wijkvereniging wvbn.nl, 
per e-mail leden@wvbn.nl, per post Son-
derdankstraat 27, 2596 SB Den Haag of 
telefonisch 06 203 847 48. 

Gonne Palm namens het Bestuur 
van de CCB 55+

Muurschildering in Den Haag. Foto Roel Wijnants via Flickr
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Op zaterdag 26 november jl. hebben 
zevenentwintig bewoners uit onze 
wijk een bezoek kunnen brengen aan 
een tweetal verduurzaamde huizen 
en hun eigenaren. Aan de hand van 
foto’s en schetsen vertelden de eige-
naren hoe ze hun huis grondig had-
den verbouwd en welke slimme maat-
regelen ze daarbij hadden genomen. 
Met een goede combinatie van maat-
regelen was het voor hen mogelijk 
om van het gas af te gaan en volledig 
op een warmtepomp over te stappen. 

Maar hoe hebben ze dat voor elkaar ge-
kregen? Het volledig overstappen op 
een warmtepomp is vaak best lastig en 
duur. Daarom is het zo handig om te 
kunnen kijken hoe anderen dat hebben 
gedaan. Er was tijdens het bezoek ruim 
de tijd om in gesprek te gaan en de ei-
genaren het hemd van het lijf te vra-
gen. Hieronder een kleine impressie 
van de reacties van bezoekers en hun 
vragen.

‘Wat mooi om het in het echt te zien, 
dat geeft ons perspectief‘
Je leest van alles, maar hoe ziet zo’n 
voorzetwand of een warmtepomp er 
nu uit en hoeveel plaats neemt die in? 
Dan is het goed om te gaan kijken en te 
ervaren hoe het huis aanvoelt. Zo zie je 
met eigen ogen dat verduurzamen echt 
kan. Natuurlijk is het niet zo dat alle 
getoonde maatregelen zomaar een-op-
een over te nemen zijn. Verder is een 
volledige renovatie best kostbaar en 
niet voor ieder huis of bewoner wegge-
legd. Maar een gesprek hierover en het 
horen welke afwegingen voor de eige-
naren een rol hebben gespeeld waren 
waardevol om mee te krijgen. Zo wer-
den er veel vragen gesteld over vloer-
verwarming in combinatie met isolatie 
van de kruipruimte. En daar zijn tal-
loze oplossingen voor. 

‘Samenhang, daar draait het om’
Bij de oude jaren-dertig-woningen is 
ventilatie nooit een probleem dankzij de 
kieren. Maar zodra je die gaat dichten 
zal er ook nagedacht moeten worden 
over de ventilatie. Die samenhang wordt 
vaak vergeten. Maar hoe pak je dat aan? 
Er waren verschillende oplossingen te 

zien tijdens de bezichtigingen. In één 
van de huizen is bijvoorbeeld balansven-
tilatie ingebouwd. Het andere huis 
maakte gebruik van geregelde ventilatie 
via normale gevelroosters. Beide opties 
werken goed. Tip: wanneer je glas gaat 
vervangen, denk dan ook aan ventilatie 
en mogelijk ook aan raamroosters.   

‘Ook gedrag kun je veranderen met 
hulp(middelen)’
Ons gedrag beïnvloedt direct de energie-
rekening. Denk bijvoorbeeld aan lang of 
kort douchen. Maar ook deuren dicht 
houden. Daar hadden de eigenaren iets 
op gevonden: de deuren werden voor-
zien van ingebouwde deurdrangers. 
Roepen in het trapgat ‘jongens, hou de 
deuren dicht!’ is daarmee verleden tijd. 

Meer informatie over de twee huizen die 
bezocht zijn kunt u ook vinden in de edi-
ties van oktober 2021 en april 2022 van 
het wijkblad van de wijkvereniging.  

Hoe verder?
Vanwege het grote succes van deze ac-
tiviteit willen we deze activiteit in 
2023 voortzetten. En denkt u: ik heb 
een interessant huis om aan wijkgeno-
ten te laten zien, dan kunt u zich nu al 
aanmelden via dit e-mailadres: 
info@duursaambenoordenhout.nl.

Heeft u interesse om buiten onze wijk 
naar ‘duurzame’ huizen te kijken? Dan 
attenderen we u graag op de landelijke 
website van de Duurzame Huizenroute: 
duurzamehuizenroute.nl. 

Wilt u hulp bij het verduurzamen van 
uw eigen woning? Dan kun u ook in ge-
sprek gaan met onze energiecoaches 
die u alles kunnen vertellen over de 
maatregelen die voor úw situatie en 
wensen passend zijn. Meer informatie 
kunt u vinden op onze website:
duursaambenoordenhout.nl.

Wijkinitiatief DuurSaam 
Benoordenhout 

Gluren bij de Buren DuurSaam
Terugblik op de goedbezochte wijkbijeenkomst 
In dit artikel vindt u op hoofdlijnen 
wat er tijdens de wijkbijeenkomst van 
30 november 2022 in het plenaire 
deel aan de orde kwam. In dat deel 
stonden we stil bij de ontwikkelingen, 
van mondiale schaal tot wijkniveau, 
en bij de inspanningen van het wijki-
nitiatief. Daarna waren er diverse 
deelsessies om dieper op de verschil-
lende onderdelen in te gaan. 

Een bewogen jaar in de energiewereld
Afgelopen jaar piepte en kraakte het op 
alle schaalniveaus in de energiewereld. 
Zo stond het klimaatakkoord van Parijs 
onder zware druk tijdens de recente kli-
maattop in Egypte, terwijl de energie-
prijzen door het plafond schieten sinds 
de oorlog in Oekraïne. Europa werkt 
hard aan investeringsfondsen en plan-
nen voor de energietransitie en over-
weegt een ongekende interventie op de 
gasmarkt om prijzen te stabiliseren. In 
Nederland wil de huidige coalitie vaart 
maken met de energietransitie, maar we 
zien vertraging in de benodigde wetge-
ving, zoals de Warmtewet en de Omge-
vingswet, om de uitvoering te versnel-
len. Tijdelijke ondersteuning van de 
energierekening om energiearmoede te 
bestrijden vraagt daarnaast om extra 
aandacht. In Zuid-Holland is de Gasunie 
ondertussen wel gestart met de aanleg 
van een warmteleiding met restwarmte 
uit de Rotterdamse haven voor huizen in 
Delft, Den Haag en wellicht Leiden. Het 
tracé naar Den Haag sluit aan op de 
Uniper-centrale en het bestaande Eneco-
warmtenet. Dit biedt geen kansen op de 
korte termijn voor onze wijk.

Het elektriciteitsnet barst ondertussen 
uit zijn voegen. Stedin kreeg recent 
500 miljoen euro extra investerings-
ruimte om knelpunten in onze regio 
aan te pakken. Gelukkig speelt dit nog 
niet in het Benoordenhout. Wel hebben 
bewoners in onze wijk te maken met 
lange wachttijden om hun netaanslui-
ting te verzwaren, bijvoorbeeld voor 
zonnepanelen, inductiekoken of een 
warmtepomp. De gemeente Den Haag 
heeft nog geen wettelijk instrumenta-
rium, uitvoeringscapaciteit en financiële 

middelen om de gevraagde regierol te 
vervullen in de warmtetransitie. Dit zie 
je ook terug in de Transitie Visie Warmte 
(TVW) van Den Haag. Voor onze wijk 
bevat de TVW onvoldoende handelings-
perspectief.

Tijdens de wijkbijeenkomst gingen we 
dieper in op wat slim is om nu al wél te 
doen om klaar te zijn voor de toekomst. 
De slides van het plenaire deel kunt u 
terugvinden op: 
duursaambenoordenhout.nl
 
Voor wie ons nog niet kent
Het wijkinitiatief DuurSaam Benoor-
denhout is een samenwerking tussen 
stichting Duursaam Benoordenhout en 
de wijkvereniging en draait op vrijwil-
ligers, zonder commercieel belang. 
Onze focus ligt op de verduurzaming 
van onze energievoorziening in de 
wijk. Wij richten ons daarbij op:  1) on-
dersteunen van wijkgenoten; 2) kennis 
verwerven en voorlichten; en 3) verte-
genwoordigen van de wijk richting de 
gemeente. Dit doen we met een hoog 
kennisniveau en het belang van de be-
woner staat centraal. We werken ook 
nauw samen met andere wijken binnen 
de Haagse Energie Besparings Aanpak.

1. Ondersteuning van wijkgenoten
We ervaren een sterke stijging van ad-
viesaanvragen door bewoners voor het 
verder verduurzamen van hun woning. 
Onze energiecoaches voerden meer dan 
400 gesprekken en bewoners plaatsten 
3.000 zonnepanelen met onze onder-
steuning. Ook zijn er recent 80 vergun-
ningschecks voor zonnepanelen gedaan. 

Meer dan 200 bewoners deden een 
energiecheck voor hun woning met onze 
software. Recent zijn we gestart met een 
elektrisch deelauto-aanbod.

2. Kennis verwerven en voorlichten
Deze winter doen 25 bewoners mee 
met de pilot ’zet hem op 55 graden’, om 
na te gaan of hun woning klaar is voor 
verduurzaming van de warmtebron. In 
november jl. hebben 26 bewoners een 
label A-woning kunnen bezoeken in 
onze wijk. U kunt daar meer over lezen 
in het artikel Bewoners aan het woord.  

3. Wijkbelangen vertegenwoordigen
Het wijkinitiatief heeft met de ge-
meente en de welstandscommissie 
‘legplanafspraken voor zonnepanelen’ 
gemaakt om zo de vergunningaanvraag 
soepeler te laten verlopen. Ook verken-
nen we met de gemeente hoe we kun-
nen komen tot een concreter hande-
lingsperspectief voor de warmtetran-
sitie in onze wijk. Onze inzet is om alle 
natuurlijke vervangingsmomenten van 
onze woningen richting 2050 goed te 
benutten.

Wilt u meer weten over dit wijkinitia-
tief? Aarzel niet om contact op te 
nemen. Samen gaan we na hoe ook uw 
huis voorbereid is op de toekomst: 
duursaambenoordenhout.nl.

Wijkinitiatief

Foto Pam Simon via Pixabay
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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?

Koningsdag, we mogen weer!
Op 27 april is het Koningsdag en gaan we weer een mooi feest bouwen in 
onze wijk. Wij zoeken daarvoor nog vrijwilligers. Heb je zin en tijd om 
de commissie te versterken en te helpen in de organisatie? Het gaat om 
diverse toeleveranciers benaderen en afspraken maken, helpen met de 
sponsoring en met de planning van de hele dag. Of kan je op de dag zelf 
meehelpen met de opbouw, bardienst draaien of het organiseren van 
spelletjes voor kinderen?

Meld je dan aan en we nemen contact met je op. Alle hulp is welkom. 
Stuur een berichtje naar: Eva.Slootweg@wvbn.nl.

We need volunteers to help make our yearly Kingsday party a success. Are 
you available on 27th of April to help set up the premises, help at the bar, 
or organize games for the kids? 

Please send an email to Eva.Slootweg@wvbn.nl and I will contact you.

Wij hebben er zin in! Tot dan!
Eva Slootweg-Broekhuis

In april 2022 heeft Haags Ontmoeten 
in het Benoordenhout Ontmoetingscen-
trum Oostduin geopend. In een grote, 
lichte ruimte die uitkijkt op het groen 
kunnen bewoners uit de wijk terecht 
voor gemeenschappelijke activiteiten. 
Langzaam maar zeker beginnen steeds 
meer bewoners deze prachtige plek te 
ontdekken.

Sylvia Zuiderwijk is de locatiebeheer-
der, zij is elke dinsdag aanwezig van 
10.00 tot 15.00 uur. Regelmatig komen 
er mensen langs voor een praatje of 
een kopje koffie of thee. Het is de be-
doeling dat op termijn bewoners uit de 
wijk hier zelf activiteiten organiseren 
met hulp van Sylvia. Denk aan een lees-
club, bridgeclub of een handwerkcafé. 

Hebt u zin om gezellig te handwerken 
in een groep? Of wilt u zo’n groep bege-
leiden? Neem dan contact op via sylvia.
zuiderwijk@florence.nl. Bij voldoende 
aanmeldingen zou het handwerkcafé in 
februari of maart kunnen starten. Ook 
voor andere ideeën (schaken, puzze-
len, kaarten of iets anders leuks) kunt 
u terecht op dit e-mailadres, of kom 
even langs op dinsdag. 

Tekenen en schilderen
Sinds september jl. wordt er iedere dins-
dag om 10.30 uur teken- en schilderles 
gegeven door illustrator en kunstdocent 
Helen van Vliet. Begonnen met één en-
thousiaste leerling is de groep nu uitge-
groeid tot zeven personen. Bloemen en 
taartjes aquarelleren, handenstudies, ab-
stracte landschappen, zelf mandala’s 
maken en een enkele keer boetseren: 
alles komt aan bod. Er zijn deelnemers 
die vele jaren geleden een potlood aan-
raakten en mensen die geregeld cursus-
sen doen; iedereen die wil kan instappen. 
Sommige deelnemers werken aan een 
eigen opdracht waar ze al langer mee 
bezig zijn. Met een lekker muziekje op 
ben je samen anderhalf uur creatief bezig. 

Smikkelen en smullen
Ook organiseert Sylvia af en toe een lek-
kere lunch. Hoe leuk zou het zijn als de 
volgende keer deelnemers die dat willen 
ook zelf iets lekkers meenemen? Dat kan 
van alles zijn, variërend van broodjes tot 
een culinair hapje. In de herfst smikkel-
den bewoners aan een gezellige tafel 
van zelfgemaakte pompoensoep, brood-
jes met kaas, vlees en salades en kleine 
warme hapjes. De kosten bedragen € 4,50 

per persoon. Houd voor informatie het 
raam van het Ontmoetingscentrum in de 
gaten. Daarop is te lezen wanneer de 
nieuwe lunch plaatsvindt.

Waar kunt u ons vinden?
Ontmoetingscentrum Oostduin: 
Goetlijfstraat 5, 2596 RH Den Haag. 
U loopt rechts langs het gebouw, naar de 
ingang die ook voor de bibliotheek 
wordt gebruikt.

Contact en gezelligheid in Ontmoetingscentrum Oostduin

Onze wijk
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Digitale criminaliteit kan iedereen  
overkomen. Om anderen weerbaar  
te maken tegen deze vorm van  
criminaliteit zijn digitale ambassadeurs 
actief in Den Haag. Met hun kennis  
trekken zij hun eigen wijk in om anderen  
te stimuleren preventieve maatregelen  
te nemen. 

Als digitaal ambassadeur breng je dit  
onderwerp op verschillende manieren  
onder de aandacht. Bijvoorbeeld  
door het ophangen van posters op  
de sportvereniging, er aandacht voor  
te vragen in het wijkblad, op (lokale)  
sociale media en op een markt of  
braderie willen staan, etc. 

 

Wil jij ambassadeur worden?  
Of meer informatie? Stuur dan een e-mail 
naar digitaalambassadeur@denhaag.nl  
en wij nemen contact met je op. 

IN SAMENWERKING MET 

   
 Wil je buren graag helpen  
bij digitale veiligheid. 

 Bent communicatief  
en digitaal vaardig. 

 Bent geïnteresseerd  
in digitale veiligheid.

 Bent bij voorkeur bekend 
met je wijk of je wilt graag 
bekender worden in je wijk. 

 Bent 18 jaar of ouder.

   
 Bieden een plek in een  
leuk team van vrijwilligers. 

 Geven een cursus digitale 
veiligheid en preventie.

 Verzorgen (online)  
trainingen om up-to-date  
te blijven.

 Helpen het  
ambassadeursteam bij  
het opzetten van acties.

 Bieden een  
interessant netwerk. 

Let op! Je bent niet  
verantwoordelijk voor de  
uitvoer van de preventieve 
maatregelen of het oplossen 
van IT-gerelateerde  
problemen. 

JIJ

WIJ

Maak je buren weerbaar tegen 
digitale criminaliteit. Meld je  
aan als digitaal ambassadeur!

Doe je (weer) mee?
Aan alle kunstenaars in het Benoordenhout

Na de succesvolle kunstroute van dit jaar organiseren wij  opnieuw de 
Kunstroute Benoordenhout op zaterdag 1 en zondag 2 juli 2023 van 12.00 tot 17.00 uur.

Wil je hieraan meedoen, meld je dan voor 31 maart 2023 aan op het e-mailadres: kunstroute@wvbn.nl. Je kunt 
je werk tonen in eigen atelier of huis. Ben je daartoe niet in de gelegenheid, vraag dan aan collega’s, vrienden of 
je daar kunt exposeren. Mogelijk weet je een inspirerende locatie in de wijk om samen met anderen te expose-

ren. Uit de enquête, die wij na afloop van de Kunstroute Benoordenhout 2022 onder deelnemers hebben ge-
houden, bleek dat daar waar meerdere kunstenaars op één adres exposeerden het aantal bezoekers heel hoog 

was. Wij zijn, als commissie, ook op zoek naar locaties waar je met meerderen zou kunnen exposeren.

Graag ontvangen wij bij aanmelding de volgende informatie: naam; adres waar je exposeert; e-mailadres en 
telefoonnummer; discipline(s) waarin je werkt; één foto (300dpi); website. Met je aanmelding geef je toestem-

ming voor publicatie van deze gegevens in de folder van de kunstroute en de website van de wijkvereniging.

De uiterste datum van inschrijving is 31 maart.
Doe mee en meld je aan!

Commissie kunstroute Benoordenhout – atelierroute@wvbn.nl 

Kerstavond werd in het Benoordenhout 
een heus dorpsfeest op het kerkplein 
van de Duinzichtkerk. In de verte 
hoorde je het draaiorgeltje al spelen met 
de klassieke kersthits. Het werd al met 
al een Dickens-achtige kerstsfeer met 
een levende kerststal, kraampjes met 
glühwein, chocola en poffertjes voor de 
kinderen. De kerstboom werd versierd 
met tal van mooie wensen en een kerst-
koor met blazers begeleidde de samen-
zang. Bijzonder was ook dat de commis-
saris van de Koning Jaap Smit het 
kerstverhaal las. ‘Mooi om dit zo mid-
den in de wijk te kunnen organiseren’, 
aldus de predikant Ad van Nieuwpoort. 
‘Zo wordt kerstfeest echt het feest van 
de verbinding, precies zoals het bedoeld 
is.’ Tegen 22.00 uur luidden de klokken 
en kon de kerstnachtdienst rekenen op 
een bomvolle herberg.

Kerst in de wijk
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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

Op woensdag 11 januari jl. speelden 
twintig leden van de Schaakclub Benoor-
denhout en andere schaakliefhebbers 
uit onze wijk een simultaanwedstrijd 
tegen de internationaal schaakmeester 
Helmut Cardon. Onze oud-wijkgenoot 
kende geen genade: slechts één speler 
wist van hem te winnen, de andere ne-
gentien moesten na een vaak urenlange 
strijd het onderspit delven. Toch vonden 
ook de verliezers het een geslaagde 
avond. Respect voor de internationale 
meester en een gevoel van bescheiden-
heid over het eigen kunnen, hadden de 
overhand. Daarnaast was het ook ge-
woon een gezellige avond. Schaakclub 
Benoordenhout is een schaakclub voor 
volwassenen. Er wordt iedere woens-
dagavond gespeeld vanaf 20.00 uur. De 
locatie is tearoom Donker & Blond, 
Javastraat 142. De sfeer is informeel. Het 
spelniveau maakt niet uit, al is het wel 
handig als je de regels kent en leergierig 
bent. De club zoekt nieuwe leden, dus 
kom gerust langs en speel vrijblijvend 
een keer mee! 

Inlichtingen
info@scbenoordenhout.nl of 
06 81 42 41 67.

Harrie van Bommel
Foto's 070fotograaf

Simultaan bij Schaakclub Benoordenhout

Uitnodiging
Theeconcert met klassieke muziek voor wijkbewoners van het 

Benoordenhout en directe omgeving.

Woensdag 22 februari om 14.00 – 15.30 uur 
kunt u luisteren naar o.a. een 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 e-mail: 

haagsherinneringsatelier@saffiergroep.nl of bellen naar Usha Garib op 
telefoonnummer 06 207 024 96

Zie de website van Wijkvereniging Benoordenhout 
voor meer informatie: www.wvbn.nl.
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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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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

Na het kranige werk van Frank van de 
Leer om alle jaargangen van dit wijk-
blad te digitaliseren, wil ik gaarne wij-
zen op een vrijwel aaneengesloten 
serie artikelen over Clingendael en 
Oosterbeek die nu te vinden is. Zij zijn 
op een enkele uitzondering na nog 
steeds actueel. Omdat zij destijds erg 
populair waren, is het reden om voor 
liefhebbers nog eens de  nummers van 
de wijkbladen te vermelden. Dat zijn: 

1997:  nummers 5 en 6
Inleiding Clingendael en Oosterbeek 
met plattegrond
1998: nummers  1 t/m 5
Ontwikkeling Clingendael met Bosjes 
van Zanen en de golfclub 
1999: nummers 2 t/m 6 
Ontwikkeling centrale tuin Clingendael 
naar de landschapstijl. De verkoop van 
Clingendael
2001: 1 t/m 3 
Oosterbeek                                                     

Joost S.H. Gieskes

Clingendael en Oosterbeek

Tegenover het Vredespaleis in Den 
Haag ligt een verborgen oase van rust: 
de oude Joodse begraafplaats. Het is 
een bijzonder rijksmonument, uniek 
qua geschiedenis en ecologische bete-
kenis. De begraafplaats is in 1694 ge-
sticht, toen nog in het niemandsland 
tussen Den Haag en Scheveningen. De 
begraafplaats was toen nog zeer klein 
en was bedoeld voor Sefardische en 
Asjkenazische Joden. Nu liggen meer 
dan 10.000 mannen, vrouwen en kinde-
ren begraven. Zo’n 2860 grafstenen met 
inscripties in het Portugees, Spaans en 
Hebreeuws en het metaarhuisje – ge-
bruikt voor het wassen en kleden van 
overledenen – getuigen van vijf eeu-
wen Joodse geschiedenis in Den Haag, 
abrupt tot een einde gekomen in de 
Tweede Wereldoorlog. 

Help mee!
De stichting, die het monument in stand 
houdt, werkt met vrijwilligers die van 
maart tot en met oktober eenmaal in de 
maand op een zondagmiddag meehel-

pen om het groen op de begraafplaats 
te verzorgen. De vrijwilligers komen uit 
de hele stad. 

Belangstelling om mee te doen? 
Stuur een mailtje naar:
annedf@hotmail.com.

Vrijwilligers gezocht

“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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Foto Takeaway

Joodse begraafplaats, graf Salomon Verveer 1813 - 1876 foto Roel Wijnants via Wikimedia
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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

Aan het einde van 2022, tussen kerst 
en oud en nieuw, was er veel te vieren 
op de velden van HVV aan de Van 
Hogenhoucklaan. Onder leiding van 
hoofdtrainers jeugd Phil Altimari en 
Rahied Soebratie en een team van en-
thousiaste begeleiders gingen ruim 
vijftig kinderen vier dagen lang aan de 
slag met spel, sport en vooral veel voet-
bal tijdens het HVV kerstkamp.
 
Maar liefst acht teams waren tussen tien 
uur 's morgens en één uur 's middags in-
tensief aan het sporten met estafettes, 
trefbal, behendigheid en fanatieke voet-
balpartijtjes op de kunstgrasvelden. Ook 
de tien Oekraïense kinderen, die een 
plek in het kamp kregen aangeboden 
door HVV, vonden hun weg al snel op de 
Diepput. De gedreven coaches zorgden 
voor verbinding en de teams voltooiden 
samen de opdrachten met veel positieve 
energie. Iedere dag werd met een span-
nende prijsuitreiking afgesloten. 
 
Verbinding was er ook buiten het veld: 
‘Het ging naast sportiviteit ook om gezel-
ligheid. Dat zag je ook tijdens de lunch. 
Daar zaten de voetballertjes geanimeerd 
te kletsen terwijl boterhammen, fruit en 
andere gezonde lekkernijen weer voor 
nieuwe energie zorgden’, aldus vereni-
gingsmanager Florentine Molkenboer. 
Het werd een fraaie en sportieve afslui-
ting van het jaar! 

Frank van der Leer

Meer dan vijftig kampioenen op de Diepput
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Terwijl half Nederland nog sliep, gin-
gen ruim zeventig moslims van de 
Mobarak Moskee aan de Oostuinlaan 
op nieuwjaarsdag in alle vroegte de 
straat op om vuurwerkafval op te rui-
men, na een onderbreking van twee 
jaar wegens covid. Moskeebezoekers 
verzamelden zich al om 6.30 uur ’s 
ochtends en gingen na de eerste gebed 
van het jaar de straat op. De leerstellin-
gen van de islam onderwijzen moslims 
om dienstbaar te zijn in de samenle-
ving. De schoonmaakactie is één van de 
vele acties die de gemeenschap houdt 
door het jaar heen als een gebaar van 
nabuurschap en dienstbaarheid. Het 
nieuwe jaar beginnen met een goede 
daad!

Schoonmaakactie

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

Koor Wassenaar Vocaliter 
presenteert (mini) Matthäus Passion
Bent u geïnteresseerd in achtergronden van Bach’s meesterwerk? Het koor Wassenaar 
Vocaliter brengt delen uit de Matthäus Passion ten gehore, met medewerking van twee 
solisten en een pianist. Dirigent Wim de Ru licht deze delen met boeiende verhalen toe.

Zondag 26 maart om 15.00 uur in de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89 (deuren 
open om 14.45 uur). Aanmelden: www.vocaliter.nl. Kaarten € 12,50 p.p. Na afloop kunt u 
napraten met dirigent en koorleden (eventuele consumpties zijn dan voor eigen 
rekening).

First Master Cleaner in Holland

De Dierenbescherming zoekt vrijwilli-
gers in de omgeving van Den Haag om te 
helpen bij de jaarlijkse paddentrek. 
Vanaf diverse plekken in Den Haag trek-
ken tussen eind februari en half april 
weer duizenden padden, kikkers en sa-
lamanders van hun winterverblijf naar 
hun voortplantingsplaats. Daarbij moe-
ten ze drukke wegen oversteken. Om te 
voorkomen dat ze hierbij worden over-
reden, zoekt de Dierenbescherming 
overzetters die hen helpen veilig de 
overkant van de weg te bereiken. 

Wat moet je doen?
Aan onze paddenoverzetters vragen we 
om in elk geval zes weken lang, één vaste 
avond per week, beschikbaar te zijn in 
de periode van eind februari tot half 

april. Je gaat ongeveer drie à vier uur 
per avond op pad door langs de weg of 
straat te lopen en de amfibieën met de 
hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 

uur (begin van de schemering) tot 22.00 
uur. Daarnaast vragen we je de aantallen 
dieren te noteren en zelf een zaklamp 
mee te nemen. Vrijwilligers ontvangen 
een reflecterend hesje en informatiefol-
ders om uit te delen aan passanten. 

Meer weten?
Wil je meer weten over de paddentrek 
of je direct aanmelden als vrijwilliger? 
Bezoek dan de website:
dierenbescherming.nl/paddentrek.

Neem voor meer informatie kan 
contact op via:
paddentrekzuidwest@
dierenbescherming.nl. 

Dierenbescherming zoekt paddenoverzetters in Den Haag

BVL WENST
IEDEREEN
EEN GELUKKIG
EN GEZOND 2023
Onze voornemens voor 2023!
Inleven in uw persoonlijke situatie, op maat
adviseren en daarom voor u zoveel fijner wonen!
En... BVL maakt dit jaar een verrassende en
spannende stap. Maar dat later.

Stevinstraat 157 
2587 ED  Den Haag
070 - 350 23 04
www.bvl.nl

Foto Zeteny Lisztes via Unsplash
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sinds 1895

briedé

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

De hele maand maart
behang BTW vrij!*

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

Op 12 januari 2023 vond een inloop-
avond  plaats op de Paschalisschool, 
waar het Ontwerp Beeldkwaliteitsplan, 
opgesteld door de gemeente Wasse-
naar, werd getoond aan belangstellen-
den. Vertegenwoordigers van de ge-
meente Wassenaar waren aanwezig, 
evenals de ABB Bouwgroep. 

Een van de aanwezigen deed verslag van 
de avond: ‘Het getoonde bouwplan be-
stond uit tekeningen aan de wand. Een 
maquette ontbrak, en dat was een gemis, 
want alleen dan krijg je een indruk van 
wat ons te wachten staat. Dat weten we 
inmiddels, een kolos met een hoogte van 
liefst 47 meter in plaats van de 26 tot 28 
meter die er nu staat. Bert Ter Avest van 
de HAC, onvervaard strijder voor verla-
ging tot 30 meter, toonde een tekening 
waarop die hoogte van 47 meter te zien 
was. De tekeningetjes waren wel aardig, 
met rondom veel groen. Dat mag natuur-
lijk,  alleen de strook groen aan de kant 
van Clingendael was veel te breed gete-
kend. Ondanks kletterende regen waren 
er toch nog heel wat belangstellenden, 
waaronder de bekende juridisch adviseur 
omgevingsrecht, de voorzitter Vrienden 
van Den Haag en een vertegenwoordiger 
van de AVN. De realisering zal nog ge-
ruime tijd vergen, het blijft zaak het plan 
kritisch te volgen en waar mogelijk bij te 
sturen in de breedste zin.’

Herontwikkeling ANWB-locatie tot Residentie Parkzicht

Bij hockeyclub HDM hockeyen iedere 
week zo’n 10-15 enthousiastelingen met 
een verstandelijke of andersoortige be-
perking. Het jongste teamlid, Giulia, is 6 
jaar en de oudste, Ruben, is 36. Groot en 
klein, iedereen is welkom. Onder leiding 
van enthousiaste trainers genieten ze al-
lemaal van de training, lekker bewegen 
en samen zijn. 

In de maand april organiseert HDM ken-
nismakingsmiddagen voor kinderen en 
jongeren met een verstandelijke of an-
dersoortige beperking, bijvoorbeeld au-
tisme. Deelname is gratis en in sommige 
gevallen kunnen we de kinderen na 
school naar de hockeyclub begeleiden. 

Daar beginnen we met een lekker kopje 
thee en een koekje.  

Ken je iemand die een kijkje wil komen 
nemen? Of wil je meer wilt weten over 
g-hockey of de data van de kennisma-
kingsmiddagen? Neem dan contact op 
met g-hockey@hdmonline.nl of houd de 
website hdmonline.nl in de gaten. 

De kennismakingsmiddagen worden me-
de mogelijk gemaakt door stadsdeel 
Benoordenhout. Inwoners hebben ge-
stemd op dit mooie initiatief om meer 
kinderen/jongeren uit deze doelgroep 
lekker te laten sporten.

Hockeyen met een beperking? Kom naar HDM!
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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  

“Ziet toe! In het gedenken 
van God kunnen de 
harten rust vinden.”

- Koran 13:29

Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79
2596 JJ Den Haag

085 0606 558

www.islamnu.nl
mobarakmoskee@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

Boek
Winterlucht
Na haar debuut Zomergeur is er opnieuw een korte 
verhalenbundel van Marjon Lamaker-van der Donk 
verschenen, getiteld Winterlucht. Deze keer gaat het om 
zestien amusante en spannende verhalen met daarbij ter 
afwisseling tien gedichten. Alle verhalen zijn fictief en 
compleet verzonnen. Lamaker-van der Donk schrijft al 
verhalen sinds de lagere school. Ze woont sinds 2009 in het 
Benoordenhout. Winterlucht is het tweede boek dat 
uitgegeven is. Het ligt sinds december te koop bij 
Couvee-Benoordenhaeghe.
 

Marjon Lamaker-van der Donk, Winterlucht. Korte Verhalen Bundel. 
16 verhalen, 10 gedichten, 146 pagina’s. 17,50 euro Couvee-Benoordenhaeghe.

Op zondag 19 februari gaat Ad van 
Nieuwpoort in gesprek met oud-minis-
ter Ernst Hirsch Ballin. Hirsch Ballin was 
tevens tot 2021 hoogleraar Nederlands 
en Europees constitutioneel recht aan 
de Universiteit van Tilburg. In zijn laat-
ste boek ‘Waakzaam burgerschap’ laat 
Hirsch Ballin zien dat de rechtstaat rich-
ting en inhoud moet geven aan demo-
cratische processen, anders zijn we aan 
de goden overgeleverd. Zijn vraag is hoe 
het kan dat urgente thema’s als klimaat-
verandering en extreme ongelijkheid 
onvoldoende doorklinken in democrati-
sche besluitvorming. Nadrukkelijk stelt 
hij deze vraag niet alleen aan de politiek 
maar juist ook aan de burger. Over dit 
boek zal deze aflevering van Duin-
zichtgesprekken dan ook uitgebreid 
gaan. Een thema dat alleen maar actue-
ler wordt.

Zondag 19 februari aanstaande van 16 
- 17.30 uur in de Duinzichtkerk, Hogen-
houcklaan 89. Met na afloop boekver-
koop, signeren en meet & greet. Met 
Koen van der Linden aan de vleugel. 
Toegang: uw gift

Ernst Hirsch Ballin in Duinzichtgesprekken
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Gesprek met broertjes Teime (7) en Mees (8)  

Hoe lang wonen jullie in het Benoordenhout? 
Mees: 'Eerst woonden we in Hilversum. Sinds ik 
twee jaar ben, woon ik in het Benoordenhout.' 
Teime: 'En ik sinds ik één jaar ben.'

Wat is er leuk aan het Benoordenhout? 
Mees: 'Dat we dicht bij opa en oma wonen!' Teime: 
'Maar onze straat is wel saai.' Teime: 'Ja, bij opa 
en oma gaan we vaak koekjes scoren.' Mees: 'En 
op woensdag halen opa en oma ons op van school 
om ons naar onze sport te brengen.'

Welke sport doen jullie?
Teime: 'Ik speel voetbal bij HVV en tennis bij 
OTC.' Mees: 'Ik zit op hockey bij HDM en ook ten-
nis bij OTC. Eerst speelde ik bij KZ, maar nu speel 
ik bij HDM. Dat is dichterbij opa en oma. Ik speel nu 
in het derde team.' Teime: 'En ik ben spits en kee-
per bij HVV JO 08-3 en de papa van Thomas is 
onze coach (Thomas is de jongen die in de vorige 
editie werd geïnterviewd, red.).'

Hebben jullie ook huisdieren?
Mees: 'Jaaa, we hadden wel tien katten, want 
onze poes had kittens. Maar een paar poezen zijn 
er niet meer, één poes is aangereden, nu hebben 
we nog twee poezen: Bor en Poes.' Teime (la-
chend): 'En Bor is een dikke luilak!'

Wat is je droom als je groot bent? 
Teime: 'Voetballer worden!' Mees: 'Weet ik nog 
niet.' 

Wat is er leuk aan Teime? 
Mees: 'Soms doet Teime heel lief en soms gaat hij 
stoeien.'

En wat is er leuk aan Mees? 
Teime: 'Hij is heel lief en soms is hij een beetje ge-
meen.' Mees: 'Nou, bedankt hoor, Teime!' Teime: 
'Mees speelt heel lief games met mij, Mario op de 
Wii! En we hebben ook een Nintendo Switch en een 
PlayStation.'

Teime: 'Mag ik nog iets leuks vertellen? Gisteren 
zijn we naar museum Corpus geweest (een mu-
seum over het menselijk lichaam in Leiden, red.).' 

Wat vonden jullie het leukst daar?
Teime: 'Die hele grote tong in die mond, daar kon 
je op springen! En we schrokken erg van een hele 
grote splinter die zo maar uit de muur kwam.' 
Mees: 'Ik heb geleerd dat je een slakkenhuis in je 
oor hebt zitten, dat vind ik heel interessant.' 
Teime: 'Ja. En je leert ook van alles over je brein!'

Ten slotte: Wat zouden jullie graag veranderen 
in het Benoordenhout?
Mees: 'Dat mensen minder rommel maken op 
straat. Wij hebben op Scheveningen rommel op-
geruimd op het strand.' Teime: 'Ik zou graag wil-
len dat er bij ons in de straat of aan onze kant 
van het Benoordenhout iets voor kinderen wordt 
gemaakt. Een voetbalveldje zou heel leuk zijn. 
Deze kant van het Benoordenhout (Duinzigt, red.) 
is een beetje saai!'

Eva Slootweg-Broekhuis

Gezonde 
appeldonuts
Lekker en gezond snacken? Dat kan met deze 

appelringen met lekkere topping. En de romige 

pindakaas combineert heerlijk met de frisse appel.

Ingrediënten

Voor drie stuks: 1 appel - 6 eetlepels pindakaas 

(100% suikervrij) - 1 handje pinda's - 3 theelepels 

pure hagelslag. Materiaal: appelboor

Bereiding

Haal met behulp van de appelboor het klokhuis uit de 

appel. Snijd de appel in ringen. Hak de pinda's grof. 

Besmeer de appelringen met pindakaas en besprenkel 

vervolgens met pure hagelslag en stukjes pinda. Leg 

nog een appelring erop en beleg weer met pindakaas, 

hagelslag en pinda's.

Tips: Besprenkel de appelringen met citroensap om 

verkleuring tegen te gaan. Maak ze maximaal een 

paar uur van tevoren klaar en bewaar ze in de 

koelkast.

Bron: leukerecepten.nl

Bron: heutinkvoorthuis.nl

Bron: feestideevoorjou.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

Ontmoeten in Ontmoetingscentrum Oostduin
Ontmoetingscentrum Oostduin (in samenwerking met Haags Ontmoeten en Florence)

Locatie Oostduin heeft een 
prachtige lichte ruimte en 
de mogelijkheid om u als 
wijkbewoner te ontvangen voor 
ontmoeting en activiteiten. 
Wij willen graag een plek maken 
waar ouderen uit Benoordenhout 
zelf dingen kunnen organiseren.

Houdt u van schaken, kaartspel-
len, handwerken, puzzelen of 
bijvoorbeeld  lezen en doet u 
dit graag samen met anderen, 
de ruimte biedt genoeg plek om 
hier met een groep bij elkaar te 
komen.

We zoeken ook geïnteres- 
seerden die zelf een groepje 
willen leiden, denk aan een 
handwerkclub, leesclub, bridge- 
of klaverjasgroep. 

Florence Oostduin, Goetlijfstraat 5
U loopt rechts langs het gebouw, naar de ingang die ook voor de bibliotheek wordt gebruikt.

Openingstijden iedere dinsdag van 10.00 - 15.00 uur.

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

Elke dinsdag van 10.30 - 12.00 organi-
seert HAAGS ONTMOETEN teken- en 
schilderlessen in Ontmoetingscentrum 
Oostduin. Kosteloos (beperkt aantal 
plekken) materiaal aanwezig.

Af en toe organiseren we een 
gezellige lunch waarin iedereen 
kan bijdragen.

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

Kijk! In onze wijk
Straatnamen
De Ruychrocklaan. Je zult er maar 
wonen: die straatnaam moet je altijd 
spellen! In dit deel van onze wijk 
zijn er veel meer straatnamen met 
een oude spelwijze. Hoe zit dat? 
Waar komen die straatnamen van-
daan? En hoe zit het met andere 
delen van onze wijk, zoals rond de 
Weissenbruchstraat en Duinzigt?

Daarvoor moeten we terug naar de tijd 
van de uitbreidingsplannen van Den 
Haag aan het begin van de twintigste 
eeuw. Die uitbreiding was hard nodig: 
het inwonertal van Den Haag groeide 
van 70.000 in 1850, naar 114.000 in 
1873, naar 206.000 in 1900, en zelfs 
naar 259.000 in 1909.  Zo’n grote en 
snelle bevolkingstoename, waar vooral 
steden in west Nederland mee te 
maken hadden, maakte een enorm aan-
tal woningen nodig. In de Woningwet 
van 1901 was vastgelegd dat de ge-
meente daarvoor stedenbouwkundige 
plannen moest maken. In Den Haag 
was dat het uitbreidingsplan uit 1903 
van Lindo, directeur van de Dienst 
Gemeentewerken. Ingenieur Jack Lindo 
heeft in zijn tijd als directeur een grote 
invloed gehad op de ontwikkeling van 
de stad: bij het verbeteren van het ri-
oolstelsel, de waterbeheersing en de 
stedenbouwkundige uitleg, maar ook 
bij de aanleg van de Laakhaven en de 
Scheveningse haven, doorbraken in het 
centrum (o.a. Grote Marktstraat) en 
uitbreidingsplannen, zoals het Staten-
kwartier.

Op het plan van Lindo volgde het plan 
van Berlage van 1908, dat pas in okto-
ber 1911 door de gemeenteraad werd 
vastgesteld. Berlage maakte voor veel 
gemeenten uitbreidingsplannen. In die 
tijd was er nog geen opleiding tot ste-
denbouwkundige. Daarom werden be-
kende architecten, zoals Berlage, ge-
vraagd voor het maken van een uit-
breidingsplan.

Stratenplannen
Deze plannen voor heel Den Haag wer-
den uitgewerkt in kleinere plannen 
voor wijken en vervolgens per wijk in 

Plan van Berlage uit 1908, uitsnede Benoordenhout

Detail kaart 1919 met vervangen straatnamen
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stratenplannen, waarin ook de straat-
namen werden vastgelegd. Voor het 
Benoordenhout dateren deze straten-
plannen uit de periode 1915-1925. Er 
zijn verschillende bronnen met lijsten 
van straatnamen en vaak vermelden 
deze verschillende jaren. Dat zou te-
ruggevonden moeten kunnen worden 
in het enorme archief, ruim negenhon-
derd strekkende meter, van het Haagse 
gemeentebestuur (1851-1936).

De gemeente verwierf de gronden, liet 
de straten aanleggen, met bestrating, 
stoepen, riolering en straatlantaarns, 
en vervolgens gingen de bouwers aan 
de slag, natuurlijk wel nadat er een 
bouwvergunning was verleend. Veel 
van deze bouwvergunningen kunt u 
nog vinden in het bouwarchief van de 
gemeente. Meestal werden de huizen 
door aannemers per blokje getekend 
en gebouwd. Architecten werden er 
minder vaak bij betrokken. Onze wijk 
is op foto’s van 1927 nog vrijwel leeg, 
maar in 1930 is de bouw al klaar in het 
stuk tussen de Raamweg en de lijn van 
de Van Hogenhoucklaan en de Van 
Hoytemastraat. En dat allemaal met de 
hand, zonder zware machines; en kwa-
litatief zo goed dat de huizen er nog 
steeds staan en geliefd zijn.  

Naast oude straatnamen als Wasse-
naarseweg, Waalsdorperweg en de 
Benoordenhoutseweg zijn er in onze 
wijk drie thema’s van straatnamen: 
schilders van de Haagse School (rond 
de Weissenbruchstraat, een buurt uit 
ongeveer 1927-1930 en het Uilennest), 
het Haagse stadsbestuur uit de 14de 
tot 17de eeuw (Waalsdorp en Arends-
dorp, buurten uit ongeveer 1927-
1930) en toneelspelers (Duinzigt, aan-
leg rond 1970) .

Het Nassaukwartier was al aangelegd 
in 1894-1902. Daarna waren de eerste 
uitbreidingen de Weissenbruchstraat 
en de Jozef Israelslaan. Daar was al ge-
kozen voor straatnamen met schilders 
uit de Haagse School en dat werd voor 
de rest van de wijk en later ook voor 
het Uilennest voortgezet.

Omgedoopt
Vlak voor de start van de bouw werden 
er vaak nog wat namen gewijzigd, vaak 

DIMITRI PAPAIOANOU:

‘Of je nu een wat 
kleiner appartement 
in de wijken rondom 
het centrum zoekt of 
een villa in Wassenaar, 
wij maken geen 
onderscheid.’

Een persoonlijke aanpak, enthousiasme, betrouwbaar, actief, serieus én ervaren: het zijn enkele ingrediënten 
van het succes van Residence Makelaars. Het kantoor waar het team van Residence werkzaam is, huist in een 
statig hoekpand aan de Banstraat en is met stijl ingericht. Het team kan vanuit deze chique locatie gemakkelijk 

in heel Den Haag en omgeving zijn werk doen. En dat doet het team met passie en betrokkenheid.

Een persoonlijke aanpak, enthousiasme, betrouwbaar, actief, serieus én ervaren: het zijn enkele ingrediënten 
van het succes van Residence Makelaars. Het kantoor waar het team van Residence werkzaam is, huist in een 

VOEL JE WELKOM

Bij Residence Makelaars

Wij willen iedereen ontzorgen op en van alle gebieden, 
van aanhuur tot verhuur, taxaties en beleggingen tot 
aan- en verkoop van alle soorten huizen”, aldus Dimitri 
Papaioanou (39), de innemende directeur van dit unieke 
makelaarskantoor.

INTERNATIONAAL EN ERVAREN
Zijn naam doet al een internationale afkomst vermoeden: 
“Mijn vader is van Grieks/Italiaanse afkomst en mijn moeder 
is een Haagse. Tot mijn zevende heb ik in het prachtige 
Italië mogen wonen, daarna nog een paar jaar in Frankrijk. 
Maar hier, in hartje Den Haag, heb ik rust gevonden en dit 
bedrijf eigen handig opgebouwd”. Met meer dan twintig 
jaar ervaring in zijn vakgebied heeft hij van Residence 
Makelaars een belangrijke speler op de huizenmarkt 
gemaakt. Zijn geheim? “Iedereen is welkom. Of je nu 
een wat kleiner appartement in de wijken rondom het 
centrum zoekt of een villa in Wassenaar, wij maken geen 
onderscheid. Wij proberen met al onze kennis en kunde 
eenieder te ontzorgen”.

ONTZORGEN
Dat is wat Residence Makelaars als geen ander doet: 
ontzorgen. Zo heeft het hardwerkende team een 
expatmakelaar aan boord die veel talen spreekt. “Naast 
het Nederlands en het Engels staan wij mensen, indien 
gevraagd, in nog vijf talen te woord”, zegt Dimitri trots. 
Daarnaast zijn ze zeer serieus bezig met hun vak: “Niet 
alleen de pre sentatie van een huis is belangrijk, zoals foto’s 
en goede teksten, maar zeker ook snelheid in handelen. 
Wij kunnen dankzij ons enorme netwerk snel schakelen. 
Daarbij zijn wij eerlijk en betrouwbaar maar proberen we 
natuurlijk wel de beste prijs voor onze klanten te bedingen. 
Professionaliteit en kwaliteit staan daarbij voorop”.

NÉT DAT EXTRA STAPJE
Het team onderscheidt zich door de enorme vakkennis. 
Ook bij de ver- of aanhuur van huizen is dat te merken. 
“Soms wordt vergeten dat bijvoorbeeld het vinden van een 
goede huurder ook belangrijk is. Het gaat niet alleen om de 
beste prijs”. 
Tevens is het mogelijk een (huur)huis allereerst goed op de 
markt te brengen.

LEVENSBEHOEFTE
Dimitri is een mensenmens en dat straalt overal van af: “Ik 
hou van mensen en zorg er altijd voor dat ze zich welkom 
voelen wanneer ik ze bijvoorbeeld rondleid. Een huis is een 
eerste levensbehoefte en ik wil niet dat mensen tegen de 
ver- of aankoop van een huis opzien. Wij zorgen ervoor dat 
het van een leien dakje gaat! Dát is waarom wij uniek zijn: 
persoonlijke service!”

RESIDENCEMAKELAARS.COM

Banstraat 1, Den Haag
T 070 240 02 13

Van Hoytemastraat in aanbouw, 1830

Van Hogenhoucklaaan in aanbouw, 1930
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om praktische redenen. Zo waren er 
straatnamen, die ook al elders in de 
stad voorkwamen. Zo werd het toen 
nog onbebouwde Gebr. Marisplein in 
1921 omgedoopt in Jozef Israëlsplein, 
omdat er al elders in de stad een 
Marisstraat was. Overigens werd het 
plein door de Nazi’s nog eens vernoemd 
vanwege de Joodse afkomst van Jozef 
Israëls, namelijk het Thorn Prikker-
plein. Ook kregen doorgaande straten, 
die aanvankelijk meerdere namen had-
den, één naam, zoals de Van Alkema-
delaan waarvan een deel de Van 
Poggenbeeklaan heette. Dat gebeurde 
ook bij de Van Hogenhoucklaan, de 
Ruychrocklaan en de Oostduinlaan.

Het is onmogelijk om alle straatnamen 
van onze wijk hier te behandelen, maar 
u kunt uw straatnaam natuurlijk zelf 
nazoeken. Bronnen voor het opzoeken 
van straatnamen zijn: Wikipedia (lijst 
van straten in Den Haag), de straatna-
mencollectie in het Haags Gemeente-
archief enmonumentenzorgdenhaag.nl 
voor straatnamen in beschermde stads-
gezichten. Foto’s van straten kunt u 
vinden in de beeldcollectie van het 
Haags Gemeentearchief en op de web-
site haagsefotos.nl.

De gemeente koos de Haagse-School-
schilders van rond de Weissenbruch-
straat en de toneelspelers van Duinzigt 
om hun betekenis voor de stad en de 
cultuur van hun tijd in herinnering te 
houden. Zij zijn gemakkelijk op het in-
ternet te vinden.

De straatnamen in Waalsdorp en Arends-
dorp zijn uniek voor de stad Den Haag: 
zij zijn vernoemd naar Haagse stadsbe-
stuurders, burgemeesters, schout en 
schepenen, baljuws en hoge ambtena-
ren uit de 14de eeuw tot de 19de eeuw. 
Voor het opzoeken van de naamgever 
van uw straatnaam: voor burgemees-
ters en baljuws zie: wikipedialijst van 
burgemeesters van Den Haag en wiki-
pedialijst van baljuws; voor de vroed-
schap: zie geni.com. Op denhaag.wiki is 
ook veel informatie te vinden.

Christine van Marle
Foto’s: Haags Gemeentearchief

Ruychrocklaan 162 en hoger, ca. 1930

Hoek Van Hogenhoucklaan Goetlijfstraat, ca. 1930

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 

 

 

 

 

Dé Wijnwinkel van het Benoordenhout

Willem Royaardsplein 6    T: 070 8882474
www.jansenwijnen.nl    paul@jansenwijnen.nl
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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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Met de hoge temperaturen in decem-
ber en januari durf ik te voorspellen 
dat het voorjaar vroeg begint. Rond het 
ANWB-gebouw scharrelden al met 
Kerstmis jonge nijlganzen. En half ja-
nuari hoorde ik de zanglijster en me-
rels zingen. Roodborsten zijn altijd 
druk in de weer, maar in januari begon-
nen ze al hun territorium af te bake-
nen. Samen met het uitlopen van de 
knoppen zijn het allemaal aankondi-
gingen van een vroege lente, wat mij 
betreft de mooiste tijd van het jaar.

De zin boven deze Buurtvogels klonk 
uit de radio. ‘Een beetje… Verliefd is ie-
dereen wel eens, dat weet je.’ Teddy 
Scholten zong het meer dan zestig jaar 
geleden. Een ondeugende tekst in het 
Nederland van eind jaren vijftig. Een 
bezoekende vogelvriend hoorde het en 
we raakten in gesprek over de vogel-
liefde en de variaties daarbinnen. Hij 
vertelde over een paartje steenuilen 
vlakbij Stompwijk dat hij al jaren volgt. 
Het gaat om twee vrouwtjes die ieder 
voorjaar op een nestje met vijf eieren 
zitten. Kansloos, want als er geen man-
netje aan te pas is gekomen, zijn de eie-
ren niet bevrucht. En in Nieuwerbrug 
kende hij nog precies zo’n situatie. 

Niets dierlijks is ons vreemd
Je hebt in de vogelwereld alle vormen 
van omgang die we ook kennen uit de 
mensenwereld. De traditionele relatie 
tussen man en vrouw, maar ook homo-
seksuele relaties, aseksualiteit, overspel, 
driehoeksverhoudingen, polygamie… Het 
komt allemaal voor. Over de varianten in 
het seksleven van dieren gesproken: er 
is - als je ze bezig ziet - absoluut sprake 
van plezier. Dus het idee dat alleen 
voortplantingsdrift het seksleven van 
dieren beheerst, lijkt onjuist. Niets men-
selijks is hen vreemd, zou je zeggen, 
maar oeps, ze zijn als soort miljoenen 
jaren ouder dan wij. Sorry vogels, niets 
dierlijks is óns vreemd.

DNA-onderzoek legt seksleven bloot 
Tot in de jaren tachtig werd door vogel-
wetenschappers aangenomen dat ca. 
93% van alle relaties monogaam was. 

Een vrij traditioneel beeld van het vogel-
huwelijk dus. DNA-onderzoek maakte 
het mogelijk deze aanname te toetsen. 
En wat blijkt? Er wordt druk gepaard 
buiten de eigen relatie om. ‘Extra-paar-
copulaties’ is het wetenschappelijke be-
grip voor wat wij vreemdgaan noemen. 
Kleine zangvogels zijn het meest onder-
zocht. Mezen, heggenmussen en verge-
lijkbare soorten. In totaal werd bij ruim 
120 dergelijke soorten vogels vastge-
steld dat er bij 90% van de paartjes 
sprake is van buitenechtelijke jongen. 
De harde werkelijkheid is dus dat de 

vader die alsmaar ijverig eten komt bren-
gen in veel gevallen niet de échte vader 
is! Dus als u binnenkort vertederd een 
paartje mezen in uw achtertuin volgt, be-
denk dan dat ze het met de huwelijks-
trouw niet zo nauw nemen. Ze leven so-
ciaal monogaam, maar seksueel niet. 

Lust of berekening? 
Kleine zangvogels als mezen leven vrij 
kort en veel jongen sterven. Als er wei-
nig tijd is om je voort te planten wil je 
gezonde, kansrijke nakomelingen. Het 
kan dan een verstandige strategie zijn 

Buurtvogels
‘Verliefd is iedereen wel eens, dat weet je…’ 

om je genen te delen met meer partners. 
Die van die stoere bink van twee tuinen 
verderop bijvoorbeeld. Het vrouwtje 
ontsnapt via de heg en is een paar mi-
nuten later terug met een onschuldige 
blik in haar ogen die een oplettend 
mannetje op het verkeerde pootje moet 
zetten. Je kunt dus zeggen dat kleinere, 
korter levende vogels zelden mono-
gaam zijn. Vogels die langer leven heb-
ben een sterkere paarband, gaan later 
broeden en zijn trouwer aan elkaar dan 
de kleinere soorten. 

Het complexe liefdesleven van de 
heggenmus
Laten we inzoomen op de heggenmus. 
Een rank bruin vogeltje met een grijs 
petje, geen familie van de huismus. Ze 
wonen - niet erg verrassend - in heggen 
en struiken. Ook hier in de parken en 
tuinen van onze wijk zijn ze volop te 
zien. De heggenmus zoekt voedsel op de 
grond en oogt bescheiden en wat stille-
tjes, maar op druilerige dagen zingt hij 
vanuit een boomtop uit volle borst. 
Prachtige trillers en ‘fraai aangehouden 
zang’ levert hem de naam ‘melodisch 
bruintje’ op. In Nederland ca. 200.000 
broedparen. Een open, parkachtig land-
schap is favoriet. Hun liefdesleven is niet 
alledaags, eerder complex. Er zijn film-
pjes waarin heggenmus-vrouwtjes zich 
stiekem aanbieden aan hun buurman-
nen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat wat 
betreft relaties er in de heggenmuswe-
reld ongeveer alles mogelijk is. Eén man 
en één vrouw, een man met twee of meer 
vrouwen en een vrouw met twee of 
meer mannen. 

Driehoeksverhoudingen
Zowel de mannetjes als de vrouwtjes 
zijn territoriumvechters en -verdedi-
gers. De gebieden overlappen. De man-
netjes verdelen zich over de territoria 
van de vrouwtjes in hun omgeving. Elk 
mannetje houdt vervolgens het aantal 
vruchtbare vrouwtjes in zijn wijk nauw-
gezet in de gaten. Het vrouwelijke terri-
torium overlapt soms wel twee tot drie 
mannenterritoria en zo er ontstaan drie-
hoeksverhoudingen. Zoals een vrouwtje 
met één dominant en één ondergeschikt 
mannetje. Ze doet het met beide, maar 
met het ondergeschikte mannetje gaat 
dat stiekem, verborgen in de heg en on-
zichtbaar voor het dominante mannetje. 

Haar 'winst' is dat beide mannetjes – die 
immers niet twijfelen aan hun vader-
schap - zich inzetten voor het voeren 
van haar kroost. Het vrouwtje brengt op 
deze manier gemiddeld zeven jongen 
per nest voort. Maar nu komt het – man-
nen opgelet – het mannetje is het meest 
succesvol als hij twee vrouwtjes heeft! 
Per vrouwtje levert hem dat gemiddeld 
drie jongen op.

Bestaat toeval? 
Tot zover dit verhaaltje over het geve-
derde dubbelleven van de zangvogels in 
onze wijk. Moeten we er iets van vin-
den? Nee natuurlijk, we gaan er niet 
over. En u zult het niet geloven, maar 
terwijl ik dit schrijf valt op mijn bureau 
een tijdschrift open. Op de foto François 

Mitterand en een jongere vrouw. Het is 
Mazarine Pingeot. In het artikel uit 1994 
wordt onthuld dat zij Mitterands buiten-
echtelijke dochter is. En Miterrands re-
actie richting de journalisten was gewel-
dig: een kortaf Et alors? Geen gedraai en 
fijn voor Mazarine. Onze politici kunnen 
er een voorbeeld aan nemen. Ik neem 
me voor om in 2023 op zijn minst vaker 
nou en? te denken. Of ik het ook vaker ga 
zeggen…  

Foeke Zeilstra
Foto’s: Thé Kev, 
Michael en Jurgen 

Pimpelmees

Staartmezen

Mees voert een jong

Heggenmus
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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. Dit is het zesde en 
laatste deel van de serie, over Mijn va-
ders hand van Bart Chabot.

Bart Chabot begon als dichter die ook 
regelmatig in het theater te zien was. 
De laatste jaren legt hij zich toe op het 
schrijven van romans. Zijn roman Mijn 
vaders hand (2020) vormt een veel ge-
prezen hoogtepunt. Het is grotendeels 
autobiografisch. Naarmate de schrijver 
ouder werd, bleek het kennelijk des te 
noodzakelijker zijn jeugd en de ramp-
zalige relatie met zijn vader van zich af 
te schrijven. Bart zelf heeft geen een-
voudig karakter. Dat bleek al toen hij 
naar de middelbare school ging. Hij 
woonde toen nog in het Bezuidenhout. 
Een rondje Aloysius College, vanaf sep-
tember 1966, onderbroken door een 
mulodiploma in de Van der Parrastraat. 
Uiteindelijk atheneum in 1974 op het 
Aloysius College. 

In de eerste klas wordt hij eerst lid van 
de zwemclub en daarna van de Lucht-
vaarclub Luvac. ‘Tot mijn stomme ver-
bazing mocht ik na Plons zelf een club 
op school uitkiezen waar ik lid van 
wilde worden. Het werd de Luchtvaart-
club Aloysiuscollege, die zetelde op  
een zolderverdieping boven de hoofd-
ingang van de school en de portier-
sloge. Tijdens de lessen reeg ik de on-
voldoendes aan elkaar, maar op de 
luchtvaartclub leerde ik een zweef-
vliegtuig bouwen dat, hoe toepasselijk, 
de 'Bartje' heette. Het ultralichte toe-
stel van balsahout had een spanwijdte 
van bijna twee meter. Het kostte me 
maanden voordat het vliegklaar was. 
Op een zaterdagmiddag togen we met 
het modelbouwvliegtuig door de gan-
gen van het patershuis naar een ver-
trek in de nok van het schoolgebouw 
en zetten de ramen open. Over enkele 
ogenblikken zou de Bartje het lucht-
ruim kiezen, iets waar ik me erg op 

verheugde. Op aanwijzing van twee ou-
dere leden van de club posteerde ik me 
in de raamopening – Olaf hield me ste-
vig bij mijn middel vast zodat ik niet 
naar beneden zou kukelen – en de 
Bartje werd zo gemanoeuvreerd dat hij 
door het raam naar buiten kon. Jan 
drukte de romp van het toestel in mijn 
hand, vlak voor de vleugel. “Heb je 'm 
goed vast?” Ik betreurde het opeens dat 
ik het zweefvliegtuig waar ik zo lang 
aan had gewerkt over enkele seconden 

moest laten gaan, de wijde wereld tege-
moet. Was de Bartje daar in voldoende 
mate op berekend? “We tellen af!” zei 
Olaf. “Een! Twee! Drie!” Ik haalde mijn 
rechterarm zo ver mogelijk naar achter, 
tot de vleugels van het vliegtuig op het 
raamkozijn stuitten, en wierp de Bartje 
van me af. Opstijgende lucht ontfermde 
zich over het toestel en tilde het om-
hoog. Het toestel zweefde…’

Ton van Rijn 

Het Benoordenhout in de letteren
Bart Chabot

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
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2596 GA  Den Haag 
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WOUDT
www.woudtdamesmode.nl
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Foto Roel Wijnants via Flickr

Foto JanCK Fietser via Wikimedia Commons
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International Corner
Regina (Pien) van der Hoeven. Historian, Writer, Journalist
In the December 2022 issue of this bi-
monthly magazine, there was a short 
article about Pien van der Hoeven and 
her latest book, Spoken: Nepnieuws en 
de Amerikaanse Oorlogen in Vietnam en 
de Gulf (which translates to Ghosts: 
Fake News and the American Wars in 
Vietnam en the Gulf.) I was already 
planning on an interview with Pien, as 
when I met her after the talk at the 
Duinzichtkerk last June, I found her 
such a multi-facetted woman that I 
thought more of you would be interest-
ed in knowing about her. 

Born and raised mostly in the Nether-
lands, but in many different locations, 
Pien moved to Benoordenhout twelve 
years ago with her family. She and her 
husband, Jasper, have three children, 
21-year twins, a boy and girl and a 
17-year-old younger daughter who is 
about to graduate from high school. As 
a toddler, Pien lived briefly in France. 
And as her family loved to travel, they 
regularly took various trips, both in 
Europe and the United States. 

Two palaces
But before entering Amsterdam Univer-
sity to study modern history, Pien went 
to the States on a one-year exchange 
program. She was placed at the Univer-
sity of Kansas in Lawrence and partici-
pated in a general liberal arts course 
there. Finishing in 1994 in Amsterdam, 
Pien went on some years later to obtain 
her PhD at Leiden University. Her thesis 
examined the creation in 1970 of the 
newspaper NRC Handelsblad, which to 
the international reader was the merger 
of the Amsterdam daily, the Algemeen 
Handelsblad and the Rotterdam newspa-
per, Nieuwe Rotter-damse Courant. Titled 
Twee kranten, Twee Paleizen: Over de 
oorsprong van NRC Handelsblad. (Two 
newspapers, two palaces: the origin of 
the NRC Handelsblad.) She expanded 
this in 2012 to a full book, entitled Het 
succes van een kwaliteitskrant: De ont-
staansgeschiedenis van NRC Handelsblad. 
(The Success of a Quality Newspaper. 
The Genesis of the NRC Handelsblad.) To 
this day, there are people who only call 

this paper the NRC and others the 
Handelsblad. The reader can guess which 
city they associate with!

Pien describes herself as a historian, 
but she is also a writer/journalist. 
Other books and articles she has writ-
ten include one on Dutch security po-
licy, which was awarded the prize of 
the Clingendael Institute, another on 
Marshall Aid to the Netherlands and 
together with Bernadette Kester an ar-

ticle in English on ‘Demythologizing 
War Journalism: Motivation and role 
perception of Dutch war journalists’, 
published in May 2020 in the Sage 
Journals. 

Last October 2022 I organized here in 
The Hague a symposium for 150 
American and European alumnae of my 
American college, Mount Holyoke. The 
theme was Building a More Just Society 
and one of the four panels we had was 
A More Just Society: The Role of 
Information. Having heard Pien at the 
Duinzichtkerk and listened to some 
other interviews with her online, I invit-
ed her to participate. Thus began my 
interest in her as a person.

Headwinds
When I asked Van der Hoeven if she 
participated in any sports or volunteer 
work, her eyes sparkled, as she enthu-
siastically told me that her hobby of 
the last five years was rowing in a sin-
gle scull. Pien takes it so seriously that 
in the fall, when I asked her about tak-
ing part in the symposium, she at first 
was not sure, because there was a race 
that weekend. Luckily it all turned out. 
When we got together for this inter-
view, she happened to be late because 
she was busy delivering her scull to 
Voorschoten so that it could be trans-
ported to Torino for a 10.5 km race that 
coming weekend – and she had lots of 
headwinds biking back from there! 
Pien also serves on the Board of this 
rowing club.

As a descendant of the well-known Van 
Beuningen family, Pien serves as the 
chair of the Committee Social Cohesion 
of the Elise Mathilde Fonds, created in 
1935 by Elise Mathilde, the tenth and 
youngest child of the Van Beuningen 
family. The goal of the foundation is 
‘the support of institutions pursuing a 
general social goal and the support of 
persons who have gotten into difficulties 
through no fault of their own’, preferably 
in the vicinity of Rotterdam and Utrecht. 
Besides providing financial or material 
support, the D.G. van Beuningen family’s 

manor house, Landhuis Noorderheide in 
Vierhouten is also made available to 
organizations, small businesses and/or 
charities, who seek a place for a retreat 
or private meetings. It was built in the 
period 1939-41 by one of the older 
brothers of Elise Mathilde, D.G. van 
Beuningen, who was a merchant, ship-
owner and art collector. At one time, it 

was a small museum housing the 
works he had acquired, but in 1958 he 
donated his collection to the Museum 
Boijmans in Rotterdam. As a thank you, 
Van Beuningen was added to the muse-
um’s name. Landhuis Noorderheide is 
now a national monument. Because 
Pien van der Hoeven is also committed 
to preserving Dutch as a literary and 

scientific language, she set up the Elise 
Mathilde Essay Prize in 2018. It is 
awarded annually by the Society of 
Dutch Literature in collaboration with 
the Genootschap Onze Taal and the 
Royal Dutch Historical Society.

One can truly say that Pien van der 
Hoeven is a woman with many inter-
ests, many accomplishments, and a lot 
of energy!

Georgia Regnault

Dit artikel is in het Nederlands terug 
te vinden op de website wvbn.nl.

Morocco, January 2023

Speaking at a symposium in Leiden

The World Rowing Masters Regatta in Libourne, France

Pien in Torino, November 2022
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In het decembernummer van 2022 
stond een fraai artikel over het buiten 
Groenhoven. Dat was in 1834 aange-
schaft door Carel Emanuel Van Tuyll 
van Serooskerken. Het was toen nog 
een herberg genaamd de Unie van 
Holland met bijbehorende kolfbaan. 
Toch weer een interessant detail. Dat 
was tot dusverre onbekend. We kun-
nen met deze kolfbaan weer een stukje 
toevoegen aan de toch al zo rijke sport-
geschiedenis van onze wijk. 

Of was kolven eerder een spel? Er kwa-
men zeker balvaardigheid en inzicht 
aan te pas. En er werd vermoedelijk 
vaak om geld gespeeld, zoals het woord 
‘wedstrijd’ doet vermoeden, zodat het 
ook voor de toeschouwers spannend 
werd. Dan mogen we het sport noe-
men, volgens de Engelse definitie. Een 
kolfbaan was de logische reactie op een 
verschijnsel dat de verhuurders van 
materiaal voor het maliespel vaak 
moesten ervaren. Dat waren vaak de 
herbergiers naast de maliebaan, zoals 
bijvoorbeeld Het Dorstige Hert aan de 
Dennenweg. Die moesten geregeld met 
lede ogen toezien hoe de huurders er 
vandoor gingen met hun bal en stok-
ken met een klomp hout, de kolf, op het 
eind – ja, de voorloper van de golfclub. 
De huursom van een paar gulden woog 
niet op tegen de aanschaf van nieuwe 
spullen. Daar moest iets op verzonnen 
worden. 

Overigens, het maliespel (Frans: paille 
maille; Engels: pall mall) werd in 
Holland meestal al colfspel genoemd, 
het spel met der colve. Al in 1261 is 
een vermelding daarvan. Op behoorlijk 
wat schilderijen uit de 16de en 17de 
eeuw zien we de variant op ijs, het ijs-
colven. Zo beleefde men toch behoor-
lijk wat pret aan de kleine ijstijd. De 
maliebaan lag altijd op enige afstand 
van de herberg. In Den Haag was de 
Maliebaan in 1604 aangelegd op de 
plek waar nu de Boorlaan, naast het 
Malieveld, ligt. Met lage schuttingen 
van drie planken hoog was een baan af-

gebakend van ongeveer vijftien meter 
breed en vierhonderd meter lang. De 
kunst was in zo min mogelijk slagen 
het parcours te voltooien. Na de terug-
weg moest je ten slotte met je bal een 
paal raken. Maar zoals gezegd, de ge-
huurde spullen werden geregeld niet 
teruggebracht. Als je herhaaldelijk op 
hetzelfde probleem stuit, ga je oplos-
singen verzinnen. 

Paal en perk
Ergens moet een herbergier in het mid-
den van de 17de eeuw geweest zijn die 
het verzonnen heeft. Misschien was het 
wel een herbergier in Wassenaar, want 
de oudste vermelding van een baan al-
daar stamt uit 1654. Het idee sloeg al 
snel aan. In de achtertuin van menige 
herberg was vaak voldoende ruimte 
om een kleinere baan te creëren, de 
kolfbaan. Dan hield de herbergier in 
ieder geval controle over de spullen en 
kon men ‘paal en perk’ stellen aan de 
diefstallen. Bovendien werd er meer 
genuttigd, en dat was weer een ‘kolfje 
naar de hand’ van de herbergier. Zo’n 
nieuw spel moest natuurlijk nog wel 
ontwikkeld worden. De sport won aan 
moeilijkheidsgraad door er een tweede 
paal aan toe te voegen. De regels zijn 
simpel: met de eerste klap, de uitklap, 
moet je de achterpaal raken; die eerste 
klap kon al ‘een daalder waard’ zijn. 
Met nummer twee, de opklap, moest je 
dan de voorpaal raken en met de pun-
tenklap opnieuw de voorpaal en dan zo 

ver mogelijk de baan op. Je kon dan dus 
ook ‘de plank misslaan’. 

Het was (en is: in Noord-Holland zijn nog 
vijftien kolfbanen) niet bepaald een ver-
moeiende sport, die je bovendien met 
een jenevertje op nog aardig kon beoefe-
nen. Tot in de 19de eeuw was de sport 
mateloos populair. Amsterdam telde bij-
voorbeeld in 1792 maar liefst 216 kolf-
banen, Den Haag 30. Paleis Buitenrust 
bezat er bijvoorbeeld één, waar Anna 
Paulowna graag vertoefde; het lag op de 
plaats waar nu het Vredespaleis staat. Er 
kwamen er in die eeuw nog vele banen 
bij. Eén van de mooiste was die van 
Sociëteit de Vereeniging in de Kazerne-
straat, in 1853 aangelegd.

Het is niet bekend of Van Tuyll van 
Serooskerken ook een enthousiast be-
oefenaar was. Hij is wel gerelateerd 
aan Frits van Tuyll van Serooskerken, 
die al bij de oprichting van het 
Olympisch Comité betrokken was en 
later erelid van diverse sportbonden 
werd. Deze Frits was een zwager van 
de fameuze baron Arnoud van Brienen 
van de Groote Lindt, eigenaar van 
Clingendael en van Des Indes, die zoveel 
voor de ontwikkeling van de sport in 
Nederland betekend heeft. Maar hoogst-
waarschijnlijk heeft Carel Emanuel met 
zijn makkers lekker op zijn eigen baan 
gekolfd!

Theo Bollerman

Sporthistorie
De schitterende sportgeschiedenis van het Benoordenhout 
deel XLV - De kolfbaan van Groenhoven 

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

De kolfbaan ter hoogte van de Albert Cuypstraat, Amsterdam in 1755. Stadsarchief Amsterdam/
Aartman, Nicolaas (1713-1760)
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Houdt u van boeken lezen?

Evita Lokaal start een tweede leesclub 
Op initiatief van Evita Lokaal wordt er in het nieuwe jaar 

een tweede leesclub gestart. Iedereen die van lezen 

houdt en het waardevol vindt om over boeken te praten 

is van harte uitgenodigd zich aan te melden.

De leesclub vindt maandelijks plaats op de 1e vrijdag 

van de maand van 10.00-11.30 uur bij Evita Lokaal. De 

leesclub wordt geleid door vrijwilligster Klaartje Sanders. 

Ondersteuning voor mantelzorgers

Zorgt u voor uw ouders?
Samen met mantelzorgers werkt Evita aan een zo prettig 

mogelijke leefsituatie voor klanten, om hen zo lang 

mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Daarom heeft 

Evita ook speciale aandacht voor hen in de vorm van 

individuele ondersteuning, gespreksgroepen en tijdelijke 

zorgovername. 

Elke maand organiseert Evita een gespreksgroep voor 

kinderen die voor hun ouders zorgen. Zij hebben een 

aparte rol in het zorgproces, werken vaak en hebben veelal een eigen gezin. Dan kan het fijn zijn om 

met gelijkgestemden in gesprek te gaan, verhalen te delen en handvatten te krijgen van Carien van 

Ree, consulent mantelzorg bij Evita Zorg. 

Dag: elke tweede maandag van de maand (13 februari en 13 maart)

Tijd: 20.00-21.30 uur 

Tijdens de eerste bijeenkomst zal met de deelnemers gekeken worden of deze tijd geschikt is.

Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
www.evitalokaal.nl

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden voor 

bovenstaande activiteiten kunt u een mail sturen 

naar Evita Lokaal info@evitalokaal.nl of bellen met 

070-314 16 06. 

Blijf op de hoogte van alle activiteiten van 

Evita Lokaal en meldt u aan voor de digitale 

nieuwsbrief info@evitalokaal.nl

Jeroen Peet (79) gaat elke maand 
naar de gespreksgroep Verder na 
Verlies. Jeroen: ‘In september 2020 
verloor ik mijn dochter aan kanker 
en een paar maanden later mijn 
vrouw. De laatste weken kreeg 
mijn vrouw zorg van Evita Zorg. 
Toen de gespreksgroep Verder na 
Verlies in april startte heb ik mij 
aangemeld. Mieke is zeer deskun-
dig als het gaat om het verlies van 
een dierbare en de verwerking 
daarvan. Elke bijeenkomst geeft zij 
ons weer iets nieuws mee waar we 
verder mee kunnen. Mieke laat ons 
bijvoorbeeld inzien hoe een rouw-
proces bij veel mensen verloopt. 
En dat bepaalde gevoelens in be-
paalde fases erbij horen. Zo liet zij 
ons inzien dat het verdriet niet 
minder wordt, maar dat daar om-
heen wel steeds meer ruimte ont-
staat. Ruimte waardoor je weer 
wat lucht krijgt en energie. Dat 
geeft mij troost en steun. Het is be-
langrijk voor mij om elke dag een 
aantal lichtpunten te hebben. De 
gespreksgroep is zo’n belangrijk 
lichtpunt. Als ik daar ben geweest 
is mijn dag eigenlijk al goed.’ 

‘Verder na Verlies’ is een ontmoetings-
groep georganiseerd door Evita Lokaal 
voor iedereen die recentelijk een dier-
bare verloren heeft. Tijdens de bijeen-
komsten is er ruimte voor uitwisseling 
van ervaringen en worden diverse as-

pecten van rouw toegelicht. Ook worden 
er praktische handvatten aangereikt ter 
ondersteuning en zelfzorg. Waardevol 
en verbindend door oprechte aandacht, 
herkenning en onderling begrip! De bij-
eenkomsten worden geleid door Mieke 
Roelands, zorgverlener bij Evita Zorg en 
daarnaast mindfulness- en yogadocente. 

Spreekt dit u aan?
Op vrijdag 17 februari 2023 starten we 
een nieuwe gespreksgroep Verder na 
Verlies. Er zijn negen bijeenkomsten ge-
pland, steeds op de derde vrijdag van de 

maand. We streven naar een deelnemers-
aantal van ca. zes tot tien personen. Het 
werkt het prettigst als de groep min of 
meer vast is, maar tussentijdse in- of uit-
stroom is in overleg mogelijk. De kosten 
bedragen € 20 per losse bijeenkomst of 
€ 155 voor de hele serie van negen keer. 

Wilt u meer informatie, u aanmelden of 
overleggen of deelname iets voor u is ? 
Neem dan contact op met Mieke 
Roelands. Zij is bereikbaar per mail 
(m.roelands@evitazorg.nl) of via het 
nummer van Evita Lokaal 070 314 16 06.

Zorg in de wijk
Ontmoetingsgroep Verder na Verlies 
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Woonzorgcentra voor ouderen 

Aanleunwoningen 
Zelfstandig wonen voor alleenstaande senioren 
in de nabijheid van Oldeslo.

Beschut wonen met zorg
Als thuis wonen niet meer gaat biedt Oldael u op beide 
locaties een warm thuis met persoonlijke zorg en oog 
voor uw welzijn, alleen of samen met uw levenspartner.

Beschermd wonen met dementiezorg
De afdeling Facet is een verpleegafdeling met 
multidisciplinaire zorg met behandeling op de 
locatie Oldeslo. 

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 06 463 41 491.

     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

Stichting Wijkz verzorgt in opdracht 
van de gemeente het welzijnswerk in 
het stadsdeel Haagse Hout. Er zijn drie 
wijkcentra van waaruit de diverse dis-
ciplines samen met de inwoners van de 
wijken werken aan het welzijn. Op het 
Serviceplein XL kunnen alle inwoners 
van Haagse Hout terecht voor individu-
ele ondersteuning. Het Serviceplein 
vindt u aan het Ivoorhorst 155, tel 070 
205 2450. In het Benoordenhout is er 
geen wijkcentrum. De medewerkers 
van stichting Wijkz zijn bereikbaar via 
e-mail en telefoon en maken afspraken 
in de wijk. 

In het Benoordenhout zijn drie disci-
plines actief: het ouderenwerk, het 
jeugdwerk en het opbouwwerk.

Ouderenwerk
Het ouderenwerk adviseert ouderen tij-
dens individuele gesprekken op alle le-
vensgebieden. Zie ook haagsesenioren.nl. 
De ouderenconsulent is Daisy Krommen-
hoek, te bereiken via d.krommenhoek@
wijkz.nl of 070 205 2560.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk draagt eraan bij dat jon-
geren zich goed kunnen ontwikkelen en 
dat eventuele overlast van jongeren 
wordt teruggedrongen. Dit gebeurt in 
goed overleg met de partners in de 
wijk, zoals scholen, wijkagent, winke-
liers en wijkvereniging. In 2023 zal een 
project met virtual reality plaats vin-
den. De jeugdwerkers zijn Mark Kramer 
en Dimitri van de Veer, te bereiken via 
m.kramer@wijkz.nl en d.vandeveer@
wijkz.nl. of 070 205 2450.

Opbouwwerk
Het opbouwwerk organiseert samen 
met bewoners activiteiten voor en 
door bewoners. De zorg- en welzijnsin-
stellingen zijn georganiseerd in het 
Platform Benoordenhout. Het opbouw-
werk neemt deel en ondersteunt dit 
platform. In 2023 wordt met bewoners 
en partners o.a. gewerkt aan aanpak 
van eenzaamheid. Hierover zal later in 
dit wijkblad een artikel verschijnen.

De opbouwwerker is Jaap de Wit, te be-
reiken via j.dewit@wijkz.nl of 06 1904 
4457. Op woensdagmiddag vanaf 12.30 
uur is hij in het pand van de American 
Women’s Club, Bisschopstraat 5. Graag 
even bellen voor een afspraak.

Jaap de Wit

Wat doet stichting Wijkz in het Benoordenhout in 2023?

Activiteitenoverzicht Benoordenhout

Het Platform Benoordenhout presenteert met trots het tweede overzicht van de activiteiten die voor, door en 
met bewoners van het Benoordenhout worden georganiseerd. Hiermee krijgt u inzicht wat er allemaal 

mogelijk is binnen het Benoordenhout.

De tweede editie is uit. Als het goed is heeft u een exemplaar hiervan in uw brievenbus gevonden. 
Wilt u een exemplaar digitaal ontvangen, mail dan naar Jaap de Wit van stichting Wijkz, 

j.dewit@wijkz.nl. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Heeft u naar aanleiding van lezing van het activiteitenoverzicht tips over organisaties 
of activiteiten die er niet in staan, dan houden wij ons aanbevolen. 
U kunt het Platform Benoordenhout bereiken via j.dewit@wijkz.nl.
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Bekijk de bijgaande spelverdeling (Noord gever; niemand kwetsbaar). Komt u als 
NZ tot 7©R of 7«S en biedt u als OW 6ª? Lees hoe uw buurtgenoten bij Redubeth 
het ervan afbrachten.

Redubeth had een oproep gedaan aan haar leden om zich te melden als ze een 
bijzonder spel voor het Wijkblad Benoordenhout hadden. De eerste bijdrage 
volgde snel: ‘Mijn partner (Noord) opende 3© en ik (Zuid) zag met mijn hand 
slemkansen in ©. Ik sloeg daarom 3« over en bood 4¨ (azen vragen). Partner gaf 
met 4ª één aas aan. Ik durfde 6© niet aan en bood 5©. Oost, niet kwetsbaar, 
hoopte met zijn 7 kaartª kennelijk op niet meer dan 2 down en nam uit met 5ª. 
Tot mijn verbazing, en achteraf tot mijn genoegen, maakte mijn partner het bod 
af met 6©. Het leverde ons, met 3 andere paren, een gedeelde top op. Gek genoeg, 
kwam niemand tot 6«, 7© of 7«’.

Met open kaarten is 7« of 7© eenvoudig te maken, maar waarom waren er maar 
weinig paren die tot een slem kwamen? Misschien omdat NZ samen maar 23 pun-
ten hadden en dan komt slem niet gauw in beeld. Vermoedelijk waren ook de 
bied systemen op dit soort kaartverdelingen onvoldoende berekend.

Redubeth heeft daarom ‘Jack’, een gerenomeerde bridge computer, geraadpleegd. 
Jack opent 3©, Zuid volgt met 3« en daarna vinden 5(!) biedrondes plaats met 
controle biedingen eindigend in 6©. Zonder controle biedingen is het biedverloop 
bij Jack: N 3©, Z 3«, N 4«, Z 4SA, N 5© en Z besluit met 7© (en niet 6 of 7« omdat 
volgens Jack 7© statistisch de grootste kans van slagen heeft). 

Als Noord past en Oost opent niet 2 of 3ªH, dan komen NZ vermoedelijk in 6«S 
uit, maar als Oost met 2 of 3ª opent, dan komen OW waarschijnlijk uit in 
6ªdoublet -5; één down te veel voor een topscore.

Kortom een spel voor een uitdagend biedverloop voor zowel NZ als OW!
 

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
klassieke.grammofoonplaten@gmail.com
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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

Praktijk De Zeef
voor STUDIEKEUZE: zet jongeren en hun talenten op een 

podium. Studiekeuzes zijn ingewikkeld, begrip en eliminatie 
helpen. Op de Raamweg, jarenlange ervaring als decaan, 

Petra Zevenbergen: dezeef.nl.

Beide spelers misten de beslissende zet en de partij werd remise. 
Ziet u het wel? Zwart speelt en wint.

Oplossing probleem 180: 1.Pf6+! gxf6 2.exf6 h6 (2… Tfb8 3.
Dg5+ Kf8 4.Dg7+ Ke8 5.Dg8mat) 3.Dxf8+! Kxf8 4.Td8mat (Jones – 
Lei Tingjie, Charity Cup 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 181                                              Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 181 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-zp-+-mkp' 
6-+-wqp+-+& 
5wQ-zp-+pzp-% 
4-+R+n+-+$ 
3+P+-zPN+-# 
2-+-+-zPPzP" 
1+-+r+LmK-! 
xabcdefghy 

 
Beide spelers misten de beslissende zet en de partij werd remise. Ziet u het wel? 
Zwart speelt en wint. 
 
Oplossing probleem 180: 1.Pf6+! gxf6 2.exf6 h6 (2… Tfb8 3.Dg5+ Kf8 4.Dg7+ Ke8 
5.Dg8mat) 3.Dxf8+! Kxf8 4.Td8mat (Jones – Lei Tingjie, Charity Cup 2022) 
 
 

 Hier had uw 
“Benoordenhoutje” 

kunnen staan!

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, Zumba.
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

Wilt u reageren of speelt u bridge, 
maar niet in clubverband en wilt u 
eens proefspelen en misschien lid wor-
den? Bekijk dan onze website 3021.
bridge.nl en meldt u zich bij Redubeth: 
redubeth@gmail.com.

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

Bestuur
Voorzitter
André van den Heuvel
voorzitter@wvbn.nl

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

Communicatie
Deirdre Schuitemaker
communicatie@wvbn.nl

Commissie Ruimtelijke ordening
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Erik Tetteroo - ro@wvbn.nl

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

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

Cultuur
Hanne Vriens-de Charro  
joe@wvbn.nl

Internationals
Evangelia Avloniti
joe@wvbn.nl

Evenementen
Eva Slootweg
evenementen@wvbn.nl

Jeugd, sport en vrijwilligers
Eva Slootweg 
joe@wvbn.nl

Ouderen
Willem Beaumont 
joe@wvbn.nl

Contactclub Benoordenhout (55+)
Gerrit van Straalen
070 - 326 88 22
straalg@kpnmail.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    
06 - 203 847 48
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 maakt u een afspraak met het 
Serviceplein XL; tel 070 - 205 2450. 
U kunt ook een afspraak maken met 
sociaal werker Jaap de Wit op 
06 190 444 57 of per e-mail: 
j.dewit@wijkz.nl.

Ouderenconsulent Benoordenhout   
Daisy Krommenhoek p/a wijkcentrum 
Bezuidenhout, Stichting Wijkz,
070 – 205 25 60 of per e-mail 
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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NassauHuis Makelaardij is al sinds 1968 uw vertrouwde partner om de ver-

koop, aankoop, verhuur of aanhuur van uw huis in de regio Den Haag te be-

geleiden. Dat vertrouwen nemen wij zeer serieus. Alles wat wij doen heeft als 

doel u een optimaal resultaat te bezorgen, met een prettig en vertrouwd gevoel 

over het gehele proces. Met 55 jaar ervaring, ons uitgebreide netwerk en kennis 

van de huizenmarkt in Den Haag e.o. zijn onze ad-

viezen altijd goed onderbouwd. We zijn persoonlijk 

betrokken, luisteren naar wat écht belangrijk 

voor u is en maken werk van uw wensen.
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Ve r t ro u w d .
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