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Altijd meer dan je verwacht!

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

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

Wilt u dit 
gevoel ook?

Nieuwsgierig naar onze verkoopstrategie?
Bel voor een afspraak!

Altijd meer dan je verwacht!

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

We hebben er dit jaar lang op moeten wachten, maar eindelijk is onze 
wijk weer uitbundig groen. Het was een koud en nat voorjaar, waarin 
door alle coronavoorschriften weinig ruimte was voor vertier. Een 
lichtpunt in deze tijd was Koningsdag. Ondanks alle beperkingen werd 
het een feestje, met name voor de kinderen en hun ouders. De foto’s in 
dit nummer getuigen ervan. Maar wist u dat er in april nog een kleine 
feestelijkheid plaatsvond, toen onze wijkgenoot Edy Korthals Altes de 
Vredesprijs 2021 ontving van burgemeester van Zanen? In deze editie 
leest u hier meer over.

Over feestjes gesproken: ook honderd jaar geleden wist men van feest-
vieren. Een bewaard gebleven programma laat zien hoe het er in 1918 
tijdens een tuinfeest in Clingendael aan toeging. Het moet een fraai ge-
zicht zijn geweest, al die keurig geklede dames en heren tussen het lo-
ver. Een eeuw later genieten we nog steeds volop van onze parken. La-
ten we echter wel zuinig zijn op de natuur in onze wijk, zo maant de 
Commissie Groen ons. Weet u overigens waaraan het Benoordenhout 
zijn groene karakter te danken heeft? U vindt het antwoord in Kijk! In 
onze wijk.

Voorts leest u in dit nummer onder meer over Petrolea, ook bekend als 
‘De Rode Olifant’, een bijzondere kledingwinkel en de herhuisvesting 
van een familie torenvalken. Ik wens u veel leesplezier toe, en een 
mooie zomer met voldoende – kleine – feestelijkheden.

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt
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‘I love it when a plan comes together’ 
moet het Koningsdagcomité (bestaande 
uit Daniël Akkerman, Pieter van der 
Sman, Michiel de Vlieger, Hildelies 
Pennington de Jongh, Kees Jan Gijbels, 
Virginia van Gessel-Oliveira en André 
van de Heuvel) gedacht hebben na de 
zeer succesvolle Koningsdag. Deze keer 
was er een nieuw programma met sport 
en kunst, volledig op de jeugd gericht. 
Je kon kennismaken met verschillende 
sporten en verenigingen in de buurt. 
Voor de kunstenaartjes in onze wijk 
was er een stoepkrijtwedstrijd. Met 
meer dan 200 inschrijvingen waren de 
verwachtingen hooggespannen. We zijn 
als een soort A-team langs de tekenin-
gen gereden en kregen alleen maar po-
sitieve reacties van ouders. Sommige 
misten de koningsdagborrel, maar zo-
dra dat weer mogelijk is hopen wij van 
de wijkvereniging u allemaal gezond en 
in levenden lijve weer te zien en met u 
het glas te heffen.   

Verder zijn er helaas ook onderwerpen 
in de wijk die wel zorgen baren, in het 
bijzonder de nieuwbouw op het ANWB-
terrein. De gemeenteraad van Wassenaar 
heeft de startnotitie goedgekeurd. Dat 
houdt in dat het bouwvolume en de 
hoogte nog steeds tot teleurstelling 
kunnen leiden voor omwonenden en 
wijkvereniging. We proberen nog 
steeds zodanig inhoud te geven aan de 
ons aangeboden participatiemogelijk-
heid, dat men zoveel mogelijk aan onze 

bezwaren tegemoet zal komen. De 
startnotitie is de eerste stap in het 
kader van het vergunningverlenings-
proces en gelukkig staan er voor ons 
nog mogelijkheden open. Positief is dat 
we in gesprek blijven met de verschil-
lende betrokken partijen om het be-
lang van onze wijk zo goed mogelijk te 
behartigen. Zo houden we ons bijvoor-
beeld vast aan uitspraken van de 
ANWB-directie dat zij ‘het netjes ach-
ter willen laten’ na hun vertrek uit de 
wijk.  

Ten aanzien van Bronovo heeft de wijk-
vereniging een tweede brief naar wet-
houder Parbhudayal gestuurd; geluk-
kig zijn wij ook met haar in gesprek. De 
argumenten in onze brief waren in elk 
geval van zodanige aard dat zij er ook 
het belang van inziet dat de vragen die 
in de wijk leven, beantwoord worden. 
We zijn blij dat de wethouder bereid is 
om in een gesprek met de betrokken 
partijen (wethouder Parbhdayal, de 
HMC-directie en de wijkvereniging) 
onze brief te bespreken. Helaas is de ti-
ming ongelukkig door de druk op het 
HMC vanwege de pandemie, maar het 
goede nieuws is dat onze brief de aan-
dacht heeft en dat onze vragen vroeger 
of later beantwoord zullen worden.  

Concluderend: de wijkvereniging is steeds 
hard voor u aan het werk, niet alleen 
om het belang van de wijk te beharti-
gen, maar ook om de verbinding in de 

wijk te verhogen. Als u de wijkvereni-
ging een warm hart toedraagt, word 
dan lid voor € 12,50 per jaar door een 
mailtje te sturen naar: 
mirjam.kroemer@wvbn.nl. 

We hebben altijd plaats voor enthousi-
aste bestuursleden, dus als u overweegt 
iets te willen betekenen voor onze 
mooie wijk, neem dan met mij contact 
op via voorzitter@wvbn.nl. 

Chance Pennington de Jongh

Van de voorzitter

 foto Esther Hessing
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De commissie Ruimtelijke Ordening 
heeft in april 2021 twee belangrijke 
brieven verstuurd; één naar de Ombuds-
man Den Haag en één naar de wethou-
der Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. In 
dit artikel gaan we daar kort op in, zodat 
u op de hoogte bent en blijft. 

Tweede open brief aan de wethouder 
Zorg, Jeugd en Volksgezondheid
Na het uitblijven van een reactie op 
onze eerste brief over de voorgenomen 
sluiting van het Bronovo ziekenhuis 
heeft de wijkvereniging eind april jl. 
een tweede open brief gestuurd. Dit 
keer is deze nog uitvoeriger onder-
bouwd, in de hoop de verantwoorde-
lijke wethouder in actie te laten komen. 

In de brief benadrukken we het belang 
van het Bronovo ziekenhuis voor heel 
Den Haag en omstreken, maar ook het 
maatschappelijk belang. Sluiting van 
Bronovo vergroot de sociaal-economi-
sche ongelijkheid en vergroot de ver-
schillen in levensverwachting in Den 
Haag. Die verschillen zijn vandaag de 
dag al groot: zo’n vijftig procent groter 
dan het landelijk gemiddelde. 

Mogelijke sluiting van het Bronovo zie-
kenhuis zal ook de ernstige wachtlijst-
problematiek van het HMC verder ver-
sterken. De huidige wachtlijsten van 
HMC-ziekenhuizen behoren op dit mo-
ment al tot de langste van Nederland. 
Tel daar de demogra�ische ontwikke-
lingen van de komende jaren bij op en 
de achterstanden door de uitgestelde 
behandelingen door de COVID-19-
pandemie en dan ontstaat er een zeer 
zorgelijk beeld. 

De demogra�ische en maatschappelijke 
ontwikkelingen waar bij de sluiting 
van Bronovo geen rekening mee wordt 
gehouden zijn onder meer: (1) de ge-
schatte groei van de stad met 100.000 
extra inwoners; (2) de sterke vergrij-

zing die samengaat met bijbehorende 
gezondheidsconsumptie; (3) het voor-
spelde tekort aan medisch en onder-
steunend personeel; (4) de voorspelde 
teruggang in het aantal mantelzorgers; 
en (5) de lessen die we nu trekken uit 
de COVID-pandemie.

Dat het in de toekomst anders kan en 
moet, daar is de wijkvereniging het 
mee eens. Maar de koers die nu geva-
ren wordt, is niet gestoeld op de juiste 
aannames en ervaringen. Daarom is de 
wijkvereniging van mening dat sluiting 
– zonder goed doordachte alternatie-
ven voor de ziekenhuisbedden die Den 
Haag en buurgemeenten tekort gaan 
komen – zeer onwenselijk is. De wijk-
vereniging is verder ook niet gebonden 
aan de locatie, maar realiseert zich ook 
dat er in het overvolle Den Haag lastig 
een nieuwe locatie voorhanden is. 
Daarom zal ze zich blijven inzetten om 
de zorgfunctie op het huidige terrein te 
behouden.

Hulpbrief aan de 
Ombudsman Den Haag
Begin april 2021 heeft de wijkvereni-
ging een brief gestuurd naar de Om-
budsman Den Haag met het verzoek 
om te helpen om tot een passende op-

lossing te komen voor de ophef�ing van 
buslijn 18 en het inkorten van buslijn 
20. Dit vraagstuk speelt al bijna drie 
jaar en de wijkvereniging is ten einde 
raad omdat betrokkenen (Metropool-
regio Rotterdam Den Haag, de gemeente 
en HTM) naar elkaar blijven verwijzen 
zonder iets te doen. 

Tot op heden ontbreekt een inhoudelijke 
beoordeling van de ophef�ing van buslijn 
18. Ook laat de transparantie vanuit de 
gemeente Den Haag te wensen over. De 
gemeente Den Haag deelde slechts drie 
openbare stukken en gaf daarna bij de 
rechter aan geen andere stukken te heb-
ben. Het is iets wat ons tot op de dag van 
vandaag zeer bevreemdt, omdat de ge-
meente aan de voorkant bepaalt waar er 
behoefte is aan OV. De rechter nam he-
laas genoegen met de verklaring van de 
gemeente en is ons inziens onvoldoende 
kritisch geweest.  

Reacties
Wilt u reageren op dit artikel, lees dan 
ook de volledige brieven op onze web-
site en stuur een e-mail naar: 
ro@wvbn.nl. 

Commissie Ruimtelijke Ordening 
Foto 070fotograaf.nl

Ruimtelijke ordening
Twee brieven uitgelicht
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Koningsdag  
Het Oranjecomité heeft samen met de 
sportverenigingen en veel vrijwilligers 
een heerlijke dag georganiseerd. De 
sportverenigingen hebben enthousiast 
sportactiviteiten georganiseerd voor 
de jeugd. Er was tennis bij Aeronauten 
en WW, rugby bij HRC, judo bij de 
Benoordenhoutse Judoschool, golf bij 
Duinzicht en voetbal en cricket bij 
HC&VV. De stoepkrijtwedstrijd bracht 
mooie kleuren in vele straten en de 
jury was bijzonder samengesteld met 
daarin de ‘koning en koningin’ en niet 
in de laatste plaats de heer Van 
Caldenborgh.  

NIEUWE EVENEMENTEN 
Benoordenhout in het zicht 
Hoe zie jij het Benoordenhout? Deel 
het met ons! Binnenkort starten we 
een maandelijkse fotowedstijd waarbij 
je één zelfgemaakte foto van de wijk 
kunt insturen. Wijkgenoten kunnen via 
Facebook stemmen op de mooiste foto. 
Meer informatie vind je binnenkort op 
de website.

Muziekfestival: we beginnen in juni 
Vind je het leuk om te zingen? Bespeel 
je een instrument? Wil je een lied com-
poneren? Dit is je kans! We dagen je uit 
om een lied te componeren en ten uit-
voer te brengen over het thema 
Sinterklaas,  alleen of met je band. 
Binnenkort kunnen jullie inzendingen 
insturen. De �inale zal in oktober 2021 
plaatsvinden. Meer details, inclusief 
prijzen, worden op onze website be-
kend gemaakt. We zijn benieuwd naar 
je inzending!

Speurtocht met de Oldtimer Club 
Samen met de Benoordenhoutse Old-
timer Club organiseren we begin juli 
een evenement voor alle leeftijden: een 
speurtocht door de wijk op zoek naar 
oldtimers. Meer informatie volgt bin-
nenkort op onze website.  

Zeepkistenrace 
We gaan het weer doen: de zeepkisten-
race voor en door de kinderen van het 
Benoordenhout! We zijn druk bezig 
een coronaproof evenement te organi-
seren. We mikken op september 2021, 
houd onze website in de gaten. 

Een woord van dank  
We danken iedereen die geholpen heeft 
om van de Koningsdag een succes te 
maken. Niet in de laatste plaats dank 
aan alle sponsors en ondernemers die 
bereid waren om in de winkel af�iches 
op te hangen en folders neer te leggen. 
Koningsdag werd alleen mogelijk dank-
zij onze gezamenlijke inspanningen.  

Ik hoop dat iedereen enthousiast rea-
geert op onze initiatieven en daar net 
zoveel plezier aan zal beleven als wij.  

Virginia van Gessel-Oliveira

Evenementen

De wijkvereniging is op zoek 
naar vrijwilligers en sponsoren 

die vergelijkbare activiteiten 
mede mogelijk kunnen maken. 

Informeer naar de 
mogelijkheden via 

vrijwilligers@wvbn.nl.

U helpt natuurlijk ook door lid 
te worden van de wijkverenging: 

leden@wvbn.nl.

EVENEMENTEN:

Nieuwjaarslichten
Valentijnsdag

Lentewandeling 
(Pasen) - Koningsdag

Sinterklaas - Muziekfestival
Benoordenhout in het zicht
Speurtocht Oldtimers Club 
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Een hels kabaal. Boven mij een luid 
blaffende hond met twee koppen. Ik 
voel hete adem en warme spetters in 
mijn gezicht. Als één kop is uitgeblaft, 
neemt de andere het over. Cerberus? 
Doodsangst in de schemering. Zwetend 
sla ik mijn ogen op. Daglicht gelukkig. 
Ik ben in slaap gesukkeld op een bankje 
in Arendsdorp-Oostduin. Maar die 
hond, die staat er wel degelijk. Welis-
waar in een éénkoppige uitvoering, 
maar toch… Hij duikt woest blaffend de 
struiken achter mij in. Vogels slaken 
alarmkreten, een eekhoorn verdwijnt 
op topsnelheid in een boom. Paniek in 
de dierenwereld. 

Mijn angstige avontuur was niet meer 
dan een droom, maar je zult in real life 
maar grondbroeder of eekhoorn zijn! 
Dan zoek je onmiddellijk je heil in een 
rustiger groengebied. En dat is wat er de 
afgelopen twintig jaar in onze parken 
aan de hand is. De broedvogelstand in 
bijvoorbeeld Arendsdorp-Oostduin is 
gehalveerd. Dat geldt voor grondbroe-
ders, maar ook voor soorten die laag in 
de struiken broeden: de goudhaan, de 

fitis en de tuinfluiter zijn er verdwenen. 
Verstoring door mensen en hun honden 
is een belangrijke oorzaak. Samen kun-
nen we het tij zien te keren. Gebruik de 
olifantspaadjes niet, houd honden aan 
de lijn en corrigeer – zeker in het broed-
seizoen van 15 maart tot 15 juli – spe-
lende kinderen als ze op avontuur gaan 
in het dichte struikgewas. 

De groengebieden verdienen bescher-
ming, ze dragen bij aan het plezierige 

karakter van onze wijk. De wijkvereni-
ging spant zich in, maar heeft uw hulp 
nodig. Laten we er samen voor zorgen 
dat er in die gebieden een rijk planten-, 
bomen- en dierenleven kan zijn. Daar-
om nog eens uw aandacht voor de door 
de gemeente Den Haag opgestelde re-
gels voor hoe we ons in groengebieden 
moeten gedragen. 

Alles van waarde is weerloos
De zin ‘alles van waarde is weerloos’ 
uit het gedicht ‘De zeer oude zingt’ van 
Lucebert is meer dan ooit actueel. In 
een tijd waarin we in allerlei discussies 
nogal eens stilstaan bij veranderende 
waarden, de normvervaging en het be-
lang van biodiversiteit is het een goede 
zaak om het niet bij woorden te laten. 
Begin dicht bij huis. Natuurbehoud is 
mensenwerk. Geef het goede voorbeeld 
aan onze kinderen door je aan de re-
gels te houden. Het groen en ons woon-
genot varen er wel bij. 

Foeke Zeilstra, 
lid commissie Groen van de 
wijkvereniging 

Commissie Groen
Je zult maar grondbroeder zijn … 

R  E  G  E  L  S
Honden moeten altijd aan de lijn. De uitzondering is een met 

borden aangegeven losloopgebied

Ruim afval en hondenpoep op

Respecteer het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juli, 
laat kinderen niet in het struikgewas struinen

Blijf op de aangegeven wegen en voetpaden

Voorkom geluidsoverlast

Neem geen (delen van) planten, bomen, paddenstoelen enz. mee

Houd minimaal 25 meter afstand van koeien, paarden. Voer en stoor ze niet

Het gebruik van drones, metaaldetectors enz. is niet toegestaan

U mag geen open vuur maken

Hércules en Cancerbero, Francisco de Zurbarán 
(1634, Museo del Prado, Madrid).
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Het bestuur van de wijkverenging 
heet twee nieuwe leden welkom. 
Marleen Schrama volgt Paul van Dijk 
op als secretaris. André van den 
Heuvel gaat zich bezighouden met 
jeugd, sport en vrijwilligers. Een 
korte kennismaking met Marleen en 
André.

Wat is je functie binnen het bestuur 
en waarom juist die functie?  
Mijn portefeuille omvat jeugd, sport en 
vrijwilligers. Dat past goed bij mijn in-
teresses en ervaring. Tijdens mijn stu-
die bedrijfskundige economie aan de 
VU heb ik een uitwisseling gedaan in 
Mexico-Stad. Graag was ik daar geble-
ven, maar het familiebedrijf ‘riep’ mij 
terug. Op dit akkerbouwbedrijf ben ik 
in 2003 gestart met een nieuw con-
cept: een biologische groentetuin met 
veertig soorten seizoensgroenten, aan-
gevuld met een zorgboerderij een bio-
logische boerderijwinkel en bakkerij. 
Hierbij deed ik ruime ervaring op met 
het werken met zorgvragers en vrijwil-
ligers. In Mexico heb ik mijn Frans-
Mexicaanse vrouw leren kennen; sa-
men hebben we een tweeling die nu 
acht jaar oud is. De jongens spelen 
voetbal bij HVV, waar ik teamcoach 
mag zijn, en zitten op judo en piano-

les. Voor mijzelf zijn hardlopen, wan-
delen, wielrennen en kitesurfen mijn 
favoriete sportactiviteiten.

Wat vind je 'top' aan het 
Benoordenhout?  
Het Benoordenhout is door zijn unieke 
ligging en enorme aanbod aan groen 
te omschrijven in één woord: fantastisch!
 
Welke 'tip' heb je voor 
het Benoordenhout?  
Wat ik graag in de wijk zou zien is 
meer onderlinge verbondenheid. Daar-
om ben ik ook zo blij met mijn plek 
in het bestuur van de wijkvereniging. 
De woorden ‘wijk’ en ‘vereniging’ dek-
ken de lading en mijn ambities. Werken 
met vrijwilligers vind ik een bijzonder 
eervolle taak. Ik zie het als een uitda-
ging hen te laten vinden wat ze zoeken 
in hun vrijwilligerswerk. Net zo blij 
ben ik overigens met de werkterreinen 
jeugd en sport. Gelukkig gebeurt er al 
veel moois en goeds in de wijk. Een re-
cent voorbeeld is Koningsdag met de 
stoepkrijtcompetitie en de sport-van-je-
dromen-activiteiten.  

Wat is je functie binnen het bestuur 
en waarom juist die functie? 
Ik heb de rol van secretaris van Paul 

van Dijk overgenomen. Het is een rol 
waar je een spilfunctie vervult. Daar 
ben ik goed in, maar ik vind het vooral 
ook leuk. Op deze manier kan ik mijn 
steentje bijdragen aan het werk van 
het bestuur. Tegelijkertijd kom ik meer 
in contact met de wijk. 

Wat vind je 'top' aan het 
Benoordenhout? 
Deze wijk brengt mij alles wat ik wil. Ik 
geniet van de vele parken waar ik, 
vroeger met mijn toen nog kleine kind-
jes, heerlijk wandelde of gewoon tijd 
doorbracht. Toen afgelopen winter de 
scholen dicht waren, liep ik elke dag, 
voordat onze thuisschooldag begon, in 
Clingendael met mijn nu iets oudere 
kinderen. Wat ook zo fijn is: als ik de 
ene kant op fiets, ben ik zo in het cen-
trum; ga ik de andere kant uit, dan is 
het strand zo heerlijk dichtbij. Dus 
alles is binnen handbereik en toch is er 
zoveel rust.  

Welke 'tip' heb je voor 
het Benoordenhout?  
Het klinkt wellicht vreemd, maar ik 
heb weinig te wensen. Ik woon hier 
samen met mijn man en twee kinderen 
echt heel fijn. We kunnen kiezen uit 
sporten, scholen, parken, winkelen en 
noem maar op, en dat allemaal op korte 
afstand.

Foto’s 070fotograaf.nl

Nieuwe bestuursleden

Marleen Schrama

 André van den Heuvel
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Helpt u ons meeverzamelen? Lid worden kan al vanaf € 75 per jaar. 
U ontvangt dan ook het Bulletin en de Rembrandtkaart, waarmee u 
de vaste collecties van ruim 125 musea vrij van entree kunt bezoeken. 
Vanaf een gift of nalatenschap van € 75.000 (of vijf jaar lang € 15.000) is 
het mogelijk een Fonds op Naam met een eigen doelstelling in te stellen. 
  
Meer weten? Kijk op www.verenigingrembrandt.nl of bel Mathilde van der 
Werff (voor vragen over schenken) of Leonie Pels Rijcken (voor vragen over 
nalaten) via 070-427 17 20.

Contra-compositie VII
Theo van Doesburg
1924. Olieverf op doek, 45,3 x 45 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Aangekocht in 2017 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Nationaal Fonds Kunstbezit, 
haar Van Lith-Dumont Fonds en haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds), het 
Mondriaan Fonds, het VSBfonds, de 
Vereniging van Belangstellenden van 
Museum De Lakenhal, het Lucas van 

Leyden Mecenaat, de gemeente Leiden, 
het De Banderfonds ondergebracht bij 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en een 
aantal anonieme, particuliere schenkers.

Word lid

Het plezier 
van delen
Onze musea hebben letterlijk en figuurlijk 
heel wat in huis. Zij kunnen Rembrandt en 
Van Gogh op hun best laten zien, maar 
hun bezoekers ook verrassen met moderne 
kunst. Deze kunstwerken zijn over een lange 
periode bijeengebracht door particulieren 
die ons gezamenlijk kunstbezit een warm 
hart toedragen.

In de Vereniging Rembrandt zijn 16.000 van 
die particulieren verenigd. In 2017 hielpen 
zij Museum De Lakenhal een topstuk van 
De Stijl-pionier Theo van Doesburg aan te 
kopen. Het werd onmiddellijk een van de 
hoogtepunten in de presentatie.

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar mirjam.kroemer@wvbn.nl en maak € 12.50 over op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Onze fysieke activiteiten kunnen we 
nog steeds niet hervatten. Tegen de tijd 
dat deze aflevering van ons wijkblad 
verschijnt, is misschien duidelijk dat 
dit in het aankomend najaar geleidelijk 
wel weer mogelijk wordt, zo nodig in 
aangepaste vorm. 

Gelukkig kunnen we u – de leden van 
de CCB en andere wijkgenoten – voor-
dat de zomer intreedt, nog twee digi-
tale lezingen via Zoom aanbieden. Deze 
worden gegeven door kunsthistorica 
en wijkgenote Monique Varma. Zoals 
wij bij haar CCB-lezing op 18 maart jl. 
over de Zweedse schilder Anders Zorn 
hebben ervaren, weet Monique helder 
en met groot enthousiasme interes-
sante informatie aan ons over te bren-
gen. Monique Varma zal op 20 mei om 
15.00 uur een lezing houden over 
‘Breitner en Israëls, vrienden en riva-
len’ en op 24 juni om 15.00 uur een le-
zing over ‘Koninklijk Blauw – het mooi-
ste Delfts aardewerk van Willem III en 

Mary II’. Beide lezingen houden nauw 
verband met tentoonstellingen die in 
het Kunstmuseum hebben plaatsge-
vonden. Ik kan u zeer aanraden aan 
deze beide lezingen deel te nemen. 

De lezingen zijn voor leden en dona-
teurs van de CCB gratis. Leden en do-
nateurs van de CCB worden daarover 
afzonderlijk geïnformeerd. Ook als u 
geen lid of donateur van de CCB bent, 
kunt u deelnemen. Daartoe moet u zich 
tijdig aanmelden via voorzitterCCB@
wvbn.nl en gelijk na uw aanmelding     
€ 5 per lezing overmaken naar reke-
ning NL49 INGB 0005 5177 59 van de 
ContactClub Benoordenhout Evene-
menten Den Haag. De voor deelname 
vereiste ‘link’ krijgt u dan per e-mail 
toegezonden. 

Nog beter is het als u lid of donateur 
van de CCB wordt, voor € 9,50 per jaar 
(naast de contributie voor uw lidmaat-
schap van de wijkvereniging). U kunt 

zich daarvoor opgeven bij Mirjam 
Kroemer, op één van de vier volgende 
wijzen: via de website van de wijkver-
eniging: www.wvbn.nl, of per e-mail: 
leden@wvbn.nl of per post naar Son-
derdankstraat 27, 2596 SB Den Haag, 
of per telefoon: 070 324 03 07. 

De lezingen van 20 mei en 24 juni zijn 
de laatste van dit seizoen. Net als elk 
jaar organiseren we in juli en augustus 
geen lezingen. Ik wens u, namens alle 
leden van de bestuurscommissie van 
de CCB, mooie zomermaanden met ge-
leidelijk meer vrijheden. Hopelijk kun-
nen wij elkaar vanaf september 2021 
weer fysiek ontmoeten bij onze lezin-
gen, diners en excursies! Hebt u sug-
gesties, wensen of vragen, dan weet u 
mij te bereiken. 

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

Tuinpotten naar 17e-eeuwse voorbeelden van Willem en Mary, Royal Tichelaar Makkum, 2016, tinglazuuraardewerk (Paleis Het Loo)
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+  Ook mogelijkheden voor echtparen  
+  Veel persoonlijke aandacht 
+  Nette wijk 
+  Goed bereikbaar met ov en auto 
+  Rondom gratis parkeergelegenheid

In de kleinschalige Haagse woonzorgcentra
Aelbrecht van Beijeren (Benoordenhout) en 
Oldeslo (Duttendel) kunnen ouderen heerlijk 
ruim wonen en genieten van uitstekende zorg 
op maat.
En de maaltijden? Die worden bij ons 
nog dagelijks vers bereid.

Meer weten?
Bezoek oldael.nl of bel voor 
een rondleiding met onze 
cliëntadviseur op: 06 46 34 14 91.

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

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

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                         Uitvaartbegeleiding
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DuurSaam
In gesprek met bewoners in het Benoordenhout 
over de Wijk Warmte Visie

DuurSaam Benoordenhout heeft een 
Wijk Warmte Visie vastgesteld, waar-
mee we in gesprek gaan met de ge-
meente. In de tweede helft van dit jaar 
volgen buurtsessies, waarin wijkbewo-
ners worden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen. Dan kijken we ook 
vooruit naar het opstellen van een 
wijkenergieplan.  

Transitievisie warmte van de 
gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag is op dit mo-
ment, net als andere gemeenten, bezig 
met het opstellen van een visie voor de 
verduurzaming van de warmtevoorzie-
ning voor alle wijken. Deze zgn. Tran-
sitie Visie Warmte wordt nu ontwik-
keld en gaat in Q3 2021 naar het 
college van B&W en naar de gemeente-
raad. In mei 2021 hebben we de moge-
lijkheid gekregen om invloed uit te oe-
fenen op de visie die de gemeente 
ontwikkelt voor onze wijk. Invloed 
hebben op en regie voeren over de 
warmtetransitie in onze wijk zijn wen-
sen die bij veel bewoners leven.

Wijk Warmte Visie
Deze mogelijkheid hebben we opge-
pakt door onze visie te delen met de 
gemeente. Deze Wijk Warmte Visie 
(WWV) voor het Benoordenhout bevat 
een visie op de opgave, op basis van 
wat bewoners belangrijk vinden en be-
vindingen uit een doorrekening van de 
mogelijke routes naar een duurzame 
warmtevoorziening. We hebben ons 
gebaseerd op wat bewoners aangaven 
tijdens drie wijkbijeenkomsten en in 
twee enquêtes. Wijkbewoners geven 
aan dat ze regie willen op de warmte-
transitie en dat ze graag helder willen 
krijgen of en, zo ja, wat we in de wijk 
het beste samen kunnen oppakken om 
de transitie goedkoper, beter en wel-

licht sneller te realiseren. Uit de meest 
recente enquête bleek dat verduurza-
ming en betaalbaarheid voor wijkbe-
woners belangrijke uitgangspunten zijn. 
In de afgelopen edities van het wijkblad 
en op de website van DuurSaam Be-
noordenhout kunt u nalezen wat we be-
richtten over de mogelijke routes en wat 
bewoners belangrijk vinden. 

We kunnen ons voorstellen dat er bij u 
veel vragen leven. Hoe snel gaat alle-
maal? Het gaat nu over een WVW; komt 
er dan ook nog een Wijk Energie Plan, 
waar eerder over werd gesproken? 
Hieronder beschrijven we in het kort 
hoe we antwoord geven op deze en an-
dere vragen die u mogelijk heeft. Ook 
nemen we u graag mee in de plannen 
voor 2021.

In de tweede helft van dit jaar, wanneer 
de coronaregels zijn versoepeld, zal het 
wijkinitiatief DuurSaam Benoorden-
hout in iedere buurt een informatie-
avond organiseren over de WWV, in 
nauwe samenwerking met de wijkver-
eniging. Het doel is om van u te horen 
of in de WWV de behoeften van wijkbe-
woners goed zijn vertaald, wat uit-
gangspunten zijn voor de warmtetran-
sitie, de visie op onze eigen rol en de 
rol van de gemeente, en om toe te lich-
ten welke route voor verduurzaming 
het beste aansluit bij onze wijk. Ook 
zullen we met u het gesprek aangaan 
over wat de voor- en nadelen zijn om 

juist vroeg of juist laat over te stappen 
op duurzame warmte.

Daarnaast willen we dit jaar met de ge-
meente vaststellen in welke mate er 
overeenstemming is over de visie en 
uitgangspunten voor de opgave in onze 
wijk. Aan het eind van het jaar verwer-
ken we alle bevindingen en nemen we 
u mee in de volgende stap. We zullen u 
berichten over het verloop van de ge-
sprekken met de gemeente en wat dit 
betekent voor onze wijk.

Wijk Energie Plan
De volgende stap is in de richting van 
een Wijk Energie Plan. Dit dient zich 
aan op het moment dat we met de ge-
meente in voldoende mate een ge-
deelde visie hebben op de opgave en de 
uitgangspunten voor onze wijk. In het 
Wijk Energie Plan wordt concreet be-
schreven wat de gekozen oplossing is, 
wanneer onze wijk aan de beurt is en 
wat de rolverdeling is tussen de ge-
meente, bewoners en andere betrok-
ken partijen in de wijk en andere ver-
antwoordelijke partijen. 

Buurtsessies
We houden u op de hoogte van de plan-
ning en de locatie van de buurtsessies 
in de tweede helft van dit jaar.

Wijkinitiatief Duursaam Benoor-
denhout (met de S van Samen)
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Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

specialisten in vastgoedrecht

0 7 0 3 24 5 0 5 0 | i n f o @ n a s s a u h u i s . c o m
NassauHuis

Advertentie Statenkoerier Nassauhuis 2018.qxp_Advertentie  09-10-18  09:46  Pagina 1

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
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Bewoners aan het woord
‘Het is voor elkaar’
‘Met m’n acht zonnepanelen wek ik 
meer dan genoeg stroom op om alle 
elektrische apparaten hier in huis 
overdag draaiende te houden. Boven-
dien lever ik stroom die ik te veel heb 
tegen een vergoeding terug aan het 
energiebedrijf.’ Roland Wams kijkt ver-
genoegd. Het is voor elkaar. Met hulp 
van de Energiecoach van DuurSaam 
Benoordenhout (DSBH) is het hele tra-
ject doorlopen, zijn er op 19 mei 2021 
zonnepanelen geplaatst en kan het op-
wekken beginnen. Op zijn cv kan hij 
dan een nieuwe bezigheid bijschrijven: 
zelfstandig stroomopwekker voor een 
driepersoons huishouden. Behalve de 
zonnepanelen heeft Wams meer ge-
daan om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan, zijn huis een stuk com-
fortabeler te laten zijn en ongetwijfeld 
een veel beter energielabel te krijgen.

Enkele jaren geleden begon de global 
warming te knagen aan Wams: zou hij, 
mede voor de toekomst van zijn twee 
kinderen, als individu niet eens iets 
echt moeten gaan doen om deze tegen 
te gaan? Daar ligt toch niet alleen een 
verantwoordelijkheid voor bedrijven? 
Maar wat te doen en hoe pak je dat aan, 
door de bomen zie je het bos niet meer, 
al dat gedoe om een subsidie te krijgen 
en waarschijnlijk moet er ook nog zo-
iets als een omgevingsvergunning wor-
den aangevraagd en wat je niet alle-
maal aan rommel krijgt in huis? Achter-
af, in mei 2021, blijkt dit allemaal 
enorm mee te zijn gevallen ‘Maar’, zegt 
Wams: ‘dat is wel te danken aan de 
deskundigheid die ik aantrof bij mijn 
DSBH - Energiecoach.’

Toen Wams in 2020 een artikel in het 
wijkblad las over hoe de coaches van 
DSBH konden helpen bij het nemen 
van energiebesparende maatregelen, 
meldde hij zich in maart 2020 aan via 
de website voor een energiecoachge-
sprek over zijn huis in de Roelofsstraat. 
De mogelijkheden: kieren dichten, dub-
belglas, vloerisolatie en als alterna-
tieve energiebron: de zon. 

De vloerisolatie van aluminium lucht-

zakken was bij een kruipruimte van één 
meter hoog in een dag aangebracht. Eis 
voor de subsidie is dat een onafhanke-
lijke expert een energielabel toekent na 
plaatsing. Het dubbelglas uit de vorige 
eeuw werd in de veelgebruikte ruimten 
vervangen door HR++ glas. Speciale 
glaslatten maakten het mogelijk dat het 
nieuwe glas in de houten kozijnen ge-
plaatst kon worden en de stijl van het 
huis niet werd aangetast. 

Voor de zonnepanelen schreef Wams 
zich in voor de Collectieve Zonnepa-
nelenactie van DSBH in oktober 2020. Er 
werd een indicatie op afstand geleverd 
door de installateur, gevolgd door een 
schouw van het dak. Plaatsing van zon-
nepanelen moet voldoen aan de eisen 
die gesteld worden rond een ‘rijksbe-
schermd stadsgezicht’, waar het Be-
noordenhout zich aan moet houden. 
DSBH heeft daarom in samenwerking 
met programmateam Energietransitie 
van de gemeente het ‘vooroverleg’ met 
Welstand georganiseerd. Naast het 
plaatsingsplan van Wams hebben een 
veertigtal andere bewoners terugkoppe-
ling gekregen voordat zij hun omge-
vingsvergunningsaanvraag indienden.

De aanvraag lag zes weken ter inzage 
voor bezwaar en na in totaal circa acht 
weken kreeg Wams de omgevingsver-
gunning. Gekozen werd voor panelen 
met een parallelle schakeling en een in-
dividuele omvormer (per paneel). Dit is 
vooral handig als er even een paneel in 
de schaduw ligt of er een kapot zou zijn. 
Door de deelname aan de Collectieve 
Zonnepanelenactie ontving Wams kos-
teloos de btw-teruggave én een bijdrage 
van het Klimaatfonds Haaglanden via 
DuurSaam Benoordenhout. 

Wams is nu nog bezig met Stedin om een 
slimme meter geplaatst te krijgen en is 
benieuwd welk energielabel zijn huis nu 
zal krijgen. Wat hij verder nog aan duur-
zaamheid kan doen? Elektrisch rijden 
doet hij al. Een HR-plus ketel hangt er al. 
Niet meer op gas koken maar op induc-
tie, dat lijkt hem nog wel wat. 
 

DuurSaam Benoordenhout
Foto’s 070fotograaf.nl
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Koningsdag 2021 
Wijkvereniging Benoordenhout had dit 
jaar de viering van Koningsdag in 
een coronaproof jasje gestoken. Er wa-
ren twee programma’s, allebei afge-
stemd op kinderen:  ‘De sport van je 
dromen’ en een stoepkrijtcompetitie.  

Zeven sportclubs in de wijk zetten hun 
deuren open. Kinderen tussen 5 en 12 
jaar werden daar in tijdsblokken ontvan-
gen. Onder deskundige begeleiding kon-
den ze kennismaken met de eerste begin-
selen van de verschillende sporten.  

De stoepkrijtcompetitie speelde zich af 
op straat, voor de huizen van de kinde-
ren. De opdracht was: maak een teke-
ning met een moderne twist. De wijk-
vereniging was dan ook zeer verheugd 
dat de heer J. van Caldenborgh van 
Museum Voorlinden bereid was als jury-
voorzitter op te treden. Samen met zijn 
echtgenote werd hij terzijde gestaan 
door ‘Willem-Alexander en Maxima’. 
Samen hebben zij de prijzen uitgereikt 
aan: Daniël Kampman (4 jaar),  Francis, 
Caroline en Tygo (7-12 jaar),  familie Bing 
en Dex Goudsmit & Louise en Elène Wind 
(13-16 jaar).  

Zowel het sportprogramma als de 
stoepkrijtwedstrijd waren volgeboekt. 
Dat betekent dat meer dan vijfhon-
derd Benoordenhoutse kinderen heb-
ben deelgenomen. En de volwassenen? 
Die keken op afstand tevreden toe, 
zwaaiden met hun vlaggetje en dron-
ken een glaasje.  

Vanuit het Oranje Comité willen wij graag 
iedereen hartelijk bedanken die heeft bij-
gedragen aan deze mooie dag. Onze spe-
ciale dank gaat uit naar de heer en me-
vrouw Van Caldenborgh.   

Het Oranje Comité
Foto’s 070fotograaf.nl
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

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

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

yte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

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

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

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

www.woudtdamesmode.nl

WOUDT
online!
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Buren maken het verschil
Inmiddels kent het Benoordenhout al 
bijna 20 buurtpreventie-WhatsApps en 
circa 1.500 deelnemers. Mensen vragen 
mij regelmatig om voorbeelden waarbij 
zo een WhatsApp-groep het verschil kan 
uitmaken. Laatst zag ik de volgende, 
exemplarische gebeurtenis voorbijkomen.

Een wijkgenoot constateerde ’s ochtends 
toen hij in zijn auto wilde stappen een be-
hoorlijke blikschade aan de straatkant 
van de auto. En we weten allemaal: blik-
schade is de duurste schade. Hij nam een 
foto van de schade en zette het onmiddel-
lijk in de buurt-app met de vraag of ie-
mand iets gezien had. Wat bleek: één van 
de buren had vlak daarvoor een vracht-
wagen de nauwe straat in zien draaien. 
Toen herinnerde een andere buur zich de 
kleur van de vrachtwagen en een derde 
bleek degene te zijn bij wie iets was gele-
verd. Deze laatste buur belde onmiddel-
lijk de leverancier en een half uur later 
stond een deemoedige, jonge chauffeur 
op de stoep om  zijn verontschuldigingen 
aan te bieden en de vergoeding van de 
schade te regelen. 

Mocht u nog niet aangesloten zijn, mail 
dan aan Nicole Maes of Annemieke 
Rutters via wapp@wvbn.nl en u wordt 

opgenomen. Soms is een beetje geduld 
nodig. Beide dames doen dit als vrij-
willigers naast een drukke baan en een 
gezin.  

Cybercrime
Naar aanleiding van het artikel over cy-
bercrime kreeg ik nog een waardevolle 
aanvulling binnen van Niek Heering. 

Heeft u te maken met fraude? 
Meld het dan bij de Fraudehelpdesk: 
www.fraudehelpdesk.nl. Of uw (e-mail)
account(s) of wachtwoord(en) gelekt is/
zijn kunt u checken op haveibeenpwned.

com. Ontvangt u een e-mail waarin men 
aankondigt een virus te hebben geïnstal-
leerd en met u mee kunnen kijken: ge-
loof het niet, dit is niet het geval.

Ook kan het lijken of de e-mail vanuit uw 
eigen emailadres is gestuurd. Dit is even-
min het geval. Criminelen maken gebruik 
van een systeem waarmee zij hun eigen 
e-mailadres kunnen verstoppen en uw e- 
mailadres tonen. Dit wordt spoo�ing ge-
noemd. U hoeft geen stappen te onderne-
men als u hiermee te maken krijgt.

Daniëlla Gidaly        

Onze wijk
Veiligheid in de buurt

Op maandag 17 mei werd onze wijk 
opgeschrikt door het bericht van een 
grote brand in de Weissenbruchstraat. 
De brand werd in de nacht van zondag 
op maandag ontdekt in de winkel van 
Printrs en breidde zich snel uit naar de 
woningen boven de winkel. Een gezin 
met een baby moest vluchten naar het 
dak en werd gered door een hoogwer-
ker van de brandweer. Vijf mensen, 
waaronder de baby, moesten naar het 
ziekenhuis omdat ze te veel rook had-
den ingeademd. Na ongeveer een uur 
had de brandweer het vuur onder con-
trole. In totaal werden er zes huizen 
ontruimd. Al snel werd duidelijk dat de 
brand is aangestoken. De politie doet 
onderzoek.

De buurtbewoners reageerden geschokt, 
maar kwamen meteen in actie: een dag 
na de brand werd er al een inzamelings-
actie voor de printshop en de bewoners 
gestart.

De actie is te vinden op doneeractie.nl, 
zoek op ‘Printrs’.

Het toeval wil dat Printrs deze keer 
voor het eerst het wijkblad zou prin-
ten. Het exemplaar dat u nu in uw han-
den heeft bewijst dat het, ondanks de 
grote tegenslag, prima gelukt is.

Brand in de Weissenbruchstraat
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

U bent van harte welkom! Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl
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In de leukste boekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen te doen  

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

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

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

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

www.real-estatepartners.nl

Verkoop / Aankoop / Verhuur / Taxaties / Beheer

 

ERVAREN ADVOCATEN 
MET PERSOONLIJKE 
AANDACHT VOOR UW ZAAK

Wilt u een 
vrijblijvend 
gesprek? 
Bel 070-3604449

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

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

A D V O C A T E N
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Eind vorig jaar werden de bewoners 
van het Benoordenhout blij verrast. 
Stadsdeel Haagse Hout stelde 40.000 
euro beschikbaar voor de uitvoering 
van plannen van wijkbewoners. De 
naam van het project: Benoordenhout 
Begroot. Wat was de achterliggende 
gedachte van dit project? En wat kwam 
erbij kijken? Een gesprek met twee 
mensen die vanuit stadsdeel Haagse 
Hout het project hebben voorbereid en 
begeleid: Miranda Kester en David 
Lijdsman.

Miranda Kester is medewerker welzijn, 
jeugd en participatie bij stadsdeel 
Haagse Hout. Haar  werkterrein wordt 
ook wel het sociale domein genoemd. 
Het project Benoordenhout Begroot 
hoort daar thuis. Alles draait immers 
om participatie van bewoners die met 
eigen plannen hun leefgebied verbete-
ren. David Lijdsman was de projectlei-
der, een functie die hij verwierf als trai-
nee van Metropoolregio Rotterdam-Den 
Haag. 

Waar komt het idee van Benoorden-
hout Begroot vandaan? 
De stad Antwerpen initieerde in 2014 
de ‘burgerbegroting’ die inwoners een 
stem geeft in de verdeling van het bud-
get. Den Haag koos voor een variant en 
stelde wijkbudgetten beschikbaar. Daar 
zijn verschillende motieven voor. Bewo-
ners krijgen meer zeggenschap, ook 
vanuit de gedachte dat zij het beste de 
lokale behoeften kennen. De stemron-
des onder wijkbewoners zorgen bo-
vendien voor een democratische besluit-
vorming.

Vol verwachting klopt ons hart
Niemand wist hoe dit nieuwe project 
ontvangen zou worden. David en 
Miranda vonden in de wijkvereniging 
een sparringpartner om het verloop te 
volgen. Al snel was iedereen gerustge-
steld. Sterker nog: het aantal van 118 
ingediende plannen overtrof ieders 
verwachtingen. Een bewijs van sterke 
betrokkenheid van bewoners bij de 
wijk!

Wat gebeurde er met de plannen?
Er kwam een stemronde, gevolgd door 

een haalbaarheidstoets en daarna een 
nieuwe stemronde. Gedurende deze 
maanden was er veelvuldig contact 
met diensten binnen de gemeente, 
maar ook met indieners van de plan-
nen. Soms werd door een kleine aan-
passing een plan toch uitvoerbaar. 
Helaas vielen ook plannen buiten de 
boot. Bijvoorbeeld vanwege de omvang 
of kosten. Andere plannen bleken prak-
tisch niet haalbaar of pasten niet bin-
nen bestaande regelgeving. Al deze in-
dieners zijn voor zo ver mogelijk 
persoonlijk benaderd. Dat maakte een 
duidelijke uitleg mogelijk en ook kon-
den vragen direct worden beantwoord. 
Overigens zijn niet alle afgewezen 
plannen verloren. Waar mogelijk zijn 
ze doorgespeeld naar een ander ‘loket’ 
van de gemeente. 

Uiteindelijk werden op 9 april 2021 
negen bewoners verblijd: hun projec-
ten zullen binnen een jaar worden 
uitgevoerd. 

Het project leidde ook tot veel contac-
ten met wijkbewoners. Waar de ene 
bewoner zijn enthousiasme toonde 
voor een plan, kwam een andere met 
bezwaren. Vaak biedt een kleine aan-
passing in de uitvoering soelaas. Soms 
volgt een extra onderzoek. 

Wat zijn de positieve effecten van 
Benoordenhout Begroot?
Miranda is blij dat veel nieuwe wijkbe-
woners met ideeën zijn gekomen. Ook 
noemt ze de diversiteit van de plannen, 
waardoor ieder aan zijn trekken komt. 
David wijst op de levendigheid die het 
project teweegbracht. De wijk borrelde! 
Voor het werven van stemmen werden 
sociale media ingezet maar ook de tradi-
tionele communicatiemiddelen. Kortom, 
volop contact. En laat dat nou een be-
langrijk aspect zijn van het project!

Marion Toorenvliet 

Plannen van de wijk voor de wijk

David Lijdsman, 
projectleider van Benoordenhout Begroot

Miranda Kester, medewerker welzijn, jeugd en 
participatie Haagse Hout
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Wie Den Haag vanaf de Utrechtsebaan 
binnenkomt, ziet aan de overzijde het 
in rode baksteen opgetrokken gebouw 
‘de Rode Olifant’ aan de Zuid-Holland-
laan 7 liggen. Het gebouw is nu in ge-
bruik als multifunctioneel kantoorge-
bouw Spaces. Tot 1987 was hierin Esso 
Nederland gevestigd. Daarna zetelde 
het  advocaten- en notariskantoor De 
Brauw en Westbroek in de Rode Oli-
fant. In 2012-2013 werd het gebouw 
gemoderniseerd en gerestaureerd voor 
een nieuwe bestemming en werd de 
huidige huurder Spaces de nieuwe ge-
bruiker. Het voormalige hoofdkantoor 
van Esso dankt zijn bijnaam de Rode 
Olifant aan een sculptuur van een olifan-
tenkop in de toren. En aan de warme 
roodbruine kleur van de 3,5 miljoen 
gebruikte bakstenen! 

De Roos en Overeijnder
In 1921 werd dit gebouw ontworpen in 
opdracht van de American Petroleum 
Company (APC). Deze oliemaatschap-
pij kwam voort uit de opbreking in 
1911 van de in 1882 door John D. 
Rockefeller opgerichte Standard Oil 
Company, nu Exxon Mobil. Vanaf 1938 
werd in Nederland de merknaam Esso 
gevoerd. J.H. de Roos (1875-1942) en 
W.F. Overeijnder (1875-1941) werden 
als architect aangetrokken1. Omdat de 
archieven van dit architectenbureau 
verloren zijn gegaan, is de omvang, en 
de aard van hun werk niet volledig be-
kend. Wel bestaat er een overzichte-
lijke inventarisatie van hun werk op 
basis van andere bronnen zoals archi-
tectuurtijdschriften, prijsvraaginzendin-
gen en krantenartikelen. Op basis hier-
van komt het beeld naar voren dat dit 
architectenbureau gedurende de lange 
tijd dat het bestond – van 1895 tot 
1942 – een belangrijke rol heeft ver-
vuld, in het bijzonder in Rotterdam. In 
deze periode groeide Rotterdam sterk 
als haven- en woonstad en bouwden De 
Roos en Overeijnder talloze woning-
bouwcomplexen, werven en fabrieks-
hallen en kantoorgebouwen voor be-
drijven en handelsverenigingen. Daar-
naast genoten zij bekendheid door de 
deelname aan Rotterdamse prijsvragen 

voor belangrijke publieke gebouwen. 
Het meest prestigieuze hiervan was 
een ontwerp voor het Stadhuis aan de 
Coolsingel uit 1912. Dit ontwerp werd 
niet gerealiseerd nadat de keuze voor 
het ontwerpen van het Rotterdamse 
stadhuis gebouwd tussen 1914-1920 
op prof. H. Evers was gevallen. 

Hergebruik
Na de Eerste Wereldoorlog haalden De 
Roos en Overeijnder dit ontwerp uit de 
kast om het te ‘hergebruiken’, te benut-
ten en aan te passen voor het gebouw 
Petrolea2,3. Zij kregen een ruim budget 
voor de bouw mee. Het gebouw 
Petrolea kwam tot stand tussen 1921 
en 1924. Het gebouw laat zowel ken-
merken zien van de art deco als van de 
Amsterdamse School. Naast het oog-
merk van een fraai, doelmatig en groot 
kantoorgebouw speelden hierbij ook 
andere factoren een rol. Het gebouw 
zou hoger moeten worden dan het op 
niet zo verre afstand gelegen gebouw 
van de grote concurrent, de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij/Koninklijke 
Nederlandse Petroleum Maatschappij 
(Shell) aan de Van Bylandtlaan. Dit 
laatste gebouw werd in 1915-1917 in 
neorenaissance stijl door de architec-
ten M.A. en J. van Nieukerken gebouwd 
en in 1928-1930 uitgebreid. De Ameri-

can Petroleum Company wilde een mo-
derner gebouw dat ook een goede re-
presentatieve entree kon bieden voor 
de belangenbehartiging van haar olie-
belangen bij de regering in Den Haag, 
Nederlands-Indië en Aruba. Het ge-
bouw staat zonder heipalen direct op 
een deels afgegraven zandplaat en 
heeft een betonnen skelet voor de dra-
gende functie. Voor die tijd is dat mo-
dern en bouwkundig een bijzondere 
prestatie te noemen. 

Het gebouw Petrolea van de American 
Petroleum Company  in Den Haag uit 1924
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Uitvoering
Het in februari 1924 geopende gebouw 
werd gebouwd volgend de regels van 
de Amsterdamse School en in rode 
bakstenen uitgevoerd. Het forse kan-
toorpand, bestaande uit vier verdiepin-
gen, staat op een granieten sokkel en 
laat een brede voorgevel zien die niet 
gemist kan worden. De zandstenen 
beelden op de gevel en de toren zijn ge-
maakt door de Haagse beeldhouwer 
Joop van Lunteren (1882-1958). Het 
pand moest ook van binnen qua luxe 
en uitstraling kunnen wedijveren met 
het nabijgelegen kantoor van de ko-
ninklijke concurrent iets verderop. Het 
interieur in art-decostijl wordt geken-
merkt door een monumentaal trappen-
huis met glas-in-lood ramen, veel mar-
mer en natuursteen, kersenhouten 
lambriseringen, parketvloeren en een 
imponerende hoge en fraaie ontvangst-
hal met een atrium van gebogen glas-
in-lood van de Haarlemse glazenier 
Willem Bogtman (1882-1955). Een 
vijftig meter lange wandschildering in 
dit atrium, gemaakt door Chris N.E. de 
Moor (1899-1981), met taferelen van 

stoere arbeiders aan het werk op een 
raffinaderij, herinneren aan een rijk 
olieverleden. Een centrale plaats heeft 
ook de hierboven geplaatste klok waar-
onder in gouden letters het woord 
Petrolea staat.   

Penning en lepeltje
In 1928 werd van het gebouw Petrolea 
een penning gemaakt, ontworpen door 
de bekende medailleur Jac. J. van Goor 
(1874-1956): ‘Penning van de American 
Petroleum Company’, diameter 60 mm. 
Voorzijde: Het gebouw Petrolea te 
’s-Gravenhage, waaromheen het rand-
schrift: ‘American Petroleum Company’ 
en op de afsnede vijf sterren, het han-
delsmerk van de maatschappij. Keer-
zijde: glad, met randschrift bestaande 
uit het viermaal herhaalde motief der 
letters A.P.C. met vijf sterren. ‘Uit het 
jaar 1928. Den leden van de Vereniging 
voor Penningkunst aangeboden door 
den heer B. Klaare, Directeur der 
American Petroleum Company’. Door de 
APC werd deze penning jarenlang uitge-
reikt aan medewerkers die een jubileum 
bij de maatschappij mochten vieren 

waarbij een inscriptie van de naam van 
de employé en de datum op de keerzijde 
werd aangebracht. In 1949 werd bij 
Begeer een lepeltje met de afbeelding 
van gebouw Petrolea ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum uitgebracht en 
in 1958 ontwierp de beeldhouwer Dirk 
Bus (1907-1978) een door Koninklijke 
Begeer gegoten penning, diameter 86,45 
mm, met op de keerzijde twee palmtak-
ken waarbinnen de initialen DB met 
twaalf sterren en op de voorzijde één 
ster met de letters ESSO Nederland N.V. 
en het gebouw Petrolea.  
     

Theo Kralt

Noten:
1 De gegevens over  de architecten J.H. de Roos en 
W.F. Overeijnder zijn ontleend aan: Maaskade 113-
115 Rotterdam, Cultuurhistorische Verkenning, 
Crimson Architectorial Historians, januari 2013, 
pagina 36-39
2 Maaskade 113-115 Rotterdam, Cultuur-
historische Verkenning, Crimson Architectorial 
Historians, januari 2013, pagina 36-39
3 Max van Rooy, De grote schoonmaak, NRC-
Handelsblad, 10 augustus 1990. 
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Op 22 april jl. ontving oud-diplomaat 
en vredesactivist Edy Korthals Altes uit 
handen van burgemeester Jan van 
Zanen de vredesmedaille om hem te 
huldigen als Vredesheld 2021. De uit-
reiking geschiedde op het grasveld 
voor zijn appartement aan de Ruych-
rocklaan. De burgemeester prees zijn 
verdiensten en gaf aan dat hij de deugd 
van de vrede belichaamt, beschikt over 
de juiste geesteskracht en vervuld is 
van het verlangen naar die vrede. 
‘Spinoza schreef: 'Vrede is niet de af-
wezigheid van oorlog. Het is een deugd, 
die uit geestkracht en standvastig ver-
langen voortkomt.' U belichaamt die 
deugd.’

In zijn dankwoord benadrukte Altes 
dat het oude adagium: 'Wie vrede wil 
moet zich voorbereiden op oorlog' vol-

strekt achterhaald is en dat nu is ver-
eist: 'Wie vrede wil moet zich daad-
werkelijk op de vrede voorbereiden.' 
Hij riep de burgemeester op tot een 
extra inspanning om in deze stad van 
Vrede en Recht een nieuw vredescon-
cept te ontwikkelen en een krachtig 
mondiaal bewustzijn daartoe te stimu-
leren: ‘Zodra dat het geval is, kan de 
ooievaar de paling met de sabel in de 
bek verruilen voor een rol perkament 
met het vredesconcept, dat aan een 
nieuwe Haagse Vredesconferentie zou 
kunnen worden aangeboden.’

Aan het slot van de besloten bijeen-
komst bood Altes zijn autobiografische 
boek ‘Van Havik tot Vredesduif ’ (2017) 
aan de burgemeester aan.

Machteld Blickman

Vredesprijs 2021 uitgereikt aan Edy Korthals Altes (97)

foto Jan Goossensen

Op 30 april openden Martin en May 
voor het laatst de deuren van Ritchy. 
De snackbar in de Weissenbruchstraat 
was 29 jaar lang een begrip in de wijk. 
We wensen Martin en May alle goeds 
voor de toekomst!

Foto’s 070fotograaf.nl
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Voor al uw hoge kwaliteit tuinmaterialen • beumerijzerhandel.nl • 070-3280248
info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

Het Warenhuis voor Thuis
TERRAS & TUIN Onkruid bestrijding, groene aanslag, 
tuinmeubelen, parasols & barbecues, borstels- en bezemwerk

Bestellen bij ons kan als volgt:
Bel: 070-3280248 • Mail: bestelling@beumerijzerhandel.nl

Ga naar: beumerijzerhandel.nl
U heeft de mogelijkheid via het contactformulier en het bestelformulier uw bestelling direct door te geven 

op beumerijzerhandel.nl. Als het makkelijk voor u is, met een foto in de bijlage ter toelichting voor ons.

OPEN VOOR HET AFHALEN VAN BESTELLINGEN, INLEVEREN VAN BESTELFORMULIEREN 
& WINKELEN OP AFSPRAAK. WE BEZORGEN OOK!!

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



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 202127

Van Beat Beeuwkes ontvingen we dit programma van een tuinfeest dat op 4 au-
gustus 1918 plaatsvond in Clingendael. Het feestcomité bestond uit baronesse 
M.M. van Brienen, gravin van Limburg Stirum geb. Fagel, de heer H. Piek, F. baron 
van Tuyll van Serooskerken en E. baron van Welderen Rengers. Het programma 
laat zien wat er op deze dag zoal te beleven viel.

Een tuinfeest in Clingendael

Huize Clingendael rond 1915. Collectie Haags gemeentearchief
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Get Fit Stay Fit heeft sinds 1 januari 2021 twee nieuwe eigenaren!
Op 1 januari is de sleutel overgedragen aan Regilio Bezemer en André Rohan. Regilio is al 18 
jaar werkzaam in de fitnesswereld en is begonnen bij de Health Spa in Den Haag als 
instructeur en personal trainer. Na 10 jaar is hij voor zichzelf begonnen. Zijn leven staat in 
het teken van sporten. Eerst vooral zelf, maar nu ligt de interesse vooral in het begeleiden 
van anderen. André is al sinds 2007 actief in de sportbranche. Door de liefde voor 
verschillende sporten is hij zich gaan richten op het helpen van mensen, zodat zij hun 
sportieve doelen konden behalen. 

GFSF is een bedrijf dat al 10 jaar bestaat. Het begon als een van de eerste personal training 
studio’s in Den Haag. Steeds meer mensen vinden het belangrijk om gezond en fit te zijn, 
waardoor er steeds meer interesse is in personal training. Het gaat niet alleen om training, 
maar ook voeding, rust en andere mentale aspecten. GFSF biedt in tegenstelling tot andere 
pt studio’s een compleet dienstenpakket aan, zodat u voor een volledig gezond en fit 
lichaam bij GFSF terecht kunt. Het is niet alleen een pt studio, maar een lijfstijlcentrum. 

Bij deze plannen hoort ook een bepaalde uitstraling. Het logo is aangepast in de kleur blauw. 
De studio’s (Javastraat, Breitnerlaan en Schelpkade) zijn voor een groot deel opgeknapt. Ook
hebben alle locaties een nieuwe bestickering in de kleur blauw van de nieuwe huisstijl. Elke 
locatie krijgt of heeft al 3 volwaardige ruimtes om goede, intensieve trainingen te kunnen 
geven. De studio’s hebben bij binnenkomst een lounge met koffiecorner waar u na of voor 
uw training even een krant kunt lezen onder het genot van een kopje koffie of thee. Het gaat 
erom dat u zich thuis voelt bij binnenkomst. 

GFSF biedt sinds kort een aantal nieuwe diensten aan zoals:
- Bodytec, Diëtist, Fysiotherapie, EMS-fysio, Mental coaching, Small group 3-5 personen 

Naast alle vernieuwing zal het team van GFSF grotendeels hetzelfde blijven met de huidige 
trainers. Uiteraard wordt het team wel uitgebreid met personal trainers, maar ook diëtisten 
en medical trainers. 

Bij GFSF kunt u terecht voor persoonlijk maatwerk voor iedereen, kwaliteit & service, korte 
lijnen tussen personal trainers en fysiotherapeuten, alles wat u nodig heeft voor een volledig 
gezond en fit lichaam onder 1 dak, met en voor mensen uit de omgeving. 

We gaan een mooi jaar en een mooie toekomst tegemoet. Heeft u vragen of wilt u een 
gesprek met ons dan kun u mailen maar info@gfsf.nl
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Als je met een veertig kilo wegende 
Duitse herder door het Benoordenhout 
loopt, dan val je op. Herdershonden 
willen altijd de roedel bij elkaar hou-
den. In de praktijk betekent dit dat als 
mijn vrouw Anouk even bij de bakker 
naar binnen gaat op het Willem Roy-
aardsplein, de hele buurt mee kan ge-
nieten van het gepiep van onze trouwe 
viervoeteer. Dit zorgt er voor dat men-
sen toch vaak op mij a�komen om te 
vragen waarom hij dit doet. Zo ook 
René Glaser (69). Dit was het begin van 
een prettig contact en een toekomstige 
samenwerking (daarover later meer). 
René wist mij te intrigeren door zijn 
inzet voor onze maatschappij, zijn ach-
tergrond en zijn doel voor het plaatsen 
van AED’s in onze wijk. 

Het is een zonnige dag in april, ik bel 
René. ‘Zeg René, heb je even tijd voor 
een gesprekje?’ ‘De tuindeur staat 
open, Eduard.’ Gastvrij.

René, zou je mij eens in een vogelvlucht 
mee kunnen nemen in jouw levensloop?   
Mijn achtergrond: ik heb staats- en 
Europees recht gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. Ik werd tij-
dens mijn masteropleiding de eerste 
persoonlijke medewerker in de Tweede 
Kamer van Schelto Patijn. Ik kwam 
daarna terecht als medewerker in het 
Europese Parlement in Luxemburg, 
daarna bij een werkgeversorganisatie, 
vervolgens in het kabinet van de 
Nederlandse commissaris bij de Euro-
pese Commissie en kwam terug in een 
managementfunctie bij het ministerie 
van Economische Zaken. In 1988 trok 
ik de stoute schoenen aan en besloot ik 
voor mijzelf te beginnen, met als doel  
het bedrijfsleven, overheid en politiek 
met elkaar in contact brengen. Een pu-
blic affairs/lobbykantoor met vestigin-
gen in Den Haag en Brussel.  

In onze eerdere gesprekken kwam naar 
boven dat jij veel van je tijd besteedde 
aan maatschappelijke doelen. Als ik een 
korte opsomming maak: je zat ruim 
twintig jaar in het bestuur van het CIDI, 
je hebt mede er voor gezorgd dat het Mr. 

L.E Visserhuis in het Benoordenhout is 
gekomen, je hebt in het bestuur gezeten 
van de Anne Frank Stichting, je was lid 
van het Nationaal  Comité 4 en 5 mei, je 
was actief in het bestuur van de 
Nationale Hoorstichting en zo kan ik 
nog even doorgaan. Waar komt die to-
meloze inzet voor onze maatschappij 
toch vandaan? 
Dat heb ik voor een groot deel aan mijn 
vader te danken. Het is mij met de paple-
pel ingegoten. Na de oorlog was hij een 
van de opbouwers van de joodse ge-
meenschap. Ook mijn kinderen zetten 
zich in voor maatschappelijke doelen.

Als ik denk aan mensen met een joodse 
achtergrond, dan kan ik niet ontkennen 
dat zij vaak succesvol zijn op maat-
schappelijke en/of economische gebied. 
Zie ook de kracht en het innovatiever-
mogen van de staat Israël. Hoe verklaar 
je dit?
Als ik over het algemeen kijk, is het zo 
dat joodse mensen niet rancuneus zijn, 

ook niet na de oorlog. Wat ons en ook 
mij kenmerkt, is dat wij vooruit kijken 
en ingetogen leven. Met vooruitkijken 
kun je ook denken aan hoe het in onze 
traditie is verweven om bijvoorbeeld 
leergierigheid bij kinderen te prikkelen 
en naar hen te luisteren. Vergeet niet: 
er zijn ook vele mensen met een joodse 
achtergrond, die het �inancieel niet 
goed hebben. Joods Maatschappelijk 
Werk bijvoorbeeld speelt een heel be-
langrijke rol in Nederland. Ook in Israël 
gaan vele kinderen – helaas –  ’s mor-
gens met honger naar school!

Enige tijd geleden bespraken wij de 
noodzaak dat er meer AED’s moeten 
komen in de wijk. Waarom vind jij dat 
zo belangrijk?
We wonen in een wijk met relatief veel 
oudere mensen. Als ik vergelijk hoeveel 
AED’s wij in onze wijk hebben in verge-
lijking met de rest van het land, is dat 
niet goed. Het is belangrijk dat er vijf 
tot tien AED’s in onze wijk bij komen! >

Ons verhaal
In gesprek met René Glaser

foto Eduard Nandelall
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

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

BVL steunt het vergeten kind en zal een gedeelte 
van de courtage afstaan aan dit goede doel.

Heeft u verhuisplannen 
op termijn en wilt u 

graag een keer sparren 
over aan- en verkoop? 

Neem gerust contact 
met ons op. 

We nemen de tijd 
en garanderen u de 

aandacht!

ACTIEF IN
• VERKOOP • AANKOOP 
• TAXATIES • VERHUUR 

• BEHEER

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl
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> Ik ben 34 jaar. Heb ik er ook wat aan?
Uiteraard is de kans dat jij een hartstil-
stand krijgt kleiner dan dat ik die krijg, 
maar vergis je niet. Mijn zoon is part-
time brandweerman in Amsterdam. 
Het komt zelfs voor dat een kind gere-
animeerd moet worden. Als er dan snel 
een AED beschikbaar is, is de overle-
vingskans vele malen groter. We gaan 
nu met een expert snel kijken waar de 
AED’s geplaatst moeten worden en dan 
snel ophangen!

Ik sprak de manager van Albert Heijn aan 
het Willem Royaardsplein. Volgens hem 
was het geen probleem er daar één te 
plaatsen, maar ik neem aan dat we er 
dan nog niet zijn. Wat moet er nog meer 
gebeuren?
Laat AH snel een AED bevestigen aan 
de buitenmuur! Het goede nieuws is 

dat de gemeente Den Haag voor het 
Benoordenhout € 40.000 beschikbaar 
heeft gesteld. Inwoners konden hier-
voor projecten aandragen. Zo zijn 
AED’s voorgesteld en na stemming 
onder de bewoners bleek dat aan 
AED’s prioriteit moest worden gege-
ven. Er is nu € 7.500 beschikbaar! Een 
andere buurtbewoner heeft het initia-
tief hiertoe genomen. Hulde aan hem! 
We wachten af en zijn vanzelfsprekend 
bereid samen te werken.

Nou, dat is gepiept! En dan lekker achter 
de spreekwoordelijke geraniums zitten?
O, nee hoor. Volgend jaar wordt de 
Ruychrocklaan opnieuw ingericht. Het 
wordt een 30-km-weg met klinkers. 
Dat is prachtig, doch dan moet er in-
derdaad echt niet harder dan dertig ki-
lometer per uur worden gereden, an-

ders maken klinkers veel meer geluid 
dan asfalt. Onbegrijpelijk is dat op deze 
30-km-weg straks het vrachtverkeer 
mag blijven rijden! Met hulp van de 
wijkvereniging moet er gezorgd wor-
den dat er een verbod komt voor 
vrachtverkeer.

René, ik wil je bedanken voor je tijd en 
gastvrijheid. 

Eduard Nandelall

Aan u lezer, bedankt voor uw tijd. Wilt 
u bij mij wat kwijt of vindt u het leuk 
als ik eens bij op bezoek kom, dan ver-
neem ik dat graag. U kunt mij bereiken 
via info@brandnation.nl of bellen op 
06 365 764 74.

foto Liesbeth Annegarn
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AFTER’S COOL Benoordenhout
Weissenbruchstraat 3-5  |  2596 GA Den Haag

Mandy Koenraads MSc  |  T 06-20340451
E benoordenhout@afterscool.nl 

START HET NIEUWE SCHOOLJAAR GOED! 

Kijk voor meer informatie op: 
afterscool.nl/start-nieuwe-schooljaar

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.

Ondernemers/particulieren:

• aansprakelijkheid & letsel

• arbeidsrecht

• vastgoed en huurrecht

• ondernemingsrecht

Zorgverleners:

• patiëntenrechten & privacy

• kwaliteit en aansprakelijkheid

• praktijk en samenwerking

• medisch tuchtrecht

Neem voor vragen of vrijblijvende kennismaking
gerust contact op met/ Feel free to contact

E: info@scheer.nl
T: +31 (0)70 - 3659933

www.scheersanders.nl

Familierecht Family law

Ons kantoor is ook gespecialiseerd in 
alle zaken die met scheiding
samenhangen. We hebben daarbij
bijzondere expertise in zaken waarbij
ondernemers zijn betrokken en in zaken
met internationale aspecten. 

We have a special focus on 
entrepreneurs and cross-border issues. Onze familierechtsectie v.l.n.r.: Hilde Dreesmann-Bruijntjes, 

Annemarie Braun, Francesco van der Linden en Augusta van Haga

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
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Familiebedrijven
Eighty-One Herenmode
‘Nee hoor, geen foto en geen leeftijd in 
het wijkblad.’ Mevrouw Pielage lacht 
en vertelt dat ze al twee keer voor een 
lintje in aanmerking is gekomen. 
Omdat zij niet in de schijnwerpers wil 
staan, ging dat in beide gevallen niet 
door. Vóór mij staat een elegante, char-
mante vrouw die al 61 jaar eigenaresse 
is van Eighty-One Herenmode. De 
naam slaat op het huisnummer in de 
Johannes Bildersstraat 81, waar de 
winkel gevestigd is. Mevrouw Pielage 
bruist van energie en de winkel is haar 
lust en haar leven. Van vakanties wil ze 
niets weten. Twee dagen per week is 
mevrouw Pielage zelf in de winkel. 
Haar zoon Eugène komt elke week van 
vrijdagmiddag tot zaterdagavond van-
uit zijn woonplaats Den Bosch naar 
Den Haag om zijn moeder te helpen – 
en om na afloop gezellig met haar te 
borrelen. Als tiener vond hij het al leuk 
om in de herenmodewinkel van zijn 
vader klanten te helpen. Nu Eugène ge-
pensioneerd is na een juridische loop-
baan is het enthousiasme voor de win-
kel en het contact met klanten weer 
helemaal terug. En zo is hij al de derde 
generatie in de familie die het fijn vindt 
om in de herenmode te werken. Ook de 
kleindochter van mevrouw Pielage is 
betrokken bij de winkel. Zij heeft een 
carrière in de IT en verzorgt de website 
van de winkel.  

Hoe het begon
Toen mevrouw Pielage haar loopbaan 
als scheikundige bij Nutricia beëin-
digde omdat zij ging trouwen –  in die 
tijd was het de gewoonte dat vrouwen 
voor de inrichting van het huis en de 
opvoeding van de kinderen zorgden – 
stelde haar man voor dat zij ook een 
paar dagen bij hem in de winkel kon 
werken, om zo de toekomst zeker te 
stellen. Hij had destijds met zijn vader 
een herenmodewinkel in de binnen-
stad van Den Haag aan de Wagenstraat. 
In 1960 kreeg mevrouw Pielage de 
kans om zelf een winkel over te nemen 
in de Johannes Bildersstraat. De winkel 
wordt zonder aarzeling gehuurd en na 
twee jaar met de etage erboven ge-
kocht. 

De winkel
Mevrouw Pielage verkoopt herenmode 
in de breedste zin des woords en veelal 
nog in de klassieke stijl, alhoewel de 
kleuren wel iets moderner zijn gewor-
den. De V-halstruien bijvoorbeeld heb-
ben een lage V, zodat er een das onder 
gedragen kan worden. Ongeveer zestig 
procent van de verkochte broeken heb-
ben bandplooi en omslag. Zij bezoekt 
zelf de showrooms van leveranciers in 
Amsterdam en Papendrecht en doet 
bestellingen in Engeland en Duitsland. 
Mevrouw Pielage heeft een uitgebreid 
vasteklantenbestand. Een kaartenbak 
met alle gegevens over de maten van 
de klant is hiervan het tastbare bewijs. 

Soms kunnen de klanten niet naar de 
winkel komen en worden de pantalons 
aangepast volgens de gegevens op deze 
klantenkaart en thuis bezorgd. Alle 
eventuele aanpassingen en reparaties 
worden binnen een dag in de winkel 
zelf gedaan op de naaimachine die ach-
ter in het kantoortje staat. Op mijn 
vraag wie deze veranderingen op de 
naaimachine doet zegt mevrouw Piel-
age: ‘Wij natuurlijk. Vroeger kon ieder-
een toch naaien, dat is echt niet zo 
moeilijk.’ De winkel heeft nog de uit-
straling van zestig jaar geleden en de 
klant heeft hier het vertrouwde gevoel 
dat aan alle persoonlijke wensen graag 
wordt voldaan. 

Toekomst
Op mijn vraag over de toekomst doen 
moeder en zoon wat lacherig. ‘Geen 
idee’, zeggen beiden. ‘We zien wel. Zoals 
het nu gaat is het ideaal. Wij houden al-
lebei van dit werk en het contact met de 
klanten.’ Ook het contact met de andere 
winkeliers zorgt voor gezelligheid. Dat 
blijkt als ik op het punt sta om weg te 
gaan. Op de camera in het kantoortje is 
te zien dat een gepensioneerd collega 
binnenkomt voor een kopje koffie. En, 
ik mag op de valreep toch nog wat leuke 
foto’s maken.

Barbara Verloop
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Slim Wonen
met zorgtechnologie

Sa�er

Voor wijkbewoners beschikt Maison Gaspard de Coligny over 
verschillende diensten, zoals het Wel Thuis lidmaatschap.

Nieuw is de uitleenservice Slim Wonen met zorgtechnologie
Via de Slim Wonen uitleenservice kunt u handige hulpmiddelen 
lenen die u in het dagelijks leven kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
een digitale deurspion voor een veiliger gevoel in huis, een 
seniorentablet of smartphone met extra grote toetsen en 
verschillende alarmeringsmogelijkheden. Als u het artikel na 
de leentermijn wilt aanscha�en, krijgt u via Sa�er als Wel 
Thuis lid korting op de aanschafprijs. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van zorgtechnologie 
zodat ook u comfortabeler in uw huis kunt blijven wonen? 
In Maison Gaspard de Coligny kunt u kennis maken met Slim 
Wonen met zorgtechnologie en zien hoe deze hulpmiddelen 
werken. Onze opgeleide vrijwilligers en de coördinatoren 
Wel Thuis begeleiden u hierbij en u kunt het hulpmiddel thuis 
uitproberen.

Meer informatie over Slim Wonen met zorgtechnologie?
Maak dan een afspraak via de receptie van Maison Gaspard de Coligny: tel. 070-3747200

Bezoekadres: Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW Den Haag
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De afgelopen maanden zijn er in onze 
wijk veel corona-ommetjes gelopen, 
gestimuleerd door de overheid, omdat 
wandelen goed voor onze gezondheid 
zou zijn in tijden van veel thuis zitten. 
Met alle versoepelingen in zicht is het 
goed om te bedenken dat de overheid 
zich ook vroeger al bekommerde om de 
gezondheid van de bewoners van onze 
wijk. Die overheidsbemoeienis is ook 
nu nog goed te zien in de inrichting van 
onze wijk: de opzet, de ruime straten 
en het vele groen.

Onze jarendertigwijk is, zoals veel van 
dit soort wijken in Nederland, ge-
bouwd als een nieuwbouwwijk die de 
woningnood moest oplossen, vergelijk-
baar met de wijken Ypenburg en 
Leidschenveen nu. Net als nu was het 
tekort aan goede en betaalbare wonin-
gen een aanhoudend probleem. Sinds 
de tweede helft van de negentiende 
eeuw groeide de bevolking in Neder-
land voortdurend (van drie miljoen in 

1850, en in de tijd dat onze wijk werd 
gebouwd: van zes miljoen in 1911 tot 
acht miljoen in 1931). Bovendien trok-
ken veel mensen vanwege het werk 
naar de steden. Zo groeide Den Haag 
van 72.000 inwoners in 1850, naar 
270.000 in 1909 tot 470.000 in 1933.

De woonomstandigheden waren voor 
veel mensen heel slecht: overvolle be-
dompte huizen, slechte sanitaire voor-
zieningen, geen schoon drinkwater en 
grauwe wijken met smalle, benauwde 
straten zonder groen. Kindersterfte, 
armoede, veel ziekten en epidemieën 
zoals cholera waren het gevolg van de 
slechte hygiënische toestanden. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw 
was er een groep artsen, de Hygiënis-
ten, die zich de armoede en ellende 
aantrokken, dit zagen als een maat-
schappelijk probleem en aandrongen 
op overheidsmaatregelen. Naast de 
armoe en de onwetendheid zagen ze de 
slechte woonomstandigheden als voor-

naamste oorzaak van alle ellende en ze 
vonden het de taak van de overheid om 
die te verbeteren. Dat leidde onder 
meer tot de Woningwet 1901, die als 
belangrijkste doel had: het bevorderen 
van de volksgezondheid door verbete-
ring van woontoestanden. 

Maatregelen die daaruit voortvloeiden 
waren: stedenbouwkundige plannen 
(zoals voor Den Haag het plan van 
Berlage uit 1908), waardoor de ruimte 
werd ingedeeld met groen en bredere 
straten, bouwvoorschriften voor hui-
zen en bouwtoezicht. Verbeteringen 
ontstonden ook door technische ont-
wikkelingen. Zo werden rond 1906 de 
eerste stedelijke rioolstelsels aange-
legd; rond 1900-1910 vond grootscha-
lige aanleg van een landelijk elektrici-
teitsnet plaats en rond 1920-1929 
waren de huizen in de meeste stede-
lijke gebieden aangesloten op een drink-
waterleidingnet.                                    >>

Kijk, in onze wijk!
Voor onze gezondheid!
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Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres. www.adpatres.nl

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

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05

WIJKVERENIGING
BENOORDENHOUT Kom bij het team!

Pasen, Koningsdag, 
Sinterklaas, Nieuwjaar.Sinterklaas, Nieuwjaar.Sinterklaas, Nieuwjaar.Sinterklaas, Nieuwjaar.Sinterklaas, Nieuwjaar.

Designed by pch.vector / Freepik

Met jouw hulp draag je bij aan een gezellige en levendige buurt.
Meer informatie via vrijwilligers@wvbn.nl of vul het linkformulier in.

Jongeren zijn zeker ook van harte welkom! 
Zij kunnen via de Wijkvereniging een portfolio opbouwen.

De Wijkvereniging Benoordenhout is op zoek naar 
creatieve, actieve mensen die willen meewerken 

aan evenementen in onze buurt.  Zoals: 
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 >> Onze jarendertigwijk heeft daarvan 
blijvend geprofiteerd: als wijk door een 
goed stedenbouwkundig plan, waarin 
de landgoederen groen bleven, een 
stratenplan dat ondanks de enorme 
toename van het verkeer nog steeds 
functioneert en goede openbare voor-
zieningen zoals de straatverlichting 
(de Berlage-lantaarnpalen). De wijk 
heeft kwalitatief goede huizen, die 

meteen bij de oplevering al voorzien 
waren van aansluitingen op het riool, 
de waterleiding en elektriciteit. Door 
onderhoud en aanpassingen als opbou-
wen, aanbouwen en zonnepanelen 
kunnen de huizen nog lang mee.

Loopt u weer een corona-ommetje 
voor uw gezondheid: kijk naar de hui-
zen, de straten en al het groen en be-

denk dat dit bijna honderd jaar gele-
den zo is aangelegd ter bevordering 
van ieders gezondheid!

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl
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Al heel wat jaren nestelen er torenval-
ken in een kast in de treurbeuk aan de 
vijver in Oosterbeek. Veel wijkgenoten 
hebben genoten van de vliegkunst van 
het ouderpaar en vanaf de prima gesi-
tueerde bankjes gezien hoe de ouders 
de kleintjes vliegles gaven en leerden 
jagen. Hun uitvalsbasis – een pas in 
2016 geplaatste kast – kwam tijdens 
een voorjaarsstorm in maart jl. naar 
beneden. En dat terwijl het ouderpaar 
het nest al in orde had gemaakt en aan-
stalten maakte om te doen wat alle vo-
gels in het voorjaar doen: zich voort-
planten… Twee leden van de Haagse 
Vogelbescherming – Martin van de 
Reep en Rogier Mos – kwamen snel in 
actie. Eén dag na de storm, op maan-
dagmiddag 15 maart plaatsten ze een 
nieuwe kast. Peter Ubachs fotogra-
feerde de gebeurtenis. Even werd het 
paartje nog gesignaleerd, maar daarna 
bleef het wekenlang stil. Eind april, 
begin mei zijn ze echter opnieuw rond 
de nestkast gesignaleerd. Ze keken niet 
de kat, maar de kast uit de boom. Na 
een paar dagen werden ze tot onze op-
luchting ook in de nestkast gezien. 
Rond het verschijnen van dit blad, zou-
den de jonkies zo ongeveer moeten uit-
vliegen. Kijktip: vanaf de verhoging aan 
de kant van de Benoordenhoutseweg 
kijkt u vrijwel horizontaal richting de 
nieuwe kast. Houd wel afstand. 

Torenvalken in enquêteruimte 
De torenvalk is één van onze kleinere 
roofvogels. De naam hebben ze over 
zichzelf afgeroepen. Ze nestelen graag 
in oude gebouwen, kerktorens, kaste-
len enz. Ik had als jonge ambtenaar in 
het voorjaar van 1984 op het ministe-
rie van Economische Zaken uitzicht op 
een nest in het hoofdgebouw aan de 
Bezuidenhoutseweg 30. Het paar had 
domicilie gekozen in een belangrijke 
ruimte onder het dak van het ministe-
rie. Er stonden tientallen meters met 
mappen vol informatie ten behoeve 
van de parlementaire enquêtecommis-
sie RSV. Voor de jongere lezers: dat was 
een onderzoek naar tientallen jaren 
overheidssteun aan de Rijn-Schelde-
Verolme-werf. De vraag was hoe het 

kon gebeuren dat het RSV-concern als-
nog op dramatische wijze failliet ging. 
Het valkennest werd door ambtelijk EZ 
gekoesterd en ontzien. Of de informa-
tievoorziening aan de commissie daar-
door in de knel is geraakt? Ehhh, daar-
over kan ik uiteraard geen medede-
lingen doen… 

Urine spotten en extra nekwervels 
De torenvalk is een aantal jaren gele-
den door de buizerd verdrongen van 
de eerste plaats van in Nederland voor-
komende roofvogels. De oorzaak is on-
bekend. Torenvalken zijn ongeveer 
even groot als een duif, maar slanker. 
Kenmerkend is het ‘bidden’, een meter 
of acht tot twaalf hoog – je ziet ze vaak 
langs de snelwegen hangen – op zoek 
naar muizen in de bermen. Alles aan de 
valk beweegt, maar niet hun kop. Die 
blijft gefixeerd op de prooi, meestal 
muizen. Torenvalken hebben een bij-
zonder gezichtsvermogen ontwikkeld. 
Ze kunnen zien wat wij zien, maar in 
aanvulling daarop ook voor mensen 
onzichtbare golflengten in het ultravio-
lette bereik. Ze kunnen daardoor de 
urine van muizen herkennen die voor 

ons kleurloos is, maar voor hen fel op-
licht. Hun nek draaien ze dankzij extra 
nekwervels moeiteloos 180 graden. 
Torenvalken worden gemiddeld 15 jaar 
en maximaal 24 jaar. Het zijn ervaren 
krakers. Zelf bouwen? Ho maar. Een 
oud kraaien- of eksternest vinden ze 
een prima plek, zo ook de eerder ge-
noemde holtes in oude gebouwen. Het 
aantal broedparen in Nederland wordt 
geschat op tussen de 3.000 en 6.000 
paar. In het Benoordenhout zijn broed-
gevallen zeldzaam. 

Zorgwekkende ontwikkeling  
Over roofvogels gesproken. Mij be-
reikte recent het bericht dat in onze 
omgeving opkopers uit de Emiraten ac-
tief zijn. Ze bieden honderden euro’s 
voor een legsel van de slechtvalk, de 
snelste roofvogel die – ik schreef er 
eerder over – in duikvlucht meer dan 
300 km per uur haalt. Er broedt een 
aantal koppels slechtvalken in Den 
Haag e.o. en dat is klaarblijkelijk niet 
onopgemerkt gebleven. Voor bijzon-
dere roofvogels bieden deze heren tus-
sen de 3.000 en 10.000 euro. Vanuit de 
Haagse Vogelbescherming zullen we 

Buurtvogels
Torenvalken Oosterbeek geherhuisvest 

Torenvalken
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deze zorgwekkende ontwikkeling pro-
beren te monitoren. Dieren horen niet 
in hokken, maar in de vrije natuur. En 
voor roofvogel- en uilenshows – door 
de organisatoren steevast verdedigd 
als een activiteit die leerzaam is voor 
kinderen – geldt hetzelfde. Het is mijn 
overtuiging dat er andere educatieve 
manieren zijn om kinderen een diepe 
natuurervaring te bezorgen. Onder lei-
ding van een ervaren gids met een kij-
ker de natuur in bijvoorbeeld. We heb-
ben in dit land de hondenkar afge-
schaft, wilde dieren in de circussen 
verboden en aapjes op stokjes komen 
niet meer voor. Merkwaardig eigenlijk 
is dan ook dat er op Marktplaats nog 
steeds een paartje steenuiltjes te koop 
is en tal van andere roofvogels worden 
aangeboden. En wij maar denken dat 
we in een geciviliseerd landje wonen. 
Het is hier – en in het bijzonder in het 
Benoordenhout – natuurlijk prima, 

maar goed kan altijd beter. En ‘best 
goed’ is niet goed genoeg… 

Foeke Zeilstra. 
Foto’s: Peter Ubachs en Rogier Mos 

N.B. Bij boekhandel Couvée Benoorden-
haeghe in de Van Hoytemastraat ligt een 
presentje voor u klaar. De Haagse 
Vogelbescherming biedt de lezers van 
dit blad een exemplaar van mijn boekje 
‘Vogelavonturen’ aan. Het is gratis af te 
halen. Mocht u op een onwetende mede-
werker (m/v)  stuiten, zeg dan ‘Sandra 
weet ervan…’ en alles komt goed. 

Een nieuwe kast wordt geplaatst

Vrouw kijkt naast man vanuit de kast
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Peter de Mos

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 )  TA X AT I E S

Barbara van Kampen Taco Risselada
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Uitgelicht
Dit keer is vooral Scheveningen het on-
derwerp van deze column. Onlangs 
praatte ik met Jan Nelisse, al bijna tien 
jaar iemand die ik altijd en overal in 
het culturele circuit in Den Haag én op 
Scheveningen tegenkom. Precies pas-
send daarbij is de titel van de nieuwe 
tentoonstelling in het Panorama 
Mesdag: ‘De schilders van het Pano-
rama van Scheveningen’. Marthe Fuld 
heeft een prachtige dichtbundel ge-
maakt. Verder komen tips aan bod over 
een mooi zilverboek, een tentoonstel-
ling in Pulchri, een beeldententoon-
stelling op het Lange Voorhout en de 
aankondiging van een voedselbankac-
tie bij de Duinzichtkerk. 

Muzee Scheveningen
Jan Nelisse en ik vormen nu bijna vier 
jaar, samen met Cees Los,  het bestuur 
van de Stichting Donateurs Muzee 
Scheveningen (SDMS). Wij zijn een 
‘steunstichting’, met bedrijfs-, jeugd- 
en ‘gewone’ donateurs. Dat ondersteu-
nen betekent dat we een financiële bij-
drage leveren aan (de opzet van) 
nieuwe tentoonstellingen, de uitgave 
van een boekje in de Historische Reeks 
of, zoals vorig jaar gebeurde, het op-
knappen van de Scheveningenzaal en 
aan nieuwe geluidsapparatuur. Vorig 
jaar was, naast de gedwongen sluiting, 
vooral een actiejaar. De Adviescommissie 
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 
2021-2024 reageerde eerst negatief op 
de aanvraag voor ondersteuning. 
Muzee en de SDMS kwamen in actie; 
overal hingen vlaggen ‘Muzee moet 
blijven’, ook aan onze gevel thuis. We 
spraken ins bij raadsvergaderingen en 
bijna 10.000 petities werden door 
Scheveningers en mensen buiten 
Scheveningen getekend. Het heeft ge-
werkt, Muzee blijft open! Ook de ten-
der voor het Cultuuranker op Scheve-
ningen is gewonnen door Muzee. Op 
die manier ontstaat een ijzersterke 
combinatie. 

Het Muzee is de ‘huiskamer’ van 
Scheveningen en vertelt het verhaal van 
het vissersdorp en de badplaats. Onder 
haar vrijwilligers zijn nog veel mannen 
die zelf hebben gevaren op de vissers-
schepen. Zij vertellen altijd met hart en 
ziel over hun tijd op zee. Dat is dan ook 
het onderwerp van de nieuwe tentoon-
stelling ‘Vissermannen’ die op vanaf 1 
september 2021 te bezoeken is. Dertien 
vissers vertellen, in gefilmde portret-
ten, over hun passie voor de zee. Deze 
portretten worden geïllustreerd met 
objecten uit de collectie. De museale 
functie wordt meer geïntegreerd met 
de cultuurankerfunctie. Buurtgenoten 
worden uitgenodigd om mee te denken 
en te doen met het organiseren van 
concerten, tentoonstellingen en work-
shops. Muzee heeft hiervoor speciaal 
een cultuurparticipatie medewerker 
aangesteld. Onlangs is Tamara Peers 
benoemd tot directeur van Muzee, met 
haar komt verjonging in het museum. 
Haar taak is om het verhaal van 
Scheveningen breed onder de aandacht 
te brengen door in te spelen op de actu-
aliteiten en hiermee de plannen van 
Muzee toekomstbestendig te maken. 
Binnenkort start de eerste Zeekids 
Kinderraad waarmee Muzee luistert 
naar de stem van de nieuwe generatie. 
Een nieuwe koers, recht zo die gaat! 

Jan en ik hebben verder ook gesproken 
over het feit dat het Muzee nu al lang 
gesloten is. Zoals Jan zegt: ‘Op financi-
eel gebied moet Muzee zeer scherp aan 
de wind varen.’ De grote vraag is of 
Muzee na een heropening voldoende 
bezoekers zal kunnen trekken. Daarom 
zijn wij, de SDMS, druk doende met een 
plan om mensen te benaderen in het 
kader van legaten, en ook voor bruikle-
nen. Tevens werken wij aan een plan 
hoe wij jonge gezinnen/families op 
Scheveningen kunnen benaderen.  

Ik ben zelf al een tijdje vrijwilliger in 
Muzee, als gastvrouw. Ik werk dan 
samen met de suppoost, vaak een voor-
malige visser die prachtig kan vertellen 
over zijn avonturen op zee, Frederique 
achter de kassa en Jelle als achter-
wacht. Daarnaast bemoei ik mij met de 
schilderijencollectie en het (opschonen 

van het) depot. Natuurlijk was ik be-
trokken bij de aankoop, met deskun-
dige hulp van Jim van der Meer Mohr 
en donaties van fondsen en de SDMS, 
van een prachtig schilderij van Isaac 
Israels, ‘Twee vissersvrouwen’. Muzee 
zoekt altijd nieuwe vrijwilligers, u kunt 
zich hiervoor aanmelden op info@
muzee.nl. 

Muzee wordt tevens te rade gestaan 
door de Vrienden van Muzee en het be-
stuur van de stichting Muzee. Wijkbe-
woner Henk Grootveld is hiervan jaren 
voorzitter geweest. Meer informatie op 
www.muzeescheveningen.nl, 
Neptunusstraat 90-92, Den Haag.

Panorama van Scheveningen
Van Muzee is het een kleine fietstocht 
naar het Panorama van Scheveningen, 
door H.W. Mesdag en vrienden geschil-
derd in 1881, nu 140 jaar geleden. Ter 
gelegenheid daarvan is er een tentoon-
stelling en begeleidend boek, met de 
titel ‘De schilders van het Panorama 
van Scheveningen’. Mesdag schilderde 
het enorme doek in een paar maanden, 
het jaar daarvoor had hij op locatie, het 
Seinpostduin, vele schetsboekjes vol 
getekend. In het boek wordt veel aan-
dacht gegeven aan Sientje Mesdag-van 
Houten, de vrouw van. Door onderzoek 
is gebleken dat zij vooral het duinland-
schap op het enorme doek heeft 
geschilderd. 

‘De schilders van het Panorama van 
Scheveningen’, redactie Suzanne Veldink & Laura 
Prins, Scriptum Art/Museum Panorama Mesdag 
2021, ISBN 97894 6319 024, € 29,95. Tevens 
verscheen een luxe gouden boekje, ‘Aap en Mol 
in Museum Panorama Mesdag’, Gitte Spee, 
Rubinstein 2021, ISBN 97890 4762 8576, € 7,99.
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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  

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

Evita Zorg zoekt
huishoudelijk verzorgenden/ 
begeleiders 4-32 uur per week

Evita Zorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie in 
Benoordenhout waar klanten ondersteund worden door 
een vast team van zorgverleners, die hen in staat stellen 
zolang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te 
blijven wonen. Als huishoudelijk verzorgende en/of 
begeleider ondersteun je klanten met het huishouden, 
haal je eventueel boodschappen en heb je tijd voor een 
kop ko�  e en een goed gesprek.

Switchen naar de zorg of een bijbaan 
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die met passie voor 
ouderen liefdevolle zorg willen bieden. Denk je al langer 
aan een switch naar de thuiszorg, iets voor een ander 
willen betekenen of zoek je een leuke bijbaan? Neem dan 
contact met ons op!

Interesse? 
Bel met de afdeling HR van Evita Zorg
070-3141605 en vraag naar Nikki Goedemondt
of mail naar werken@evitazorg.nl

Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ  Den Haag  |  t 070-314 16 00
www.evitazorg.nl
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Sara Vrugt heeft wederom een prach-
tige installatie gemaakt: ‘Honderd-
duizend bomen en een bos van draad’. 
Zodra de musea open gaan, is het ge-
borduurde bos te zien in Panorama 
Mesdag. De bijbehorende leporello, met 
uitleg van het project waar vele (1278!) 
vrijwilligers een jaar lang blaadjes, 
bomen en teksten borduurden, kost 
€ 22,50 (inclusief een aantal kunst-
kaarten). honderdduizendbomen.nl. 

Zilverkunst
Nog meer kunst maar dan van een ge-
heel andere orde vinden we in het boek 
‘Jan van Nouhuys Zilverkunst/Silver 
art, grondlegger van de hedendaagse 
zilverkunst’. Veertig jaar geleden ont-
moette ik Jan toen hij als restauratiezil-
versmid werkte bij ‘meneer Burnier’ 
aan het Westeinde. Jan restaureerde 
ook voor Abraham Aardewerk, de anti-
quair en zilverspecialist die zich tien 
jaar daarvoor had gevestigd aan de Jan 
van Nassaustraat. Bram Aardewerk is 
heel belangrijk geweest voor Jan van 
Nouhuys; hij was één van de eerste 
verzamelaars van zijn werk. Hij toonde 
zelfs een van Van Nouhuys aange-
kochte kan in het tv-programma 
‘Tussen Kunst en Kitsch’, hij noemde 
het zijn lievelingsstuk. 

‘Jan van Nouhuys, Zilverkunst, Marc 
Couwenbergh, Pictures Publishers 2021, ISBN 
97894 92576 361, € 29,95.

Blad
Marthe Fuld schreef een mooie dicht-
bundel, ‘Blad’. Van de knop die de belofte 
van blad inhoudt tot het poeder waartoe 
de afgevallen blaadjes na afloop trans-
formeren, het bladgoud dat langzaam 
wegslijt, het dienblad met de glazen, het 
blad dat je leest en andere verschijnings-
vormen van het woord blad. 

‘Blad, gedichten, illustraties’, Marthe Fuld, ISBN 
97894 6435 0951, € 17,95

Voorhout Monumentaal 2021
Voorhout Monumentaal 2021 is de titel 
van de beeldententoonstelling, georga-
niseerd door Pulchri Studio. Vele beel-
dhouwers laten hun werken buiten 
zien, maar ook in het gebouw en de 
tuin van Pulchri. Tevens zijn er solo- en 
groepstentoonstellingen. Zo heeft Eppe 
de Haan (oud-tekenleraar Nederlands 
Lyceum) een solotentoonstelling, deze 
is in Pulchri te zien van 27 juni tot en 
met 18 juli 2021. 

Willemien de Vlieger-Moll

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
IN DE PAARDENBERG IN 

TRANSVAAL

De Duinzichtkerk gaat weer 
inzamelen voor de Voedselbank 
en betrekt daar graag de buurt 
bij. Wat is er nodig? Rijst, pasta, 

houdbaar boterhambeleg 
(= hagelslag, chocopasta, etc.), 

verzorgingsproducten en 
wasmiddelen. Wanneer? Op de 

zaterdagochtenden 19 en 26 juni 
2021, tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Waar? Inleveren kan bij de tent 

op het plein van de 
Duinzichtkerk, Van 

Hogenhoucklaan 89. Alvast veel 
dank en tot ziens! 

‘Wijnkan’, Jan van Nouhuys 1988, 
foto Fred Weegenaar
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International Corner
In the June issue of last year, just as we 
were coming out of the first Covid 
lockdown, I wrote about all the disco-
veries I had made by walking in the va-
rious, beautiful Hague parks, woods 
and dunes. That activity has continued 
until present day, albeit more afield 
from The Hague, but I am still walking, 
I am still biking and I am still finding 
new places to explore, all within half 
an hour of The Hague. 

Meet Matt Sharp
I also recently met an expat living here 
in the Benoordenhout, who has always 
found nature so inspiring, delightful 
and fun that he has made his career out 
of working in landscaping. Meet Matt 
Sharp, a New Zealander by birth, but 
raised in England from the age of five. 
He studied Horticulture and Garden 
Design in the UK, which he found was a 
trade that travelled easily. This wan-
derlust took him back to New Zealand, 
Australia and various places in Europe. 
I lost count at about 6+ countries that 
he had lived in.

After this adventurous time, Matt set-
tled back in London again and worked 
for an agency which supplied garden-
ers for various projects around the city. 
During this job he gained valuable ex-
periences in city gardens, which is 
pretty much what Benoordenhout gar-
dens are. But also during this period, 
he had two unusual assignments. One 
was to tend to the gardens of the pal-
ace belonging to the Sultan of Oman, si-
tuated right outside Paris. Matt would 
fly over from London and work there 
with a British crew.

His other project, which provided an-
other aspect to gardening was working 
on the set of the third Harry Potter 
movie: The Prisoner of Askaban, which 
was released in 2004. To those who 
have seen these movies, you will re-
member that there was quite a lot of 
moss involved! Matt’s job was first to 
cover the whole set with moss and 
other greens. But once created, 
between takes, Matt was told to ‘fluff 
up the moss’ to remove the footprints. 
That did mean, however, that he also 

got to experience moviemaking close 
at hand.

During this time, he met his wife, Mary 
Rose, who was living in Brighton. After 
their marriage, they decided in 2011 to 
rent out their home in Brighton and 
move to Portugal. Their son, William 
was born during this three-year stay 
there. They were then considering 
where to go next in Europe. The south-
western area of France was first on the 
list until a friend asked them to house- 
sit for a month in Amsterdam and this 
city won out over southern France. 
Because Mary Rose is a teacher, she 
was able to find work at an internation-
al school, but it was in The Hague, so 
Amsterdam was put on hold. This is 

how the family relocated from Portugal 
to the Benoordenhout in June 2014. 
Mary Rose is teaching arts and crafts at 
the Haagse School Vereniging and 
William attends school there as well. 

After spending the first two years look-
ing after their son and deciding at that 
moment, that as a family they would 
settle in the Netherlands for the fore-
seeable future, Matt decided to form 
his own gardening company, Sharp-
Scapes. In Matt’s words: “It was the ob-
vious career choice. Having worked for 
others, as well as for myself in the past, 
I decided to set up on my own. Den 
Haag is a very green city, and many 
properties have gardens. My time work-
ing in London was a great experience 
of working in city gardens.” Once he reg-
istered as an eenmanszaak (one-man 
business) with the Kamer van Koop-
handel, bought a van and tools, he was 
all set. When I asked him if he had to 
have any special permits (vergunning-
en), he replied that he had had to be 
careful that he was correctly registered 
as a tuinman (gardener), not as a tuin-
architect (landscaper), as that appa-
rently does require certain Dutch certi-
ficates. “It has taken time to find and 
establish solid relationships with sup-
pliers and my search for quality mate-
rials has taken me to some interesting 
parts of the country, as well as testing 
my Dutch”, which Matt calls a ‘work in 
progress’.

As usual with many of the people I have 
interviewed for these articles, I often 
close with a couple of standard ques-
tions. Here are Matt’s answers:

What is your favorite aspect of Dutch life? 
The pace of life. There is no ambiguity 
to life in the Netherlands – it is straight 
forward and so are the people.

What is your top tourist place in the 
world, Europe and/or the Netherlands? 
Besides the beautiful parks of the 
Benoordenhout, what is your next favo-
rite place to walk or bike? 
My favourite place in the world is the 
Pyrenees Orientales (Mediterranean 
side). I am passionate about history 
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and love to walk, so Den Haag provides 
plenty of places for me to indulge these 
pleasures. The dunes and the numer-
ous hidden bunkers throughout the 
Benoordenhout and the surrounding 
area are my favourite places to explore. 
I especially love bunker day!

And Matt’s advice to newcomers: 
It takes time to get to know a place, 
make friends and feel at home. But all 
of a sudden you wake up one day and 
realise that you know your neighbours 
and local shop keepers and that they 
know you… And it feels like you are 
part of something, but it takes time!

And he especially likes: 
The pace of life. There is no ambiguity 
to life in the Netherlands - it’s straight 
forward and so are the people.

Welcome to the Sharp family and suc-
cess with SharpScapes.

Atlantic Wall
Since Matt mentioned his ‘passion 
about history’ and I am writing this on 
May 4, which is Dodenherdenking, a 
time which annually commemorates all 
those who died during World War II 
and in subsequent military actions or 
skirmishes, some of my discoveries 
coincide with May 4th. The 5,000-kilo-
meter Atlantic Wall formed a large part 
of the defense system for the Germans 
and in many places in the area, one can 
still see remains of it. Living here in the 
Benoordenhout, you have probably al-
ready found the bunkers in Clingendael 
and the house on Ruychrocklaan built 
on a bunker.

But regularly more bunkers are being 
uncovered when an area is developed 
for housing or some other purpose. 
Several websites refer to places on the 
coast between Hoek van Holland and 
Noordwijk where one can view the 

remnants of the Atlantic Wall. And in 
the last years, several museums have 
been established at these places as 
well as biking or walking routes. 

All the walking routes are not necessar-
ily in the dunes, but also there is one in 
The Hague itself, which runs from 
Madurodam to the Goudsbloemlaan in 
the Bomen- en Bloemenbuurt. For in-
formation in English and a map, go to 
the website atlantikwalldenhaag.nl/en.

Happy walking and a safe summer to 
all, 

Georgia Regnault
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Calling all internationals!
Don’t forget to complete the Gemeente’s survey
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Thuisin Briedé  Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat), Den Haag    (070) 383 82 75   www.briede.nl

Briedé

Tijd voor een 
zomers tintje  
op je muur?
Zoek dan één van onze LOOKin® kleuren uit! 
Haal nu de LOOKin® kleurenkaart gratis op in onze winkel of 
mail ons je adres en we sturen ‘m op!’

Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

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

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

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

echt blij van wordt!
www.estata.nl
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Arnoud baron Van Brienen van de 
Hooge Lindt trouwde in 1865 met 
Mary Louisa Ottolina Niagara baro-
nesse Van Tuyll van Serooskerken. Zij 
was de dochter van de oprichter van 
Billiton, Vincent van Tuyll, die ge-
trouwd was met upper class lady 
Charlotte Mansfield. Als je in die krin-
gen verkeerde, keken Engelsen auto-
matisch een tikje neer op de rest van 
de wereld. Het Verenigd Koninkrijk 
bezat immers de halve aardkloot. 
Keizer Wilhelm placht zich flink te er-
geren aan die hoogmoedige attitude als 
hij bij zijn oom en tante in Buckingham 
Palace op bezoek was. Daarom liet hij 
een jacht bouwen dat groter was dan 
dat van het Engelse vorstenhuis en hij 
had er in 1914 geen enkel probleem 
mee om ook tegen Engeland oorlog te 
voeren.

Je krijgt de indruk dat Arnoud net als 
Wilhelm gevoelig was voor die sfeer als 
hij in Engeland vertoefde. Hij wilde 
laten zien dat hij ook in Nederland een 
op de Britse leest geschoeid landgoed 
kon beheren. Men had hem bovendien 
uitgelegd dat het beoefenen van sport 
een belangrijk onderdeel uitmaakte 
van de opvoeding op de kostscholen. 
Daar kweekte je wereldleiders mee. Zo 
leerde je verliezen, maar vooral te win-
nen. Voetbal en cricket waren in de jaren 
1880 ook in Nederland populair aan het 
worden. Sport had de toekomst. 

Om aan zijn Britse familie te laten zien 
dat hij er echt bij hoorde, nodigde hij 
vanaf 1882 een Engels touringteam uit 
om tegen een samengesteld Nederlands 
team uit te komen. Engelse cricketers 
wilden maar al te graag de trip onder-
nemen als de gastheer een goede kok 
in dienst had en de wijnkelder uit-
puilde van de beste Bourgognes. Deze 
ontmoetingen groeiden al snel uit tot 
de ‘Clingendael cricketweek’. Na elke 
wedstrijddag trokken de deelnemers 
zich een korte tijd terug in hun logeer-
verblijf om te werken aan hun optre-
den. Tijdens de uitvoerige borrel en de 

copieuze maaltijd werden de gedichten 
voorgelezen en liederen gezongen, 
waarbij het de bedoeling was de spot 
te drijven met de eigen en andermans 
prestaties. Actueel cabaret dus.

In 1891 mocht de vers benoemde voor-
zitter van de cricketbond het vader-
landse team samenstellen. Die eer viel 
de onvermijdelijke Pim Mulier, de grote 
sportpionier, ten deel die in bijna alle 
sporten zijn neus liet zien, minimaal 
als organisator. Arthur Conan Doyle 
maakte toen deel uit van het team van 
de gasten, de Rambling Britons. 
Arnouds dochter, die zich later freule 
Daisy zou laten noemen, maar toen nog 
door het leven ging als Madzy, de af-
korting van Marguerite, functioneerde 
als scorer.

Op een avond, na het diner, wilde 
Conan Doyle nog het Haagse nachtle-
ven in. Mulier nam hem op sleeptouw 
en toog naar Sociëteit De Witte. Dat 
vond Conan Doyle maar een saaie om-
geving. Was er niet was avontuurlijkers 
te vinden in darkest The Hague? Mulier 
vroeg raad aan de gerant. Die wist wel 
een paar obscure kroegen in de omge-

ving van het Spuikwartier. Daar togen 
beide chique geklede heren naar toe. 
Mulier, die tenger van stuk was, hield 
zich wat op de achtergrond. Conan 
Doyle keek uitdagend naar de werklie-
den die hun weekloon stonden te ver-
drinken. Dat werd een stevige matpar-
tij, tot grote vreugde van de Engelsman. 
Diep in de nacht keerde hij met een 
‘vertramponeerde’ hoge hoed terug bij 
het stadsverblijf van de baron dat nu 
Hotel Des Indes is.

De Clingendael cricketweek werd voor 
de laatste keer gehouden in 1902. De 
gezondheid van baron Arnoud liep 
terug. Hij overleed een jaar later. Freule 
Daisy liet het daarbij. Zij was gegrepen 
door de golfsport en werd de eerste 
golfkampioene van Nederland. Logisch 
als op je eigen landgoed de eerste golf-
club van Nederland is opgericht…

Theo Bollerman
Theo Bollerman is auteur van de boe-
ken over de Haagse sportgeschiedenis 
’Sportstad Den Haag, al eeuwen onver-
slaanbaar’ deel 1 en deel 2.

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXXV
Country Club Cricket op Clingendael

Conan Doyle met Cricketbat



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 202148



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 202149

Sporten en bewegen is goed voor ieder-
een, ook op oudere leeftijd. Samen bewe-
gen helpt u om �it te blijven, een goede 
conditie te behouden en u lichamelijk en 
mentaal �itter te voelen. Ook verlaagt het 
de kans op (chronische) ziektes. Daarom 
is Voor Welzijn in samenwerking met 
buurtsportcoach Casy de ‘Vitality Club’ in 
het Benoordenhout gestart. Op 10 maart 
is de eerste Vitality Club van start gegaan. 
Met een groep bewegen in de buurt. Een 
uurtje – coronaproof – de spieren losma-
ken. Er blijkt grote behoefte aan.

Op veilige afstand van elkaar sporten de 
dames en heren in groepjes elke woens-
dag van 10:30-11:30 uur. ‘Mensen heb-
ben in deze moeilijke tijd behoefte even 
eruit te zijn, te bewegen en anderen te 
ontmoeten’, aldus Casy.

Inmiddels bestaat de groep in Benoor-
denhout uit 20 dames en heren. ‘Met 
iedere deelnemer is er eerst een ge-
sprek zegt Casy. ‘Ik wil de mensen leren 
kennen, weten hoe hun conditie is en 
welke sport of activiteit ze graag willen 
doen. Als iemand een paar keer weg-
blijft, neem ik contact op.’

De oefeningen sluiten aan bij huis-, tuin- 
en keukenbewegingen. Casy: ‘Denk aan 
bukken, traplopen, stofzuigen, alles 
waar je soepele spieren en gewrichten 

goed bij kunt gebruiken. Deelnemers 
merken het verschil. Hun conditie gaat 
vooruit en ze voelen zich �itter.’

U bent altijd welkom om een keer mee 
te doen. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Voor meer informatie of om 
zich aan te melden kunt u contact op-
nemen met  Casy El Bouhnani:
06 226 204 42
casy@buurtsportcoachdenhaag.nl

of met ouderenconsulent Daisy Krom-
menhoek:
06 427 089  56
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl.

Locatie: hoofdingang Clingendael aan de 
Wassenaarseweg (veld aan uw linker-
hand)

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Het is een plek 
om lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de informele bijeenkomsten krijg je informatie over dementie en kun je jouw 

ideeën en ervaringen delen. 

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen. Voel je welkom en neem 
vooral iemand mee. Dat kan jouw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid. Elke tweede woensdag 

van de maand vindt het café in Wijkcentrum Mariahoeve plaats (Ivoorhorst 155, 2592TH). Inloop vanaf 19.00 uur. 
Het programma start om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Activiteiten
Vitality Club Benoordenhout groot succes! 
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.
Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902 | Alislam.org | Islamnu.nl

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

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

Bodyshape / BBB / Pilates / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 202151

Iedere eerste zondag van de maand 
wordt bij Evita Lokaal een ontbijt aange-
boden aan senioren uit het Benoor-
denhout. Dit ontbijt geeft de gelegenheid 
om samen te komen, nieuwe mensen te 
leren kennen en te genieten van een heer-
lijk zondags ontbijt. Kosten hiervoor zijn 
€ 7,50. Het zondags ontbijt wordt geïniti-
eerd en opgezet in samenwerking met 
Voor Welzijn. Inloop is vanaf 9.45 uur. Het 
ontbijt is van 10.00 - 11.30 uur. Neem uw 
vriend/vriendin, buurman of buurvrouw 
mee en start de zondag gezellig samen 
met buurtgenoten! U dient zich een week 
van tevoren op te geven voor dit ontbijt. 
Dit kan telefonisch bij Evita Lokaal, 070 
314 16 06, of per mail: info@evitalokaal.
nl. Data komende maanden: 4 juli, 1 au-
gustus, 5 september.

Dagbesteding in het Evita Lokaal 
Evita verzorgt op maandag, dinsdag, don-
derdag en zaterdag dagbesteding voor 
mensen met regieverlies en/of cogni-
tieve achteruitgang. Dagbesteding is er 
voor mensen waarvoor het moeilijker is 
geworden om activiteiten te onderne-
men en die daardoor weinig sociale con-
tacten hebben. Deelnemers ervaren een 
zinvolle daginvulling en sociale betrok-
kenheid. Dagbesteding kan ertoe bijdra-
gen dat mensen langer thuis kunnen 
blijven wonen, mede doordat de mantel-
zorger ruimte en tijd voor zichzelf heeft. 
Bij Evita kan dagbesteding en de daarbij 
behorende mantelzorgondersteuning in-
gezet worden als onderdeel van het to-
tale zorgpakket. 

Dagbesteding kan op de volgende ma-
nieren ge�inancierd worden:
• Particulier of vanuit PGB.
• Vanuit de Wet Maatschappelijke 
ondersteuning of een Wet 
Langdurige Zorg indicatie.

Wilt u meer informatie of iets overleg-
gen? Dan kunt u contact opnemen met 

het Evita Lokaal via 070 314 16 06 of 
info@evitalokaal.nl.

Werk aan uw vitaliteit 
met Tai Ji-Qi Gong
Vanaf dinsdag 1 juni starten we weer in 
samenwerking met Frenk Butters Ruben 
met Tai Ji - Qi Gong lessen. Tai Ji  en Qi 
Gong zijn eeuwenoude Chinese marti-
ale bewegingskunsten, gezondheids-, 
ademhalings- en energieoefeningen. 
Deze oefeningen geven meer energie 
en ontspanning, versterken de weer-
stand, hebben een positieve uitwerking 
op de bloedsomloop en spijsvertering 
en zorgen voor behoud van soepele ge-
wrichten en spieren. Gezien de ruime 
ervaring van Frenk en het feit dat er 
met een kleine groep wordt gewerkt, 
zijn deze rustige bewegingslessen ui-
termate geschikt voor 60-plussers, als-
ook voor mensen met lichte even-
wichtsproblemen. De lessen worden 
gegeven op dinsdag van 16.00 - 17.00 
uur in het Evita Lokaal of bij mooi weer 
in het park. De lessen kosten € 10,00 
per keer. Aanmelden: 070 314 16 06 of 
info@evitalokaal.nl.

Gezamenlijk ontbijten op 
zondagochtend in het Benoordenhout

   © www.frepik.com
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Gevraagd: LP Collecties!
Grammofoonplaten verzamelingen uit de periode 1950 tot 

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

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

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

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

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

 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Miek van Slooten, ik ben kindercoach en ik heb sinds 5 jaar mijn eigen prak jk in Den Haag.  
Ook ben ik moeder van 4 kinderen in de lee ijd van 12 tot 18 jaar. Mijn werk als kindercoach houdt in dat ik 
in samenwerking met ouders en leerkrachten een brug vorm om kinderen te helpen zich krach ger te uiten.  
De lee ijd van deze kinderen loopt van 6 t/m 18 jaar. De kinderen doorlopen een kortdurend traject van 3 à 4 maanden, 
waarin in 6 sessies diverse thema’s worden behandeld. Het doel waar we naartoe werken, is het kind van binnenuit 
krach ger en weerbaarder te maken. 

Waarom Me ajikindercoach? 
Ik bied maatwerk. Wat ik vaak van ouders teruggekoppeld krijg, is dat zij blij en opgelucht zijn dat hun kind zijn eigen weg 
hee  gevonden en weer lekker in zijn vel zit. Ik vind het belangrijk dat kinderen in hun jeugd hun authen eke kracht leren 
aanboren. Voor cogni eve kennis gaan ze naar school en voor sport gaan ze naar de sportvereniging. Echter, zelfre ec e en
zel ennis zijn net zo belangrijk voor een goede basis voor later. Sociaal-emo onele vaardigheden blijven al jd van groot 
belang. Ik kan het ouders en leerkrachten makkelijker maken door de kinderen de tools te geven om zichzelf te helpen. 
Vaak is er weinig voor nodig om tot heldere inzichten te komen en oude patronen te doorbreken, waardoor het kind beter 
in zijn vel komt te zi en en dus ook makkelijker leert.1 Hierdoor kunnen ouders en leerkrachten zich weer meer gaan 
richten op de leuke kanten van hun ouderrol resp. onderwijstaken. 

Werkvormen 
De diverse werkvormen die ik hanteer, afgewisseld met elementen van mindfulness, zijn: 
- Kringgesprek 
- Visualisa es 
- Spel en beweging  
- Ademhalingstechnieken 

Contact 
Nieuwsgierig? U kunt mij bereiken via: 
 
E-mail:  info@me ajikindercoach.nl 
Website:  www.me ajikindercoach.nl 
Telefoon:  06-45444629 
Pra jkadres:     Wassenaarseweg 32, 2596 CJ Den Haag 

Ik kom graag eens bij u langs, thuis of op school, om u te laten kennismaken met de tools die ieder kind in zichzelf kan 
ontdekken - uw kinderen dus ook! Maar ook op mijn pra jkadres bent u van harte welkom. Bel gerust… 
Graag tot ziens! 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

mr M. J. van Slooten - van Nieuwkuyk 
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Mettaji Kindercoach 
voor kids, jongeren en ouders

“Kids krachtig weerbaar van binnenuit”

• te weinig zelfvertrouwen • add / adhd • ass • school-/ studiestress 
• hoogsensitiviteit • buitengesloten/pesten

• scheiding • rouw en verlies

Miek van Nieuwkuyk 
Raamweg 4 | 2596 HL Den Haag | 06-45 44 46 29

Raamweg 7  |  2596 HL Den Haag
06 - 12 22 64 55 (Ciska)  |  06 - 20 67 52 30 (Arnout)

WWW.DELEERSCHOOL.EU

HUISWERKBEGELEIDING  |  REMEDIAL TEACHING
BIJLES  |  EXAMENTRAINING

WIENS NIEUWSGIERIGHEID EN PLEZIER
WORDT GEWEKT, LEERT VANZELF!

Bruusk Architecten B.V.
Wassenaarseweg 20 ‘Cultura’
2596 CH Den Haag

www.bruuskarchitecten.nl
info@bruuskarchitecten.nl
070 208 90 90
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Wit is aan zet. Op elegante wijze verovert hij winnend materiaal. 

Oplossing probleem 170: 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 (2… dxc3ep 3.Lxc3 
en de zwarte pion kan niet meer promoveren) 3.Kb7! a1D (3… Kb4 
4.Lxd4 en wint) 4.Le7mat.  Uit een studie van Leonid Kubbel 
(1891-1942)

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

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

Schaakprobleem 171                                              Schaakclub Benoordenhout
 

Schaakprobleem 171 
XABCDEFGHY 
8-+-+r+k+( 
7+-+-+pzpp' 
6r+q+-sn-+& 
5zp-zpNsnQ+-% 
4PzpP+P+-+$ 
3+P+-+-tR-# 
2-+L+-+PzP" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 
Wit is aan zet. Op elegante wijze verovert hij winnend materiaal. 
 
Oplossing probleem 170: 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 (2… dxc3ep 3.Lxc3 en de 
zwarte pion kan niet meer promoveren) 3.Kb7! a1D (3… Kb4 4.Lxd4 en wint) 
4.Le7mat.  Uit een studie van Leonid Kubbel (1891-1942) 
 
 
 

   © www.frepik.com
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Wijkvereniging Benoordenhout
Bisschopstraat 5 - 2596 - XH Den Haag
Website www.wvbn.nl
Twitter @wvbn.nl
Facebook facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout
Bankgegevens NL34INGB0003804427 - t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh
voorzitter@wvbn.nl

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

Commissie Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Verkeer en Vervoer 
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

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

Cultuur en Expats
Willeke Richel 
joe@wvbn.nl

Evenementen
Virginia van Gessel Oliveira
evenementen@wvbn.nl

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

Ouderen
Vacature 
joe@wvbn.nl

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

Buurtpreventie WhatsApp
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

St. DuurSaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven, voorzitter
www.duursaambenoordenhout.nl

Vrijwilliger worden 
Mail naar vrijwilligers@wvbn.nl

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

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

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

Buurthuis B’Noord 
Bisschopstraat 5   
Beheerder: Bart Weijman
Reserveringen 06 - 531 41 255 
of info@bnoord.nl
www.bnoord.nl

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

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag
070 - 14 070
www.denhaag.nl

Welzijnsorganisatie Voor Welzijn
Voor informatie en gratis advies over 
werk, inkomen, zorg, participatie en 
welzijn. Spreekuur elke dinsdag van 
10.00 - 12.00 uur in B'Noord, 
Bisschopstraat 5. Voor een afspraak 
bel 070 - 205 25 44 of mail: spreekuur.
benoordenhout@voorwelzijn.nl
Op andere dagen: 070 - 205 24 50

Ouderenconsulent Benoordenhout   
Wijkcentrum Bezuidenhout
Voor Welzijn 070 - 205 25 60
www.voorwelzijn.nl
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl

Telefooncirkel 55+
Joannemie van Dijk
j.vandijk@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur:
070 - 347 74 98

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

De Luisterlijn
070 - 345 45 00   www.deluisterlijn.nl

Jongerenhulp 
Gratis jongerenhulp 
www.jongerenhulponline.nl

Buurthuis van de Toekomst
Evita Lokaal - Van Alkemadelaan 309A     
2597 AJ Den Haag - 070 - 314 16 06    
info@evitalokaal.nl

HDM Buurthuis van de Toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag - 070 - 324 13 53
buurthuis@hdmonline.nl

Buurtbibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin
Goetlijfstraat 5, 070 - 754 05 55
Open op ma-, wo-, en vrijdag
van 14.00 - 17.00 uur

Den Haag Doet Burenhulp
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
www.denhaagdoetburenhulp.nl 

Boodschappen 
begeleidingsdienst(BBD)
070 - 364 66 61   www.bbddenhaag.nl

De Zonnebloem Haagse Hout
Coenraad Vrouwenvelder
070 - 365 54 58

Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer - politie - ambulance

Politie
Bureau Overbosch - 0900 - 8844
Vlaskamp 1 2592  - AA Den Haag
Wijkagent: de heer Peter Hoogeveen
peter.hoogeveen@politie.nl

Klachten overlast
070 - 353 58 56

Huisarts nacht/weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het week-
end en op erkende feestdagen.
SMASH 070 - 346 96 69

Dierenambulance Den Haag 
070 - 328 28 28 
‘s Nachts alleen voor spoedgevallen
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Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag, telefoon +31 (0)70 314 30 00, www.beeuwkes.nl

BEEUWKES MAKELAARDIJ IS DE EXPERT 
VOOR AAN- EN VERKOOP, TAXATIES, VERHUUR, 

VASTGOEDBEHEER EN CONSULTANCY.

WIJ ZIJN ER TROTS OP DAT ONS TEAM 
SEDERT 1922 DESKUNDIGHEID EN 

ACCURATESSE BIEDT MET OPTIMALE SERVICE 
EN PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING.

DE COMPLEXITEIT BIJ DE AAN- OF VERKOOP 
VAN UW WONING OF APPARTEMENT IS BIJ ONS 

TEAM IN GOEDE HANDEN.



Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

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

Het is tijd voor expertise.

Irma Postma

Nicole Vrolijk

Monique Muller
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