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Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen? 
Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u het "Promotiepakket" t.w.v. € 450,00 kado!

Uw huis verkopen? Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!
Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop en verhuur van woningen in Den Haag e.o. 

In onze dienstverlening streven wij naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. 

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

Vrijblijvend advies
Woningopname & verkoopplan
Volledige presentatie
Bezichtigingen & biedingen
Verkoop & afronding
Inspectie en notaris

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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WIJKBLAD
 BENOORDENHOUT

Beste buurtgenoten,

‘Beams of hope’ was de titel van de lichtshow boven het Benoorden-
hout op oudejaarsavond. De voorzitter spreekt in zijn column over 
2021 als ‘het jaar van de hoop’. En wie hoopt er niet op een jaar dat ons 
zal bevrijden van de ketenen van corona? Intussen zitten we op het 
moment van schrijven (eind januari) nog steeds in lockdown, compleet 
met avondklok. Onze fotograaf maakte een bijzondere reportage over 
de impact op onze wijk: gesloten winkels in de Van Hoytemastraat, 
kaarsjes op het kerkplein en hondenuitlaters in stille donkere straten. 

In dit nummer komen verder een aantal Benoordenhouters aan het 
woord: in de nieuwe rubriek ‘Ons verhaal’ interviewt Eduard Nandelall 
bekende en minder bekende wijkgenoten, te beginnen met buurvrouw 
Marleen. Ook gingen we in gesprek met dominee Ad van Nieuwpoort 
en met de mensen achter de vernieuwde website van de wijkvereni-
ging. En weet u wat de VROM-weide is, of wat team Grijpgraag doet? U 
vindt het allemaal in deze editie.

Dan nog even het volgende: regelmatig krijgen we meldingen van wijk-
genoten over ‘rondslingerende’ dozen met wijkbladen. Er zijn zelfs 
wijkbewoners die – met de beste bedoelingen – dozen meenemen naar 
huis. Deze dozen worden voor de bezorging juist opzettelijk verspreid 
over de wijk. Met een busje worden ze op strategische punten neerge-
zet en daarna ‘uitgelopen’. Een bezorger kan immers niet met een sta-
pel dozen op zijn rug door de straten. Laat deze dozen dus gerust staan, 
dan kunnen de bezorgers hun werk doen. En heeft u het wijkblad niet 
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar missionmail@mail.com.

Ik wens u veel leesplezier toe en – voor alles – courage in deze karige 
tijden.

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt

huis aan huis in de wijk bezorgd
  

Oplage ca. 9.300 ex.

Abonnement 
6 nummers per kalenderjaar € 30,- 

IBAN  NL34 INGB 000380 4427  
voor een abonnement mail naar 

Mirjam Kroemer - mirjam.kroemer@wvbn.nl
    

Advertenties 
voor tarieven en afmetingen mail naar 

Mirjam Kroemer - mirjam.kroemer@wvbn.nl

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

   
   Benoordenhoutjes 

€ 50,- voor maximaal 30 woorden

Deadline advertenties en kopij
wijkblad nr. 2 - 1 maart 2021

verspreiding - medio april 2021

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
Georgia Regnault
Barbara Verloop

Willemien de Vlieger-Moll

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Bezorging 
Mission Mail

Wijkblad niet ontvangen?
missionmail@mail.com

Disclaimer
Het Wijkblad heeft getracht alle rechthebbenden 
te achterhalen. Indien iemand desondanks meent 
rechten te kunnen doen gelden, dan kan hij of zij 

contact opnemen met de hoofdredacteur.

    
Omslagfoto

070fotograaf.nl
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

Het komt in de beste families voor: 
U gaat uit elkaar of krijgt onmin over de erfenis 

Voorkom een vechtscheiding of een slepende familie-
kwestie. Zorg voor een duurzame oplossing, waarbij uw 
belang gediend wordt.
Wij kunnen u als mediator, overlegscheidingsadvocaat of 
procesadvocaat begeleiden bij:

• Echtscheiding en beëindiging samenleving
• Alimentatiekwesties
• Omgang kinderen, opstellen van ouderschaps-
               plan
• Verdeling huwelijksvermogen
• Afwikkeling huwelijksvoorwaarden (ook voor
               ondernemers)
• Erfrecht

Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit. 
Wij realiseren het beste resultaat met oog voor de 

menselijke maat.

Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

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

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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De regering, het OMT, het CBS, de koer-
sen: alles en iedereen wijst er bij het 
begin van het jaar op dat het de goede 
kant op zal gaan. In 2021 komen we er 
weer bovenop is de boodschap. Maar 
waar hopen wij op in onze wijk? Beter 
OV en een bibliotheek? Minder megalo-
mane nieuwbouw? Evenredig verdeelde 
overlast door het Malieveld over de 
stad? Gezondheidszorg die rekening 
houdt met de samenstelling van onze 
wijk? De start van de verbouwing van 
winkelcentrum Duinzigt? Zo kan ik nog 
wel een tijdje doorgaan. De wijkvereni-
ging blijft zich inzetten om het belang 
van de wijk zo goed mogelijk te beharti-
gen en we werken hard aan de voort-
gang op al die dossiers. We gaan het 
zien.

Is 2021 dan wel het jaar van hoop? Als 
we het bovenstaande lijstje doorne-
men, kun je je afvragen wat het groot-
ste probleem is. Tijdens gesprekken 
met wijkgenoten komt toch steeds naar 
voren dat het grootste gemis het gebrek 
aan persoonlijk contact is. Waar wij het 
meest onder lijden, is het niet samen 
kunnen zijn met onze familie, vrienden 
en collega’s. Dat persoonlijke contact 
hebben we nodig als we opgewekt zijn, 
maar ook als we erdoorheen zitten. We 
hebben een gevoel van verbondenheid 
nodig om tegenslag te verwerken en 
ook simpelweg om onze problemen op 
te lossen. Er zijn onheilsprofeten die 
narigheid voorzien in 2021 en hoewel 

de vooruitzichten hoopgevend zijn, is 
dat geen garantie dat er geen onver-
wachte gebeurtenissen zullen plaats-
vinden. Het is echter een gegeven dat 
we het virus gaan overwinnen en dan 
gaat de wereld er voor ons anders uit-
zien. Het moment gaat komen dat we 
weer contact met collega’s kunnen heb-
ben, dat we weer uit kunnen gaan, dat 
we weer samen kunnen zingen, dat ons 
perspectief ten positiever gekeerd zal 
worden. Gaat het lukken om elkaar 
weer te zien en te spreken tijdens onze 
wijkborrel op Koningsdag? De vaccina-
tieschema’s stemmen niet hoopvol en 
april is waarschijnlijk te vroeg daarvoor. 

Virginia van Gessel, het bestuurslid met 
evenementen in haar portefeuille, heeft 
al getoond creatieve ideeën te hebben, 
zoals de alternatieve Sint Nicolaasviering 
en de lichtshow tijdens oud en nieuw. 
We zijn hoopvol gestemd dat zij en haar 
team ons zal verrassen met activiteiten 
die de verbondenheid in onze wijk ver-
groot en wie weet lukt het om nog dit 
jaar een wijkborrel te organiseren. 

Kortom, 2021 is toch het jaar van hoop 
want we hebben vooruitzicht op meer 
contact, meer verbinding en een beter 
perspectief. Gaan we een tweede Roaring 
Twenties beleven? We gaan het zien.

Chance Pennington de Jongh

Van de voorzitter
2021: het jaar van de hoop? 

 foto Esther Hessing
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Gemeenten hebben een wettelijke zorg-
plicht om grondwateroverlast te voor-
komen of te beperken. De gemeente 
Den Haag heeft een Gemeentelijk Rio-
leringsplan (verder: GPR) voor 2021-
2025 opgesteld. De kern daarvan is 
dat, ondanks deze zorgplicht voor de 
hele stad, de gemeente een splitsing 
aanbrengt. Simpel gezegd: de ge-
meente hanteert een richtwaarde van 
70 cm standaard kruipruimte waarbij 
door de gemeente wordt ingegrepen 
bij grondwateroverlast. Dit betekent 
dat wijken op het veen wel worden ge-
holpen, maar die op het zand niet. De 
bewoners met een kruipruimte die die-
per is dan 70 cm moeten zichzelf red-
den. Dat betekent dat zijzelf moeten 
opdraaien voor de eventuele kosten als 
gevolg van het onderlopen van kelders 
en souterrains. Het risico voor bewo-
ners in wijken als het Benoordenhout 
neemt volgens het KNMI bovendien toe 
door klimaatverandering.
 
In allerlei vergelijkbare wijken is nu al 
sprake van grondwateroverlast. De Vo-

gelwijk ligt al jaren met de gemeente in 
de clinch over grondwateroverlast na 
een vernieuwing van de riolering. Na 
een arbitrageprocedure werden de Vo-
gelwijkers in het gelijk gesteld, maar de 
daarna door de gemeente getroffen 
maatregelen helpen vooralsnog onvol-
doende. Ook in wijken als Marlot en het 
Bezuidenhout zijn vele klachten over 
kelders, vocht in muren en schimmels. 

We hebben evenwel geen goed inzicht 
in hoe het met eventuele grondwater-
overlast is gesteld in onze wijk. Desal-
niettemin heeft ook onze wijkvereni-
ging zich bij de behandeling van het 
GPR in de commissie Leefomgeving op 
7 januari jl. per brief aan de leden van 
deze commissie uitgesproken tegen het 
voornemen de zorgplicht slechts in een 
deel van de stad te willen uitvoeren. 
Het is een vorm van discriminatie om 
alleen bij huizen met een kruipruimte 
van zeventig centimeter overlast te wil-
len tegengaan. Het is ook de vraag of 
deze splitsing wel uitvoerbaar is. Er 
zijn immers ook wijken met zowel hui-

zen met kruipruimtes van minder dan 
70 cm als huizen met kruipruimtes van 
meer dan 70 cm diep.
 
Bij de behandeling van het GPR stelde 
de verantwoordelijke wethouder Brede-
meijer dat het waterpeil van 70 cm ook 
in andere gemeenten geldt. Kortom, 
het ziet er vooralsnog niet naar uit dat 
het GPR wordt aangepast. Hij was wel 
bereid de termijn waarbij wordt inge-
grepen bij wateroverlast terug te bren-
gen van drie (!) naar waarschijnlijk één 
jaar. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de mate 
van grondwateroverlast in onze wijk, 
zou de RO-commissie het op prijs stel-
len wanneer bewoners laten weten of 
en zo ja, in welke mate men daar last 
van heeft. Dat kunt u doen door ons 
een e-mail te sturen op: ro@wvbn.nl.    

RO-commissie wijkvereniging

Ruimtelijke ordening
Gemeentelijk Rioleringsplan heeft 
ook negatieve gevolgen voor het Benoordenhout

   © www.frepik.com
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Conceptvisie wijkvereniging 
voor toekomst van het Bronovo 
Ziekenhuis
Het Haaglanden Medisch Centrum 
(HMC) heeft professionals en niet-pro-
fessionals in het Benoordenhout en 
Scheveningen gevraagd mee te denken 
over de toekomstige zorg in deze wij-
ken. Het HMC wil voor deze wijken een 
innovatief zorgconcept ontwikkelen 
met de juiste zorg op de juiste plaats. 
De Wijkvereniging Benoordenhout is 
ook hiervoor benaderd en deelt hierbij 
haar conceptvisie op hoofdlijnen. 

Centrale uitgangspunten 
voor de toekomstvisie
Aansluiten bij de demografische ken-
merken en trends
Om er maar een paar te noemen: de helft 
van de bevolking in het Benoordenhout is 
ouder dan 55 jaar. De wijken Benoor-
denhout en Scheveningen tellen de meeste 
ouderen. Maar de bevolking neemt ook 
toe. In 2030 is de bevolking van Den Haag 
met veertien procent toegenomen. 

De gezondheidszorg is er voor de be-
volking, niet omgekeerd
Het belang van de bevolking is belangrij-
ker dan de belangen van individuen, in-
stellingen, organisaties en projectontwik-
kelaars. De wijkbewoners staan centraal.

Toekomstige zorg moet reëel zijn 
De nog jaren aanhoudende tekorten 
aan (gespecialiseerde) zorgmedewer-
kers dwingen ons om met zorgideeën te 
komen die realistisch en haalbaar zijn. 

ICT is een hulpmiddel, niet de oplossing
Veel zorgvernieuwing (innovatie) is ge-
richt op ICT-contact met de patiënt. Vaak 
wordt echter uit het oog verloren, dat bij 
ouderen vaak het vermogen om ICT te 
gebruiken achteruitgaat, zelfs verdwijnt. 

Voorkomen is beter dan genezen
Preventieve gezondheidzorg verdient 
meer aandacht om te voorkomen dat men-
sen (onnodig) in de zorgketen komen. 

Toekomstvisie op hoofdlijnen 
voor HMC-Bronovo
Bronovo kan het Westeinde in de toe-
komst ontlasten
Het HMC-Westeinde is het topzieken-
huis voor moeilijke en gecompliceerde 
medische zorg. Het HMC-Bronovo kan 
ondersteuning bieden door een belang-
rijk deel van de patiëntenstroom voor 
basis-medische problemen en onder-
zoeken op te vangen. Patiënten kunnen 
hierdoor sneller worden gezien en be-
handeld. Dat voorkomt onnodige ver-
traging in de zorgketen-cirkel. De cirkel 
bestaat uit: (1) vroeg signaleren; (2) 
gezien worden door een zorgprofessio-
nal; (3) onderzoek en zo nodig consul-
tatie en verwijzing, inclusief Geestelijke 
Gezondheid Zorg (GGZ); (4) zo nodig 
(dag)opname (ziekenhuis, verpleeghuis, 
zorginstelling, GGZ); zorg thuis (thuis-
zorg, maatschappelijk werk etc.); (5) 
nazorg en vroeg signaleren in de (na)
zorg thuis wanneer er (weer) proble-
men zijn.

Hulp- en zorgverleners onder één dak 
op (een deel van) het Bronovo-terrein
Veranderingen in het zorgaanbod bie-
den ook de kans op verbeteringen. Voor 
de menselijke maat hierbij moet vooral 
gedacht worden aan korte lijnen tussen 
hulp- en zorgverleners, binnen en bui-
ten de muren van zorginstellingen. Het 
meest effectief is de hulp- en zorgverle-
ners in één gebouw samen te brengen, 
waardoor men elkaar leert kennen en 
de fysiek korte afstand snel onderzoek, 
consultatie, verwijzing of het inschake-
len van andere hulp- of zorgverleners 
vereenvoudigt en versnelt. 

In de visie van de wijkvereniging komen 
de hulp- en zorgverleners onder één dak 
op (een deel van) het Bronovo-terrein. 
De eerstelijnszorg, poliklinieken en di-
agnostiek1, paramedische zorg, ambu-
lante zorg en (dag)behandelingen, spoed-
eisende hulp voor eenvoudige diagnos-
tiek en behandeling overdag en vroege 
avond, GGZ-consultatie, verpleeghuis en 

revalidatie, verzorgingshuis, thuiszorg, 
maatschappelijk werk. De wijkvereni-
ging zet daarom ook in op behoud van 
de reeds bestaande zorgfunctie voor 
(een deel van) het Bronovo-terrein.

Reacties
Dit zijn de hoofdlijnen van onze con-
ceptvisie. Hierover graag we graag met 
wijkgenoten in gesprek zodra dat weer 
op een verantwoorde manier mag. Tot 
die tijd mag u ook schriftelijk reageren 
op: ro@wvbn.nl.

RO-commissie wijkvereniging

1Zoals dermatologie, urologie, KNO, oogheel-
kunde, orthopedie, algemene heelkunde, plasti-
sche chirurgie en handchirurgie, ouderenge-
neeskunde, interne poli, longziekte en 
reumatologie, gynaecologie-poli, anesthesiolo-
gie, cardiologie-poli, OK, poli-OK voor m.n. 
dagbehandeling.

Het Bronovo kan in de toekomst het Westeinde ontlasten 

Foto 070fotograaf.nl
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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
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Een spilfunctie in de wijk
Sinds half november 2020 is de 
nieuwe website van de wijkvereni-
ging in de lucht. Wat is er veranderd? 
En wie zijn eigenlijk verantwoorde-
lijk voor vorm, beheer en inhoud? 
Een gesprek met de mensen achter 
de website: Frank van der Leer en 
Marion Toorenvliet, respectievelijk 
webmaster en webredacteur.

Wie zijn Marion en Frank?
‘Ik woon al jaren in het Benoordenhout 
en ben reeds lang actief als wijkfoto-
graaf’, vertelt Frank. ‘Zo heb ik echt bin-
ding met de wijk gekregen. Mijn code-
woord is creatie: ik vind het leuk om 
dingen te maken en ik werk graag met 
beelden. Ik beheer de nieuwe website en 
draag zorg voor het onderhoud en de 
back-ups, dus eigenlijk alles wat niet 
met inhoud te maken heeft.’ ‘En dat niet 
alleen, je hebt de website ook gebouwd!’, 
vult Marion aan. Marion is als webredac-
teur verantwoordelijk voor de inhoud 
van de website. Zij woonde eerder in het 
Benoordenhout en is enige jaren gele-
den weer in de wijk komen wonen. ‘Ik 
was jarenlang werkzaam in communica-
tie en PR en daarvoor heb ik altijd veel 
geschreven. Ik vind het fijn en nuttig om 
dit nu ook als vrijwilliger voor de site te 
doen. Zo werk ik mee aan een grotere 
betrokkenheid tussen wijkvereniging en 
bewoners.’

Werken jullie al lang samen?
‘Marion is in er het najaar van 2020 bij 
gekomen. Ik ben blij dat zij meehelpt om 
de site up-to-date te houden’, legt Frank 
uit. ‘Ik vind het leuk om te speuren naar 
nieuws’, zegt Marion. ‘Op deze manier 
kom ik veel te weten over wat er leeft  in 
de wijk. Het is een mooie samenwerking, 
vanuit eenzelfde intentie: communicatie 
met, door en voor de wijk.’

Waarom een nieuwe website?
Marion: ‘Net als je thuis je interieur 
wel eens een oppepper geeft met een 
nieuwe bank, wilden we ook het uiter-
lijk van de website opfrissen.’ Frank 
vult aan: ‘Evenals de inrichting van je 
huis is een website modegevoelig. De 
oude deed zo langzamerhand wat ge-
dateerd aan, dus we wilden vernieu-
wen. Vervolgens zijn we gaan naden-

ken over wat we misten bij de oude 
website en waar we naartoe wilden. 
Interactie bleek daarbij een belangrijk 
element.’ 

Wat is er veranderd?
‘Het beeld heeft een veel grotere rol ge-
kregen. Mensen zijn nou eenmaal visu-
eel ingesteld’, zegt Frank. ‘Nieuw is ook 
de knop waarmee iedereen nieuws of 
activiteiten kan aanmelden.’ ‘De agenda 
per dag is ook een mooie aanvulling’, 
vindt Marion. ‘Je merkt dat er – zelfs in 
deze tijd – iedere dag wel iets te doen is. 
Stel je voor: als corona in bedwang is, 
dan moet je zelfs gaan kiezen! Ook de 
wijkwijzer, met nuttige adressen en tele-
foonnummers, is uitgebreider.’ Frank: 
‘We hebben ook de navigatie verbeterd. 
Alles staat nog steeds op de site, maar 
het is niet meer zo’n zoektocht. Je kunt 
nu op categorie en met tags makkelijk 
op onderwerp zoeken.’ 

Voor wie is de website bedoeld?
‘Voor alle mensen die wonen en werken 
in onze wijk’, zegt Marion. ‘En ons doel is 
niet alleen om te zenden, maar ook te 
ontvangen, zodat de website een spil-
functie krijgt in de wijk. Wij zouden 
daarbij graag meer contact willen met 
de dertigers en veertigers in onze wijk. 
Zij hebben het natuurlijk druk met werk 
en vaak ook met het gezin, maar het zou 
fijn zijn als we ze meer kunnen betrek-
ken bij wat er in de wijk gebeurt.’

Wat vinden jullie zelf het mooiste aan 
de nieuwe website?
Marion: ‘Meer beeld, dit geeft een frisse 
en actieve uitstraling. Hierdoor is het 
échte leven zichtbaar.’ ‘De actualiteits-
waarde en de continuïteit in het ver-
strekken van informatie voor en door 
bewoners’, vindt Frank. ‘Dan is de web-
site echt in actie. En de statistieken laten 
zien dat steeds meer mensen de weg 
naar de website weten te vinden.’

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Neem een kijkje op de vernieuwde 
website: www.wvbn.nl

Frank van der Leer - webmaster

Marion Toorenvliet - webredacteur
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De Vereniging Rembrandt kan niet zonder haar leden die het Nederlands 
openbaar kunstbezit helpen verrijken, dankzij hun contributies, 
schenkingen en nalatenschappen, groot en klein. 
U kunt al lid worden van de Vereniging Rembrandt vanaf € 75 per jaar en 
ontvangt dan ook de Rembrandtkaart, waarmee u meer dan 120 musea 
vrij van entree kunt bezoeken. Vanaf € 75.000 kunt u met uw gift (of vijf 
jaar lang een gift van € 15.000) of uw nalatenschap ook een Fonds op 
Naam met een eigen naam en doelstelling instellen
  
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.

Portret van  

Jakob Omphalius 

Bartholomäus Bruyn I
1538-39. Olieverf op paneel
MAURITSHUIS

Aangekocht met steun van  

de Vereniging Rembrandt  

(mede dankzij haar Schorer 

Romeijn Grothe Fonds en  

haar Themafonds Middel- 

eeuwen en Renais sance),  

de BankGiro Loterij en een  

particulier in 2020.

Help ons mee verzamelen

Het plezier 
van delen
Onze musea hebben letterlijk en figuurlijk heel  
wat in huis. Zij kunnen Rembrandt, Van Gogh  
en Mondriaan op hun best laten zien, maar hun 
bezoekers ook meevoeren langs hoogte punten  
uit de middeleeuwen en renaissance. Deze  
kunst werken zijn over een lange periode bijeen-
gebracht door particulieren die ons gezamenlijk 
kunstbezit een warm hart toedragen.

In de Vereniging Rembrandt zijn ruim 16.000  
van die particulieren verenigd. Vorig jaar nog 
hielpen zij het Mauritshuis bij de hereniging van 
een 16de-eeuws liefdespaar. De portretten van 
Elisabeth Bellinghausen en Jacob Omphalius  
zijn nu, na ruim 125 jaar, weer samen en zullen  
dat ook voor altijd blijven. 

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

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

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Het lijkt alweer zo lang geleden dat de 
coronapandemie toch ook nog Neder-
land bereikte. We waanden ons aan-
vankelijk zo veilig; het virus leek zo ver 
weg. Toch moesten wij als CCB op 8 
maart 2020, met pijn in ons hart, be-
sluiten onze verdere excursies van die 
maand en van april te annuleren. Ook 
de lezing ‘Geheugen en vergeten’ van 
de Hersenstichting die op 12 maart 
2020 in ‘t Benoordenhuis zou plaats-
vinden, hebben we op het allerlaatst 
nog moeten afzeggen. We hebben de 
belangstellenden die het annulerings-
bericht mogelijk hadden gemist, op 12 
maart nog in ‘t Benoordenhuis opge-
vangen. Maar toen waren onze ‘fysieke’ 
lezingen, excursies en diners toch echt 
voorbij en ging ‘t Benoordenhuis ook 
echt dicht. Dus het zo actieve vereni-
gingsleven van de CCB lag vanaf toen 
en ook nu nog steeds zo goed als stil.

Wel hebben we enkele digitale lezingen 
kunnen organiseren, van kunsthisto-
rica Marie-Claire Valck Lucassen en 
van onze gemeentelijke ombudsman 

Addie Stehouwer. En gelukkig, óók de 
lezing ‘Geheugen en vergeten’, die op 
12 maart 2020 niet is doorgegaan, kun-
nen we nu alsnog ‘online’ aanbieden. 
Die lezing wordt door de Hersen-
stichting op 18 februari 2021 om 
15.00 uur, met behulp van het plat-
form Zoom, gegeven. Ik neem aan dat 
velen inmiddels enigszins vertrouwd 
zijn met het gebruik van Zoom. Deze le-
zing is net als de vorige online lezingen 
alleen voor leden en donateurs van de 
CCB bestemd. Zij kunnen deze lezing 
op hun computer, laptop, tablet of 
smartphone volgen en hebben inmid-
dels al per e-mail meer precieze infor-
matie en een ‘link’ gekregen. Wilt u als-
nog deelnemen, maar bent u nog geen 
CCB-lid, dan moet u zich snel als lid van 
de CCB aanmelden (zie hierna). 

Over eventuele verdere online activi-
teiten in februari en maart is nog niets 
bekend. Wij allen hopen natuurlijk dat 
binnen enkele maanden ook vele van 
onze CCB-leden zijn gevaccineerd en 
dat we onze fysieke activiteiten kun-

nen hervatten. Maar laten we ons niet 
te vroeg ‘rijk’ rekenen en nog wat ge-
duld hebben, al zijn de perspectieven 
gunstig!

Wilt u lid of donateur van de CCB wor-
den, of wijzigingen doorgeven, dan 
kunt u zich daartoe tot Mirjam Kroemer 
wenden. Dat kan op vier verschillende 
manieren: via de website van de wijk-
vereniging: https://www.wvbn.nl/, per 
e-mail: leden@wvbn.nl, per post: Son-
derdankstraat 27, 2596 SB Den Haag of 
per telefoon: 070 324 03 07. 

Rest mij u namens alle leden van de be-
stuurscommissie van de CCB alle goeds 
en veel blijdschap in het nieuwe jaar te 
wensen, met hopelijk weer veel sociale 
contacten! Hebt u wensen, vragen of 
suggesties, dan weet u mij te bereiken. 

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

   © www.frepik.com
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DuurSaam
Isoleren is de weg die we hoe dan ook moeten bewandelen
Terugkoppeling enquête november 2020 
In het vierde kwartaal van 2020 
hebben het wijkinitiatief DuurSaam 
Benoordenhout en de wijkvereniging 
een enquête gehouden over het ver-
duurzamen van de wijk en de ver-
schillende mogelijkheden (routes) 
daarvoor. Aan bewoners zijn zes ver-
schillende routes naar verduurza-
ming voorgelegd. 

In totaal hebben 213 bewoners uit het 
Benoordenhout de enquête ingevuld. 
Op een huizenbestand van ongeveer 
7.400 woningen lijkt dit niet veel. 
Desalniettemin geeft de uitkomst al 
goed weer hoe een groot deel van onze 
wijkgenoten denkt over verduurza-
ming. Elke buurt in het Benoordenhout 
heeft 20 tot 30 respondenten, met 

Waalsdorp als uitschieter met 63 res-
pondenten. Van de respondenten is 55 
procent jonger en 42 procent ouder 
dan 65 jaar.

Verduurzamen van onze woningen
Opvallend is dat veel bewoners van het 
Benoordenhout al verduurzamings-
maatregelen hebben genomen. Daarbij 
geeft meer dan de helft van de respon-
denten aan ‘meer dan voldoende’ te 
hebben verduurzaamd. Iets minder dan 
de helft van de respondenten is lid  van 
een Vereniging van Eigenaren (VvE). 
Het merendeel van de VvE’s blijkt ver-
duurzaming nog niet te hebben opge-
nomen in de meerjarenplanning. Veel 
bewoners van VvE’s lichten toe dat het 
moeilijk is om verduurzamingsmaatre-

gelen te treffen vanwege uiteenlopende 
belangen. Als grootste obstakels voor 
verduurzaming worden de terugver-
dientijd en de overlast tijdens aanpas-
sing van de woning of de straat ge-
noemd. Het bieden van hulp bij het 
aanpassen van de woning en het aan-
vragen van een subsidie zou volgens 
veel respondenten enorm helpen bij 
het daadwerkelijk aan de slag gaan met 
verduurzaming van de woning.

Het merendeel van de respondenten 
vindt het belangrijk om de eigen wo-
ning te verduurzamen. Er is twijfel of 
we in de wijk van het gas af gaan, wat 
volgens een aantal respondenten duur-
der wordt.

Zes routes naar verduurzaming van onze wijk.
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Vertrouwen in het wijkinitiatief
Respondenten zijn bekend met het wij-
kinitiatief DuurSaam Benoordenhout en 
hebben vertrouwen in het wijkinitiatief. 
Ze zijn alleen niet bekend met alle activi-
teiten die door deze stichting worden 
verricht of waar de gemeente mee bezig 
is. Iets meer dan de helft is bekend met 
wijkenergieplannen en de Transitievisie 
Warmte van de gemeente. Het meren-
deel van de respondenten wil graag ge-
informeerd worden over de wijkener-
gieplannen van de gemeente.

Meningen over de zes routes
Wat de zes routes naar verduurzaming 
betreft, is het merendeel van de respon-
denten van mening dat energiebespa-
ring door isoleren de weg is die we hoe 
dan ook in de wijk moeten bewandelen. 
Van de warmtevoorzieningen die het 
meest passend zijn voor onze wijk sco-
ren geothermie en waterstof het hoog-
ste. Op de derde plaats staat de hybride 
oplossing (cv- ketel in combinatie met 
warmtepomp). In de toelichting geeft 

een aantal mensen hierbij aan dat ge-
luidsoverlast een probleem is. De opties 
‘all electric’ en warmtenet op 40 °C 
scoorden het laagste. Hierbij is van be-
lang dat bewoners in de enquête hebben 
aangegeven de mogelijkheden van deze 
laatste optie het minst duidelijk te vin-
den. Aan de route warmtenet op 40 °C 
zal het wijkinitiatief DuurSaam Benoor-
denhout daarom meer aandacht beste-
den in toekomstige communicatie, omdat 
deze optie wel degelijk voordelen heeft. 
De belangrijkste motivering voor het 
kiezen van een route is reductie van de 
CO2-uitstoot. Daarna volgen terugver-
dientijd, leveringszekerheid en ten slotte 
zo min mogelijk overlast. 

Hoe verder
De uitkomsten van de enquête worden 
gebruikt voor het opstellen van een wij-
kenergievisie op hoofdlijnen. De volle-
dige uitslag van de enquête is verwerkt 
in een rapport dat u terug kunt vinden 
op de website: www.duursaambenoor-
denhout.nl. In het rapport vindt u ook 

vele opmerkingen van bewoners waar 
u zich wellicht in kunt vinden en tips 
van medebewoners over het verduur-
zamen van hun woning. 

Ziet u door de bomen het bos niet 
meer? Dan kunt u zich op de website 
geheel vrijblijvend aanmelden voor een 
gesprek met een energiecoach die u 
kan bijstaan in de verduurzaming van 
uw woning. Op de website zal ook de 
mogelijkheid weer komen om u aan te 
melden voor digitale bijeenkomsten 
met uitleg over de zes routes en wat dat 
voor u en de wijk betekent.

Tot slot willen wij alle wijkgenoten die 
de enquête hebben ingevuld bedanken. 
Wij zijn blij met uw vertrouwen en zet-
ten ons dit nieuwe jaar weer vol en-
thousiasme in voor de verduurzaming 
van onze wijk. 

Wijkinitiatief DuurSaam Benoor-
denhout (met de S van Samen)

Route 1 ‘energiebesparing door isoleren’.
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Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

specialisten in vastgoedrecht
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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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DuurSaam
Je woning verduurzamen? 
Maak een afspraak met een energiecoach uit de wijk!
Denk jij erover om je woning te ver-
duurzamen, maar weet je niet waar je 
moet beginnen? Wil je bijvoorbeeld 
betere isolatie, dubbelglas of zonnepa-
nelen? Of wil je gewoon eerst een goed 
gesprek met iemand uit het Benoor-
denhout die de wijk kent, onafhanke-
lijk is en kennis van zaken heeft? 
Schrijf je dan in voor een afspraak met 
een energiecoach via onze website, 
www.duursaambenoordenhout.nl! 

In Den Haag zijn nu, net als in het 
Benoordenhout, in diverse wijken ener-
giecoaches actief. Deze coaches zijn 
wijkgenoten die een opleiding hebben 
gevolgd, waardoor ze je op vrijwillige 
basis, zonder winstoogmerk en gratis 
kunnen bijstaan in de aanloop naar ver-
duurzaming. De Coöperatie HOOM ver-
zorgt de (betaalde) trainingen en de 
coaches werken volgens het schema dat 
door HOOM is ontwikkeld. Aangezien 
de energiecoaches voortkomen uit een 
bewonersinitiatief zijn ze op de hoogte 
van de verduurzamingsplannen in de 
desbetreffende wijk en kennen ze de 
soort huizen die in de wijk staan. 

Nadat in Den Haag de wijkinitiatieven 
‘de Groene Regentes’, ‘Duursaam Benoor-
denhout’ en ‘Gasvrij Scheveningen’ wa-
ren gestart met dit programma van ener-
giecoaches, ontstond er eind 2019 de 
behoefte om verder met elkaar samen 

te werken en te streven naar een geza-
menlijk projectbureau en fondsenwer-
ving om kosten voor trainingen en cam-
pagnes te bekostigen. 

Gebruikmakend van het platform dat de 
Stichting ‘Duurzaam Den Haag’ bood, is 
daar medio 2020 het samenwerkings-
verband de ’Haagse Energie Besparing 
Aanpak’ (HEBA) uit ontstaan. Inmiddels 
zijn er energiecoaches actief in het 
Regentesse- en Valkenboskwartier en 
het Benoordenhout, op Scheveningen, in 
de Bloemen- en Bomenbuurt, de Archi-
pelbuurt/Willemspark, Duinoord en de 
Vruchtenbuurt.

Gedurende 2020 is er steun toegezegd 
door de provincie Zuid-Holland, Fonds 
1818 en de gemeente Den Haag voor 
de periode tot midden 2021, waarbij 
op dit moment vergevorderde gesprek-
ken worden gevoerd met de gemeente 
over de mogelijkheid van steun tot 
eind 2021. Tevens wordt een meer in-
tensieve samenwerking met enkele ge-
meentelijke instanties (HouvanjeHuis 
en de VvE-Balie) en hun initiatieven tot 
stand gebracht.

De coördinatie van HEBA ligt in han-
den van Lennart van der Linde van 
Duurzaam Den Haag en Josje Fens van 
HOOM, waarbij alle aangesloten wijki-
nitiatieven maandelijks samenkomen 

om voortgang en richting van de HEBA-
samenwerking te bespreken. 

Gedurende 2021 zal je als bewoner van 
het Benoordenhout merken dat wij op 
het gebied van energiecoaching meer 
vanuit HEBA met je zullen communice-
ren. Het is wellicht verwarrend, maar 
dit artikel dient ter verduidelijking van 
de relatie. Naast onze eigen website 
www.duursaambenoordenhout.nl kan 
je ook meer lezen over informatie en 
ervaringen van bewoners die een ener-
giecoach ingezet hebben op www.
duurzaamdenhaag.nl/heba.

De initiatiefnemers (zie de foto’s) zijn 
trots op het resultaat dat ze tot nu toe 
hebben bereikt met HEBA en willen dit 
in de toekomst samen met de andere 
aangesloten wijken verder uitbouwen 
over heel Den Haag.

Wil jij ook meedoen en energiecoach 
worden voor onze wijk het Benoor-
denhout? Meld je dan aan per e-mail bij 
HEBA@duursaambenoordenhout.nl.

Duursaam Benoordenhout



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202116

“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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Hebt u dat ook weleens als u leest over 
babbeltrucs of phishing en denkt: houd 
eens op met al die verhalen en waar-
schuwingen, die zijn al zo vaak gepost, 
daar trapt toch niemand meer in? 
Eerlijk is eerlijk, de gedachte schiet ook 
wel eens door mijn hoofd, ook al weet 
ik rationeel dat het iedereen kan over-
komen. Regelmatige waarschuwingen 
helpen je je ertegen te wapenen.

En ja hoor, laatst heb ik het aan den 
lijve ondervonden. Ik had net woorden 
gehad met iemand die me dierbaar is 
en ik had ook nog een beetje haast toen 
de telefoon ging. Aan de andere kant 
van de lijn hoorde ik iemand met een 
Indisch accent die vanaf een Spaans 
nummer belde. Alle alarmbellen had-
den moeten afgaan, maar dat deden ze 
niet! Hij was van Microsoft en ze had-
den ontdekt dat mijn computer was ge-
hackt. Hij belde om me te helpen dat op 
te lossen. ‘Hoe weet u dat?’, vroeg ik 
heel naïef. ‘Uw vaste telefoon is gekop-
peld aan uw router’, antwoordde hij. 
Hij belde trouwens op mijn vaste num-
mer, dus dat klonk best logisch.

Hij verzocht mij achter mijn computer te 
gaan zitten en bij instellingen iets op te 
zoeken. Prompt verscheen er een fout-
code, precies zoals de man had voor-
speld. Daar was ik toch wel even van 
onder de indruk. Omdat ik haast had 
en toch al niet goed in mijn vel zat, 
volgde ik de instructies die hij daarna 
gaf vrij braaf op. Ik moest naar een 
website gaan, naar een bepaalde pa-
gina. Ik werd pas een beetje wakker 
toen ik de instructie kreeg iets te 
downloaden van die website.

‘Sorry, ik download niet zomaar din-
gen. Daar moet ik even over nadenken. 
Als u mij uw telefoonnummer geeft, bel 
ik u later terug.’ En toen gebeurde het: 
de man werd boos en begon druk op 
mij uitoefenen. ‘Het moet nu gebeuren, 
uitstellen is levensgevaarlijk.’ ‘Sorry, 
het gaat nu niet lukken, en trouwens, ik 
moet nu dringend weg’, stamelde ik, 
enigszins uit het veld geslagen. ‘Als u 
niet doet wat ik zeg, gaan we uw com-

puter afsluiten en dan gaat alles wat er 
op staat verloren en zult u de computer 
nooit meer kunnen gebruiken.’ Er zijn 
dagen dat ik het vervelend vind dat ik 
last heb van een zekere recalcitrantie, 
maar die dag heeft mijn recalcitrantie 
mij gered. Ik heb de hoorn op de haak 
gegooid en ben vertrokken. Mijn com-

puter draait nog steeds als een 
zonnetje.

Wat er gebeurd zou zijn als mij niet re-
gelmatige die irritante waarschuwin-
gen zouden hebben bereikt? We zullen 
het nooit weten, maar ik ben er in ieder 
geval van overtuigd dat die waarschu-
wingen me hebben geholpen die laat-
ste fatale stap, het downloaden van het 
programmaatje, niet te zetten. Mij zal 
je niet meer horen protesteren als 
Rudolph weer eens een waarschuwing 
post op Benoordenhout WhatsUp.

Naast cybercriminaliteit, is het nog 
steeds belangrijk om alert te blijven op 
de niet-virtuele criminelen. Daarom 
hebben we in het Benoordenhout pre-
ventie-WhatsAppgroepen opgericht. 

Bent u nog niet aangesloten? 
Stuur een mail naar wapp@wvbn.nl en 
Annemiek of Nicole zorgen dat u bij de 
groep in uw buurt wordt aangesloten.

Daniëlla Gidaly

Onze wijk
Ik trap er nooit in

OPROEP BUURTPREVENTIE
Bent u nog niet aangesloten bij de Buurtpreventie 

WhatsApp? stuur dan vandaag nog een mailtje naar 
Nicole Maes of Annemiek Rutters, wapp@wvbn.nl.

   © www.frepik.com
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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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Inleiding
Na de Tweede Wereldoorlog lag het ter-
rein aan de Van Alkemadelaan gren-
zend aan het ANWB-complex er ver-
waarloosd bij. Het stuk grond hoort bij 
Clingendael. In 1946 werden hier tal 
van – tijdelijke –  kantoorbarakken ge-
plaatst ten behoeve van de ambtenaren 
van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
afgekort VROM. Zij zouden hier kort 
blijven, tot het nieuwe gebouw in de 
stad klaar zou zijn. Dat ‘tijdelijk’ werd 
decennia. De ambtenaren verhuisden 
ongaarne; het barakkencomplex was 
een knus dorpje geworden!

Bouwplannen
In het jaar 1986 vond een ruiltransactie 
plaats tussen de gemeente Wassenaar 
en het Rijk, ten behoeve van de bouw 
van een marechausseekazerne, gelegen 
naast de ANWB. Het plan bestond aan-
vankelijk uit twee gebouwen van respec-
tievelijk 21 meter en 15 meter hoog. De 
wijkvereniging verzette zich heftig tegen 
deze kolossen. Door de hele wijk werden 
pamfletten verspreid. Tegelijkertijd 
werd er contact opgenomen met de 
Koninklijke Marechaussee en met B en 
W van Wassenaar. Fortuinlijk genoeg 
bleken beide instanties zeer bereidwillig 
tot overleg. Zij toonden begrip voor een 
verkeerde uitstraling op het landgoed 
Clingendael, dat op termijn zou worden 
ingericht tot een landelijk weidegebied. 
Het overleg vond tevens plaats met de 
architect van de kazerne, ir. A.J. P. van 
Duivendijk. Dit overleg leidde tot een 
nieuwe vormgeving van de kazerne, na-
melijk een deel van veertien meter hoog 
aan de kant van de ANWB  en vier meter 
aan de kant van het landgoed.

De uitvoering
Voor de bewerkstelliging van de bouw 
en de landschappelijke aanleg van het 
deel van Clingendael moesten uiteraard 
wettelijke procedures doorlopen wor-
den. Op 2 juli 1987 vroeg Wassenaar aan 
B en W van Den Haag akkoord voor de 
noodzakelijke aanpassing van het be-
stemmingsplan. Het uitwerken van de 
randvoorwaarden, het ontwerp voor de 

kazerne en het landschapsplan kostte 
geruime tijd. Bovendien ontstond er ver-
traging door de tijdelijke vestiging in de 
inmiddels ontruimde barakken voor vijf-
honderd asielzoekers. De randvoorwaar-
den voor het deel Clingendael waren 
door Wassenaar goed doortimmerd, 
zodat eventuele aanvragen tot bouwen 
op deze plaats geen kans zouden hebben. 
De samenwerking tussen de Koninklijke 
Marechaussee en de wijkvereniging ver-
liep voorbeeldig, met veel dank daarvoor 
aan wethouder A. Pruijs van de gemeente 
Wassenaar.

Op 16 mei 1995 werd het raadsvoorstel 
voor de bestemmingswijziging behan-
deld in de gemeenteraad van Wassenaar. 
De enige reclamant was de ANWB. Het 
bezwaar werd afgewezen. Op 19 decem-
ber 1995 verleende de gemeente de 
bouwvergunning. De oplevering van de 
kazerne vond plaats in februari 1998. In 
overleg met Wassenaar, Den Haag en de 
wijkvereniging werd het terrein beho-
rend bij het landgoed landschappelijk 
ingericht.

Het resultaat
Ofschoon dit terrein altijd bij Clin-
gendael behoorde, is de nieuwe inrich-
ting toch een uitbreiding zoals de ge-
meente Wassenaar het noemde: een 
door de vakpers geprezen ontwerp van 
de kazerne met een gelaagde, trapsge-
wijze structuur. Een fraaie houten voet-
brug vanaf de Van Alkemadelaan. Een 
romantisch laantje, het Sylvesterpad ge-
heten, met een lengte van 180 meter, 
omzoomd met 36 zomereiken. Tussen 
de laan en de kazerne kwam een beplant 
dijklichaam ter visuele afscherming. Er 
kwam een weidegebied met boomgroe-
pen en grazend vee, met een weids uit-
zicht op Huys Clingendael. Arcadisch is 
het woord dat hier past. Het is een ver-
rijking van Clingendael. Veel wandelaars 
maken er gebruik van. Met dank aan de 
gemeenten Wassenaar en Den Haag.

Joost S.H. Gieskes

De VROM-weide
Ofwel de uitbreiding van landgoed Clingendael
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‘Juist in deze tijd kan de kerk een rol 
vervullen in de samenleving’  
       
Sinds september 2020 heeft de Duin-
zichtkerk een nieuwe predikant, domi-
nee Ad van Nieuwpoort. Door zijn arti-
kelen, boeken en als commentator bij 
NPO Radio 1 heeft hij ook buiten de kerk 
veel bekendheid. Een bevlogen man van 
kerk én wereld die we daarom graag aan 
het woord laten. Oud-wijkvoorzitter van 
de wijkvereniging en kerkganger Pieter 
de Savornin Lohman sprak hem in zijn 
pastorie.   
  
Wat heeft je bewogen het beroep van de 
Duinzichtkerk, waaronder zowel het 
Benoordenhout als de Archipel valt, aan 
te nemen?  
Na zeven of acht jaar word ik meestal 
onrustig, al had ik het in Bloemendaal 
en Overveen prima naar mijn zin. Het 
zal met het nomadische van het predi-
kantsambt te maken hebben. De Duin-
zichtkerk was een van de vacatures. Ik 
kende Den Haag niet zo goed, behalve 
dat ik jaarlijks gastpredikant ben in de 
Kloosterkerk. Door een zeker toeval 
heb ik in de zomer van 2019 in de 
Duinzichtkerk gepreekt. Dat gaf met-
een een goed gevoel, ook na afloop in 
gesprek met mensen. Zo’n eerste in-
druk is belangrijk. Deze kerk heeft ook 
een visie op de toekomst, ook over de 
kerk in de samenleving, wat mij zeer 
aanspreekt. De kerk moet niet naar 
binnen gericht zijn, maar moet mijns 
inziens een rol van betekenis willen 
spelen op de plek waar zij staat. Niet 
alleen voor de zogenaamd gelovige 
kerkganger, maar voor wie maar wil. 
Met haar eeuwenlange denktraditie 
staat de kerk voor de uitdaging het ge-
sprek aan te gaan over de grote the-
ma’s die ons vandaag de dag bezighou-
den in de cultuur, het bedrijfsleven en 
de politiek, maar ook over thema’s die 
spelen rondom de grote levensvragen.    
  
Je koos destijds voor de studie theologie. 
Zag je jezelf toen al later als predikant? 
Mijn vader was predikant, maar ik zag 
mij niet als zodanig. Aanvankelijk sprak 
de toneelschool mij meer aan, totdat ik 
door een vriend werd geattendeerd op 
de boeken van de theoloog K.H. Miskotte, 

onder meer op diens boek uit de oor-
logsjaren, ‘Bijbels ABC’, voor een betere 
weerstand tegen het fascisme. Hij wees 
erop dat de kerk er niet is voor zichzelf, 
maar een rol heeft te spelen in de sa-
menleving. Dat fascineerde mij, net als 
de ontdekking dat de bijbel in de eerste 
plaats een Joods boek is. Zo ben ik toen 
theologie gaan studeren. Op de faculteit 
was het vooral de dynamische Frans 
Breukelman die voor mij het stof van de 
bijbel afblies. Hij zag de bijbel als een li-
terair werk, waarin verhalen staan die 
ook vandaag ons iets te zeggen hebben 
en iets kunnen leren. Of je nou gelooft of 
niet. Toen ik aarzelde over hoe ik na 
mijn studie verder zou gaan, zei 
hij: ‘Waarom word je niet eerst maar 
eens dominee?’ Ik heb het gedaan en van 
die keuze heb ik nooit spijt gehad. Het is 
een veelzijdig bestaan. 
 
Na je inspirerende intrededienst in sep-
tember met bijna honderd aanwezigen, 
preekte je twee maanden later vanwege 
Covid-19 voor slechts dertig kerkgan-
gers die al een jaar niet meer samen 
mogen zingen noch koffie drinken. Wat 
doet dat met de saamhorigheid en wat 
is daaraan te doen? 
De saamhorigheid lijdt zeker door de 
beperkingen. Zelf ondervind ik dat ook. 
Een goed bezette kerk en ongedwon-
gen contacten na afloop geven mij veel 

inspiratie. Dat ontbreekt nu en dat 
merk ik. Corona bemoeilijkt ook mijn 
kennismaking met de mensen. Juist nu 
zijn daarom initiatieven belangrijk om 
mensen te bemoedigen en verbonden-
heid in stand te houden. Ik noem de 
wekelijkse nieuwsbrief, de serie 
‘Tegengif ’ waar ik in gesprek ga met 
bekende wijk- en stadsgenoten over 
hoe om te gaan met deze schrale tijden, 
de tent met lichtjes op het kerkplein 
(‘Tabernakel’) waar mensen een kaars 
kunnen branden en de ‘belronde’ waar-
bij eenzamen en ouderen worden ge-
beld die anders onder de radar dreigen 
te verdwijnen.  
 
In de zondagse diensten is het optreden 
van klassieke musici iets nieuws. Hoe 
kwam je hiertoe? 
In Overveen speelde bij de vijver vlak 
bij ons huis – tijdens de lockdown vorig 
voorjaar – een bekende violiste op een 
middag zomaar op haar viool. Allerlei 
bewoners kwamen enthousiast en ont-
roerd af op haar mooie muziek. Ik heb 
haar toen gevraagd of zij ook in onze 
kerkdiensten wilde optreden. Muziek is 
belangrijk en geeft zeker in deze tijden 
troost. Dat heb ik in de Duinzichtkerk 
voortgezet waarbij het Conservatorium 
een  kweekvijver is van talentvolle mu-
sici die momenteel nauwelijks kunnen 
optreden. Muziek is, net zoals litera-

Interview met Ad van Nieuwpoort
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tuur, poëzie, beeldende kunst, dans en 
theater, de adem van onze cultuur. 
Zonder dat gaat het eenvoudigweg niet.   
 
De pandemie zet menigeen aan het den-
ken. Belasten wij de aarde en natuur niet 
te veel en is het daarop een reactie? Hoe 
zie jij dit en denk je dat we ervan leren?  
Deze merkwaardige tijd legt zwakke 
plekken in onze samenleving bloot. We 
beseffen nu hoezeer de gezondheids-
zorg een vitaal onderdeel is van de sa-
menleving, evenals het onderwijs. Maar 
de zorg is uit handen gegeven aan de 
markt en wordt al vele jaren onderge-
waardeerd. De verschillen in beloning 
met de private sector zijn veel te groot. 
Het materialisme is doorgeslagen en 
dan al dat reizen. Ook zijn er veel te veel 
mensen met burn-out en stress. De pan-
demie is naar mijn mening daarom een 
wake-upcall. Is er niet een andere ma-
nier van leven en denken nodig? Terug 
naar de menselijke maat, meer oog voor 
de natuur en onze eigen omgeving en 
ook voor het grote belang van cultuur. 
 
Naast je kerkelijke rol ben je heel actief 
in de wereld erbuiten, die aanzienlijk is 

geseculariseerd maar waar veel be-
hoefte blijkt aan zingeving en verdie-
ping. Hoe wil je daaraan in onze wijk en 
stad invulling geven?   
In Amsterdam zijn, weet ik uit ervaring, 
tal van plekken van debat en reflectie. Dat 
is in Den Haag minder het geval. Zou het 
niet mooi zijn wanneer ons fraaie kerkge-
bouw kan gaan functioneren als ‘huis van 
inspiratie, ontmoeting en reflectie’ waar 
mensen uit verschillende disciplines met 
elkaar in gesprek gaan in de kerk zelf? En 
dat het daarna eventueel mogelijk is om 
door te praten in de kapel tijdens een 
‘diner pensant’? Juniors in gesprek bren-
gen met seniors lijkt me deze dagen, 
waarin generaties langs elkaar heen lij-
ken te leven, ook van levensbelang. In het 
bedrijfsleven zijn er tal van initiatieven, 
zoals Duurzaam-bedrijfsleven.nl over 
nieuwe manieren van werken en 
Foodimpactors (Ahold en anderen), een 
platform voor CEO’s in die sector voor 
persoonlijke ontwikkeling en reflectie. 
Zulke organisaties willen graag met ons 
samenwerken. Dat biedt kansen. Mede 
door corona zijn er maatschappelijke ver-
anderingen te verwachten, paradigma-
wisselingen. Daar wil ik vanuit de kerk op 

inspelen. Dat trekt mensen van alle leef-
tijden aan, zo heb ik ook ervaren in 
Amsterdam en Bloemendaal.  
 
Ook je vrouw Mirjam studeerde theologie.
Inderdaad heeft ook zij, hoewel niet 
van kerkelijke huize, theologie gedaan 
en was daarna predikant in Holysloot, 
net boven Amsterdam, toen ik dat was 
in de Thomaskerk in Amsterdam. Een 
mooie tijd, maar twee dominees in een 
gezin blijkt lastig. Zij werkt nu als uitge-
ver bij uitgeverij Brill in Leiden en heeft 
Classical Studies onder haar hoede. 
Daarnaast is zij bezig te promoveren. 
 
Heb je ten slotte in deze uitzonderlijke 
tijden, aan het begin van dit nieuwe jaar, 
een boodschap voor onze wijkbewoners?
Ik wens de mensen toe meer ontvanke-
lijk te worden voor waar het in het 
leven nu echt om gaat. We hebben het 
zeker in onze wijk in materieel opzicht 
zo geweldig goed, maar dat schept ook 
verantwoordelijkheid. Stel je open voor 
anderen en je omgeving.  

Pieter de Savornin Lohman
Foto Piet Gispen Photography

Beams of hope
Als we iets kunnen meenemen van 
2020 dan is het wel: ‘We hebben niet 
alles in de hand, maar we maken er het 
beste van!’
 
Het traditionele vuurwerk ging niet 
door en de wijkvereniging organiseerde 
een lichtshow als alternatief. Het be-
drijf Luxonos in Soest kon de materia-
len leveren en Shell aan de Carel van 
Bylandtlaan werd als locatie gevraagd. 
Door het enthousiasme van de initia-
tiefneemster van de wijkvereniging, 

Virgina van Gessel, en de doortastend-
heid van Margriet Rog-Kleipool van 
Shell kwam het project van de grond. 
 
Ze vertelden na afloop: ‘We planden, 
schakelden professionals in, vertrouw-
den op de techniek en hoopten op hel-
der weer. Helaas hadden we dubbel 
pech: een technisch probleem, waar-
door minder lampen bruikbaar waren, 
en de dikke mist die later op de avond 
ontstond. Toch hebben twee krachtige 
lampen hun witte licht laten dansen 

over een groot deel van het Benoor-
denhout. We zijn trots op iedereen die 
het mede mogelijk heeft gemaakt.’ 
Virginia voegde daar nog aan toe dat 
de wijkvereniging dankbaar is voor de 
medewerking en organisatie vanuit 
Shell. 
 
De ‘beams of hope’ hebben tot 2.00 uur 
het nieuwe jaar in geschenen. Hoog 
boven de laaghangende mist maakten 
de heldere lucht, de maan en de ster-
ren de show compleet.
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Ook tijdens deze lockdown staan wij voor u klaar, met raad en daad! Stay Healthy!
info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

Het Warenhuis voor Thuis
Sleutels kopiëren, Reparatie en slotenservice aan huis. 
Reparatie van Lampen en slijpwerkzaamheden in de werkplaats.

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

Website: www.beumerijzerhandel.nl
U heeft de mogelijkheid via het contactformulier en het bestelformulier uw bestelling direct door te geven aan de zaak. 

Als het makkelijk voor u is met een foto in de bijlage meegezonden ter toelichting voor ons.

OPEN VOOR HET AFHALEN VAN BESTELLINGEN 
EN INLEVEREN VAN BESTELFORMULIEREN, WIJ 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
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De Dierenbescherming is op zoek naar 
vrijwilligers om te helpen bij de jaar-
lijkse paddentrek. In Den Haag zullen 
tussen eind februari en begin april 
weer vele padden, kikkers en salaman-
ders van hun winterverblijf naar hun 
voortplantingsplaats trekken. Daarbij 
moeten ze drukke verkeerswegen over 
en om te voorkomen dat ze hierbij 
worden doodgereden, zoeken wij over-
zetters die hen helpen om veilig naar 
de overkant te komen.
 
Paddentrek
De padden trekken in het vroege voor-
jaar van de plek waar ze overwinteren 
naar een plaats met water waar ze 
kunnen paren. De trek begint meestal 
eind februari, maar dit hangt af van de 
temperatuur en weersomstandigheden. 
Het ontwaken uit de winterslaap ge-
beurt als de gemiddelde temperatuur 
over een etmaal minimaal acht tot tien 
graden Celsius is en dat ongeveer drie 
dagen lang zo blijft. De paddentrek 
duurt gemiddeld zo’n zes weken.
  
Werkzaamheden
Als paddenoverzetter vragen we je in elk 
geval zes weken lang, één vaste avond 
van de week, beschikbaar te zijn in de 
periode van eind februari tot half april. 

Je gaat ongeveer drie á vier uur per 
avond op pad door langs de weg of straat 
te lopen en de amfibieën met de hand 
over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur 
(begin van de schemering) tot 22.00 uur. 
Daarnaast vragen we je zowel de dode 
als levende dieren te noteren en zelf een 
zaklamp mee te nemen. Je ontvangt een 
reflecterend hesje en informatiefolders 
om uit te delen aan passanten. Voor 
nieuwe vrijwilligers wordt er een online 
informatieavond georganiseerd.

Verschillende locaties
De overzetters zijn nodig op diverse lo-
caties in Den Haag. Kijk voor de exacte 
locaties op www.dierenbescherming.nl/
paddentrek.
 
Help jij ons dit jaar de vele padden, 
kikkers en salamanders oversteken? 
Meld je aan via de bovenstaande web-
site. Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen via paddentrekzuidwest
@dierenbescherming.nl.

Paddenoverzetters gezocht! 

Om bij het water te komen, klimt het mannetje op de rug van 
een vrouwtje. Dit noemen we een 'paddentandem'.
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.saffiergroep.nl

Faciliteiten voor wijkbewoners
- Eerstelijnspraktijk fysiotherapie en ergotherapie
- Wijkservicepunt
- Wel Thuis abonnement, met service, activiteiten en bemiddeling voor 
   bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10,  2597 GW  Den Haag, telefoon (070) 37 47 200

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



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202125

Grijpgraag raapt graag zwerfvuil 
Via de websitesupportervanschoon.nl, 
die mensen aanmoedigt om zwerfafval 
in hun eigen buurt op te ruimen, heb-
ben wij, enkele bewoners van het Be-
noordenhout, ons eigen rayon ge-
claimd en het de naam ‘Schoonduin’ 
gegeven. Ons team hebben we ‘Grijp-
graag’ genoemd.

Daar waar we wonen en recreëren, 
rapen we nu eens per veertien dagen 
van alles op dat anderen voor ons heb-
ben neergelegd. De buit is vaak indruk-
wekkend: een paar vuilniszakken vol 
hebben we altijd wel. Het parkeerterrein 
bij hdm, de Aeronauten en HRC zijn onze 
‘goudmijnen’. Maar ook de straten en 
groenstroken zijn blij met ons. 

Briljante activiteit toch? Ga het vooral 
ook doen: kleine moeite, veel plezier en 
je oogst veel complimenten onderweg. 
Dat stimuleert ook. Via de website kun 
je een rayon kiezen, dat is dan voortaan 
van jou. Als je even speurt, dan zijn er 
meer dan genoeg ‘soulmates’ die mee 

willen doen, ook bij jou in de straat. 
Onze club loopt zelfs al een beetje over. 
Als er nog meer bijkomen, gaan we ons 
opdelen en een wijkje erbij nemen. 

Een zwerfafvalvrij Benoordenhout, het 
kan zomaar, niks moeilijks aan. Gewoon 
beginnen en doorgaan!

Grijpgraag bestaat uit:
Diana, Cris, Marieke, Margot, Tineke, 
Rob, Hilda en Joke (niet op foto).

Van wijkgenote Sophia Poppe-Kesner 
ontvingen wij bijgaande foto. 
Zij schreef: ‘In het afgelopen decem-
bernummer van het Wijkblad Benoor-
denhout las ik over het gerucht om van 
buitenplaats Oostduin een pluktuin te 
maken. Dat is beslist geen goed idee. 
Zo een historisch wandelgebied moet 
je koesteren. Deze zomer zag ik hier 
deze zeldzame paddenstoel, de oranje-
rode stropharia. Lekker van genieten, 
met rust laten, niet in hakken!’

                                               

                                              GEZOCHT 
Wijkbewoners die het leuk vinden om in de commissie cultuur van 

de wijkvereniging Benoordenhout culturele evenementen, zoals 

de Open Atelierroute, te organiseren. 
Wij zoeken voor onze commissie drie enthousiastelingen met affiniteit voor 
kunst en cultuur die het leuk vinden om zaken te organiseren. 
Voelt u zich aangesproken door deze oproep en hee= u er zin in? Meld u dan 
vóór 15 maart 2021 aan aan de bij commissie cultuur via atelierroute@wvbn.nl. 
Wij spreken dan graag met u over uw deelname. 

Namens de commissie cultuur: 
Eveline Jansen 
BrigiKe Schreuder
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Voelt u zich aangesproken door deze oproep en hee= u er zin in? Meld u dan 
vóór 15 maart 2021 aan aan de bij commissie cultuur via atelierroute@wvbn.nl. 
Wij spreken dan graag met u over uw deelname. 
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Eveline Jansen 
BrigiKe Schreuder
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mooi wonensinds 1895

briedé

de hele maand maart
behang

btW VrIJ*

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

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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De digitale huiskamer
‘We wonen  in een mooie wijk en dat 
willen we graag zo houden.’ Deze woor-
den klonken vaak en veel tijdens de digi-
tale huiskamerbijeenkomst van Tweede 
Kamerlid Ockje Tellegen en gemeente-
raadslid Remco de Vos. Normaal gespro-
ken staat Ockjes huiskamer vol met ge-
interesseerde wijkbewoners en wordt 
na afloop een groot glas gedronken. Nu 
was het een zoomsessie; net iets minder 
sfeervol, maar zeker niet minder inte-
ressant. Iedereen kon zich aanmelden 
en meepraten over onze mooie wijk. Van 
de toekomst van het ANWB-gebouw tot 
de plannen voor het Willem Royaards-
plein, van de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer tot het behoud van 
groen: veel onderwerpen kwamen aan 
bod. Hoewel de meeste bewoners met 
veel plezier in onze wijk wonen, werd 
deze avond duidelijk dat er ook een aan-
tal redenen tot zorg is. 
 
De meest gehoorde zorg is de leefbaar-
heid in de wijk nu er zoveel nieuwe 
woonprojecten op stapel staan. Hierdoor 
wordt het Benoordenhout niet alleen 
steeds drukker, ook heeft dit effect op 
parkeerplekken, winkels en groen. 

Ook verscheidene andere onderwerpen 
kwamen aan bod. Van geluidsoverlast 
vanuit het Malieveld tot de behoefte 
aan een goed wijkgebouw. Van de plaat-
sing van flitspalen tot de toekomst van 
de Seyss Inquart-bunker en de behoefte 
aan beter openbaar vervoer. 
 
‘De sfeer was goed’, zegt Remco de Vos. 
‘Het is ontzettend waardevol om op zo’n 
directe wijze te horen waar wijkbewo-
ners zich zorgen over maken. Alle input 
van deze avond neem ik mee in mijn 
werk als raadslid. En waar ik kan, laat ik 
ook weer weten wat ik er concreet mee 
heb gedaan. Intensief contact met de 
wijkvereniging is heel belangrijk.’ 
 
Voor initiatiefneemster Ockje Tellegen 
zijn huiskamerbijeenkomsten niet nieuw. 
Al sinds 2012 nodigt zij wijkbewoners bij 
haar thuis uit om in gesprek te gaan met 
bekende politici. ‘Voor mij draait politiek 
vooral om één ding: verbinden. Mijn ach-
terban uitleggen wat ik doe en waarom. 
Het gesprek met elkaar aangaan, ook al 

ben je het niet eens. Luisteren naar el-
kaar. In de afgelopen jaren heb ik hier in 
mijn eigen huiskamer mooie gesprekken 
en stevige discussies zien ontstaan en 
nog belangrijker: er is veel gelachen. Dat 
ik mijn huiskamer een ontmoetingsplek 
kan laten zijn, is waar het om draait toch? 
Op 22 februari is Mark Rutte mijn gast. 
Helaas vindt die afspraak digitaal plaats, 
maar misschien is dat in dit geval ook 
weer een voordeel. Vorige keer toen hij er 
was, pasten er een hoop mensen niet 
meer in. Mijn huiskamer was bomvol. Nu 
we het digitaal doen, kunnen meer men-
sen hem ontmoeten!’ 

Merel Frencken
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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

Muzee Scheveningen  
zoekt donateurs!

WIJ HEBBEN UW FINANCIËLE HULP HARD NODIG 

Word u
donateur?

Mail uw gegevens aan 
donateurs@muzee.nl. 

Veel dank.

Twee Scheveningse dames  ISAAC ISRAELS 

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Benoordenhout in lockdown



VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

AFTER’S COOL Benoordenhout
Weissenbruchstraat 3-5, 2596 GA Den Haag

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

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

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

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

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

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

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

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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Ingezonden brieven
ANWB en milieuzone
´Geachte redactie, zoals gebruikelijk 
lazen wij weer interessant nieuws in 
uw blad. Op twee onderwerpen zou ik 
graag nader in willen gaan´.

ANWB
Allereerst over de ANWB. Nu het bedrijf 
vertrekt, hebben wij te maken met de ge-
meente Wassenaar die deze locatie wil 
gaan gebruiken voor massale nieuwbouw 
(incl. hoogbouw) waartegen de omwo-
nenden terecht te hoop lopen. Dat Wasse-
naar dit wil gaan doen, komt vooral ook 
omdat deze locatie feitelijk op Haags 
grondgebied ligt en de Wassenaarse be-
volking er totaal geen last van zal hebben, 
terwijl de Hagenaren de aantasting van 
dit mooie stukje van hun stad wél pijnlijk 
zullen ervaren. De gemeente Wassenaar 
schuift hier zijn problemen dus gewoon 
door naar Den Haag. Bij de ANWB-locatie 
zal het niet blijven want ook de naastge-
legen locatie van de marechausseeka-
zerne (eveneens een Wassenaarse en-
clave in feitelijk Haagse gebied) zal vroeg 
of laat hetzelfde lot ondergaan. 

Er doet zich hier een geval voor van een 
onlogisch grensverloop tussen twee ge-
meenten. De wetgever (artikel 3, tweede 
lid,  Wet Algemene regels herindeling) 
heeft hierin voorzien en biedt in zo'n 
geval de mogelijkheid van grenscorrec-
tie  door de provincie of door de rijks-
wetgever. Naar mijn mening zouden de 
gemeente Den Haag dan wel de wijkver-
eniging of omwonenden zich dan ook tot 
de provincie c.q. de minister kunnen 
wenden met het verzoek een procedure 
voor zo'n grenscorrectie in gang te zet-
ten. Een dergelijk verzoek zal de ge-
meente Wassenaar er waarschijnlijk toe 
brengen bij het toelaten van nieuwbouw 
op deze locatie meer rekening te houden 
met de belangen van Den Haag en van 
het Benoordenhout. 
 
Milieuzone
De wijkvoorzitter schrijft over de Haagse 
milieuzone die de gemeente wil uitbrei-
den ter bescherming van leefbaarheid in 
de stad. Dit voornemen is er te meer van-
wege een verwachte bevolkingsgroei van 
100.000 inwoners tot 2040. In dat ver-

band is het echter goed te weten dat ge-
meentepolitici en anderen zich steeds 
meer afvragen of een dergelijke groei 
(van twintig procent in twintig jaar) wel 
gewenst is. Den Haag is nu al de dichtst-
bevolkte stad van de vier grote steden 
en heeft weinig ruimte meer voor wo-
ningbouw, afgezien van superhoogbouw. 
Een voorbeeld van dit laatste is de ge-
plande bouw van woontorens van 180 
(!) meter hoog naast het centraal sta-
tion. Het is dan ook een illusie te denken 
dat de geplande bevolkingsgroei zonder 
gevolgen zal blijven voor de aantrekke-
lijkheid van Den Haag, zoals bijvoorbeeld 
ook met betrekking tot de verkeerssitua-

tie. Ook wijken als het Benoordenhout 
zullen hier vroeg of laat mee te maken 
krijgen. De wijkvereniging zou gezien het 
voorgaande kunnen overwegen zich te 
mengen in de discussie over de (on)wen-
selijkheid van die bevolkingsgroei. 

Mr. A. van Sonsbeeck
Secretaris Stichting Werkgroep 
Nassaubuurt
Foto’s 070fotograaf.nl



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 202132

Van Alkemadelaan veilig
De huidige verkeerssituatie op de Van 
Alkemadelaan is een doorn in het oog 
van veel wijkbewoners. De veiligheid, 
leefbaarheid en luchtkwaliteit aan en 
rond de Van Alkemadelaan staan onder 
grote druk. Wij zijn een groep bewoners 
die zich hebben verenigd in 'Van 
Alkemadelaan Veilig' (VAV). Ons doel is 
dat er een herinrichting van de Van 
Alkemadelaan komt die recht doet aan 
het feit dat het om een weg gaat die 
dwars door een woonwijk loopt. Bij het 
gemeentelijk project 'Benoordenhout Be-
groot' is gebleken dat er brede steun in 
de wijk is voor aanpassingen aan de Van 
Alkemadelaan. Bij dat project konden be-
woners plannen voor de wijk indienen. 
Van de 118 ingediende plannen gaan er 
41 over verkeersveiligheid. De Van Alke-
madelaan springt hier met vijf plannen 
nadrukkelijk uit. Het plan 'Van Alkema-
delaan: groenstrook en 2 rijbanen!' heeft 
maar liefst 351 'likes' gekregen.

Onze doelen puntsgewijs:
- het terugdringen van het volume van 
het (vracht)verkeer;
- het terugdringen van de gereden 
snelheid;
- de inrichting van meer, goede oversteek-
plekken;
- een verbetering van de veiligheidssitu-

atie op het fietspad en het voetpad; en
- zorgdragen dat verkeer naar en van 
Scheveningen niet via de Van Alkema-
delaan rijdt, maar over de N440.

De N440 is een randweg die vanuit alle 
rijrichtingen een prima alternatief biedt 
voor verkeer richting Scheveningen. Er 
zijn verder in Den Haag diverse voor-
beelden van drukke wegen die op de 
schop zijn gegaan en waar het verkeers-
volume aanzienlijk is teruggedrongen, 

bijvoorbeeld de Amsterdamse Veerkade, 
de Sportlaan en, op dit moment, de Hoef-
kade.

Wilt u ons steunen of wilt u meer
informatie? Bezoek onze website:
www.vanalkemadelaanveilig.nl

Paul Treanor namens VAV
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De wijk Uilennest ligt stevig ingesnoerd 
door twee van de drukste doorgaande 
Haagse stadswegen: de Van Alkemade-
laan en de Benoordenhoutseweg. Kan 
je dan nog veilig te voet of op de fiets 
boodschappen doen op het Van Hoyte-
maplein of naar het treinstation gaan? 
Uilennest wordt bovendien veelvuldig 
bezocht vanwege landgoed Clingendael 
en de Japanse Tuin, vaak ook met kin-
deren. Kan je er veilig te voet en op de 
fiets komen zonder voor je sokken te 
worden gereden? En gaat het stadsbe-
stuur fietsverkeer nu werkelijk wat 
meer ruimte gunnen, zoals al vele jaren 
in beleidsnota's wordt aangekondigd? 
Hier staat de geloofwaardigheid van 
ons gemeentebestuur stevig op het spel.     

Wilde Westen
De Van Alkemadelaan oversteken bij de 
Breitnerlaan is als manoevreren door 
het Wilde Westen. Voor de veiligheid 
van de fietsers en voetgangers is daar 
niets gedaan. Dat de Van Alkemadelaan 
een doorgaande weg is en dat binnen 
vijfhonderd meter al een zebrapad ligt, 
is geen geldige reden om niets te doen. 
Op de Van Alkemadelaan is recent een 
bewonersgroep opgestaan met de inzet 
om het verkeer op de Van Alkema-
delaan aangepakt te krijgen. Het aan-
leggen van een zebrapad is het minste 
wat gedaan kan worden. Die mensen 
verdienen volle steun. Het inperken 
van het autoverkeer is dringend nodig. 
Een stad dient in de eerste plaats om te 
wonen en niet om een overvloed aan 
autoverkeer ruim baan te geven. 

Uitnodigend bruggetje
En als dit nou eens het enige knelpunt 
voor de wijk zou zijn... Gaat u vooral ook 
eens kijken bij de kruising Laan van 
Clingendael en Benoordenhout-seweg. 
Daar ligt de Laan van Clin-gendael in het 
verlengde van de oprijlaan van landgoed 
Clingendael om vervolgens – bijna – 
dood te lopen op de Benoordenhout-
seweg. Of toch, je kan wel degelijk naar 
de overkant. Zelfs ligt er een zebrapad 
en staan daar verkeerslichten. Want aan 
de andere kant ligt een oud bruggetje 
richting Haagse Bos. Dat ziet er reuze 
uitnodigend uit! Er passeren dan ook 
dagelijks veel meer voetgangers en fiet-

sers dan je op eerste gezicht zou ver-
moeden. Maar, er zijn ook dranghekken 
geplaatst. Want je ziet direct: het is een 
rotplek om over te steken. Dat komt ook 
omdat vrijwel geen auto zich aan de gel-
dende maximum snelheid van vijftig ki-
lometer per uur houdt. Kan hier eenvou-
dig een verbetering gemaakt worden? 
Natuurlijk kan dat. Maak om te beginnen 
de oversteekplaats veel breder en beter 
zichtbaar op het wegdek en in de wegin-
richting. Stadsbestuur hoort te zorgen 
voor goed, gezond en veilig wonen, en 
niet om een paar ongeduldige mensen 
een paar minuten sneller thuis te laten 
komen.

Wild-oversteekplaats
Deze twee 'oversteekplaatsen' zijn de 
belangrijkste ontsluitingsroutes voor 
fietsers en voetgangers richting stad en 

station. Oversteken op eigen risico! Elke 
dag opnieuw de ervaring van een 'wild-
oversteekplaats'. In beide gevallen kan 
zonder grote ingrepen de situatie mooi 
worden verbeterd. 

Onze stadsdeeldirecteur mevr. Lootsma 
heeft afgelopen jaar op de ALV van onze 
wijkvereniging voorgesteld om in ge-
sprek te gaan over verkeersknelpunten 
in de wijk. Het stadsbestuur staat stevig 
in het krijt bij de wijk Uilennest na het 
opheffen van de buslijn 30. Zij is daarom 
ongetwijfeld zeer betrokken bij de ver-
keersknelpunten in onze wijk. Niets doen 
is geen optie. 

Valentijn Wösten
Voorzitter Stichting Wijkbelangen 
Uilennest
Foto’s 070fotograaf.nl

Verkeersveiligheid in de wijk Uilennest 
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Familiebedrijven
Snijder Bloemen
Bloemen met een Haagse trots…
En die trots zie je overduidelijk bij 
Debby, eigenaresse van de bloemenki-
osk aan de Van Hogenhoucklaan en het 
bloemenstalletje aan de Kerkhoflaan, 
vlak voor de ingang van de algemene 
begraafplaats. Daar zoek ik haar op en 
ik zie meteen de gedrevenheid en de 
liefde voor het vak. Hoeveel stappen 
kun je zetten in een bloemenstalletje? 
Zo te zien wel 20.000. Debby en haar 
medewerkster Naomi zijn bezig met 
het uitladen en rangschikken van verse 
bloemen. Intussen overlegt ze met 
klanten hoe het mooiste bosje bloemen 
voor een dierbare op het kerkhof eruit 
moet zien en daarbovenop staat ze mij 
nog te woord. Geen probleem, Debby is 
een wervelwind en heeft de boel ge-
heel onder controle.

Hoe het begon
Jan Snijder was als ‘Jan de bloemenman’ 
een begrip in het Benoordenhout. Hij 
gaat al vanaf 1938 met een bloemen-
mand en later met een bakfiets langs de 
deuren. In 1940 koopt hij het bloemen-
stalletje op de Van Hogenhoucklaan. 
Mijn man herinnert zich nog de vrijge-
vigheid van Jan bij de wedstrijdjes tij-
dens Koninginnedag wie van de kinde-
ren het mooist zijn step of fiets kon 
versieren. Dat vindt hij prachtig en hij 
deelt daar ruimhartig bloemen voor uit. 
In 1966 springt Aad Brekelmans bij en 
in 1972 wordt hij eigenaar van de kiosk. 
Debby, zijn dan vijftienjarige dochter 
helpt hem regelmatig en voor haar be-
staat er geen twijfel: haar hart en toe-
komst liggen hier. Debby volgt na de 
middelbare school de mbo-opleiding 
Flower Arranging & Growing aan de 
Tuinbouwschool Huis te Lande in Rijs-
wijk. Op haar achttiende verhuist ze 
naar Engeland om stage te lopen en dit 
bevalt zo goed dat ze er twee jaar blijft. 
Het is een leerzame periode en zij reali-
seert zich wel dat een bloemenwinkel 
runnen minder leuk is dan een kiosk: 
een winkel betekent meer werkzaamhe-
den achter de computer en aan de tele-
foon. Bij terugkomst gaat Debby bij haar 
vader werken en in 2012 geeft Aad het 

stokje aan haar over. In 2019 koopt zij 
het stalletje op de Kerkhoflaan erbij. 

Hoe gaat het nu
Inmiddels heeft Debby vijf medewer-
kers, allen met een opleiding aan de 
tuinbouwschool, die de mooiste creaties 
kunnen maken, van feestboeketten tot 
rouwkransen. Marleen, Naomi, Coby, 
Wesley en Hassan werken met evenveel 
enthousiasme en werklust en hebben 
ook zo hun eigen specialiteiten. Hassan 
heeft zijn opleiding in Syrië gedaan en 
maakt mooie rouwkransen. Naomi kreeg 
eens een opdracht van de marechaussee 
voor een groot fleurig boeket. Later 
bleek dat dit boeket aangeboden werd 
aan koningin Maxima. En tijden veran-
deren: Snijder Bloemen heeft een mooie 
website en men kan uiteraard online of 
telefonisch bestellen. 

Wesley vertelt dat Debby de hele dag 
vliegende keep is en heen en weer rijdt 
om alles te regelen. Vroeger kwamen er 
vijf grossiers langs waar Debby haar 

bloemen bij kocht, maar vanaf het mo-
ment dat ze de Kerkhoflaan erbij koopt, 
gaat ze drie keer per week zelf vroeg in 
de ochtend ‘klokken’ op de veiling om 
kritisch te kunnen inkopen. Af en toe 
gaat één van de medewerkers mee om 
ervaring op te doen. Ze is nog niet echt 
bezig met haar opvolging maar zou wel 
graag iemand erbij willen hebben die 
ook de inkoop zou kunnen doen, net zo 
kritisch als zijzelf en uiteraard passend 
in het team. Het is in deze coronatijd 
enorm druk en elke keer vóór de aan-
kondiging van een lockdown loopt het 
storm, omdat mensen toch nog graag 
snel een mooie bos bloemen willen 
hebben. Dat bewijst dat mensen even-
veel waarde hechten aan bloemen als 
zijzelf en dat maakt hun werk ook zo 
leuk. 

Barbara Verloop
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Als er in onze wijk één gebouw is dat 
tot de verbeelding spreekt dan is dat 
wel het koepeltje van Arendsdorp! Het 
is afgebeeld op het logo van onze wijk-
vereniging en meerdere keren per jaar 
staat er een foto van het koepeltje in 
het wijkblad.

Kijk je ernaar, dan zie je dat het in wer-
kelijkheid geen koepeltje is, maar een 
sierlijk bakstenen gebouw met een pan-
nendak, twee schoorstenen en een ver-
sierd raam boven de voordeur. Het 
bouwwerk schijnt geïnspireerd te zijn 
op Hofwijck van Constantijn Huygens 
(1596-1687), dichter, musicus, en secre-
taris van de prinsen van Oranje. Huygens 
ontwierp het huis en de tuin in 1641 
samen met Jacob van Campen, een be-
kend architect. De harmonieuze maat-
verhoudingen uit de Italiaanse renais-
sance vormden het uitgangspunt. De 
bouw werd uitgevoerd door Pieter Post. 
Van het koepeltje wordt rond 1650 als 
bouwperiode genoemd. Sommige bron-
nen vermelden hier ook Pieter Post als 
mogelijke bouwmeester. Het koepeltje 
lag, net als Hofwijck, in een rechthoekige 
vijver. In de tweede helft van de acht-
tiende eeuw is de vijver gedempt en is er 
een voorhuis voor gebouwd, dat eind 
negentiende eeuw weer is afgebroken. 
Sinds die tijd staat het koepeltje erbij 
zoals nu.

Jonkheer Arend van Dorp (1528-1600) 
was de eerste eigenaar. Hij kocht in 1586 
een boerenhoeve met land, dat werd 
verpacht aan een boer. Arend woonde in 
het voorhuis van de boerderij. Hij 
stamde uit een oud adellijk geslacht en 
hij was medestander, financieel adviseur 
en geldschieter van Willem van Oranje. 
Hij begon zijn carrière als rentmeester 
van Maximiliaan van Bourgondië en 
wikkelde later, met een goed oog voor 
eigen gewin, diens nalatenschap af van-
uit zijn woonhuis in Mechelen. Na de val 
van Mechelen nam hij belastende stuk-
ken over zijn beheer en andere belang-
rijke zaken mee, zoals geld en juwelen, 
maar zijn drie dochters liet hij daar ach-
ter. Dat is tekenend voor deze Arend: 
een lastig man, altijd uit op zijn eigen 

voordeel tot elke prijs, met veel rechts-
zaken tot gevolg. Na zijn overlijden in 
1600 erfde zijn dochter Josyna de hof-
stede; zij verkocht deze in 1643 aan haar 
neef jonkheer Arend van Dorp.

Dit is de Arend van Dorp (1597-1652) 
die Arendsdorp zijn naam gaf en die 
rond 1650 het koepeltje liet bouwen als 
woonhuis. Ook deze Arend van Dorp 
verkeerde in de kringen van de Oranjes: 
als hofmeester, verantwoordelijk voor 
de hofhouding, en raadgever van Frede-
rik Hendrik. Met zijn mooie woonhuis 
was hij niet tevreden: hij wilde nog een 
titel, namelijk die van Heer van Arends-
dorp. Hij rustte niet voordat Arendsdorp, 
net als het naastgelegen Waalsdorp, in 
1646 als afzonderlijke heerlijkheid was 
beleend. Behalve de titel had dat voor 
Arendsdorp door de beperktheid van 
het grondgebied geen rechtsgevolgen. 

Met zijn overlijden in 1652 hield de titel 
weer op: zijn erfgenamen, eerst zijn 
vrouw en later zijn dochter Ida Philippina 
en zijn kleinzonen de jonkheren Arent en 
Frederik van Dorp, zagen er niets in.

Van Arendsdorp, Oostduin en Waalsdorp 
zijn oude eigendomsbewijzen, kaarten 
en andere akten bewaard gebleven in 
het archief van de familie Van Bylandt, 
de laatste eigenaars van deze landgoe-
deren. Het oudste stuk over deze land-
goederen dateert uit 1432. Dat zulke 
oude documenten nog steeds bestaan, 
wekt ontzag en verwondering, net als 
het ‘koepeltje’ uit 1650.

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl

Kijk, in onze wijk!
Het koepeltje van Arendsdorp
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In het vorige nummer (2020/6) riep ik 
wijkgenoten op om hun verhaal te ver-
tellen. Voor mijn eerste interview en 
kennismaking met de wijk begin ik niet 
ver van huis. Schuin tegenover mij woont 
Marleen (52), samen met haar man 
Thijs (52), haar zoon Pepijn (8) en doch-
ter Maud (11). Ons gesprek nam een 
bijzondere wending toen ze mij vertel-
de over Sinterklaas.

Heb je in je eigen jeugd een ervaring 
gehad die alles anders maakte?
’Ik kan me nog als de dag van gisteren 
herinneren dat ik te horen kreeg: Sin-
terklaas bestaat niet. Ik geloofde zo erg 
in die man, ik kan me exact nog herin-
neren wie wat zei en wie er allemaal bij 
was toen ik het te horen kreeg, ik moest 
toen echt huilen.’ 

Maakt corona voor je kinderen alles 
anders? 
’Ik had een tijdje geen werk waardoor 
ik mijn kinderen goed kon begeleiden 
met hun thuisscholing. Sinds een tijdje 
heb ik een nieuwe baan, ik werk nu vrij 
veel. Voor kerst konden ze overal nog 
gladjes doorheen, maar nu begin ik 
echt de effecten te merken. Ik ben be-
nieuwd hoe dit jaar eruit gaat zien, dit 
zal bepalen of het impact op hen zal 
hebben of dat ze het over een tijdje 
weer vergeten zijn.’

Denk je dat alles weer naar het oude 
normaal gaat?
’Dat denk ik eigenlijk niet, mensen zien 
nu dat alles anders kan en werken bij-
voorbeeld minder op kantoor en reizen 
minder. Gaan we ooit nog handen 
schudden?’

Of je nu in Sinterklaas, God of El gelooft, 
het zijn verhalen. Uit deze verhalen kun-
nen we inspiratie halen, vertrouwen, 
rust of nog veel meer. Heeft het geloof in 
Sinterklaas meer met je gedaan?
’Absoluut, ik denk dat dit een weerslag 
op meerdere zaken heeft gehad. Ik heb 
gezien wat geloof met mensen kan 
doen. Thuis ben ik katholiek opgevoed. 
Na het overlijden van mijn moeder heb 
ik gezien hoe mijn vader geen steun 

vond in zijn kerk. Ik heb ook gezien wat 
het met mensen buiten mijn gezin 
heeft gedaan. Zelf was mijn motivatie 
om mijn vormsel te doen een heel 
leuke jongen waar ik verliefd op was 
die het ook deed.’

Wat zie je als een keerzijde van geloof?
‘Ik zie dat er ook een hoop positieve 
kanten zijn. Zo vinden mensen steun in 
het geloof of vertrouwen, daar zit he-
laas ook een andere kant aan. Zo is mij 
opgevallen dat mensen geloof gebrui-
ken als excuus of verantwoording ver-
leggen en zich verschuilen achter hun 
geloof. Ik had ooit een vriendje. Hij 
worstelde met zijn homoseksuele ge-
voelens en wilde ‘normaal’ zijn. Dat 
vond ik heel erg. Hij had moeite met 
wie hij was, puur door wat het geloof 
hem had ingegeven.’

Vieren jullie nog Sinterklaas thuis?
‘Ja! Voor mijn zoon Pepijn doen we dat 
nog. Vanuit de school wordt het op een 
bepaalde leeftijd niet meer gesteund. 

Ik ontkom er dan niet aan om hem de 
waarheid te vertellen.

Sinterklaas zullen we altijd vieren, 
maar nu gelooft Pepijn nog in de goed-
heiligman. Ik ben niet van plan hem 
proactief te gaan vertellen dat hij niet 
bestaat. Ik ben me er wel bewust van 
dat dit wel eens het laatste jaar zou 
kunnen zijn dat we op deze manier 
Sinterklaas vieren.’

Zie je daar tegenop?
’Nee, want dan gaan we over op surpri-
ses maken en dat is ook onwijs leuk. 
Hij zal wellicht wat boos zijn dat we 
hem een beetje voor de gek hebben 
gehouden.’

Zullen we afspreken dat we de lezers 
volgend jaar laten weten hoe hij het 
heeft opgepakt?
‘Deal!’

Eduard Nandelall

Ons verhaal
In gesprek met Marleen Schrama
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Aldus getekend, onze voetbalprofessor 
en taalverrijker Johan Cruijff. Wat lo-
gica betreft, is mijn favoriet: ‘Als wij de 
bal hebben, dan kunnen hun niet score.’ 
Net zo onontkoombaar, maar dat ter-
zijde. Ik moest aan die eerste uitspraak 
denken toen ik me realiseerde dat ons 
in het Benoordenhout een paar flinke 
bouwprojecten boven het hoofd han-
gen. Het winkelcentrum Duinzigt op 
het Willem Royaardsplein gaat op de 
schop en dan zwijg ik maar over de 
plannen bij het ANWB-gebouw op de 
Wassenaarseweg. Het betekent jaren-
lang bouwverkeer, troep, gevaarlijke si-
tuaties en een kabaal van jewelste. 

En het voordeel? Ik kan er één beden-
ken, maar dat is er meer één voor wijk-
genoten die enthousiaste vogelaars 
zijn. Grote bouwprojecten bieden na-
melijk kansen. Natuurlijk aan project-
ontwikkelaars en bouwbedrijven, maar 
ook aan de ‘zwarte roodstaart’. Dat is 
geen papegaaiensoort, maar een ca. 
veertien centimeter grote zangvogel uit 
de familie der roodstaarten. Bekendere 
leden zijn de nachtegaal, de gekraagde 
roodstaart en de blauwborst. 

Migratie 
De roots van de zwarte roodstaart liggen 
in het Middellandse Zeegebied. Stelt u 
zich rotswanden en stenige hellingen 
voor, maar ook steden en dorpen. Het is 
een cultuurvolger. Langzaam is deze 
soort via leegstaande, vervallen dorpen, 
oude huizen en schuren steeds verder 
naar het noorden gekomen. In Neder-
land kwam deze roodstaart lange tijd al-
leen in het zuiden en oosten voor, maar 
steeds vaker zien we de vogel ook in 
onze omgeving. Ze zijn te vinden op fa-
brieksterreinen, in het Rotterdamse ha-
vengebied, bij elektriciteitscentrales en 
– u voelt het al – bij flinke gebouwen in 
aanbouw. Net als de slechtvalk of gier-
zwaluw maakt het de zwarte roodstaart 
niet uit of de begeerde nestholte natuur-
lijk is of door mensen gemaakt. De vogel 
is gek op alles wat hoekig, stenig en kaal 
is. Beton en gemetselde muren ziet hij 
aan voor rotsen… Hoge gebouwen zijn 
voor hen aanlokkelijke bergen. 

De zwarte roodstaart 
Opvallend is de gitzwarte keel, het 
fraaie grijs van boven en de onrustig 
trillende staart die, u raadde het al, 
rood is. De combinatie fluweelzwart en 
dat bijzondere roestrode bracht ooit 
een modegevoelige collega in extase. 
De soort verloochent zijn afkomst niet. 
Hij overwintert in het Middellandse 
Zeegebied. De zang is mooi, maar heeft 
een merkwaardig kantje. Het gekweel 
wordt afgewisseld met het geluid van 
een scheurende krant... Sommigen vin-
den het lijken op metalen balletjes die 
tegen elkaar worden gewreven. De 
roep is meestal ‘tsjip’ en ook wel ‘tuk 
tuk’. Slaperige Franse dorpjes knappen 
ervan op. Hij zingt een vrolijk lied 
vanaf de daken en fladdert rond. De 
roodstaart brengt leven in de brouwe-
rij, hij is kwiek en verbazend rap. Op 
het moment dat je hem uit een oog-
hoek ziet, is de vogel al gevlogen. Nou 
ja, bijna dan… 

Onderzoek in onze regio 
Reinder de Boer, lid van de Haagse 
Vogelbescherming, deed in de lente van 
2019 onderzoek naar het voorkomen 
van de zwarte roodstaart in Den Haag en 

Rijswijk. Dat was niet eenvoudig, want 
inventariseren doe je vooral op het ge-
hoor. En ook al heeft Reinder vrij grote – 
oeps, ik bedoel natuurlijk scherpe – 
oren, het voorjaar van 2019 was een 
stuk lawaaieriger het corona-voorjaar 
van 2020. De zwarte roodstaart begint al 
vóór zonsopgang te zingen. Bouw- en 
verkeerslawaai begint ook al vroeg, dus 
moest Reinder ongeveer halverwege de 
nacht uit de veren. Een vervreemdende 
ervaring had hij op een vroege zondag-
morgen: op het Plein – te midden van de 
nafeestende jongeren – hoorde hij boven 
alles uit de zang van de zwarte rood-
staart… Op diezelfde binnenstad-tocht  
hoorde hij ook bij het Muzenplein en 
rond het centraal station de zang van 
deze roodstaart. 

The Dutch mountains 
Reinder gaat ervan uit dat er ruim 
veertig territoria zijn in de beide ge-
meenten samen. Die lijken allemaal 
op het oorspronkelijke leefgebied van 
de vogel: bergen en rotsen. Ze huizen 
op industrieterreinen als de Binck-
horst, de Plaspoelpolder en Kerketui-
nen. Verder vond hij de zwarte rood-
staart in het havengebied van Scheve-

Buurtvogels
‘Elk nadeel hep se voordeel…’  

Zwarte roodstaart
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ningen en ook rond de boulevard. 
Vanuit het Benoordenhout het meest 
dichtbij zijn er zwarte roodstaart-ter-
ritoria bij het TNO-gebouw op de 
Waalsdorpervlakte en bij het DUNEA-
hoofdgebouw aan de Pompstations-
weg. En binnenkort dus nog dichter-
bij... Na het voorafgaande verbaast 
het u niet dat het World Forum en de 
gebouwen rond het centraal station 
door de zwarte roodstaart voor seri-
euze bergen worden aangezien. Zijn 
we toch een beetje een bergachtig 
land. De Nits hadden gelijk met hun 
Dutch Mountains. 

Om af te sluiten met professor Cruijff: 
‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ 
En daarmee verovert hij wat mij betreft 
een ‘logische’ plaats in het rijtje Cats, 
Bredero, Vondel, Bilderdijk, Willem 
Kloos en Lucebert… 

Ik wens u met het vaccin én het voor-
jaar op komst, een gelukkig, gezond en 
vogelrijk 2021! 

Foeke Zeilstra
Foto’s: natuurfotograaf Adri de 
Groot (vogeldagboek.nl) en 
Boudewijn Schreiner

Tip: voor een paar euro kunt u de 
Nederlandse versie van BirdSounds 
Europe 2.5 downloaden op uw smart-
phone. U heeft dan overal waar u gaat 
de beschikking over opnames van de 
zang en de (alarm)roep van vogels in 
onze streken. Het is een zeer toeganke-
lijke app en per soort is er een fraaie 
foto en vier tot vijf geluidsopnamen 
beschikbaar. 

Dutch Mountains - Foto Rob van der Meijden
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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
We beginnen weer aan een nieuw jaar, 
wat gaat de tijd toch snel. Dat komt 
omdat je ouder wordt, hoor ik wel 
eens. Ik krijg gewoon haast, er is nog 
zoveel te doen en te schrijven! Gelukkig 
wordt er ook door andere auteurs ge-
schreven. In de weken voor de deadline 
word ik op boeken gewezen of lees ik 
erover in een landelijke krant of op een 
website. Zo is het deze keer ook ge-
gaan. Het boek van Marly van Otterloo 
werd mij aangedragen door de hoofd-
redacteur. ‘Buikschuiver’ was het ul-
tieme Sintcadeau voor mijn man. 
Marcel Teunissen tot slot heeft, samen 
met anderen, wederom een prachtig 
boek over moderne architectuur in Den 
Haag geschreven. 

‘Tong’
Het is een heel spannend boek. Ik heb 
het in ieder geval in een keer uitgele-
zen. Termen als eigentijds, meelevend, 
geestig, liefdevol en vol vaart typeren 
dit boek. Het draait om de band tussen 
moeder en dochter die verder wordt 
uitgediept door het vroegtijdige overlij-
den van moederlief. De clou mag ik niet 
verklappen, maar is zeer onverwacht!

Marly van Otterloo, Uitgeverij de Kring, 2020, 
ISBN 978 9462 971 806, € 18,50.

‘Buikschuiver, Gaap en de kunst van 
het brommeronderhoud’
In mijn middelbareschooltijd hadden 
jongens die op buikschuivers zaten 
niet mijn interesse. Neen, het waren 
juist hen die rondscheurden op hun 
opgevoerde Mobylettjes of een Tomos, 
met hoog stuur. Mijn man heeft, samen 
met een vriend, zijn schooljaren voor 
een groot deel gebruikt om dit soort 
brommers te kopen, helemaal te revi-
seren en dan voor een mooi bedrag te 
verkopen aan vaders die met hun doch-
ters in collegejassen langs kwamen. 
Ook Michiel maakte met zijn vrienden 
Jacques, Wouter en Hans tochten. Het 
boek van Gabriël Kousbroek is in een 
mooie stijl geschreven. Hij vertelt hoe 
in de Archipelbuurt en het Benoorden-
hout overal brommertjes op de kop 
werden getikt die vervolgens uitge-
breid werden gerepareerd. Je leest ver-
der over de Solex, Stokvis de IJzeren 

Hond en de ‘Kauwe Klauwe-tochten’ 
(een ontmoeting tussen Puch-fanaten 
op Scheveningen). Het boek bevat 
mooie tekeningen van de brommers 
en achterin een woordenlijst en aan-
wijzingen voor basisbrommertechniek. 

Gabriël Kousbroek, Nijgh en Van Ditmar, 2020, 
ISBN: 978 9038 809632, € 22,50.

‘100 jaar Modern Den Haag, van Nir-
wana tot Central Innovation District’
De bouwstijl Nieuwe Haagse School is 
ons allemaal bekend; het halve 
Benoordenhout is er in gebouwd. Denk 
aan de baksteenarchitectuur van het 
gebouw ‘Cultura’ aan de Wassenaarse-
weg of de woonhotels zoals dat aan de 
Van Hogenhoucklaan; golvende lijnen 
baksteen, beeldhouwwerk in zwarte 
steen, luxe appartementen. Maar er is 
nog zoveel meer en dat lezen we in dit 
boek. Den Haag is verder gegaan met 
het uitvoeren van grote projecten, 
zoals de veelkleurige woningen in 
Ypenburg, Nieuw Babylon of de uitbrei-
ding van de Algemene Rekenkamer. 
Nieuwe materialen werden gebruikt; 
beton voor de vrijstaande woningen in 
de omgeving Van Ouwenlaan (Gerrit 
Rietveld, Van Lochem, Buijs en Lürsen), 
Nirwana, de huizen boven op een bun-
ker of de transformatie van het Shell-
gebouw aan de Oostduinlaan. De ge-
meente was vaak opdrachtgever van 
spannende projecten: de Dedemsvaart-
weg waar de kopers een stuk land 
kochten en daarop hun droomhuis 
bouwden, het Souterrain (tramtunnel) 
en het stadskantoor voor Escamp aan 
de Leyweg, een sculpturaal gebouw. 
Het boek is verdeeld in verschillende 
hoofdstukken: de Nieuwe Haagse School, 
het interbellum, de wederopbouw, het 
digitale tijdperk, innovatieve bouwtech-
niek en van Nirwana tot Central Inno-
vation District. Honderd jaar bouwen, het 
maakt nieuwsgierig naar de toekomst. 

Eric Vreedenburgh, Marcel Teunissen, met een 
bijdrage van Mick Eekhout, nai010 uitgevers, 
2020, ISBN 978 9462 085794, € 29,95.

Willemien de Vlieger-Moll
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International Corner
The Flavour of Holland
Since the deadline for this magazine 
was at the beginning of January, my 
thoughts were still full of the holidays 
and all the scrumptious things one 
does eat during this period. It made me 
decide to write about Dutch cooking 
for this issue.

The title of this article is from a book of 
sketches and recipes, co-written in 
1995 by the Irish writer, Hilary Kea-
tinge, and a close friend of mine, 
Anneke Peters. It goes through the 
whole year month-by-month, inform-
ing the reader of some Dutch history 
along with the culinary traditions, the 
seasonal recipes and cookery ideas.a

Since we are now in mid-February, I 
will give everyone something from the 
chapter on this short month, which is 
entitled Elfstedentocht1 and Carnival. 
The food during this cold month – as 
my mother would say - has to be 
“something that sticks to one’s ribs.” 
Erwtensoep (pea soup) or a stamppot 
are two of those hearty foods. You 
might find stamppot translated either 
as stew or hotchpotch, but it is really 
just a mashed combination of potatoes 
and vegetables. 

One can use many sorts of winter veg-
etables to make a stamppot, such as an-
dijvie (escarole or endive), raapsteel-
tjes (turnip greens), zuurkool 
(sauerkraut), boerenkool (curly kale) 
or wortels en uien (carrots and unions). 
The dish is topped off with either a 
klapstuk (beef cut from the short ribs) 
or just a worst (sausage). Another win-
ter dish, but less hearty, is witlof met 
ham en kaas – Brussels endive with 
ham and cheese. Since witlof is one of 
my favourites, I also often make a salad 
of witlof with apples and raisins or use 
the separate leaves to fill with some-
thing savoury to serve as a cocktail 
snack.

The stamppot of carrots and onions 
with mashed potatoes has its own 
name, hutspot, and is also traditionally 
eaten on October 3, because that is the 

anniversary of the end of the Spanish’s 
Siege of Leiden in 1574. Legend has it 
that a small boy found a still warm pot 
with this dish, right after the Spanish 
fled from their camp. Since 1886, this 
commemoration has become an annual 
celebration. Herring and white bread 
are also eaten because that was the 

first food that the liberators brought 
with them to give to the starving peo-
ple of Leiden. To this day, herring and 
white bread are actually handed out to 
the public very early on the morning of 
October 3 and hutspot is on the menu 
of every Leiden restaurant. On a per-
sonal note, my daughter was born on 
October 2nd and I shall never forget that 
my first warm meal in the hospital the 
next day was exactly that: hutspot with 
herring and white bread. I quickly 
learned this tradition!

Herring is also a feature of the Dutch 
diet in June and sold often on the 
street, when the Hollandse Nieuwe is 
caught in the North Sea. This first catch 
is always the fattest and most desired. 
When herring is caught later in the sea-
son, it must be called maatjesharing. 
Vlaggetjesdag in Scheveningen is the 
send-off celebration to the boats going 
to find the best Hollandse Nieuwe. One 
can compare the discussion about the 
flavour and consistency of the new her-
ring much like the presentation of a 
Beaujolais Nouveau in France each 
November.

We might not have been able to shot off 
any fireworks or see them in the sky 
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this past New Year’s Eve nor take a 
New Year’s Day dunk into the cold 
North Sea, but I hope you did have 
some oliebollen or appelflappen some-
time during the last days of 2020, a 
long-standing New Year’s tradition.  

There are certainly lots more Dutch cu-
linary delights I could write about, but 
do discover them for yourself: such as 
the fresh white asparagus and straw-
berries in May and June, or an Indone-
sian rijsttafel, or the small new pota-
toes or the variety and age of various 
Dutch cheeses. And I haven’t even men-
tioned all the sweet possibilities!

Eet smakelijk – Bon appétit – Enjoy 
your meal!

Georgia Regnault

If anyone is interested in a copy of the 
book The Flavour of Holland (€ 20.00), 
please contact me at regnaultsmith@
casema.nl.

1 Elfstedentocht, or Eleven Towns Skating Race, is 
a 200 km long-distance skating race on natural 
ice in Friesland. The first one was in 1909, and 
there have been 15 races run since then, the last 
being in 1997, as the ice must be at least 15 cm. 
thick. It is both a speed-skating competition with 
about 300 contestants and a leisure tour with 
some 16,000 entrants.

www.wvbn.nl
Presenting the new website of the 
Wijkvereniging Benoordenhout – 
Neighbourhood Association.  

One can view the various pages in 
Dutch, English, Chinese, French, 
German, Italian, Portuguese and 
Spanish. Besides news of the area, 
there are often links which will 
connect one with the Hague muni-
cipality’s websites.
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Het Aloysius College (AC) heeft lange 
tijd de sportbeoefening van de scholie-
ren hoog in het vaandel gehad. De pa-
ters Jezuïeten begrepen heel goed dat 
sport de beste manier was om te voor-
komen dat ongewenste seksuele ge-
dachten in de zuivere jongenszielen 
zouden opborrelen. Paul Beers (1935) 
zat daar vlak na de oorlog op school. 
Hij is bekend geworden als één van de 
beste vertalers van Nederland. Zo ver-
taalde hij het complete oeuvre van 
Witold Gombrowicz en Ingeborg 
Bachman en de briefwisseling tussen 
Sigmund Freud en Carl Jung. 

Hij schrijft over zijn schooltijd op het 
AC: ‘Achter het AC en het Patershuis lag 
een groot sportveld (casti-litteken op 
mijn neus) dat werd afgegrensd met 
drie tennisbanen waarvan de onder-
grond bestond uit van die vierkante 
straattegels. Daar mocht iedereen op 
spelen, wat na de lessen, zo tussen 4 
tot half 6 druk gebeurde. Daar leerde je 
pas wat ‘baaneffect’ was, op al die 
steeds ongelijker liggende tegels. Daar 
ook sloeg Sjors de Jong zo hard een bal 
tegen mijn oor dat het vocht mijn ogen 
uitkwam. Met hem streed ik de laatste 
jaren om de titel ‘schoolkampioen’. 
Laat me niet lachen – in dit land der 
blinden.’

Groen Geel
In 1953 ging Beers spelen bij Groen 
Geel, de tennisclub die een ‘dochter’ 
was van de in 1932 opgerichte hockey-
club, die aanvankelijk Hockeyclub AC 
heette. Omdat die afkorting al ingeno-
men was door een andere club, werd 
de naam Groen Geel. De tennisclub 
Groen Geel had haar banen op het oude 
Marlot van Boebi van Meegeren. Daar 
kreeg Beers op zijn achttiende voor het 
eerst tennisles en werd hij, naar eigen 
zeggen, een aardige C-speler. 

Wanneer de tennisclub Groen Geel pre-
cies is opgericht, is lastig te achterhalen. 
In 1949 zien we dat de club met twee 
teams aan de landelijke competitie heeft 

deelgenomen. Drie jaar later zijn dat al 
vier teams geworden. Het gaat blijkbaar 
goed met de club. Het hoogtepunt wordt 
bereikt als de club verhuist naar park 
WW waar een fusie met Lucky Stroke 
bijna leidt tot een landskampioenschap. 
Na het uiteenvallen van de combinatie-
vereniging krijgt Groen Geel het heel 
moeilijk. Niet veel langer daarna wordt 
de club opgeheven.

VAC
De Voetbalclub van het Aloysius (VAC) 
daarentegen kent dankzij de fusie met 
Graaf Willem II nog steeds een bloei-
end voortbestaan. Graaf Willem was in 
1912 in het Bezuidenhout bij de OLV 
van Goeden Raad – Kerk opgericht en 
mocht na wat moeizame vergaderin-
gen uiteindelijk wel meevoetballen in 
de algemene Haagse Voetbal Bond. Als 
je echter gemengde verkering kreeg, 
moest je de club uit. VAC was negen 
jaar later opgericht. Als je op het AC 
wilde voetballen dan mocht dat alleen 
maar bij VAC, anders kon je de school 
verlaten. In die tijd golden nog duide-
lijke regels want twee geloven op één 

kussen, daar kwam de duivel tussen. 
Dat risico moest natuurlijk geminima-
liseerd worden.

In 1927 ontstond dus de fusieclub van 
de Benoorden- en Bezuidenhoutse 
voetballers die de laatste decennia zeer 
goed aan de weg aan het timmeren is. 
Samen met de countryclub Groen Geel 
en HGC delen zij het complex van de 
Roggewoning. Het is daar strijden om 
de beschikbare ruimte, wat voorlopig 
nog niet tot fysieke ruzies heeft geleid.

SETT
We eindigen dit overzicht met een jubi-
leum. Op 17 september 1949 werd de 
tafeltennisclub van het AC opgericht, 
SETT: Snel en Tactisch Tafel Tennissen. 
Het heeft lange tijd tot de grotere clubs 
van Den Haag behoord en heeft menig 
jeugdtopper aangeleverd. In de zeven-
tiger jaren speelden er veertien teams 
mee in de competitie. Het begon nog 
eenvoudig. De Pater Moderator moest 
de jongens aanmanen in een korte 
broek te komen spelen, het liefst met 
het clubshirt aan. Om negen uur ’s 

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXXIII
Aloysius College: de Benoordenhoutse sport-bakermat

Groepsfoto van voetbalvereniging Willem II VAC op het sportterrein Duindigt, ca. 1928. 
Collectie Haags Gemeentearchief
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avonds moest je helpen opruimen.

Maar het tafeltennis nam een hoge 
vlucht en men bleef goed presteren, on-
danks het feit dat in 1963 het eerste 
team van club veranderde om in de top 
mee te kunnen draaien; ze behoorden 
toen tot de beste acht van Nederland. In 
het volgende decennium had de club 
meer dan zeventig leden. Daarom werd 
steeds meer aandacht besteed aan het 
mentale vlak: in het cluborgaan kon je 
lezen dat wie met 19-17 voorstaat, bijna 
verloren heeft. In 2018 moest men 
noodgedwongen het Benoordenhout 
verlaten. Men speelt nu in de voormalige 
zalen van HALO aan de Laan van Poot. 

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.

   © www.frepik.com

woensdag 27 januari
Sporten en bewegen is goed voor ie-
dereen, ook op oudere leeftijd. Samen 
bewegen helpt u om fit te blijven, een 
goede conditie te behouden en u licha-
melijk en mentaal fitter te voelen. Ook 
verlaagt het de kans op (chronische) 
ziektes. Daarom start Voor Welzijn met 
Buurtsportcoach Casy de ‘Vitality Club’. 
Tijdens dit wekelijkse gratis beweeg-
uurtje kunt u op een heel makkelijke 
manier met leeftijdsgenoten buiten 
lekker gaan bewegen en werkt u elke 
week aan uw conditie en gezondheid. 

De Vitality Club start op woensdag 27 
januari (onder voorbehoud van RIVM-
regels). Iedere woensdag bent u wel-
kom van 10.30-11.30 uur. Locatie: 
hoofdingang Clingendael aan de Wasse-
naarseweg (veld aan uw linkerhand). 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Casy El Bouhnani, via 
06- 22 620 442 of casy@buurtsport-
coachdenhaag.nl of met ouderenconsu-
lent Daisy Krommenhoek, via 06-42 70 
89 56 of d.krommenhoek@voorwel-
zijn.nl.

Activiteiten
Vitality Club start in het Benoordenhout 
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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

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

Meer over de brief vindt u op
onze website 

https://islamnu.nl/news/

Brief hoofd Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
aan wereldleiders tijdens  Covid-19 pandemie 

“Als religieuze leider en gelovig persoon, 
geloof ik dat de beproevingen van afgelopen 
weken, hebben plaatsgevonden volgens het 

decreet van God de Almachtige en een ernstige waarschuwing is aan 
de mensheid om hervorming te overwegen en af moet worden gezien 
van alle vormen van ongerechtigheid en wreedheid. Deze pandemie is 
een in het oog springend bericht aan de mensen die de mensheid in de 
wereld regisseren, om naar God de Almachtige toe te draaien en Zijn 
rechten te vervullen en die van hun medemensen.”

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 / Fit & Slank lessen / Stretching

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

Nu ook Feel Fit Man:
lessen voor 60+

mannen
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Evita Lokaal biedt een gevarieerd aan-
bod van activiteiten in de wijk. Actief 
bezig zijn en buurtgenoten ontmoeten, 
van filmmiddagen tot digitale cursus-
sen en van maaltijden tot informatieve 
lezingen. Ondanks de vele maatregelen 
rondom corona blijven de maatschap-
pelijke initiatieven én de dagbesteding 
gelukkig buiten schot. Onze activiteiten 
gaan dus door met in achtneming van 
de geldende maatregelen. Check onze 
website voor de meest actuele informa-
tie (www.evitalokaal.nl). Hieronder een 
greep uit het aanbod. 

Lezing 10 maart– Gedragsverande-
ringen bij dementie
Spreker: dr. GZ-/neuropsycholoog 
Caroline Jurgens. Tijd: 10.00 – 12.00 uur

SeniorWeb Benoordenhout
Basiscursus Android smartphone en 
tablet, start woensdag 3 maart

Cursus iPhone/iPad gevorderden, start 
woensdag 10 maart

Workshops
Digitaal nalatenschap, woensdag 17 
maart

Fiets- en wandeltochten maken met de 
smartphone, vrijdag 19 maart

Fotograferen en filmen met iPhone/
iPad, donderdag 15 april 

Online computerhulp SeniorWeb 
Benoordenhout 
Heeft u een vraag over of probleem met 
uw smartphone, tablet of computer? De 
docenten van SeniorWeb Benoorden-
hout helpen u via internet of telefoon. U 
vindt alle informatie op onze website: 
www.evitalokaal.nl/seniorweb-den-haag-
benoordenhout/. Of mail uw vraag naar 
info@evitalokaal.nl. 

Voor meer informatie of aanmelden: 
www.evitalokaal.nl; mail: info@evita-
lokaal.nl of bel: 070 314 16 06. Evita 
Lokaal is alert op 1,5 meter afstand en 
neemt de hygiëne-maatregelen in acht. 
Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309 A.

Actief in eigen wijk met Evita Lokaal

Vrijwilliger Seniorweb Benoordenhout gezocht
In 2020 is het meer dan eens belangrijk geworden dat ook ouderen digitaal aangesloten zijn om bijvoorbeeld te 
videobellen met familie. Vanuit de samenwerking tussen Evita Lokaal en SeniorWeb wordt op diverse manieren 

digitale ondersteuning voor ouderen aangeboden op locatie en online.

Ter ondersteuning van onze vaste docenten zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de administratieve organisatie 
regelt van de cursussen en workshops van SeniorWeb Benoordenhout. 

Werkzaamheden
In overleg met docenten en coördinator Evita Lokaal, twee keer per jaar plannen van workshops en cursussen.

Beheren van de e-mailbox.
Organiseren van de aanmeldingen en contact houden met de cursisten.

Bestellen van lesmateriaal.

De werkzaamheden vragen om bekendheid met het werken op een computer en kunnen vanuit huis worden 
uitgevoerd. Enige belangstelling voor digitale toepassingen is een pré. Gemiddelde maximale tijdsinvestering per 

week is ongeveer 1 uur. 

Wat bieden wij u?
Een gedreven en enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.

Zinvol vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van ouderen.
Een sfeervolle omgeving en bijzondere ontmoetingen.

Een vrijwilligersovereenkomst.
Een WA-verzekering op het tijdstip van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersbijeenkomsten en scholingen.

Bent u of kent u iemand die geknipt is voor deze leuke vrijwilligersbaan, neem dan contact op met Nicole Bicker 
via info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.  



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  

•  aansprakelijkheid & letsel
•  arbeidsrecht
•  vastgoed en huurrecht
•  ondernemingsrecht

•  patiëntenrechten & privacy 
•  kwaliteit en aansprakelijkheid
•  praktijk en samenwerking
•  medisch tuchtrecht

 Ondernemers/particulieren: Zorgverleners:

Neem voor vragen of een 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 entrepeneurs and cross-border issues.

Onze familierechtsectie v.l.n.r.: Hilde Dreesmann - Bruijntjes, 
Annemarie Braun, Francesco van der Linden en Augusta van Haga
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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

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

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

 
 

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
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Wit begint en wint. 

Oplossing probleem 168: 1.Txh7+! Kxh7 2.Dh1+ Kg7 3.Lh6+ Kf6 
4.Dh4+ Ke5 5.Dxd4+ Kf5 6.Df4mat (of 6.g4mat) Steinitz-Tsjigorin, 
4e matchpartij Havana 1892.

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 169                                         Schaakclub Benoordenhout 

Schaakprobleem 169 
XABCDEFGHY 
8-+ktr-+-+( 
7+pzp-+p+r' 
6p+-+-+p+& 
5+-+-+-zp-% 
4-+-snNwqP+$ 
3+Q+-+-+P# 
2PzP-+-zP-+" 
1+K+RtR-+-! 
xabcdefghy 

 
Wit begint en wint. 
 
Oplossing probleem 168: 1.Txh7+! Kxh7 2.Dh1+ Kg7 3.Lh6+ Kf6 4.Dh4+ Ke5 
5.Dxd4+ Kf5 6.Df4mat (of 6.g4mat) Steinitz-Tsjigorin, 4e matchpartij Havana 1892 
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 Wijkvereniging Benoordenhout
  Bisschopstraat 5  2596 XH   Den Haag
  Website    wvbn.nl

  Twitter  @wvbn.nl 
  Facebook  facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
Virginia van Gessel Oliveira
Willeke Richel - joe@wvbn.nl

Penningmeester
John Boss 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade-de Laat de Kanter
delaatdekanter@hotmail.com 

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer
leden@wvbn.nl 
kosten lidmaatschap € 12,50 per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Buurtpreventie What's app
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

Wijkcentrum 
't Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 - 324 05 72
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

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

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond
Mevr. Bagijn  070 – 306 11 06
Martine.bagijn@ceon.nl

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer H. van Bommel
070 – 328 02 01

BridgeClub Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens 
070-324 86 07
Aanmelden: redubeth@gmail.com
website: nbbclubsites.nl/club/3021

Yoga
Vrijdagochtend, mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

Ouderenconsulent Benoordenhout
Wijkcentrum Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Voor Welzijn 070-205 25 60
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl
 
Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

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

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
buurtparticipatie@hdmonline.nl

De Zonnebloem Haagse Hout
Wim van Noort, secretaris
06 - 133 333 03 - wimvannoort@live.net 

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
070-205 25 00

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

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

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

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070 - 353 30 00 of 070 - 353 30 03

Dierenambulance (Stichting 
Dieren-hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 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

Aan de hand van architect Co Brandes 
ontworpen half vrijstaande villa op een 
perceel van 642m2 afgekochte erfpacht. 
De riante villa is in goede conditie en 
het woonoppervlak van ca. 306m2 is 
onderverdeeld in onder meer drie ruime 
woonvertrekken, een grote keuken en 
zes slaapkamers.

Gelegen in de fraaie en rustige groene 
wijk Marlot, ontworpen door de beroemde
architect Berlage. Goed bereikbaar per 
openbaar vervoer en uitvalswegen (A4 
en A44). Nabij scholen en winkels, het 
centrum van Den Haag op 10 minuten 
afstand, evenals het toekomstige nieuwe 
winkelcentrum in Leidschendam “Mall 

of the Netherlands”. Parkeren in Marlot is 
voor bewoners en bezoekers gratis.

Indeling begane grond (opp. ca. 145m2).
Entree, ruime centrale hal, gang garderobe-
ruimte, modern ruim toilet, heerlijke 
lichte L-vormige zit/eetkamer met fraaie 
plafonds, originele houten vloeren, 
schouw met gashaard en toegang tot 
grote zonnige vrij gelegen achtertuin. 
Vanuit de eetkamer is de moderne keuken 
welke uit twee delen bestaat bereikbaar. 
De keuken is voorzien van kwaliteit 
hoogwaardige apparatuur en heeft een 
lager gelegen eetgedeelte en toegang tot 
de tuin. Er is een tussenkamer en een 
zijentree naast de berging (voormalige 

garage, geschikt voor fi etsen).
Fraai licht trappenhuis met bordes naar 
de 1e verdieping (opp. ca. 98m2).
Drie ruime slaapkamers, allen voorzien 
van inbouwkasten en mooi zicht op de 
Bavoylaan en achter over de grote tuin. 
De nette complete badkamer staat in 
directe verbinding met de hoofdslaap-
kamer en is tevens via de ruime centrale 
hal te bereiken.
De 2e verdieping (opp. ca. 63m2) biedt 
drie ruime slaapkamers allen voorzien 
van dakkapellen en veel bergruimte en 
ingebouwde kasten. Nette 2e badkamer.
Vaste trap naar zolder (stahoogte).

Vraagprijs: € 1.499.000,- k.k.

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.

BAVOYLAAN 7, DEN HAAG



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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