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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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Beste buurtgenoten,

Bij iedere editie speelt weer de vraag: welke foto komt er op de cover? 
Het liefste kiezen we hiervoor actuele beelden. Gelukkig zitten we, 
dankzij de prachtige foto’s van onze 070fotograaf, nooit om beelden 
verlegen. Soms springt er een foto uit, andere keren is het lastig kiezen. 
Zo ook deze keer, nu er zoveel kleurrijke beelden waren van de bloem-
stukken die rond Pasen in onze wijk te bewonderen waren. De uitkomst 
is duidelijk; andere kanshebbers kregen een plaats in de fotoreportage 
in het hart van dit nummer.

Inmiddels bepaalt corona al een jaar ons leven, maar ondanks alle be-
perkingen zit de Commissie Evenementen vol plannen die geheel coro-
naproof zijn. In dit nummer vertelt zij hierover. Weet u overigens hoe-
veel commissies er wel niet actief zijn namens de wijkvereniging? Op 
pagina 8 en 9 leest u meer over hun waardevolle werk.

Natuurlijk biedt dit nummer weer allerlei wetenswaardigheden over 
onze wijk. Zo wordt de essentie van de Japanse tuin ontsluierd en kunt 
u lezen hoe er boven het ABN AMRO-kantoor een heuse New Yorkse 
loft ontstond. Er is aandacht voor buiten-poëzie maar ook voor armoe-
de in Den Haag. Een wijkgenoot die als kind het bombardement op het 
Bezuidenhout meemaakte, vertelt over zijn herinneringen. Ook bijzon-
der: een uitleg over wanddecoraties op (voormalige) kantoorgebou-
wen, waaronder een heuse Karel Appel. Wellicht iets om naar op zoek 
te gaan tijdens een lentewandeling door de buurt?

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. 3 - 3 mei 2021

verspreiding - medio juni 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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Chambers Advocaten

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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Het stadsdeel en de gemeente beschou-
wen de wijkvereniging als hun eerste 
aanspreekpunt voor alle zaken die onze 
wijk betreffen. Beide hebben regelma-
tig overleg met vrijwilligers om uiteen-
lopende onderwerpen te bespreken, 
zoals verkeer, groen, etc., maar ook op 
het gebied van welzijn. Tevens wordt de 
wijkvereniging geconsulteerd over de 
aanpak bij projecten ten behoeve van 
de wijk. Dit maakt dat het interessant is 
om actief te zijn in de wijkvereniging, 
maar ook het gevoel te hebben iets voor 
de wijk te kunnen bijdragen. Onze wijk-
genoten leggen de lat hoog. Men stelt 
goede vragen en verwacht kwaliteit en 
dat houdt ons scherp. Wij kunnen onze 
taak alleen goed uitoefenen door zo 
goed mogelijk met de wijk in contact te 
blijven. 

ALV
Het bestuur en haar commissies leggen 
verantwoording af aan de Algemene 
Leden Vergadering (ALV). Hoewel we 
een kleine 1.900 leden hebben, streven 
we naar meer. Immers, de wijk heeft 
14.000 bewoners en dan is het draag-
vlak relatief smal. De ALV’s zijn altijd 
goed bezocht, er worden altijd rele-
vante vragen gesteld, maar zijn ook een 
aangename ontmoetingsplaats om met 
je wijkgenoten bij te praten. Hoewel de 
ALV’s in verband met de pandemie vir-
tueel plaatsvinden, hopen we elkaar in 
het najaar weer te kunnen treffen. 

Silent majority
Aangezien de ALV maar twee keer per 
jaar bijeenkomt, is het onze opdracht om 
toch de mening van de silent majority op 
te halen en te vertolken. Bij onderwer-
pen van Ruimtelijke Ordening (RO) be-
trekken we belanghebbende wijkgeno-
ten bij klankbordgroepen, waarbij de 
omwonenden zich vooral richten op 
hun directe belang en de wijkvereni-
ging op het belang van de wijk als ge-
heel. Een goed voorbeeld is bij de nieuw-

bouwplannen voor het ANWB-terrein. 
Toen in 2018 bekend werd dat het 
Bronovo gesloten zou worden, heeft de 
wijkvereniging er bij de toenmalige be-
stuursvoorzitter op gehamerd dat de 
wijk betrokken zou worden. Ondanks 
de weerstand tegen de plannen is dat 
wel gedaan. Bij het betrekken van de 
omwonenden van de Neuhuyskade in 
verband met de plannen voor een 
nieuwe vestiging van het Haags Mon-
tessori Lyceum had dat overigens wel 
beter gekund.

Communicatie
Af en toe maken we gebruik van een 
enquête om de mening van de wijk op 
te halen. Voorbeelden van onderwer-
pen zijn: de herbouw van winkelcen-
trum Duinzigt, Openbaar Vervoer, ‘t Be-
noordenhuis en Duurzaamheid. Sinds 
kort beschikken wij over een ver-
nieuwde website (www.wvbn.nl) en de-
ze wordt ten opzichte van de oude site 
zeventien keer zo veel bezocht. De wijk-
vereniging is ook actief op social media 
(Facebook, Twitter, Instagram) en ook 
deze zien wij als bron om bij te houden 
wat er in de wijk speelt. We realiseren 
ons terdege dat vele wijkgenoten zich 
afwenden van de social media, omdat 
zij vaak misbruikt worden door de loud 
minority, maar ook deze laatste maakt 
deel uit van onze wijk. Ons mooie wijk-
blad is wat minder geschikt om actuele 
onderwerpen te behandelen, maar geeft 
wel een beeld van de sfeer in de wijk. 
In de maanden dat er geen wijkblad 
verschijnt, sturen we een nieuwsbrief 
naar de leden. Niet in de laatste plaats 
sturen vele wijkbewoners ons e-mails 
over uiteenlopende onderwerpen en 
dat is positief.

Je kunt als wijkvereniging met de wijk 
nooit genoeg communiceren, maar ge-
zien bovenstaande inspanningen heb-
ben wij het gevoel goed op onze wijk 
aangesloten te zijn. De mondigheid in 

de wijk is hoog en als we dat niet goed 
gedaan zouden hebben, dan hadden we 
dat wel gemerkt. Zoals gezegd streven 
we naar meer leden, want we willen 
ten opzichte van de gemeente het ge-
voel hebben gesteund te worden door 
een brede achterban. Voor €12,50 per 
jaar krijgt je toegang tot de ALV die 
voor de wijkvereniging leidend is. Met 
andere woorden: word lid door een e-
mail te sturen naar leden@wvbn.nl en 
steun daarmee de wijkvereniging in 
het belang van de wijk.

Commissies
De wijkvereniging kent vele commis-
sies: Ruimtelijke Ordening (RO), Evene-
menten, Jeugd, Ouderen en Expats 
(JOE), Duurzaamheid, Cultuur, Groen 
en Communicatie. Vrijwilligers zijn al-
tijd welkom. Ondanks de lockdown zijn 
alle vrijwilligers gewoon doorgegaan 
met hun bestuurs- en commissieactivi-
teiten. Dat is niet vanzelfsprekend en 
toont aan dat de wijkvereniging spring-
levend is. Helaas zijn de buitenactivi-
teiten stilgevallen, maar achter de 

Van de voorzitter
Namens de wijk

 foto Esther Hessing
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In april 2021 loopt de eerste bestuurs-
periode van Elisabet Molenaar af en zij 
heeft besloten om niet voor een tweede 
periode te gaan. Elisabet is verantwoor-
delijk voor de portefeuille Ruimtelijke 
Ordening. Tijd om met haar terug te 
blikken, vooruit te kijken en te horen 
wie de portefeuille van haar over gaat 
nemen in het bestuur van de wijkver-
eniging. Een uitgebreide toelichting op 
het werk van het bestuurslid en de 
commissie Ruimtelijke Ordening vindt 
u op pagina 9 in het artikel ‘Achter de 
schermen van de Wijkvereniging’.

Kun je kort toelichten wat een bestuurs-
lid Ruimtelijke Ordening doet?
‘Een bestuurslid Ruimtelijke Ordening 
geeft gevraagd en ongevraagd advies 
over de transformaties van gebouwen 
en terreinen, duurzaamheid en verkeer 
en vervoer. Dat doe ik gelukkig niet al-
leen. Daar hebben we een actieve com-
missie Ruimtelijke Ordening voor en 
een werkgroep Groen.’

Wat staat je het meeste bij van de afge-
lopen drie jaar?
’Ik kijk met plezier terug op de wijk-
brede bijeenkomsten op het gebied van 
duurzaamheid. Dat was een nieuw on-
derwerp voor de commissie Ruimtelijke 
Ordening, maar ook voor de wijk. An-
dere zaken die nu in me opkomen, zijn 
het werkbezoek van de burgemeester 

aan onze wijk, de inspraakmomenten bij 
de commissie Leefomgeving en bij de 
gemeenteraad voor het verbeteren van 
het openbaar vervoer. En niet te verge-
ten, de rondjes op de fiets met de weg-
beheerder om de meldingen door te 
nemen. Ook de ‘gewone’ vergaderingen 
met de commissie RO, die vaak heel ge-
zellig waren, vond ik plezierig.’

Waar ben je trots op?
‘Op de samenwerkingsverbanden die we 
voor elkaar hebben gekregen met Stich-
ting DuurSaam Benoordenhout, op het 
gebied van duurzaamheid, en met 
ROVER voor het verbeteren van het 
openbaar vervoer. Daarnaast ben ik blij 
met de manieren die we hebben gevon-
den om van wijkgenoten te horen wat ze 
van onderwerpen vinden, zodat wij daar 
als wijkvereniging iets mee kunnen 
doen. Denk daarbij aan de oproepen 
voor het sturen van een e-mail, diverse 
bijeenkomsten (onder meer over het ov) 

en enquêtes (over winkelaanbod Willem 
Royaardsplein en duurzaamheid).’

Wat heb je er zelf van geleerd?
‘Van weginrichting tot gemeentelijk pro-
cedures. Het werkterrein is zo veelom-
vattend dat ik nog niet uitgeleerd ben. 
Zo leer ik nog elke dag van de experts op 
het gebied van duurzaamheid, maar ook 
van de commissie Groen die mij uitlegt 
waarom er niet te veel olifantenpaadjes 
in Arendsdorp moeten komen.’

Wie gaat je taak overnemen?
‘In april 2021 is er nog geen nieuw be-
stuurslid Ruimtelijke Ordening, maar de 
commissie gaat op volle kracht door. De 
voorzitter neemt de portefeuille formeel 
waar, maar de werkzaamheden blijven 
door de commissie gedaan worden. 
Daar blijf ik ook nog enige tijd actief. Dat 
doe ik omdat ik het stiekem te leuk vind 
om het zomaar te laten vallen, maar ook 
omdat ik de dossiers afgerond wil over-
dragen. Eén dossier waar ik nog niet 
mee klaar ben, is het verbeteren van het 
openbaar vervoer in onze wijk. Daar zal 
ik mij achter de schermen voor blijven 
inzetten.’

Mocht je na het lezen van dit interview 
interesse hebben in de bestuursfunctie 
Ruimtelijk Ordening en meer informa-
tie willen? Neem dan contact op met 
Elisabet via ro@wvbn.nl.

schermen zijn we weer bezig om activi-
teiten in de wijk te organiseren en dat 
is nieuws dat we goed kunnen gebrui-
ken. 

Bestuurslid gezocht
Teneinde ons partijtje bij de gemeente 
mee te kunnen blazen, is het bestuur 
versterkt met leden op de gebieden 
jeugd, ouderen, vrijwilligers en evene-
menten. Helaas gaan wij in het bestuur 
om begrijpelijke redenen (gezin en 

werk) afscheid nemen van Elisabet 
Molenaar. We gaan haar tomeloze inzet 
missen en zijn als wijk haar veel dank 
verschuldigd. Gelukkig blijft ze betrok-
ken bij de RO-commissie, maar de RO-
portefeuille in het bestuur is daarmee 
vacant. Het aantrekkelijke van de RO-
portefeuille is de veelzijdigheid en com-
plexiteit van de onderwerpen. Je wordt 
al snel overal bij betrokken en dat geeft 
het prettige gevoel iets te kunnen bete-
kenen voor de wijk. Deze bestuurstaak 

is een uitgelezen mogelijkheid om je 
sterk betrokken te voelen bij het wel en 
wee van je wijk en ten behoeve van ons 
allen het verschil te kunnen maken. Als 
je erover van gedachten wil wisselen 
met ondergetekende, stuur dan een e-
mail naar voorzitter@wvbn.nl zodat we 
bij een coffee-to-go een en ander kun-
nen bespreken.

Chance Pennington de Jongh

Ruimtelijke ordening
Wisseling van de wacht op Ruimtelijke Ordening
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Het is voor iedereen een tijd vol uitda-
gingen, ook voor de wijkvereniging en 
haar vrijwilligers. Waar mogelijk orga-
niseren we nog zo goed en zo kwaad als 
het gaat evenementen voor jong en oud. 

Valentijnsdag  
Voor Valentijnsdag hebben wij onder 
inwoners van het Benoordenhout ca-
deaubonnen verloot via onze Facebook-
pagina, waarop gevraagd werd waar in 
de buurt je je favoriete Valentijnca-
deau zou willen kopen. Het resultaat: 
vier gelukkige winnaars en een steuntje 
in de rug voor lokale winkeliers.  

Pasen 
Ter gelegenheid van Pasen hebben wij 
houtsculpturen laten maken en deze 
met bloemen omringd. Zij werden ge-
presenteerd op locaties in de wijk (Jozef 
Israelsplein, Willem Royaardsplein, Van 
Hogenhoucklaan/Van Soutelandelaan 
en de Van Hoytemastraat/Breitnerlaan). 
De sculpturen zijn gemaakt door James 
Arbor, een Benoordenhoutse artiest. 
De bloemarrangementen werden sa-
mengesteld door Snijder Bloemen, 
Pure Flowers en De Bloemendoos. Via 
de scholen werden folders verspreid 
met leuke items voor kinderen en een 
paasroute langs de verschillende sculp-
turen. Dit project werd gesponsord door 
de Wijkvereniging Benoordenhout en de 
gemeente Den Haag.

Koningsdag 
Binnenkort vieren we Koningsdag. De 
traditie van het straatfeest kan dit jaar 
niet op de gebruikelijke manier door-
gaan, maar mogelijkheden om toch iets 
te organiseren voor de jeugd vonden 
we wel, in combinatie met sport en art.

Sportclubs open dag  
Diverse sportclubs in het Benoorden-
hout openen hun deuren om kinderen 
van circa 5-12 jaar te laten kennisma-
ken met hun sportaanbod. Zij kunnen 
hierbij onder andere kennismaken met 
cricket, tennis, judo, voetbal, golf en 
hockey. Clubs organiseren de sportacti-
viteiten en nemen de coronaregels in 
acht. Kinderen worden ontvangen en 
begeleid door ouders van de betref-
fende sportclub. Na een uur kunnen zij 

weer worden opgehaald. Aanmel-ding 
voor verschillende sporten op kan on-
line en op bepaalde tijdsloten (zie 
QR-code).  

Stoepkrijtcompetitie 
Kinderen kunnen op Koningsdag hun 
mooiste stoepkrijtcreatie maken voor 
hun eigen huis. Er wordt gejureerd aan 
de hand van thema’s. Er zijn natuurlijk 
mooie prijzen beschikbaar! In de jury 
zitten onder meer Willem-Alexander 
en Maxima. Zij komen bij ieder huis 
langs, dus hou je zwaai-vlaggetjes maar 
klaar.   

Deelname  
Sportstoepkrijtcompetitie en de Sport-
club open dag zijn gratis activiteiten, je 
kunt je aanmelden via bijgevoegde QR-
code. Wees er snel bij, vol is vol!!  

Om het nog feestelijker te maken, vra-
gen wij iedereen oranje kledingstuk-
ken te dragen, ook de ouders natuur-
lijk! Als u op social media foto’s wilt 
publiceren, dan graag met de hashtag 
#KDBNH21.
  
Oldtimers 
In de eerste week van juni organiseren 
we een speurtocht door de wijk naar de 
vintage auto’s van de Benoordenhoutse 
Old Timers Club. Meer informatie volgt 
binnenkort op de website. 

Zeepkistenrace 
We werken aan een coronaproof plan 
voor de traditionele zeepkistenrace. 
We hopen dat de race kan plaatsvinden 
in september 2021. 

Speciale dank 
Wij willen graag iedereen die heeft mee-
geholpen om de buurtactiviteiten te or-
ganiseren en alles op de dagen zelf in 
goede banen te leiden alvast hartelijk 
bedanken. Wij danken ook de sponsoren 
voor hun bijdrage. Speciale dank gaat uit 
naar de fijne samenwerking met het 
Oranje Comité en KeesJan Gijbels.  

Wij hopen u allen te zien! 

Virginia van Gessel-Oliveira 
(Evenementen) 
André van den Heuvel 
(Jeugd/Sport/Vrijwilligers) 

Evenementen

WIJKVERENIGING
BENOORDENHOUT

Kom bij het team!
De Wijkvereniging Benoordenhout is op zoek naar 

creatieve, actieve mensen die willen meewerken
aan evenementen in onze buurt. Zoals:

Pasen,
Koningsdag,
Sinterklaas,
Nieuwjaar

Met jouw hulp draag je bij aan 
een gezellige en levendige buurt.Designed by pch.vector / Freepik

Meer informatie  via 
vrijwilligers@wvbn.nl

 of vul het linkformulier in.

Jongeren zijn zeker ook van harte welkom! 
Zij kunnen via de Wijkvereniging een portfolio opbouwen.
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Achter de schermen van de wijkvereniging 
Het behartigen van de belangen en het bevorderen van de sociale 
samenhang van de wijkbewoners, dat zijn de twee hoofddoelen van 
de wijkverenging. Om die uitvoerbaar te maken heeft de vereniging 
de verschillende taken verdeeld en ondergebracht bij commissies. 
Op deze pagina’s leest u om welke commissies het gaat, wie de leden 
zijn en wat zij doen. 

Commissie Groen 
Leden: Hester van 
Kimmenade, Wim Kooij, 
Frans van Rijckevorsel, 
Karin Sijmons, Foeke 
Zeilstra 

De commissie maakt zich sterk voor 
het behoud en het versterken van het 
groene karakter van onze wijk. Daartoe 
houdt ze contact met de gemeente. 
Maar niet alleen de gemeente heeft 
plannen, ook de commissie komt met 
initiatieven. Eén ervan is de aanleg van 
een vlinder- en bijenveld om de krim-
pende insectenpopulatie tegen te gaan. 
Een locatie is inmiddels gevonden. Het 
terrein wordt geschikt gemaakt door 
het planten van passende bloemen en 
kruidenmengsels. 

In park Oostduin-Arendsdorp is fors 
gesnoeid en gekapt. De aandacht is nu 
gericht op nieuwe bomenplant. Ook wil 
de commissie hier graag een beuken-
laan in ere herstellen. Dan zijn er de 
bomen in onze straten. Door noodzake-
lijke kap zijn op sommige plaatsen 
‘gaten’ ontstaan; opvullen is gewenst.  
Voor de Van Hoytemastraat wil de com-
missie graag samen met de gemeente 
een groenplan ontwikkelen. Ook om-
armt ze het plan van de gemeente om 
wijkbewoners bewust te maken van de 
noodzaak van groene tuinen. Dan is er 
nog een kwestie waarvoor ze aandacht 
vraagt: het verwijderen van kroos in de 
watergangen in de parken. U ziet het, 
niet alleen de natuur is constant in be-
weging, ook de commissie Groen.  

Commissie 
Communicatie
Leden: Anne-Helene 
Borgts-Kooijmans, Paul 
van Dijk, Virginia van 
Gessel, Frank van der 

Leer, Chance Pennington de Jongh, 
Marion Toorenvliet 

Hoe zorgen we ervoor dat wijkbewo-
ners op de hoogte zijn van zaken die 
hun belangen raken? En hoe informe-
ren we hen over meer dagelijkse din-
gen in de wijk, die zo bepalend zijn 
voor de sfeer? Voorbeelden hiervan 
zijn verhalen van en over bewoners, 
opvallende initiatieven en een agenda 
met wijkgebonden activiteiten. Er zijn 
verschillende middelen om wijkbewo-
ners van informatie te voorzien: het 
wijkblad, de website, een nieuwsbrief 
en sociale media. Elk middel heeft zijn 
eigen kenmerken en doelgroep. Dat 
vraagt om afstemming naar inhoud en 
vorm. De commissie ziet daarop toe. 

Commissie Cultuur
Leden: Eveline Janssen, 
Brigitte Schreuder, na-
mens het bestuur: 
Willeke Richel 

De commissie organiseert jaarlijks de 
Open Atelierroute, een weekend 
waarin kunstenaars uit de wijk zichzelf 
en hun werk presenteren in eigen huis, 
atelier of op een andere locatie in het 
Benoordenhout. De coronamaatrege-
len zullen bepalen in welke vorm het 
evenement in 2021 gestalte krijgt. De 
commissie wil haar werkveld uitbrei-
den met activiteiten op het gebied van 
kunst, muziek en theater. Evenementen 
die ze zelfstandig organiseert, dan wel 
ondersteunt. 

Commissie 
Evenementen
Leden: Virginia van 
Gessel, Daniel  
Akkerman, Veronika 
van den Bosch, KeesJan 

Gijbels,  André van den Heuvel, Eduard 
Nandelall, Bart Weijman 

Wie kent ze niet: de intocht van 
Sinterklaas, Koningsdag, de Zeepkis-
tenrace? Het zijn evenementen waar-
aan jong en oud elk jaar opnieuw veel 
plezier beleven. De commissie werkt 
hard aan uitbreiding van haar pro-
gramma. Met oudjaar en Valentijnsdag 
is inmiddels een begin gemaakt. Ook 
zijn plannen gesmeed met de Old-
timerclub. Verder gaan de gedachten 
uit naar activiteiten voor en met scho-
len en sportclubs in de wijk. Voor zo’n 
uitgebreid programma is de steun van 
en samenwerking met de winkeliers-
verenigingen van evident belang. De 
commissie is hen dan ook zeer erken-
telijk. 
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Commissie Expats 
Leden: Marja van 
Loopik, Rachel Hamer, 
Ellen Victoria, namens 
het  bestuur: Willeke 
Richel  

‘Expats and locals: bring them toge-
ther’, dat is de missie van de wijkver-
eniging. De commissie ontwikkelt uit-
eenlopende activiteiten om mensen uit 
het buitenland die zich vestigen in het 
Benoordenhout te verwelkomen, op te 
nemen en mee te laten draaien in de 
wijk. Onlangs is een nieuwe versie ver-
schenen van ‘Guide to Benoordenhout’: 
een digitale Engelstalige gids met in-
formatie over allerlei diensten en voor-
zieningen, te vinden op de website van 
de wijk. Ook het wijkblad heeft een ‘in-
ternational corner’ met Engelstalige 
artikelen. Door het jaar heen organi-
seert de commissie lezingen en excur-
sies waarbij de voertaal meestal Engels 
is. Overigens zijn alle wijkbewoners 
hier welkom.   

Commissie 
Ruimtelijke Ordening 
Leden: Elisabet 
Molenaar, Willem 
Beaumont, Ad van 
Ginkel, Chance 

Pennington de Jongh, Pieter de 
Savornin Lohman en Bart Veuger

De portefeuille van deze commissie is 
breed en omvat: transformaties, duur-
zaamheid, verkeer en vervoer. Over de 
plannen die hiervoor worden inge-
diend geeft de commissie gevraagd en 
ongevraagd advies. De indieners van 
de plannen (de gemeente of andere or-
ganisaties) zijn verantwoordelijk voor 
het tijdig informeren en betrekken van 
wijkgenoten. Tussen de indieners en 
de bewoners vervult de commissie de 
rol van intermediair. Uitgangspunt is 
een constructieve houding. Als het 
nodig blijkt, zet ze juridische stappen.

Bij transformaties van gebouwen en 
terreinen kunt u denken aan Bronovo, 
ANWB, winkelcentrum Duinzigt en 
Shell. De plannen zijn niet alleen van 
invloed op het aangezicht van onze 
wijk, vaak hebben ze ook consequen-
ties voor de infrastructuur en voorzie-
ningen. De commissie volgt dit nauw-
lettend. Daar komt veel bij kijken: 
plannen lezen en beoordelen, onder-
zoek doen, (raads)vergaderingen bij-
wonen, deelnemen aan inspraakrondes 
en vergunningentrajecten en verslag 
doen. Een hele klus; het gaat immers 
om langlopende projecten. 

Bouwen of herbestemmen biedt ook 
kansen: hier kunnen nieuwe inzichten 
worden toegepast ten aanzien van kli-
maat en energie. Dat brengt ons bij 

duurzaamheid. Samen met wijkinitia-
tief DuurSaam Benoordenhout werkt 
de commissie aan een energievisie 
voor de wijk. Daarin staat hoe onze 
wijk van aardgas overgaat op duur-
zame warmte. De visie wordt in de 
tweede helft van 2021 verfijnd met in-
breng van wijkgenoten. 

Deugdelijk openbaar vervoer voor alle 
wijkbewoners blijft het streven van de 
commissie. Nog altijd is Clingendael 
verstoken van openbaar vervoer. De 
routes van bussen die wel rijden, lei-
den niet rechtstreeks naar het centrum 
van de stad, terwijl daar juist behoefte 
aan is. 

Bij verkeersveiligheid krijgt de com-
missie te maken met het aanpassen 
van 50 km-wegen naar 30 km-wegen. 
Voor dit ‘afwaarderen’ worden de we-
gen versmald en voorzien van drem-
pels. In sommige gevallen is dat gun-
stig, maar voor het openbaar vervoer 
zijn deze wegen minder aantrekkelijk. 

Dan zijn er nog de wegen waar structu-
reel te hard wordt gereden, zoals de 
Benoordenhoutseweg en de Van Alke-
madelaan. Een pilot moet zorgen dat 
weggebruikers zich aan de afgesproken 
snelheid houden. De lange lijst van taken 
eindigen we hier met de aandacht die de 
commissie zal vragen voor het voorko-
men van geluidsoverlast van evenemen-
ten op het Malieveld. 

Contactgegevens van alle commissies 
vindt u op pagina 50. 

Marion Toorenvliet 
Foto’s: Frank van der Leer
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Het plezier 
van delen
Onze musea hebben letterlijk en figuurlijk heel wat 
in huis. Zij kunnen Rembrandt en Mondriaan op hun 
best laten zien, maar hun bezoekers ook verrassen 
met hoogtepunten op het gebied van toegepaste 
kunst. Deze kunstwerken zijn over een lange 
periode bijeengebracht door particulieren die ons 
gezamenlijk kunstbezit een warm hart toedragen.

In de Vereniging Rembrandt zijn 16.000 van  
die particulieren verenigd. Eind 2019 hielpen  
zij Kunstmuseum Den Haag twee zeldzame, 
majestueuze bloemenpiramides aan te kopen. 
Deze manshoge objecten behoren tot de absolute 
top van Delfts 17de-eeuws aardewerk. Destijds 
gemaakt voor de elite, nu voor iedereen te 
bewonderen. 

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.

Help ons mee 
verzamelen

Paar bloemenpiramides

Delft
ca. 1690. H 153 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2019 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Nationaal Fonds Kunstbezit, haar Van Rijn 

Fonds en de Stichting Van Rees-Klatte), het 

Mondriaan Fonds, het Fonds Kunstmuseum 

en de BankGiro Loterij. Foto: Gerrit Schreurs

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar mirjam.kroemer@wvbn.nl en maak € 12.50 over op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Rozemarie Verheij, die als lid van de be-
stuurscommissie van de CCB samen 
met Gonne Palm laatstelijk onze excur-
sies verzorgde, is wegens familieom-
standigheden helaas genoodzaakt zich 
uit de bestuurscommissie van de CCB 
terug te trekken. Wij zijn haar erg er-
kentelijk voor haar inzet en haar opge-
wekte inbreng.

Onze activiteiten - excursies, lezingen 
en diners - hebben we in fysieke vorm 
uiteraard nog niet kunnen hervatten. 
We hebben wel een aantal digitale le-
zingen aan onze leden kunnen aanbie-
den, de laatste keren met behulp van 
het programma Zoom. Het aantrekke-
lijke van dit programma is dat het, net 
als bij fysieke lezingen, aan alle deelne-
mers ook de mogelijkheid biedt voor 
mondelinge discussie. Onze leden zul-
len nu wel enigszins aan het gebruik 
van Zoom gewend zijn. Op 18 maart 
hebben we, ook via Zoom, genoten van 
een prachtige lezing van kunsthistorica 
Monique Varma over de Zweedse schil-
der Anders Zorn. 

Het is alweer twee jaar geleden dat ar-
chitectuurhistoricus Marcel Teunissen 

in ‘t Benoordenhuis een bijzonder boei-
ende lezing ‘100 jaar Nieuwe Haagse 
School’ heeft gegeven. Op 22 april dit 
jaar om 15.00 uur is Marcel weer voor 
ons beschikbaar. Hij zal dan de lezing 
‘100 jaar Modern Den Haag’ houden. 
Dit doet hij naar aanleiding van het 
boek ‘100 jaar Modern Den Haag, van 
Nirwana tot Centraal Innovation Dis-
trict’ dat hij kortgeleden samen met 
Eric Vreedenburgh heeft geschreven 
(zie de recensie van Willemien de Vlie-
ger op blz. 41 van het februarinummer 
van dit blad). Ook Marcel geeft zijn le-
zing via Zoom. Deze is voor leden en 
donateurs van de CCB gratis. 

Ook als u geen lid of donateur van de 
CCB bent, kunt u voortaan aan de on-
line-lezingen van de CCB deelnemen. 
Daartoe moet u zich tijdig aanmelden 
via voorzitterCCB@wvbn.nl én tijdig € 5 
per lezing overmaken naar rekening 
NL49 INGB 0005 5177 59 van de Con-
tactClub Benoordenhout Evenementen 
Den Haag, waarna u de voor deelname 
vereiste ‘link’ per e-mail ontvangt. 

Nog beter is het als u lid of donateur van 
de CCB wordt, voor € 9,50 per jaar (naast 

de contributie voor uw lidmaatschap 
van de wijkvereniging). U kunt zich daar-
voor opgeven bij Mirjam Kroe-mer, op 
een van de vier volgende wijzen: op de 
website van de wijkvereniging www.
wvbn.nl, per e-mail leden@wvbn.nl, per 
post naar Sonderdankstraat 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 een mooi 
verder voorjaar te wensen, met hope-
lijk weer meer vrijheden dan ten tijde 
van het schrijven van deze column! 
Hebt u wensen of vragen, dan weet u 
mij te bereiken. Ook goede ideeën voor 
verdere CCB-activiteiten zijn van harte 
welkom: ook al onze activiteiten sinds 
het begin van de corona-beperkingen 
komen voort uit suggesties van onze 
leden! 

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

Anders Zorn en zijn vrouw Emma rond 1885 Anders Zorn - Midzomerdans, 1897
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DuurSaam
Energiecoaches Benoordenhout aan het woord: 
‘Het laatste duwtje’

’Ik ben geen techneut, maar duurzaam-
heid is een thema waar ik mij al lang 
voor inzet. De plannen om van het 
aardgas af te komen, zag ik als een kans 
om met buurtgenoten samen te werken 
voor een beter milieu. Daarom ben ik 
de cursus Energiecoach gaan doen’, 
zegt Daniëlla Gidaly. Daniëlla en Harry 
Gernaat vertellen over hun vrijwilli-
gerswerk als energiecoach in het 
Benoordenhout. Harry: ‘Vanuit een 
goed nabuurschap volgde ik de trai-
ning. Als je als medebewoner van de 
wijk met kennis van de materie kunt 
praten met medebewoners dan geeft 
dat vertrouwen en stimuleert het men-
sen om actie te ondernemen.’

Daniëlla was onder meer een aantal 
jaren gemeenteraadslid in Den Haag en 
was toen ook actief op het thema duur-
zaamheid. Harry raakte na terugkomst 
uit het buitenland gegrepen door de 

mogelijkheden om via energiebespa-
ring het klimaat te helpen en tegelij-
kertijd de kosten te drukken. Zonder 
winstoogmerk en gratis staan de ener-
giecoaches bewoners bij in de aanloop 
naar verduurzaming. ‘Wij zijn geen ad-
viseurs, maar voeren een gesprek met 
bewoners over verduurzamingsmoge-
lijkheden.’ Ze volgen daar ook een op-
leiding voor. 

‘De opleiding was interessant en pittig 
met veel bouwkunde, van alles over iso-
latie van daken, muren, vloeren, zonne-
panelen, verschillende beglazingen en 
bijvoorbeeld hybride warmtepompen, 
allerlei formules en berekeningen leren 
maken over wat mogelijk de kosten zijn 
en wat investeringen op kunnen leve-
ren, de wettelijke mogelijkheden, de 
subsidie, fiscale en hypothecaire moge-
lijkheden’, vertelt Daniëlla. ‘En we gaan 
regelmatig op herhaling en volgen ver-

diepingscursussen op bepaalde onder-
werpen, zoals de instelling van radiato-
ren en van cv-ketels en natuurlijk over 
de nieuwste warmtepomp-technieken’, 
vult Harry aan. Ook weten de coaches 
bij welke bedrijven je voor wat kunt 
zijn om offertes aan te vragen, en kun-
nen ze bewoners helpen met aanmel-
den voor campagnes of acties die er 
lopen op allerlei gebied.

Het vorig jaar hebben de coaches onge-
veer 85 gesprekken met bewoners ge-
voerd om de verduurzamingsmogelijk-
heden te inventariseren. Dit jaar willen 
de coaches toe naar honderd gesprek-
ken, ondanks corona. ‘Daarom zijn we 
ook steeds op zoek naar uitbreiding 
van ons team van thans vijftien ener-
giecoaches’. Ook bij bewoners van ap-
partementen komen zij langs. Van het 
gesprek  wordt een verslag gemaakt en 
indien de bewoners dat willen, zijn de 
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coaches behulpzaam bij het vragen van 
offertes. 

Beiden merkten dat als zij bij onze 
wijkbewoners over de vloer komen er 
doorgaans al veel voorwerk is gedaan. 
‘Wij kunnen net wat richting geven en 
helpen bij het aanvragen van offertes 
en voorlichten over subsidies of een 
bepaalde vrees wegnemen.’ Zo zijn er 
in de afgelopen periode in het Benoor-
denhout mede door de energiecoaches 
flink wat zonnepanelen bij gekomen. 
‘Dat geeft een fijn gevoel’, zegt Daniëlla. 
De coaches verwachten dat in de ko-
mende tijd isolatie van binnenmuren 
belangrijker wordt. Dit omdat veel wo-
ningen in het Benoordenhout enkel-
steens muren hebben (dus geen spouw-

muren waar isolatiemateriaal ingespo-
ten kan worden). Omdat het Benoorden-
hout grotendeels rijksbeschermd stads-
gezicht is, is de gemakkelijke manier 
van muurisolatie, te weten gevelplaten 
aan de buitenkant van de muur, niet mo-
gelijk. Voor zonnepanelen krijgt men 
met de welstandscommissie te maken. 
Deze signalen nemen energiecoaches 
mee in hun gesprekken met de ge-
meente om zo voor de wijk met op-
lossingen te komen voor zaken waar 
meerdere wijkgenoten anders indivi-
dueel tegenaan lopen. 

Los van alle mogelijke toekomstmoge-
lijkheden op weg naar een aardgasvrij 
Benoordenhout adviseren beide coa-
ches ook over alle eenvoudige energie-

besparende maatregelen waarmee nu 
al snel energie en dus CO₂-uitstoot be-
spaard kan worden.

Tips hiervoor vindt u op de website: 
www.duursaambenoordenhout.nl

Bent u enthousiast geworden en wilt u 
ook meehelpen als energiecoach, geef u 
dan op door een e-mail te sturen naar 
Harry: duursaambenoordenhout.hjg@
gmail.com

DuurSaam Benoordenhout
Foto: Frank van der Leer
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+  Ook mogelijkheden voor echtparen  
+  Veel persoonlijke aandacht 
+  Nette wijk 
+  Goed bereikbaar met ov en auto 
+  Rondom gratis parkeergelegenheid

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

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

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

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

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Subsidies voor verduurzaming van de eigen woning
Wanneer u als bewoner van het Benoor-
denhout uw huis klaar voor de toe-
komst wilt maken, zijn er verschillende 
subsidies voor investeringen in duur-
zame energie en energiebesparing 
voor zowel woningeigenaren als huur-
ders. Hieronder zetten we de belang-
rijkste voor u op een rij met een korte 
beschrijving van de inhoud en verwij-
zing naar deze websites.

Milieu Centraal en de rijksoverheid 
hebben de Energiesubsidiewijzer van 
‘Verbeterjehuis’ opgezet. Het is een 
landelijke website, waarin alle subsi-
dies voor woningverbeteringen per ge-
meente worden genoemd en uitge-
werkt. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen woningeigenaren en Verenigin-
gen van Eigenaren. Naast de verschil-
lende subsidies worden ook de moge-
lijkheden behandeld van het afsluiten 
van leningen en hypotheken en van 
lage tarieven voor de btw op isolatie-
werkzaamheden of het terugvragen 
van btw op zonnepanelen. De link is: 
https://www.verbeterjehuis.nl/
energiesubsidiewijzer/

De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) behandelt op zijn web-
site de Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing voor wo-

ningeigenaren (ISDE).  Er worden vier 
soorten maatregelen genoemd, waarvan 
er drie van toepassing kunnen zijn op 
woningen in het Benoordenhout: isola-
tiemaatregelen, warmtepomp en zonne-
boiler. Per maatregel worden de voor-
waarden vermeld met gedetailleerde 
lijsten van maatregelen en subsidiebe-
dragen per m2. In stappenplannen wordt 
aangegeven, hoe men tot een goede sub-
sidieaanvraag komt. De website is:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-finan-
cieringswijzer/isde/woningeigenaren 

De provincie Zuid-Holland subsidieert 
activiteiten van lokale initiatieven voor 
opwekking van duurzame energie, iso-
latiemaatregelen en/of besparing. In 
dit kader heeft de provincie destijds 
ook subsidie verstrekt aan ‘DuurSaam 
Benoordenhout’. Daarnaast zijn er – 
achteraf – microsubsidies voor particu-
lieren voor maatwerkadvies en bespa-
ringsmaatregelen voor een woning, die 
men zelf bewoont. Bij een huurwoning 
mag de kale maandhuur niet hoger zijn 
dan €950. Bij een eigen woning is de 
maximale WOZ-waarde €250.000 (peil-
datum januari 2020). Dit is de link naar 
de website: 
https://www.zuid-holland.nl/loket/
subsidies/subsidies/@16784/
lokale-initiatieven/ 

De gemeente Den Haag heeft meerdere 
subsidies beschikbaar voor het ver-
duurzamen of verbeteren van wonin-
gen. Voor individuele bewoners zijn er 
subsidies voor koken en verwarmen op 
schone energie, voor een groen dak en 
voor dak-, vloer- en gevelisolatie en 
ook korting op bouwleges. Deze infor-
matie is te vinden op: https://duurza-
mestad.denhaag.nl/subsidies-wonen/ 
of via de Energiesubsidiewijzer.

Hulp nodig?
Ziet u door de bomen het bos niet meer? 
Onze energiecoaches helpen u graag. 
Vraag een gesprek aan via onze website: 
duursaambenoordenhout.nl

DuurSaam Benoordenhout

Bestuursleden gezocht!
DuurSaam Benoordenhout is op zoek naar enthousiaste wijkgenoten met een duurzaam hart om ons bestuur 

te versterken. Zowel de voorzitter als de penningmeester voltooien dit jaar hun laatste termijn. Daarnaast 
zijn we op zoek naar een opvolger voor de trekker van de Individueel Opwekken-groep en hebben we de 

ambitie om nieuwe initiatieven te ontplooien. De invulling van deze nieuwe initiatieven komt naast 
voortzetting van campagnes voor isolatie en zonnepanelen en het opstellen van ons wijkenergieplan voor 

duurzame warmte in de wijk. Dat plan willen wij dit jaar aan de gemeente overhandigen. Er is dus genoeg te 
doen op allerlei duurzaam gebied.

Heb je belangstelling? Stuur een e-mail naar info@duursaambenoordenhout.nl en we nemen contact op.

   © www.frepik.com
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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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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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Inleiding
Vrijwel onttrokken aan het oog bevindt 
zich in Clingendael de Japanse Tuin. In 
1911, na een reis door Japan, aangelegd 
door Marguerite Mary baronesse van 
Brienen van de Groote Lindt. (1871-
1939). Een rijksmonument. Veel ge-
filmd, druk bezocht, internationaal be-
kend. Ook door Japanners zeer geliefd, 
en als een ‘echte’ Japanse tuin ervaren.

Japanse cultuur en shinto
Japan kent een oude cultuur, met in de 
loop der tijd invloeden uit China, zoals 
het taoïsme en het boeddhisme, maar 
vooral het eeuwenoude shinto-geloof 
waarvan Japan doordesemd is. Het shin-
toïsme, de ‘weg der goden’ genoemd, 
kent geen dogma’s of heilige geschriften. 
Alles wat natuurlijk is heeft een ‘spirit’, 
een kami. Verbon-denheid met de na-
tuurlijke wereld en rituele reinheid zijn 
daarbij belangrijke elementen. Shinto-
heiligdommen in Japan zijn herkenbaar 
aan de torii of poorten van onbehandeld 
hout, later ook vermiljoen gekleurd. Het 
shinto, puur maar toch ook tezamen met 
het boeddhisme, ligt diep verankerd in 
de maatschappij. Deze Japanse cultuur 
komt als vanzelfsprekend ook tot uiting 
in de tuinkunst. 

Japanse tuinen
Al in de elfde eeuw verscheen in Japan 
een boek, geheten Sakuteiki, dat een 
beschrijving geeft over de aanleg van 
tuinen. Dit fascinerende boek heeft tot 
op heden nog invloed bij de aanleg van 
traditionele tuinen in Japan. In de loop 
der tijd volgden nieuwe ontwikkelin-
gen, zoals vanaf de zestiende eeuw de 
toepassing van stenen lantaarns.  De 

rode draad van de  Sakuteiki is de na-
tuur. Men laat zich inspireren door de 
natuur, maar moet deze zeker niet ko-
piëren bij het tot stand brengen van 
een natuurlijke enscenering. Uit de 
Sakuteiki: ‘Select several places within 
the property according to the shape of 
the land and the ponds, and create a 
subtle atmosphere, reflecting again 
and again on ones ’memories of wild 

Onze wijk
De Japanse tuin van Clingendael: de essentie 

freule Daisy in Japan

Torri
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nature.’ En ook: ‘Re-create the essence 
of landscape scenes in the garden, but 
do so interpretively, not strictly.’

De cultuur van aanleg van tuinen in 
Japanse stijl in westerse landen
Aan het begin van de twintigste eeuw 
namen westerse reizigers kennis van 
de tuinkunst in Japan. Al snel werden 
door westerlingen met minimale ken-
nis van deze tuinen noch van de Japanse 
cultuur boeken uitgegeven over de aan-
leg van Japanse tuinen. Het resulteerde 
in bijna dogmatische aanwijzingen. De 
intieme relatie met de natuur en door-
gronding van die typisch Japanse psy-
che werden veelal niet begrepen. Dat is 
nu juist waar de Sakuteiki zo op wijst. 
Uit de Sakuteiki: ‘It is amusing to see ig-
norant people attempt to critique a gar-
den according to a certain style.’ Gelu-
kkig zijn er in het Westen tuinen, soms 
met assistentie van Japanners aange-
legd, die wel de juiste sfeer weten weer 
te geven.

De Japanse tuin van Clingendael
Toen freule Daisy zich op haar reis naar 
Japan in 1911 uitvoerig informeerde 
over tuinen, heeft zij een ontwerp ge-
maakt van ‘haar’ tuin in Clingendael. Zij 
heeft daarbij duidelijke keuzes gemaakt, 
weliswaar met de traditionele attribu-
ten maar naar eigen inzichten. Een tuin 
die heel natuurlijk aandoet, met een 
Japanse sfeer. De kunstzinnige en crea-
tieve freule had intuïtief en door studie 
kennis opgedaan van de Japanse-tuin-
filosofie. Zij heeft enkele jaren later ook 
de Hollandse Tuin van Clingendael ont-
worpen. Zij had duidelijk talent en ge-
voel voor esthetiek. 

De Japanse Tuin van Clingendael ziet er 
nu, ruim honderd jaar later, nog steeds 
natuurlijk uit en is toch Japans. De na-
druk ligt op natuurlijkheid, door de 
geest, de ‘spirit’ van de tuin te door-
gronden. Een oude boomstronk mag blij-
ven, heesters krom van ouderdom, dicht-
gegroeide bomen  transparant snoeien. 
Quasi onverzorgd, maar toch onberispe-
lijk. Zo moet het mos smetteloos worden 
gehouden, benadrukt door dat achteloos 
neergedwarrelde blaadje. 
   
Dat nu is de essentie van deze tuin: uit-
gesproken natuurwaarden gaan hand 

in hand met esthetische waarden. Het 
gaat om dat precaire evenwicht: een 
zeer specifieke aanleg met water, mos 
en beplanting waar de natuur vrij spel 
heeft maar toch wordt beheerst. Het is 
te hopen dat toekomstige hoveniers 
deze subtiele, ’Japanse’ sfeer weten te 
behouden.

Joost S.H.  Gieskes                   

Paviljoen

Moslaag

Rituele reiniging
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Poëzie in de wijk bezielt en verbindt. In 
onze ‘buurwijken’ Archipel, Willemspark 
en Buurtschap 2005 zijn al zo’n twintig 
muur- en raamgedichten te bewonde-
ren. Op bijzondere plekken kun je je 
daar laten verrassen door goede poëzie. 
Eenieder kan met behulp van informatie 
op de website van de Stichting Archipel-
poëZie een inspirerende wandel- of 
fietsroute samenstellen. 

De stichting brengt deze buiten-poëzie 
steeds in samenspel met de buurt en 
buurtbewoners tot stand. Een klein 
team zet zich enthousiast in om plan-
nen van wijkbewoners voor muur- en 
raampoëzie te realiseren. Het doel is 
om met de buiten-poëzie een bijdrage 
te leveren aan de leefbaarheid, cultu-
rele beleving en uitstraling van buurt 
en stad en bovendien de binding tus-
sen straat-, wijk- en stadgenoten te 
versterken.

De muur- en raamgedichten bieden me-
teen ook een kennismaking met voor-
aanstaand letterontwerp, want elk ge-
dicht wordt in een andere letter uitge-
voerd. De Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten (KABK) Den Haag 
is befaamd om zijn letterontwerp-op-
leidingen. Veel van de daar afgestu-
deerde ontwerpers behoren tot de we-
reldtop. De buiten-gedichten bieden 
een staalkaart van hun werk.

Wat zou het mooi zijn om ook in het 
Benoordenhout te kunnen genieten 
van buiten-poëzie! Want ook hier zijn 
mooie plekken die – voorzien van een 
gedicht – bijdragen aan de kleur en be-
leving van onze wijk. Dat dacht Ruth 
van Rossum, buurtbewoner en voorzit-
ter van ArchipelpoëZie. De stichting 
wil de jarenlange ervaring graag inzet-
ten om ook in het Benoordenhout 
muur- en raamgedichten tot stand te 
brengen. Daarom deed ArchipelpoëZie 
ook mee aan Benoordenhout Begroot.

Hoe een muur- of raamgedicht tot stand 
komt? Voor een muurgedicht begint het 
met een muur van goede kwaliteit, 
liefst in lichte kleur gepleisterd. Raam-
gedichten komen het beste tot hun 
recht op een raam op de begane grond 

van minimaal 1 meter breed. Gedicht-
keuze en ontwerp – positionering, let-
ter, kleur – komen in overleg met muur- 
of raameigenaar tot stand. De stichting 
werkt met een uitstekende ontwerper 
en met ervaren uitvoerders. Tot slot is 
er een feestelijke onthulling, waarbij 
mensen elkaar ontmoeten en nieuwe 
contacten ontstaan. De kosten voor een 
muurgedicht worden betaald van sub-
sidies en giften, bij de raamgedichten 
worden de kosten gedeeld.

Dus heeft u of kent u een mooie muur 
of een geschikt raam? En brengt u 
graag een inspirerend gedicht in de 
buitenruimte? Stuur dan een mail naar 
info@archipelpoezie.nl. Want poëzie in 
de wijk bezielt en verbindt. 

Derk Hazekamp,
Stichting ArchipelpoëZie

Buiten-poëzie in Benoordenhout
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Op 3 maart jl. vond in het Bezuiden-
hout de jaarlijkse herdenking plaats 
van het bombardement van 3 maart 
1945 op het Bezuidenhout. Naar aan-
leiding daarvan spraken wij met onze 
wijkgenoot Boem van Ravenswaaij. 
Boem woont al lange tijd in het Be-
noordenhout, maar woonde als kind 
in het Bezuidenhout en heeft het bom-
bardement van dichtbij meegemaakt. 
Het werd een boeiend gesprek over 
zijn herinneringen aan de Tweede We-
reldoorlog en wat deze voor hem be-
tekenden in zijn latere leven.

‘Kijk, zo schuilden we voor de bommen.’ 
Via het zoom-scherm laat Boem een te-
kening zien van een familie, bevend 
onder de trap, met huisdieren en al. 
Boem heeft een indrukwekkende inter-
nationale carrière achter de rug, maar 
is ook een begenadigd illustrator en 
cartoonist. Ook in het wijkblad versche-
nen eerder tekeningen van zijn hand. 

‘Er werd al dagen gebombardeerd, 
maar wij moesten tot het einde blijven’, 
vertelt Boem. ‘Ik was nog geen tien jaar 
oud. Mijn vader was de enige arts in de 
wijk en er werden steeds gewonden bij 
ons binnengebracht – een indruk die ik 
mijn leven lang heb meegedragen. Mijn 
oudere zusje en ik hebben alle gordij-
nen in huis losgerukt om te gebruiken 
als verbandgaas. Op 3 maart kwam er 
zó’n zware inslag dat we het huis uit 
zijn gerend. We konden nog net Tippy, 
onze Schotse terriër, aan zijn riem vast-
pakken. Onze kat zagen we nergens 
meer. We woonden aan het begin van 
de Laan van Nieuw Oost-Indië en we 
renden de hele laan af, in de richting 
van het viaduct in Voorburg. Ook die 
vlucht is mij mijn hele leven bijgeble-
ven. Onderweg vielen er nog steeds 
bommen. Boven op het viaduct stonden 
Duitse soldaten te kijken en te lachen 
om de stroom vluchtende mensen.’

Kort na het bombardement is Boem – 
tot woede van zijn ouders, die het veel 
te gevaarlijk vonden – zijn kat gaan 
zoeken. De kat zag hij niet, maar in de 
puinhopen van hun huis vond hij een 

klein keramieken nijlpaardje. Het was 
ongeschonden, al was het aan één kant 
zwartgeblakerd. Boem laat het zien, hij 
heeft het altijd bewaard. ‘Het is het 
enige wat over is, verder was mijn fa-
milie alles kwijt.’ 

Ook eerder in de oorlog waren er al 
zorgen: om familie in Indië, waar de 
moeder van Boem vandaan kwam, 
maar ook om Boems vader. Deze werd 
opgepakt vanwege zijn leidende rol in 
het artsenverzet en zat een tijdlang 
vast in Kamp Amersfoort. Gelukkig 
kwam hij weer vrij. ‘Op een dag zat ik 
in de voorkamer en zag een vreemde, 
kaalgeschoren man aankomen die met 
plezier naar mij keek’, vertelt Boem. 
‘Het duurde even voor ik doorhad dat 
het mijn vader was! Ik vraag mij wel 
eens af, zou ik het zelf ook gedaan heb-
ben? Mijn verzetsdaden bleven beperkt 
tot het rondbrengen van illegale krant-
jes zoals Trouw en Parool – als jongetje 
kon je je tijdens de Sperrzeit nog wel 
onopvallend buiten begeven. Ik heb 
groot respect voor mijn vader.’ 

Boems vader speelt een belangrijke rol 
in een boek dat volgend jaar zal ver-
schijnen. Auteur Jasmijn Derckx, die ook 
bij het gesprek aanwezig is, werkt aan 
een publicatie over de briefwisseling 
van vier generaties van Ravenswaaij. Er 

zijn duizenden brieven bewaard geble-
ven, die dateren van 1874 tot 1961. ‘Ik 
heb een echte ‘zigeunerfamilie’ die over 
de hele wereld is verspreid, van Indië en 
Amerika tot Italië en Frankrijk’, vertelt 
hij. ‘Mijn familie heeft altijd veel gecor-
respondeerd. Bij een overleden tante in 
Parijs vond ik een doos met zo’n dui-
zend brieven. Vervolgens bleek familie 
in Amerika er ook nog duizenden te 
hebben. Een hele klus voor Jasmijn, 
maar ik ben vol vertrouwen dat het een 
mooi werk wordt!’

Na de oorlog verhuisde het gezin Van 
Ravenswaaij naar de Mesdagstraat in 
het Benoordenhout. ‘De straat was ver-
laten, wij waren de eersten die er kwa-
men wonen. We betrokken een bene-
denverdieping vanwege de praktijk van 
mijn vader. Daaronder was nog een kel-
der die afgesloten was. Die eerste dagen 
hoorden we steeds geklop, maar begre-
pen niet wat er aan de hand was. Uit-
eindelijk hebben we de kelderdeur open-
gemaakt en toen bleek het geklop van 
een Duitse soldaat te zijn! Hij had er 
twee maanden opgesloten gezeten en 
had zich in leven gehouden met de kel-
dervoorraden.’ 

In zijn latere leven heeft Boem de in-
ternationale oriëntatie van zijn familie 
in ere gehouden. Hij studeerde enkele 

Schuilen voor de bommen
Herinneringen aan het bombardement op het Bezuidenhout
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jaren in de VS en studeerde in Leiden 
af als socioloog. Hij werkte onder meer 
bij het International Institute of Social 
Studies (ISS) en bij de Landbouw- en 
Voedselorganisatie der Verenigde Naties 
(FAO) in Rome. Hij was de oprichter van 
Socrates International Consultancies, 
dat zich richtte op de evaluatie van on-
derwijsprogramma’s in Afrika en Azië. 
Voor zijn werk reisde en werkte hij in 
ruim twintig Afrikaanse, Aziatische en 
Europese landen, zoals Columbia, Indo-
nesië, de Filipijnen, Soedan, Sri Lanka, 
Pakistan en Tanzania. ‘Het is belangrijk 
dat de huidige generatie veel reist en 
goed rondkijkt’, meent Boem. ‘We kun-
nen veel leren van andere landen en er 
is grote behoefte aan internationale 
kennis.’

Wat hebben zijn oorlogservaringen voor 
Boem betekend? ‘De oorlog heeft grote 
indruk op mij gemaakt, maar ik ben er 
ook ‘shockproof’ door geworden. Ik 
kon daardoor veel doorstaan. En het 
was misschien ook wel een goede scho-
ling voor mijn internationale werk: in 
Azië en Afrika was het zeker niet altijd 
pais en vree. En de omstandigheden 
daar brachten ook bij mij weer herinne-

ringen boven. Maar het is beter om je 
gevoelens in toom te houden. Haat is 
niet de beste manier in deze wereld 
vredig te kunnen te leven. Ik ben dank-
baar dat ons gezin bij elkaar is gebleven 
en dat we levend door de oorlog heen 
zijn gekomen. En ik heb goede herinne-
ringen aan mensen die elkaar hielpen. 
Al waren er treurige momenten, ik kijk 
terug op een goed leven.’

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
Foto’s: Frank van der Leer

Op de website boemsketchbook.com vindt 
u schetsen en tekeningen van Boem van 
Ravenswaaij, waaronder een boek over 
de Hongerwinter en het bombardement. 
Een brief over het bombardement van 
zijn zus, Anneke van Ravenswaaij, is te le-
zen op: bb45.nl/route/kruispunt-in-puin. 
Op de website van de Stichting 3 maart 
’45: www.bezuidenhout.nl/3maart45, 
leest u meer over de herdenking in 2021 
van het bombardement. 
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‘Hallo, ik ben Heleen Rijkens van Schuld-
hulpmaatje Den Haag.’ M. zat met zijn 
capuchon over zijn hoofd getrokken en 
zijn armen over elkaar aan een tafel in 
de bibliotheek. Toen ik tegenover hem 
ging zitten, keek hij pas op. ‘Je hebt ons 
gebeld en gevraagd of wij je kunnen 
helpen met je financiën.’ M. keek mij 
aan en ik kon er niet veel meer van 
maken dan dat hij dacht: daar hebben 
we de zoveelste hulpverlener aan wie 
ik moet uitleggen hoe mijn schulden 
zijn ontstaan.

Mijn eerste ontmoeting met M. was in 
december 2018. Vorige maand kreeg ik 
een mailtje van hem waarin stond dat 
zijn grootste schuldeiser akkoord was 
gegaan met kwijtschelding van zijn 
omvangrijkste schuld. Hij schreef mij 
hoe blij hij hiermee was, dat hij nu ein-
delijk weer kon gaan leven, dat hij weer 
een toekomst zag voor zichzelf en zijn 
gezin. Tussen 2018 en het mailtje zag 
ik M. regelmatig. Langzaam ontdooide 
hij en vonden we samen een oplossing 
voor zijn probleem. Het probleem was 
een schuld van enkele tienduizenden 
euro’s die was ontstaan toen zijn koop-
woning door de bank was geveild. De 
oplossing was proberen de schuld – die 
hij nooit zou kunnen terug betalen – te 
saneren. En dat lukte: de schuldeiser 
schold hem kwijt.

Sinds mei 2020 begeleid ik ook S. 
Mevrouw komt uit Pakistan en woont 
sinds kort zelfstandig. Hiervoor woonde 
ze in een opvanghuis voor vrouwen die 
slachtoffer zijn geworden van huiselijk 
geweld. S. heeft schulden uit haar verle-
den met haar ex en heeft nog nooit al-
leen gewoond. Haar Nederlands is niet 
heel goed. Samen met S. maak ik een in-
ventarisatie van haar schulden, zodat ze 
naar de schuldhulpverlening van de ge-
meente Den Haag kan. Ik help haar met 
het aanvragen van toeslagen. Ik vraag 
haar om de uitgaven bij te houden, zodat 

we een budgetplan kunnen opstellen om 
te zorgen dat inkomsten en uitgaven in 
balans zijn. S. wil graag aan het werk, 
dus we zoeken uit waar ze Nederlands 
kan leren.

M. en S. zijn twee van de ongeveer 320 
hulpvragers die de 120 maatjes van 
SchuldHulpmaatje Den Haag begeleiden. 
In Den Haag wonen zo’n 30.000 mensen 
met problematische schulden die in ar-
moede leven. Er is dus nog wel wat te 
doen. Ik besloot SchuldHulpmaatje te 
worden, omdat ik wat meer tijd kreeg in 
mijn leven en mijn kennis en ervaring 
wilde inzetten voor mensen die dat 
nodig hebben. In een ver verleden zat ik 
in de faillissementspraktijk van een ad-
vocatenkantoor en ik dacht dat die ken-
nis misschien van pas zou komen. 
Daarbij vond ik dat armoede iets onge-
pasts is voor een land als Nederland. Als 
maatje zou ik wellicht, naast mensen uit 
de armoede helpen, ook meer inzicht 
krijgen in oorzaken van en oplossingen 
voor armoede.

Maatje worden, iets voor jou?
Ik heb nooit spijt gehad van mijn keus 
om mij als vrijwilliger aan te sluiten bij 
SchuldHulpmaatje Den Haag. SHM Den 
Haag is onderdeel van de landelijke or-
ganisatie Schuldhulpmaatje Nederland 
en is een serieuze partij op het gebied 
van schuldhulpverlening binnen onze 

gemeente. De organisatie neemt haar 
vrijwilligers ook heel serieus. Als je be-
gint als maatje krijg je een driedaagse 
opleiding, maar ook daarna kan je je blij-
ven bijscholen in gesprekstechnieken, 
coachen, communiceren met laaggelet-
terden, boekhouden, schuldsanering etc. 
Ik heb al een paar vrienden weten over 
te halen om ook maatje te worden en ik 
hoop met dit stukje ook aan mijn mede-
Benoordenhouters een oproep te kun-
nen doen: ‘Den Haag heeft u nodig!’

Heleen Rijkens-Unger

Ook in Den Haag is armoede

Heleen Rijkens
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Lentewandeling door de wijk
Niets mooiers dan de komst van het 
voorjaar te vieren met een wandeling 
door de eigen wijk. Dit jaar was dat 
extra aantrekkelijk: van 25 maart tot en 
met 10 april werd het Benoordenhout 
letterlijk opgefleurd met vier bijzon-
dere bloembakken. Drie bloemisten uit 
de wijk, Pure Flowers, de Bloemendoos 
en Snijder Bloemen vulden elk op eigen 
wijze de bakken. In elke bak werd een 
sculptuur van James Arbor geplaatst.

Foto’s: Frank van der Leer
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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

Oog voor wat telt

                       www.saffiergroep.nl

Comfortabel wonen met de nodige zorg 
Faciliteiten voor wijkbewoners
- Eerstelijnspraktijk fysiotherapie en ergotherapie
- Wijkservicepunt
- Wel Thuis abonnement, met service, actviteiten en bemiddeling voor 

bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison
- Personenalarmering Wel Thuis in samenwerking met Evita Zorg

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
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Op Facebook zag ik een advertentie 
voorbij komen van Carola Pavlik (42). 
Zij verkocht haar auto en ik besloot 
haar een handje te helpen door het be-
richt te delen. Wij kwamen met elkaar 
in gesprek en ik raakte geïnspireerd 
door haar werk en manier van in het 
leven staan. Carola is in het dagelijks 
leven kunstenares en daarnaast coacht 
zij – voornamelijk – vrouwen om in 
hun kracht te staan en, zoals zij zelf 
zegt, ‘hun mooiste leven te leiden’. Wat 
mij aansprak in haar werk is dat zij je 
in staat stelt om naar jezelf te kijken 
door de ogen van een ander. Ik was 
heel benieuwd naar hoe zij aankijkt 
tegen zaken als geluk. 

Carola, denk jij dat het het doel van het 
leven is om gelukkig te zijn?
‘Jazeker! Ik denk dat het leven één 
grote leerschool is, waarbij je jezelf 
constant ontwikkelt. Zie het leven als 
golven: het is de kunst om te leren sur-
fen op de golven. Onderdeel daarvan 
zijn de momenten van geluk.’

Moet je geluk soms ook leren herkennen? 
‘Zeker weten. Ik geloof dat als je als per-
soon groeit en dat je, als je goed in ba-
lans bent, minder afhankelijk wordt van 
externe factoren. Daardoor kun je meer 
geluksgevoel ervaren. Hoe te dichter je 
bij jezelf staat, des beter leer je het her-
kennen.’

Is er een korte route naar geluk?
‘Absoluut niet!’

Vertel..
‘Veel mensen houden zich bezig met de zo-
genaamde short term fulfilment. Iets sim-
pels als de gehele dag op je telefoon zitten, 
is daar een voorbeeld van. Vaak maskeren 
zij zo een bepaalde blokkade, die ze achter 
een patroon wegstoppen om maar niet bij 
de pijn die eronder ligt te komen’. 

Wat wil jij betekenen voor andere op 
hun weg naar geluk?
‘Ik wil mensen inspireren om hun mooi-
ste leven te leiden. Ik heb vroeger altijd 
heel hard gewerkt. Daardoor ben ik over 

mijn eigen grenzen gegaan. Daar ben ik 
mee gestopt en ik ga nu meer mee met 
de flow. Dat leer ik ook aan anderen 
door workshops te houden. Ik wil men-
sen tijdens mijn sessies een fijne erva-
ring meegeven, zodat ze dichter bij zich-
zelf komen, positiever zijn en meer ge-
luk ervaren.’

Wanneer is zoiets voor jou geslaagd? 
‘Als mensen met een goed gevoel weg-
gaan.’

Klinkt best zweverig..
‘Haha, nee hoor! Ik ben hartstikke 
hands-on en wil iets voor anderen be-
tekenen. Sommigen hebben daar sport 
voor nodig, anderen kunst, meditatie 
of een combinatie’. 

Wat zou je de mensen willen meegeven 
die dit lezen?
‘Geloof in jezelf en laat je niet leiden 
door angst.’ 

Eduard Nandelall

Ons verhaal
In gesprek met Carola Pavlik
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AFTER’S COOL Benoordenhout      
Weissenbruchstraat 3, 2596 GA Den Haag 
Mandy Koenraads MSc, T 06 - 20340451

E benoordenhout@afterscool.nl

BIJLES IN ALLE VAKKEN

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

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

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

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

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

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

Ondernemers/particulieren:

• aansprakelijkheid & letsel

• arbeidsrecht

• vastgoed en huurrecht

• ondernemingsrecht

Zorgverleners:

• patiëntenrechten & privacy

• kwaliteit en aansprakelijkheid

• praktijk en samenwerking

• medisch tuchtrecht

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

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

www.scheersanders.nl

Familierecht Family law

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

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

Annemarie Braun, Francesco van der Linden en Augusta van Haga

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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Ingezonden brief
Geachte Redactie,
 
Tot een aantal jaren geleden barstten 
in dit jaargetijde in het Rosarium tien-
tallen soorten heesters achter elkaar 
uit in bloei en geuren, een lust voor de 
zinnen van de bezoekers. Men voelde 
zich in een van de buitendrukte afge-
schermde oase, bevolkt door vogels en 
insecten. De beplanting was door de 
vroegere plantmeesters zo uitgekozen 
dat ieder jaargetijde weer nieuwe na-
tuuraanblikken bood.
 
Deze idylle pal in onze wijk werd plots 
beëindigd toen de gemeente een aantal 
jaren geleden onaangekondigd vrijwel 
de gehele heesterbeplanting liet rooien 
en vervangen door met name grote een-
tonige vakken lage doornstruikjes. Graaf-
machines trokken honderden grote 
struiken uit de grond. Dit geschiedde 
achter de rug om van de voor het Ro-
sarium door de gemeente zelf ingestel-
de bewonersadviescommissie (waarin 
ik zitting had) en helaas zonder weer-
woord van de wijkvereniging. Sindsdien 
valt geen vogel of insect meer te beken-
nen. De betovering van het park – door 
de jaargetijden heen – is zwaar aange-
tast. Zelfs de voormalige groenbeheer-
der van de gemeente voor het Benoor-
denhout, de heer Pors, was ontzet en liet 
dat ook blijken met een plan voor het ge-
deeltelijk herstellen van de schade, 
waaraan geen gevolg is gegeven.
 
Vervolgens is in de jaren erna het on-
derhoud verder teruggeschroefd, met 
als resultaat een treurig beeld zoals op 
bijgaande foto van 1 maart 2021, dit 
jaar dus, goed te zien is. Ik kan vele 
soortgelijke beelden tonen.
 
Zou het mogelijk zijn om mede ter be-
vordering van het ecosysteem in onze 
wijk - in ieder geval een deel van - de 
oorspronkelijke variëteit van de hees-
ters weer terug te planten? Hiermee 
zouden de waarde en pracht, en daar-
mee de belevenis, van het Rosarium 
(gedeeltelijk) worden hersteld, en ook 
de vogels en bijen terugkomen.
 
Met vriendelijke groet,
M. van Alphen
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WIJKVERENIGING
BENOORDENHOUT Kom bij het team!

Pasen, Koningsdag, 
Sinterklaas, Nieuwjaar.

Designed by pch.vector / Freepik

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

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

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

aan evenementen in onze buurt.  Zoals: 
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Wie zou het laatste lampje hebben uit-
gedaan in het oude kantoorgebouw van 
de ABN AMRO op de hoek van de 
Wassenaarseweg en de Van Hoytema-
straat? Ik mag langskomen bij de dame 
die al veertig jaar in dit gebouw woont 
en nu naar het net opgeleverde pent-
house op de derde verdieping is ver-
huisd. Het ziet er prachtig uit: mooi be-
hang, strakke keuken en een fantastisch 
uitzicht op de skyline van Den Haag. Er 
ontbreken nog een paar deuren en op 
het terras moeten nog tegels gelegd 
worden, maar de overstap van het dub-
bele bovenhuis naar het penthouse is 
gelukkig gezet in goed overleg met de 
nieuwe eigenaren van dit gebouw: 
Gemini Development. Het is net alsof ik 
in een loft sta in het Meat Packing 
District in Manhattan. Veel steigers nog, 
maar daarachter veel glazen deuren en 
grote terrassen. 

Veertig jaar geleden
In 1980 besluit de AMRO bank, kantoor 
houdend op de hoek van de Wassenaar-
seweg en de Van Hoytemastraat, de 
kantoorruimte uit te breiden. De bank 
koopt het aangrenzende woonhuis op 
de Wassenaarseweg en trekt de par-
terre bij de kantoorruimte. Er moet 
echter van de gemeente een woonhuis 
teruggebouwd worden. Zo ontstaat er 
een te verhuren dubbel bovenhuis met 
zes kamers. Door een gelukkige samen-
loop van omstandigheden krijgt de hui-
dige bewoonster de voorkeur om dit 
ruime bovenhuis te huren. En zoals dat 
gaat bij velen in het Benoordenhout: je 
gaat niet zo snel meer weg uit deze 
buurt. Als je bovendien al veertig jaar 
op dezelfde plek woont midden in het 
levendige hart van het Benoordenhout, 
zie je ook veel dingen veranderen. Zoals 
nu Albert Heijn de gelukkige huurder is 
van de parterre, zo verdwenen ook fijne 
winkels zoals Van der Loos, het koffie-
tentje van de familie Eschauzier en de 
Centra supermarkt op de Van Hogen-
houcklaan. 

Drie jaar geleden
In 2018 kochten de drie eigenaren van 
Gemini Development het gebouw van de 

ABN AMRO. Er stond al jaren een ge-
deelte leeg en veel bankfilialen sloten 
hun deuren. Een goed moment voor 
Gemini om met architect Tom Kroeze 
een luxe appartementengebouw te ont-
werpen, waarbij zelfs een woonlaag 
werd toegevoegd. Totdat alle vergunnin-
gen rond waren en de tekeningen klaar, 
werden er nog in het gebouw een poosje 
fietsen verkocht en daarna hield Gemini 
er zelf een tijd kantoor. In april 2019 kon 
de verbouwing beginnen en inmiddels 
zijn de bovenlagen van het betonnen 
kantoorgebouw getransformeerd tot drie 
ruime, open appartementen met fraaie 
terrassen aan de achterzijde, een pent-
house en een riant dubbel bovenhuis. 
Het geheel is nog niet klaar, maar de 
stoep rondom de ingang van onze 
nieuwe Albert Heijn is weer begaanbaar. 
Én: een nieuwe mooie plek om te wonen 
is gerealiseerd!

Barbara Verloop

De Metamorfose
Het ABN AMRO-kantoor
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Ja, zeker!  Het is een tegeltableau van 
zestig meter lang, witte ondergrond 
met rode, blauwe en gele figuren. Karel 
Appel maakte dit tegeltableau, dat ge-
bakken werd bij De Porceleyne Fles in 
Delft.

Het tegeltableau was aanvankelijk aan-
gebracht op de laagbouw van het Shell-
kantoor aan de Oostduinlaan, op een 
plaats, die vanaf de Oostduinlaan en de 
Carel van Bylandtlaan goed zichtbaar 
was. Helaas zit het tableau na de trans-
formatie van het  kantoor in woonge-
bouw Park Hoog Oostduin, nu aan de 
achterkant, op een onaantrekkelijke 
plek, nauwelijks zichtbaar tussen de 
bomen door vanaf het Goetlijfpad.

Het Shellkantoor, opgeleverd in 1968, 
is ontworpen door architect Hans Oud, 
de zoon van Jacobus ( J.J.P.) Oud. Beide 
architecten Oud werkten vaker samen 
met Karel Appel. Zo zijn er op het 
World Forum, in 1969 opgeleverd als 
het Nederlandse Congresgebouw,  twee 
van zulke tableaus, genaamd Burgers 
en Buitenlui. Ook voor andere gebou-
wen in Nederland maakte Karel Appel 
deze tegeltableaus.

In onze wijk zijn ook twee andere grote 
kantoren versierd met grote wandde-
coraties: het Shellgebouw aan de Carel 

van Bylandtlaan 23 en het ANWB-
gebouw aan de Van Alkemadelaan. Net 
als Park Oost Hoogduin dateren deze 
gebouwen uit de wederopbouwperi-
ode. De rijksoverheid had in 1951 de 
Percentageregelingen ingesteld: grote 
bouwprojecten moesten één procent 
van de bouwsom besteden aan beel-
dende kunst; dit ter ondersteuning van 
de noodlijdende kunstensector en de 
vele werkeloze kunstenaars. Rijks-

bouwmeester J.F. Berghoef had een 
grote groep veelbelovende jonge kun-
stenaars om zich heen verzameld die 
hij zo aan opdrachten hielp.

ANWB-gebouw
J.F. Berghoef is de architect van het 
ANWB-gebouw uit 1960 met het ka-
rakteristieke ronde dak. In de gevel is 
een groot geglazuurd  baksteenmoza-
iek aangebracht, gemaakt door Jan Goe-

Kijk, in onze wijk!
Een echte Karel Appel in onze wijk?!
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ting. Jan Goeting was een kunstenaar 
die zijn hele leven in Den Haag woonde 
en werkte. Wanddecoraties van zijn 
hand verfraaien bij voorbeeld de 
Marcuskerk aan de Jan Luykenlaan en 
ook de kleurige gevelstenen boven de 
portieken aan de Sportlaan werden 
door hem gemaakt.

Shellgebouw C 23
Aan dit gebouw van architect Dirk 
Roosenburg uit 1954 zit een vrolijk 
wandmozaïek van natuursteen bij de 
entree. Het is gemaakt door Jaap Bou-
huys en zijn vrouw Nel Klaassen, die 
als kunstenaars bekend werden om 
veel van deze monumentale wanddeco-
raties. Zij maakten de mozaïeken niet 
ter plaatse, maar in hun atelier op een 

houten ondergrond. Later werd het 
mozaïek dan op de wand overgebracht.

Dit soort wanddecoraties zijn heel ken-
merkend voor gebouwen uit de peri-
ode 1950-1965. Je fietst er langs en ze 
vallen je niet op. Toch is het jammer als 
ze verdwijnen. Voor het Shellgebouw 
aan de Carel van Bylandtlaan 23 was 
vanwege grootse nieuwbouwplannen 
al een sloopvergunning aangevraagd, 

maar Shell heeft deze plannen voorlo-
pig gepauzeerd. Ook van het ANWB ge-
bouw is de toekomst onzeker. We hopen 
dat er met deze wandmozaïeken iets 
zorgvuldiger wordt omgesprongen dan 
met de Karel Appel is gedaan!

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl
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Wat is het Benoordenhout toch prachtig 
in de lente. Het groen, de bloemenpracht 
en de uitbundige concerten van de vo-
gels die rond zonsopgang in opgewekte 
zang uitbarsten. Tijd voor een lentewan-
deling in Clingendael. Even langs de bos-
uilen op de Van Montfoortlaan. Als ik 
naar beneden kijk, valt mijn oog op twee 
Stolpersteine. Ze herinneren aan het 
echtpaar Hermann dat op nummer 11 
woonde. Ze zijn via Westerbork in 1944 
gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Daar 
vonden ze een gruwelijk einde in de eer-
ste maanden van 1945. Een prachtig ini-
tiatief, die struikelstenen. Het motto ‘een 
mens is pas vergeten als zijn of haar 
naam vergeten is’, snijdt hout. 

De Van Alkemadelaan – mag er een mid-
denberm komen? – oversteken is in co-
ronatijd een peulenschil. De rust, het 
lentegroen en de kleuren van landgoed 
Clingendael doen weldadig aan. De roffel 
van een grote bonte specht beschouw ik 
als een welkomstsaluut, maar blijkt een 
aankondiging van nog meer drama. Niet 
voor het eerst lees ik de koperen pla-
quette die tegen de muur van het vroe-
gere koets- en wagenhuis is geschroefd. 
Het herinnert aan twee verzetsmensen 
– H.J. Jordaan en W.A.H.C. Boellaard – die 
er werden verhoord op 14 mei 1942. 
Aanwezig was een aantal nazikopstuk-
ken onder wie Himmler, Seyss-Inquart 
en Rauter… Ik voel een rilling. Het woord 
verhoor verbloemt natuurlijk hoe het is 
gegaan en zoef, weg is het onbekom-
merde lentegevoel. 

Oorlogslente in Londen 
Op dat moment flitst luid schreeuwend 
een aantal vogels voorbij. Halsband-
parkieten, nou die zijn in ieder geval 
van ná de oorlog, dacht ik… Opgelucht 
dacht ik een behendige afslag naar de 
meer opgewekte lentekriebels te heb-
ben gevonden. Maar dat zat me niet 
glad. Het was zo’n dag dat je in álles 
verwijzingen naar WOII ziet. In ge-
dachten zag ik zwart-witbeelden van 
het Londen in de Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf september 1940 was Pieter Sjoerds 
Gerbrandy onze premier en gaf hij lei-
ding aan twee ‘Londense kabinetten’. 

Hij hoefde niet te sparren met het par-
lement, maar kreeg in ruil koningin 
Wilhelmina... Op een voorjaarsmiddag 
wandelt Pieter Sjoerds samen met 
Winston Churchill door een park. 
Gerbrandy’s Engels is matig. En de 
twee zijn ook al niet elkaars beste 
vrienden. Om de sfeer licht te houden, 
zegt Churchill, de lentelucht opsnui-

vend: ‘Spring is in the air.’ Gerbrandy 
antwoordt verbaasd: ‘Why should I?’

Charlie 
De optelsom halsbandparkieten en 
Churchill brengt mij op het volgende. 
Churchill kocht in 1937 een papegaai, 
een blauw-gele ara. Deze Zuid-Ame-
rikaanse vogel staat bekend om zijn in-

Buurtvogels
Spring is in the air…

Blauwgele ara, foto Paul Brennan macaw

Churchill krantenartikel Charlie 104 jaar
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telligentie en ze kunnen meer dan tach-
tig jaar oud worden. Een ara vergt veel 
aandacht, is nieuwsgierig en heeft voort-
durend intellectuele prikkels nodig. 
Kortom, het was een ideale metgezel 
voor Winston, die hem dan ook in zijn 
werkkamer hield. Toen in 1939 de 
Tweede Wereldoorlog was uitgebro-
ken, leerde hij Charlie een serie scheld-
woorden als ‘f..ck Hitler’ en ‘f..ck the 
Nazi’s’. Na een paar jaar teaching by 
example kon Charlie een minutenlange 
anti-Duitse tirade ten beste geven. Sir 
Winston overleed in 1965 en de pape-
gaai – door zijn gevloek niet geschikt 
voor gezinnen met kinderen – ver-
huisde naar een tuincentrum in Surrey. 
Nog tientallen jaren lang krijste hij 
daar zijn anti-Hitler scheldkanonnades 
tot – afhankelijk van de landsaard – 
schrik of vermaak van de bezoekers. 
Als het te bar werd, moest hij een paar 
dagen in quarantaine en logeerde dan 
in het magazijn. Charlie werd 104 jaar 
oud. De nabestaanden van Churchill 
ontkennen het verhaal. Maar de lente 
maakt lichtzinnig: ik verklaar hier het 
Telegraafbeginsel ‘je moet een goed 
verhaal niet bederven met de feiten’, 
van toepassing.    

Een gelukkige lente 
Nu het vaccinatieprogramma flink op 
stoom is gekomen, doet de lente ons 
extra goed. Grote existentiële zorgen 
zijn weggeprikt, we zijn gelukkiger en 

optimistischer omdat we meer seroto-
nine en dopamine aanmaken. We krij-
gen de lente in het hoofd. Dat leidt tot 
spontane verliefdheden, tot rokjesdag 
en het fenomeen van – oh help – ‘de 
voorjaarsschoonmaak’. Officieel begint 
de lente op 20 maart. Op die datum 
staat de zon recht boven de evenaar en 
is de dag precies even lang als de nacht. 
Maar de natuur heeft lak aan de kalen-
der. Dit verhaal is begin maart geschre-
ven. We zien dat de temperaturen om-
hoog gaan en de planten en bomen 
reageren. Ook de vogelwereld is al 
volop actief. De trekkers keren steeds 
eerder terug uit warmere streken. 
Sommige waaghalzen blijven zelfs hier 
hangen. Al in januari hoorden we de 
zanglijster in en in februari waren de 
eerste grutto’s terug, maar ook een 
geelgors en een veldleeuwerik. Jonge 
gansjes spotten we in Den Haag rond 
de jaarwisseling, maar die hebben onze 
achtdaagse winter vast niet overleefd.

Kortom, het is 2021 en er is sprake van 
heel andere koek dan wat we op school 
leerden: ‘de meeste vogels keren tus-
sen half maart en half april terug uit 
Afrika’. Neem nou de tjiftjaf, in de 
volksmond de lentezanger en vanouds 
een van de eerste zangvogels die terug-
keert uit Afrika. Dit keer werden ze ex-
treem vroeg gespot. De opwarming van 
de aarde maakt het nodig de vogelgid-
sen te herschrijven. Maar dat niet al-

leen, ook de wijnboeken moeten eraan 
geloven. Een vriend vertelde mij laatst 
dat Maastricht over een jaar of veertig, 
vijftig een even beroemde wijnstad zal 
zijn als Bordeaux… Nederland wijn-
land! Het is wennen na jaren tulpen, 
fietsen, kaas en klompen.

Geen vrienden voor het leven 
Hoe het afliep tussen Gerbrandy en 
Churchill? Niet zo best ben ik bang. Bij 
een volgende ontmoeting wilde Ger-
brandy Churchill bij binnenkomst ‘goe-
dendag’ wensen. In Nederland kun je 
dat woord als begroeting en als af-
scheidsgroet gebruiken, maar in Enge-
land alleen bij vertrek. IJverig had 
Gerbrandy de vertaling in het woor-
denboek opgezocht. Gerbrandy liep 
met uitgestoken hand op de Britse pre-
mier af en zei hartelijk ‘Goodbye Mr. 
Churchill’. Glimlachend antwoordde de 
gastheer ‘Well, that was the shortest 
meeting I ever had.’ Geen wonder dat 
Churchill onze premier sindsdien Mr. 
Sherry-Brandy noemde. Gerbrandy hield 
het op Mr. Kerkuil… 

Foeke Zeilstra 

Plaquette verhoging

Stolpersteine van Montfoortlaan

Churchill met papegaaien waaronder Charlie
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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
Deze keer had ik er wat meer moeite 
mee om te bedenken wat ik in deze ru-
briek zou behandelen. Dat komt omdat 
ik zelf aan het schrijven ben geslagen. 
Mijn tekst is af, nu nog ‘bijschaven’, tekst 
laten nakijken, foto’s bij elkaar zoeken, 
het boekje ontwerpen en het daadwer-
kelijk laten printen. Ik kreeg van de 
hoofdredacteur iets meer tijd en dat 
hielp. Het aanbod is divers: een boek en 
tentoonstelling naar mijn idee over het 
mooiste museum van Nederland, een 
boek dat nog gaat verschijnen en een 
website over de aanstaande renovatie 
van het Binnenhof. 

Het gedroomde museum – Berlages 
meesterwerk is de naam van het boek 
maar ook van de tentoonstelling in het 
Kunstmuseum, nog te zien tot en met 
19 juni 2021. Iedere keer wanneer ik in 
het museum ben, ga ik even op een ver-
scholen bankje in de grote hal zitten en 
kijk ik om mij heen. Langzaam naar 
boven turend, de rode en groenige 
rechthoekige tegels, overlopend in gele 
banen. Het wit geschilderde betonnen 
skelet. En verder gaat je blik, naar de 
gang en trappen, alles is in evenwicht. 
Dit is met recht een meesterwerk. Na 
de Eerste Wereldoorlog stelde de ge-
meente een terrein aan de Stadhou-
derslaan beschikbaar voor een nieuw 
te bouwen ‘museum voor moderne en 
toegepaste kunst’. Directeur H.E. van 
Gelder en architect H.P. Berlage kwa-
men uiteindelijk tot dit ontwerp. Het 
gebouw zelf behoort ook tot de collec-
tie van het Kunstmuseum! Het boek is 
prachtig en heel origineel vormgege-
ven (Haller Brun), foto’s van Gerrit 
Schreurs en met mooie verhalen over 
het museum van Jan de Bruijn, Jet van 
Overeem en Doede Hardeman. 
Foto: Gerrit Schreurs

ISBN 978-94-6208-626-5, 2021, nai010 uitge-
vers met Kunstmuseum, € 24,95

Een lust voor het oog, 25 Haagse ker-
ken is een boek dat op het moment van 
schrijven nog niet is verschenen. Ik ci-
teer dus uit het persbericht. Kerken 
zijn belangrijke bakens en oriëntatie-
punten, minder zichtbaar maar net zo 
belangrijk is de binnenkant. De kerken 

die worden besproken zijn juist uitge-
kozen, omdat hun interieur nog gaaf is. 
Botine Koopmans schreef de tekst, Dick 
Valentijn maakte de foto’s. Ik ben be-
nieuwd en ga het zeker kopen. 

ISBN 978-90-8704-908-9, 2021, Uitgeverij 
Verloren, € 39,95

Document voor een Monument, renova-
tiebinnenhof.nl, over verleden, gebruik 
én toekomst van het Binnenhof. Je mag 
wel zeggen dat iedere Nederlander eige-
naar is van dit unieke stuk cultureel erf-
goed, de betrokkenheid is groot. Daarom 
is ‘Stichting Document voor een Monu-
ment’ opgericht, om het Binnenhof tijdens 

de renovatie dichtbij en ‘open’ te hou-
den. Zo verschijnen in de loop der jaren 
drie boeken over de geschiedenis, het 
gebruik en de toekomst van het Binnen-
hof. En wordt een ‘multimediaal’ docu-
ment gebouwd, waaronder een 360 gra-
den tour, een blijvend en interactief 
onderdeel van het multimediale ‘Docu-
ment voor een Monument’. Hieraan wor-
den steeds nieuwe educatieve en verdie-
pende informatie toegevoegd. Wanneer 
de deuren in 2021 voor vijf jaar sluiten, 
laat ‘Document voor een Monument’ de 
deur op een kiertje staan, waarachter u 
mij zeker kunt vinden!

Willemien de Vlieger-Moll
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International Corner
Two Internationals Join the Board!
According to the Dutch Bureau of 
Statistics (CBS), 35-40% of the resi-
dents of Benoordenhout are foreig-
ners or non-native Dutch citizens. So 
it only fitting that the latest two mem-
bers to join the board of the neighbor-
hood association (WVBN), come from 
opposite ends of the earth.

Meet John Boss and 
Virginia van Gessel Oliveira
Since we are still in the corona time 
when writing this article, I sent both 
John and Virginia 10 questions to ans-
wer. Here are their remarks.

Virginia: was born and raised in Rio de 
Janeiro and arrived here in the Nether-
lands on a wintry January day in 2011. 
Quite an adjustment from the 40-de-
gree weather in Brazil. She and her 
Dutch husband first lived on Scheve-
ningen but moved to the Benoor-
denhout in 2015. They have two child-
ren, aged nine and six, who attend the 
Paschalis School. Speaking English and 
Portuguese at home meant the children 
had to learn quickly a third language. 
Virginia highly praised the director of 
the school in how he helped her boys 
adapt to the new school, without fee-
ling different in the classroom.

John: an Australian by birth, he has 
worked in various places, including 
Dubbo, an inland city some five hours 
away from his birthplace, Sydney, 
where in his words, the kangaroos 
“did tend to hang out in the park.” 
John left Australia in 1992 to work for 
two years in Hong Kong. As so often 
happens, the two years became seven. 
During this time, his address turned 
from being located in a British colony 
to a province of China. Via London, 
John came to the Netherlands to work 
on the High Speed Line South. At this 
point, he married a lovely lady from 
Limburg. They have three children, 
now in their late teens. In 2009 the fa-
mily moved back to Australia, but after 
two years, they came to the conclusion 
that they wanted to return to Holland. 
In 2011 they settled in Benoordenhout.

Virginia: with a university degree in 
Communication and Journalism, Virgi-
nia has always worked in marketing 
and events management. When in Rio 
de Janeiro, she volunteered often in 
the favelas, the slums located within 
or on the outskirts of Brazil’s largest 
cities. They are created when squat-
ters occupy vacant land at the edge of 

a city and construct shanties of salva-
ged or stolen materials. Now Virginia 
describes herself as: Mom, Caregiver, 
Portuguese teacher and volunteer at 
WVBN.

John: with a professional career as an 
engineer, John has worked mainly on 
control systems and railways. “It is ei-
ther the engineering, safety certifica-
tion, project management or (now) 
cyber security.” But he added: “in case 
you are wondering, I do not have a 
model train set at home.” As for volun-
teer work and sports, John combined 
them both. “You are not playing the 
game if you are standing on the side-
line.’ He went on: “Sport and volunteer 
work is good for the health, but also a 
great way to meet people, an approach 
I have abused everywhere I have lived.” 
He himself plays hockey and often re-
ferees games for his children’s teams. 
His favorite Benoordenhout event up 
until now was also his first volunteer 
undertaking for the neighborhood – 
the ‘Zeepkistenrace’. 

Virginia is working together with 
board member Willeke Richel for the 
youth, elderly and expats. With her ex-
perience with event planning, she is ho-
ping to involve all three of these groups 
in organizing the annual traditional 
events of Benoordenhout – Koningsdag 
on 27 April, the ‘Zeepkistenrace’ (soap-
box derby) and the Atelier Route, plus 
later in the year, Sinterklaas. It is diffi-
cult to know whether the first three can 
be realized this year in their usual way, 
but Virginia remains positive: “We have 
all the measures/protocol for safety 
and prevention of Covid, but we can 
still do so much. Let’s enjoy what we 
can have. It is time to think new and al-
ternative.” And naturally, she is looking 
for volunteers to help with these events, 
so do contact Virginia (at joe@wvbn.nl) 
if you have time to lend a hand.

John has been treasurer for the associ-
ation for the last year. He finds it “a 
good place to be as you get to see what 
everyone is up to. Being an engineer, 
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Some 11-12 years ago, the then mayor 
of The Hague, Jozias van Aartsen, urged 
all neighborhoods of the city ‘to build a 
bridge' between the locals and the in-
ternationals. Willem Post, a well-known 
journalist and expert on American his-
tory, coined the phrase: ‘The Hague 
Bridge’, and all sorts of activities and in-
formation portals were developed to 
ease the integration of internationals 
into Dutch life. 

Here in Benoordenhout, an Expat 
Committee was formed in 2009 and 
began planning activities for excursions 
in the neighborhood to such places as 
ANWB, Shell, ICC, NATO, TNO, etc. as 
well as lectures on subjects of interest 
to both the Dutch and the non-Dutch 
community. And finally, The Guide to 
Benoordenhout was prepared for all 
residents. This guide included special 
information for new residents of the 
Benoordenhout, but also information 
for all, such as medical information, 
restaurants, free time activities for both 
young and old, etc. In fact, the fourth 
edition of this guide has just been put 
on the website of the Wijkvereniging 
Benoordenhout: wvbn.nl.

Survey
But now, the city of the Hague would 
like some help from you. Are we doing 
enough for you? Can we make your stay 
in our city/neighborhood easier and 
more enjoyable? Do you want to feel 
more connected to the community? 
To enable us to better understand the 
needs of this diverse Benoordenhout 

community, we (Haagse Hout district 
office, Leiden University College and 
the Voor Welzijn (Well-Being) Found-
ation) have created a short survey, 
which we kindly ask you to complete. 
Hopefully we will have your answers 
before the summer of 2021, which will 
help us to provide even more services 
and activities for the Benoordenhout 
residents in the coming time.

Whether you’ve lived here only a few 
months, a few years, or many years, 
please participate in this short survey 
using the link:

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/
jfe/form/SV_8uKRwL5LZC0cwke 
or QR code. 

For questions, please contact Jaap de 
Wit at j.dewit@voorwelzijn.nl or Willeke 
Richel (member of the board of the wijk-
vereniging) at joe@wvbn.nl. 

Georgia Regnault

my first job was to understand the dif-
ference between a credit and a debit.” 
But during this Covid time, it has 
brought new challenges.
 
When asked what their favorite travel 
destinations were, they both were en-
thusiastic about the Netherlands.

Virginia: The Netherlands was her fa-
vorite place to visit, but now that she 
lives here, she finds The Hague the per-

fect place to show every type of guest. 
It has beaches, parks, life, Mauritshuis, 
and the Panorama Mesdag. She feels lo-
cals do not realize just how special The 
Hague is.

John seemed to feel the same. And be-
cause he likes to see where history is 
made in any city he has lived or visited, 
he brought a copy of ‘de Haagse Canon’, 
fifty historic stories about The Hague. 
He spent about three months working 

his way through it. “That was cool - 
being a tourist in your own hometown 
is always a good move.”

Their advice for anyone moving to The 
Hague: do not be put off by the Dutch 
directness and get involved! Hats off to 
both of you for volunteering here in 
Benoordenhout.

Georgia Regnault

Calling all internationals!
The Hague Bridge
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
t  (070) 383 82 75  i  www.briede.nl  e  info@briede.nl   Actie geldig t/m 31 mei 2021.

mooi wonensinds 1895

briedé

raamdeco
op maat gemaakt

20%
korting*   

*Vraag van de voorwaarden

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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Tennispark WW krijgt er wellicht een 
padelcentrum erbij. Alle reden dus om 
te duiken in de jonge geschiedenis van 
deze sport. Yves Kummer heeft een be-
drijf dat banen aanlegt in samenwerking 
met parkeigenaren. Hij vertelt: ‘We zijn 
nu ook op Park WW bezig. Voor de ver-
gunning hebben we kortgeleden de laat-
ste gegevens aangeleverd. Het meest re-
cente bericht is dat de invloed van de 
verlichting op de dieren bekeken moet 
worden. Dat duurt waarschijnlijk een 
maand of twee. Wij hopen dat het lukt 
om in mei 2021 te beginnen.’

Voor Tennispark WW zou dit project een 
nuttige aanwinst zijn. Het park waar 
oud-Roland Garros-finalist Martin Ver-
kerk les geeft, kan nog wat leden gebrui-
ken. Kummer: ‘Er staan zeven banen in 
de planning. Ze worden dan gebouwd bij 
de ingang van het park aan de kant van 
HVV. Als de vergunning doorkomt, kan 
het snel gaan. Binnen drie weken moe-
ten de banen bespeelbaar kunnen zijn.’ 
Het terrein is al geprepareerd voor de 
aanleg op het moment van schrijven 
(begin maart 2021). Er verdwijnen dus 
wel drie tennisbanen.

De padelsport is pas de laatste vier de-
cennia tot bloei gekomen. Het is ont-
staan in de achtertuin van een rijke 
Mexicaan in 1969. De man was geïnspi-
reerd door het Amerikaanse paddle 
tennis, dat al ruim negentig jaar oud is 
en gespeeld wordt op een baan ter 
grootte van een kwart tennisbaan. 
Amerikanen zijn altijd goed geweest in 
het vereenvoudigen van sporten. Cri-
cket werd honkbal. Squash werd rac-
quetball. Paddle tennis was een ver-
kleining van het technisch moeilijke 
lawntennis, zodat ook corpulente ge-
pensioneerden het spel konden leren 
beoefenen. Overigens, als je die spor-
ten op hoog niveau wilt spelen, moet je 
natuurlijk weer balvaardig en atletisch 
zijn, dat spreekt vanzelf.

Padel daarentegen is weer wat veelei-
sender dan paddle tennis. Onze Mexi-
caanse uitvinder veranderde wat regels 
en verdubbelde de grootte van het veld. 

Een vriend van hem, de in Marbella woon-
achtige Alfonso de Hohenlohe-Langen-
burg, zag het spel, nam het concept mee 
naar Spanje en liet in 1974 twee banen 
aanleggen op zijn tennisclub. Dat was 
het begin van een indrukwekkende ze-
getocht. Veertig jaar later is het één van 
de populairste balsporten; zo’n vier mil-
joen Spanjaarden beoefenen het. En de 
vloedgolf heeft ons land zo’n vijf jaar ge-
leden bereikt. De KNLTB heeft het zelfs 
onder zijn vleugels genomen en raadt 
tennisclubs aan ook een paar padelba-
nen aan te leggen. Dat lijkt een goed 
idee.

Padel is ongeveer tien maal makkelijker 
te leren dan tennis. De bal is iets lichter 
en het racket is makkelijk hanteerbaar: 
een veerkrachtig blad met een handvat. 
Je speelt het altijd als dubbelspel, wat de 
gezelligheid ten goede komt. De bal 
moet altijd eerst stuiten voordat een 
muur geraakt mag worden. Er zijn dus 
vaak spectaculair lange rallies. Op You-
Tube kan je de topspelers geweldige 
punten zien maken. De rackets lijken 
eenvoudig, maar ook daarbij zet de tech-
nologie door. Inmiddels kan je voor de 
duurste rackets al zo'n driehonderd euro 

neerleggen. Maar voor vijftig eurootjes 
heb je al een keurig slagwapen in 
handen.

Het is een bijkomend voordeel dat je al-
tijd dubbelt. Hoewel de baan kleiner is 
dan een tennisbaan is het voor een en-
kelspeler nauwelijks te belopen. Dat 
komt omdat je dichter bij het net bent 
waardoor je grotere hoeken kunt maken. 
Maar in de coronatijd mag je met hoog-
uit twee personen op de baan staan. 
Daar hebben ze toch een oplossing voor 
gevonden. Je kan erg goed om punten 
spelen als je uitsluitend het diagonaal 
tegenovergestelde veld mag benutten. 
Zo kunnen ook de padelspelers met veel 
plezier de lockdown doorkomen en het 
is een aardige trainingsvorm voor die 
keer dat er iemand afzegt.

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

Sporthistorie
Padel in het Benoordenhout?
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Eenzaamheid is een probleem, dat door 
de hele samenleving voorkomt. Nu, door 
COVID-19, is dat nog veel meer dan nor-
maal. De gemeente Den Haag zet zich in 
om dit probleem zo goed mogelijk te be-
strijden, zo ook in het Benoordenhout. 
Via de partners als stichting Voor Wel-
zijn en Indigo kunnen ondernemers/
winkeliers cursussen volgen om een-
zaamheid te herkennen en bespreek-
baar te maken. Er is een uitgebreide 
toolkit gemaakt waaruit iedereen kan 
putten; zie hiervoor de website: www.
ehbe.nl. ‘Hulp begint bij het tonen van 
interesse in de ander. Dat kan bijvoor-
beeld al met een uitnodiging voor een 
kopje koffie thuis of gewoon een praatje.’

Recent hoorden we dat in het Benoor-
denhout meerdere inwoners hier al 
mee bezig zijn. Een mevrouw schenkt 
in haar flat bij de lift elke dinsdagoch-
tend een kopje koffie, omdat ze vond 
dat mensen zo langs elkaar heen leef-
den. Sommigen passeerden haar, ande-
ren knoopten toch een praatje aan en 
zo ontstonden er weer mooie contac-
ten. In een ander deel van de stad be-
stond ook een dergelijk soort initiatief, 
maar dat kon wegens corona niet ver-
der. De oplossing was snel gevonden: 
de bewoners spraken elkaar telefo-
nisch en noemden het Telebakkie. Zo 
blijkt maar weer… Waar een wil is, is 
een weg!

Vóór afgelopen kerst heeft u in de brie-
venbus een groene informatieflyer gehad 
met daarin diverse inspiratiebronnen. 
Het Lief- en leedpotje voor uw straat bij-
voorbeeld. Hiermee kunt u gedurende 
het jaar een bloemetje, of andere attentie 
cadeau geven aan een buurman of 
-vrouw. Wilt u meer weten hierover? Kijk 
dan opliefenleeddenhaag.nl.

Via Humanitas kunt u een korte online 

training volgen waarbij u meer leert  
over eenzaamheid, de gevolgen hier-
van en wat u voor iemand kunt beteke-
nen: https://www.humanitas.nl/
elearning/eenzaamheid/story.html

B’Noord is de nieuwe naam voor ‘t 
Benoordenhuis. Bart Weijman wil er 
wat van maken. Ook u kunt daar weer 
terecht als u een kleinere of grotere ac-
tiviteit voor uw buurtbewoners wilt or-
ganiseren. Zit je thuis iets te veel op el-
kaars lip, wil je puber een paar uurtjes 
buiten de deur, of zit je verlegen om 
een praatje, dan kan je terecht bij 
B’Noord. Uiteraard met naleving van de 
regels. Dat houdt onder andere in dat je 
je moet registreren.  Ook is er geen open 
inloop mogelijk. Neem contact op met 
Bart via bart@bnoord.nl of 06 531 412 
55. Bij binnenkomst in B’Noord zal je je 
middels een QR-code moeten registre-
ren in verband met mogelijk bron- en 
contactonderzoek.

Wilt u zelf eens iets organiseren voor 
uw straat, buurt of misschien wel de 
hele wijk? Neem dan contact op met 
opbouwwerker Jaap de Wit van stich-
ting Voor Welzijn via 06 190 444 57 of 
j.dewit@voorwelzijn.nl.

Voor initiatieven waar subsidie vanuit 
de gemeente voor nodig is, kunt u con-

tact opnemen met Miranda Kester van 
het Stadsdeelkantoor Haagse Hout. Zij 
is te bereiken via 06 257 131 88 of mi-
randa.kester@denhaag.nl.

Jaap de Wit

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

Een Alzheimer Café biedt gezellig-
heid, muziek (soms live) en ver-
rassende ontmoetingen. Voel je 
welkom en neem vooral iemand 
mee. Dat kan jouw geliefde zijn, 
maar ook een vriend, buurvrouw 
of familielid. Elke tweede woens-
dag van de maand vindt het café in 
Wijkcentrum Mariahoeve plaats 
(Ivoorhorst 155, 2592TH). Inloop 
vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur. De toegang is 
gratis.

Activiteiten
Eenzaamheid: ook u kunt het verschil maken
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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

https://bieb.islamnu.nl/boeken/

Download dit gratis E-book en 
nog vele andere boeken op:

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nl

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

eversdijk

De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen met  
deskundige begeleiding en oog voor detail.

Kleinschalig maar wel direct benaderbaar.
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan.
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie.

Graag nodig ik u uit voor een kosteloos en 
oriënterend gesprek, dat kan ook bij u thuis.

Wij zijn dag & nacht voor u bereikbaar:
070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl

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

Bodyshape / BBB / Pilates / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!
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Vanaf 2 mei 2021 wordt er iedere 1e 
zondag van de maand bij Evita Lokaal 
een luxe ontbijt aangeboden aan senio-
ren uit het Benoordenhout voor 7,50 
euro. Dit ontbijt is de plek om samen te 
komen, nieuwe mensen te leren ken-

nen en te genieten van een heerlijk 
zondags ontbijt.

Het zondags ontbijt wordt geïnitieerd 
en opgezet in samenwerking met Voor 
Welzijn .

Wij zijn op zoek naar een aantal en-
thousiaste vrijwilligers die dit maande-
lijkse ontbijt willen adopteren. 

Taken die na die tijd vrijwillig opgepakt 
moeten gaan worden zijn:
• Inkopen van het ontbijt (broodjes, 
beleg, jus d’orange, eieren etc.)
• Eens per maand op zondagochtend 
het ontbijt verzorgen incl. opruimen. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die op de 1e zondag van de 
maand beschikbaar zijn van 9.00 tot 
12.30 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Nicole Bicker, Evita Lokaal:
n.bicker@evitalokaal.nl - 070 314 16 06 
of met Daisy Krommenhoek, ouderen-
consulent Voor welzijn:
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl
06 427 089 56.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor gezellig 
zondags ontbijt bij Evita Lokaal

U kunt iedere dinsdag van 10.00-12.00 
uur bij het spreekuur terecht voor gra-
tis advies en informatie over werk, in-
komen, zorg, participatie en welzijn. 
De medewerker denkt met u mee en 
zoekt samen met u naar een antwoord 
op uw vraag. U kunt bij het spreekuur 
terecht voor:

• hulp bij formulieren invullen en or-
denen van post en administratie 
(thuisadministratie);
• advies van ouderenadviseurs en 
maatschappelijk werkers;
• servicepunt over werk, inkomen, 
zorg, participatie en welzijn;
• praktische hulp;
• vrijwilligerspunt Den Haag Doet;
• servicepunt gemeentelijke informa-
tie en advies;
• Den Haag Doet Burenhulp;
• mantelzorgondersteuning; zorgt u 
voor een naaste dan kunt u bij ons te-
recht voor informatie, advies en tips 
over het regelen van praktische hulp 
en ondersteuning; en

• met vragen over bijvoorbeeld uw 
smartphone, laptop, tablet of andere 
ICT-onderwerpen.

Spreekuur Benoordenhout is onderdeel 
van de koffie-estafette. Dus ook voor een 

gezellig kopje koffie of thee bent u van 
harte welkom. Adres: Bisschopstraat 5, 
2596 XH Den Haag. Buiten dit spreek-
uur kunt u iedere werkdag contact op-
nemen met Service-punt XL via tel. 070 
205 24 50.

Nieuw: iedere dinsdag spreekuur Voor welzijn 
bij B’Noord vanaf 2 maart 2021

   © www.frepik.com

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

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

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

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

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

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

Te huur
Ruime, droge garagebox in Benoordenhout, 

Cor Ruyslaan, uitstekend bereikbaar, veilige buurt,
afstandsbediening, verlichting, stopcontact aanwezig,

afmetingen: 6.25 x 3.30 m, hoog 2,20m.
Maandhuur € 195 en een maand borg.
Informatie: 06 535 353 31 - M Daniëls

 
 

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

 Hier had uw 
“Benoordenhoutje” 

kunnen staan!
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Deze stelling is afkomstig uit een eindspelstudie. Op het eerste ge-
zicht staat zwart glad gewonnen, zijn pion op a3 kan ongehinderd 
doorlopen en promoveren. Op verrassende wijze kan wit echter de 
bordjes verhangen. Wit begint en wint. 

Oplossing probleem 169: 1.Txd4+! Txd4 2.Pc5 b6 (2…  Kd8 3.
Dxb7 en snel mat) 3.Te8+ Td8 4.Dd5! en zwart gaf op. Hij gaat mat 
dmv. Dxd8 of Da8. (Yakuboev-Tristan, internet 2020)

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 170                                              Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 170 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6K+-+-vL-+& 
5+-+k+-+-% 
4-+-zp-+-+$ 
3zp-+-+-+-# 
2-+PzP-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Deze stelling is afkomstig uit een eindspelstudie. Op het eerste gezicht staat zwart 
glad gewonnen, zijn pion op a3 kan ongehinderd doorlopen en promoveren. Op 
verrassende wijze kan wit echter de bordjes verhangen. Wit begint en wint. 
 
Oplossing probleem 169: 1.Txd4+! Txd4 2.Pc5 b6 (2…  Kd8 3.Dxb7 en snel mat) 
3.Te8+ Td8 4.Dd5! en zwart gaf op. Hij gaat mat dmv. Dxd8 of Da8. (Yakuboev-
Tristan, internet 2020) 
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Wijkvereniging Benoordenhout
Bisschopstraat 5 - 2596 - XH Den Haag
Website www.wvbn.nl
Twitter @wvbn.nl
Facebook facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout
Bankgegevens NL34INGB0003804427 - t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh
voorzitter@wvbn.nl

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl
 
Penningmeester
John Boss
penningmeester@wvbn.nl

Commissie Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

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

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

Cultuur en Expats
Willeke Richel 
joe@wvbn.nl

Evenementen
Virginia van Gessel Oliveira
evenementen@wvbn.nl

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

Ouderen
Eduard Nandellal 
joe@wvbn.nl

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

Buurtpreventie WhatsApp
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

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

Vrijwilliger worden 
Mail naar vrijwilligers@wvbn.nl

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

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

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

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

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage
Algemeen informatienummer 14070
Gemeenteberichten te volgen op
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

Gemeente Welstand/
Monumentenzorg
Voor omgevingsvergunningen zie
www.denhaag.nl/welstand

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

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

Jongerenhulp 
Gratis jongerenhulp 
www.jongerenhulponline.nl

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

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

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

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

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

De Zonnebloem Haagse Hout
Coenraad Vrouwenvelder
070 - 365 54 58

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

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

Klachten overlast
070 - 353 58 56

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

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

In de Van Akenstraat, nabij het Willem 
Royaardsplein, zijn thans enkele 
garageboxen te huur met verschillende 
maatvoeringen.

Uitermate geschikt voor stalling van 
kleine auto en motorfi etsen of als opslag. 
Huurperiode in overleg te bepalen.

Huurprijs op aanvraag.

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.

GARAGEBOXEN TE HUUR IN BENOORDENHOUT



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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