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Altijd meer dan je verwacht!

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

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

Wilt u dit 
gevoel ook?

Nieuwsgierig naar onze verkoopstrategie?
Bel voor een afspraak!

Altijd meer dan je verwacht!

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

Er hangt verandering in de lucht! Het is nog hartje zomer, maar na de 
vakantie gaat er weer van alles gebeuren in onze wijk. Voor de eerste 
lockdown ontvingen we voor ieder nummer wel aankondigingen van 
activiteiten in onze buurt, maar sinds de komst van corona lag alles na-
genoeg stil. Met de versoepelingen ontstaat er nieuw elan. 

Zoekt u bijvoorbeeld een nieuwe sport? Lees dan over het relatief on-
bekende bowls, huiskamerbridge, stijldansen, yoga of Tai Chi. Voelt u 
meer voor cultuur, dan kunt u terecht bij de Amerikaanse kerk voor 
een scratch choir of een afternoon tea concert en bij de Duinzichtkerk 
voor een concert van Niki Jacobs of een gesprek met Bas Heijne. Heeft 
u zin in een feestje, dan is er het zomerfestival van Maison Gaspard. 

Voor wie liever nog even vakantie houdt, biedt het wijkblad leesvoer 
voor een zonnige middag in de tuin, bijvoorbeeld over het bijzondere 
duinbos in Clingendael, het Indisch erfgoed in onze wijk en het jacht-
optrekje van baron Van Brienen. Een bestuurder van landgoed Oost-
duin-Arendsdorp vertelt over verleden, heden en toekomst van het 
landgoed en een oud-wijkgenoot haalt jeugdherinneringen op aan het 
muziekpaviljoen dat daar ooit stond.

Ik wens u een mooie (na)zomer en een frisse start in september toe!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
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Na een lange coronawinter genieten we 
van onze herkregen vrijheid en welver-
diende vakantie. Er is echter één groep 
die deze zomer aan de bak moet en dat 
zijn de lokale politieke partijen. Op 16 
maart 2022 zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen en zij gebruiken deze zomer 
om de verkiezingsprogramma’s uit te 
werken. Na deze zomer zullen de verkie-
zingscampagnes starten. De gemeente-
raadsverkiezing is voor ons de belang-
rijkste mogelijkheid om voor het belang 
van onze wijk op te komen. 

In een vorige column heb ik het huidige 
coalitieakkoord van 2019 ‘Samen voor 
de stad’ nageplozen op punten die spe-
cifiek voor het Benoordenhout van be-
lang waren. Een paar quotes daaruit: 
‘Opnieuw wordt onze wijk niet ge-
noemd [in het coalitieakkoord].’ ‘Het 
Benoordenhout heeft de laatste jaren 
met een achteruitgang van voorzienin-
gen te maken.’ Over de wegbezuinigde 
bibliotheek: ‘Een voorbeeld waar het 
Benoordenhout lager in de prioriteiten-
lijst staat.' Over de sluiting van Bro-
novo: ‘De kans dat bij de toekomstige 
zorg rekening gehouden wordt met de 
specifieke samenstelling van onze wijk 
wordt er niet groter op.’ In verband met 
de groei van de stad en onze wijk wordt 
voorgesteld een Leefbaarheid Effect 
Rapportage (LER) uit te voeren op onze 
wijk om in kaart te krijgen hoe het staat 
met het voorzieningenniveau ten be-
hoeve van onze wijk: tot heden geen 
actie. Over het ov in onze wijk spreek ik 
nog hoopvolle verwachtingen uit, die 
tot heden niet waargemaakt zijn. De 
wijkvereniging heeft alles uit de kast 
gehaald om het ov terug te krijgen 
(WOB-procedure, rechtszaak en om-
budsman). Het heeft effect gehad: in de 
media verschenen in juni 2021 hoop-
volle berichten van de wethouder om 
flexibel vervoer in de wijk te krijgen 
(de zogenoemde vlinderbus), maar we 
zijn er nog niet.  

Over een ding zijn de loud minority en 

de silent majority in onze wijk het met 
elkaar eens: onze wijk wordt in een aan-
tal opzichten stiefmoederlijk behandeld.  

De wijkvereniging heeft daarom enkele 
onderwerpen op haar verlanglijstje ten 
behoeve van de aanstaande gemeente-
raadsverkiezingen:  

• Een volwaardige bibliotheek in de wijk 
die als sociaal, educatief en cultureel 
centrum zal dienen. Eenzaamheid en 
stille armoede (wel bakstenen, maar 
klein inkomen) zijn ook in onze wijk een 
thema. Een wijkcentrum, niet alleen 
voor deze doelgroep maar ook voor de 
doelgroep jonger dan 45 jaar, die 50% 
van onze wijk uitmaakt. Het wijkcen-
trum waar wij heden op aangewezen 
zijn, ligt in Mariahoeve en sluit niet aan 
op onze wijk. Wil het een aantrekkelijk 
wijkcentrum worden waar wij ons thuis 
voelen, dan hoort het in onze wijk te lig-
gen en activiteiten te faciliteren van en 
voor wijkbewoners. De combinatie met 
een bibliotheek zal de participatie van 
alle inwoners aanzienlijk verhogen. Dit 
punt opnemen in een verkiezingspro-
gramma is voor ons een bewijs dat be-
treffende politieke partij wel voor het 
belang van het Benoordenhout staat. 

• Uitvoeren van een LER of vergelijk-
baar proces: sinds 2018 is de wijk ge-
groeid van 12.000 naar 15.000 inwo-
ners en dit is exclusief de te verwachten 
woning nieuwbouwplannen van ANWB, 
Bronovo, winkelcentrum Duinzigt en 
het Poortgebouw. Met deze woning-
bouwprojecten schatten wij de groei 
tussen de 1.000 en 1.500 woningen en 
dat komt erop neer dat we in de ko-
mende jaren op ongeveer 18.000 wijk-
bewoners uitkomen.  

• Uitvoeren van de raadsmotie over het 
ov: het invoeren van flexibel ov (vlin-
derbus) in de wijk, in het bijzonder 
voor het Uilennest en Duinzigt. Na 
hoopvolle berichten in de media leert 
de ervaring met dit dossier dat we dit 

soort berichten helaas met scepsis 
moeten lezen. Daarom doen wij toch 
een oproep om dit te bewerkstelligen.  

• De sluiting van het ziekenhuis Bronovo 
blijft zorgen baren, zeker omdat de ver-
bouwing van het ziekenhuis Westeinde 
tot 2035 duurt. Dat betekent een ver-
dere afname aan zorgcapaciteit, terwijl 
de bevolking van Den Haag met 100.000 
inwoners stijgt en er een sterke vergrij-
zing plaatsvindt. Van de lokale politieke 
partijen mogen we verwachten dat zij 
zich hard maken voor voldoende zorg- 
en beddencapaciteit en dat zij de lande-
lijke politiek mobiliseren waar nodig. 

• Teneinde als wijk volwaardig gespreks-
partner te zijn over de ANWB-nieuw-
bouwplannen: een grenscorrectie die het 
ANWB-terrein bij Den Haag voegt, zodat 
wij als kiezers voor ons belang kunnen 
opkomen bij onze gemeente. 

• Evenredige verdeling over de stad van 
geluidsoverlast vanaf het Malieveld, 
handhaving van de geluidsnormen en 
inrichten van een klachtenlijn.  

Van de voorzitter

 foto Esther Hessing
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Het wijkinitiatief DuurSaam Benoor-
denhout heeft een toegankelijk en in-
formatief digitaal document gemaakt 
over de transitie naar duurzame warm-
te in onze wijk. Dat document is nu ge-
schreven, omdat de gemeente bezig is 
met het opstellen van een visie voor de 
verduurzaming van de warmtevoorzie-
ning van alle Haagse wijken. Deze zoge-
naamde Transitievisie Warmte gaat in de 
tweede helft van dit jaar naar het college 
van burgemeester en wethouders en 
naar de gemeenteraad. 

De Commissie Ruimtelijke Ordening 
raadt wijkgenoten aan om het document 
te lezen zodat u op de hoogte bent van 
wat het wijkinitiatief namens onze wijk 
heeft ingebracht bij de gemeente. In de 
tweede helft van dit jaar gaan het wijki-
nitiatief en de wijkvereniging met wijk-
genoten in gesprek over de visie om te 
horen of de visie gedragen wordt. Maar 
ook om vragen te beantwoorden, want 
we kunnen ons goed voorstellen dat er 
nog vragen leven.

Aan leden van de Commissie Ruimtelijke 
Ordening die niet direct betrokken zijn 
geweest bij de totstandkoming van de 
Wijk Warmte Visie is gevraagd om in 

een zin aan te geven waarom wijkgeno-
ten deze visie moeten lezen. Dit is waar 
ze mee kwamen:

‘De visie is nuttig om te lezen, al worden 
ons wel enkele mogelijkheden ontno-
men. Daarover ga ik graag in gesprek.’

‘Gun je jouw kinderen en kleinkinderen 
ook een mooie wijk? Lees dan hier hoe 
je kunt meedenken en helpen om het 
Benoordenhout duurzamer te 
verwarmen.’

’Isoleer je woning, niet je hart.’

’Waarom is waterstof niet de 
oplossing?’

‘De jeugd heeft de toekomst, geef ze de 
toekomst.’

‘Si vis pacem, para bellum: wil je een 
leefbare aarde, wapen je tegen verspil-
ling van energie.’

’Open je geest en isoleer je woning.’

’Ook jij kan meedoen zodat we samen 
zorgen voor een toekomst voor onze 
kinderen. Lees de Wijk Warmte Visie.’

Wat is uw reactie op de 
Wijk Warmte Visie? 
U kunt de visie vinden op de website 
www.duursaambenoordenhout.nl. 

Laat het ons weten op door een e-mail 
te sturen naar ro@wvbn.nl.

Commissie Ruimtelijke Ordening

• Tegengaan van splitsing van apparte-
menten en verkamering. Onze wijk 
draagt met voornoemde groei, inclusief 
sociale woningbouw, bij om de woning-
schaarste door groei van Den Haag 
tegen te gaan. Deze additionele groei 
leidt tot nog meer auto’s en fietsen in 
de straat. Er is een grens aan de groei 
in onze wijk. 

• Onze duurzame wijkalliantie (lees 
Duursaam Benoordenhout) heeft de af-
gelopen jaren hard gewerkt aan een 
Wijk Warmte Visie (WWV). Dit hebben 

we op eigen initiatief gedaan, ondanks 
dat we niet genoemd zijn op het lijstje 
van de wethouder van wijken die in 
aanmerking zouden komen voor ener-
gietransitie. De participatiegraad in de 
wijk om dit tot stand te brengen is 
groot. Daarom verwachten wij dat onze 
WWV uitgangspunt is bij de plannen 
voor energietransitie voor onze wijk. 

Bovenstaande lijst is lang niet volledig, 
maar staat wel voor de grootste zorgen 
die onze wijkbewoners hebben. Laten 
we met zijn allen tot de aanstaande 

verkiezingen alert zijn op wat er in de 
verschillende verkiezingsprogramma’s 
staat. Daarom doe ik op deze plaats 
ook en vooral een oproep aan de poli-
tieke partijen, want die gaan daarover.  

Ten slotte, als u lid bent van een politieke 
partij en het verkiezingsprogramma op 
de agenda staat, dan is er al een mooie 
vraag die u kunt stellen: wat gaat onze 
partij doen voor het Benoordenhout?

Chance Pennington de Jongh

Ruimtelijke ordening
Leestip van de Commissie Ruimtelijke Ordening:
onze Wijk Warmte Visie!
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Wijk Warmte Visie 
Benoordenhout in 2050 energieneutraal 
Onze visie op de transitie naar duurzame warmte 
voor onze wijk. Gemaakt door en voor wijkgenoten.  

Lees de visie op  
duursaambenoordenhout.nl  

en  
bezoek na de zomer de 

informatiesessies 
in de wijk. 

Volg het nieuws!
www.duursaambenoordenhout.nl 
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 Mijn Rembrandt
    Jouw Rembrandt
         Onze collecties

      Wat zal 
     straks haar  
   Rembrandt    
           zijn?

Wordt het een Vosmaer, een Munch of een 
Anatsui? De klassiekers van toekomstige 
generaties zijn misschien wel andere dan 
die van nu. Er worden immers nog steeds 
oude meesterwerken ontdekt, en ook in 
deze tijd wordt kunst gemaakt die ertoe 
doet. Daarom blijft de Vereniging Rembrandt 
 samen met haar leden verder bouwen aan 
ons gezamenlijk kunstbezit, dat verspreid over 
de Nederlandse musea voor iedereen te zien 
en te bewonderen is. En zal blijven. 

Door musea te steunen bij aankopen, onder-
zoek en restauraties, houden we met elkaar 
onze gezamenlijke kunstcollecties levendig en 
relevant. Voor nu en alle generaties die nog 
komen. Overweegt u om na te laten aan de 
Vereniging Rembrandt? 

Neem dan contact op met Leonie Pels  Rijcken 
via nalaten@verenigingrembrandt.nl

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar mirjam.kroemer@wvbn.nl en maak € 12.50 over op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Op het moment waarop ik dit schrijf (8 
juli 2021), zijn de meeste coronamaatre-
gelen ingetrokken, maar zijn er ook 
weer nieuwe op komst. Daarom is nog 
niet duidelijk of wij in september ons 
volledige activiteitenprogramma in fy-
sieke vorm kunnen hervatten. Wij vin-
den het essentieel dat gewaarborgd is 
dat alle deelnemers weer plezierig en 
ontspannen bij elkaar in de buurt kun-
nen zitten zonder schermen van plexi-
glas en andere beperkingen – én zich 
daarbij ook prettig voelen. Voor onze ex-
cursies komt daar nog bij dat ze alleen 
maar zin hebben als wij in de musea met 
een flinke groep terecht kunnen; nu 
worden daar alleen maar groepjes van 
enkele personen toegelaten. Eind augus-
tus bekijken we wat binnen deze beide 
randvoorwaarden mogelijk is. Mocht het 
tegenzitten, dan blijft ons programma 
ook de rest van dit jaar beperkt tot lezin-
gen via Zoom. Dat is geen probleem, 
want die zijn dit jaar door veel deelne-
mers zeer gewaardeerd. Maar elkaar fy-
siek zien en spreken, is veel plezieriger 
en veel gezelliger! 

Spiegeltje aan de wand
Gelukkig is Marjolijn van Delft, die al 
zoveel jaren zulke boeiende kunsthis-
torische lezingen voor ons heeft ver-
zorgd, weer beschikbaar! Donderdag-
middag 16 september 2021 geeft zij de 
lezing ‘Spiegeltje… spiegeltje… aan de 
wand’. In de loop der eeuwen hebben 
spiegels vaak bijzondere, verschillende 
zinnebeeldige rollen in de schilder-
kunst gespeeld. Marjolijn gaat dat, 
zoals we dat van haar gewend zijn, 
boeiend en diepgaand uiteenzetten, 
met vele dia’s. Wij streven ernaar die 
lezing weer in fysieke vorm te houden. 
De locatie staat nog niet vast, want 
onze vertrouwde locatie in de Bisschop-
straat 5 is nu definitief gesloten. Als 
het niet anders kan, geeft Marjolijn 
haar lezing via Zoom. U hoort hierover 
begin september meer, in elk geval per 
e-mail (CCB-leden) en via de website 
van de wijkvereniging.

Bestuurslid gezocht
Begin september is ook duidelijk of wij 
vanaf die maand weer excursies en di-
ners kunnen houden. Als dat inderdaad 

mogelijk is, hoort u ook daarover begin 
september meer. Overigens: voor het 
organiseren en uitvoeren van de excur-
sies heeft de CCB een extra bestuurslid 
nodig, die dit in een taakverdeling samen 
met Gonne Palm gaat doen. Belangstel-
lenden kunnen bij Gonne (070 32 41 978) 
of mij verdere informatie vragen. 

Van urn tot monument 
Ook voor donderdag 21 oktober 2021 
om 15.00 uur hebben we een bijzondere 
lezing gepland: ‘Van Indonesische urn 
tot Indisch monument’. Deze wordt ge-
geven door dr. Elsbeth Locher-Scholten, 
gepensioneerd specialist in de geschie-
denis van koloniaal Indonesië aan de 
Universiteit Utrecht. Zij schreef over uit-
eenlopende onderwerpen binnen dit 
vakgebied en was nauw betrokken bij de 
publicatie ‘Het Indisch Monument’ van 
de Stichting Herdenking 15 augustus 
1945. Haar lezing van 21 oktober gaat 
over Nederlandse monumenten ter her-
denking van de Tweede Wereldoorlog in 
de Pacific. In 1956 is na een felle belan-
genstrijd in het Nationaal Monument op 
de Dam een ‘Indonesische urn’ geplaatst. 
Later, in de jaren tachtig, is in Scheve-
ningen het ‘Indisch Monument’ opge-
richt, ontworpen door Jaroslawa Dan-
kova. De lezing van Elsbeth gaat over de 
totstandkoming en betekenis van beide 
monumenten en de ontwerpster Jarosla-
wa Dankova. Als blijkt dat op 21 oktober 

geen fysieke lezingen kunnen worden 
gegeven, gaat deze lezing waarschijnlijk 
niet door. 

De CCB heeft haar jaarlijkse algemene le-
denvergadering in 2020 helaas niet kun-
nen houden. Zodra we weer fysieke lezin-
gen gaan houden, proberen we daaraan 
ook een fysieke ALV te koppelen.

De CCB-lezingen voor leden en dona-
teurs van de CCB zijn gratis. Ook als u 
geen lid of donateur van de CCB bent, 
kunt u deelnemen, tegen betaling van  
€ 5 per lezing. Nog beter is het natuur-
lijk als u lid of donateur van de CCB 
wordt, voor € 9,50 per jaar (naast de 
contributie voor uw lidmaatschap van 
de wijkvereniging). Dan kunt u ook aan 
onze andere activiteiten deelnemen. U 
kunt zich als lid of donateur bij Mirjam 
Kroemer opgeven. Daarvoor zijn vier 
mogelijkheden: via de website van de 
wijkvereniging (www.wvbn.nl), per e-
mail (leden@wvbn.nl), per post (Son-
derdankstraat 27, 2596 SB Den Haag) 
of per telefoon (070 32 40 307). 

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

Het Indisch monument ontworpen door Jaroslawa Dankowa, Scheveningen, foto F. Eveleens
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DuurSaam
Pieter Vonderhorst over hoe de 395 zonnepanelen op het dak 
van zijn VvE kwamen: ‘Een kwestie van vooral lange adem’

Het plaatsen van 395 zonnepanelen op 
een VvE-dak is een unicum in onze 
wijk. En het is de VvE HubertusStaete 
aan de Van Hogenhoucklaan gelukt. 
Daar was een lange adem voor nodig. 
Omdat onze wijk voor zeker zeventig 
procent uit verenigingen van eigenaren 
bestaat, gaan we in gesprek met de 
voorzitter van de VvE HubertusStaete-
Wonen, Pieter Vonderhorst, om te horen 
hoe ze dat voor elkaar hebben gekre-
gen. De korte samenvatting: ‘De zonne-
panelen liggen er, doen hun werk en de 
VvE is er ondanks allerlei hobbels op 
de weg – niet alleen corona – nog hech-
ter op geworden.’

Vonderhorst, gepensioneerd architect, 
kwam eind 2018 met zijn vrouw wonen 
in HubertusStaete. Dit pand werd in 
2010 opgeleverd en is een modern, goed 
onderhouden complex. Verenigingsrech-
telijk kan het gebouw ‘best ingewikkeld’ 
genoemd worden. Er is een hoofd-VvE 
die het zorgcentrum Bronovo, 2 onder-
grondse parkeerlagen en het wooncom-
plex met 32 appartementen omvat. Het 
wooncomplex en de parkeergarage vor-
men elk een aparte onder-VvE HS-Wo-
nen en HS-Parkeren, met eigen onder-
splitsingen en huishoudelijke reglemen-
ten. Het woongebouw heeft een licht 
hellend pannendak dat zich goed leent 
voor zonnepanelen, het zorgcentrum 
heeft al een plat sedumdak dat niet ge-
schikt is voor panelen. 

Begin 2019 werd de VvE Zonnecoach, 
een landelijke organisatie,  ingeschakeld 
voor een haalbaarheidsonderzoek. Zij 
leverden in maart 2019 een beoorde-
lingsrapport op, waarna de hoofd-VvE 
het principebesluit nam dat het geza-
menlijke dak gebruikt mocht worden 
voor aanleg van een zonnepaneel-in-

stallatie. Hoewel de gemiddelde leef-
tijd van de bewoners boven de zeventig 
jaar ligt, wilden vrijwel alle leden in-
vesteren in een duurzame toekomst. 
VvE-Wonen besloot daarom een onder-
zoeksbudget beschikbaar te stellen van 
€ 1.500 voor de uitwerking van een 
ontwerp. 

In het totaal werd uitgegaan van onge-
veer 450 panelen op twee dakvlakken: 
aan de achterzijde circa 165 panelen 
voor collectieve stroomvoorziening van 
het woongebouw (zoals liften) en circa 
65 panelen voor het zorgcentrum Bro-
novo, en aan de straatzijde zo’n 220 pa-
nelen voor de individuele woningen. 
Per appartement zouden zeven à acht 
zonnepanelen met een omvormer vol-
doende zijn voor eigen stroomopwek-
king. De eigenaar van de huurapparte-
menten deed niet mee zodat er 28 van 
de 32 appartementen een aansluiting 
kregen op hun eigen meterkast. Wijzi-
ging van de splitsingsakte bleek niet 
nodig. Een gebruiksovereenkomst vol-
stond. Voor de eigenaren die niet mee 
deden, is wel ruimte op het dak gere-
serveerd voor het geval later zonnepa-
nelen toch nog gewenst zijn. 

Eerst werd er een statische berekening 
gemaakt van de kapconstructie door 

een ingenieursbureau. De draagkracht 
van de kapconstructie bleek ruim vol-
doende voor de vracht aan zonnepane-
len. Voor de totale installatie is door de 
VvE Zonnecoach een bestek gemaakt 
en werd ook een beoordeling van de of-
fertes gegeven. Vervolgens werden of-
fertes gevraagd bij vier betrouwbare 
landelijke installateurs. Twee bedrij-
ven reageerden niet op het verzoek om 
een offerte uit te brengen en één be-
drijf vond het project uiteindelijk te 
ingewikkeld. 

In maart 2020 zocht Vonderhorst tij-
dens een informatiebijeenkomst van 
DuurSaam Benoordenhout contact met 
Harry Gernaat (energiecoach). Vanaf 
dat moment had hij goede ondersteu-
ning bij het verdere traject van de plan-
realisatie. In mei 2020 werd gekozen 
voor een installatiebedrijf. In augustus 
2020 haakte Bronovo af als deelnemer 
omdat corona alle aandacht opeiste. 

In september 2020 werd in een digitale 
ledenvergadering van de VvE met de 
vereiste gekwalificeerde meerderheid 
besloten het project doorgang te laten 
vinden. Voor het collectieve deel van 
de VvE-Wonen zijn 171 panelen vol-
doende om het totale stroomverbruik 
(42.900 kWh/jaar) af te dekken (per 
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saldo ‘nul op de meter’) en kan de in-
vestering in circa 10 jaar terugver-
diend zijn. Er was een investering van 
€ 66.500 nodig, die uit de algemene 
middelen van VvE-Wonen werd betaald. 
De appartementseigenaren betalen hun 
eigen installatie en konden met hulp 
van DuurSaam Benoordenhout aan-
spraak maken op subsidie uit het kli-
maatfonds Haaglanden.

Na het investeringsbesluit moest de ver-
eiste omgevingsvergunning worden aan-
gevraagd, aangezien het Benoordenhout 
onder de Erfgoedwet als beschermd 
stadsgezicht valt. De gemeente keurde 
in oktober 2020 het plan wegens strijd 
met ‘redelijke eisen van welstand’ af, 
omdat de verdeling van de zonnepane-
len op het dak te versnipperd zou zijn 
(hoewel dat vanaf straatniveau niet 
zichtbaar is!). Na enige bijstelling van 
het plan en steun van DuurSaam Benoor-
denhout ging Welstand akkoord. Eind 
december 2020 werd de vergunning ver-
leend. Vonderhorst, die zelf jaren deel 
uit maakte van een welstandscommis-
sie, vindt dat de gemeente met een een-
duidig beleid op dit terrein moet komen. 
‘Hoe wil de gemeente Den Haag haar 
ambities bij de energietransitie waarma-
ken met een vergunningenbeleid waar 
sprake is van tegengestelde argumen-
ten: stimulering energietransitie en be-
houdende welstand?’.

Op 28 februari 2021 ging de bouw van 

start. Toen bleek dat de aannemer een 
onderaannemer had ingeschakeld die op 
zijn beurt het werk uitbesteed had aan 
een derde, minder betrouwbare partij. 
Deze hield zich niet aan de afspraken en 
werkte slordig waardoor het project 
vertraging opliep. De hoofdaannemer 
werd aansprakelijk gesteld voor zijn 
keuze van mensen die hij inschakelde bij 
het uitvoeren van het werk. Anno mei 
2021 doen de panelen weliswaar hun 
werk, maar bij de oplevering bleken er 
nog tal van onvolkomenheden. De laat-
ste tien procent van het aanbestede be-
drag wordt ingehouden totdat de man-
kementen zijn verholpen. 

Terugkijkend zegt Vonderhorst
- De VvE-Zonnecoach bleek een goede 
keus bij de start van het project voor 
het technische deel: zij hebben een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en 
een bestek gemaakt voor € 1.500. Zon-
der dit voorwerk zijn de meeste instal-
lateurs niet bereid met een VvE in zee te 
gaan: het risico dat geïnvesteerde tijd en 
energie niets oplevert is dan te groot.  

- De inzet van DuurSaam Benoorden-
hout: zij zijn een grote steun geweest 
voor het verkrijgen van de omgevings-
vergunning en het krijgen van subsidie 
(per zonnepaneel) uit het Klimaatfonds 
Haaglanden.

- Neem in het contract met de aanne-
mer op dat er niet mag worden onder-

aanbesteed, en dat tien procent pas 
wordt uitbetaald nadat het project vol-
gens bestek is opgeleverd.

- Verzekeraars hebben de neiging de 
premie voor de opstalverzekering te 
verhogen wanneer zonnepanelen wor-
den geplaatst. Door over te stappen op 
een andere verzekeringsmaatschappij 
kon bij HubertusStaete de premie juist 
omlaag. 

- Een gecombineerd project met pane-
len voor algemene voorzieningen en 
panelen voor individuele huisaanslui-
tingen is zeer complex en vergt erg veel 
tijd en doorzettingsvermogen. Dat kan 
alleen bij een gezonde VvE met een 
goede harmonie tussen de leden en 
met een bestuur dat er tijd in wil ste-
ken. Maar het is de moeite waard, ook 
voor onze nakomelingen.

DuurSaam Benoordenhout
Foto's 070fotograaf.nl

Ook 
Energiecoaching 

voor uw VvE?     
Door bovenstaande ervaringen 

leren we als DuurSaam 
Benoordenhout hoe we VvE’s 

kunnen begeleiden met 
verduurzamen. Ook hebben we 

regelmatig contact met 
gemeentelijke instanties en de 
rijksoverheid over regelgeving 

en financiële middelen.

Wilt u ook aan de slag met uw 
VvE met verduurzamen? 

Schrijf u dan in voor begeleiding 
door onze energiecoaches via:
duursaambenoordenhout.nl.

DuurSaam Benoordenhout
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Oldtimer-speurtocht
Op zaterdag 3 juli jl. heeft de wijkvereni-
ging samen met de Benoordenhoutse 
Oldtimer Club een speurtocht georgani-
seerd door de wijk. Het doel? Het ont-
dekken van vijftien prachtige klassie-
kers van wijkgenoten, enigszins verstopt 
op mooie locaties in de wijk, zoals een 
Alfa Romeo bij de Dieren-ambulance, 
een Buick uit 1929 en een MG TF uit 
1959 voor de deur van het Clingendael 
Instituut, een Citroen SM bij de moskee 
en een Peugeot 304C achter de heg van 
de Gravin van Bylandt Stichting.

Tientallen gezinnen fietsten of liepen de 
route. Uiteindelijk zijn er 32 goede ant-
woordformulieren ingeleverd. De inzen-
ders ontvangen allemaal een klein 
prijsje. Uiteraard werd de dag afgesloten 
met de inmiddels bekende B.O.C.-koffer-
bakborrel. 

Dank voor alle beschikbaar gestelde lo-
caties en auto’s en distributiepunten van 
de folders. 

Heeft u ook een klassieke of bijzondere 
auto en vindt u het leuk om een paar keer 
paar jaar een uitnodiging te ontvangen 
voor een B.O.C.-evenement? Dan horen 
wij graag van u op oldtimer@wvbn.nl.

Roald Tichelaar
Foto's 070fotograaf.nl
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Twee warme en kleinschalige 
              woonzorgcentra

     THUIS 
BIJ OLDAEL

WAARDIGE OUDERENZORG OP 
SFEERVOLLE HAAGSE LOCATIES

Permanent wonen in Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren
Als thuis wonen niet meer gaat, biedt Oldael u een warm 
thuis met persoonlijke zorg en oog voor uw welzijn. 

Aanleunwoningen voor zelfredzame senioren
Zelfstandig wonen met gebruikmaking van de 
faciliteiten van Oldeslo.

Kortdurend verblijf
U bent van harte welkom in Aelbrecht van Beijeren voor 
herstel na ziekenhuisopname of tijdelijke ontlasting 
van uw mantelzorger.

Oldeslo is gevestigd in het groene rustige Duttendel, 
Aelbrecht van Beijeren in Benoordenhout, 
naast winkelcentrum Duinzigt.

Meer weten? Bezoek oldael.nl of bel 
 de cliëntadviseur op 06 46341491.

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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Digitale weerbaarheid
We lezen er regelmatig over: hoe men-
sen bijvoorbeeld via WhatsApp slim 
geld wordt afgetroggeld.

Als het je nog nooit overkomen is, vraag 
je je waarschijnlijk af waarom mensen 
daar überhaupt nog in trappen. Er wordt 
toch al overdreven veel voor gewaar-
schuwd? Is het je wel eens overkomen, 
dan heb je ervaren hoe doortrapt deze 
criminelen te werk gaan en hoe weinig 
weerbaar je bent, vooral als zij je benade-
ren op een moment dat je toch al in de 
stress zit. 

Daarom wil de gemeente per wijk een 
digitale ambassadeur faciliteren. Dit ge-
beurt in samenwerking met de politie. 
Het is iemand die ons alert houdt en 
voorlicht over de nieuwste trucs en tips.
De gemeente:
- zorgt voor een goede opleiding;
- biedt een plek in een leuk team van 
vrijwilligers; 
- geeft een cursus digitale veiligheid 
en preventie;
- verzorgt (online) trainingen om up-
to-date te blijven;
- helpt het ambassadeursteam bij het 
opzetten van acties;
- biedt een interessant netwerk.

Word jij de digitale ambassadeur 
voor het Benoordenhout of wil je 
meer informatie? Mail naar:
digitaalambassadeur@denhaag.nl en er 
wordt contact met je opgenomen.

Daniëlla Gidaly      

Onze wijk
Veiligheid in de buurt

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

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

 

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

IN SAMENWERKING MET 

   
 Wil je buren graag helpen  
bij digitale veiligheid. 

 Bent communicatief  
en digitaal vaardig. 

 Bent geïnteresseerd  
in digitale veiligheid.

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

 Bent 18 jaar of ouder.

   
 Bieden een plek in een  
leuk team van vrijwilligers. 

 Geven een cursus digitale 
veiligheid en preventie.

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

 Helpen het  
ambassadeursteam bij  
het opzetten van acties.

 Bieden een  
interessant netwerk. 

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

JIJ

WIJ

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

Onze wijkgenoot en beeldend kunstenaar Koos ten Kate werd onlangs met 
haar zelfportret ‘Oog van de naald’ genomineerd voor de Nederlandse 
Portretprijs 2021. Haar portret is, samen met de 49 andere genomineerde 
portretkunstwerken, nog tot en met 26 september 2021 te zien in op de ex-
positie ‘Het Portret’ in Slot Zeist.

Zie www.portretprijs.nl.
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Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

specialisten in vastgoedrecht

0 7 0  3 2 4  5 0  5 0  | i n f o @ n a s s a u h u i s . c o m
NassauHuis
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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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Op 22 juni 2021 stond de tijd stil op 
de Neuhuyskade. Onverwachts en 
nog steeds onwerkelijk werden zijn 
familie, wij buren en zoveel vrienden 
in de wijk geconfronteerd met het 
abrupte verlies van Bart Weijman, 
een prachtig, energiek en kleurrijk 
Benoordenhouter.

Bart was vanaf zijn komst in het Benoor-
denhout direct aanwezig. Betrokken en 
creatief als hij was, was hij altijd bezig 
met een plannetje om iets voor de 
straat, de buurt of met de wijk te doen. 
Hij was graag buiten op de Neuhuys-
kade aan het klussen. Een fijne hobby 
van hem, maar vooral ook een mooie 
reden om daar het contact op te zoeken 
met wie dat maar wilde. Voor een goed 
gesprek of om te horen over zijn ideeën 
en projecten.

Zo regelde hij kano’s op de Neuhuyskade 
voor algemeen gebruik en maakte hij 
hangbankjes bij de voortuintjes, geliefd 
bij passanten en pauzerende Maerlant-
scholieren. Of denk aan het befaamde 
trekpontje, zo’n heerlijke afleiding voor 
zoveel kinderen in de coronaperiode, de 
verjaardagsvlaggen, de voordeurconcer-
ten, pizzabakmomenten en spontane 

borrels. Allemaal was het zijn idee en 
bovendien voerde hij alles met enthousi-
asme uit. 

Die tomeloze creativiteit en betrokken-
heid reikte verder dan de straat. Hij or-

ganiseerde jaren de Zeepkistenrace, 
was actief bij hdm met onder meer 
‘zijn’ trimteam 4 en hij was mede-initia-
tiefnemer van FC Clingendael, een zwaan-
kleef-aan-groepje zomeravondvoetbal-
lers. Begin dit jaar werd hij de nieuwe 
beheerder van het buurthuis in de 
Bisschopstraat. ‘t Benoordenhuis werd 
B’Noord. Bart wilde de functie verle-
vendigen en gastvrijheid creëren voor 
jong en oud. Het zou hem zeker zijn 
gelukt. 

We gaan zijn inspiratie en verbindende 
rol missen en we denken met liefde 
terug aan zijn energie en zorg voor an-
deren. We wensen zijn vrouw Sandy en 
zijn kinderen Roos, Josefien, Zoë en 
Tycho veel sterkte toe, evenals al zijn 
vrienden in onze wijk. Bart wordt ge-
mist, nu al. 

Laten we, ter nagedachtenis van Bart, 
zijn erfenis samen dragen. Kijk een 
beetje om naar elkaar, laat je inspire-
ren met goede ideeën en initiatieven 
en organiseer het onmogelijke. Geef 
kleur aan het leven en aan het Benoor-
denhout! 

De buren van de Neuhuyskade

De vlag halfstok 

De jaarlijkse herdenking van het einde 
van de Tweede Wereldoorlog in het 
voormalig Nederlands-Indië kon in 
2020 geen doorgang vinden. We heb-
ben goede hoop dat dit in 2021 wel zal 
lukken. Aan het woord komt de tweede 
generatie met ‘Verhalen die voortleven’. 
Hun ervaringen zijn niet minder indrin-
gend. We horen uit hun mond hoe zeer 
deze geschiedenis nog altijd impact heeft 
op het leven van mensen nu. 

Mevrouw Corine Kolb en de heer 
George de Ceuninck van Capelle zullen 
het woord nemen en met ons hun her-
inneringen delen aan de generatie die 
hen is voorgegaan in die moeilijke tijd 
van de oorlog. We mogen hun verhalen 
niet vergeten. Ook wordt in de ko-

mende bijeenkomst een kroniek in boek-
vorm gepresenteerd waarin de herden-
kingen van de afgelopen jaren gebun-
deld staan: ontroerende verhalen en 
inspirerende gebaren komen er samen.

Na afloop ontmoeten we elkaar in de 
kapel van de Duinzichtkerk met een 
hapje en een drankje. Weest welkom op 
zondag 22 augustus 2021 om 16.30 uur 
in de Duinzichtkerk, Van Hogenhouck-
laan 89,  Den Haag.

In de kerk kunnen – in verband met 1,5 
meter afstand – 130 tot 160 personen 
aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden 
via de website van de kerk: www.duin-
zichtkerk.nl onder ‘Actueel’: Zondag 22 
augustus, Indië-herdenking. Tickets zijn 

gratis. Wanneer u niet in de gelegenheid 
bent naar de Duinzichtkerk te komen, 
kunt u de herdenkingsbijeenkomst via 
de Kerkomroep of YouTube meemaken.   
 
Ad van der Helm
Voorzitter Haagse gemeenschap van Ker-
ken, voorzitter@oecumenedenhaag.nl, 
A.vanderhelm@rkdenhaag.nl  
 
Henriette van Raalte
Werkgroep Duinzichtkerkgemeente
hvraalte47@ziggo.nl

Herdenkingsbijeenkomst:
‘Einde Tweede Wereldoorlog Nederlands-Indië’
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”  
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   18/11/14   21:56

een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

  yte      aHo
van

straat

  yte      aHo
van

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

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

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

www.woudtdamesmode.nl

WOUDT
online!
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De music ministry van de Amerikaanse 
kerk is druk met het voorbereiden van 
activiteiten vanaf komende september. 
Wij denken dan aan de maandelijkse 
afternoon-tea-concerten, het jaarlijkse 
scratchkoor in september – en nog wat 
verder weg – het kerstconcert in de-
cember. De mogelijkheden voor deze 
activiteiten zullen afhangen van de ver-
dere ontwikkeling van het coronabe-
leid. Wij zullen ons te allen tijde aan de 
coronamaatregelen houden. 

Scratch Choir, zaterdag 25 september 
2021 - Requiem van Faure
In september 2021 is er weer de gele-
genheid om mee te zingen met het 
APCH Scratch Choir. Deze keer is geko-
zen voor het mooie Requiem van Fauré. 
Het is voor iedereen die van zingen 
houdt een bijzondere kans om dit werk 

een keer uit te voeren. We zullen op 
één dag deze muziek instuderen en de-
zelfde dag ‘s middags uitvoeren voor 
publiek. Het APCH-choir wil op deze 
manier graag veel mensen een fijne 
muzikale dag bezorgen. Het geheel 
staat onder leiding van de dirigent 
John Bakker. Bij de uitvoering zullen 
enkele studenten van het conservato-
rium in Den Haag het koor versterken.

De dag begint ’s morgens om 9.30 uur 
met het oefenen en eindigt ’s middags 
om 16.00 uur met het concert.

Inschrijven kan door vóór 5 september 
2021 een e-mail te sturen aan John 
Bakker: musicdirector@apch.nl. Na ont-
vangst van de inschrijving sturen wij 
meer informatie.

Afternoon Tea Concert 11 September 
2021 - Sopraan: Deasy Hartanto
Het eerste Afternoon Tea Concert van 
het nieuwe seizoen op zaterdag 11 sep-
tember 2021 zal worden verzorgd door 
Deasy Hartanto. Deasy is dit jaar afge-

studeerd aan het conservatorium in Den
Haag en zal met haar mooie stem een 
verrassend en betoverend concert voor 
u geven. 

Het concert begint om 16.00 uur en 
duurt ongeveer een uur. Vanaf 15.30 uur 
staat er koffie en thee klaar. De toegang 
is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld. Voor meer infor-
matie kunt u mailen naar John Bakker: 
musicdirector@apch.nl.

The American Protestant Church of 
he Hague, Esther de Boer van Rijklaan 
20, Den Haag.

The American Protestant Church of The Hague:
muziekactiviteiten

foto Hans den Boer

Na een lange periode waarin door co-
rona er geen danslessen en -avonden 
meer konden worden georganiseerd, 
gaan wij vanaf 7 september 2021 weer 
van start met de ballroom en latin dans-
lessen. Bovendien wordt er op 24 sep-
tember de eerste gezellige dansavond 
met live muziek door de Free Artist 
band georganiseerd. Zie voor meer in-
formatie onze website davora.nl.

Heb je ook zo lang stilgezeten?
Kom dan nu in beweging en geef je via 
onze website op voor de gratis proefles 
op 1 september. 

Heb je nog nooit gedanst of heb je 
veel danservaring?
Het maakt niet uit: tijdens de proef-
lessen beoordeelt onze professionele 
dansleraar je niveau en deelt je in, 
zodat je op jouw niveau dansles kan 
volgen.

Ben je single?
Tijdens de proeflessen komen er veel 
singles en beoordeelt de dansleraar wie 
er samen qua niveau een koppel kun-
nen vormen. Geef je op via de website.

Ben je jong of ben je oud?
Dat maakt niet uit de Davora dansver-
eniging is voor alle leeftijden.

Dus er is geen excuus om niet te gaan 
stijldansen; er zijn zes redenen 
waarom je het wel moet doen. 
(1) Dansen bevordert de balans, geheu-
gen, coördinatie, mede doordat bewegen 
op muziek zo’n positief effect heeft op de 
hersenen. (2) Dansen is meer effectief 
dan sport voor mensen die gewicht wil-
len verliezen. (3) Dansen draagt bij aan 
verbeteren van het lichaamsbewustzijn, 
de fysieke gemoedstoestand en het zelf-
vertrouwen. (4) Dansen draagt bij aan: 
lenigheid, kracht, conditie, lichaamshou-

ding en is dus gezond voor je hart. (5) 
Dansen zorgt voor leuke sociale contac-
ten. (6) Kortom: dansen zorgt dat je lan-
ger jong en fit blijft.

De danslocatie van de Davora dans-
vereniging is gevestigd in het club-
gebouw van sportvereniging VUC 
aan het Kleine Loo 1, 2592BW, wijk 
Mariahoeve, Den Haag.

Hoera, vanaf september weer stijldansen bij Davora 
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

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

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

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

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

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

www.real-estatepartners.nl

Verkoop / Aankoop / Verhuur / Taxaties / Beheer

 

ERVAREN ADVOCATEN 
MET PERSOONLIJKE 
AANDACHT VOOR UW ZAAK

Wilt u een 
vrijblijvend 
gesprek? 
Bel 070-3604449

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

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

A D V O C A T E N
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Toen ik min of meer met mijn werk-
zame leven ophield, vertelde een goede 
vriendin – net terug van een bezoek 
aan haar kind in Australië – mij dat zij 
en haar man bowls gingen spelen. Dat 
is daar waanzinnig populair en het leek 
hen ook wel wat. Zij waren in Den Haag 
op zoek gegaan, waren bij de Haagsche 
Bowls club terecht gekomen, en lid ge-
worden. Mij nodigden zij uit om ook 
eens te komen kijken bij hun nieuwe 
bowlsclub. Zo gezegd, zo gedaan. Het 
spel bleek te worden gespeeld op het 
hoofdveld van hockeyclub Klein Zwit-
serland aan de Klatteweg.

Excentrisch zwaartepunt
Ik was al gauw verkocht. Het eerste 
wat mij opviel, was de gezellige sfeer 
tussen de deelnemende dames en heren. 
Het spel deed mij denken aan curling 
en jeu de boules, maar dan met ballen 
met een excentrisch zwaartepunt. Het 
speelveld is dertig meter lang en vijf 
meter breed. Men speelt in wedstrijd-
verband: één tegen één of twee tegen 
twee. ledere speler krijgt vier ballen 
per spel. Een van de spelers werpt 
eerst een 'jack', iets groter dan een 

golfbal, die moet blijven liggen tussen 
de twee en zeven meter afstand van de 
achterlijn. Vervolgens werpen de spe-
lers hun bal met het excentrische 
zwaartepunt rollend richting de jack. 
Als de bal snelheid verliest, gaat het 
zwaartepunt een rol spelen en maakt 
hij een bocht. De kunst is natuurlijk dat 
je de plaats moet bepalen waar de 
bocht begint. Het gaat er uiteindelijk 
om wiens bal – of misschien wel ballen 
– het dichtst in de buurt komt van de 
jack. 

Drie dagen per week
De leden van de club Haagse Bowls 

kunnen op maandag, woensdag en vrij-
dag van 10.00 uur tot 12.15 uur tegen 
elkaar in het strijdperk treden. Meestal 
komt het neer op tien tot veertien spel-
len (‘ends’) per ochtend. Let wel, dat 
betekent dat ondertussen zo’n 3.000 tot 
4.000 stappen kunnen worden gezet. 's 
Zomers wordt er in het wit gespeeld, in 
de winter in de normale buitenkleding. 
Het maakt niet uit welke dag(en) je 
kiest om te spelen. Men is immers niet 
verplicht zich vooraf af of aan te mel-
den. Gewoonlijk wordt er rond 11.00 
uur in het clubhuis gemeenschappelijk 
koffie en thee gedronken. 

Als u belangstelling heeft, kunt u zon-
der aanmelding op een ochtend komen 
kijken en krijgt u uitleg. Mogelijk krijgt 
u direct de uitnodiging om mee te spe-
len. Misschien vindt u het leuker om te 
worden geïntroduceerd door een wijk-
genoot. Bel daarvoor gerust met Jaap 
Geenen (06 534 488 60) of Loulou 
Berger-van Moorsel (06 338 861 95). 
Kijk voor meer informatie op www.
haagsebowls.nl.

Jaap Geenen

Bowls, een heerlijk tijdverdrijf  

In 2018 is een Huiskamerbridge-com-
petitie in het Benoordenhout gestart.  
Als gevolg van corona moest de compe-
titie in 2019/20 halverwege het sei-
zoen afgebroken worden en kon na-
tuurlijk ook in het afgelopen seizoen 

niet gespeeld worden. Omdat deze zomer 
iedereen gevaccineerd zal kunnen zijn en 
het systeem inhoudt dat je maar met vier 
mensen in dezelfde ruimte bridget, ver-
wachten we dat het mogelijk zal zijn in 
september 2021 weer te beginnen. Het 
zit als volgt in elkaar:

- Eens per maand speel je tegen een 
paar. De namen van jouw tegenstan-
ders krijg je van de organisatoren. Ver-
volgens spreek je onderling af bij jezelf 
of bij hen thuis. De precieze datum en 
het tijdstip in die maand kan je dus zelf 
bepalen.

- Alle andere deelnemende paren spe-
len in die maand dezelfde spelletjes, 
zodat die onderling kunnen worden 
vergeleken.

- Er zijn tien ronden, van september 
2021 tot en met juni 2022.

- Voorwaarde van deelname is dat ten 
minste één van ieder paar in het Benoor-
denhout woont en dat in beginsel bij 
iemand thuis in het Benoordenhout ge-
speeld wordt.

- Er zijn drie bridgetassen met de-
zelfde inhoud; die kunnen worden op-
gehaald en teruggebracht bij Evita Lo-
kaal aan de Van Alkemadelaan 309A. 

- Er is een website waarop in een agen-
da een datum kan worden gereserveerd 
om over een tas te kunnen beschikken; 
ook staan de uitslagen en verder rele-
vant nieuws op die site.

Wil je meedoen dan kun je 
informatie krijgen bij:
Rob Leertouwer (070 32 45 926) of 
r.leertouwer@telfort.nl. Uiterste datum 
om op te geven: 28 augustus 2021.

Huiskamerbridge Benoordenhout

   © www.frepik.com
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Info: Locatie Tennispark WW • Van Hogenhoucklaan 35 
Magda Oord (06 - 536 855 47) • magdaoord@kpnmail.nl 
www.feelfitdenhaag.nl

FEEL FIT SPRANKELT…
(binnenlessen in onze sportzaal op het tennispark WW en buitenlessen op landgoed Clingendael)

Feel Fit staat weer vol energie aan het begin van 
een nieuw seizoen. Vanzelfsprekend hebben 
wij binnenlessen in de vertrouwde, verbouwde 
en goed geventileerde sportzaal op Tennispark 

WW. Maar ook de buitenlessen op het landgoed  
Clingendael en de zoomlessen staan in het les-
rooster. Leuk om te komen kennismaken met een 
gratis proefles. Want weet: Feel Fit sprankelt!

• Bodyshape 
• Bodyshape +
• Stretch&Shape
• Zumba&Shape

• Pilates
• Feel Fit Man
• BBB
• Digitale lessen

Magda Oord,
oprichter en docent…

Onze docenten
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Het is feest in Maison Gaspard de 
Coligny. Het sfeervolle woonzorgcen-
trum van Saffier aan de Theo Mann-
Bouwmeesterlaan, bestaat namelijk 
vijftig jaar!

Expositie
Het tiende lustrum vormt een mooie 
aanleiding voor een expositie over de 
rijke geschiedenis van het huis. Wijk-
bewoners en andere geïnteresseerden 
zijn ook van harte welkom om vanaf 1 
augustus 2021 de expositie te bezichti-
gen, op de begane grond van Maison 
Gaspard. 

De voorloper van Maison Gaspard be-
stond al veel eerder en gaat terug tot 
het Diaconiehuis van de Waalse ge-
meente in 1745. Gaspard de Coligny, 
heer van Châtillon, werd geboren op 16 
februari 1519. Hij wordt gezien als 
grondlegger van de protestantse kerk 
in Frankrijk. Na de opstand in 1572 in 
Frankrijk tegen het protestantisme zijn 
veel protestanten naar Nederland ge-
vlucht, een land waar vrijheid van gods-
dienst heerste. Zij noemden zich Huge-
noten. Louise de Coligny, later de echt-
genote van Willem van Oranje, heeft in 
Nederland de Waalse kerk gesticht, 
eerst in Delft en later ook aan het 

Noordeinde in Den Haag. In 1969 werd 
met de bouw van een nieuw bejaarden-
huis aan de Theo Mann-Bouwmeester-
laan begonnen dat in 1971 onder de 
naam Maison Gaspard de Coligny in ge-
bruik is genomen.

Zomerfestival
Naast de expositie is er op 4 september 
a.s. een feestelijk zomerfestival van 
10.30 tot 15.30 uur waar eveneens de 

bewoners uit de wijk van harte welkom 
zijn. Er zijn die dag gezellige activiteiten 
op het gehele terrein met winkelkraam-
pjes, poffertjes uit eigen keuken en een 
gevarieerd muziekprogramma en de ope-
ning van Slim Wonen met zorgtechno-
logie. 

Verbinding
‘Als woonzorgcentrum ben je er na-
tuurlijk voor de mensen die er wonen, 
zelfstandig in de zorggarantie-apparte-
menten of met meer zorg en onder-
steuning in de woonzorgappartemen-
ten, maar we zijn er ook voor de 
mensen in de wijk. En onze bewoners 
waarderen de verbinding met bewo-
ners van het Benoordenhout’, vertelt 
Natascha van Eijck, teammanager bij 
Maison Gaspard. ‘Bewoners kunnen 
niet altijd meer zelfstandig op pad en 
missen vaak het alledaagse contact. 
Dat ontstaat dan via bijvoorbeeld de 
herensociëteit, bij lezingen of in de 
kunstcommissie, waar wijkbewoners 
extra welkom zijn!’

Meer informatie over Maison 
Gaspard de Coligny: 070 37 47 200  

Feest in Maison Gaspard de Coligny

Zondag 26 september bent u van harte 
welkom op de eerste yogadag in het 
Benoordenhout. Een dag voor jong en 
oud met verschillende yogastijlen en 
andere beweegvormen, een theehoekje 
en nog meer leuks gedurende de dag. 
We komen bij elkaar op het veldje bij 
de scoutinggroep in Arendsdorp. Het 
programma start om 11.00 uur, met ieder 
uur een les waar u zich voor kunt aan-
melden. We ronden de dag af om 16.30 
uur met een gezamenlijke meditatie.

Voor eenieder die wil proeven van 
yoga en kennis wil maken met de ver-
schillende vormen die er zijn, bieden 
wij u een gevarieerde dag waar u gra-
tis aan deel kunt nemen. Alles is in de 
open lucht, dus afstand houden is geen 
probleem. 

Kom alleen of samen; eenieder is wel-
kom. Wilt u meer informatie of vast aan-

melden voor de dag stuur dan een email 
naar YogaDagArendsDorp@gmail.com.

Doe mee met de yogadag!
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Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw hoge kwaliteit  
tuingereedschappen en materialen. 
Maak de mooiste tuin van Den Haag!
 

TERRAS & TUIN • ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG • TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES

Kom naar de winkel, bekijk ons aanbod en laat u adviseren.
beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248 Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

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

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

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

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG
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De Tai Chi-groep op locatie
Een groep senior-sporters bij het 
Buurthuis van de Toekomst hdm volgt 
op vrijdagmorgen nu ruim een jaar Tai 
Chi–lessen. De docent, de heer Kramer, 
vertelt tijdens de les wekelijks over de 
achtergrond van deze Chinese bewe-
gingsleer. Voor een goed begrip van de 
oefeningen Tai Chi zijn deze verhalen 
essentieel. Op vrijdag 2 juni jl. brach-
ten we een bezoek aan de bron, het 
Chinees Cultureel Centrum aan het 
Spui in Den Haag.

Een Chinese tentoonstelling
Het programma bestond uit een be-
zoek aan de tentoonstelling over de 
Nederlandse sinoloog Robert van Gulik 
met aansluitend een gastles door de 
coach van onze coach, meester in Tai 
Chi, Qi Gong en Chinese geneeskunst, 
‘master’ Fei. De expositie besloeg één 
grote ruimte met aan de wanden de be-
kende Chinese zwart-wit–pentekenin-
gen, allemaal in eenzelfde lijst van de 
dezelfde afmetingen. Dit doet in het 
begin nogal saai aan, maar mede door 
het ontbreken van kleur kom je na een 
tijdje in een speciale sfeer van rust. 
Een juiste gemoedstoestand voor het 
tweede deel van het programma.

Gastcollege van master Fei 
Deze les werd in de tentoonstellings-

ruimte gegeven door master Fei. Aan 
deze wat oudere docent van Chinese 
afkomst is te merken dat hij de bewe-
gingsleer van generatie op generatie 
heeft overgedragen gekregen. Hij ademt 
het, hij is het. En ook de achtergrond van 

oude Chinese pentekeningen was uniek. 
Het werd hierdoor meer zintuiglijk. De 
les betrof een aantal oefeningen waar-
bij we speciaal op de ademhaling moes-
ten letten. Inademen de buik zo bol als 
een ballon, uitademen de buik zo plat 
als een dubbeltje. Master Fei beloofde 
ons dat als we ooit buikpijn hadden en 
dit zo’n tien keer zouden doen, dat de 
buikpijn over was.

Een ervaring rijker
Na de gemeenschappelijke Chinese thee 
en het dankwoord voor de uitnodiging 
door het Centrum stonden we weer op 
straat. Een bijzondere ervaring in een 
andere cultuur rijker. Het besef wordt 
steeds duidelijker dat ouderen naast be-
weging van het lijf ook de geest aan-
dacht nodig heeft om alert te blijven. Dit 
levert de Tai Chi-lessen in het Buurthuis 
o.l.v. meester Kramer iedere vrijdagmor-
gen van 9.45 uur tot ongeveer 11.00 uur. 
Er is nog plaats in de groep om deel te 
nemen. De deelname bedraagt € 6 per 
keer, inclusief koffie. Plaats: Buurthuis 
van de Toekomst hdm, Theo Mann-
Bouwmeesterlaan 205.

Wijtze Bloksma, senior-sporter
Contact: buurthuis@hdmonline.nl

Het Buurthuis hdm te gast in het Chinees Cultureel Centrum

Wist u dat u het wijkblad ook in digi-
tale vorm kunt vinden op de website 
van de wijkvereniging? De webmaster, 
Frank van der Leer, heeft dit online ar-
chief onlangs verder uitgebreid. Vanaf 
2008 zijn de jaargangen nu compleet, 
van de jaren daarvoor is de verzame-
ling beperkt. 

Heeft u nog edities die ontbreken in 
het digitale archief?
Stuur dan een e-mail naar webmaster@
wvbn.nl. Realiseert u zich wel dat Frank 
de pagina’s los moet snijden om ze te 
kunnen inscannen. We zijn benieuwd wie 
er met het oudste wijkblad komt! U kunt 
de bladen bekijken op:
wvbn.nl/wijkblad-archief

Wijkbladen gezocht
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Dat kan beter.

• Geen wachttijden voor een consult of operatie

• Zeer ervaren orthopeden, handchirurgen en pijnspecialisten

• Best beoordeelde orthopedische kliniek van Den Haag 

Eisenhower Kliniek
Eisenhowerlaan 77f
2517 KK Den Haag

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

Uw waardering:

9.4

Niet genoeg tijd om uw

klacht te bespreken?
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Als klein jochie, eind jaren 40 van de 
vorige eeuw, woonde ik in de Bachman-
straat in het Benoordenhout. Ik zat, 
zoals vrijwel ieder jong parochiaantje 
in het Benoordenhout, maar ook veel 
kinderen daarbuiten, op de Paschalis-
school. Die school behoorde tot de 
Paschaliskerk. Tamelijk uniek voor ka-
tholieke scholen in die tijd was dat er 
zowel jongens als meisjes op de school 
zaten, samengevoegd in enorme klas-
sen van tussen de veertig en vijftig 
leerlingen. Al vele jaren bestaat er een 
‘sociëteit’ van oud-leerlingen uit de 
jaren kort na de Tweede Wereldoorlog. 
En talloze leerlingen, die zo’n zeventig 
jaar geleden bij elkaar in de klas zaten, 
onderhouden via de sociale media nog 
regelmatig contact.

Begin januari 2021 – iedereen zat mid-
den in de lockdown van de tweede co-
ronagolf – werd ik gebeld door mijn 
oud-klasgenoot Alice van Lennep, des-
tijds Liesje Wilde. Met haar heb ik alle 
klassen van de lagere school doorlo-
pen. Nog steeds belt of mailt ze mij en 
andere klasgenoten. Zo ook dus in ja-
nuari. ‘Hallo Peter, heb jij misschien 
een foto van dat leuke houten huisje 
aan de vijver op het Landgoed Oost-
duin-Arendsdorp?’ Ik wist gelijk wat ze 
bedoelde. Ik had zo’n foto niet, maar 
het zou niet zo moeilijk zijn om er er-
gens een te vinden. Ik mailde enkele 
oud-Paschalisten. Echter, zonder resul-
taat. Toen ging ik googelen. Ik ken het 
internet als mijn broekzak, maar bij de 
honderden foto’s van Den Haag bleek 
nergens het paviljoen te vinden. Na en-
kele uren zoeken, vond ik ten slotte in 
de archieven van de Dienst Stadsbeheer 
van de gemeente Den Haag ‘Beheervisie 
Landgoederen Oost-duin-Arendsdorp’ 
– een lijvig rapport van 61 bladzijden. 
En helemaal aan het eind een heel vaag 
fotootje van het bewuste ‘Muziekpa-
viljoen’. Het paviljoen bleek gebouwd 
in 1950.

Ik heb de foto een beetje opgepimpt en 
‘Liesje’ was er dolblij mee. In die 
‘Beheervisie’ is van alles over de ge-
schiedenis van het landgoed te vinden. 
Die historie vermeldt echter niet dat 
veel school-genoten, waaronder dus 

Liesje, maar ook ikzelf, er mooie herin-
neringen aan hebben. In de jaren 50 was 
elke winter streng en er was altijd ijs. 
Dan bond je in het paviljoen de ijzers 
onder met die bekende dikke oranje met 
groen gestreepte veters. Vervolgens be-
gon je aan eindeloze rondjes linksom 
rond de vijver. Tussendoor at je in het 
paviljoen een klef, karig belegd boter-
hammetje met jam van het Fruitbaasje 
van Tiel. Dan dwaalden je ogen naar 
voormalige schoolgenootjes van het an-
dere ge-slacht bij wie, we waren vijftien 
of zestien jaar, het nestdons aan het ver-
anderen was in mooie veren. Wim 
Goosen (ook een oud-leerling) bekende 
me dat hij in de zomer in het paviljoen 
stiekem sigaretjes zat te paffen die hij 
thuis uit het bekertje met sigaretten 
(Miss Blanche, Golden Fiction etc.) had 
gebietst. Zo’n bekertje stond steevast op 
elke salontafel in het Benoordenhout en 
daarbuiten. Zelf heb ik me in de avond-
schemering wel eens privé met een 
vriendinnetje teruggetrokken in dat on-

gemakkelijke houten huisje. En maar 
hopen dat er geen bekende volwassen 
parochiegenoot zou langs komen: ‘Zo 
Peter… Mag jij hier wel zitten van je 
moeder?’

Welke persoonlijke geheimen Liesje in 
dat paviljoen heeft liggen, weet ik na-
tuurlijk niet, maar een plaatje van het 
houten geval was haar kennelijk zeer 
dierbaar. Ze heeft de vage foto die ik 
haar stuurde door een professional laten 
restaureren en stuurde mij onlangs een 
prachtig uitvergroot exemplaar. Helaas 
is het paviljoen in 1958 alweer afge-
brand. Heeft Wim Goosen zijn laatste 
sigaretje aldaar niet goed gedoofd? 

Meer weten over de Sociëteit Paschalis: 
www.societeitpaschalis.nl

Peter Fiévez

Paviljoen Arendsdorp
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

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

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

Heeft u verhuisplannen 
op termijn en wilt u 

graag een keer sparren 
over aan- en verkoop? 

Neem gerust contact 
met ons op. 

We nemen de tijd 
en garanderen u de 

aandacht!

ACTIEF IN
• VERKOOP • AANKOOP 
• TAXATIES • VERHUUR 

• BEHEER

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl
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Het Duinbos in Clingendael is bekend 
bij een groot publiek, voornamelijk als 
wandelgebied en ja, ook als hondenuit-
laat. Het bos is ruim tweehonderd jaar 
oud en is vrijwel nimmer verstoord in 
zijn natuurlijke ontwikkeling. 

De ontwikkeling van het Duinbos
Of het bos werd aangeplant voor 
houtwinning of voor de jacht is onbe-
kend. Doordat het bos particulier bezit 
was, is het lang onverstoord gebleven. 
Door de eeuwen heen waren de eigena-
ren niet erg geïnteresseerd in het bos; 
de activiteiten van de familie lagen el-
ders. In de Tweede Wereldoorlog is een 
groot stuk bos afgegraven en werd een 
tankgracht aangelegd. Nu resteert circa 
twaalf hectare. Het ongerepte duinre-
liëf is nog goed zichtbaar gebleven. Op 
een enkele route na zijn er ook geen 
paden aangelegd. Wat er nu aan paden 
te herkennen valt, komt voornamelijk 
door de ‘loopjes’ van de wandelaars.

In de vele publicaties die bestaan over 
Clingendael wordt, heel opvallend, nau-
welijks gerept over het Duinbos, zelfs 
niet in de aanwijzing tot rijksmonu-
ment. Misschien gelukkig maar. Het bos 
wist zichzelf te redden. En dat is uniek 
te noemen. Het is een imposant bos. 
Nog niet lang geleden is een poging ge-
daan om op professionele wijze het aan-
tal bomen en de samenstelling ervan te 
bepalen. Dat is nog niet gelukt.

Wat het bos zo bijzonder maakt, is dat 
het zichzelf door de jaren heen heeft 
ontwikkeld als een zelfregulerend en 
levend orgaan. Er is ook sprake van een 
natuurlijk ontstane biodiversiteit. Dat 
maakt het bos ook zo divers en zo aan-
trekkelijk. Behalve de oorspronkelijke 
aanleg tot een eiken- en beukenbos 
vindt men hier verspreid ook grove 
den, hulst, taxus, lijsterbes, esdoorn, 
berk, kastanje, iep, es en zelfs een ver-
dwaalde linde. Door de hoge leeftijd 
van vele bomen zijn sommige ervan 
krom gegroeid of met bizarre vormen 
die de aanblik extra aantrekkelijk 
maakt. Er bevindt zich ook een spon-
tane kruidlaag op plaatsen waar de 

omstandigheden gunstig zijn. De beuk 
domineert, maar er zijn nog opvallend 
veel eiken, solitair of in groepen. 

Het bos is in symbiose opgegroeid, waar-
bij de bomen zelf hun ideale stand-
plaats hebben gevonden. Vergeet niet 
dat het bos heel oud is, ook onder-
gronds. Het raakt steeds meer bekend 
dat bomen ook ondergronds via schim-
mels contact met elkaar hebben en el-
kaar op onverwachte gebieden kunnen 
bijstaan. Het belang ervan kan niet vol-
doende worden onderstreept, juist bij 
een oud bos als het Duinbos. Daarom 
kan het dunnen in bossen negatieve in-
vloed hebben op nabije bomen van de-
zelfde soort. Bij laan- en straatbomen 
zal  dat niet het geval zijn. Het is  geble-
ken dat de bomen in het Duinbos wel 
tegen een stootje kunnen, en dat valt op 
in periodes waarin het te nat of te 
droog, te koud of te warm is. Door de 
sociale structuur van het bos wordt dat 
goed opgevangen, zo is de indruk.

Beheer
Het Duinbos is al eeuwen een volwassen 
bos, ook al vindt er natuurlijke verjon-

ging plaats. Het bos is beslist niet mono-
toon, integendeel. Dit zo natuurlijk opge-
groeide en majestueuze bos vraagt om 
een aangepast en duurzaam beheer. Het 
is te beschouwen als een bosreservaaat. 
Uiterste terughoudendheid in beheer is 
daarbij geboden. Dat betekent geen peri-
odieke dunningen meer. Alleen ingrijpen 
als de veiligheid in het geding is. Er blijft 
altijd werk, zoals ruimen van (te veel) 
dood hout, afval, woekering van invasieve 
soorten en ziekten. Het bos is niet be-
doeld voor houtwinning. Invoering van 
andere soorten kan niet, bevoordeling 
van soorten boven andere is evenmin de 
bedoeling. Het bos reguleert zich immers 
zelf. De vele machtig grote bomen zijn 
immens belangrijk voor CO2-opslag.

Het Duinbos, een bosreservaat, is een 
historisch erfgoed, dat om respect 
vraagt. Er hoort dus met respect mee 
te worden omgegaan, een verantwoor-
delijkheid van ons allen.

Joost S.H. Gieskes

Het Duinbos van het landgoed Clingendael
Een magisch bos; een lyrisch bos; een bosreservaat!
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Velen van ons hebben – zeker in 
coronatijd – wel eens een frisse 
neus gehaald op het Landgoed 
Oostduin-Arendsdorp. Het is een 
heerlijke groene long in onze wijk, 
met een geschiedenis die teruggaat 
tot in de zestiende eeuw. In de 
bekende koepel spraken we met 
Gerard van Evert, een van de 
bestuurders die namens Stichting 
Oostduin de landgoederen beheert, 
over het verleden, het heden én de 
toekomst van Oostduin-Arendsdorp.

‘Stichting Oostduin ziet zich als de 
rentmeester van het landgoed’, vertelt 
Gerard. ‘Rentmeesterschap is ook een 
christelijk begrip en dat past goed bij 
de stichting, die van oudsher een chris-
telijke historie heeft. Gravin Van 
Bylandt, de laatste bewoner van het 
landgoed, was zeer gelovig en zij wilde 
niet haar gehele bezit aan de gemeente 
verkwanselen. Ze heeft het landgoed 
daarom nagelaten aan de Protestantse 
kerk. Het beheer kwam in 1947 in han-
den van Stichting Oostduin. Goed rent-
meesterschap is ook relevant voor de 
toekomst. Het is belangrijk om zorg-
vuldig om te gaan met de omgeving en 
deze te koesteren voor de volgende ge-
neraties. Dat proberen we ook voor het 
landgoed te doen.’

Gerard is al sinds 1990 penningmees-
ter van Stichting Oostduin. ‘In de jaren 
negentig vroeg het landgoed weinig 
aandacht, alles stond er goed bij’, ver-
telt hij. ‘In de jaren daarna, met het 
leegkomen van de portierswoning, ont-
stond de noodzaak om ingrijpend te 
restaureren. De laatste jaren zijn we 
ook intensief bezig geweest met de res-
tauratie van de koepel, omdat er con-
structieve problemen waren. Het waren 
ingrijpende en kostbare hersteloperaties.’ 

De historische gebouwen op het land-
goed – de koepel, de portierswoning en 
het huis ‘De Rietjes’ – zijn voor de stich-
ting de parels van Oostduin-Arendsdorp. 
Onlangs kreeg zij de kans om een parel 
toe te voegen, toen zij de ‘Gravinnetuin’ 
kon verwerven. Deze ommuurde tuin, 

die oorspronkelijk deel uitmaakte van 
het landgoed, behoorde lange tijd bij de 
flat Arendsdorp. Gerard: ‘Wij willen de 
Gravinnetuin inrichten als moestuin  –  
als een plek van rust en stilte voor de 
buurt, maar ook voor educatie. Daarbij 
sluiten we aan bij een eeuwenoude tra-
ditie, omdat er op de landgoederen ook 
altijd moestuinen aanwezig waren. Ook 
gravin Van Bylandt was een tuinliefheb-
ber en had begin vorige eeuw op het 
landgoed diverse tuinen, waaronder een 
grote moestuin. Zij stelde regelmatig 
haar moestuin en kassen open, zodat 
mensen konden genieten van de tuin en 
het landgoed. Er is hierover zelfs een 
krantenberichtje uit de jaren dertig be-
waard gebleven.’

Vol enthousiasme vertelt Gerard over 
de plannen. ‘Samen met Stichting In 
Arcadië hebben we een plan ontwik-
keld dat de oorspronkelijke tuinen zo 
veel mogelijk benadert. Zo grijpt het 
ontwerp van de moestuin terug op de 
18e eeuw. Ook de rommelige strook 
langs de oude tuinmuur op de zonne-
weide wordt aangepakt. Tot voor de 
Tweede Wereldoorlog liep hier de 
moestuin tot aan de grens met de 
Oostduinlaan. Langs de muur komt nu 

een kruiden- en bloemenzone. De muur 
zelf zal zodanig worden hersteld dat er 
weer leifruit langs kan groeien, zoals in 
de tijd van de gravin. Zo maken we de 
historische continuïteit zichtbaar. En 
de combinatie van bloemen en leifruit 
zal naar onze verwachting de biodiver-
siteit van het park ten gunste komen.’ 

Educatie is voor Gerard een belangrijk 
aspect van de plannen: ‘Het zichtbaar 
maken dat groente en fruit dichtbij 
groeien, is van grote educatieve beteke-
nis. Ik weet hoe leuk mijn eigen klein-
kinderen dat vinden. We gaan ons best 
doen om scholen uit de buurt te betrek-
ken. Ik hoop dat zij hierheen komen en 
meewerken aan kleine projecten en 
met gerichte programma’s. Dat we nu 
tomaten en sperzieboontjes invliegen 
uit Afrika is een ramp voor klimaat en 
milieu. De moestuin laat iets zien van 
een toekomst waarin groente dicht bij 
huis geteeld wordt. Binnen de wijkver-
eniging vinden deze plannen ook ge-
hoor. Maar het houdt niet op bij de jon-
geren. We willen ook vrijwilligers 
werven voor het onderhoud van de 
tuin, zodat deze voor én door de buurt 
wordt. We waarderen het zeer dat de 
wijkvereniging meehelpt om het proces 
te organiseren, ook door ons ruimte te 
geven op haar website.’

‘De ontwikkeling van de tuin zien we als 
een ontdekkingstocht, en dat doen we 
samen met de buurt’, legt Gerard uit. ‘We 
hopen een perspectief te schetsen dat 
we samen kunnen uitwerken. Daarom 
vinden we het heel belangrijk om goed 
naar anderen te luisteren en om te pro-
beren elkaar te verstaan. Zo hadden we 
onlangs overleg met de Commissie Groen 
van de wijkvereniging. De commissie 
wees erop dat in twee bomen bij de tuin-
muur respectievelijk een goudhaantje 
en een staartmees broeden. Die willen 
we natuurlijk niet verstoren en daarom 
passen we het plan aan.’ 

Als ik Gerard vraag naar de planning, 
antwoordt hij: ‘Ik ben een optimistisch 
van aard en denk dat een belangrijk deel 
van de tuin volgend jaar gerealiseerd is. 

Interview
Een groene parel in de wijk

Gerard van Evert
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Tegelijkertijd zijn er op onderdelen offi-
ciële procedures nodig, zoals vergun-
ningaanvragen, en die kosten tijd. Ook 
hebben we nog niet al het geld bij el-
kaar. De jaarlijkse onderhoudskosten 
kan de stichting uit haar exploitatie fi-
nancieren. Voor de eenmalige kosten 
voor de aanleg van de tuin vragen we 
bijdragen van de overheid en particu-
liere fondsen.’ 

‘De kern is dat we het samen willen 
doen’, benadrukt Gerard nogmaals. ‘Daar-
om doen we een oproep: vrijwilligers, 
doe mee! Van jong tot oud, iedereen is 
welkom. Aan deelname zit wel een cri-
terium: die is vrijwillig, maar uiteraard 
niet vrijblijvend. Daarnaast nodigen we 
wijkgenoten van harte uit om hun her-
inneringen aan het landgoed met ons 
te delen. Die persoonlijke verhalen krij-
gen aandacht op onze website. Oost-
duin-Arendsdorp is immers van ons 
allemaal.’

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Meer informatie over de historie van 
het landgoed en de plannen voor de 
tuin vindt u op landgoedoostduin.nl.

Kassen en moestuinbedden op landgoed Oostduin-Arendsdorp rond 1930

Impressie van de moestuin
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Oog voor wat telt

Wonen in het sfeervolle 
woonzorgcentrum 

Maison Gaspard de Coligny

Maison Gaspard de Coligny  gelegen aan de Theo 
Mann-Bouwmeesterlaan, biedt zorgappartementen 
voor kwetsbare ouderen met een zorgindicatie. 

Door de centrale ligging tegenover het winkelcentrum 
kunt u heel gemakkelijk zelf op pad voor een 
boodschap of een wandeling. Maar u kunt zich ook
in het huis vermaken als u dat wilt, zoals met een 
lezing, klassieke muziekmiddag, de kunstgroepjes of 
(heren)sociëteit. 

De woonzorglocatie biedt ook de mogelijkheid om er 
kortere tijd te verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen 
na een ziekte of operatie. 

‘We zijn hier in Maison Gaspard erg verwend, er zijn altijd 
voordrachten en muziek. We hebben gesprekstafels, waar mensen 

met interesse bij elkaar komen, hartstikke leuk om te doen!’

Wonen in het sfeervolle 

Direct plaats met 
een Wlz-indicatie�!

Zaterdag 4 september organiseren we een zomerfestival. 
U bent van harte welkom!

Wilt u meer informatie of een rondleiding? 
Bel naar onze woonzorgbemiddelaars: 070 – 7892002 
of kijk op www.sa�ergroep.nl/wonen-en-zorg.
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In de nieuwe serie ‘Duinzichtgesprek-
ken’ gaat op 26 september predikant 
Ad van Nieuwpoort in gesprek met 
zangeres Niki Jacobs ter inleiding op de 
unieke uitvoering van de Mauthausen 
Cyclus. 

Niki Jacobs zingt al meer dan twintig 
jaar in het Jiddisch voor een groot pu-
bliek over de hele wereld. Zij wordt in-
ternationaal gezien als een van de beste 
vertolkers van het Europese Jiddische 
lied. Haar missie begon meer dan twin-
tig jaar geleden vanuit de wens om het 
Jiddisch dat vroeger in onze straten 
klonk weer te laten klinken in de Neder-
landse theaters en natuurlijk vér daar-
buiten.

Mauthausen Cyclus
Het gesprek vormt de inleiding tot de 
uitvoering van Theodorakis’ beroemde 
Mauthausen Cyclus. ‘The Ballad of Maut-
hausen’ is een hartverwarmende voor-
stelling waarin de beroemde Mauthausen 
liederencyclus van componist Mikis 
Theodorakis centraal staat. Gekozen is 
om de liederencyclus van Mikis Theo-
dorakis en Iakovos Kambanellis in te 
bedden in een breder verhaal: tussen 
de grote Joodse migratiegolf aan het 
einde van de negentiende eeuw en de 

revival van de Joodse levenswijze en 
cultuur in de Verenigde Staten. Door 
die opbouw is het groter dan enkel een 
ode aan onze vrijheid en eindigt de 
voorstelling uitbundig en vrolijk. 

Samen met haar fenomenale ensemble 
slaat Niki Jacobs met deze voorstelling 

een brug tussen het Europa van toen 
en de muziekliefhebber van nu. 

Op zondag 26 september aanstaande 
van 16.00 tot 18.00 uur in de Duinzicht-
kerk, Van Hogenhoucklaan 89 in Den 
Haag. Met na afloop een meet & greet. 
Toegang: uw gift. 

Duinzichtgesprek met Niki Jacobs

Op zondag 10 oktober gaat Ad van 
Nieuwpoort in de serie ‘Duinzichtges-
prekken’ in gesprek met schrijver en tv-
maker Bas Heijne over wat de coronacri-
sis ons heeft geleerd. Wat is de staat van 
ons land na alles wat in de afgelopen tijd 
aan het licht is gekomen? Wat moet er 
dringend geagendeerd worden voor de 
komende tijd en wat is daarvoor nodig? 
Het gesprek wordt omlijst door livemu-
ziek en wordt afgesloten met een 
meet-and-greet. 

Bas Heijne is de auteur van boeken op 
het snijvlak van cultuur, filosofie en 
politiek. Hij schreef essays als Onrede-
lijkheid (2007), Moeten wij van elkaar 
houden (2011), Onbehagen (2016), 
Mens/Onmens (2020) en recentelijk 
Leugen & Waarheid. Daarnaast maakte 

hij onder meer de spraakmakende do-
cumentaireserie ‘De volmaakte mens’ 
waarin hij in gesprek gaat met weten-
schappers en grote denkers over de 
vraag wat de mens eigenlijk is. Hij is 
vast verbonden aan NRC Handelsblad. 
In 2017 kreeg hij de P.C. Hooft-prijs 
voor zijn gehele oeuvre. 

Duinzichtgesprekken is een nieuwe 
maandelijkse serie gesprekken met 
mensen uit de wereld van de cultuur, de 
politiek en het bedrijfsleven met als 
doel even de waan van de dag te ontstij-
gen om na te kunnen denken wat onze 
samenleving nodig heeft om weer opti-
maal een samenleving te zijn. Het ge-
sprek vindt plaats in de Duinzichtkerk 
op 10 oktober van 16.00 – 17.30 uur. 
Toegang: uw gift. 

Terug naar de tekentafel met Bas Heijne
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Van 2 tot en met 12 september 2021 
vindt op het Malieveld de Tong Tong Fair 
plaats, de opvolger van de Pasar Malam. 
Voor velen met Indische banden is dit 
een feestelijk evenement met optredens, 
lezingen en veel Indisch eten. De eerste 
Pasar Malam in 1959 in de Haagse Die-
rentuin had als doel het inzamelen van 
geld om een cultureel programma te 
kunnen financieren. Dat doel staat nog 
steeds. 

De Tong Tong Fair is de aanleiding om te 
kijken naar ‘sporen van smaragd’ in onze 
wijk. Sporen van smaragd is een term 
voor Indisch erfgoed, sporen van het ko-
loniale verleden. De ‘Gordel van smaragd’ 
is een bijnaam voor Nederlands-Indië, 
bedacht door Eduard Douwes Dekker alias 
Multatuli. Hij droeg in 1859 zijn boek 
Max Havelaar op aan koning Willem III, 
‘Keizer van ’t prachtig rijk van Insulinde 
dat zich daar slingert om den evenaar, als 
een gordel van smaragd.’

Den Haag werd gezien als de Indische 
hoofdstad. Dat was al zo tijdens de ko-
loniale periode. Vanuit Den Haag werd 
Indië bestuurd. Via het ministerie van 
Koloniën werden ambtenaren naar Indië 
uitgezonden: van hoge bestuursambte-
naren tot medewerkers aan het kadas-
ter en ingenieurs voor wegen- en spoor-
wegaanleg; evenals militairen die tot 
hun vertrek hier in kazernes verbleven. 
Aan het eind van de negentiende eeuw 
had bijna iedere Hagenaar wel een ver-
want in Indië. Verlofgangers uit Indië 
zorgden voor een Indische sfeer en een 
bloeiende Indische cultuur. Na de Indo-
nesische onafhankelijkheid vestigden 
veel Indische Nederlanders zich in Den 
Haag.

In onze wijk
In onze wijk zijn relatief veel sporen van 
smaragd te vinden. Onze wijk was in ont-
wikkeling in de tijd dat er een grote be-
hoefte was aan woningen voor ‘Indisch 
lui’ en aan kantoren voor bedrijven die in 
Indië hun bedrijfsactiviteiten hadden. De 
gunstige ligging ten opzichte van het be-
stuurscentrum en de beschikbare bouw-
grond waren aantrekkelijk voor hun ves-

tiging. Al deze ‘Indische’ gebouwen, 
vooral kantoorgebouwen en woonhotels, 
werden ontworpen door architecten van 
naam. Sommige gebouwen hebben 
prachtige monumentale interieurs, he-
laas niet toegankelijk voor bezoekers. Al 
dit Indisch erfgoed is aangewezen als 
monument. Alle gebouwen worden be-
sproken in het boek ‘Sporen van Smaragd’ 
van Kroon en Wagtberg Hansen in de ge-
meentelijke VOM-reeks 2013-2.  

De woonhotels
Veel uiterlijke Indische kenmerken heb-
ben de meeste woonhotels niet. De link 
met Indië is vooral de doelgroep waar 
deze woonhotels voor zijn gebouwd: 
Indiëgangers die zich na hun Indische 
periode hier weer vestigden en verlof-
gangers die hier hun verlof doorbrach-
ten.  Zulke luxe woonhotels zijn onder 
meer Duinwijck, Huize Boschzicht, 
Arendsburg en Nirwana. Voor Nirwana 
werd bijvoorbeeld geadverteerd met: 
een luxe afgewerkte flat met in de keu-
ken een Amerikaans fornuis en een af-
wasmachine (in 1928!). Naast woonho-
tels werden er voor dezelfde doelgroep 
ook luxe wooncomplexen gebouwd, 
zoals ‘de Hooge Hout’ aan de Van 
Hogenhoucklaan en ‘Wilshout’ aan het 
Jozef Israëlsplein.

Kantoorgebouwen
Maatschappijen die in Indië actief 
waren, hadden voor de behartiging van 
hun belangen kantoren nodig. Een vesti-
ging in Den Haag, dicht bij het bestuurs-
centrum, was dan wel zo efficiënt. Voor 
die maatschappijen waren de gebouwen 
hun visitekaartje in Nederland. Ze moes-
ten dus degelijkheid en welvaart uitstra-
len. Er werden dan ook architecten van 
naam aangetrokken, de gebouwen wer-
den versierd met beeldhouwwerk en 
glas in lood, met taferelen die de band 
tussen Nederland en Indië lieten zien. 
Uit de activiteiten van deze bedrijven 
wordt duidelijk hoe verweven de Neder-
landse en de Indische economie en sa-
menleving waren, vooral in de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Hierna 
volgt een korte, onvolledige opsomming 
van deze kantoorgebouwen. 

Shell was een van de eerste maat-
schappijen die zich in onze wijk ves-
tigde. Olie was in de maatschappij van 
toen met opkomende industrieën en 
steeds drukker wordend verkeer boo-
ming business. Een flink deel van die 
olie werd gewonnen in Indië. Het ge-
bouw aan Carel van Bylandtlaan 30 
werd ontworpen door de gebroeders 
Van Nieukerken in 1914, en de techni-
sche uitwerking was van Frederik Koch 
(1915-1917). Er kwam kritiek op het 
ouderwetse ontwerp en het gebouw 
was bij oplevering al te klein en werd 
meteen in dezelfde stijl aangebouwd. 
Het gebouw heeft een rijk interieur 
met glas in lood met Indische taferelen 
in het trappenhuis.

Een andere oliemaatschappij, de Ne-
derlandse Koloniale Petroleum Maats-
chappij, liet in 1924 het gebouw Petrolea 
bouwen, aan de Zuid-Hollandlaan 7. De 
architecten waren de Roos en Overeyn-
der. Het gebouw heeft invloeden van de 
Art Deco en de Amsterdamse School, 
die zowel aan de gevel als binnen be-
waard zijn gebleven. Zo zit er aan de 
gevel een beeldhouwwerk van Joop van 
Lunteren: een olifant, waaraan het ge-
bouw zijn huidige naam ‘de rode oli-
fant’ ontleent.

Aan de Wassenaarseweg zijn twee cul-
tuurmaatschappijen gevestigd. Dat waren 
bedrijven die in de koloniën woeste 
gronden in cultuur brachten om daar 
producten op te telen zoals suiker, kof-
fie, thee, tabak, rubber. Aan de Wasse-
naarseweg 20 staat het gebouw Cultura, 
voor de cultuurondernemingen van 
Wolter Broese van Groenou. De archi-

Kijk, in onze wijk!
Sporen van smaragd in onze wijk
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tecten waren zijn zoon Dolf en Samuel 
de Clerq (1920). Het beeldhouwwerk 
van Willem Coenraad Brouwer, het glas 
in lood in de bovenramen en het metsel-
werk laten invloeden zien van de 
Amsterdamse School. Wie de fraaie let-
ters Cultura met duidelijk Indische in-
vloeden heeft ontworpen, is niet bekend.

Aan de Wassenaarseweg 36 staat het 
gebouw van de Vereenigde Klattensche 
Cultuur Maatschappij; in de gevel is nog 
steeds VKCM te zien. Deze cultuurmaat-
schappij in Klatten, een district van Java, 
was een onderneming met meerdere sui-
kerfabrieken, en produceerde ook andere 
producten, zoals tabak, rubber, kina en 
kapok. De architect was Samuel de Clerq. 
Het heeft een weelderig interieur van art-
deco-stijl, met fraaie glas in lood ramen 
met boeddha figuren. Het is opgeleverd 
in 1919. Net zoals het buurhuis is het ge-
bouwd als villa, wat toen een eis van de 
gemeente was.

In het buurhuis, Wassenaarseweg 
38-40 was de Nederlandsch Indische 
Spoorweg Maatschappij gevestigd. De 
architect was Bert Johan Ouëndag, die 
ook in Indië gebouwen had ontworpen. 
Dit gebouw is verrezen in historise-
rende stijl, met een opvallend gevelor-
nament. Het heeft een monumentaal 
interieur met glas in lood van atelier ‘t 
Prinsenhof uit Delft. Sinds de jaren 70 
zijn de panden Wassenaarseweg 36 en 
38-40 eigendom van de Zuid-Afri-
kaanse ambassade, die deze monu-
menten helaas zeer slecht onderhoudt.

Voor de uitgezonden ambtenaren waren 
veel pensioenfondsen actief. Die werden 
samengevoegd tot de Pensioenfondsen 
koloniale landdienaren. Het kantoor 
werd in 1926 gebouwd aan de Neuhuys-
kade 32-34. De architect was P. Roosen-
burg. Opvallend in dit pand zijn de glas-

in-loodramen in het trappenhuis met 
Indische flora en fauna van Gerard van 
der Stok en Hans Liefkes. Op het torentje 
is een sculptuur aangebracht van Albert 
Termote, met een Nederlandse en een 
Indische gevleugelde vrouw als symbool 
voor de eensgezindheid tussen Nederland 
en Indië.

Tot slot: Bruggenhoofden Javabrug 
Bij het geven van opdrachten voor wer-
ken in de openbare ruimte liet de ge-
meente zich leiden door zaken die be-
langrijk werden geacht, zoals de banden 
met Indië in onze wijk. Dat is te zien aan 

het beeldhouwwerk aan de bruggen-
hoofden van de brug tussen de Wasse-
naarseweg en de Javastraat, gemaakt 
door beeldhouwster Gra Rueb (1885-
1972). Deze vier bruggenhoofden, ge-
maakt in 1939, verbeelden het leven in 
Nederlands-Indië, zoals het verbouwen 
van rijst, thee, suiker en koffie. In 1943 
werd deze brug door de bezetter afge-
broken. Na de oorlog werden bij de 
herbouw van de brug de oorspronke-
lijke reliëfs teruggeplaatst.

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl

Het opschrift van de VKCM

Aapjes in het glas-in-lood, 
Wassenaarseweg 38-40

Het bruggenhoofd van de Javabrug

Het trappenhuis van Neuhuyskade 32-34

Het trappenhuis van Neuhuyskade 32-34,
van buiten gezien
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AFTER’S COOL Benoordenhout
Weissenbruchstraat 3-5  |  2596 GA Den Haag

T 06-20340451
E benoordenhout@afterscool.nl 

START HET NIEUWE SCHOOLJAAR GOED! 

Kijk voor meer informatie op afterscool.nl

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

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

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

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

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

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

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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De metamorfose
Het Huys van den Jager, het jachtoptrekje van baron Van Brienen
Parmantig steekt het witte torentje van 
het Huys van den Jager boven de groene 
boombladeren uit. De trotse gouden 
leeuw van Wassenaar glimt op de top 
van het dak. Roeland Engelen, penning-
meester van het hoofdbestuur van de 
Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal 
Vereniging, neemt mij mee naar dit char-
mante gebouwtje, ook wel ‘De Huisjes’ 
genoemd. Het ligt al sinds 1873 verscho-
len op de Diepput, het terrein van de 
Koninklijke HC&VV. De ingang is aan de 
Van Hogenhoucklaan 41. Wat een prach-
tige plek om te wonen en wat een bij-
zonder uitzicht hebben de drie cricke-
ters van het eerste team van de Haagsche 
Cricket Club. Hidde Overdijk, Tonny 
Staal en Laurens-Jan Lagas wonen al 
meer dan vijf jaar samen. ‘We zijn in 
onze studietijd samen gaan wonen. We 
begonnen in de Theresiastraat en in de-
cember zijn we verhuisd naar dit drieka-
merappartement’ vertelt Laurens-Jan. 
Hidde en Laurens-Jan hebben inmiddels 
een baan en Tonny is bijna klaar. Toch 
blijven ze samenwonen op de zonnige 
eerste etage van het net gerenoveerde 
gebouw. Wat kan er leuker zijn dan uit te 
kijken op je geliefde cricketveld met je 
beste vrienden op de bank? 

Historie
Baron Van Brienen van de Groote Lindt 
woont in het landhuis op Clingendael en 
wordt in 1898 overgehaald door de toen-
malige voorzitter van HVV een gedeelte 
van zijn landgoed te verhuren voor voet-
bal en cricket. Hij wil echter het spel niet 
zien en ook geen geluidsoverlast hebben. 
Met de vlag van HVV loopt zijn jachtop-
ziener richting Arendsdorp en aangeko-
men bij het jachthuis is de vlag buiten het 
gezichtsveld van de baron gekomen en 
van huize Clingendael. HVV huurt het ter-
rein voor 280 gulden per jaar, maar het 
personeel van de baron woont nog in De 
Huisjes. In 1947 krijgt HVV het terrein in 
eigendom en sinds die tijd wonen ter-
reinmeesters, buitenlandse trainers, stu-
denten en actieve leden in dit gebouw. 

Metamorfose
Het gebouw raakt in de loop der jaren 
langzaam in verval en de toekomst van 

De Huisjes is tijdens menig vrijdagmid-
dagborrel een terugkerend onderwerp 
van gesprek. Men denkt er zelfs over 
om het geheel maar te verkopen. De 
oplossing komt in 1988 onder leiding 
van voorzitter Maaldrink: de commissie 
Beekman, ook wel de commissie Ruim-
telijke Ordening genoemd, presenteert 
een plan om De Huisjes mét het toren-
tje rigoureus te verbouwen tot vier ap-
partementen, te financieren door eigen 
bouwreserves, een anonieme schenking 
en een banklening. Renovatie van de 
kleedkamers staat ook hoog op de 
agenda, maar daar is geen budget meer 
voor. Door een grootscheepse inzame-
lingsactie onder de leden gaat deze 

wens alsnog in vervulling. In 1989 
wordt Shell voor een periode van 5 jaar 
de huurder van de 4 appartementen en 
dit zal gedurende 25 jaar zo blijven. 
Een anekdote uit die tijd is dat een 
Australische expat van Shell, die in 
1989 net zijn intrek had genomen in 
zijn appartement, opeens zijn volkshel-
den op het veld zag. Hij kon tot zijn 
grote verbazing en geluk de cricket-
wedstrijd Nederland-Australië vanaf 
zijn balkon volgen. 

Het Huys van den Jager, dat inmiddels 
op de gemeentelijke monumentenlijst 
staat, heeft inmiddels een nieuwe op-
knapbeurt gehad en de vier apparte-
menten worden nu commercieel ver-
huurd. Als aanspreekpunt fungeren de 
lucky guys op de eerste verdieping. Voor 
wat hoort wat!

Barbara Verloop
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Iedere belezen wijkgenoot zal de vol-
gende tekst herkennen. ‘Zo’n vijftig jaar 
voor Christus was vrijwel heel Gallië 
bezet door de Romeinen. Aanvoerders 
als Vercingetorix legden hun wapens 
aan de voeten van Caesar. Een klein 
Gallisch dorpje blijft echter moedig 
weerstand bieden aan de Romeinse be-
zetters. Voorop in de strijd gaan Asterix 
en Obelix die hun bovenmenselijke 
krachten ontlenen aan de toverdrank 
van de druïde Panaromix.’ 

Nu weet ik dat een groot aantal Benoor-
denhouters onze wijk graag ziet als een 
dorp binnen een nog groter dorp: Den 
Haag. Een rustgebied waar we ‘stadse 
fratsen’ als hoogbouw, trams en mono-
tone doorsnee winkelstraten graag bui-
ten de deur houden. Nee, op de positie 
van het Benoordenhout binnen ‘Groot 
Den Haag’ doel ik niet. Het gaat mij om 
de vogel die volgens de oude Grieken 
een huwelijk kon voorspellen en waar-
van het vlees het seksleven stimuleert. 
In China denken ze nog steeds dat de 
eitjes een goed middel tegen impoten-
tie zijn. Obelix zou zeggen: ‘Rare jon-
gens die Chinezen!’ Mij lijken het alle-
maal jaloerse mensenfantasieën omdat 
deze vogel – de huismus dus - wel drie 
of zelfs vier nesten met jongen per jaar 
kan grootbrengen... 

Tsjielp, tsjilip  
De huismus is bijna uit onze wijk ver-
dwenen, maar nog niet helemaal. Ik 
moest aan het dorpje van Asterix en 
Obelix denken toen ik hoorde over de 
huismussenkolonie die al jaren dapper 
stand houdt in het Uilennest – om pre-
cies te zijn in de De Poorterstraat nabij 
het ANWB-gebouw. Ze huizen er in 
dichte heggen en de bewoners horen ze 
jaar in jaar uit vrolijk roepen. Het is een 
kleine enclave, in een enclave binnen 
een enclave… Het opgewekte tsielp, 
tsjilip, tsiep herinneren we ons alle-
maal van niet zo heel lang geleden. In 
winter, voor- en najaar zingen ze het in 
koor, vooral tegen de avond. 

Mens en mus 
Mussen zijn echte cultuurvolgers. Waar 

mensen zijn, vind je mussen, althans zo 
was het duizenden jaren lang. Sinds de 
jaren 80 is het aantal broedparen met 
de helft afgenomen. Nu tellen we nog 
tussen de 600.000 tot 950.000 paar. 
Het aantal overwinteraars wordt ge-
schat op tussen de twee en drie miljoen 
vogels. De teruggang – op de ene plaats 
sterker dan op de andere – is nog steeds 
een raadsel. Er is waarschijnlijk niet 
één, maar combinatie van verschillende 
oorzaken voor. Minder voer op straat, 
minder insecten, spinnen, geplaveide 
tuinen zonder rommelhoekjes, minder 
graanvelden en het dichtmaken van de 
daken waardoor er steeds minder nest-
gelegenheid is… 

Restpopulatie met 
uitsterven bedreigd
Afgelopen voorjaar luidden attente vo-
geltellers de noodklok. In de De Poorter-
straat was weliswaar nog steeds sprake 
van een bescheiden kolonie, maar die 
telde nog maar één enkel vrouwtje. Nu 
zijn mussen niet geheel eenkennig, 
maar al die aandacht gericht op één 
mevrouw is wat veel van het goede. En 
een dergelijke omgekeerde harem is 
geen solide basis voor een gezonde, le-

vensvatbare populatie.  

Nieuw bloed
Stadsvogeldeskundige Martin van de 
Reep en wijkgenoot Frederike Bloemers 
– beiden AVN- én HVB-leden – staken 
de koppen bij elkaar. Eén van de korte-
termijnmaatregelen was het uitzetten 
van twaalf mussen. Nieuw bloed! Zijn 
die mussen dan door Frederike en 
Martin gevangen?, hoor ik u denken... 
Welnee, ze waren afkomstig uit onze 
vogelopvang – zie www.facebook.com/
vogelopvangdewulp – waar ze werden 
verzorgd. In Vogelopvang De Wulp – 
vlak bij landgoed Meer en Bos - worden 
jaarlijks meer dan 10.000 gewonde of 
zieke vogels uit onze regio behandeld. 
In dit vogelziekenhuis geneest meer 
dan 60% en die vogels worden weer 
vrijgelaten in de natuur. Filmpjes van 
die feestelijke momenten zijn te vinden 
op de genoemde Facebookpagina.

Wat zouden we nog 
meer kunnen doen? 
Ik vroeg het aan Frederik Hoogerhoud, 
oud-voorzitter van de Haagse Vogel-
bescherming. ‘Als we de huismus in de 
stad willen houden, dan vergt dat maat-

Buurtvogels
Huismussen zetten hakken in het zand … 
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regelen. We moeten in de eerste plaats 
in kaart blijven brengen waar de mussen 
zich ophouden en hoeveel het er zijn. 
Dat doen we nu al jaarlijks, maar de 
stand monitoren is van belang. Verder 
moeten we doorlopend alert zijn op aan-
tasting van broed- en schuilplekken. 
Martin van de Reep heeft prachtige mus-
sennestkasten ontworpen die we in 
flinke aantallen moeten plaatsen. Zeker 
als er broedplekken dreigen te verval-
len. Het Benoordenhout is een mooie 
groene wijk. Mensen met een grote tuin 
zouden kleine haver-, tarwe of rogge-
veldjes kunnen aanleggen. En onkruid, 
dat kun je ook koesteren in plaats van 
vernietigen. Laat het staan waar het kan. 
Het speelt een veel grotere rol in de eco-
systemen dan veel mensen denken.’

De huismus moet blijven 
Natuurlijk zijn alle vogels mij even lief, 
maar de huismus moet blijven! Misschien 
zijn ze niet moeders mooiste, maar deze 
mus behoort wel tot de gezelligste soor-
ten die ik ken. Met tientallen zaten ze niet 
zo heel lang geleden op de voedertafel of 
pikten kruimels van de tafeltjes op de 
Benoordenhoutse terrassen. Laten we in 
de komende jaren het aantal nestkasten 

in het Benoordenhout zien te vergroten 
om hun comeback mogelijk te maken. 
Het aanpassingsvermogen van de huis-
mus is groot en wat mij betreft horen ze 
er helemaal bij! 

Foeke Zeilstra 
Foto’s: natuurfotograaf en HVB-
vriend Adri de Groot. Zie zijn
 www.vogeldagboek.nl voor meer! 

Met blijdschap 
geven wij kennis 

van… 

...de geboorte van vier 
torenvalken in Oosterbeek! In 

maart 2021 werd er een nieuwe 
torenvalkkast bij de vijver in 

Oosterbeek geplaatst – zie 
Wijkblad 2021-3 (juni). Nadat 

het ouderpaar een aantal weken 
de kat uit de boom had gekeken, 
kwamen ze tot broeden met vier 

jonkies als fraai resultaat. De 
ouders vliegen af en aan om ze 

te voeren, geven inmiddels 
vliegles en leren hun de fijne 

kneepjes van het muizen 
vangen. Peter Ubachs maakte 

fraaie foto’s van de borelingen. 
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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
Iedere keer is de insteek weer anders 
in mijn column ‘Uitgelicht’. Nu begin ik 
met een samenspraak of beter, een ge-
sprek met Edy Korthals Altes. Zijn mis-
sies, de kernwapens de wereld uit en 
uitleg geven over de waanzin van de 
wapenwedloop, brengt hij aanhoudend 
voor het voetlicht. Dat wordt gezien: in 
zijn boeken, de betrokkenheid bij diver-
se vredesinitiatieven en ook door bur-
gemeester Van Zanen. Deze benoemde 
hem, namens de organisatie Vredes-
missies zonder Wapens, in april van dit 
jaar tot Vredesheld 2021. Een eerbe-
toon aan iemand die met een enorme 
energie en wilskracht zich inzet voor 
vrede in de wereld.

Van een heel ander kaliber zijn de twee 
boeken die ik bespreek. Hidde de Vries, 
oud-straatgenoot en nu buurtgenoot, 
schreef in een moderne, snelle stijl 
over het moderne leven en hoe daar-
mee om te gaan. Peter den Hollander 
(oud-docent aan het HML), met een 
wat minder sterke wijkband, heeft een 
serie boekjes uitgegeven. En er is nog 
een bijzondere fototentoonstelling te 
zien in het Fotomuseum. 

Vredesheld 2021, een gesprek met 
Edy Korthals Altes
Mijn aantekeningen van dit gesprek 
vertellen genoeg. We praatten over het 
wonder van het leven, maar ook de 
zelfdestructie van de mens. Over het 
niet willen zien dat de wapenwedloop 
de vrede op aarde zal vernietigen. Hoe 
laten wij de wereld achter voor de ge-
neraties die na ons volgen? 

Zijn ambassadeurschap zette hij in 
1984 al lichtelijk op het spel, door des-
tijds de wapenwedloop te veroordelen. 
Zijn publieke stellingname in Trouw 
leidde tot zijn eervol ontslag. Dit ver-
schafte Korthals Altes de vrijheid om 
zich in te zetten voor een nieuw den-
ken over vrede en veiligheid in het nu-
cleaire tijdperk. De droom waarin hij 
door Christus werd aangesproken om 
actie te ondernemen, heeft zijn leven 
veranderd. Spoedig daarna werd hij 
uitgenodigd toe te treden tot de 
Paghwash-beweging en benoemd tot 
voorzitter van de sectie Internationale 

Zaken van de Raad van Kerken in 
Nederland. Hij bleef betrokken bij de 
grootste dreiging voor ons allen, het 
grote vernietigingspotentieel op aarde, 
oftewel: de enorme militaire uitgaven 
(een voorbereiding op oorlog) en de 
toename van het aantal kernwapens 
(100 is genoeg om de aarde te vernieti-
gen, er zijn er nu meer dan 13.000!). 
Korthals Altes heeft zich aangesloten 
bij (inter-)nationale instituten en orga-
nisaties op het gebied van vrede en vei-
ligheid. Over wat er in de wereld mis-
gaat en zou moeten veranderen, heeft 
hij sterke ideeën: er is veel te weinig 
besef in de wereld, geen idee van de 
dreiging op het terrein van wapens, wij 
worden dom gehouden, grote belangen 
willen vasthouden aan de status quo. 
Dit geldt ook wat wij de natuur, de we-
reld om ons heen, aandoen. Als mensen 
hebben wij de plicht het leven op de 
ons toevertrouwde planeet ongeschon-
den door te geven, aan de volgende ge-
neraties. Er moet een ‘Nieuw Denken 
over vrede en veiligheid’ komen. Een 
geven en nemen in internationale ver-
houdingen, het besef dat naties zich 
pas veilig kunnen voelen indien zij 
geen bedreiging vormen voor de ander, 
gebaseerd op respect. Dus niet langer 
gebaseerd op wederzijds verzekerde 
vernietiging maar op wederzijds verze-
kerde veiligheid. Wakker worden! We 
kunnen op scholen aandacht geven aan 
‘vredesopvoeding’, de liefde voor de 
natuur en eerbied voor het leven door-
geven. De hervatting van de wapen-
wedloop op alle terreinen stopzetten. 
Veel minder militaire uitgaven. Ten 
slotte, een Vredesconferentie organise-
ren, in Den Haag, stad van vrede en 
recht. In de woorden van burgemees-
ter Jan van Zanen: ‘Namens de organi-
satie Vredesmissies zonder wapens, in 
samenwerking met vele andere vredes-
organisaties, benoem ik u tot Vredes-
held 2021. De organisaties eren u van-
wege uw jarenlange inzet voor een 
vreedzame wereld.’

Een uitdaging om over dit nieuwe den-
ken over vrede te horen, als mens een 
duidelijke opdracht te hebben, wij zijn 
geroepen tot leven! Ik hoop in een vol-
gend Wijkblad nog eens aandacht te 

kunnen geven aan Korthals Altes’ denk-
beelden. Het is inspirerend om met 
hem te kunnen spreken, maar vooral 
om naar hem te luisteren. 

Twee uitgaves van In den Rieten Stoel
Peter den Hollander schreef een serie 
boeken waarin de klassiekers verwerkt 
zijn tot moderne teksten maar waarin 
ook hedendaagse thema’s worden aan-
geroerd. Ik las Een odyssee en Vluchten, 
beide zijn in een snelle stijl geschreven. 
Uitgave: In de Rieten Stoel, beide 2019, 
te koop voor € 14,95 per stuk, bij 
Couvée.

Work smart Play Smart, 
Hidde de Vries
Tijdens een kort gesprek bij mij thuis 
legde Hidde uit wat hij met deze uit-
gave voor zich ziet. Ik leerde heel wat 
nieuwe woorden, zoals een monkey 
mind, energiemanagement en future 
state. De bottom-line is dat je door dit 
boek leert te focussen op wat je echt 
wilt, hoe daar te komen (recharge) en 
deze manier van leven vol blijft houden 
(repeat). Dit verduidelijkt hij aan de 
hand van voorbeelden en heldere info-
graphics. Bestellen kan via:
worksmartplaysmart.nl.  
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Rusland, Boerjatië, augustus 2019, Schade van een bosbrand in Siberië, copyright Jeroen Toirkens
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Borealis – Life in the Woods, Jeroen 
Toirkens en Jelle Brandt Corstius
‘Om de een of andere reden hebben 
mensen de onbedwingbare behoefte 
om de wildernis in te gaan.’ De wilder-
nis is in deze tentoonstelling die van 
Alaska, Canada, Japan, Noorwegen, 
Siberië en Noorwegen. De foto’s van 
Jeroen Toirkens en tekst van Jelle 
Brandt Corstius maken samen een reis-
verslag. Daaruit blijkt ook nu weer dat 
de natuur, de grote bossen, waardevol 
blijven en kwetsbaar zijn. Op de web-
site van het Fotomuseum zijn filmpjes 
over deze tentoonstelling te bekijken, 
waarbij beide heren aan het woord 
komen. Het bijbehorende boek is 
prachtig, om iedere dag in te kijken en 
te lezen en ons bewust te worden van 
de prachtige natuur die vooral behou-
den moet worden! Tot en met 3 okto-
ber 2021. Fotomuseumdenhaag.nl. 

Tentoonstellingen
Nog wat tips voor tentoonstellingen. 
Robin Rohde in museum Voorlinden 
Wassenaar, tot en met 26 september 
2021. In museum Beelden aan Zee staat 
nu een prachtige tentoonstelling met 
werk van de Pools-Italiaanse beeldhou-
wer Igor Mitoraj (1944-2014), ‘Facade’. 
Te zien tot en met 12 september 2021, 
de bijbehorende catalogus is geschreven 
door John Sillevis. Ten slotte, iets verder 
weg, in het RMO in Leiden: ‘Doggerland, 
verdwenen wereld in de Noordzee’, een 
echte familietentoonstelling! 

Een mooie zomer!  

Willemien de Vlieger-Moll

Portret Igor Mitoraj, foto Atelier Mitoraj. Museum Beelden aan Zee

Cacciatori Feriti (Gewonde jagers), 1993, ijzer , foto Atelier Mitoraj. Museum Beelden aan Zee
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Gellius Flieringa in Jemen
Onze wijkgenoot Willemien de Vlieger- 
Moll heeft een aantrekkelijk boek gepu-
bliceerd over de reizen van haar oud-
oom naar Jemen. Die bezocht het land 
driemaal in de jaren dertig om in op-
dracht van de Nederlandse regering de 
iman te adviseren over de modernste 
technieken om een haven aan te leggen, 
een cementfabriek te bouwen en zout-
bergen te ontginnen. Zijn reisverslagen 
en de over hem verschenen artikelen 
vormen de leidraad voor haar persoon-
lijke ontdekkingsreis door het onbe-
kende landschap van Jemen. 

Ze komt, gezeten achter haar computer, 
zodoende in aanraking met de islam, 
gebruiken als het kauwen van quat en 
het prachtige groene landschap. De 
lezer reist met haar mee door heden en 
verleden en leert het interessante land 
op een ontspannen manier kennen, 
zonder het risico gegijzeld te worden 
door terroristische organisaties. Want 
het land wordt momenteel verscheurd 
door interne twisten. En dat terwijl de 
Romeinen dit stuk van het arabische 
schiereiland ‘Arabia Felix’ plachten te 
noemen, het gelukkige Arabië.

Jemen is gelegen in het zuidwesten 
van Arabië. In het oosten grenst het 
aan Oman en in het noorden aan 
Saoedi-Arabië. Ten westen ligt de Rode 
Zee. Het land ontstond in 1990 toen 
Noord- en Zuid Jemen met elkaar wer-
den verenigd. Sommige historici zijn 
van mening dat het zuidwesten van 
Jemen hetzelfde land is dat in de bijbel 
en de koran het koninkrijk Sheba ge-
noemd wordt. De Britse Oost-Indische 
Compagnie arriveerde in 1832 in de 
havenstad Aden. De regio werd door 
de aanleg van het Suezkanaal steeds 
belangrijker voor de Britten. Door ver-
dragen te sluiten met allerlei kleinere 
sultanaten, emiraten en sjeikdommen 
wisten zij het protectoraat Aden op te 
richten en zodoende de macht in Zuid-
Jemen te verkrijgen. Noord-Jemen was 
ongeveer in dezelfde tijd al tot het 
Ottomaanse Rijk gaan behoren. Na de 
Eerste Wereldoorlog namen daar de 
Zaidische imans de macht over. De ge-
compliceerde verwikkelingen van de 
laatste vijftig jaar voor de eenwording 

slaan we nu maar voor het gemak over.

Het boek van Willemien de Vlieger-
Moll is overzichtelijk ingedeeld in twee 
delen en rijkelijk geïllustreerd met 
kleurenfoto's, die nu eenmaal meer 
spreken dan duizend woorden. Het 
eerste deel behandelt de reizen van 
Gellius Flieringa. Het tweede deel ver-
schaft de nodige achtergrondinforma-
tie. Een citaat: ‘Tegenover den Amil van 
Hodeidah, Kadi el-Hadjiri, de gastvrij-
heid van den Imaan Jahja prijzend, 
zeide deze Kadi: “Allah’s vrienden zijn 
zij, die de gastvrijheid liefhebben, ook 
al nemen zij het niet zo nauw met de 

godsdienst – Allah bemint niet hen die 
nauwgezet godsdienstige voorschrif-
ten in acht nemen maar geen gastvrij-
heid bezitten.” Gellius was onder de in-
druk van de wijsheid van de arabieren 
en Jemenieten, verklaart Willemien 
voor alle duidelijkheid.

Theo Bollerman

Gellius Flieringa in Jemen - Op bezoek bij de Imam 
in 1934, 1935 en 1939.
Uitgave in eigen beheer, € 30,-. Meer informatie en 
bestelling bij de auteur, willemien@devlieger.org. 
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International Corner
Elisabet Molenaar - Passionate, knowledgeable, tireless
In the April issue, it was announced 
that Elisabet Molenaar was stepping 
down as a member of the Board of the 
Neighborhood Association. Her res-
ponsibilities there were Ruimtelijke 
Ordening, which also included Duur-
zaamheid (Sustainability) and Verkeer 
en Vervoer (Traffic and Public Trans-
portation) as well as Groenvoorzie-
ningen (Landscaping). When we met 
for this interview, I asked whether RO 
could be described as spatial planning 
or city planning. She quickly replied 
that it was really so broad and encom-
passing that one could not put it into 
one English word. It includes such to-
pics as noise, traffic, public transporta-
tion, landscaping and infrastructure – 
both above and below the ground. She 
felt herself as a sort of ‘watchdog’ for 
the residents, while keeping in close 
contact with project developers and 
the municipality about their zoning 
plans.

Under Verkeer en Vervoer, Elisabet had 
to campaign against illogical bus routes 
and road improvements. Anyone living 
in the Uilennest section of the Benoor-
denhout knows how difficult it is now 
that HTM stopped the service of Bus 18 
in December 2018. A promise by the 
municipal government to find another 
solution to the problem residents li-
ving in this district have trying to go to 
the Hague center has still not materia-
lized. Unfortunately, it wasn’t due to 
lack of effort on Elisabet’s side. She 
worked very closely with ROVER 
(Reizigers Openbaar VERvoer), a trave-
lers association founded in 1971. Its 
aim is to be the voice of the traveler in 
public transport. But at the same time, 
an individual can lend a hand as well. 
Elizabet’s motto is ‘stay positive’ and 
don’t just complain to your friends, but 
ask questions about your complaints. 
One way is to write to the Alderman of 
The Hague Robert van Asten, at robert.
vanasten@denhaag.nl, whose portfolio 
includes Mobility and Culture. Ask him 
personally why the Benoordenhout is 
so poorly accessible with public trans-
port.

To work together with Elisabet in the 
sustainability aspect of this board po-
sition, there is a foundation called 
DuurSaam Benoordenhout – a play on 
the word duurzaam (sustainable) and 
saam  ( together) .  Their  website 
(duursaambenoordenhout.nl) explains 
all their plans, actions and campaigns 
to make the Benoordenhout more sus-
tainable and residents more aware of 
what they can do. Examples are: replace-
ment of natural gas, encouragement of 
the use of solar panels and an energy 
check of one’s home. 

From June 17 – September 30, 2021, 
there has been a campaign to find the 
most ‘energy conscious’ street in the 
Benoordenhout. Elisabet is standing in 
front of her house, exhibiting the poster 
showing that her house has been chec-
ked. Ask for information about this initi-
ative by contacting her at ro@wvbn.nl. 

Groenvoorziening – another part of her 
portfolio executed by the Green 
Committee was landscaping in both 

public and private places: one of the 
biggest assets of our neighborhood. 
This committee would like to encou-
rage all residents not to tile over their 
back gardens, but keep some grass and 
plants. It helps the ecological system 
greatly. 

Luckily for the Benoordenhout, Elisabet 
will continue to work on these various 
projects, especially under the umbrella 
of DuurSaam Benoordenhout. And in 
that way, her passion, her knowledge 
and her energy will not be lost to our 
neighborhood! But most important, she 
does that together with a lot of volun-
teers and active residents of our neigh-
borhood. And she is grateful for all the 
help. Together we can keep our neigh-
borhood beautiful and ready for the 
future.

Georgia Regnault
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Improvements in the Benoordenhout

Expat researching the public space 
for senior residents in the Benoordenhout

When the municipality was preparing 
their budget, they reserved € 40,000 
for projects in the Benoordenhout. 
Everyone was eligible to enter an idea 
with an estimated budget. From the 
118 that were submitted, 9 were selec-
ted for a subsidy. One of them was from 
Marja van Loopik, member of the Expat 
Committee. Her project was the adop-
tion by residents of the ‘boomspiegels’ 
(no translation possible), but the photo 
explains what they are, namely the 
area around a tree that allows rainwa-
ter to further irrigate a tree. The idea is 
that people will plant things and main-
tain these areas: not only good for the 

environment, but also attractive. The 
other eight winners were: butterfly 
area by Clingendael, daffodils on 
Ruychrocklaan, improvements to the 

Clingendael football field, permanent 
ping pong table by the area between 
Van Alkemadelaan and Van Hogen-
houcklaan, another jeu de boules court, 
more AED’s, field hockey for the physi-
cally challenged youth, and benches on 
Breitnerlaan.

Our thanks to all the entries and con-
gratulations to the winners. All nine 
projects will be beneficial for young 
and old, when they are fully realized by 
next Spring.

Georgia Regnault

While interviewing Elisabet Molenaar 
for this international section, she 
brought me in contact with Marcos 
Francisco, who was looking for senior 
residents (aged 60+) of the Benoor-
denhout and the Bezuidenhout to inter-
view them for his Master of Science 
(MSc) research project. He wanted to 
know the residents’ views, opinions 
and perceptions on the public space in 
their local area, and analyze how the 
current infrastructure, street furniture, 
services, etc. in the public space contri-
butes, in one way or another, to the 
quality of life of senior residents. 
Marcos is currently doing a master’s in 
urban management and Development 
at the Erasmus University Rotterdam.

But how did Marcos arrive in the 
Netherlands? After receiving a Master 
of Science in architecture (MSc Arch) in 
his native Spain, he moved to London 
where he worked as an architect for 
twelve years. Some of the projects 
Marcos worked on while living in the 
UK were masterplans and large resi-
dential developments in London, an 
early study for an airport in Nigeria (in 
the city of Minna), the Ferrari Theme 
Park in Abu Dhabi, and the regenera-
tion of the London 2012 Olympic Park. 
Marcos met his Dutch partner, Marijn, 
in London, while both were attending 

an Italian language course. A visit to 
The Hague in 2016 made them consider 
our city as a possible destination in a 
future move to the Netherlands. His 
partner, a harpist, worked for the Royal 
College of Music in London and luckily 
a position opened up for her at the 
Dutch Conservatory in The Hague, so 
the Benoordenhout became their home.

In the UK, ten percent of all new build-
ings have to be adaptable or accessible 
for the physically handicapped. This 
means an architect must now take into 
consideration the kitchen size, especi-
ally the height of the counter and coo-
king facilities, the width of all doors, a 
walk-in shower in the bathroom, and of 

course more lifts. 

Marcos was drawn to this research 
topic by two reasons. One was his aging 
grandparents, who while still healthy, 
are in their 90’s and still living on their 
own in the north of Spain. The other 
was the WHO framework for ‘Age-
Friendly Cities’, which is focused on 
providing senior citizens with ade-
quate levels of well-being through 
eight domains: Housing; Transport-
tation; Public Space and Buildings; 
Social Participation; Respect and Social 
Inclusion; Civic Participation and Em-
ployment; Community Support and 
Health Services; and Communication 
and Information. One can find more in-
formation via the WHO’s website at: 
extranet.who.int/agefriendlyworld/
age-friendly-cities-framework/

By interviewing senior residents of the 
Benoordenhout and the Bezuidenhout, 
Marcos hopes to understand what the 
residents’ perceptions on the level of 
age-friendliness of the existing public 
space are, what their main worries and 
demands are, and what changes and 
improvements they would like to see in 
their neighborhoods, which form part 
of the Haagse Hout – the Benoorden-
hout, the Bezuidenhout, Mariahoeve 
and Marlot.
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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

 
 

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

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

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

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

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

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

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

“Kids krachtig weerbaar van binnenuit”

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

• scheiding • rouw en verlies

Miek van Nieuwkuyk 
Raamweg 4 | 2596 HL Den Haag | 06-45 44 46 29
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De meest beruchte bewoner van 
Landgoed Clingendael is zonder enige 
concurrentie dr. Arthur Seiss Inquart, 
opgehangen op 16 oktober 1946 in 
Neurenberg. H.J. Neuman schreef een 
biografie (1989, uitgeverij Veen). Hij 
verhaalt onder meer van het dagelijks 
leven op Clingendael tijdens de oorlog. 

‘Seiss speelde veel tennis. Achter de 
Engelse tuin liet hij een tennisbaan 
aanleggen. Twee linden moesten op een 
meter worden afgezaagd, anders kreeg 
hij vals licht. Een Nederlandse instruc-
teur moest regelmatig met hem komen 
spelen.’s Mans opdracht was de bal zo-
danig te plaatsen dat Seiss’ handicap 
zoveel mogelijk werd gecompenseerd... 
Er zijn filmstroken bewaard gebleven 
van een herendubbel waarbij Seiss aan 
de ene kant van het net en Himmler aan 
de andere kant opereert. Ietwat in de 
schaduw Rauter, het hoofd ritmisch van 
links naar rechts wendend. Niet op de 
film staat een tennisontmoeting die ook 
heeft plaatsgehad, tussen Seiss en 
Göbbels. Ons is niet overgeleverd wat 
dit tweetal heeft gedaan om de weder-
zijdse handicap te compenseren.’

Dit fragment roept diverse vragen op. 
Waar lag die baan precies? Navraag 
leert dat die bij het tennishuisje lag, op 
de plek waar vermoedelijk vanaf 1887 
al een baan had gelegen. Nu ligt daar 
de Oud-Hollandse tuin. En wanneer 
werd die aangelegd? Het was al wel be-
kend dat Seiss op Park WW, waar-
schijnlijk op baan 3 van de Oranje TC, 
vanaf het voorjaar van 1941 privétrai-
ning kreeg van Nico Houps. Dit was de 
reden waarom zijn broer Bram, die het 
WW-park beheerde, nooit meer met 
hem heeft willen spreken. 

Heinrich Himmler was het hoofd van 
de SS (Schutz Staffel) en alle aanver-
wante (geheime) politiediensten die 
ook de concentratiekampen onder zijn 
bewind had. Hij was in de laatste week 
van mei 1942 vier dagen in Nederland, 
onder andere om de eed van trouw aan 

Hitler van achthonderd Nederlandse 
SS’ers af te nemen. Toen moet dat par-
tijtje gespeeld zijn. Die baan moet dus 
begin ‘42 zijn aangelegd.

Wie won er en hoe waren de dubbels 
samengesteld? Een beredeneerde gis. 
Het is niet bekend dat Himmler een be-
genadigd speler was. Seiss moet dit 
potje gearrangeerd hebben om te laten 
zien dat hij de superieure speler was. 
Aan de andere kant zou het geen 
slimme zet geweest zijn Himmler te 
vernederen. Seiss was een intelligente 
jurist. Het zou dus logisch zijn als hij 
Himmler gekoppeld had aan trainer 
Houps. Dat dubbel zou door de inbreng 
van de leraar winnen, terwijl Seiss kon 
laten zien dat hij de beste van de rest 
was. Winnaars dus: Houps en Himmler.

Het is jammer dat er geen beelden be-
staan van het partijtje tussen Seiss en 
Reichsminister für Propaganda Joseph 
Göbbels. Deze film zou ideaal materiaal 
voor Monty Python en het Ministry of 
Silly Walks hebben opgeleverd. Beiden 
waren immers flink gehandicapt. De 

schriele Göbbels had een mismaakt 
been, dat tien centimeter korter was dan 
het andere. Een klompschoen moest het 
verschil goedmaken. 

Seiss had op 18 augustus 1928 een 
zware val gemaakt bij het beklimmen 
van de 3.900 meter hoge Ortler. Het bot 
van zijn linkerbeen stak door zijn 
broekspijp. Door een bijkomende infec-
tie hing zijn leven aan een zijden draad. 
Hij hield er een verstijfd en een enigs-
zins ingekort been aan over. Beiden be-
wogen dus niet goed. Vermoedelijk heb-
ben ze het gelaten bij een balletje slaan 
zonder punten te tellen.

Behalve van tennis hield Seiss van 
jagen. Zijn buurman Walter Jochems 
nodigde hem geregeld uit. Een paar 
maanden na de tweede jachtpartij werd 
het decennialange verbod op het wed-
den op de paarden van Duindigt opge-
heven. Ineens maakte Jochems in de 
oorlog weer vele miljoenen winst.

In de winter werd op de vijvers van 
Clingendael zo vaak mogelijk het eis-
schiessen beoefend. De vrouw van Seiss 
heeft dit vaak op film vastgelegd. Dit 
ijsstokschieten is een kruising tussen 
curling en jeu de boules. Je speelt met 
een curlingsteen waaraan een stok is 
vastgemaakt. Daarmee moet je probe-
ren zo dicht mogelijk bij de puck te 
komen. Het is in de Alpen erg populair. 
Onschuldig vermaak, was het daar 
maar bij gebleven. Seiss-Inquart was 
verantwoordelijk voor onbeschrijfelijke 
ellende, daar is geen discussie over mo-
gelijk. Het enige positieve: hij zorgde er 
wel voor dat de sporttraditie van 
Clingendael gehandhaafd werd. 

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

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXXVI
Tennis op Clingendael in de Tweede Wereldoorlog

Arthur Seiss Inquart

Heinrich Himmler
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Mireille Rost Onnes, 
nieuwe directeur Evita Lokaal
Per 1 juni 2021 is Mireille Rost Onnes 
van start gegaan in de functie van direc-
teur Evita Lokaal. Zij volgt Nicole Bicker 
op. Mireille ziet een aantal mooie uitda-
gingen voor zich liggen bij Evita. ‘Om 
mijn weg te gaan vinden in de ouderen-
zorg, de samenwerking met de vrijwilli-
gers en met mensen in het netwerk, het 
organiseren van nieuwe activiteiten en 
het verder uitbouwen Evita Lokaal. Ik 
heb er veel zin in. Maar vooral wil ik, 
samen met alle betrokken mensen, blij-
ven behouden waar Evita Lokaal nu voor 
staat.’ Mireille zal in de komende tijd 
met zoveel mogelijk mensen gaan ken-
nismaken binnen én buiten het Lokaal. 

Activiteiten
Wandelen
Maandagen vanaf 15.15 uur, verzamelen 
bij Evita Lokaal, onder begeleiding al 
wandelend de wijk opnieuw ontdekken 
en samen natuurervaringen uitwisselen.

Tai Ji-Qi Gong lessen
Dinsdagen van 16.00-17.00 uur Tai Ji-Qi 
Gong lessen onder leiding van Frenk 

Butters Ruben. Deze rustige bewegings-
lessen zijn geschikt voor álle leeftijden. 
De kosten bedragen € 10 per keer (bij 
voorkeur met strippenkaart voor 5 keer, 
pinnen kan!). U kunt zich aanmelden via 
info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.

‘Met de pan op tafel’
Maandagen 27 september, 25 oktober 
en 22 november van 18.00-20.00 uur. 
Ouderwets ‘Met de pan op tafel’ een de-
gelijke maaltijd eten in het gezelschap 
van buurtbewoners. Onze vrijwillige 
koks koken en u kunt aanschuiven in 
Evita Lokaal. Eet u ook gezellig met ons 
mee?

Wilt u meer informatie, iets overleggen 
of u aanmelden voor één van onze acti-
viteiten? Dan kunt u een mailtje sturen 
naar info@evitalokaal.nl of bellen naar 
070 31 41 606. Voor ons complete en 
meest actuele aanbod en prijzen ver-
wijzen wij u graag naar evitalokaal.nl

Nieuwe directeur Evita Lokaal

Wethouder Parbhudayal uitgenodigd 
voor informatiemarkt in oktober
Het Platform Benoordenhout is een 
overleg tussen alle zorginstellingen, ac-
tieve bewoners en de wijkvereniging. 
De doelstelling is om het voor ouderen 
mogelijk te maken zo lang mogelijk vei-
lig, fit en gezond thuis te blijven wonen. 
In het verleden organiseerden de leden 
van het platform tweemaal per jaar een 
grote bijeenkomst in de aula van het 
voormalige Aloysius College met lezin-
gen over onder andere dementie en ook 
vitaliteit. We hopen op woensdag 20 
oktober 2021 weer zo’n bijeenkomst en 
informatiemarkt voor u te kunnen or-
ganiseren. Het thema van de bijeen-

komst is ’seniorvriendelijke stad‘ waar-
bij we de wethouder van Zorg, Jeugd en 
Volksgezondheid, Kavita Parbhudayal, 
hebben uitgenodigd. Na het plenaire 
gedeelte heeft u de mogelijkheid om in-
formatiekramen te bezoeken die ge-
clusterd worden rond onderwerpen als 
zorg, ontspanning en veiligheid. U krijgt 
hiervoor nog een persoonlijke uitnodi-
ging in de bus.

Koffie-estafette
Het platform wil zo snel als mogelijk is 
de koffie-estafette weer opstarten. Hier-
mee is het Platform eind 2019 begon-
nen, totdat het niet meer mogelijk was. 
Als de coronamaatregelen dit weer mo-
gelijk maken, kunt u elk dagdeel op een 
andere plek in de wijk onder het genot 
van een kopje koffie buurtgenoten ont-
moeten. U kunt dan o.a. terecht bij hdm, 
Evita Lokaal, de Duinzichtkerk en ten-
nisvereniging WW. Instellingen die 
hieraan willen meewerken, kunnen 
zich melden bij Jaap de Wit.

Bibliotheek
Het platform heeft ook besloten om 
een werkgroep bibliotheek op te rich-
ten. Deze werkgroep heeft als doel zo 
snel als mogelijk een volwaardige wijk-
bibliotheek naar het Benoordenhout te 
krijgen. We denken dat hiermee in een 
groeiende behoefte voorzien zal wor-
den. De werkgroep zal hierover in ge-
sprek gaan met alle partijen die hier-
aan een bijdrage kunnen leveren. Heeft 
u voor deze werkgroep suggesties of 
ideeën, laat het weten via j.dewit@
voorwelzijn.nl of per telefoon, 06 1904 
4457.

Stichting Voor Welzijn verzorgt het wel-
zijnswerk in opdracht van de gemeente 
Den Haag, ondere andere in het Haagse 
Hout. Medewerkers die u tegen kunt 
komen in het Benoordenhout zijn oude-
renconsulent Daisy Krommenhoek, jeugd-
werker Mark Kramer en opbouwwer-
ker Jaap de Wit.

Activiteiten
Nieuws uit Platform Benoordenhout 
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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

Woonatelier Horus
Nu ook verkoop van bamboe parket

www.bambootouch.com
Breitnerlaan 107

geopend: don-zat van 12 tot 17 uur
en op afspraak: 06 454 241 70 

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 / For Rent Garages

Laan van Clingendael 157
&

Ary Schefferstraat 41
MOB: 06 221 586 39

Kuk Son Kwan Kids 
Vechten met 2 zwaarden voor kids van 8 t/m 12 jaar. 
Zaterdag van 12:30 – 13:30 Gymzaal Montessorischool Waalsdorp 
Utenbroekestraat 6, Den Haag.  Start september. 
 

Centraal staan de 2 zwaarden, daarnaast voet technieken en val 
breek technieken. 
 

We volgen de technieken van de 
dubbele zwaarden, zoals dit staat 
beschreven in het handboek van 
vechtkunsten uit Korea van 1759, de 
Muyedobotongji. 
 
  
Aanmelden : info@umyangkwon.nl 
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Wit begint en wint.  

Oplossing probleem 171: 1.Pe7+! Txe7 2.Dxf6! Pg6 (2… Dxf6 
3.Td8+ Te8 4.Txe8mat) 3.Td8+ Te8 4.Dxc6 Txc6 5.Txe8+ en wit 
staat een toren voor. Gragger-Dorn, Wenen 1958

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 172                                              Schaakclub Benoordenhout
 

Schaakprobleem 172 
XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zp-+rtR-snp' 
6-zpq+-zp-+& 
5+-+-+N+-% 
4-+-+-sNPwQ$ 
3+-zP-+-mK-# 
2PzP-+-zP-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Wit begint en wint. 
 
Oplossing probleem 171: 1.Pe7+! Txe7 2.Dxf6! Pg6 (2… Dxf6 3.Td8+ Te8 
4.Txe8mat) 3.Td8+ Te8 4.Dxc6 Txc6 5.Txe8+ en wit staat een toren voor. Gragger-
Dorn, Wenen 1958 
 
 
 

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

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh
voorzitter@wvbn.nl

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

Commissie Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

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

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

Cultuur en Expats
Willeke Richel 
joe@wvbn.nl

Evenementen
Virginia van Gessel Oliveira
evenementen@wvbn.nl

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

Ouderen
Hanne de Charro 
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’ 

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. 
U kunt bellen 070 - 205 25 44 
of mailen spreekuur.benoordenhout@
voorwelzijn.nl
Op andere dagen: 070 - 205 24 50

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

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

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

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

Jongerenhulp 
Gratis jongerenhulp 
www.jongerenhulponline.nl

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

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

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

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

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

De Zonnebloem Haagse Hout
Coenraad Vrouwenvelder
070 - 365 54 58

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

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

Klachten overlast
070 - 353 58 56

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

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

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

BEEUWKES MAKELAARDIJ 
ONTZORGT U VOLLEDIG BIJ HET 

AANKOPEN VAN EEN NIEUWE WONING!

Het zoeken naar de juiste woning vraagt om een deskundige aanpak. Lokatie, bestemmingsplan, 
ontwikkelingen in de omgeving, juridische- en milieu aspecten zijn zaken die wij voor u 

onderzoeken en met u bespreken.

Tevens helpen wij u, op basis van een nauwkeurig waarde-onderzoek, met het juist inschatten van 
de marktwaarde van een mogelijke nieuwe woning. Wij zoeken gericht naar een geschikte woning, 
voeren bezichtingen uit, onderhandelen en controleren alle documenten en begeleiden u door het 

gehele aankoopproces. Na aankoop staan wij voor u klaar voor eventuele nazorg

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend aankoopgesprek. 

De foto’s zijn een greep uit recent aangekochte woningen.



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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