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Beste wijkgenoten,

           WIJKBLAD
            BENOORDENHOUT 

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Willemien de Vlieger - Moll
Willem Hoekstra
Emilie Maclaine Pont
Georgia Regnault

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Bezorging 
Reclameverspreidingen Haaglanden BV

Niet ontvangen?
orders@reclamehaaglanden.nl

Copyright Wijkblad Benoordenhout   

   Uitgave van de Wijkvereniging 
   Verschijnt 6x per  jaar en wordt
   huis aan huis in de wijk bezorgd
  
   Oplage ca. 9.300 ex.

   Abonnement 
   6 nummers per kalenderjaar € 30,- 
   IBAN: NL34 INGB 0003804427  
   Voor abonnement mail naar 
   kroemer@kpnmail.nl
  
   Advertenties 
   Voor tarieven en afmetingen mail naar 
   Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl

   Bij afname van zes advertenties in 
   1 kalenderjaar is 1 advertentie gratis.       
   Advertentietarieven zijn excl. pre-press 
   werkzaamheden

   Benoordenhoutjes 
   € 50,- voor maximaal 30 woorden

   Deadline advertenties en kopij
   Wijkblad nr. 2 - 6 maart 2017
   Verspreiding nr. 1 - medio april 2017

Het leven van een hoofdredacteur gaat niet altijd over rozen. Er is zoveel om aan te denken. Heb ik alle artikelen, 
zijn de foto’s goed, is de planning okay en meer. Na het laatste akkoord begin ik meteen aan de volgende editie.

Mijn aandacht gaat nu vooral uit naar het aanstaande jubileumnummer. Natuurlijk komt er een artikel in over de 
woonhotels, daar is onze wijk beroemd om. Weet u dat hier een aantal families wonen, al generaties lang? Ik laat 
Benoordenhouters aan het woord die iets voor onze wijk ‘doen’ of actief zijn verderop. Mensen die in onze wijk 
werken. Sport in onze wijk, veertig jaar geleden. Oud-redactieleden zijn druk aan het schrijven, er start een 
nieuwe rubriek over ‘onze’ schilders, foto’s van toen en nu en nog veel meer. Een bewaarexemplaar dus. 

Willemien de Vlieger-Moll

P.S: Wilt u er aan denken dat het Wijkblad van juni geheel bestemd is voor het jubileum. Aankondigingen of 
wat dan ook kunnen in de wijkbladen van april en augustus.

Omslagfoto 
Frank van der Leer
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Neemt u gerust contact op voor een eerste kosteloos
en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172, 2585 HW Den Haag, 070-326 328 1
info@brugrecht.nl, www.brugrecht.nl

huur-, bouw- en vastgoedrecht

mr A.A.S. Wiesmeier 
-van der Brugge
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Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

BELANGSTELLING?
Op www.residencehaganum.nl vindt 
u meer informatie. Belt u voor een 
rondleiding met 070 - 318 49 00.In Residence Haganum is het comfortabel 

wonen zonder zorgen. En als u zorg nodig 
heeft, dan maakt u gewoon gebruik van 
ons professionele zorgteam.

Residence Haganum is geves-
tigd in het gezellige Zeehelden-
kwartier en beschikt over 29 
woonzorgstudio’s die van alle 
gemakken zijn voorzien. De 
zorg, begeleiding en activiteiten 
stemmen wij af op uw wensen.

U beschikt onder meer over een 
kitchenette, een ruime badkamer, 
een sfeervol restaurant, een ontmoe-
tingsruimte met bibliotheek, een 
prachtige tuin, een beautysalon en 
een fysiotherapieruimte.

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar

�	alle zorg en ondersteuning thuis

�	vaste zorgverlener die bij ú past

�	volgens afspraak op afgesproken tijd

Thuiszorg die bij u past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
t 070-3141606
info@evitalokaal.nl
www.evitazorg.nl/evita-lokaal

Voor vrijblijvend advies en informatie belt u 070 314 16 00
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Dit jaar staat ons weer veel te wachten; 
zowel op het gebied van leefbaarheid – 
ruimtelijke ordening en verkeer – als 
bij de bevordering van de onderlinge 
verbondenheid. Naast de gebruikelijke 
festiviteiten springt daarbij de lus-
trumviering op 17 juni a.s. in het oog. 
Ouderen, expats, zorg en veiligheid 
blijven eveneens thema’s die onze aan-
dacht vragen.  Ook geven we aandacht 
aan de 34 statushouders die eind van 
het afgelopen jaar in een aparte vleu-
gel van het gebouw van het voormalige 
Aloysius College hun intrek hebben ge-
nomen. Wij mochten in september 
2016 de leerlingen van het VCL, die 
hier twee jaar zullen blijven, 
verwelkomen. 

Leefbaarheid (transformatie naar 
wonen) Den Haag groeit, reden 
waarom komende jaren duizenden 
extra woningen nodig zijn en de econo-
mie draait weer volop met als gevolg 
onder andere meer verkeers-  en par-
keerdruk. Ook in het Benoordenhout 
worden we hiermee geconfronteerd. 
Weliswaar zijn in onze residentiële 
wijk geen nieuwe woonlocaties ge-
pland, maar wij leveren ook een bij-
drage door transformatie van grote 
leegstaande of nog leegkomende kan-
toren in woningen. De eerste resulta-
ten worden al zichtbaar:                                                                                                           

- Lummus/Hoogduin komt eind dit 
jaar gereed (220 appartementen);                    

- Willem Witsenplein 6 (voorheen 
Octrooiraad) zal ca. 70 appartementen 
opleveren – de verbouwing begint pas 
wanneer er voldoende appartementen 
zijn verkocht (vermoedelijk in 2018);                                                            

- nu de Prinses Julianakazerne is ver-
kocht aan Zinc. weten wij dat daar ca. 
35 appartementen zijn gepland.                                                                                                
In totaal komen er dus ca. 325 apparte-
menten bij in het Benoordenhot.  

In 2017 zullen voorts plannen voor 
transformatie naar woningen van het 
Berlagebouw – dat al heel lang leeg 
staat en waarvan de Muziekacademie 
thans gebruik maakt – en vermoede-
lijk van een (aanzienlijk?) deel van het 
ANWB-gebouw onze aandacht vragen. 
Wellicht komt ook transformatie van 
de vroegere serviceflat Arendsdorp al 
op de agenda. Dan zijn er nog enkele 
grote kantoorpanden over die in latere 
jaren waarschijnlijk ook op de markt 
komen. We hebben dus gelukkig met 
voldoende fasering te maken. Maar het 
resultaat kan heel wel zijn dat, mede 
afhankelijk van economische ontwik-
kelingen, we over vijf à tien jaar tussen 
de zeshonderd en achthonderd nieuwe 
appartementen in onze wijk erbij heb-
ben. En dat zonder dat daarvoor groen 
of anderszins moet worden opgeof-
ferd. Een en ander zal kunnen leiden 
tot een toename van het huidige aantal 
inwoners van ruim 13.000 met 1.000 à 
2.000. 

Gevolgen transformatie
Het is al eerder vanaf deze plaats ge-
zegd: transformatie naar woningen is 
goed voor Den Haag, maar ook voor 
onze wijk. Het stimuleert immers de 
doorstroming van jonge gezinnen en 
komt daarbij de middenstand ten 
goede. Tegelijkertijd zijn wij ons 
ervan bewust dat uitbreiding van het 
inwonertal met wellicht 1.000 à 2.000 
bewoners het komende decennium 
ook gevolgen kan hebben vooral voor 
verkeer en parkeren – ook al moeten 
investeerders bij transformatie zor-
gen voor voldoende parkeerplaatsen 
op eigen terrein. Het bestuur heeft 
deze langjarige problematiek van 
transformatie en de minder positieve 
gevolgen ervan dan ook in een brief 
aan wethouder Ingrid van 
Engelshoven, verantwoordelijk voor 
stadsdeel Haagse Hout, aan de orde 
gesteld. 

Begin dit jaar valt waarschijnlijk de be-
slissing over renovatie van het Willem 
Royaardsplein. Hoezeer deze plannen 
ook gevoelig liggen, de urgentie van 
enig besluit neemt alleen maar toe ge-
zien ook het groeiende aantal winkels 
dat wegvalt. Uiteindelijk zal renovatie 
het winkelcentrum en de buurt 
Duinzigt zeker ten goede komen.  

Verkeer
2017 belooft een pittig jaar te worden. 
Vanaf maart tot september zal de 
Raamweg, een van de drukste straten 
van Den Haag, grotendeels dicht gaan 
vanwege vervanging van riool en asfal-
tering. Dat zal fikse repercussies heb-
ben voor het verkeer. Wij hopen voorts 
dat dit jaar oplossingen worden gevon-
den voor verkeersproblemen in de 
Jozef Israëlslaan – dankzij een zoge-
noemd Burgerinitiatief liggen allerlei 
suggesties op tafel – en de kruising 
Wassenaarseweg/Van Alkemadelaan.

Verbondenheid en betrokkenheid
De viering van Koningsdag op 27 april, 
de Open Atelierroute eind mei en de 
intocht van Sinterklaas staan vanzelf-
sprekend op het programma. Dit jaar 
komt daar bij de viering van het 40-
jarig bestaan van de Wijkvereniging op 
zaterdag 17 juni in park Clingendael – 
formeel zijn we te gast bij onze 
Wassenaarse buren. De zeepkistenrace 
is in dat programma verwerkt. 
Komende maanden zult u regelmatig 
meer over het programma horen van 
de actieve lustrumcommissie. Het 
Wijkblad komt voorts op 10 juni met 
een dubbeldikke lustrumeditie uit. 

Zorg
Wij constateren met voldoening dat de 
samenwerking van zorginstellingen in 
onze wijk gecoördineerd door Evita 
Lokaal vruchten afwerpt. Dit blijkt 
vooral  uit de organisatie van zeer goed 
bezochte informatiebijeenkomsten 

Van de Wijkvereniging
Ook in 2017 veel dynamiek  in onze rustige wijk
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257 
2596 GZ  Den Haag 
Tel. 070 - 324 32 46
info@pentille.nl
�������

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 17.00 - 20.00 uur

       
3587969

 RN
Gespecialiseerd in: 
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

Sumatrastraat 266a 2585 CX  Den Haag
Tel.: 070 - 3587969

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl
info@restauratieoplocatie.nl 
www.restauratieoplocatie.nl

 

 

Mr C.D. Rosenberg Polak 
N otaris 

 
Postbus 96903 E isenhowerlaan 114 

2509 J H ' s-G ravenhage 2517 K M  ' s-G ravenhage 

T elefoon 070 – 338.29.50 T elefax  070 – 338.29.59 

 

 

E mail:  info@ rosenbergpolak.nl 

WEBSITE: www.pjvanduijne.nl EMAIL: info@pjvanduijne.nl

Als Van Duijne
het hangt, 
dan sluit ‘t

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete WONINGINRICHTING. 
Onze gordijnen, vitrages, lamellen, raamdecoraties en 

zonweringsproducten zijn de beste in hun soort. Wij helpen u bij het 
bepalen van uw keuze. Het meten, maken en plaatsen van de 

gordijnen gaat in overleg en naar de wens van de cliënt. 

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

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

eversdijk

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
070 392 43 61
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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waaraan de wijkvereniging ook finan-
cieel bijdraagt. Ook dit jaar zullen deze 
weer plaats vinden. 

Communicatie
Naast het onvolprezen wijkblad dat bij 
alle 8.000 woonadressen in onze wijk 
wordt bezorgd, zien we een snelle toe-
name van contacten via sociale media.  

Dit blijkt ook nuttig bij initiatieven ter 
bevordering van veiligheid alsmede 
duurzaamheid.

Ten slotte                  
Wij leven in een erg onrustige wereld. 
Laten wij ons vooral concentreren op 
onze eigen wijk en haar bewoners. Het 
bestuur van de Wijkvereniging hoopt  

dat ook in dit boeiende lustrumjaar 
velen zich blijven inzetten als vrijwilli-
ger voor het welzijn van medebewoners 
en de leefbaarheid in onze mooie wijk. 

Pieter de Savornin Lohman                                                                                           
Voorzitter

Op 19 december jl. hield de gemeente 
een informatiebijeenkomst over de 
door haar voorgenomen werkzaamhe-
den op de Raamweg, de Koningskade, 
de Zuid-Hollandlaan en de Wasse-
naarseweg tot aan Arendsdorp. Voor 
een deel van de Raamweg alsmede 
voor een deel van de Wassenaarseweg 
gaat het om  het vervangen van het 
riool. Op de andere straten wordt in 
hoofdzaak het wegdek vervangen. De 
Raamweg kan men zien als een hoofd 
verkeersader in Den Haag.  Het geheel 
of gedeeltelijk afsluiten van de 
Raamweg heeft grote repercussies tot 
gevolg; niet alleen in het 
Benoordenhout en de Archipelbuurt, 
maar in de gehele stad.

Hoewel de gemeente, naar eigen zeg-
gen, al een jaar met deze plannen bezig 
is, was dit de eerste keer dat bewoners 
werden ingelicht. De werkzaamheden 
moeten 15 maart a.s., de dag na de CPC 
Loop, beginnen en op 1 september a.s. 
afgerond zijn. Dit is kort dag, vooral 
omdat een groot deel van de planning, 
zoals de fasering en de verkeers route-
ring, bepaald wordt door de aannemer. 
Die was op de dag van de bijeenkomst 
nog niet aangewezen. De gemeente 
stelde dat het hier gaat om onderhoud: 
het riool en het wegdek moet om de 
zoveel jaar vervangen worden en men 
was al jaren over tijd. Tegelijkertijd is 
het uitvoeren goedkoper. Onderhoud is 
geen reconstructie en daarom kan de 
gemeente in principe geen andere, mo-
gelijk wenselijke verbeteringen op 
deze straten gelijktijdig uitvoeren. Zij 
staat wel open voor suggesties, die 

eventueel ingepast kunnen worden. 
Een van die suggesties zou kunnen zijn 
het hek op de Raamweg te verwijde-
ren, indertijd neergezet om scholieren 
van de tramhalte op de 
Koninginnegracht op weg naar het 
Aloysius College (AC) te weerhouden 
zomaar de weg over te steken, maar nu 
het AC niet meer bestaat, is het hek 
niet meer nodig.

De gemeente zal waarschijnlijk probe-
ren verkeer, dat normaal via 
Utrechtsebaan/Raamweg de stad in-
gaat, op de snelwegen via aanwijsbor-
den vroegtijdig te waarschuwen an-

dere routes te kiezen. Dat zal dan 
vooral via de Sijtwendetunnel en 
Hubertustunnel zijn. 

Naar verwachting vinden in februari 
a.s. nieuwe infobijeenkomsten plaats 
en komt er een uitgebreide voorlich-
tingscampagne om reizigers en bewo-
ners te informeren. Er bestaat bij me-
nigeen in de wijk veel zorg over 
toename van het sluipverkeer. Bij de 
werkzaamheden aan het Shell-gebouw 
is gebleken dat de buurt daarachter, 
ondanks verkeersmaatregelen, veel 
overlast had van sluipverkeer. 
Afsluiting van de Raamweg is aanzien-
lijk ingrijpender en vereist meer aan-
gepaste en tijdige planning. Wanneer 
veel verkeer toch de Utrechtsebaan 
blijft gebruiken en via de Van 
Alkemadelaan verder rijdt, is de kans 
groot dat menigeen door het 
Benoordenhout probeert door te ste-
ken naar het Hubertusviaduct. Dat kan 
dan alleen nog via de buurt achter het 
Shell-gebouw. De Wijkvereniging wil 
dan ook intensief betrokken zijn bij de 
fasering en de routering, zodat men in 
het Benoordenhout en de aanpalende 
wijken weet waar men aan toe is. 
Immers, ook de toegang tot de 
Archipelbuurt wordt problematisch 
wanneer de toegang tot de Laan Copes, 
onderdeel van de centrumring, tijdelijk 
wordt afgesloten. Kortom, er wachten 
ons ‘lastige’ maanden. Wij zullen 
daarom ook via de website van de 
Wijkvereniging informatie verschaffen.

Willem Hoekstra en 
Pieter de Savornin Lohman

Ruimtelijke Ordening
Ingrijpende werkzaamheden in periode 
maart-september op de Raamweg

foto Frank van der Leer

BENOORDENHOUT 2017-1.indd   7 14-02-17   15:41



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 20178

T H U I S Z O R G

Telefoon  070-345 85 15  
Email       info@optima-cura.nl
Website   www.optima-cura.nl

advies, bemiddeling & begeleiding

oc

Contact
Optima Cura
Van der Houvenstraat 15
2596 PL Den Haag

de complementaire zorg : maria schilte en ine deuling   adviseurs met ambitie

Wij bieden:

•	 Persoonlijke hulp, verzor-
ging en verpleging.

•	 Begeleiding en bevordering 
zelfredzaamheid.

•	 Activerende begeleiding 
in het omgaan met beper-
kingen.

•	 Palliatieve- en terminale 
zorg. 

•	 Vakantiebegeleiding

Niemand zit graag thuis met 
een vreemde opgescheept. 
Optima Cura acht het juist 
daarom van groot belang voor 
‘passende’ hulpverlening te 
zorgen waarmee zoveel mo-
gelijk gelijkwaardige, zonodig 
terughoudende en daardoor 
plezierige omgang mogelijk is.

OPTIMA CURA

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelij kse voorwaarden

Nalatenschap   
S chenkingp lan
E state p lanning

Huis en hy p otheek

Voor ondernemers
 Op richting

S tatutenwij z iging 
Herstructering 

A andelenoverdracht
Bedrij f sop volgingsf aciliteiten

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

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelij kse voorwaarden

Nalatenschap   
S chenkingp lan
E state p lanning

Huis en hy p otheek

Voor ondernemers
 Op richting

S tatutenwij z iging 
Herstructering 

A andelenoverdracht
Bedrij f sop volgingsf aciliteiten

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

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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Polderen in het Benoordenhout; projectontwikkelaars 
en het Willem Royaardsplein
Het Willem Royaardsplein (WR-plein) 
werd in de jaren 1970 gebouwd. In die 
tijd begon ik op het Nederlandsch 
Lyceum. Er omheen werden een aantal 
flatgebouwen gebouwd, de hockeyvel-
den lagen op loopafstand, wij gooiden 
keien op de bevroren slootjes. Bij een 
nieuwe wijk in aanbouw hoort een 
winkelcentrum. Boven de rij winkels 
kwamen twee lagen appartementen, 
het plein werd afgesloten met een aan-
tal losse gebouwen. Op het plein stond 
een kiosk, waar zover ik mij kan herin-
neren kranten en tijdschriften werden 
verkocht. Later kwamen de viskar en 
de bloemenkiosk erbij. En natuurlijk 
meer flatgebouwen, waarvan een aan-
tal met zorgfunctie. Eenmaal getrouwd 
en met kind, wonend in het Benoorden-
hout, was het vooral de traditionele 
Koninginnedag die mij naar het plein 
trok. Een springkussen, de vrijmarkt 
voor kinderen en een oranjebittertje 
drinken.

We maken een grote stap naar de 21e 
eeuw . In de tussengelegen vijftig jaar 
zijn er zeker meerdere plannen ge-
weest om het plein zelf, de winkels of 
de bovengelegen appartementen op te 
knappen. Deze plannen stuitten iedere 
keer weer op bezwaren. Of het nu de 
gemeente Den Haag, bewoners of win-
keliers waren, het ging elke keer niet 
door. De gemeente heeft inmiddels het 
plein opgeknapt, met wandelpaden, 
haagjes en betegelde banken. Onlangs 
heb ik de heren Veldkamp en Lüschen 
geïnterviewd. Zij zijn de directeuren 
van WP Retail Investment , de eige-
naar-projectontwikkelaar die sinds 
juli 2014 bezig zijn met plannen om 
het WR-plein tot een aantrekkelijk 
winkelcentrum te maken. De gemeente 
Den Haag staat achter hun plannen; ie-
dere wijk heeft een winkelcentrum 
met diverse speciaalzaken, een (of 
meerdere) grootgrutter(s), ambulante 
ondernemers en restaurants. Naast 
winkelcentra bestaan straten met 
meer een buurtcentrum functie (Van 
Hoytemastraat en Weissenbruchstraat).

De eerste plannen van WPRI voor het 

WR-plein werden vanaf eind  2014 in 
de opgerichte klankbordgroep  bespro-
ken. Deze groep bestaat uit bewoners 
(ook rondom het plein), winkeliers, 
vertegenwoordigers van de gemeente 
en VvE’s, de Wijkvereniging en de 
heren Veldkamp en Lüschen. Na di-
verse bijeenkomsten van de klank-
bordgroep werd in mei 2015 in het 
voormalige Aloysius College het eerste 
schetsontwerp gepresenteerd aan de 
buurt. Het  commentaar van de bezoe-
kers is vervolgens door de klankbord-
groep in meerdere themabijeenkom-
sten bediscussieerd met de architect 
en heeft vervolgens geleid tot planaan-
passingen in onder meer bouwvolume, 
plein maat en indeling ambulante han-
del. In mei 2016 is het aangepaste  plan 
tijdens een inloopavond in het ANWB-
gebouw onder veel belangstelling ge-
presenteerd. De adviezen van de klank-
bordgroep hebben een grote 
verandering ten opzichte van de eerste 
plannen laten zien.

Belangrijkste punten: parkeren is on-
dergronds, op het oude parkeerplein 
komt een Albert Heijn waar bovenop 
appartementen. Aan de Esther de 
Boer-Rijklaan komt laagbouw, ver-
derop oplopend tot drie lagen aan de 
Theo Mann-Bouwmeesterlaan. Het zal 

geen aaneengesloten bouw worden, 
doorkijkjes tussen de appartementen 
geeft ruimte. Tussen waar nu de groen-
teboer en de Chinees zijn komt een bij-
zonder paviljoen, een blikvanger. De 
vrijgekomen winkels worden ‘gevuld’, 
zo is onlangs een Brasserie gecontrac-
teerd en als alles goed gaat opent deze 
naar verwachting in het voorjaar 2017 
haar deuren voor het publiek. Een opti-
cien kan er misschien ook al worden 
toegevoegd. Er zijn besprekingen met 
meerdere gegadigden. In de plannen 
van WPRI is rekening gehouden met 
drie ambulante ondernemers.

Andere punten: Het plein blijft even 
groot! En er is geen verdubbeling van 
winkelmeters. Op verzoek van de win-
keliers en klankbordgroep komt de 
(voetgangers-)uitgang van de parkeer-
garage aan de kant van de Esther de 
Boer-Rijklaan. Zo loopt men langs de 
winkels naar de Albert Heijn. Of er 
meer of andere winkels bijkomen heeft 
te maken met de branchering; oftewel 
is het interessant om zich daar te vesti-
gen. Makelaar Local Joe houdt zich 
daarmee bezig en werkt in opdracht 
van WPRI. De drie ambulante onderne-
mers, dat zijn de viskar, de bloemenki-
osk en de dönnerkiosk worden in prin-
cipe herplaatst. De gemeente Den Haag 
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rond leiding in Aelbrecht van Beijeren 
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met 
onze cliëntadviseur op 070 - 530 05 08

www.oldael.nl

Stichting Het Portret Spreekt presenteert
www.hetportretspreekt.nl

Adieu Indië
Een historisch spel in scènes en liedjes
van Philip Walkate

Data: 17, 19, 24, 26 maart; 9 en 21 april
Muzee Scheveningen www.muzeescheveningen.nl

v.l.n.r. Aron Tringali, 
Linda Möller, 
Casper van 
Bohemen, 
Robert Rosier, 
Gepke Witteveen

Foto: Rob Bertsch

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  

–
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u 

uit te nodigen voor de volgende programma’s:

Dag van de beloofde Hervormer
ZondagD19DfebruariDvanD14:00Dt/m15:00

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
OostduinlaanD79D|D2596DJJDDenDHaagD|DT:D070-3245902D
DDDDDDDE:Dinfo@mobarak-moskee.nlD|Dwww.islamnu.nl

uit te nodigen voor de volgende programma’s:

ZondagD26DmaartDvanD14:00Dt/m15:00

Iedereen is welkom !

Dag van de beloofde Messias

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Liefde voor iedereen, Haat voor niemand 

Is uw nalatenschap in orde?
verkenning, planning, vastlegging en uitvoering

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

A   Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar
T    +31 (0)6 34 39 32 88 

E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl
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heeft overigens haar regels voor ambu-
lante ondernemers veranderd, dit is 
het standplaatsbeleid. Dit houdt in dat 
zij zelf bij de gemeente een vergunning 
moeten aanvragen voor hun kiosk. De 
appartementen beslaan samen een op-
pervlakte van 1260m2. De apparte-
menten zelf zijn tussen de 100 en 150 
m2 groot, oplopend van twee naar drie 
bouwlagen. Zoals al geschreven komt 
er meer horeca. Nu zijn er The Clipper 
en de Chinees, er komt een Brasserie 
en wellicht wil in het paviljoen ook ho-
reca komen. Het WR-plein heeft een 
sterke wijkfunctie en is een ideale plek 
om even een boodschap te doen of een 
broodje te eten voor de werkenden bij 
Bronovo, ICC, NATO en TNO.

De bouw start in principe tweede helft 
2018 en zal dan ongeveer twintig 
maanden in beslag nemen. Dat wordt 

zeker afzien voor iedereen, bewoners 
en winkeliers.

Uitbrander: het parkeren. Om het 
makkelijk te maken voor het winke-
lend publiek zal de parkeergarage de 
eerste 1,5 uur gratis zijn. Daarna is 
het dus betaald. Duinzigt heeft veel 
last van parkeerders die hun auto gra-
tis neerzetten, vervolgens met de be-
nenwagen of een opvouwfiets naar 
hun werkplek vaak buiten de wijk 
gaan. Dat geeft overdag een enorme 
parkeerdruk, nu nog op het parkeer-
plein maar ook in de omringende 
straten. Een betaalde parkeergarage 
zal hopelijk enigszins helpen. En op 
een gegeven moment toch betaald 
parkeren invoeren, bijvoorbeeld al-
leen in de ochtend of na 13.00 uur, 
zou het allemaal wat makkelijker 
maken.

Conclusie: voor een Benoordenhouter 
is dit plan toch wel het ultieme polder-
model. WPRI heeft  geprobeerd zoveel 
mogelijk te luisteren naar de bewoners 
en winkeliers, plannen werden her-
haaldelijk weer aangepast. Niettemin 
blijft er verzet bij een aantal buurtbe-
woners. Natuurlijk is het niet leuk 
wanneer je altijd vrij uitzicht hebt 
gehad, tot aan de Amerikaanse kerk, 
dat er appartementen komen. Ook niet 
leuk om twintig maanden in de verbou-
wing te zitten. Maar, uiteindelijk zal er 
een mooi plein komen, met diverse 
winkels, meer horeca, waar we niet 
even snel boodschappen doen. Waar 
wij de tijd gaan nemen om te winkelen 
en een kop koffie te drinken.

Willemien de Vlieger-Moll
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.sa�ergroep.nl

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

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

GEMIDDELD
DE KORTSTE
VERKOOPTIJD
IN DE REGIO*

HUIS IN DE 
VERKOOP?
KIES DE 
MAKELAAR 
MET DE BESTE 
CIJFERS.
Uw huis verkopen? U doet uw woning het liefst 
zo snel mogelijk van de hand. En u wilt tóch zo min 
mogelijk in prijs zakken. Een combinatie die Burger 
Van Leeuwen als geen ander beheerst. Dat blijkt wel 
uit onze verkoopcijfers. Ons kantoor realiseert 
gemiddeld de kortste verkooptijd én de hoogste 
verkoopprijs in uw wijk. Gegarandeerd. Omdat 
wij uw buurt door en door kennen en, samen met u, 
de beste verkooptactiek bepalen. Bent u al verkocht?

STEVINSTRAAT 157, 2587 ED DEN HAAG
070 - 350 23 04 • INFO@BVL.NL • WWW.BVL.NL * Bron: NVM concurrentiecijfers november 2016
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Beste wijkgenoten,

In de afgelopen edities van het wijkblad 
hebben wij al meerdere malen aan-
dacht gegeven aan het aankomende 
lustrumfeest ter ere van het veertigja-
rig bestaan van de Wijkvereniging. Dit 
feest zal plaatsvinden op zaterdag 17 
juni 2017 op de oprijlaan van het door 
ons allen geliefde park Clingendael. Op 
deze dag wordt een lustrum-zeepkis-
tenrace gehouden! Bedenk nu alvast 
welke bijzondere zeepkist gemaakt kan 
worden. Het complete programma 
volgt in het volgende wijkblad. Wel 
kunnen wij nu al melden dat de middag 
gevuld zal zijn met spelletjes, een kleine 

hardloopwedstrijd, muziek, een echte 
Franse markt en deze middag zal gelei-
delijk overgaan een in heerlijke zomer-
avond met voldoende eten, drinken en 
een muzikaal avondprogramma! Het 
belooft een vrolijke dag te worden voor 
jong en oud, geheel in de Franse stijl.

Wij hebben er veel zin in en hopen u 
allen in grote getallen te zien op zater-
dag 17 juni 2017!

De Lustrumcommissie

Onze wijk
Inleverdag van spullen voor statushouders groot succes
Op zaterdag 17 december jl. was het 
een drukte van jewelste op het plein 
van het voormalig Aloysius College. 
Veel Benoordenhouters,  nog meer 
spullen en een paar nieuwe bewoners. 
Het leek wel of het hele Benoorden-
hout huisraad, televisies, magnetrons , 
ovens en fornuizen had opgespaard 
speciaal voor deze dag. 

Een flink aantal wijkgenoten was de 
hele dag in de touw om spullen uit de 
auto’s het pand in te helpen sjouwen en 
om diezelfde spullen vervolgens ’s mid-
dags weer naar buiten te tillen, samen 
met de nieuwe bewoners, de trap op 
naar de appartementen van de nieuwe 
bewoners.  
 
Bijgaande foto’s geven een indruk van 
het talloze speelgoed, huishoudelijke 
spullen en keukengerei, bedden en 
beddengoed, kastjes, fietsen enz.  die 
per auto of fiets werden gebracht, als-
mede het enthousiaste gesjouw ermee. 
Verschillende statushouders liepen blij 

met allerlei spullen naar hun nieuwe 
woning die inderdaad tot dat moment 
nog volledig leeg waren. Onze spullen 
waren meer dan welkom.  Voor de 
kleine kinderen was het heerlijk uit zo-
veel speelgoed te kunnen kiezen.
 
Wat niet nodig is gaat naar andere 
woonlocaties voor statushouders. Hebt 
u nog spullen over? Die zijn nog altijd 
welkom. Wilt u spullen afstaan? Bel 06 
33 21 05 57 of e-mail naar statushou-
dersdenhaag@gmail.com om een af-
spraak te maken om de spullen bij de 
oude RAC-hallen af te leveren. Kent u 
iemand die nog spullen nodig heeft? 
Die kunnen in de oude RAC- hallen te-
recht wederom na het maken van een 
afspraak.
 
Hartverwarmend, deze respons uit 
onze wijk!

Daniella Gidaly en
Pieter de Savornin Lohman
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EXPERIENCE THE DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax  +31 (0)70 3 244 002

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

Leembruggen
Onno de With Bob van Deelen Marianne de 

Bruijn

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
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‘Die meneer was stokdoof, maar zijn 
ogen deden het nog goed: ik heb extra 
veel rode besjes in zijn kerststukje 
gestopt.’ 

‘Door de ramen zag ik een luidruch-
tige groep leerlingen aan komen stor-
men, maar eenmaal hier bij ons bin-
nen gedroegen ze zich keurig en 
hebben ze honderduit verteld.’ 

Onze prachtige wijk het Benoorden-
hout ‘herbergt’ zowel veel kinderen als 
veel ouderen. We hebben maar liefst 
vijf basisscholen en vijf verzorgings-
huizen. Toen ik mij dat een aantal jaar 
geleden realiseerde, ontstond er direct 
een idee. Ik wilde die twee bij elkaar 
brengen. Ik wilde dat jong en oud el-
kaar zouden ontmoeten, om van elkaar 
te leren, voor elkaar te zorgen, ervarin-
gen met elkaar te delen. Ik heb daarom 
het initiatief ‘Jong ontmoet Oud‘ gelan-
ceerd. Het doel van het project is om 
kinderen en ouderen door middel van 
laagdrempelige activiteiten dichter bij 
elkaar te brengen. Door iedere basis-
school een verzorgingstehuis te laten 

adopteren kan er een duurzame en 
vertrouwde relatie tussen kind en ou-
deren worden opgebouwd. Die relatie 
is voor beiden goud waard, zo blijkt uit 
ervaring van schoolvereniging Wolters 
die als eerste het initiatief heeft geno-
men en het verzorgingstehuis Florence 
heeft geadopteerd. Iedere maand be-
zoekt een groep leerlingen de bewo-
ners van Florence. Rondom een activi-
teit die vaak is afgestemd op de leeftijd 
van de kinderen, ontmoeten jong en 
oud elkaar. Zo worden er kerststukjes 
gemaakt, levensportretten geschreven, 

interviews afgenomen en paaseieren 
versierd. Het zijn keer op keer bijzon-
dere ontmoetingen voor beide ‘par-
tijen’. Door scholen en tehuizen aan el-
kaar te koppelen, krijgen beiden een 
belangrijke verbindende en daarmee 
sociale rol in onze wijk. ‘Jong ontmoet 
Oud’ zorgt voor meer cement tussen 
generaties en is daarmee een dankbaar 
project. 

Ockje Tellegen

Op het moment dat ik dit schrijf, is het 
nieuwe jaar net begonnen en hebben 
we de eerste excursie van 2017 al ach-
ter de rug (de tentoonstelling De 
Boeddha in het Tropenmusuem, 
Amsterdam). Bij de erg gezellige kerst-
lunch (eigenlijk een diner in lunchtijd) 
hebben we kort teruggeblikt op de vele 
activiteiten van de CCB in 2016. Het 
bleken er 56 te zijn: 8 lunches, 7 di-
ners, 13 lezingen en 20 excursies. 

Wij hopen ook dit jaar weer zoveel ac-
tiviteiten te organiseren: in ‘t 
Benoordenhuis (lezingen), lunches en 
diners op diverse locaties in de wijk, 
per bus naar vele bijzondere tentoon-
stellingen in het land of bijvoorbeeld 
een rondvaart in de omgeving. Elke 
even maand sturen wij de leden en do-
nateurs van de CCB een nieuwsbrief, 
waarin alle activiteiten van de ko-
mende twee maanden gedetailleerd 
zijn beschreven. Ik vermeld hier alleen 

kort enkele van de nabije activiteiten. 
Op 23 februari houdt Monique van 
Veen, archeoloog bij de gemeente Den 
Haag, een lezing over de archeologie 
van ’Het grafelijke en stadhouderlijke 
hof Den Haag’ (het Binnenhof). Eind 
maart licht Rein-Jan Hoekstra ons over 
kabinetsformaties voor. Hij is bij vele 
kabinetsformaties in verschillende rol-
len nauw betrokken geweest. Hij geeft 
zijn lezing kort na de Tweede 
Kamerverkiezingen, dus op een heel 
actueel moment. Eveneens nabij is een 
excursie naar de Rodin-tentoonstelling 
in het mooie Groninger Museum. 

Onze nieuwsbrief is niet alleen op pa-
pier beschikbaar, maar staat steeds 
ook op de website van de Wijk-
vereniging (www.wvbn.nl). Als u die 
website hebt geopend, klik dan op het 
tabblad ‘Wijkvereniging’ en vervolgens 
onder het kopje ‘ContactClub 
Benoordenhout’ op ‘nieuwsbrief ’. Aan 

de activiteiten van de CCB kunnen al-
leen CCB-leden en CCB-donateurs deel-
nemen. Alleen voor de lezingen geldt 
dat daaraan ook anderen kunnen deel-
nemen, tegen betaling van € 5,- per 
lezing. 

Lidmaatschap of donateurschap van 
de CCB
U kunt alleen lid van de CCB worden 
als u in het Benoordenhout woont. 
Woont u daar niet, dan kunt u wel CCB-
donateur worden. Wilt u lid of dona-
teur worden, dan kunt u zich aanmel-
den bij Rinia de Bruin (rinia.db@
zonnet.nl of tel. 070-3282477); u kunt 
zich ook aanmelden op de website van 
de Wijkvereniging (www.wvbn.nl) 
onder ‘Contact’. 

Jan van Kreveld, tel: 06-47 78 71 09, 
jh.vankreveld@ziggo.nl                           

Jong ontmoet oud

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
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Ook bij Paluco...

* Take away

* Private dining vanaf 15 personen

* Borrels en recepties op aanvraag

* Catering

Elke dag van 9 - 11 uur kof�ie + gebak €4,95

Paul Gabriëlstraat 62 | 2596 VG | Den Haag 
      070-2054697 | www.paluco.nl

  pastry     lunch        coffee

Florence Thuis
in Haagse Hout
Advies, ondersteuning én zorg

Florence Thuis in Haagse Hout, 070 - 41 31 000, 
E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag   gesloten

dinsdag t/m vrijdag   9 - 17 uur
zaterdag   8 - 13 uur

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

070 312 43 90

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

van Hoytemastraat 105
telefoon 070 24 85 17
www.woudtdamesmode.nlWOUDT

     een   nieuw     jaar...     
de voorjaarscollectie is binnen!

	
	
	 	
	 	
	
	

				Exclusieve	kwaliteit	met	persoonlijke	aandacht	
	
	
	

																									Meer	informatie:		 	 																			Volg	ons	op:	
	
																									www.vanhoytemastraat.com	 	
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Zoals velen zaterdag 17 december zelf 
hebben kunnen zien zijn onze nieuwe 
wijkbewoners bezig in te trekken.

De situatie begin januari 2017
Er zijn elf appartementen verspreid 
over twee verdiepingen. De adressen 
zijn Waalsdorperweg 5, 5a, 5b, 5c 5d 
en 7, 7a, 7b, 7c en 7d. De appartemen-
ten zijn te bereiken via het bruggetje 
op de Waalsdorperweg. Op één na 
heeft ieder appartement nu minstens 
een bewoner. Omdat de appartemen-
ten helemaal kaal worden opgeleverd 
(betonnen vloer, geen meubilair, geen 
apparatuur) zie je dat meestal de man 
des huizes of de oudste broer/ zoon 
eerst komt om te klussen om de wo-
ning bewoonbaar te maken. Rond Kerst 
zagen we ook de vrouwen en (kleine) 
kinderen verschijnen. 

Samenstelling
Onze nieuwe wijkbewoners zijn een in-
teressante mix. We hebben Syriërs, 
maar ook een Palestijnse uit Syrië en 
Palestijnen uit Libië, Afghanen, waar-
onder Sikhs (een zeer kleine minder-
heid in Afghanistan) die Punjabi spre-
ken. Alleen de moeder spreekt ook 
Dari (de voertaal in Afghanistan, 
Afghaanse versie van Farsi dat ook in 

Iran wordt gesproken). De twee Sikh 
broers spreken goed Nederlands, maar 
als we ze als tolk willen inzetten naar 
de andere Afghanen toe, moeten we de 
moeder er bij halen. Die spreekt 
Punjabi en Dari. Er is een Syrische ac-
countant die vloeiend Engels spreekt 
en gelukkig regelmatig zijn overbuur-
man Abdallah helpt die nog een woord 
Nederlands of Engels spreekt. 

Activiteiten
Onze nieuwe wijkbewoners zijn nog 
druk bezig te ‘landen’; naast het be-
woonbaar maken van hun apparte-
ment en elkaar leren kennen, is dat 
onder andere zich inschrijven bij de 
gemeente en de goede taalcursus vin-
den, scholen vinden voor de kinderen, 
huisarts, tandarts, etc. 

Ondertussen heeft zich vanuit de vrij-
willigers een coördinatiecommissie ge-
vormd onder leiding van Robin de 
Jong, de opbouwwerker van de 
Duinzchtkerk.  De coördinatiecommis-
sie heeft inmiddels een bestand van 
meer dan 45 vrijwilligers. 

Zodra de nieuwe bewoners Kafka van 
zich af hebben geschud en Robin de 
vrijwilligers heeft gesproken, zullen 

we een start gaan maken met het kop-
pelen van vrijwilligers aan nieuwe be-
woners. De eerste behoefte zal zijn de 
Nederlandse officiële post doornemen 
en begrijpelijk maken.  Daarnaast 
wordt het dan natuurlijk tijd voor ge-
zamenlijke borrels, samen koken en 
eten, enz. 

Mobarak Moskee
Naast de Duinzichtkerk en de 
Paschaliskerk, heeft inmiddels ook de 
Mobarakmoskee zich gemeld om iets 
voor de vluchtelingen te organiseren.

Contact en data
De coördinatiecommissie bestaat uit 
Robin de Jong, Anja Alexander Spaans, 
Daniella Gidaly, Anita Kuiken en Kitty 
van Voorst van Beest en is bereikbaar 
via buurtplatform@outlook.com. 

Aanmelden als vrijwilliger: https://
goo.gl/forms/6PZeozAJc0n15UZP2
Leden van de coördinatiecommissie 
zijn iedere dinsdag van 11 – 13.00 te 
vinden op de eerste verdieping op de 
Waalsdorperweg. Wijkbewoners zijn 
van harte welkom om dan langs te 
komen.

Daniella Gidaly

Statushouders vervolg

Herdenking bombardement het Bezuidenhout
Het bombardement van het Bezuidenhout wordt jaarlijks op of rond 3 maart herdacht. Daarnaast is het verhaal 

verbeeld in een historische wandelroute langs dertien informatieborden die door Stichting 3 maart ’45 en 
wijkbewoners is gerealiseerd. De historische wandeling is het gehele jaar door te lopen. 

Meer informatie vindt u op www.bb45.nl.
Op zondag 5 maart 2017 vindt de jaarlijkse herdenking van het bombardement op het Bezuidenhout plaats. 

Stichting 3 maart ’45 nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn en gezamenlijk stil te staan bij deze zwarte dag in de 
geschiedenis van Den Haag. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

 
10.00 uur: herdenkingsdienst (Christus Triumfatorkerk) 

12.00 uur: kranslegging voor de slachtoffers (Juliana van Stolbergmonument) 
13.00 uur: herdenkingsconcert (Koninklijk Conservatorium) 

Voor meer informatie kunt u op www.bezuidenhout.nl/3maart45 terecht.

Halfjaarlijkse ALV van de Wijkvereniging
op 20 april 2017, in het ANWB gebouw, Wassenaarseweg 220, Den Haag. 
Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Meer informatie op www.wvbn.nl.
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Het einde van het ‘Aardgas Tijdperk’ in het Benoordenhout?

Beginnerscursus Bridge bij EHBV De Bond

Minister Kamp kondigt recentelijk het 
einde van het gastijdperk aan. Wat be-
tekent dat voor onze wijk?

De meeste van onze huizen hebben het 
einde van de kolen- en oliestook mee-
gemaakt en we gaan nu het einde van 
het aardgas meemaken, zo het zich laat 
aanzien. Allereerst een paar geruststel-
lende woorden. Voor de ’kookgekken‘ 
onder ons die graag op gas koken: dat 
kunnen we blijven doen als we dat wil-
len. Met twee of drie gasflessen per 
jaar is dat geregeld. De gasnetten zijn 
nu vijftig tot zestig jaar oud en dat ze 
vervangen worden, is met de onzekere 
toekomst voor gas niet waarschijnlijk. 
Maar hoe blijven we warm en comfor-
tabel wonen? Op de foto ziet u Michiel 
de Vlieger die er niet aan moet denken 
om op elektriciteit te moeten koken. 

Er zijn twee voor de hand liggende op-
ties:  1) alles op elektriciteit en 2) aan-
sluiting op warmtenetten. 

Beide opties vergen aanzienlijke ingre-
pen binnen en buiten de huizen. Voor 
elektriciteit is de infrastructuur er al 
en functioneert de markt zodat er leve-
rancierskeuze voor de consument is. 
Voor de tweede optie geldt dat die er 
nog niet is en zo die er komt er veel ge-
regeld moet worden. Een combinatie 
van de twee lijkt de meest waarschijn-
lijke route.

Allereerst is het goed je te realiseren 
dat onze huizen gemiddeld tien tot wel 
vijftien keer zoveel energie verbruiken 
als een gemiddeld nieuwbouwhuis! 
Een en ander hangt natuurlijk af van 
de gezinssamenstelling en persoon-
lijke voorkeuren. Om onze woonwijk 
aantrekkelijk te houden  ten opzichte 
van nieuwbouwwijken, en daarmee de 
waarde van de huizen,  zou het ver-
standig zijn het energieverbruik te 
minderen. Een reductie van vijftig pro-
cent zonder comfortverlies is goed 
mogelijk en is al aangetoond in zoge-
naamde voorbeeldhuizen. Een door-
dacht isolatieplan met respect voor de 
architectuur en vooral ook het be-

schermd stadsgezicht kan direct wor-
den uitgevoerd, betaalt zich snel terug 
en geeft meer wooncomfort. 

Het meest ingrijpende voor onze huizen 
is dat de vertrouwde ouderwetse ijzeren 
radiator niet goed geschikt is voor ver-
warming op basis van elektriciteit en 
evenmin op basis van de te verwachten 
vormen van warmtenetten.  De hoge 
temperaturen waarop de verwarming 
nu werkt, waren efficiënt voor relatief 
goedkope vormen van fossiele energie. 
Deze zijn echter minder geschikt voor 
elektriciteit en (rest)warmte.  Lage tem-
peratuur vloer- en wandverwarming lig-
gen voor de hand en geven veel comfort. 
In een volgend artikel schrijf ik meer 
over hoe vloer- en wandverwarming 
toepasbaar en zelfs zeer aantrekkelijk 
kan zijn voor onze huizen van nu bijna 
honderd jaar oud. 

Gerd-Jan Otten
Bestuurder Stichting DuurSaam 
Benoordenhout en bewoner van een 
voorbeeld huis.

De Bond zoekt nieuwe leden
Onderzoek heeft uitgewezen dat bridge 
ontzettend veel positieve effecten heeft 
op de gezondheid. Bridge prikkelt her-
senactiviteiten hetgeen goed is om bijv. 
bij ouderen veel voorkomende vergeet-
achtigheid tegen te gaan, daarnaast is 
er een sociaal effect. 

Is bridge moeilijk?
Eenieder kan op zijn of haar eigen ni-
veau spelen, je leert elke keer bij. Als je 
eenmaal kunt bridgen, vind je het niet 
moeilijk meer en raak je al snel in de 
ban van dit mooie spel. 

Wat houdt de beginnerscursus in?
Het gaat om twaalf lessen die gegeven 
worden in Wijkcentrum Het 
Benoordenhuis. De lessen worden door 

een ervaren en erkende bridgeleraar 
gegeven. Een les duurt ca. 2,5 uur en 
zal vanaf 7 maart 2017 iedere dinsdag-
ochtend gegeven worden. Tijdens de 
les wordt op informele wijze de theorie 
behandeld, er worden opgaven ge-
maakt gevolgd door een bespreking. 

De kosten voor de cursus bedragen      
€ 75, exclusief het lesboek. De prijs van 
de cursus is bewust laag gehouden om 
geïnteresseerden aan te trekken. 

Meer informatie en aanmelden voor 
deze cursus
Dat kunt u doen op telefoonnummer 
070-3061106 of mail naar bridge@
ceon.nl.

Rectificatie
In het vorige artikel over asielzoe-
kers en statushouders, werd abusie-
velijk aangegeven dat asielzoekers 
onmiddellijk een verblijfsvergun-
ning voor onbepaalde tijd krijgen. 
De praktijk is dat praktisch alle 
asielzoekers een verblijfsvergun-
ning voor vijf jaar krijgen. Na vijf 
jaar kunnen ze een vergunning voor 
onbepaalde tijd aanvragen. Om 
daarvoor in aanmerking te komen 
moeten ze minstens hun inburge-
ringsexamen hebben behaald en 
moet de situatie in hun land van 
oorsprong nog steeds als niet veilig 
voor hen worden beoordeeld.
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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

MARTINHAIR
DAMES & HEREN KAPPERS

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

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

W E L K O M  I N  O N Z E  S A L O N

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE

Wij zijn een modern, breed georiënteerd gezondheidscentrum. 
Optimaliseer uw fysieke en mentale fitheid met onze unieke 

formule voor u op maat gemaakt!

Breitnerlaan 243-245 • 2596 GZ Den Haag • 070-3698828
info@corpusmens.nl • www.corpusmens.nl

Wat doen wij voor u?
Fysiotherapie
Fysio fitness
Personal training
Massage

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

beauty treatments & skin care
facials
eye brow treatments
visagie
manicure
cosmetic feet treatments

brands
ENVIRON skin care
MARIA GALLAND
JANE IREDALE skin care make-up
CND shellac

Van Hoytemast raat  102 I  Den Haag I  070 324 88 44
info@puresbcosmet ics.n l  I  www.puresbcosmet ics.n l

Onze massages:

sportmassage • rug, nek, schoudermassage 

thai yoga massage • aroma olie massage

thaise voetrefl ex massage • hot stone massage

kruidenstempel massage • zwangerschapsmassage

Benoordenhoutseweg 23

Tel. 06 - 1888 54 65 

info@lilawadee.nl

Kijk voor meer informatie op www.lilawadee.nl

Onderhoud van je lichaam!

AKER UITVAARTEN
onderscheidend, persoonlijk, stijlvol

Ilona Molhuysen
06 24 61 12 00

Simone Remmen
06 55 70 66 15

www.akeruitvaarten.nl
Plein 2, 2242 KB Wassenaar

Overlijden melden? 
Bel 24 uur per dag 

088-788 0 788
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Spreekuur wijkagent Benoordenhout 
Peter Hoogeveen

Verdacht gedrag, altijd de politie bellen!

De wijkagent houdt iedere twee weken 
spreekuur bij Evita Lokaal. Tijdens het 
spreekuur kunt u terecht met al uw vra-
gen over veiligheid en leefbaarheid. 
Denkt u bijvoorbeeld aan preventie tips 
en adviezen, of heeft u zelf ideeën om 
het Benoordenhout veiliger te maken? 
U bent van harte welkom op de data 28 
februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april 
2017, tussen 14.00 en 15.00 uur.

Klopt dat wel?
U ziet iemand in uw buurt die met veel 
belangstelling bij verschillende huizen 
naar binnen kijkt. Die persoon loopt 
even weg, komt weer terug, maakt een 
rondje om het huis. Een beetje raar, 
maar misschien is het wel gewoon een 
schilder die een offerte wil maken?
 
Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers 
kunnen professioneel en georgani-
seerd bezig zijn, maar het kunnen ook 
jongens en meisjes uit uw eigen buurt 
zijn die inbreken. U kunt het beste let-
ten op het gedrag van personen die in 
uw buurt lopen. U weet zelf wat nor-
maal is in uw wijk. U weet wanneer er 
bekende of onbekende mensen langs-
lopen. Welke routes normaal gespro-
ken gereden en gefietst worden. 
Plekken waar het logisch is om stil te 
staan of waar je juist doorloopt. 
Afwijkend gedrag kan betekenen dat er 
een inbreker op onderzoek uit is. 

Ook al twijfelt u, bel de politie op 
112. Want de politie komt  liever een 
keer teveel dan te weinig. Dankzij 
uw tip kan de politie inbraken voor-
komen. Wist u dat de politie 80% 
van de woninginbraken oplost dank-
zij oplettendheid van buren.

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) 
voor als zij gaan inbreken. Zij selecte-
ren een huis, schatten in hoe makkelijk 
het is binnen te kunnen komen en be-
kijken van buitenaf wat er binnen alle-
maal als buit voor het grijpen ligt. Ook 
schatten zij in hoe snel ze kunnen weg-
komen en of buurtbewoners opletten. 
Dus lopen ze speurend rond, lopen 
meerdere malen dezelfde route, kijken 
bij huizen naar binnen, bellen aan, voe-
len aan deuren of ramen, lopen om hui-
zen heen en verstoppen soms gereed-
schap of een hard voorwerp zoals een 
steen. Wist u dat het in sommige geval-
len zelfs strafbaar is om voorberei-
dende handelingen uit te voeren? 
 
Wat kunt u zelf doen?
Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes 
tegen de deur, papiertjes tussen de 
deur of een foldertje dat dagenlang uit 
de bus blijft steken. Dat zijn aanwijzin-

gen die inbrekers mogelijk achterlaten 
om te bepalen of iemand al dan niet 
thuis is.

Ziet u een verdacht persoon, spreek 
hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt 
of hulp nodig heeft. Is degene inder-
daad zich aan het voorbereiden op een 
inbraak, dan zal die persoon zich mo-
gelijk bedenken nu hij zich betrapt 
voelt. 

Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft 
door wat en wie u ziet en de politie 
kan dan dankzij uw melding mis-
schien een inbraak voorkomen.  

Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de 
perso(o)n(en) die u heeft gezien. 
Schrijf op wat u zag:  de lengte, pos-
tuur, schatting van de leeftijd, haar-
kleur, kapsel, kleding, tas of rugzak 
(kleur en soort), opvallende kenmer-
ken zoals tatoeage of litteken, welk 
vervoermiddel? (merk, model, kleur en 
kenteken).  
 
De politie komt liever een keer voor 
niets dan een keer te weinig!

Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag 112
Voor doven en slechthorenden  0900-8112
Geen spoed  0900-8844
Voor doven en slechthorenden  0900-1844

Hulp en 
informatie 
via internet

www.politie.nl

De officiële website van de 
Nederlandse politie met informa-

tie over de organisatie, nieuws, 
politiebureaus, wijkagenten, op-

sporing en tips.

www.politiekeurmerk.nl

www.meldmisdaadanoniem.nl

www.slachtofferhulp.nl
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Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy

KEUKENKENNERS

Westvlietweg 95 - Leidschendam (gem. Den Haag)

www.vanvlietkeukens.nl
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Nieuwe data computercursussen 
bibliotheek Haagse Hout

Bibliotheek Haagse Hout biedt ver-
schillende cursussen aan om handiger 
te worden met de computer of op de 
tablet. De cursustijden zijn op woens-
dagochtend van 9.00 – 11.00 uur. 
Hieronder een overzicht met nieuwe 
data.

Tablet, een vervolg
22 februari en 1 maart
 
Voor wie aan de basis wil beginnen
De computer, een eerste kennismaking
8 en 15 maart

Internet, een eerste kennismaking
29 maart en 5 april 

Meer informatie over de inhoud van de 
cursussen en de prijzen (bijvoorbeeld 
de aantrekkelijke korting bij een les-
traject) kunt u vinden op www.biblio-
theekdenhaag.nl of bel of mail ons. 

U bent van harte welkom!
Inschrijven en meer informatie aan de 
balie.

Bibliotheek Haagse Hout
Theresiastraat 195
2593 AJ Den Haag
Tel: 070 353 7550
haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl 
  

 

Repareer Café Haagse Hout
Elke laatste zaterdag van de maand* 
van 10.00 tot 14.00 uur, in de kelder 
van het gebouw van Florence in 
Mariahoeve, Hofzichtlaan 115, 2594 XZ 
Den Haag. Gratis parkeren.

U kunt bij ons terecht voor het ter re-
paratie aanbieden van gebruiksvoor-
werpen zoals: huishoudelijke appara-
ten,  rijwielen en kinderspeelgoed. 

De reparaties worden gratis uitgevoerd 
door handige, enthousiaste vrijwilligers. 
Voor meer informatie of overleg: repa-
reercafegrondslag@gmail.com.

PS wij programmeren geen computers 
of smartphones en komen niet aan 
huis. Reparaties zijn voor risico van 
inbrenger.
*behalve augustus en december.

Stichting DuurSaam Benoordenhout is 
inmiddels vijf jaar actief in de wijk. 
Josee van Eijndhoven (voorzitter), 
Gerd-Jan Otten (medeoprichter en ex-
voorzitter), Tom van Sante en Ageeth 
van den Heuvel vormen samen het be-
stuur. DuurSaam Benoordenhout sti-
muleert het verduurzamen van de wijk.

In de loop van de jaren zijn een aantal 
projecten uitgevoerd en er zijn succes-
volle energie café’s georganiseerd. Op 
dit moment heeft de stichting tijdelijk 
een e-Golf in beheer. Deze volledig 
elektrische auto is nog tot en met juli 
2017 te huur via de stichting (mail: 
gjo@carbonmatters.nl).

Om DuurSaam Benoordenhout beken-
der te maken in de wijk publiceert het 
bestuur in februari een nieuwe en    
verbeterde website. Tevens organi-
seert zij op 13 mei 2017 een Duurzaam 
Evenement. Noteert u alvast deze datum 
in uw agenda!

Op de nieuwe website zijn filmportret-
ten te vinden van wijkbewoners die 
duurzame maatregelen hebben getrof-
fen. De site helpt wijkgenoten op weg 
met interessante informatie en rele-
vante links.
In de komende maanden zullen meer 
ambassadeurs voor duurzaamheid op 
de site te vinden zijn. Zij zijn bereid er-

varing en kennis met wijkgenoten te 
delen, want we willen niet allemaal op-
nieuw het wiel uitvinden.

Bezoek de website en maak er gebruik 
van; het is ook in het belang van onze 
nakomelingen.

DuurSaam Benoordenhout verwelkomt 
graag mensen die meedenken en 
meedoen!

Website:
www.duursaambenoordenhout.nl
Mail: duursaambnh@gmail.com
Facebook: DuurSaam Benoordenhou
LinkedIn: Duursaam Benoordenhout

Evenement DuurSaam Benoordenhout, 13 mei 2017

Haags kamerkoor 
zoekt 

(project)leden

Het Haags Renaissance Kamerkoor 
repeteert momenteel een pro-
gramma met temperamentvolle 
Spaanse liederen uit de 16e en 20e 
eeuw. Oude en nieuwe muziek dus, 
waarvan het concert dit najaar zal 
plaatsvinden. Het kamerkoor heeft 
ruimte voor (project)leden. Zeker 
alten en tenoren zijn welkom. Het 
koor oefent op woensdagen vanaf 
20.00 uur in de Noorderkerk, 2e 
Schuytstraat 11 in Den Haag. Kom 
langs op woensdagavond of bel 
Marijke van den Broek 06 197 672 
51 voor meer info.
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Geldig t/m ??????. Niet 
geldig i.c.m. andere acties. Vraag 
in de winkel naar de deelnemende 

merken en actievoorwaarden.

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen 
• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 
• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 

MOOI MEEGENOMEN

NU 20%
KORTING
OP RAAMDECORATIE

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl
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International Corner
What’s the difference?
www.denhaag.nl and www.denhaag.com

Denhaag.nl  is run entirely by the mu-
nicipality and is mostly to provide per-
tinent information for all its residents. 
At the bottom of the home page you 
can opt for Dutch, English or French.  
The overview in English includes: 
Products and Services, News and 
Events, Getting there and around, 
Relocation and Settling, Education and 
Childcare, Health, Nature and 
Environment, International The Hague, 
Introducing The Hague, Leisure and of 
course just the Municipality of The 
Hague, which gives useful facts about 
the city and the government structure. 
In other words, a wealth of informa-
tion is hidden behind these topics, 
such as City News, a Community 
Calendar, info and regulations for own-
ers of dogs, sustainability, speeches of 
the mayor, healthcare, trash collection 
info, history of the city, and leisure ac-
tivities to mention just a few.

The Hague International Centre – loca-
ted inside the main city hall downtown 
– was set up to assist European Union 
citizens, highly-skilled migrants from 
outside the EU and scientific research-
ers working for companies, which have 
been authorized by the Immigration 
Service as an official sponsor, as well as 
diplomats and consular staff.   This 
centre has its own website (www.the-
hagueinternationalcentre.nl) where 
the international reader will find de-
tailed information on relocating to The 
Hague area.

Denhaag.com, on the other hand,  is 
maintained by Den Haag Marketing, 
whose purpose is to promote the city 
both here and abroad.  While the web-
site is geared towards tourism, it also 
informs the residents on activities and 
special events happening in the city 
and surrounding areas.  To help tou-
rists and internationals living in The 
Hague, the site is in five languages: 
Dutch, English, German, French and 
Japanese (and one dialect: ‘Haags’).  
Looking at the website recently, I dis-
covered two new things about the city 
that I hadn’t heard about.  One is 
Europe’s largest rooftop farm, the 
UF002 De Schilde, located on the 
Televisiestraat 2U.  Developed in 2016, 
the Urban Farmers offer several differ-
ent tours of the farm/greenhouse. For 
more details, go to www.urbanfarmers.nl. 

And for the family – or maybe just the 
kids or grandkids, Planet Jump, is sup-
posed to be the place to be.  Opened re-
cently in the old church on Stad-
houdersplantsoen, across the street 
from the Museon and the IMAX  theater,  
it is an indoor arena with 32 trampoline 
fields, a 28 meter long runway, and walls 
made of trampoline material. While you 
can just enter and pay for one hour of 
‘jumping’, their website (www.planet-
jump.nl) lists  many suggestions for par-
ties, for both old and young!

For a panoramic view of the sea and 
the beach and the Hague skyline, don’t 

forget the new Ferris Wheel at the end 
of the Scheveningen Pier.  It is over 40 
meters high and has 36 closed gondo-
las with heat control.

And in keeping with the article on 
‘volkstuinen’ in this issue, I urge you to 
also visit the website of the Hague 
branch of the Instituut voor Natuur-
educatie en Duurzaamheid (The Hague 
Institute for Nature Education and 
Sustainability): www.ivndenhaag.nl.  
While the site is only in Dutch, it has 
information on (guided) nature walks 
and workshops through all the natural 
parks and woods in the surrounding 
areas.

Needless to say, denhaag.com also fea-
tures restaurants and shopping oppor-
tunities, such as the best all-year round 
sidewalk cafes, The Hague Hoftramm 
restaurant, and the highest restaurant 
in the Netherlands. For shopping, even 
Benoordenhout’s Van Hoytemastraat 
has a page of its own (denhaag.com/
en/location/50095/
van-hoytemastraat). 

Time to close this article, but rest assu-
red - I will continually be roaming 
through these websites to discover 
what is new in The Hague; the largest 
village in the world.  (the answer to 
why it is called that can be found on 
these websites!)

Georgia Regnault

foto Frank van der Leer
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Kin	San	Tai	Chi		
Open	Dag	en	proeflessen! 

	

	-	Chinese	bewegingskunst	voor	jong	en	oud	-		
	

Den	Haag/Benoordenhout	
Gymzaal	Oranje	Nassauschool,	Weissenbruchstraat	119:	

	
Loop	binnen	bij	de	gratis		

Open	Dag	op	zaterdag	18	maart	
12.00-16.00	uur	

	

Of	kom	naar	een	gratis		

Proefles:	
Woensdag	1	of	8	maart	

19.00-20.00	uur	
	

Ook	lessen	in	Wassenaar,	zie		

www.kinsantaichi.nl	
	

Aanmelden	voor	proefles	hoeft	niet,	mag	wel:	Hanneke	Verduyn	
Tel.	06	44570694/E-mail:	j.m.verduyn@planet.nl	

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   11:06Upcoming activities
SATURDAY, MAY 13

Guided Tour of Clingendael

SATURDAY, JUNE 17
Wijkvereniging Benoordenhout celebrates its ‘lustrum’ (40 years old) with an all-day long fair 

in Clingendael, including the traditional soapbox derby and various food trucks. 

SATURDAY, SEPTEMBER 17
North meets South – Guided tour of The Hague Woods (with an emphasis on World War II history) 

for residents of the Bezuidenhout as well as the Benoordenhout. 
Look for details on these three activities in future issues of this magazine, but for now 

S A V E  T H E  D A T E S
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Volkstuinen - Allotment Gardens
Even since living here in the 
Netherlands I have been interested in 
the concept of ‘Volkstuinen’; called in 
Great Britain ‘allotment gardens’ and 
in North America ‘community gardens’.  
Ranging in size from a few square me-
ters to over 200, these gardens provide 
a means for individuals and families to 
grow their own vegetables and flowers 
as well as serve in the present day to 
be used for recreational purposes.

The first ones appeared in Holland in 
1838 and were primarily for working 
class families.  They were governed by 
the cities where they were located, but 
in the beginning of the 20th century – 
around World War I – the users of the 
gardens wanted to have autonomy.  
This led to the formation in 1928 of the 
AVVN - the Association of ‘Volkstuinen’, 
and each group of gardens formed it is 
its  own governing society.  

Some years ago, many of these allot-
ment complexes were threatened by 
the increasing number of housing pro-
jects, but luckily today they are being 
promoted as a healthy activity and 
have become essential habitats for 
wildlife.  Close to the Benoordenhout is 
the garden ‘Eigen Arbeid’ on the 
Zijdeweg (Wassenaar), just behind the 
Van der Valk hotel, and in the 
Bezuidenhout/Mariahoeve there are 
two.  In the past the park Clingendael 
had a ‘volkstuin’, governed by the city, 
but it became privatized some years 
back, so is not open to the public 
anymore.

Although the United States also has so-
called community gardens, they can 
range from the Dutch type of ‘volks-
tuin’ to for the most part urban parks, 
such as the Clinton Community Garden 
in the middle of Manhattan and the 
Peralta Garden in Berkeley, California. 
This type was created to be gathering 
places for neighbors and showcases for 
art and ecological awareness, with 
food production cherished, but seen as 
one part of a much larger vision 
(source: Wikipedia). Most of the 
European type of allotment gardens in 
the USA started during World War II as 

‘victory gardens’.  Some are also wor-
ked more as community farms with no 
individual plots, looking more like 
urban farms.

To learn the personal side of owning a 
‘volkstuin’, I talked with one of the 
Expat Committee members Marja van 
Loopik.  She and her husband, Adri, 
have had a large 250m2 one close to 
the Escamp area of the city for about 
the last six years. The procedure for 
obtaining one was that they had to buy 
the house/shed and they rent the plot 
from the municipality. In Marja’s words 
herself:  ‘My husband and I started ha-
ving an allotment by chance, having 
been invited by a friend to her garden. 
The adjacent one happened to be va-
cant and we immediately fell in love 
with it. It was a neglected and over-
grown jungle. After years of digging, 
cutting, clipping, weeding, planting etc. 
a little paradise with flower borders, a 

pond, fruit trees and a small vegetable 
patch (about 20% of the area) has been 
created. We also have a small green-
house and kitchen shed to house 
supplies.’

‘After some years we are now able to 
harvest all kinds of tomatoes, green 
and purple beans, Borlotti beans, zuc-
chini, Uchikura pumpkins, chard, cu-
cumber, paksoi, apples, pears, black-
berries, red currents, raspberries and 
strawberries. Most of it we eat directly 
and the surplus is frozen or made into 
compote. Since we have this allotment 
we feel no need any more to spend the 
summer abroad. We travel outside the 
growing season now.’

I hope when the growing season has 
begun that I can one day visit Marja 
and Adri’s jewel.

Georgia Regnault

Adri and Marja in their Garden of Eden

BENOORDENHOUT 2017-1.indd   27 14-02-17   15:42



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 201728

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoogwaardig vakwerk, dat gepaard gaat 

met een uitstekende service op basis van jarenlange praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots 

voor ons vak. Heeft u twijfels over de huidige toestand van uw woning? Vraag dan naar onze gratis bouwkundige taxatie.

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BENOORDENHOUT

In onze winkel treft u een breed scala aan gezondheidsprodukten, 
zoals:
• natuurvoeding, noten, zuidvruchten
• dieetvoeding (voor o.a. glutenvrij)
• homeopathie, vitamines, mineralen & voedingssupplementen
• natuurlijke cosmetica en lichaamsverzorgingsartikelen

Onze medewerkers beschikken allen over een goede opleiding 
en hebben jarenlang ervaring op het gebied van gezondheids-
produkten. Wij staan voor u klaar voor het beste advies.

Een greep uit onze merken:
Solgar, Orthica, Puro, NOW, It’s Pure, Bloem, VSM, Vogel, Weleda, 
Dr. Hauschka, Alviana en uiteraard onze eigen merken.

                 GezondheidsWinkel Ros

Gezondheidswinkel Ros
Van Hoytemastraat 74

2596 ET Den Haag
tel. (070) 41 26 881

G&W_adv185x80mm_hr.pdf   1   20-10-16   15:25

	

Ons	brood	en	banket	is	nu	ook	te	verkrijgen	aan	de	
Weissenbruchstraat	150	

(in	het	voormalige	pand	van	Bakkerij	Vos)	
Brood,	banket,	Haagsche	specialiteiten,		
Taarten	en	coffee	to	go!	Pinnen?	Ja	Graag!	
Weissenbruchstraat	150		
Tel.	070-324	82	32	www.bakkerijhessing.nl	

Bakkerij	Hessing	in	het	Benoordenhout	
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Interview
Adriaan Kaland en Pauline Kuipers
Een aantal eeuwen geleden konden ar-
meren in de samenleving niet rekenen 
op (financiële en morele) steun van de 
overheid. Op deze ‘leemte’ sprongen 
kerken in door onder meer de oprich-
ting van diaconieën. Den Haag kent een 
dergelijke diaconie sinds 1575 en be-
staat anno 2017 nog altijd; thans onder 
de naam ‘Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG)’. 
Sinds de overheid vanaf het midden 
van de vorige eeuw sociale voorzienin-
gen ging aanbieden aan daartoe be-
hoeftigen, is de rol van de Haagse dia-
conie licht verschoven. Maar om te 
zeggen dat deze van geringer belang 
is? ‘Wij reageren constant op wat er in 
de stad gebeurt!’

Adriaan Kaland (67) was twaalf jaar 
voorzitter van de Diaconie en heeft op 1 
januari jl. het stokje overgedragen aan 
Pauline Kuipers (46). Een aantal zaken 
hebben zij gemeen: beiden zijn jurist, 
beiden wonen al bijna twee decennia in 
het Benoordenhout en allebei hebben ze 
(mede vanuit hun christelijke geloofs-
overtuiging) een natuurlijke drang om 
iets te doen voor de mensen om hen 
heen – in hun geval door het (mede) be-
sturen van de Diaconie van de PGG. ‘De 
Diaconie is een rechtspersoon binnen de 
PGG  met een eigen vermogen ten be-
hoeve van ‘het werk voor de armen’. Dit 
vermogen zet de Diaconie in om een bij-
drage te leveren aan tal van projecten 
om behoeftigen (tijdelijk) steun te bie-
den. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld dak- 
en thuislozen, ongedocumenteerden, 
zwerfjongeren, vluchtelingen, ouderen 
en cliënten van de Voedselbank. Kortom: 
eigenlijk iedereen die het nodig heeft 
om (weer) op de been te komen. Dit ge-
beurt veelal door het geven van een so-
ciale of financiële impuls.’

Er zijn voorbeelden te over waarin de 
Diaconie, via uitvoeringsorganisatie 
STEK, goed doet. De Kinderwinkel in 
Moerwijk bijvoorbeeld, waar jongeren 
huiswerkbegeleiding kunnen krijgen, 
kinderen kunnen deelnemen aan mu-
ziekprojecten en uitstapjes in de vakan-
ties en waar tieners leren koken én be-

dienen in een voor iedereen toegankelijk 
restaurant. De straatpastor voor Haagse 
daklozen. Het Aandachtscentrum in de 
Schoolstraat. ‘Schuldhulpverlening faci-
literen wij ook. Actueel is natuurlijk de 
komst van de statushouders naar Den 
Haag, voor wie we, in samenwerking 
met andere organisaties, onder meer 
maaltijden en goederen regelen. Ook bij 
de vestiging van een aantal van hen in 
het gebouw van het voormalig Aloysius 
College is de Diaconie mede betrokken.’

Een ander Benoordenhouts project dat 
de Diaconie nauw aan het hart ligt, is 
landgoed Arendsdorp-Oostduin. ‘De 
Diaconie kocht dit na de Tweede 
Wereldoorlog van de gravin Van 
Bylandt en zette op dat terrein onder 
meer de rusthuizen Oostduin en 
Arendsdorp op. Dat paste in de ontwik-
keling van toen: van massa- naar indi-
viduele verpleging. Arendsdorp, dat in 
1972 werd geopend, was zelfs de eer-
ste serviceflat voor ouderen in de 
Randstad.’ Nog altijd is een groot deel 
van het landgoed, inclusief de daarop 
gelegen ommuurde tuin, in bezit en be-
heer van de Diaconie, deels via de 
Stichting Oostduin.

Het besturen van de Diaconie, waarvoor 
circa veertig fulltimers en zo’n duizend 
vrijwilligers vanuit STEK werkzaam zijn, 
brengt de nodige uitdagingen met zich. 

‘Er bestaat een spanningsveld met de 
gemeente: waar ligt de taak van de over-
heid en waar is het aan de Diaconie om 
iets te betekenen? Verder is het de kunst 
om steeds goed in de smiezen te houden 
wat er leeft in de stad of wat er gaat 
leven, bijvoorbeeld met de toenemende 
vergrijzing. Bestuurlijk gezien is het 
voorzitten van de Diaconie daarom 
enorm interessant.’

Voor Adriaan, die diverse andere be-
stuursposten vervult en zijn voorzitter-
schap jarenlang combineerde met 
banen als bestuursjurist, maakte de 
combinatie van charitatief en bestuur-
lijk actief zijn, dat deze functie zo be-
vredigend was. Pauline, advocaat-part-
ner bij Bird & Bird en moeder, kijkt 
mede daarom uit naar haar nieuwe po-
sitie. ‘Van jongs af aan heb ik meegekre-
gen dat je jouw talenten mag benutten 
om niet alleen het beste uit jezelf te 
halen, maar ook om mensen om je heen 
te helpen. Nu ik mijn taak als managing 
partner van mijn kantoor na zeven jaar 
aan een ander overdraag, borrelen al-
lerlei ideeën bij mij om dat als voorzit-
ter van de Diaconie te gaan doen!’

Emilie Maclaine Pont

Pauline Kuipers en Adriaan Kaland
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
jaar. Wij zijn in staat werkzaamheden 
vakkundig in een korte tijd uit te voeren. Onze 
opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coöperaties en de 
zakelijke markt.

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi
is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. Wij bieden een uitvaartverzekering en 
beschikken over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio ’s-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl
Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, ’s-Gravenhage

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651
Adv. 185 x 80 mm.indd   1 27-12-13   16:26

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
Dit pakket kunnen we sinds kort ook aanbieden aan ouderen die dichtbij 
ons woonzorgcentrum wonen.  
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn 
er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zes kleinschalige 
woongroepen. U kunt gebruik maken van een gezellig restaurant en een 
zonnige tuin. Er zijn winkels en terrasjes op loopafstand. 

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Tiende Informatiebijeenkomst ‘Dementie’
Wat als dementie in mijn leven langskomt?
Op woensdag 29 maart, van 13.30-16.30 
uur, organiseren de gezamenlijke zorg- 
en welzijnspartners en de Wijk-
vereniging Benoordenhout de tiende in-
formatiebijeenkomst. Op verzoek van 
wijkbewoners gaat de bijeenkomst over 
dementie. Wij ontvangen u graag in het 
huidige gebouw van het VCL aan de 
Oostduinlaan 50 in Den Haag.

Programma
De middag wordt geopend door prof. dr. 
Gerard Jan Blauw, internist en hoogle-
raar ouderengeneeskunde (LUMC en 
HMC Bronovo Behandeladviescentrum 
Ouderengeneeskunde). Hij neemt u mee 
in de verschillende fases van dementie. 
Aansluitend vindt een interview plaats 
met een wijkbewoner met dementie, die 
als ervaringsdeskundige praat over de-
mentie en u een beeld probeert te geven 
welke fases hij doorgaat, hoe hij nu leeft 
met dementie en hoe zijn omgeving 
hiermee omgaat. Het interview wordt 
afgenomen door Mirjam Soonius, case-
manager dementie bij Evita Zorg. Tevens 

schuiven dr. Caroline Jurgens (neuropsy-
choloog) en prof. dr. Gerard Jan Blauw 
aan. Na afloop heeft u gelegenheid voor 
het stellen van vragen.

Informeren en ontmoeten
Aansluitend bent u welkom op de in-
formatiemarkt, met voorlichting over: 
wat te doen bij een ‘niet-pluisgevoel’, 
welke zorg- en dienstverlening is er 
mogelijk, hoe blijf ik mentaal en licha-
melijk actief. De bijeenkomst is voor 
mensen in het voorstadium van de-
mentie, mensen met dementie, part-
ners, familieleden, mantelzorgers, vrij-
willigers, professionals en betrokken 
buurtbewoners. Tijdens de middag is 
er voldoende gelegenheid om te ont-
moeten en wordt er gezorgd voor kof-
fie/thee en wat lekkers.

Aan deelname zijn geen kosten verbon-
den. Voor vragen en aanmelding kunt u 
terecht bij Monica Visee, tel. 070-
3141600. Of mailen naar info@evita-
zorg.nl o.v.v. informatiebijeenkomst.

Spreekuur voor mantelzorgers
Evita Zorg heeft dit spreekuur inge-
steld om mantelzorgers de gelegenheid 
te geven hun hart te luchten en over 
belangrijke kwesties van gedachten te 
wisselen. Denk bijvoorbeeld aan het 
opnieuw organiseren van de dag en 
van het sociale leven, maar ook op de 
impact die dat heeft op uw relatie en 
netwerk. Carien van Ree, bij Evita be-
kend als consulent familierelaties en 
verlies, kan met u meekijken, handvat-
ten bieden en eventueel doorverwij-
zen. Dinsdag 14 maart 2017. Meer in-
formatie bij Evita Lokaal. 

Spreekuur Dementie
Evita Zorg start ook met een spreekuur 
voor mensen die vragen hebben over 
dementie. U krijgt op deze manier de 
gelegenheid om op een laagdrempelige 
manier uw vragen te stellen of uw zor-
gen te kunnen delen over alles wat te 
maken heeft met dementie. Mirjam 
Soonius, case manager dementie bij 
Evita Zorg, denkt met u mee. Informatie 
bij Evita Lokaal. Het spreekuur is om 
de week op dinsdagmiddag, tussen 
15.30 en 16.30 uur, beginnend op 21 
februari 2017. 

Happy Ouder borreluurtje
De dag afsluiten met wat buurtgenoten 
onder het genot van een glaasje wijn, 
bier of fris en een lekker knabbeltje. 
Iedere eerste dinsdag van de maand, 
van 16.00 tot 17.00 uur, € 4. Aanmelden 
niet nodig. 

Pan op Tafel
Een gezellige maaltijd in een gemoede-
lijke sfeer. Iedere vierde maandag van 
de maand, € 6,50. Aanmelden bij Evita 
Lokaal.

Literaire club
Houdt u van boeken en gedichten? Dan 
is dit echt iets voor u! samen met vrij-
williger Astrid bespreken de deelne-
mers een boek of gedicht. Een heerlijk 
moment met aandacht voor wat de lite-
ratuur ons allemaal kan bieden. Iedere 
laatste donderdag van de maand, kos-
ten € 5. Aanmelden bij Evita Lokaal.

Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309A, 
2597 AJ Den Haag. 
Telefoon: 070 - 3141606
www.evitalokaal.nl

Zorg in de wijk
Evita Lokaal activiteiten
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 
geen ander. Wij hebben een lange ervaring en een breed netwerk. Wij kennen onze klanten 
en weten wat ze willen. En waarom. Daarom zijn wij de beste onderhandelaars, de meest 
gedegen adviseurs en de meest empathische coaches. Omdat dat is wat ons drijft: uw 
beslissing er een te laten worden waar u nooit spijt van hebt.

070 350 70 50  |  WWW.ESTATA.NLUnique people, unique homes

Margot Koesen Ineke van Mechelen SALES  |  RENTALS  |  PROPERTY MANAGEMENTMarceline Strumphler

Een blauw wit 
yen-yen vaas.
Opgebracht

€ 11.570,-

Gevraagd: kunst en antiek
Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw waardevolle kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze 
gecerti� ceerde taxateurs.

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Lee Man-Fong 
‘Twee eenden’.

Opgebracht
€ 109.800,-

Een Tibetaanse verguld 
bronzen zittende Tara, 

16e eeuw. 
Opgebracht € 12.850,-

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  •  Telefoon 070 365 88 57  •  www.venduehuis.com

Kunst- en Antiekveiling 8 en 9 maart • Kijkdagen: 3, 5 en 6 maart 2017

VH_adv_benoordenhout_Chris_maartveiling2017.indd   1 09-01-17   13:09
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Le Quartier
Hij, Marcel de Kroes, horecaman pur 
sang en zij, Margreet van Drenth, mar-
keteer met de Hotelschool als basis, 
ontwikkelden een concept voor een 
nieuw restaurant. Ze wilden dit niet in 
de binnenstad ten uitvoer brengen, 
maar in een omgeving waar het restau-
rant meer een wijkfunctie zou krijgen. 
Een plek waar je andere wijkgenoten 
ontmoet, even een kopje koffie drinkt 
of een hapje komt eten. Die wijk werd 
het Benoordenhout , waar  Marcel zelf 
ook woont;  de plek de Van 
Hoytemastraat.

Ik heb met  Margreet  in het restaurant 
afgesproken. Toen ik binnenkwam, 
voelde ik een prettige sfeer en het was 
al lekker druk met koffie klanten en 
vroege lunches. We gingen aan de grote 
tafel achter in de zaak zitten. Het res-
taurant is gezellig ingericht met een 
variëteit aan tafeltjes, groene banken 
en mooie verlichting. Le Quartier heeft 
een beetje de Parijse uitstraling. Het 
zou, volgens de oprichters, wat je 

noemt ‘de huiskamer van de wijk’ moe-
ten worden. Het restaurant is vroeg 
open, om 9.00 uur kun  je al terecht. 

De kaart is gevarieerd en heeft een 
‘special van de dag’. Er wordt gewerkt 
met dagverse producten en de kwali-
teit van de gerechten is hoog. In ver-
band met wat aanloopproblemen heeft 
Le Quartier veel hulp gekregen van de 
winkeliers om hen heen, waar zij hen 
heel dankbaar voor zijn. Het personeel 
bestaat veelal uit jongeren uit de wijk. 
Zij worden goed opgeleid en zijn en-
thousiast aan het werk om hun gasten 
een fijne tijd te bezorgen. 

Wij wensen Marcel, Margreet en hun 
medewerkers van harte veel succes 
toe!

ELA

Susanne van Driel kennen we als 
schoonheidsspecialiste gevestigd in 
onze wijk aan de Van 
Diepenburchstraat. U hebt in het febru-
arinummer kunnen lezen dat zij al tien 
jaar als specialiste werkt op het gebied 
van huidverbetering, visagie, eyebrow 
treatments, manicure en cosmetische 
voetverzorging voor zowel vrouwen 
als mannen.

Inmiddels is zij verhuisd naar een mooi 
pand in de Hoytemastraat, waar ze 
sinds 6 oktober van dit jaar haar 
beauty shop en salon voert. De reden 
tot verhuizing was dat zij graag tussen 
andere ondernemers vertoeft. De dy-
namiek tussen de ondernemers in de 
straat werkt heel inspirerend voor 
haar. En klanten kunnen nu zonder af-
spraak binnenlopen voor een huidver-
zorgings- en make-up advies, produc-
ten, parfums en exclusieve lifestyle 
producten.

Ik werd ontvangen met een heerlijk 
kopje Limburgse thee, want, zo meldde 
ze, ‘in Limburg liggen mijn wortels’. 
Susanne heeft Facility Management ge-
studeerd en heeft een tijd als artsenbe-
zoeker voor de farmaceutische industrie 
gewerkt waarna ze dertien jaar in de uit-
zendbranche haar sporen verdiende. 
Maar uiteindelijk is zij toch gegaan voor 
haar grote passie om mensen te laten 
stralen door middel van een schoon-
heidsbehandeling waarbij zij adviezen 
geeft en professionele huidverbeterende 
behandelingen (want een huid in goede 
conditie is een gezonde en stralende 
huid). Dit alles gebeurt in een rustige, 
sfeervolle omgeving waarbij ze de cliënt 
persoonlijke aandacht geeft.  Het ver-
wennen van de cliënt staat bij Susanne 
hoog in het vaandel. Zachte huidverbete-
rende producten, warmte en ontspan-
ning zijn de kernwoorden in haar salon. 
Tegenwoordig vormt ze samen met 
Esmeralda en Stella een enthousiast 

team, beiden zijn beauty advisors en 
Stella is daarnaast ook gecertificeerd 
CND nagelstyliste.

De naam Pure SB Cosmetics staat voor 
Puur (haar werkwijze is gebaseerd 
op puurheid van zowel producten als     
behandeling)  en SB staat  voor 
Sophisticated Body care.

ELA

Wijk en winkel
Pure SB Cosmetics
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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

Eindtoetstrainingen voor leerlingen van groep 6, 7, en 8. 
Voor een goede voorbereiding en meer zelfvertrouwen! 

Start na de voorjaarsvakantie.

Eindtoetstraining

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

Stefanie Boot MSc, T: 06-20340451, E: info@afterscool.nl
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Het Haagse Bos met Malieveld en 
Koekamp kent een rijke geschiedenis, 
waarvoor men desgewenst vele eeu-
wen terug kan gaan. Niet alleen vele 
stormen bedreigden het bos – de toe-
komstige koning Willem III ontsnapte  
bij de storm in 1836 op het nippertje 
aan een vallende boom –  maar ook 
plannen om het hele bos te kappen 
voor financieel gewin. De nog steeds 
bekendste bedreiging vond plaats in 
1576 toen men het bos wilde rooien en 
verkopen. Dat ging op het nippertje 
niet door: Willem van Oranje samen 
met de Staten van Holland weigerden 
de uitvoering daarvan. Uit die tijd 
stamt de ‘Akte van Redemptie’ waarin 
werd verboden het bos te kappen. Deze 
akte is gelukkig nog steeds van kracht.

In 1811 wilde Napoleon het hele bos 
rooien om de grond te verkopen. Maar 
dat voornemen is niet uitgevoerd door-
dat de Fransen in 1813 hun biezen 
pakten. In de Tweede Wereldoorlog 
werd een zeer groot deel van het 
Haagse Bos gekapt, maar na de oorlog 
werd het bos direct weer aangeplant.

Er was één deel van het Haagse Bos dat 
al die gevaren heeft weten te door-
staan; stormen noch kapplannen had-
den er vat op: de Koekamp! Het is een 
klein lusthof, beplant met eeuwenoude 
eikenbomen, met als een constante, 
vanaf in ieder geval de vijftiende eeuw, 
d e  a a nwe z i g h e i d  va n  h e r t e n . 
Aanvankelijk als wildpark gebruikt, 
later tot vredig vermaak van de toe-

schouwers. Omstreeks 1839 werd door 
Zocher een vijver aangelegd in de 
Koekamp, met langs de buitenkant de 
mogelijkheid tot een rondwandeling 
die nog goeddeels bestaat. Het gebied 
wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 
Momenteel bevinden zich twintig dam-
herten en twintig edelherten in de 
Koekamp.

Nieuwe plannen
De gemeente Den Haag heeft besloten 
om op het Koningin Julianaplein, gren-
zend aan het Centraal Station, een 
groot L-vormig gebouw neer te zetten. 
Onder het plein komt een gigantische 
fietsenberging. Het overblijvend deel 
van het plein krijgt een groene ver-
blijfsinrichting met een nog te realise-
ren doorsteek naar de stationshal, dus 
eigenlijk zoals het was; de hoofdingang 
lag immers aan de kant van het plein. 
De gemeente wil, tezamen met 
Staatsbosbeheer, het groene plein via 
bruggen aansluiten op de Koekamp 
met een paden patroon  in de Koekamp 
zelf. Hoe de barrière Bezuidenhoutse-
weg te slechten is, is in studie.

En de herten?
Men kan rustig vaststellen dat de aan-
wezigheid van de herten op de 
Koekamp een historisch gegeven is dat 

gerespecteerd moet worden. En ja, her-
ten vragen nu eenmaal om een mini-
maal leefgebied voor begrazing, ver-
menigvuldiging en een plek om zich 
terug te trekken. Het is géén dierentuin 
noch een aangelegd hertenkamp, nee, 
het is een natuurpark!  Het is vurig te 
hopen dat bij de uitvoering van al deze 
plannen de hertenpopulatie integraal 
behouden blijft met voldoende levens-
ruimte en geen verstoring door de 
wandelaars. Tot nu toe was eeuwen-
lang  de Koekamp vrijwel onberoerd 
gebleven. Hier ligt daarom een cultu-
reel-historische verantwoordelijkheid 
voor Staatsbosbeheer en de gemeente 
Den Haag. 

Joost H. Gieskes

Groen
De Koekamp en de herten

Maquette Nieuwbouw Kon.Julianaplein en op voorgrond de Koekamp

Herten Koekamp
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Frouke de Roo

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

         Het team van stomerij Pols strijkt alles met de hand.Ook kunt u bij 
ons terecht met uw gordijnen, dekbedden, slaapzakken, lakenpakketten 
en huishoudwas.

        Our professionals all iron your laundry by hand! But we also dry 
clean your curtains, sleeping bags, linens,  comforter and your regular 
laundry. 

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:  015 - 361 09 78   

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G R O E N S P E C I A L I S T E N
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Een greep uit de vele tentoonstellin-
gen om ons heen, dichtbij in het 
Benoordenhout, in de stad of iets ver-
der weg. Het is eigenlijk niet bij te 
benen wat er allemaal aan kunst te 
zien is. Of het nu om oude kunst gaat 
of hedendaags, van alles wat u ziet 
valt te leren. 

U zult het opgemerkt hebben, ik geef 
regelmatig aandacht aan het Louis 
Couperus Museum. Dat heeft zijn rede-
nen; Jeannette van Bennekom (mana-
ger) en Frans van der Linden (mede-
werker en gastconservator) wonen in 
het Benoordenhout. Frans van der 
Linden heeft de nu lopende tentoon-
stelling gemaakt: Schilderen met woor-
den, een nieuwe kijk op de poëzie van 
Couperus. Gedurende een groot deel 
van zijn leven heeft Louis Couperus po-
ezie geschreven. Op deze tentoonstel-
ling ziet u, aan de hand van afbeeldin-
gen en beeldhouwwerk, waar de 
schrijver zijn inspiratie vandaan 
haalde. Tot 8 mei 2017. 

Het is 150 jaar geleden dat de bekende 
schilder Marius Bauer (1867-1932) 
werd geboren. Om dit feit te vieren 
worden achtereenvolgens drie ten-
toonstellingen georganiseerd. De eer-
ste vindt plaats in het Museum Jan 
Heestershuis in Schijndel en duurt tot 
en met 7 mei 2017. Rond 20 mei a.s. 
opent in het Louis Couperus Museum 
de tentoonstelling De Oriënt verkend, 

Couperus en Bauer in Algerije. 
Gastconservatoren van deze tentoon-
stelling zijn José Buschman en onder-
getekende. In november 2017 zal de 
derde tentoonstelling van het Marius 
Bauer-jaar plaatsvinden in Pulchri 
Studio. 

Rondom de Hofvijver liggen meerdere 
musea. In staccatostijl noem ik de 
musea en de tentoonstellingen. Het 
Haags Historisch Museum toont tot 9 
april a.s. Gezichten van de Gouden 
Eeuw, Portretten van Jan van 
Ravesteyn. Iets verderop ligt het 
Museum Bredius. De tentoonstelling 
Linking Pieces geeft aandacht aan de 
vraag waarom en hoe schilderijen in 
tweeën werden gedeeld. Het Museum 
De Gevangenpoort toont het span-
nende verhaal van misdaad en straf in 
voorbije tijden. Ernaast ligt de Galerij 
Prins Willem V, een verborgen juweel. 
Heerlijk om daar in alle rust tussen de 
vele schilderijen te kunnen zitten. Bijna 
aan het eind van de Hofvijver komen 
we het Mauritshuis tegen. Hier komt 
vanaf 9 maart 2017 een tentoonstelling 
met de titel Slow food, Stillevens uit de 
Gouden eeuw.

Het Muzee Scheveningen heeft de ten-
toonstelling Muzee duikt in Depot sa-
mengesteld. Ik ben sinds kort lid van 
de onderzoekscommissie van dit mu-
seum. We hebben heel wat heerlijke 
uren kunnen doorbrengen in het 

depot. Schappen met schilderijen, mi-
niatuur vissersboten, kunstnijverheid, 
visserskleding, lampen, touwen en nog 
veel meer. Het was best moeilijk hier 
een keuze uit te maken. Wij denken 
dat het is geslaagd. Neemt u een kijkje 
in de bovenzaal, dit kan tot en met 31 
maart 2017.  

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst
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Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

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

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé

Welkom bij de 
goedkoopste 

supermarkt van 
Den Haag

Theresiastraat 145, Den Haag

✓  Meer dan 80 PrijsKrakers 
per week!

✓  Vers belegde broodjes die u 
eventueel in de winkel kunt nuttigen.

✓  Verse pizza, naar wens afgebakken 
in een traditionele steenoven.

✓  Verse sushi, ter plekke bereid 
van superverse ingrediënten.

✓  Uitgebreid grillassortiment: snacks 
als kip-borrelhapjes en gehaktballetjes, 
maar ook maaltijdelementen als 
spareribs en hele kip.

✓  Verse maaltijden: 
Surinaams en Indisch. 
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De wijk der tenniskampioenen – deel 2. 
Kea Bouman was onze grootste tennis-
ster van vóór de Tweede Wereldoorlog. 
In 1927 had ze het toernooi van Roland 
Garros op haar naam geschreven en ze 
behoorde dus tot de wereldtop. Maar 
in het Benoordenhout heeft zij nooit 
gewoond. De eerste reden dat zij in 
deze column voorkomt, heeft te maken 
met haar zoon, die ingenieur was en bij 
Shell werkte. Hij woonde vele jaren in 
de Van Zaeckstraat. De tweede reden is 
dat zij de opmaat vormde naar haar 
opvolgster, die vele jaren lang het 
vaderlandse damestennis zou aanvoe-
ren: de Benoordenhoutse Madzy Rollin 
Couquerque, woonachtig in de Jan van 
Nassaustraat.

De vader van Rollin Couquerque was 
een hoge ambtenaar, die altijd gering-
schattend bleef over haar sportcarri-
ère. Ondanks zijn tegenwerking wist 
Rollin Couquerque een indrukwek-
kende erelijst op te bouwen als tennis-
kampioene én als hockeyinternational. 
Zo werd ze met HOC 14 maal lands-
kampioen en ze speelde 37 interlands 
als linksback. Haar verdedigende aard 
openbaarde zich ook in haar tennis-
wedstrijden. 
 
Dankzij de technische en tactische tips 
van Gerard Scheurleer won ze voor het 
eerst de titel in 1927. Dit was tot ont-
stentenis van Kea Bouman, die zich niet 
lang daarna uit het serieuze wedstrijd-
te nnis  zo u  ter ugtrekken .  Rol l in 
Couquerque bleef tot 1943 onafgebro-
ken de houdster van de beker – met uit-
zondering van twee jaren, toen haar 
grote concurrente en dubbelspelpart-
ner Trui Terwindt haar wist te verslaan. 
In 1947 triomfeerde ze voor de laatste 
maal in het enkelspel, maar in het 
dames dubbelspel en in de mixed wist 
ze nog tot aan 1951 een serie titels te 
vergaren. Zij was een geduldige speel-
ster die met onophoudelijke precisie de 
bal bleef retourneren. Daardoor maakte 
zij geen onuitwisbare indruk en haalde 
zij nooit de status van ‘heldin’, die ge-
zien haar geweldige sportprestaties 
wel terecht zou zijn.

Op 56-jarige leeftijd bereikte de ‘oude 
taaie’ onverwacht toch weer de finale, 
maar Mientje Vletter-Tettelaar wist 
haar – gelukkig voor het vaderlandse 
dames tennis – in twee sets te verslaan. 
Tot op zeer hoge leeftijd fietste ze elke 
dag naar haar club Leimonias om daar 
even op het muurtje te slaan en de jon-
gere spelers – vergeleken met haar was 
bijna iedereen dat – aan te moedigen.

In de zestiger jaren waren het de heren 
Willem Maris en Evert Schneider die 
namens het Benoordenhout menig 
titel in de wacht wisten te slepen. 
Maris woonde aan de Oostduinlaan. 
Hij was een vloeiende en elegante spe-
ler, die zich in 1958 voor de eerste 
maal landskampioen mocht noemen. 
In 1961 won hij zijn eerste nationale 
dubbeltitel. In het jaar daarop werd 
Maris in de finale van het enkelspel ge-
confronteerd met een opkomend broe-
kie van zestien jaar dat hij ternauwer-
nood in een bloedstollend spannende 
vijfsetter wist te verslaan. Bijna on-
middellijk daarna stopte Maris met 
tennis op topniveau. Hij wist dat hij 
het ‘broekie’ Tom Okker daarna nooit 
meer zou inhalen. Maris’ sparring 
partner was de iets jongere Evert 
Schneider, die vooral in het dubbelspel 
met zijn sluwe spel indruk wist te 
maken met een titel in 1962 samen 
met de aanvallende Jan Hajer. 

Een groot kampioene die wij nog gere-
geld kunnen tegenkomen bij de AH op 
het Willem Royaardsplein is Trudy 
Hoolboom-Groenman. Als piepjong 
meisje stond zij de even oude Tom 
Okker terzijde toen zij in 1962 geza-
menlijk hun eerste mixedtitel haalden. 
Er zouden nog vele triomfen volgen 
met een halve finaleplaats op 
Wimbledon als hoogtepunt. Hoolboom-
Groenman was een aanvallende speel-
ster met een redelijke service, maar 
met volleys die niet voor die van een 
man onder deden. Dat was haast onge-
kend voor een vrouw in die dagen. Als 
ze in de USA had geleefd, was ze een in-
ternationale beroemdheid geworden. 
Vanaf  1964 haalde ze drie singletitels 
op rij. Al op jongere leeftijd besloot zij 
haar wedstrijdracket aan de wilgen te 
hangen. Als trainster bleef zij wel ac-
tief. Meer dan twintig jaar trainde ze 
koningin Beatrix op de privé baan van 
Huis ten Bosch. Ze had het predikaat 
Koninklijk”’ kunnen aanvragen! Ze is 
nog steeds lid van de Tennis-vereniging 
De Aeronauten samen met haar vriendin 
en eveneens oud-kampioene in het dub-
belspel, wijkgenote Els Veentjer.

Theo Bollerman 
Auteur ‘Sportstad Den Haag, al eeuwen 
onverslaanbaar’.

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (X)

Trudy Groenman
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SAMEN GROEI  
  JE VOOR TWEE

2 S A M E N . N L  T H U I S  I N  K I N D E R O P V A N G

Ook in  

Benoorden- 

hout!

Wassenaarse slag Wassenaar & Zwarte pad Scheveningen

zeilkamp
surfkamp

cursus
priveles

catamaranschool.nl

Lid worden van de 
wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar 

kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. 

Wijkvereniging Benoordenhout

 

ti ting r  enoor en o t pro oot e ge ene er r ing n e wijk en 
ee t geen o er i e oe en. e sti ting ste t r e o  ter es ikking n 

wijkgenoten, tegen kosten, €150 per week. gjo r on tters.n  
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Koffie drinken en ondertussen een 
minicollege wereldeconomie krijgen. 
Dat overkwam mij in het gesprek met 
Peter de Haan, auteur van het lijvige 
boek From Keynes to Piketty, the cen-
tury that shook up economics. 

Hij vertelde dat zijn boek, naast biogra-
fieën van beroemde economen, bestaat 
uit samenvattingen van economieboe-
ken die de laatste honderd jaar zijn ge-
schreven en ertoe doen. In een achttal 
hoofdstukken worden de politieke en 
economische ontwikkelingen van de 
afgelopen eeuw uitgelegd. Wie waren 
de grote economen die die de grondbe-
ginselen van de economie verder ont-
wikkelden? Hoe werd op hun denken 
gereageerd en hoe verhoudt zich dat 
tot de wereld om hen heen op dat 
moment. 

John Maynard Keynes schreef in 1919 
The economic consequence of peace. 
Wat doet het met een land dat interna-
tionaal gezien wordt als de verliezer 
(Duitsland na de Eerste Wereldoorlog) 
en dan vervolgens hard wordt aange-
pakt met de hoge terugbetaalsommen? 
Keynes waarschuwde dat deze terug-
betalingen tot ellende zouden kunnen 
leiden. Hij heeft gelijk gekregen, op-
eenvolgend kwamen de krach, een we-
reldwijde crisis en de opmaat naar een 
tweede wereldoorlog. In 1936 publi-
ceerde Keynes een ander beroemd 
boek, The General Theory of 
Employment, Interest and Money. 
Beide boeken stonden bij vele 

(Amerikaanse) presidenten in de boe-
kenkast. Na Keynes volgden economen 
als Joseph Schumpeter, Karl Polanyi, 

John Galbraith, Tibor Scitovsky, 
Friedrich Hayek en Milton Friedman. 
Zij schreven boeken waarmee de eco-
nomen, politici en studenten meer in-
zicht en ook een handvat kregen om de 
gebeurtenissen te duiden. Het laatste 
hoofdstuk behandelt de inzichten van 
de Franse econoom Thomas Piketty die 
onderzoek deed naar de toenemende 
ongelijkheid op het gebied van inko-
men en vermogen. Zijn boek Capital in 
the 21st century kwam voort uit de in-
terpretatie van de inkomens- en ver-
mogensontwikkeling in 37 landen, 
vanaf de tijd van de Franse Revolutie. 

Het boek van Peter de Haan wordt uit-
gegeven door de bekende Britse uitge-
ver Palgrave Macmillan en heeft als 
ISBN-nummer: 978-1-137-6000-1. De 
prijs is € 135. Het boek is ook als e-
book te bestellen, per hoofdstuk zelfs 
(kijk op palgrave.com). Inmiddels heeft 
een Chinese uitgever zich gemeld en de 
rechten gekocht om het boek te laten 
vertalen in het Chinees. 

Peter de Haan is afgestudeerd macro-
econoom. Hij werkte onder andere bij 
OXFAM/NOVIB als directeur Azië en bij 
het ministerie van Buitenlandse Zaken 
op de ambassades van La Paz, Bolivia 
en Lusaka, Zambia. Sinds zijn pensio-
nering in 2011 wijdt hij zich aan het 
schrijven en het geven van lezingen. Er 
wordt alweer gewerkt aan een volgend 
boek over, u raadt het al, economie. 

Willemien de Vlieger-Moll

Boeken

Word nu voor slechts € 12,50 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen 
in de wijk, uitgenodigd worden voor bijzondere evenementen of 
zitting nemen in commissies of klankbordgroepen.

op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout 

Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12,50 over
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Huishoudelijke hulp
Mijn nette en betrouwbare hulp heeft nog tijd over 

om u te helpen in de huishouding. 
U kunt haar bereiken op haar mobiel nummer: 

0643239349 (ook als oppas).

Uw levensverhaal
Uw levensverhaal is uniek. Laat het optekenen, voor later. 

Henriette van Wermeskerken, ervaren journalist en biograaf, 
geboren en getogen Benoordenhouter, is u graag van dienst. 

Contact: www.hvws.nl.

Zingen in Benoordenhout, Bekkoord
a-capella huiskamerkoor, het 10e jaar o.l.v. Kees Schram.
Heel welkom (vooral sopraan, bas, tenor), koorervaring 

of niet, met muziekgevoel. 
(dinsdagavond, Van Diepenburchstraat 29). 

Mail: schram.kees@gmail.com 

Gesprekstherapie
Psychologe, Psychotherapeute WO, 

met veel ervaring, heeft plaats zonder wachttijd.
Voor info: 

0623118563 

Boekbinden is een fijne hobby! 
Kom het eens uitproberen bij Boekbinderij Onno Haaitsma.

Zeven lessen voor 210 euro, op de maandag- of 
woensdagmorgen.

Westeinde 301   Tel. 070 3467 261

Garageboxen
in Weissenbruchstraat te huur / 

for rent (€177 - €187 p.m.). Garages alleen voor particulier
gebruik. Ook nog enkele plekken in fietsenstalling. 

Info Atris bv, Email atris_nl@yahoo.com 
of 070-260 00 40.

In Van Hoytemastraat 85 vindt u bij Kantoorvakhandel 
Benoordenhaeghe kantoorartikelen en agenda’s/kalenders. 

Op nummer 66 bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe is 
er ruime keuze aan boeken en cadeauartikelen. 

Bestellen kan ook via www.boekhandel-denhaag.nl.

Woonatelier Horus
25% Korting op maat gemaakte vouwgordijnen

Bel, mail of kom langs voor eenvrijblijvende  offerte.
donderdag t/m zaterdag 12-00 tot 17-00 en op afspraak.

06 45424170 - Breitnerlaan 107 Benoordenhout
www.horus-atelier.nl

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 47873066

Hulp aangeboden
Bent u opzoek naar een betrouwbare en 

hardwerkende werkster. 
Mijn hulp heeft nog tijd over. U kunt haar bereiken op: 

06 161 182 61. 
Referenties zijn aanwezig

 
 

Schaakprobleem 147 
X 

ABCDEFGHY 
8-+-wq-+-mk( 
7+-+-+-zp-' 
6-+-+Q+P+& 
5+-+-vL-+K% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-snPzP-# 
2-+-zp-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Zwart was in deze stelling aan zet en speelde 1…  Dg8. Twee vragen:  A: Hoe wint wit na het 
gespeelde 1…  Dg8?  B: Hoe zou wit winnen als zwart 1… d1D had gedaan?   
 
Oplossing probleem 146: 1.Dh6+! Kg8 (1… .Kxh6 2.Pxf7+) 2.Dh8+! Kxh8 3.Pxf7+ Kg7 4.Pxd6 en 
wit heeft een gezonde pion gewonnen.  (Morozevitsj – Giri, Biel 2012) 

Zwart was in deze stelling aan zet en speelde 1... Dg8. Twee vragen: 
A: Hoe wint wit na het gespeelde 1... Dg8? 
B: Hoe zou wit winnen als zwart 1... d1D had gedaan?
Oplossing probleem 146: 1.Dh6+! Kg8 (1... .Kxh6 2.Pxf7+) 2.Dh8+! 
Kxh8 3.Pxf7+ Kg7 4.Pxd6 en wit heeft een gezonde pion gewonnen. 
(Morozevitsj – Giri, Biel 2012)

Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers worden 
uitgenodigd om, onder genot van een drankje, kennis te maken met 
de gezellige sfeer op de schaakclub. Inlichtingen over de club 
070-3280201 - info@scbenoordenhout.nl - www.scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 147                                                        Schaakclub Benoordenhout
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PodiumKunst

Krokuskabaal in Haagse Hout
Niemand hoeft zich te vervelen in de 
komende voorjaarsvakantie! In de 
week van dinsdag 28 februari t/m vrij-
dag 3 maart 2017, vindt het vrolijke 
jeugd- en kunstfestival Krokuskabaal 
plaats op alle acht locaties van de 
Haagse Cultuurankers! Ook hier bij uw 
poort naar cultuur in Haagse Hout, hét 
DiamantTheater! Kijken, horen en 
Doen! Er is van alles te zien en te bele-
ven voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. 
Kijk voor het volledige programma en 
het reserveren van kaartjes op www.
diamantheater.nl.

Het DiamantTheater
Het DiamantTheater is HET wijkthea-
ter en Cultuuranker van stadsdeel 
Haagse Hout, gevestigd in de Haagse 
wijk Mariahoeve. Een toegankelijk the-

ater met een brede programmering 
voor alle bewoners van de wijk en om-
geving. Van jong tot oud!

Theaterwinkel
In de afgelopen maanden heeft het 
team van het DiamantTheater hard ge-
werkt om het theater naar een volgend 

niveau te brengen. Buiten de schitte-
rende grote theaterzaal aan de 
Diamanthorst 183, beschikt het theater 
over een extra locatie namelijk, een 
(tijdelijke) Theaterwinkel in winkel-
centrum Mariahoeve. Een pop-up thea-
ter winkel waar u uw kaartjes kunt 
kopen en kleinschalige optredens en 
voorstellingen worden gegeven. Dit 
sluit aan bij de ambitie om met het 
DiamantTheater meer de wijken in te 
trekken. In de winkel kunt u terecht 
voor o.a. koffieconcerten (Jazz/
Klassiek), improvisatietheater (mee-
doen) voor jongeren, ukkieconcerten, 
cultuurcafé, theater & resto en nog veel 
meer. U hoeft Haagse Hout niet meer 
uit voor cultuur van hoge kwaliteit.

DiamantTheater (Grote Zaal), 
Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag 
DiamantTheater (Theaterwinkel), Het 
Kleine Loo 306, 2592 CK den Haag 
Telefoon: 070-4066381 
email: info@diamanttheater.nl 
website: www.diamantheater.nl

Eerste Museumnacht Kids in Den Haag
Een eigen Museumnacht voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud

 De Haagse Museumnacht Kids bewijst dat er ontzettend veel leuk, cultureel aanbod is voor kinderen. Voor het 
eerst krijgen de jonge culturele nachtbrakers een eigen Museumnacht. Op 18 maart van 17.00 tot 22.00 uur 

openen zo’n 20 culturele instellingen in Den Haag en Voorburg hun deuren speciaal voor kids. Normaal zijn de 
musea dan allang dicht, maar op 18 maart verzorgen zij een programma vol mooie verhalen, spannende speur-

tochten en ander cultureel vermaak voor kleine en grote kinderen van 4 t/m 12 jaar.
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis en de straat ziet er 

rommelig uit. De gemeente laat het gratis verwĳderen.  

U hoeft het alleen maar te melden. Hoe eerder u het 

meldt, hoe kleiner de kans dat er meer graffiti bĳ komt!

Meld graffiti
Kĳk op de website voor de voorwaarden of  

neem contact op met Meldpunt Graffiti:  

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename,  

veilige en schone plek om in te wonen, werken en leven.

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

161028_DPZ_90x130mm_staand_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:51

burgersdijktennis.nl

In samenwerking met HLTC Leimonias organiseert Burgersdijk tennis in de maand maart 
2017 een basis tenniscursus voor jong en oud. 
Inschrijven doe je via de website van Burgersdijk tennis: www.burgersdijktennis.nl
 
Jeugd 8 t/m 17 jaar:  3 tennislessen van 50 minuten voor € 30,00
Lesperiode:  8 t/m 26 maart 2017
Lesdag en tijd: Woensdag  tussen 13.00 en 19.00 uur
 Donderdag  tussen 15.30 en 20.00 uur
 Zondag  tussen 09.00 en 13.00 uur
 

Volwassenen: 3 tennislessen van 60 minuten voor € 40,00
Lesperiode:  9 t/m 26 maart 2017
Lesdag en tijd: Donderdag  tussen 18.00 en 22.00 uur
 Vrijdag   tussen 09.00 en 13.00 uur
 Zondag  tussen 09.00 en 13.00 uur

Locatie: HLTC Leimonias, 
 Klatteweg 103, Den Haag
 www.leimonias.nl

Info:
Niels van Hal
niels@burgersdijktennis.nl

Wil jij leren tennissen?
Schrijf je nu in voor de

BASIS TENNISCURSUS

 Deze basiscursus is inclusief 
een maand lidmaatschap voor 
maart 2017 bij HLTC Leimonias.
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Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
400 gram geschilde zoete aardappel 
2 lente-uitjes heel fijn gesneden 
10 gr basilicumblaadjes fijngesneden 
1 ei losgeklopt 
1 ½ el bloem 
20 gr geraspte Parmezaanse kaas 
rasp van een halve citroen 
zout en gemalen peper 
olijfolie 
20 gr basilicum blad 
1 lente-ui fijngehakt 
½ teentje knoflook 
20 gr geroosterde pijnboompitten 
10 gr geraspte Parmezaanse kaas 
2 tl olijfolie 
½ groen pepertje zonder zaadjes 
crème fraîche 

Met enige regelmaat cater ik, behalve 
diners, ook gezellige borrels hier in de 
wijk. Bijzondere en onderscheidende 
hapjes zijn mijn specialiteit. Wilt u zelf 
een keer iets leuks en lekkers maken 
voor bij een borrel dan heb ik hier een 
recept voor een bijzonder hapje. Ja, het 
is wel even werk, maar u kunt alle on-
derdelen al een dag van tevoren berei-
den. Slim plannen is sowieso waar het 
om draait als u wat wilt organiseren. 
Collega en eveneens wijkgenoot 
Maureen van der Wijck heeft er recent 
een heel boek aan gewijd. Te koop bij 

Boekhandel Couvée. U kunt deze hap-
jes aan uw geliefde voorzetten op 
Valentijnsdag, maar u kunt er ook een 
paar grotere rösti’s van maken en deze 
serveren met een lekkere salade met 
de wat extra aangelengde pesto als 
dressing. Serveer de rösti dan warm en 
schaaf er nog wat Parmezaanse kaas 
over.

Bereiding
Kook de geschilde aardappel 8 minu-
ten in gezouten kokend water. Ze moe-
ten zachter worden, maar niet hele-
maal gaar! Haal uit het water en laat 
afkoelen. Na afkoelen de aardappels op 
een grove rasp raspen en mengen met 
het losgeklopte ei, bloem, de lente-ui, 
basilicum, citroenrasp, Parmezaanse 
kaas. Breng op smaak met gemalen 
peper en een beetje zout. Ik gebruik 
een ijslepel tang (1/50L) en maak 

daarmee bolletjes van het aardappel 
mengsel van 20 gram elk. Verwarm een 
paar lepels olijfolie op middelmatig 
vuur en met een spateltje leg je de bol-
letjes in de pan. Druk ze met een vork 
een beetje platter en bak ze zachtjes, 
draai voorzichtig om en bak de andere 
kant. Haal uit de pan en zet apart. Bak 
zo tot alle aardappel op is. Laat afkoe-
len. Maak de pesto door alle ingrediën-
ten in een vijzel of blender te mengen. 
Pas de smaak aan met peper en zout.
 
Voor het serveren schik je de aardap-
pelrösti op een schaal. Breng op elke 
rösti met twee theelepels een bergje 
crème fraîche aan. Strijk een beetje glad 
en doe op dezelfde manier een beetje 
pesto op de crème fraîche. Serveer.

Cometa Culinair, Michiel de Vlieger 

Culinair
Italiaanse zoete aardappelrösti met pesto

Spellen Bridge Quiz - Een afspel probleemSpellen Bridge Quiz - Een afspel probleem
Als zuid speel je het contract van 3 
Sans. West komt uit met ©3 (kleintje, 
plaatje) en oost speelt  de ©V bij. Hoe 
moet je te werk gaan om je contract 
veilig te stellen.
Analyse
Je hebt 8 vaste slagen: 3 slagen in «, 3 in 
ª, 1 in © en 1 in ¨. Voor het ontwikkelen 
van extra slag(en) is ¨ de aangewezen 
kleur. Als de klaversnit goed zit (¨ H bij 
west), dan heb je twaalf slagen. Zelfs als 
de klaversnit fout zit (¨ H bij oost)  en 
de ruitens zijn 4-4 verdeeld , dan maak 
je alsnog 9 slagen. Maars als de klaver-

snit fout zit en de ruitens zijn 5-3 ver-
deeld dan  maken oost-west 5 slagen (1 
in ¨ en 4 in ©) en je gaat dan down. 

West komt uit met ©3, dus mag je aan-
nemen dat hij 4 of meer  ruitens heeft. 
Neem pas de derde ruitenslag. Als je 
daarna de klaversnit neemt en de snit 
zit fout, dan heeft oost bij een 5-3 ver-
deling in © geen © meer om west te kun-
nen bereiken. Bij ruitens 4-4, kunnen ze 
nog 1 slag maken en de rest is voor jou. 
In de praktijk had west © HT832 en 
oost © V97 en ¨ H.

N
OW

Z

« A42
ª HV3
© 65
¨ AT962

« HV3
ª AT9
© AB4
¨ VB75
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Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den Haag 
 
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Dick van der Klei
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
Jeannine de Hoop Scheffer-van Oorschot 
joe@wvbn.nl

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Projecten
Jolanda Messerschmidt-Otten
projecten@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries
ro@wvbn.nl

Adviseur Ruimtelijke Ordening 
Corine Buter-de Haas

Adviseur Leefomgeving 
Willem Hoekstra

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Wijkcentrum 
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 – 324 05 72
Beheerder Ria Heemskerk-Okhuijsen

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld 
06 - 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.nl

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

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

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

Folklore dansen
Maandagochtend, mevr. Sophia Poppe 
070 – 324 87 45

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

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

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

Ouderenconsulent Benoordenhout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-205 25 60
Raheela Chedie, r.chedie@voorwelzijn.nl
 
Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

Telefooncirkel 55+
Mevr. Denise van der Hulst,
d.vanderhulst@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

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

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

Nationale Vereniging 
De Zonnebloem
Afdeling Benoordenhout 
Mevrouw D.C. van Veen 
070 – 324 74 45

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

Burenhulpcentrale Haagse Hout
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-262 99 99

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD)  070 - 364 66 61

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

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

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Celeste
Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

H A U T E  P A R F U M S

FREDERIKSTRAAT 963  -   T  070 3461487 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24/7 online

celeste.adv-3.indd   1 25-10-13   12:26
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• 54 appartementen (77 m2 – 25O m2)
• 4 penthouses (196 m2 – 266 m2)
• historische en moderne architectuur
• royale buitenruimtes en luxe afwerking

Het comfort en de luxe van nieuwbouw, het karakter 

en de charme van historische architectuur. Dat is 

de beste omschrijving van de appartementen die 

worden ontwikkeld aan het Willem Witsenplein, in 

het gebouw waar de Octrooiraad ooit was gehuisvest.

CHARME & COMFORT

+31 7O 35O 14OO +31 7O 342 O113

BINNENKORT IN VERKOOP
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