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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. 3 - 24 april 2017
   Verspreiding nr. 3 - 10 juni 2017

Om mij heen krijgt alles weer een kleur. Overdadige bloesem aan de bomen die gevolgd zal worden door groene 
of rode blaadjes. Het voor u liggende Wijkblad doet aan deze kleurexplosie mee. Het voorblad is een kunstwerk 
van Lisette Huizenga, binnenin kleurt het oranje of blauw. En natuurlijk groen, de kleur van onze Wijkvereniging. 
Het middenblad vertelt u wat het programma zal zijn van de lustrum dag in Clingendael, 17 juni 2017. 

Naast al dit moois zijn er andere dingen die ons bezighouden. Zoals de aanleg van een nieuw riool in de Raamweg. 
Informatie over de omleidingen, afsluitingen en ook het werk dat volgt aan de Wassenaarseweg, vindt u op de 
website www.raamwegdenhaag.nl. 

Rest mij u een kleurrijke zomer toe te wensen. 

Willemien de Vlieger-Moll

Omslagfoto 
kunstwerk Lisette Huizenga
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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.
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Omslag
De foto op de omslag in 1977 was 
waarschijnlijk genomen in de winter 
en toonde het koepeltje in Arendsdorp 
omringd met kale bomen. In 1978 
sierde dezelfde foto het blad in knal 
oranje (viel lekker op!) en in 1979 
werd een nieuw omslag geïntrodu-
ceerd met wederom het koepeltje, 
maar dan omgeven door mooi groen. 
Deze omslag werd een vertrouwd 
beeld tot en met 1991. Toen kwam er, 
door de ontwikkelingen in de fotogra-
fie en drukkunst, een groot aantal ver-
schillende omslagen met tal van bij-
zondere foto’s. In 2006 maakte het 
blad een begin aan full colour en wer-
den pagina’s gelardeerd met mooie 
kleurenfoto’s. 

Rubrieken
Vanaf het begin had het wijkblad al een 
aantal rubrieken die we nu nog aan-
treffen in ons blad in 2017. Zo was er 
het eerste interview met de 
Benoordenhouter Dolf de Vries, acteur 
bij de Haagse Comedie en de Nieuwe 
Komedie en bekend van rollen in 
Nederlandse films, zoals o.a. in Soldaat 
van Oranje. Sindsdien zijn vele be-
kende en onbekende maar bijzondere 
wijkgenoten  geportretteerd. Ook de 
politie kreeg in het eerst nummer de 
volle aandacht met een artikel van de 
toenmalige rayonagent M. van der 
Spiegel. De boekenrubriek had zijn 
oorsprong in het eerste nummer. Toen 
werden boeken besproken die gingen 
over het Benoordenhout, zoals over 
Clingendael, het Maerlant en Oostduin 
en Arendsdorp.

En natuurlijk stond er in dit eerste 
aprilnummer ook het programma van 
Koninginnedag, die in die tijd werd ge-
vierd op het terrein van HVV. Een pro-
minente plek werd gereserveerd voor 
onze Contactclub 55+, die nu nog 

steeds haar programma in het blad 
presenteert. Vele leden hebben al jaren 
met veel plezier deelgenomen aan de 
uitjes, lunches en diners van deze club.
Vanaf 2009 kregen ook de expats in de 
wijk een eigen pagina in het Engels.

Jubilea
In 1977 bestonden het Aloysius College 
en het Maerlant-Lyceum zestig jaar. 
Het leverde de scholen een vermelding 
op in het wijkblad. In 1978 bestond 
HCC honderd jaar dat in samenwerking 

Wijkblad 40 jaar
Niet alleen de Wijkvereniging viert haar jubileum, in april van dit 
jaar kwam veertig jaar geleden ook het eerste Wijkblad uit. Sterker 
nog, het wijkblad was er eerder. In het eerste nummer stond de 
uitnodiging voor de oprichtingsvergadering van de Wijkvereniging 
Benoordenhout  op donderdag 21 april 1977. 
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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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met de Wijkvereniging werd gevierd 
met een groots buurtfeest! In 2008 
werd hdm (Haagsche Delftsche Mixed) 
100 jaar en in hetzelfde jaar vierde de 
ANWB haar 125e lustrum.

Wijkbelangen
Vanaf de oprichting van onze wijkver-
eniging is er door de verschillende in-
gestelde werkgroepen intensief met de 
gemeente overlegd over allerhande 
zaken die voor de wijk van belang 
waren.

Hoe het kan verkeren, kun je opmaken 
uit de toen bestaande belangen van de 
wijk. In 1977 werd gepleit voor minder 
kantoren en versterking van het woon-
karakter in de wijk, terwijl de ge-
meente het beleid had huizen af te bre-
ken en kantoorpanden te bouwen. Een 
‘beschaafd protest’ door de buurt 
volgde, samen met een speciale editie 
van het wijkblad over de door de ge-
meente geponeerde ‘structuurschets’. 

Verder werden er in de loop van de tijd 
vele veranderingen in de wijk nauw-
keurig gevolgd door de wijkvereniging. 
Bijvoorbeeld de nieuwbouw van 
Bronovo, de nieuwe Shellgebouwen, de 
appartementen op het ‘paardenweitje’ 
aan de Thérèse Schwartzestraat, de 
uitbreidingsplannen van de ANWB, de 
nieuwbouw van een aantal lagere scho-
len en niet te vergeten de bouw van de 
Hubertustunnel en het Internationaal 
Strafhof en de bouw van het apparte-
mentencomplex aan de Else 
Mauhslaan, in de wandeling ‘de Pinda’ 
genoemd.

Dan was er de mogelijke vestiging van 
de Amerikaanse ambassade in 
Clingendael  tegen welke plannen zelfs 
een stichting werd opgericht; gelukkig 
is dat plan niet doorgegaan! In 
Arendsdorp zouden woontorens 
komen (dit was in 2007… toen kwam 
de crisis!).

Een steeds terugkerend probleem was 
de meeuwenoverlast. Vele artikelen 
zijn hierover geschreven, maar geen 
meeuw die zich daar iets van aantrok!
Nu bekommeren onze wijkbewoners 
zich om de ontwikkelingen op het 
Willem Royaardsplein en de renovatie 

van de Raamweg met alle gevolgen van 
dien. Ook de pas gearriveerde status-
houders zijn door de wijk met open 
armen ontvangen en vele initiatieven 
zijn gestart om ze te helpen hier te 
aarden. 

Wijkcentrum
Ook de activiteiten in het wijkcentrum 
in de Bisschopstraat worden in het 
wijkblad genoemd. Het centrum werd 
op 1 oktober 1983 geopend (volgend 
jaar een 35-jarig jubileum!). De prach-
tige glas-in-loodramen waren een ge-
schenk van Shell. In het centrum vin-
den vele activiteiten plaats, hetgeen 

met de daar aanwezige barservice voor 
een kopje koffie, thee of een drankje 
een prettige locatie is. 

Kortom, in de veertig jaar wijkblad zijn 
vele artikelen, meningen, foto’s en al-
gemene weetjes en feitjes gepubliceerd 
en hopelijk heeft dit bijgedragen aan 
een grotere verbondenheid binnen 
onze mooie groene wijk. Wellicht ben 
ik bij het doorbladeren van de oude 
nummers (40 x 6 bladen!) iets verge-
ten en ik hoop dat u me dit vergeeft.

Liesbeth Annegarn

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   7 06-04-17   14:29



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 20178

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

 
 
 
 
 
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 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Steenks & van Deelen - advertentie 185 x 80.indd   3 03-01-17   11:06
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Oranjefeest op het Van Hoytemaplein
Met heel veel plezier mogen wij u uitnodigen om gezamenlijk de 50e verjaar-
dag van onze Koning te vieren op donderdag 27 april.  Het Van Hoytemaplein 

en de Van Hoytemastraat zullen vanaf 10 uur  ‘s ochtends weer oranje kleuren.

Programma
Het  gezamenlijk toezingen van onze Koning bij het grote podium zal tevens 

de of�iciële opening ijn van de vrijmarkt die ich rondom het plein en in 
de straat afspeelt.  Ook dit jaar strijden de buurtkinderen weer hockeyend 
en voetballend om de felbegeerde Benoordenhout Cup.  Voor de allerklein-

sten onder ons is de poppenkast aanwezig en zijn er wederom oud-Hol-
landse spelletjes, de kinderdisco en uiteraard de Bingo.  Met twee podia zal 

de dag omlijst worden met muziek van allerlei genres, gedirigeerd door 
onze eigen Funky Music Rutger Vermast. 

Tug of War
Nieuw dit jaar is de ‘Tug of War’: mannelijk Benoordenhout krijgt de kans 

zich naar de sterkste straat van het Benoordenhout te trekken. En met het op-
treden van de geweldige band The Recipe sluiten wij deze dag feestelijk af.   

Oproep vrijwilligers
U zal begrijpen dat dit, net als voorgaande jaren, enkel mogelijk  is met de 
hulp van veel vrijwilligers: vindt u het leuk om een uurtje achter de bar te 

staan, te helpen bij de kinderspelen of  toezicht te houden bij het sport-
toernooi , meldt u dan aan bij www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Wij verheugen ons op uw komst! 

Het Oranje Comité
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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

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?

info@bvl.nl 
www.bvl.nl
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Ingezonden brief
Beste wijkbewoners,

In februari 2017 verscheen het artikel 
‘Polderen in het Benoordenhout’ over 
de herontwikkeling van het Willem 
Royaardsplein. Het comité van omwo-
nenden en belanghebbenden wil hier 
graag een reactie op geven. Wij  leggen 
uit waarom er zoveel weerstand is van-
uit de buurt. Want een opknapbeurt 
van het WR-plein is toch hard nodig? 
Dat klopt! En daar is de buurt ook hele-
maal niet tegen. Waarom dan al die fly-
ers, artikelen in de Telegraaf en zelfs 
reportages op TV West? 

De achterliggende oorzaak van de ont-
stane commotie in de buurt komt 
vooral door de omvang van de plannen. 
Een opknapbeurt en iets meer winkel-
meters zijn geen probleem. Echter, uit 
de Nota van Uitgangspunten WR-plein 
(NvU), juni 2016, bleek dat de plannen 
veel verder gaan. Het moet een ‘her-
kenbaar winkelcentrum’ worden, met 
twee ‘trekkers’. Naast nieuwbouw voor 
Albert Heijn kan er een tweede super-
markt (Aldi of Lidl), of een andersoor-
tige trekker komen (Hema of  Action). 
En dat is nou precies waarom de vlam 
in de pan is geslagen; de buurt wil dat 
het WR-plein haar buurtfunctie be-
houdt en geen extra verkeer van buiten 
de buurt aantrekt.

Pas in de NvU werd de omvang van de 
herontwikkelingsplannen echt duide-
lijk. Forse uitbreiding van het aantal 
winkelmeters, opbouw van drie lagen 
appartementen boven de nieuwe AH en 
een kleiner plein. Bezwaren van omwo-
nenden werden door de gemeente 
weggewuifd. Als reactie hierop heeft 
het comité van omwonenden en be-
langhebbenden een flyer verspreid om 
omwonenden bewust te maken van de 
ontwikkelplannen. Het comité ontving 
meer dan 600 ondertekende petities 
tegen de plannen! 

Dankzij deze massale roep om een klei-
nere omvang van de herontwikkeling, 
kreeg de buurt steun van raadsleden 
van CDA, VVD, D66 en Groep de Mos. 
De raadsleden uitten kritiek op de aan-
pak van wethouder Wijsmuller en eis-

ten dat hij opnieuw met de buurt in ge-
sprek zou gaan. Wijsmuller deed dit 
met tegenzin, omdat er volgens hem 
een zorgvuldig proces was doorlopen 
met de Klankbordgroep. Echter, omwo-
nenden die deel hadden uitgemaakt 
van dit ‘zorgvuldige’ proces, alsook de 
voorzitter van de wijkvereniging, 
gaven aan dat een tweede supermarkt 
of trekker in het gebouw van de hui-
dige AH niet aan de orde is geweest in 
de Klankbordgroep. Er zouden in de 
huidige AH kantoren komen. 

De komst van een tweede supermarkt 
of trekker zal de verkeerssituatie en 
parkeerdruk op en rondom het WR-
plein alleen maar verslechteren.  De 
geplande ondergrondse parkeergarage 
zal volgens het comité onvoldoende 
groot zijn om de extra bezoekersstro-
men op te vangen. 

Het comité is met een alternatief plan 
gekomen voor een gerenoveerd WR-
plein met extra winkels en horeca, 
maar zonder een tweede supermarkt 
of trekker. Dit alternatieve plan is in 
eerste instantie van tafel geveegd door 
Wijsmuller, omdat het financieel niet 
haalbaar zou zijn. Berekeningen kon 
hij echter niet overleggen. In een vari-
ant op het alternatieve plan wordt de 
nieuwbouw van AH iets kleiner, de 
ruimte tussen de Amerikaanse kerk en 
de nieuwbouw iets groter, de opbouw 
van appartementen een laag minder en 
de huidige AH deels omgezet naar 
wonen en parkeren. Kortom een vari-
ant waarbij het WR-plein een mooie 
herontwikkeling wordt, maar wel een 
maatje minder groot dan tot nu toe 
voorgesteld en zonder ruimte voor 
twee grote trekkers. 

Dit artikel is begin maart 2017 ge-
schreven. Een aantal raadsleden lijkt 
gehoor te hebben voor de bezwaren uit 
de buurt. Wij hopen dat het WR-plein 
een kleinschalig en gezellig buurtwin-
kelcentrum blijft met leuke winkels en 
geen ‘dertien uit een dozijn’-winkel-
centrum. Als wethouder Wijsmuller en 
de raadsleden geluisterd hebben naar 
de buurt en dit blijkt uit de aangepaste 
NvU, dan kan het WR-plein snel wor-

den opgeknapt en voorkomt dit ook ju-
ridische procedures met jarenlange 
vertraging als gevolg. 

Kees Zachariasse 
en Ronny Wisbrun

Besluitvorming 
plannen Willem 
Royaardsplein

Op het moment dat u dit wijkblad 
onder ogen krijgt heeft de gemeen-
teraad vermoedelijk ingestemd met 

de enigszins aangepaste Nota van 
Uitgangspunten betreffende de re-

novatieplannen van het Willem 
Royaardsplein. 

Tegelijkertijd is waarschijnlijk ook 
een motie aangenomen dat er bij 

voorkeur geen tweede ‘super’ komt 
op de plek van de huidige Albert 

Heijn. Daarvoor moet dan een an-
dere oplossing worden gevonden 
met daarboven appartementen. 

Duidelijkheid hierover komt vóór de 
zomer. 

Pieter de Savornin Lohman

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   11 06-04-17   14:29



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201712

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   12 06-04-17   14:29



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201713

Stolpersteine in het Benoordenhout
Opdat wij altijd blijven herinneren
Op een zaterdagochtend in februari 
stond ik met fotograaf Frank van der 
Leer te wachten. Het sneeuwde, een bij-
zondere rust kwam over het 
Benoordenhout heen. Voor het huis 
Jozef Israëlslaan 55 verzamelde zich 
een klein groepje mensen. Zachtjes pra-
tend werden nieuwtjes uitgewisseld. 

Daar kwam kunstenaar Gunter Demnig 
aanlopen. Een man met een spijker-
hemd en -broek, een leren hoed op het 
hoofd, in zijn handen een paar emmers. 
Samen met iemand van de gemeente 
en de heer Jan H. Karel van 
Stolpersteine Den Haag, voegden zij 
zich bij onze groep. Gunter zakte met-
een door de knieën, haalde een stoep-
tegel eruit, mat de contouren van de 
twee Stolpersteine af en zaagde vervol-
gens de tegel in tweeën. Wat zand 
eruit, de Stolpersteine erin met het an-
dere deel van de stoeptegel. Het ging 
allemaal erg snel. 

Gunter Demnig (1947) is een Duitse 
kunstenaar die het concept van 
Stolpersteine  (struikelstenen) heeft 
bedacht. Een steen waar je over strui-
kelt, met hoofd en hart, waarmee je een 
buiging maakt naar de slachtoffers. Het 
zijn monumentjes: ter herinnering aan 
de joden die uit hun huis werden ge-
haald en vermoord  in concentratie-
kampen. Zij krijgen op deze manier een 
naam. De struikelstenen worden sinds 
januari 2000 geplaatst.

Stolpersteine zijn vierkante stenen van 
10 x 10 cm ,met daarop een messing 
plaatje. In dit plaatje zijn de naam, ge-
boortedatum, deportatiedatum en 
-plaats en datum van overlijden ge-
stanst. Stolpersteine worden sinds no-
vember 2007 ook in Nederland ge-
plaatst en vanaf 2012 in Den Haag. In 
onze stad liggen nu al zestig stenen, de 
meesten in de stadsdelen Centrum en 
Scheveningen. In het Haagse Hout zijn 
het er negen: J.P. Coenstraat 10 (1x), 
Juliana van Stolberglaan 352 (2x) en 
368 (1), Carolina van Nassaustraat 62 
(2x), Zuidwerfplein 12 (1x) en Jozef 
Israëlslaan 55 (2x). 

De Stolpersteine op de Jozef Israëlslaan  
zijn de eersten in onze wijk en vermel-
den de namen van Marinus J. Simons 
(1891-1945) en Caroline Simons-
Edersheim (1896-1945). Zij zijn bei-
den in Bergen-Belsen, een week na el-
kaar, vermoord. Het echtpaar had drie 
dochters, waarvan Sophie, de oudste, 
(1922-2017) de moeder was van Noor 
van den Bergh, woonachtig in het 
Benoordenhout. Marinus Simons was 
directeur van de papiergroothandel 
Esveha. Esveha heette eerst SVH, 
Simons Veerkade Haag. Caroline 
Edersheim, zijn vrouw, was de dochter 
van een bekende bankier. Eliezer 
Edersheim was directeur van de bank 
Mendes Gans, die op het Plein was ge-
vestigd. In dit pand woonde hij ook 
met zijn gezin. Tegenwoordig huist in 
het pand restaurant ‘De  Haagsche 
Kluis’ vernoemd naar de bankkluis, die 
in de kelder nog steeds aanwezig is. In 
de tuin staat een prieel, dat destijds 
een particuliere synagoge was.

Marinus en Caroline dachten be-
schermd te zijn door een plaats op de 
zogenaamde ‘Weinreblijst’, die uitein-
delijk waardeloos bleek te zijn, zodat 
zij toch beiden werden gedeporteerd 
en via kamp Westerbork in Bergen-
Belsen uiteindelijk bezweken aan de 
vlektyfus, slechts enkele maanden voor 
de bevrijding. Hun drie dochters heb-
ben de oorlog wel overleefd.

Indien u een dergelijke struikelsteen 
wilt laten plaatsen door de kunstnaar 
dient u uw voornemen allereerst te 
melden bij de gemeente Den Haag op 
hun website www.denhaag.nl/home/
bewoners/loket/to/Stolperstein-
gedenkteken-Tweede Wereldoorlog-
melden. De gemeente zal de gegevens 
laten controleren bij het Haags 
Gemeentearchief en nadat alles is ge-
checkt ontvangt u binnen zes weken 
een digitale acceptatie van de ge-
meente. nadien neemt u dan contact op 
met Stolpersteine Den Haag, gegevens 
staan vermeld in de acceptatie. 

Op de website van de Stichting 
Joods Erfgoed (joodserfgoeddenhaag.
nl), staat een overzicht van alle tot nu 
toe geplaatste struikelstenen met aan-
vullende informatie. 

Willemien de Vlieger-Moll

Fotos, www.070fotograaf.nl

Stolpersteine op de Jozef Israëlslaan

Kunstenaar Gunter Demnig
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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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De CCB blijft groeien. Steeds als onze 
tweemaandelijkse nieuwsbrief is ver-
schenen, krijg ik snel daarna telefoon-
tjes van diverse wijkgenoten die óók 
graag aan die leuke activiteiten van de 
CCB willen deelnemen. Men wil 
meestal graag snel lid worden. Want 
(door de mond-tot-mond reclame) is 
breed bekend dat vooral onze - zo po-
pulaire - excursies naar tentoonstellin-
gen waar dan ook in Nederland snel 
zijn volgeboekt. De deelnemers aan die 
excursies wordt het ook wel heel ge-
makkelijk gemaakt. Zij kunnen op twee 
plaatsen in onze eigen touringcar stap-
pen: (i) bij de bushalte bij de parkeer-
plaats aan het Willem Royaardsplein 
en (ii) aan de Wassenaarsweg bij de 
hoek Rosarium/Jozef Israëlsplein. Aan 
de meeste activiteiten van de CCB kun-
nen alleen CCB-leden en CCB-
donateurs deelnemen; aan lezingen 
kunnen ook anderen deelnemen, voor 
€ 5 per lezing.

Om een beeld te geven van onze activi-
teiten, vermeld ik nabije activiteiten. Op 
24 april gaan we per bus naar een lunch 
in het mooie restaurant van Museum 
Voorlinden in Wassenaar, waar u ook de 
fraaie tuin of het prachtige museum 
kunt bezoeken. Op 27 april kunt u naar 
het koningsdiner in Chateau Bleu 
(Leidsestraatweg) en twee dagen later 
op dezelfde plaats naar een Japans diner 
(een thema-avond). Op 9 mei geeft mu-
sicologe drs. Margaret Krill een lezing 
(met muziek) met de titel ’Een wonder-
kind in Den Haag - Mozart en het muzie-
kleven in Den Haag’. 

Eind april verschijnt onze volgende 
nieuwsbrief, op papier, per e-mail en 
op de website van onze wijkvereni-
ging: www.wvbn.nl. Ga naar die web-
site en klik op het tabblad ‘wijkvereni-
ging‘ en vervolgens onder het kopje 
ContactClub Benoordenhout op 
‘nieuwsbrief ’. 

Lidmaatschap of donateurschap 
van de CCB
Woont u in het Benoordenhout, dan 
kunt u CCB-lid worden. Woont u buiten 
onze wijk, dan kunt u CCB-donateur 
worden. In beide gevallen moet u ook 
lid of donateur van de Wijkvereniging 
worden. Aanmelden als lid of donateur 
kan bij Rinia de Bruin (rinia.db@zon-
net.nl of tel. 070-3282477), of via de 
website van de wijkvereniging (www.
wvbn.nl) onder ’Contact’. U betaalt per 
jaar – naast de contributie als lid of do-
nateur van de Wijkvereniging – per 
persoon € 9,50 of per echtpaar € 16 
Voor verdere informatie kunt u steeds 
bij mij of een van de andere bestuurs-
leden van de CCB terecht. Ook sugges-
ties voor activiteiten zijn altijd 
welkom!

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

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)

Onze wijk
Spits Relax
Verkeersellende door de werkzaamhe-
den op de Raamweg en Koningskade? 
Neem eens de boot. Met de Spits Relax 
van de Willemsvaart vaart u in een rus-
tig tempo naar het werk. Meer infor-
matie op willemsvaart.nl. 

Tong Tong Fair
Op het Malieveld vindt tussen 25 mei 
en 5 juni de 59e Tong Tong Fair plaats. 
Kijk op tongtongfair.nl. Dit jaar ligt de 
nadruk op jazz en sterke vrouwen!

De dochters van Margaretha Johanna 
Pan. Een Haags familiealbum, het 
zwijgen verwoord.
Dit boek is zo herkenbaar door het ver-
haal dat beschreven is. Een gezin, met 
twee dochters, in het tijdperk 1899 – 
1947. Het leven kabbelt voort, in Den 
Haag, Indië en Londen, carrières wor-
den gestart, brieven uitgewisseld. Dan 
wordt alles toch anders wanneer Zus 
gaat scheiden. Het gevolg is dat zij de 
zeggenschap over haar kinderen ver-
liest en dat eigenlijk haar leven ‘over’ 
is. Hoe hiermee om te gaan, de afwij-

zing die zij toch voelt, een ander leven. 
Het grote zwijgen, niets zeggen, komt 
ook hier van pas. 

Auteur Carine Sarvaas woont in het 
Benoordenhout. Het verhaal is fictief 
maar heeft toch wel autobiografische 
gegevens. 

Carine Sarvaas, Uitgeverij Aspekt, 2017, ISBN 9789463 

381628, € 19,99. Te koop bij Couvée-Benoordenhaeghe. 

Nieuw in de wijk! 
Onlangs is een Indiaas restaurant 
en take-away geopend. Tis Spycy, 
Weissenbruchstraat 49, 2596 GB Den 
Haag. 

Zoekt u nog een leuk uitje?
De Haagse Toren is eindelijk weer toe-
gankelijk voor publiek. Vanaf begin april 
verzorgt Stichting City Mondial rondlei-
dingen in de kerktoren van de Grote of 
Sint Jacobskerk hartje Den Haag. 

Bibliotheek Haagse Hout
Tekstverwerken, een eerste 
kennismaking
19 en 26 april 
Omgaan met bestanden
3 en 10 mei
Mediacafé
Woensdag 17 mei van 10.00 -12.00 uur 
E-mail met Gmail
24 en 31 mei
Tablet, een eerste kennismaking 
14, 21 en 28 juni
Tablet, een vervolg 
5, 12 en 19 juli

Schermclub Den Haag
Traint iedere donderdagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur in de gymzaal van 
het Maerlant Lyceum. Voor informatie 
kunt u mailen naar info@schermclub-
denhaag.nl. 

Carine Sarvaas

De dochters van 

Margaretha Johanna Pan
een Haags familiealbum, 

zwijgen verwoord

ASPEKT

Carine Sarvaas
De dochters van M

argaretha Johanna Pan
een H

aags fam
iliealbum
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ijgen verw

oord
ASPEKT

‘Overrompeld en verslagen voel-
den wij ons toen mama in haar 
laatste dagen afscheid van ons 
nam. Met haar verdween la belle 
époque uit ons gezin, de negen-
tiende eeuw is de�nitief voorbij. 
Met de twintigste eeuw werd mij 
de fase van volwassenheid aan-
gereikt. De dood van mijn beide 
ouders heeft de deur tot ons gezin 
afgesloten.’

Getrouwd met Henri, denkt Agaat de sleutel van de 
toekomst zelf in handen te hebben. Zodra ze haar 
scholing vanuit het huis van Agaat heeft voltooid, 

vertrekt de avontuurlijke Zus uit Nederland. Ze ontmoet 
haar Haagse familie pas weer na een mislukt huwelijk met 
een Engelse bankier.

De twee zusters hebben elkaar veel te vertellen. Zus heeft geen 
zeggenschap over haar twee jonge kinderen. Zonder daarover 
te kunnen beslissen verliest Agaat haar vermogen. Een som-
bere periode dient zich aan.

De Tweede Wereldoorlog brengt verwoesting en hongers-
nood. Agaat blijft klaar staan voor familie en vrienden in Den 
Haag.  Zus is spil van het ondergrondse verzet in het Gooi.
Zelfs het naoorlogse bestaan wordt door beide zusters op ei-
gen wijze ingevuld.

UITGEVERIJ ASPEKT
WWW.UITGEVERIJASPEKT.NL

Carine Sarvaas
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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)
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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

    altijd 
  goed 
     gekleed...

w w w. v a n h o y t e m a s t r a a t . c o m     
 

    van     Hoytema
    straat.

Heerlijk winkelen!

www.vanhoytemastraat.com
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Al bijna tien jaar komen op dinsdag-
avond zo’n twaalf tot veertien bewo-
ners bij elkaar om a capella (drie- tot 
vierstemmige) muziek van alle tijden 
en stijlen te verkennen. Dit gebeurt in 
de huiskamer aan de Van Diepen-
burchstraat 29 en staat onder leiding 
van  Kees Schram, muziekliefhebber. 

‘BEKOORD’ noemen we onszelf als 
huiskamerkoor, de bekoring onder-
gaan van de muziek, de harmonie, het 
samen iets vormgeven, leren luiste-
rend zingen. Dit alles zonder preten-
ties, gewoon expressie zoals we zijn. 
Natuurlijk is het soms ook hard wer-
ken: de noten, tekst uitdrukking, dyna-
miek, stemvorming, alles komt aan de 

orde. Sommigen in Bekoord zijn geoe-
fende koorzangers,  voor anderen is 
het een nieuwe ervaring. Het belang-
rijkste is luisteren en je stem laten 
horen in harmonie met het geheel en 
als dat gebeurt, dan is het even die ul-
tieme bekoring. 

Tweemaal per jaar presenteren we een 
programma van zo’n veertien liederen 
(soms met begeleiding van een luit) in 
een avond of middag concertje in de 
Van Diepenburchstraat (ruimte voor 
dertig tot veertig man publiek), met 
heerlijks vooraf en een drankje na af-
loop, altijd een feestelijke bijeenkomst. 
Er is nog plek in BEKOORD, vooral bas-
sen en hoge sopranen, tot een maxi-

mum van zestien zangers (huis-
kamergrootte).  

Informatie
Kees Schram, schram.kees@gmail.com 
of 06-10038482.

Bekoord

De Stichting Duursaam Benoordenhout 
heeft ten doel om in saamhorigheid 
verduurzaming te bevorderen in het al-
gemeen, maar in het bijzonder voor de 
wijk het Benoordenhout, met initiatie-
ven gesteund door de bewoners. 
Initiatieven van de stichting zijn 
onder andere het opwekken van duur-
zame energie via zonnepanelen, ener-
giebesparing voor huizen, decentrale 
opwekking van hernieuwbare energie 
en bevorderen van elektrisch rijden.

In onze wijk het Benoordenhout staan 
meer dan 7..000 woningen, met bijna 
13.000 bewoners. Volgens een ruwe  
schatting hebben er momenteel meer 
dan 120 woningen en bedrijven zonne-
panelen op hun daken geïnstalleerd.

Het plaatsen van zonnepanelen kan 
een interessant financieel rendement 

opleveren van 8 tot 12% per jaar. Dat is 
aanzienlijk meer dan de huidige rente 
op spaarrekeningen! Bovendien leve-
ren zonnepanelen een positieve bij-
drage aan duurzame energievoorzie-
ning in de wijk.

Een gemiddelde Nederlander gebruikt 
tussen de 3.000 tot 3.500 kWh per jaar 
aan elektriciteit. Als deze elektriciteit 
volledig wordt opgewekt met zonnepa-
nelen zijn er tussen de 14 en 16 pane-
len nodig, mits er genoeg ruimte op het 
dak is. Met zonnepanelen is het moge-
lijk om de elektriciteitsrekening naar 
nihil te brengen. De gemiddelde kosten 
van een volledig geïnstalleerd zonne-
panelen systeem kunnen oplopen tot € 
6.000. De jaarlijkse besparing op de 
elektriciteitsrekening kan oplopen tus-
sen de € 500 en € 700. Na 8 tot 10 jaar 
is een investering in zonnepanelen op 

eigen dak in veel gevallen terugver-
diend en daarna genieten de gebrui-
kers van gratis elektriciteit.

De Stichting Duursaam Benoordenhout 
streeft naar een verdubbeling van het 
aantal locaties met zonnepanelen in de 
komende twee jaren. De Stichting is 
een zonnepanelen plan aan het uitwer-
ken en zullen daar in een latere uitgave 
van het wijkblad meer over vertellen. 
Op 13 mei a.s. organiseert de Stichting 
een Duursaamheidsdag door middel 
van een woonwijzerwagen op de Van 
Hoytemastraat. Daar zullen een aantal 
deskundigen de bewoners informeren 
over zonnepanelen en andere energie-
besparende maatregelen.

Josee van Eijndhoven, in samen-
werking met Gilbert Ruegg

Victor van Bijlert over ‘Bewustzijn 
boven taal en dualiteit’
Op zondag 21 mei 2017 spreekt dr 
Victor van Bijlert over zijn boek 
‘Bewustzijn boven taal en dualiteit - De 
Indiase filosoof Gaudapada en zijn 
bronnen’. Van Bijlert vertaalde teksten 
van deze Indiase vijfde-eeuwse filosoof 

Gaudapada; zij geven bijzondere stof 
tot nadenken en gesprek. Victor van 
Bijlert (1955) studeerde Sanskriet, 
Indiase filosofie en cultuurgeschiede-
nis in Leiden. Sinds 2007 is hij voor 
Indiase religies en Sanskriet verbon-
den aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Hij houdt zich bezig met 

het Hindoeïsme in al zijn facetten.  
Gesprek op zondag op 21 mei: koffie 
vanaf 11 uur, aanvang 11.15 uur
Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 
89, ’s-Gravenhage 
‘Bewustzijn boven taal en dualiteit – De Indiase filosoof 

Gaudapada en zijn bronnen’ verscheen in 2016 bij VU 

University Press.

Zonnepanelen in het Benoordenhout

Lezing
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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

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

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!
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Open Atelierdagen Benoordenhout
zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017, 
van 12.00 tot 17.00 uur

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei bent 
u, tussen 12.00 en 17.00 uur, welkom 
bij  kunstenaars die allen wonen of 
werken in het Benoordenhout. Het is 
een bont gezelschap van professionals 
en amateurs die vele facetten van 
kunstuitingen tonen zoals: tekenen, 
schilderen, beeldhouwen, fotograferen, 
glasfusing, glasbeschildering en wer-
ken samengesteld met gemengde tech-
nieken en materialen.

Langs de route zullen ook verschil-
lende horecagelegenheden hun deuren 
openen om uw honger of dorst te stil-
len. De wandel-/fietstocht langs de di-
verse locaties kan gestart worden bij 

één van de deelnemers langs de route 
of vanuit het wijkgebouw aan de 
Bisschopstraat 5. Folders met route-
kaart van de Open Atelierdagen kunt u 
in de maand mei verwachten in uw 
brievenbus, in diverse wijkwinkels, in 
’t Benoordenhuis en op de website van 
de wijkvereniging (www.wvbn.nl).

Bezoekers kunnen met de kunstenaars 
spreken, toelichting krijgen op het ge-
toonde werk, over hun inspiratiebron-
nen en de toegepaste technieken. Bij 
veel van de kunstenaars zijn de ten-
toongestelde werken ook te koop.

Kort samengevat bieden de open ate-
lierdagen in het Benoordenhout op 20 
en 21 mei u de gelegenheid te genieten 
van vele kunstuitingen verborgen in 
uw eigen wijk. 

Noteer de data in uw agenda en ver-
heug u op een inspirerend en verras-
send weekendje.

Voor nadere informatie: Ninky Oijevaar 
ninky@oijevaar.eu of 06-24256679.

Mathe Fuld

Wie heeft zich niet wel eens afgevraagd 
wat voor huisje in park Oostduin vlak-
bij de speeltuin staat? Menig kind 
vraagt aan zijn ouders of het een hek-
senhuisje is. Niets is echter minder 
waar. Dit huisje is al sinds begin 1947 
het onderkomen van de scoutinggroep 
Stanley 55. Onze scoutinggroep, die in 
september 1945 werd opgericht en is 
vernoemd naar de ontdekkingsreiziger 
Stanley die vele tochten door Afrika 
maakte, verzorgt activiteiten voor jon-
gens en meisjes vanaf vijf jaar. 

Op vrijdagavond en op zaterdag spelen 
onze jeugdleden het scoutingspel in en 
rond ons clubhuis, begeleid door een 
enthousiaste team van vrijwilligers. Ze 
stoken een vuurtje, bakken brood, 
knutselen, doen allerlei spellen in het 
park, sporten, bouwen, ontdekken, 
leren, kamperen, werken samen, gaan 
de natuur in en gaan natuurlijk samen 
op kamp. 

Momenteel hebben we 109 leden, 
waaronder zeventig jeugdleden onder 
de 21 jaar, en dat aantal is groeiende. 
Vorig scoutingseizoen vierden we al-
weer ons 70-jarig jubileum en zijn we 
met de hele groep en de ouders op ju-
bileum kamp geweest met als thema 
entertainment.

Onze jeugdleden zijn verdeeld in leef-
tijdsgroepen: de bevers van vijf tot 
zeven jaar, de welpen van zeven tot elf, 
de scouts van elf tot veertien, de explo-

rers van veertien tot zestien en de 
Boela Matari Stam voor leden vanaf 
achttien jaar. De activiteiten van iedere 
leeftijdsgroep zijn afgestemd op de be-
levingswereld van de desbetreffende 
leeftijdsgroep. Wilt u meer informatie 
over onze onderdelen neem dan ook 
een kijkje op onze website: www.stan-
ley55.net of kijk bij Scouting Nederland 
op www.scouting.nl.

Omdat een team van enthousiaste vrij-
willigers de basis is van een sterke 
scoutinggroep kunnen we versterking 
van ons vrijwilligersteam goed gebrui-
ken, vooral gezien het groeiend aantal 
jeugdleden. Heeft u interesse om ons te 
helpen met klussen of om ons vrijwilli-
gersteam op de vrijdag of zaterdag te 
versterken, dan kunt u contact opne-
men met administratie@stanley55.nl 
om vrijwilliger bij onze scoutinggroep 
te worden.

Scoutinggroep Stanley 55 

Stanley jubileum kamp 2015-2016

Buurtdag Waalsdorperweg 
Op 21 april 2017, voor statushouders en de buurt. Tussen 16.00-20.00 uur bent u van harte welkom 

Waalsdorperweg 5-7, bij het bruggetje. Aanmelden op: buurtplatform@outlook.com.
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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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In september vorig jaar hoorden 
Daniella Gidaly en Ninke Overbeek, haar 
huurster, dat er in het oude Aloysius 
College een groep statushouders zou 
komen wonen. Het vluchtelingendebat 
werd op dat moment op zijn scherpst 
gevoerd. Daniella kookte één van haar 
heerlijke, Roemeens geïnspireerde 
maaltijden en Ninke vertelde over haar 
ervaringen met een gezin uit Sudan dat 
sinds kort in Nederland woont. Zo ont-
stond aan de keukentafel op de 
Oostduinlaan het plan iets te betekenen 
voor de nieuwe buurtbewoners.

Ninke, van huis uit dramaturge en 
schrijfster voor theater, werkte des-
tijds voor Den Haag FM, waar ze elke 
week een portret maakte van een 'im-
portinwoner' van Den Haag. Dat inspi-
reerde Daniella om met de buurt een 
reeks interviews te organiseren. Per 
gesprek zou een Benoordenhouter een 
nieuwe wijkbewoner interviewen. Het 
resultaat van deze gesprekken: een 
reeks portretten van de nieuwe bewo-
ners van het AC. Ons doel: een eerste 
kennismaking tussen beiden en een 
kans voor de nieuwe wijkbewoners om 
te vertellen om wat voor soort infor-
matie of contacten zij verlegen zitten. 
Zo brengen we gelijkgestemden, men-
sen met een zelfde beroep, studie ach-
tergrond of interesse, makkelijker met 
elkaar in contact.

We legden ons plan voor aan Robin de 
Jong: de vrijwilligerscoördinator van-
uit de Duinzichtkerk. Hij was direct en-
thousiast en vertelde dat hij een soort-
gelijk project kende dat voor zowel 
nieuwe wijkbewoners als de buurt heel 
positief had uitgepakt.

Bovendien bleek dat onze buurtgeno-
ten stonden te springen om de nieuwe 
wijkbewoners te helpen. Of het nu ging 
om het voorzien van gordijnen en meu-
bels van de nieuwe woningen, hulp bij 
het leren van de Nederlandse taal of het 
organiseren van een voetbalteam in de 
wijk: er waren haast meer vrijwilligers 
dan nieuw te ontvangen wijkbewoners. 
Toen wij ons portretten plan introdu-

ceerden in de buurt hadden we dan ook 
al snel meer dan vijftien aanmeldingen 
voor het afnemen van interviews. 

Om te zorgen dat alle interviewers wis-
ten wat ze konden verwachten, organi-
seerden we twee workshops. Eén 
workshop ging over intercultureel in-
terviewen. Wij kregen hierbij hulp van 
een bevriende Irakese die vertelde 
over haar eigen ervaringen met de cul-
tuurverschillen tussen Nederlanders 
en de mensen die uit Arabische landen 
komen. Ze benoemde verschillen in 
verwachtingspatronen, manieren van 
vragen stellen en gaf tips om een eerste 
contact soepeler te laten verlopen. De 
tweede workshop had 'portret schrij-
ven' als thema. Tijdens die workshop 
bleek dat veel van de vrouwelijke in-
terviewers al ruime journalistieke er-
varing hebben. 

Het doel van de interviews is om de 
nieuwe bewoners aan u voor te stellen, 

vragen die u hebt over deze groep te 
beantwoorden en om te zien of er bij 
sommigen van u wellicht wederzijdse 
interesses zijn. Wanneer u een inter-
view leest, en denkt 'ja, ik ken iemand 
die van dienst kan zijn’ of ‘ik heb tips of 
informatie waar de geïnterviewde iets 
aan kan hebben’, dan willen we u vra-
gen contact op te nemen met het wijk-
blad. We zorgen dan dat u en de nieuwe 
wijkbewoner met elkaar in contact 
kunnen komen. Zo kunnen we elkaar 
als buurtgenoten verder op weg 
helpen! 

Inmiddels hebben de eerste interviews 
plaatsgevonden, waarvan u het eerste 
resultaat in dit wijkblad kunt lezen. We 
hopen dat er bijzondere nieuwe con-
tacten ontstaan! 

Wanneer u wilt reageren, of wanneer u 
een vraag hebt naar aanleiding van de 
portretten, dan kunt u schrijven naar 
wijkblad@wvbn.nl.

Statushouders
Thuis in het Benoordenhout

foto Gerhard van Rhoon
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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

Gezondheidswinkel Ros Van Hoytemastraat 74
2596 ET Den Haag tel. (070) 41 26 881

Voor al uw gezondheidsprodukten, zoals:
• natuurvoeding, noten, zuidvruchten
• dieetvoeding (voor o.a. glutenvrij)
• homeopathie, vitamines, mineralen & voedingssupplementen
• natuurlijke cosmetica en lichaamsverzorgingsartikelen

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

	

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
In een korte tijd allerlei nieuwe woor-
den leren, dat is toch wel de crux van 
het interview dat ik onlangs afnam op 
bureau Overbosch. Bij het gesprek 
waren Peter Hoogeveen (wijkagent), 
Cor Pronk (bureauchef) en Annemarie 
de Mooij (communicatie) aanwezig. 

Termen als signalering door de burger, 
een buurtpreventieteam, wijkschou-
wen, Waskracht en heterdaadkracht 
kwamen mij onbekend voor. Ik zal pro-
beren ze hieronder uit te leggen. 

Eigenlijk was de rode lijn in het hele 
verhaal dat ook de wijkbewoner oplet-
tend moet zijn. Wij weten immers wie 
er wel en niet in de wijk woont of re-
gelmatig rondloopt. Het valt toch op 
wanneer mensen aan ons niet-be-
staande namen of adressen vragen, of 
wanneer een slonzig iemand de tuinen 
uitgebreid staat te bekijken of zelfs 
naar binnen gluurt. Denk dan ook aan 
de papiertjes die voor de deur liggen 
en tijdens vakanties niet worden weg-
gehaald. Voor het dievengilde is dit een 
duidelijk teken dat er niemand thuis is. 
Bij dit stukje horen de woorden signa-
lering door de burger en heterdaad-
kracht (u let op en belt 112 bij ver-
dachte situaties). 

Wij kunnen meer doen om de politie te 
helpen. Bijvoorbeeld door het hoge heg 
voor het huis te snoeien zodat inbre-
kers zich niet kunnen verbergen, bij 
vakanties de buren vragen op te letten, 
een lamp op een tijdschakelaar zetten 
en bij het rondje met de hond opletten 
of er ‘vreemde situaties’ zijn. 

Is er dan toch ergens ingebroken dan 
start de politie de preventie. Dat kun-
nen we zien door de groene bordjes die 
om lantaarnpalen worden gevouwen 
(waarop dus staat om bij situaties die u 

niet vertrouwt, 112 te bellen) of door 
informatiebijeenkomsten die in de 
wijk worden georganiseerd. 

WhatsApp-groepen schieten als pad-
denstoelen uit de grond. Inmiddels zijn 
er tien bekend bij de politie. 
Wijkbewoners Rudolph van 
Dusseldorp en Daniëlla Gidaly coördi-
neren deze groepen. De politie overlegt 
met de groepsvoorzitters, deze infor-
matie wordt weer doorgegeven. 
Aanmelden voor zo een WhatsApp-
groep kan via benoordenhoutpreven-
tie@gmail.com 

Uit deze WhatsApp-groepen zouden 
zogenaamde buurtpreventieteams 
kunnen ontstaan. Zo’n team bestaat uit 
wijkbewoners, politieagenten en ge-
meenteambtenaren. Hiervoor is bud-
get vanuit de gemeente aan te vragen. 
Het moet wel een initiatief van de wijk 

zijn! Dit team zou de wijk kunnen 
schouwen; wat zijn de onveilige plek-
ken, waar gaat het altijd mis etc. Een 
team loopt een ronde; het is de bedoe-
ling de groep die gaat lopen van tevo-
ren aan te melden bij de politie. Bij dit 
stukje tekst hoort ook het woord 
Waskracht, dat staat  voor Wijk en 
Agent Samen. Eigenlijk ook wel te zien 
als een buurtpreventieteam. 

Ik heb nog een nieuwtje voor u: er is 
een tweede wijkagent bij! Zijn naam is 
Hans van der Linden. Tot ‘zijn’ gebied 
hoort het deel van de wijk ten zuiden 
van de Wassenaarseweg. Dat zijn dus 
de Nassaubuurt, Van Hoytemastraat, 
Breitnerlaan, het Uilennest en 
Clingendael. Peter Hoogeveen blijft als 
wijkagent het gedeelte ten noorden 
van de Wassenaarseweg onder zijn be-
heer houden. 

Peter Hoogeveen houdt iedere twee 
weken spreekuur bij Evita Lokaal. De 
data hiervan zijn: 18 april, 2, 16 en 30 
mei, 13 en 27 juni, 11 en 25 juli en 8 en 
22 augustus. 

Laten we proberen onze wijk 
veiliger(er) te maken, samen met de 
politie!

Willemien de Vlieger-Moll

wijkagent Peter Hoogeveen

Hulp en 
informatie 
via internet

www.politie.nl

De of�iciële website van de 
Nederlandse politie met informa-

tie over de organisatie, nieuws, 
politiebureaus, wijkagenten, 

opsporing en tips.

www.politiekeurmerk.nl

www.meldmisdaadanoniem.nl

www.slachtofferhulp.nl

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
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Beste wijkbewoners,

De Wijkvereniging Benoordenhout bestaat 40 jaar. Dit heugelijke feit wil het bestuur van de wijkvereniging 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Naast een lustrumeditie van het wijkblad in juni zal er door de lustrum-

commissie een feestelijke dag met Franse allure georganiseerd worden voor alle bewoners van onze wijk.

De organisatie van dit lustrum is al in volle gang. Gedurende de dag zijn er veel activiteiten voor jong en oud! 

Overdag kunt u wandelen over een brocante markt en genieten van live muziek. Aan entertainment geen ge-

brek; zo kunt u verschillende ambachten aan het werk zien en onze sportieve buurtgenoten zien strijden om 

mooie prijzen. 

De kinderen tot 12 jaar kunnen deelnemen aan een kidsrun. Daag jouw vrienden uit om te kijken wie de snel-

ste is en probeer deze run te winnen voor een unieke prijs! 

Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 100, dan kan je met een team van twee personen meedoen aan de esta-

fette run van 5 km (2 x 2,5 km) door het prachtige Clingendael. Er zijn verschillende categorieën.  Niet alleen 

de snelste wint, maar ook het team met de beste outfit ontvangt een prijs! Hoe leuk is het niet om deze uitda-

ging aan te gaan met bijvoorbeeld jouw vader, moeder, beste vriend(in) of als echtpaar? 

Verder is er nog het nodige vermaak voor zowel de jongste als de oudere kinderen, zoals spelletjes, een draai-

molen en een klimmuur.

Onze jarenlange wijk traditie krijgt een lustrum tintje. Om 15.10 uur start het defilé van de zeepkistenrace en 

om 15.15 uur zullen de zelfgemaakte zeepkisten over het parcours racen.

De dag is niet compleet zonder muzikale omlijsting en verrassende acts. Daarnaast kunt u bij diverse food-

trucks terecht voor culinaire lekkernijen.  

Tussen de mooie bomen zullen wij zorgen voor een echte Franse zomeravond waarin ieder elkaar kan treffen 

met hapjes en drankjes.

Om 17.45 uur zullen de prijzen worden uitgereikt op het hoofdpodium. Daarna zal het swingende avondpro-

gramma starten met muziek van Crème Brûlée, Funky Town Disco Show en onze spetterende hoofdact.

Aanmelden voor de lustrum zeepkistenrace, de kidsrun en de estafette kan via:

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl. U vindt daar de diverse inschrijfformulieren.

Voor vragen omtrent dit lustrum kunt u contact met ons opnemen via: 

lustrum@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Wij hebben er veel zin in en hopen u allen te mogen begroeten op de oprijlaan van Park Clingendael. 

Vergeet 17 juni 2017 niet in uw agenda te zetten!

Hilde Dreesmann- Bruijntjes, Ireen Castenmiller-van Hoorn, Margreet Greiner, Jeannine de Hoop 

Scheffer-van orschot, Dani lle ubberts,  art  esserschmidt, aarten oelfs, eroen Smits, 

Rutger Vermast
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Feest ter ere van het 40 jarig bestaan van 

de Wijkvereniging Benoordenhout op 17 juni 2017

Tĳd Oprĳlaan Park Clingendael

v.a. 12.00

Officiële opening en start Franse Markt met o.a.: 
• Brocante markt 
• Cuisines mobiles et boissons (food trucks) 
• Kinderactiviteiten 
• Spelletjes voor jong & oud

v.a. 13.00

Optredens met o.a. 
• Big Band 
• Crème brûlée: dj’s avec schwung! 
• Act: Frans & Francois

v.a. 13.30

Sportieve activiteiten 
• 13.30 uur: Kidsrun 
• 14.00 uur: Estafetterun 
• 15.10 uur: Defilé zeepkisten 
• 15.15 uur: Lustrumeditie Zeepkistenrace

15.45 Optreden van: Crème brûlée: dj’s avec schwung!

+/- 17.00

Einde Franse Markt en start lustrumborrel bĳ huis Clingendael met optredens: 
• 17.45 uur: Prĳsuitreiking wedstrĳden 
• 18.00 uur: DJ’s 
• 19.30 uur: Spetterende hoofdact!

23.00 Einde
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International Corner
Waalsdorpervlakte
One can’t live in the Benoordenhout 
without having discovered beautiful 
Clingendael, but another very 
worthwhile walking/biking area to ex-
plore is located on the outskirts of the 
dunes.  This area is known as the 
Waalsdorpervlakte and Meijendel.  The 
best place to enter is behind the NATO 
and TNO buildings on the Oude 
Waalsdorperweg.  

A well-marked walking and bike path 
will take one first past the war memo-
rial monument at the Waalsdorper-
vlakte and if you keep going one will 
arrive in the Meyendel nature reserve.   
Since it is almost May 4th, I would like 
to tell the reader about the importance 
of the Waalsdorpervlakte in Dutch his-
tory.  Originally a site for military exer-
cises, it became a tragic place during 
World War II.

When the Germans occupied the 
Netherlands from 1940-1945, they 
used the Scheveningen prison to impri-
son some 25,000 resistance fighters 
and Dutch people. This prison became 
known as the Oranje Hotel and 
thousands of trials were held by Nazi 
judges. As soon as a court decision was 
made, the prisoners were either freed, 
sent to German concentration camps 
or executed.

Some 250 or more executions took 
place on the Waalsdorpervlakte during 
this time.  And immediately after the li-
beration in 1945, former resistance 
workers created a memorial to those 
who had died here. They placed four fi-
ring squad crosses, which were later 
replaced by bronze ones in 1980. The 
other part of the monument is the 
Bourdon Bell that was erected in 1959.  

A simple plaque describes the meaning 
of this place:  ‘Here many compatriots 
sacrificed their lives for your freedom. 
Tread this site with due respect.’

On May 4th, one of the significant 
National Remembrance Day comme-
morations takes place here. A silent 

march begins about 19.20 with places 
reserved at the front for relatives of 
those executed. In front of the monu-
ment the Dutch flag is formed with co-
lored pine cones, and torches are 
placed on each side. A honorary guard 
of six stand on each side in outfits da-
ting from the war. The Bourdon Bell 
tolls until just before 20.00 when there 
is bugle call, followed by two minutes 
of silence. The Dutch national anthem 
– the Wilhelmus – is then played. The 
bell begins to ring again and stays tol-

ling until the last people have filed in 
front of the monument. Each year 
about 3,000 walk in this procession.

If you are unable to take part in this 
simple, yet extremely moving memo-
rial event, RTL 4 does broadcast this 
remembrance every year. And a visit to 
this solemn spot anytime is a way to 
show respect to all who have died pre-
serving freedom.

Georgia Regnault

Waalsdorpervlakte
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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 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl

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

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   28 06-04-17   14:30



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201729

Marcel Kleijweg: the Benoordenhout’s own farmer!
On a cold, dark and rainy evening, Marja 
van Loopik and I paid a visit to the far-
mer, Marcel Kleijweg, located in  park 
Clingendael. The weather may have 
been nasty outside, but we were warmly 
welcomed by Marcel and his wife Conny. 

Many who have lived in the 
Benoordenhout some years will re-
member the tragic fire that struck the 
Kleijweg farm in October 2012.  It to-
tally ruined their roof and forced them 
to move out of their home Soon after 
this tragedy, the neighborhood started 
a fund-raising action for them with the 
title: ‘Buurt steunt Boer’ – 
‘Benoordenhout supports the Farmer‘. 
It took four years before the Kleijwegs 
were able to move back into the 
farmhouse.

Having interviewed their neighbor, the 
beekeeper, a couple of years ago, I was 
curious about this working farm and 
its inhabitants. His father was a farmer 
there and Marcel came to live with him 
on the farm when he was twelve years 
old. In other words, he grew up in 
beautiful Clingendael learning the far-
ming trade from his father.

He owns about 50 hectare (about 20 
acres) of land, some of which is to the 
right of the main entrance of 
Clingendael and the rest is on the 
Bezuidenhoutseweg in Mariahoeve.  
With only about 43 cows and 35 sheep, 
Kleijweg is considered a small farmer, 
so working at another day job in the 
hydraulic engineering and road buil-
ding field, helps the family of five 
(three daughters) make ends meet.

When we visited, all his cows were still 
inside for the winter and there were 
several calves, some just born a few 
days earlier. I learned the lesson that 
newborn calves are immediately taken 
away from their mothers and fed sepa-
rately. If they stay with their mothers, 
they become far too attached and will 
never leave, but in due time these 
young’uns form their own herd. In 
2009 Kleijweg stopped using his cows 
for milk and changed to ones for meat. 
These cows are not artificially insemi-
nated, as the Kleijwegs have a steer 
who does his job! 

Once a cow is too old to produce any 
calves they are brought to a slaughter-
house in Nieuwerbrug – a small village 
between Boskoop and Woerden. There 
five or ten kilo meat packages are made 
up and frozen with various cuts, ran-
ging from steaks to hamburgers to stew 
meat. You may order and purchase 
these packages from locally-raised 
cows by visiting the farm or ordering 

online: www.clingendaelrunds.nl. In 
addition to the cows, farmer Marcel 
owns about 35 sheep with one ram, 
many chickens, hens and of courses 
roosters, a horse, a donkey, two dogs 
and a couple of cats.  A true farm! The 
two dogs help in particular with a fox 
who attempts to invade the pasture. 

Since our tour of the farm was in the 
darkness, I went back a few days later 
to have a look again at the calves and 
the rest of the barns. If the gate is open, 
all are welcome to come in and visit, 
buy some fresh eggs or order some 
meat.  Buying eggs is on an honor sys-
tem – € 0.25 per egg. 

Being a city girl myself, it is really a treat 
to visit a farm that is so close to us. I 
plan to take my grandchildren there the 
next time they are in The Hague.  Why 
don’t you pay a visit sometime?!

Georgia Regnault

boer Marcel, foto Nico Schouten

Upcoming dates
GUIDED TOUR OF CLINGENDAEL: Saturday, May 13, 15.00 – 17.00; with a visit to the Japanese Garden, the beekeeper and 

the Kleijweg farm. To sign up, please send an email to Marja van Loopik, vanloopik@casema.nl by Wednesday, May 10.  

OPEN ATELIER DAGEN: May 20 – May 21, 12.00 – 17.00; this is the weekend when Benoordenhout artists open their 
homes or galleries for all to come and view their work.  Maps of the route will be made available in early May.

40TH ANNIVERSARY OF THE WIJKVERENIGING: Saturday, June 17: 11.00 – 22.00; known in The Netherlands as a Lustrum 
Celebration, this all-day event will have a ‘French atmosphere’ with various activities, market fair, food trucks, music, 

and the traditional yearly soapbox derby. This event will be held along the main entrance driveway of Clingendael. 
Look for more details in the special June issue of this magazine.

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   29 06-04-17   14:30



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201730

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     VCA** 2008/5.1ISO 14001:2004 Reg. No 059

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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Herenlunch
Elke vierde woensdag van de maand zet 
Evita Lokaal de deuren wagenwijd open 
voor de Herenlunch. Voor de komende 
maanden is dat op 26 april, 24 mei, 28 
juni en 26 juli. Van 12.00 tot 15.00 uur 
wordt er door gastvrouw en kok 
Marjolein een tafel mooi gedekt voor 
een heerlijke driegangen lunch. Hans 
Walhain is aanwezig om de gesprekken 
een beetje op gang te brengen. 

Heren die van lekker eten houden en 
het leuk vinden om een goed gesprek 
te voeren over de actualiteit, kunst, 
cultuur, literatuur of welk zelf in te 
brengen onderwerp dan ook zijn van 
harte welkom.  Prijs € 12,50 (incl. kof-
fie-thee), aanmelden via info@evitalo-
kaal.nl of via tel. 070-3141606.

ecti�icatie spreekuur wijkagent
In de vorige editie van het wijkblad 
stond verkeerde informatie over het 
spreekuur dat wijkagent Peter 

Hoogeveen in Evita Lokaal houdt. Hij is 
iedere even week, beginnend op 18 
april, op dinsdag aanwezig van 14.00 
tot 15.00 uur.  

Samen handwerken
Ook nog zo'n half afgemaakte quilt in 
de kast liggen die u eigenlijk zo graag 
wilt ophangen? Nog een breiwerk half 
op de pennen staan of een borduur-
werkje waar u niet meer uitkwam? 
Kom dan naar Evita Lokaal waar op 
donderdagochtend handwerk liefheb-
bers bij elkaar komen om gezamenlijk 
aan de slag te gaan. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee wordt lek-
ker bijgepraat en ondertussen komen 
de handwerkjes dan wél af. Elkaar een 
beetje op weg helpen, nieuwe hand-
werk tips van elkaar leren en zo een 
gezellige ochtend doorbrengen: dat is 
de handwerkclub van Evita. Iedere 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur, deelname (excl. koffie/thee) is gra-
tis. Neemt u wel zelf uw eigen materi-
aal mee?

Spreekuur voedingsadvies
Weet u waarom het belangrijk is om 
voldoende vitamine D binnen te krij-
gen? Wat zouden oorzaken kunnen zijn 
van onbedoeld gewichtsverlies? Hoe 

zou je een hoge bloeddruk kunnen ver-
lagen? En hoeveel drinkt u eigenlijk op 
een dag? Els de Mol van Otterloo van 
whoELS geeft u graag adviezen en tips 
over gezondere voeding tijdens haar 
spreekuur in Evita Lokaal! Elke dins-
dag van 15.00 tot 16.00 uur. 

Cursusavond voor mantelzorgers in 
Evita Lokaal
Op maandagavond 26 juni wordt een 
informatieavond gehouden voor man-
telzorgers met als thema: Mantelzorg? 
Hoe ga ik ermee om? Sinds u mantel-
zorger bent, is er een nieuwe werke-
lijkheid. Hoe gaat u daarmee om?

Onder invloed van druk, ziekte, behan-
deling en trauma kan het vertrouwde 
gedrag van iemand veranderen. Dat 
kan tijdelijk, maar ook voorgoed zijn. 
Deze avond besteden we aandacht aan 
wat dat teweeg kan brengen in relaties 
en hoe je daarmee kunt worstelen. 
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.00 uur). Deelname is gratis. Meer 
informatie en aanmelding: tel. 070-
3141600 of info@evitazorg.nl.

Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309A, 
2597 AJ Den Haag, tel. 070 - 314 16 06 
www.evitalokaal.nl

Zorg in de wijk
Evita Lokaal activiteiten

Sport in de wijk
Train nu acht keer gratis mee met de meisjes van SVC’08...
...en neem gezellig je vriendinnen mee!
Kom kennismaken met meisjesvoetbal 
en ontdek dat voetbal de leukste sport is 
die er is. Sport, plezier en vriendinnen 
komen bij elkaar op het voetbalveld.

Wie: Meiden van 6 tot en met 14 jaar
Wat: acht gratis proeftrainingen op de 
woensdagavond
Waar: Voetbalvereniging SVC’08 - Van 
Brienenlaan 15, Wassenaar (Park Clin-
gendael)
Wanneer: Vanaf 5 april (18.00 - 19.30 uur)
Aanmelden kan via de site www.svc08.
nl of door een mail te sturen naar 
vrouwenvoetbal@svc08.nl.
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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

Voorjaarsveiling 16 t/m 19 mei • Kijkdagen: 11 t/m 15 mei 2017

VH_adv_benoordenhout_Chris_voorjaarveiling2017.indd   1 06-03-17   14:27
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Philippona
De aankoop van een schilderij van 
Karin Koster veranderde het leven van 
Pien van Veen volledig. Ze had zelf al 
dertig jaar een eigen detacheringsbe-
drijf met een kantoor aan het 
Noordeinde en was toe aan een nieuwe 
fase in haar leven toen ze Karin ont-
moette. Karin was de eigenaar van het 
exclusieve serviezen bedrijf Philippona 
en stond op het punt haar winkel te 
verkopen. Met de ontmoeting van Pien 
is het balletje gaan rollen. Pien kocht 
Philippona, toen gevestigd aan het 
Noordeinde, en stortte zich vol over-
gave op deze voor haar nieuwe uitda-
ging. Zeventien jaar later en inmiddels 
pensioengerechtigd is ze nog steeds 
even gepassioneerd als de eerste dag. 
Ze heeft geen dag spijt gehad van haar 
beslissing en ze piekert er niet over om 
met pensioen te gaan! 

Het Noordeinde ondergaat nu een 
grote metamorfose en toen Pien 
hoorde dat er een pand vrijkwam aan 
de Van Hoytemastraat in het 

Benoordenhout, de wijk waar veel van 
haar klanten vandaan komen, bedacht 
ze zich geen moment en verhuisde. Het 
pand is kleiner, maar gezellig en vooral 
goed bereikbaar. Philippona werd op 4 
februari jl. feestelijk geopend met bub-
bels en macarons. De schilderijen die 
in de winkel hangen en te koop zijn, 
zijn geschilderd door Karin Koster en 
zo is de cirkel weer rond.

Philippona bestaat al sinds 1862. Het 
bedrijf verkoopt mooie, exclusieve ser-
viezen en glaswerk en verzorgt bruids-
lijsten. Samen met het aanstaande 
bruidspaar wordt de perfecte lijst sa-
mengesteld. Dit kan ook online (www.
philippona.nl). 

Nu het bedrijf in handen is van Pien 
van Veen zal aan die lange geschiede-
nis nog lang geen einde komen. Haar 
enthousiasme en het concept van kwa-
liteit en exclusiviteit zijn een waarde-
volle aanvulling op het winkelaanbod 
in de Van Hoytemastraat.

Wij wensen Pien heel veel succes toe in 
haar nieuwe omgeving.

ELA

Loek en Angelique van Vliet hebben na 
34 jaar hun winkel aan de Breitnerlaan 
verlaten. ’Alleen de winkel hoor!’, roept 
Angelique, want Loek blijft zijn werk 
als hovenier nog met veel plezier 
voortzetten.

Samen begonnen ze met werken in een 
tuincentrum, waar ze het fenomeen 
‘vorstverlet’ meemaakten. Dit hoor je 
tegenwoordig weinig of niet meer, ge-
zien de bijna vorstvrije winters van te-
genwoordig. Maar toen was er nog re-
gelmatig sprake van. Dat betekende 
thuis zitten en wachten tot de vorst 
voorbij was. Dit beviel het tweetal al-
lerminst, ze wilden werken. 

Via via hoorden ze van de bloemenwin-
kel aan de Breitnerlaan die ze eventu-
eel over konden nemen. Deze kans gre-
pen ze met beide handen aan en met 
amper 21 en 22 jaar begonnen de twee 
aan dit avontuur – en 34 jaar later zit-

ten ze er nog. De bloemenwinkel had 
ook een deel met zijde bloemen, maar 
dat was niet ‘echt’, dus dat werd ver-
vangen door planten voor in de tuin en 

natuurlijk kwamen ze met hun eigen 
assortiment bloemen. 

Loek is en blijft hovenier, maar 
Angelique wil wat meer tijd hebben 
voor onder meer haar gezin (drie vol-
wassen kinderen en een kleinkind dat 
deze zomer wordt verwacht). Genoeg 
om naar uit te kijken en tijd voor een 
nieuwe fase in hun leven. 

Millefleur, het hoekje waar ook koffie 
werd gedronken en een gezellig praatje 
werd gehouden, het altijd vriendelijke 
welkom en de gemoedelijke sfeer zul-
len worden gemist. Het voor hen op 11 
februari jl. georganiseerde afscheid 
was waardig en onvergetelijk. 

Wij wensen Loek en Angelique nog een 
hele  mooie nieuwe fase in hun leven 
toe!

ELA

Wijk en winkel
ille�leur loemisten en oveniers
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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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Net als de geestesvader van Nirwana, 
Jan Gerko Wiebenga, die in 1927 terug-
komt uit de VS en het appartementenge-
bouw schetst op de cruise liner, brengt 
Warner Bros de eerste film met meelo-
pende geluidsband uit. Dit idee komt 
mee over zee met Loet Barnstijn, inves-
teerder en filmbaas. Gekke feitjes zult u 
zeggen, maar het verhaal wordt sterker. 
In 1935 wordt in Amsterdam en aan de 
voet van Nirwana de film Op stap met in 
de hoofdrol Fien de la Mar opgenomen 
in park Oosterbeek. Daar zijn net de 
filmstudio’s voor film met synchroon lo-
pend geluid geopend en wie treffen we 
daar? Bas van Pelt met goede vriend 
Henk Wegerif, architect; wie kent hem 
niet van de Willemsparkflat aan de 
Zeestraat (1930), de waardige opponent 
van Nirwana, uit baksteen en staal.

‘Prachtig Fien, dat staal met comfort 
staat strak om je heen, modern, trans-
parant, veel schoner dan de eerdere 
crapauds.’

Een unieke foto waarbij buisframe mo-
dellen van Bas van Pelt en Piet Gispen 
gebroederlijk naast elkaar staan. Dit 
speelde een grote rol bij het introduce-
ren van licht en luchtig nieuwe interi-
eurelementen. De film daarentegen 
probeerde juist met de nieuwste tech-
nieken oude tijden te doen herleven 

voor een groot publiek. Contrasten die 
we in het Stijl-jaar van Mondriaan ook 
weer goed kunnen beleven.

Helaas brengt 1935 ook het overlijden 
van Jan Duiker, de man die als geen 
ander met het nieuwe bouwen een on-
uitwisbare modernistische skyline on-

eindig op de kaart heeft gezet. 
Werkelijk Nirwana. De wederkerigheid 
van het bestaan in ontwikkeling. 

www.karelbodegom.nl – met dank 
aan de lezing in het Haags Histo-
risch Museum van Huub Thomas.

Nirwana
1935, het roerige eerste lustrum, de buurt komt tot leven
Op stap – in de tijd – terug

Fien de la Mar in een buisframe stoel

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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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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Schaatsen op tennispark WW
Het Benoordenhout heeft, zover ik 
weet, geen schaatskampioenen 
voortgebracht. Toch was Tennispark 
WW heel lang een belangrijk schaats-
centrum. Zodra het weerbericht de 
eerste fikse nachtvorst aankondigde, 
werd al het personeel opgetrom-
meld, de flessen jenever klaargezet 
en stro om de watertappunten aan-
gebracht. Dat laatste was van cruci-
aal belang. In de winter werd om die 
tappunten een houten kistje ge-
plaatst, gevuld met stro, zodat ze 
niet kunnen bevriezen. De leidingen 
lagen op zestig centimeter diepte en 
daardoor goed beschermd tegen de 
zwaarste vorst.

Chris Houps (1943) is opgegroeid op 
Tennispark WW. Zijn grootvader, die 
toen achttien was,  had de banen in 
1908 helpen aanleggen. Hij was zo vlij-
tig dat hij gevraagd werd er als 
groundsman te blijven werken . Dat 
was het begin van de ‘tennisdynastie 
‘Houps. Twee zonen, Bram en Nico, 
werden vanzelfsprekend tennisleraar. 
Bram Houps was in 1929 mede-oprich-
ter van de eerste ‘vakbond’ voor ‘oe-
fenmeesters’, zoals de sportleraren 
toen genoemd werden, te weten de 
Bond Tennis Oefenmeesters Nederland 
(BTON). Deze bond werd later omge-
doopt tot de Vereniging Tennisleraren 
Nederland.  In de jaren zestig ver-
huisde de familie Houps van Park WW 
naar hun eigen park Mariahoeve, waar 
nog steeds een Houps de scepter 
zwaait…
 
Chris Houps weet nog alles van die 
voor vele tienduizenden Haagse scho-
lieren heerlijke winters met eindeloze 
ijspret. ’Het was wel zwaar werk. De 
hele nacht moesten we doorwerken om 
laagje voor laagje een ijsbaan te creë-
ren.  Van de eerste drie laagjes zag je 
niets, die verdwenen in het gravel. Je 
moest dan een half uurtje wachten 
voor het volgende laagje er overheen 
ging. De slangen rolde je telkens weer 
op om bevriezen tegen te gaan. Pas na 
zo’n tien maal spuiten lag er een ijs-

vloertje van één centimeter. Aan het 
eind van de volgende middag gingen 
we om vijf uur met zijn tweeën en een 
touw tussen ons in de mensen opdrij-
ven om de ijsbaan vrij maken. Met 
twintig vrijwilligers werd het ijs ge-
schraapt om weer bij te kunnen 
spuiten.’ 

In de loop van de nacht moest de jene-
verfles open om voor enige verwar-
ming te zorgen. Dat leverde soms wel 
eens een probleem op.  De concentratie 
kon daaronder lijden. Houps: ‘Er stond 
een geweldige druk op de slangen en 
als je te dicht bij jezelf op de grond 
richtte, werd je omver geblazen op het 
gladde ijs. Anderen moesten te hulp 
schieten, uit jezelf kwam je niet over-
eind.’ Met heldere hemel was min nul 
graad voldoende om een mooie baan te 
verkrijgen, maar was er laaghangende 
bewolking of erger nog mist, dan was 
zelfs min tien niet voldoende.

Vlak na de toegangspoort van het park 
stond een houten huisje, waarin een 
personeelslid zat om de kwartjes van 
de toegestroomde schaatsers in ont-
vangst te nemen. Je kreeg dan een keu-
rig nummertje als betalingsbewijs. Zo 
vonden dagelijks vele honderden jon-
gelui de weg naar de ijsbaan gevolgd 
door enkele ouderen, die nog bedreven 
waren in het zogenaamde ’zwieren’. 

Dat deed het schaatspaar door met 
kruiselingse handen samen in de maat 
met brede slagen de baantjes te 
ronden. 

De winter van 1962/63 was de beste 
aller tijden. Ruim drie maanden lang 
kon er geschaatst worden. Het schaat-
sen leverde een mooie reden op voor 
een jongen om een meisje vast te kun-
nen houden. Sommige meisjes gingen 
expres meer wankelen als er een stoere 
jongen langs flitste. Zo vormden zich 
paartjes, die meer wilden dan alleen 
maar schaatsen. Het clubhuis was om-
getoverd tot koek en zopie met houten 
vlonders om de ijzers onder de schaat-
sen niet te beschadigen. Die vlonders 
waren aan de zijkanten nog droog, 
zodat de paartjes daar tegen elkaar aan 
op de grond konden zitten en stiekem 
elkaar zoenen.

Op 8 december 1978 schreef Casper 
Postmaa een groot artikel in de 
Haagsche Courant over het einde van 
de ‘schaatsparken’. Men zag er geen 
brood meer in. 

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

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (XI)

Tennispark schaatsen
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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 RO E N S P E C I A L I S T E N
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Lisette Huizenga in het Wijkblad
Het werk van Lisette ken ik al een aan-
tal jaren. In de zomer van 2012 ging 
alle aandacht naar de schilder Isaac 
Israels (1865-1934). Naast vijf ten-
toonstellingen en een boek, met mijzelf  
als initiatiefneemster, raakten ook he-
dendaagse kunstenaars geïnspireerd 
door het werk van Israels. Lisette 
Huizenga en Brigitte Spiegeler toonden  
hun werk in Pulchri Studio. 

Vijf jaar later is Lisette Huizenga een 
internationale kunstenaar. Zij nam in 
2015, namens Nederland, deel aan de 
Biënnale van Venetië. Met haar con-
ceptuele computerkunst maakt zij met 
hulp van de computer prachtige wer-
ken. Zij is geïnspireerd door de 
Nederlandse schilder Piet Mondriaan 
(1872  - 1944). Een voorproefje zag u 
al in het Wijkblad van december 2016 
waar zij in twee kolommen het artikel 
over Nirwana illustreerde. Meer infor-
matie over Lisette op lisettehuizenga.nl. 

Mondriaanjaar  
Het is honderd jaar gelden dat de 
kunstbeweging De Stijl begon. Niet al-
leen schilders raakten geïnspireerd, 
ook architecten en vormgevers behoor-
den tot De Stijl. Steeds meer ontdek je 
nu overal op winkels, het stadhuis en 
zelfs in de Hofvijver grote gekleurde 
vlakken. De gemeente Den Haag heeft 
winkeliers een Mondriaantoolkit gege-
ven; het resultaat ziet u op de etalages. 
Ook het Benoordenhout doet mee, 
rondom het Van Hoytemaplein zijn de 
winkels beplakt met deze vlakken en 
lijnen. Ik kwam zelfs Mondriaantaartjes 
tegen!

Niet alleen winkels veranderen van 
kleur. Zo kreeg ik van buurtgenoot 
Eugene Paanakker een persbericht. 

Hij heeft voor zijn begrafenisonderne-
ming, Paanakker & Heezen, een wel 
heel speciale ‘Mondriaankist’ laten 
ontwerpen en maken. 

DordtYart
Iets heel anders; DordtYart. Wijk-
bewoner Brigitte Schreuder nam mij 
een keer mee naar de mooie stad 
Dordrecht. In een grote loods van een 
voormalige scheepswerf en machine-
fabriek, is DordtYart gevestigd. 
DordtYart is een internationaal cen-
trum voor hedendaagse kunst. In de 
grote hallen kunnen kunstenaars hun 
werk zowel produceren als exposeren, 
de nadruk ligt op sculptuur en installa-
tiekunst. DordtYart selecteert elk jaar 
een tiental kunstenaars die een be-
staand werk plaatsen of nieuw werk 
vervaardigen. Het thema dit jaar is 
Cross Works. Laat u verbazen bij 
DordtYart; hedendaagse kunst met een 
net even andere touch! Meer informa-
tie op dordtyart.nl. 

De riënt verkend
Het Louis Couperus Museum heeft tus-
sen 21 mei en 8 oktober een tentoon-
stelling met de titel De Oriënt verkend, 
Op reis met Louis Couperus en Marius 
Bauer. De tentoonstelling is samenge-
steld door de gastconservatoren José 
Buschman en ondergetekende. Met een 
grote nieuwsgierigheid trokken Louis 
Couperus (1863-1923) en Marius 
Bauer (1867-1932) in de jaren 1920 
naar steden als Algiers, Tlemcen en 
Biskra. Indrukken van deze reizen, in 
tekst of aquarel, kunt u op de tentoon-
stelling zien. Daarnaast nog veel meer; 
oude foto’s en briefkaarten, reisboeken 
van Thomas Cook, sieraden uit de 
regio, een gesneden houten kamer-
scherm, miniatuur kameeltjes enzo-
voort. Kijkt u regelmatig op de website 
van het museum; hier komen aankon-
digingen van lezingen, een Arabisch 
feest en rondleidingen op. 

Bij de tentoonstelling verschijnt het 
boek Couperus in de Oriënt, geschreven 
door gastconservator José Buschman, 
het kost € 19,99 en verschijnt bij 
Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Te koop 
in het museum en de boekhandels. 

Louis Couperus Museum, Javastraat 17, 
Den Haag. Woensdag tot en met zon-
dag, 12.00 – 17.00 uur.
Louiscouperusmuseum.nl

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst

foto Robert Heezen

Mondriaan gebakjes Paluco

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   39 06-04-17   14:30



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201740

Wassenaarse slag Wassenaar & Zwarte pad Scheveningen

zeilkamp
surfkamp

cursus
priveles

catamaranschool.nl

Luxurious Short Stay 
Apartments for rent in 
city center The Hague
Laan Copes van Ca�enburch 69, The Hague

www.residencecopes.nl – 070 361 72 22
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Oud-hoofdredacteur van Den Haag 
Centraal Casper Postmaa kwam enkele 
jaren geleden in contact met de kunste-
naar Diederik Gerlach. Deze was in het 
bezit van diverse stukken over de oor-
logsavonturen van zijn vader Henk 
Gerlach. Een daarvan was een voor dr. 
Lou de Jong opgeschreven verslag van 
zijn reis en de gevolgen. Ook beschikte 
hij over rechtbank papieren en foto's. 
Hij wilde, samen met drie vrienden, via 
Zwitserland naar Engeland vluchten.  
De belevenissen van deze vier jonge 
mannen ontroerden Gerlach ‘jr.’ en gre-
pen hem aan. Zo las hij over de tewerk-
stelling van de vier, nadat zij in 
Zwitserland waren gearriveerd. Het 
plan werd aangepast toen ze hoorden 
dat de geallieerden Italië aan het ver-
overen waren. Henk Gerlach werd in 
Lugano gearresteerd en kwam uitein-
delijk in de gevangenis  van Berlijn te-
recht, waar hij de val van Hitler 
overleefde.

Postmaa en Gerlach jr. besloten de reis 
over te doen en daar een literair en 
beeldend verslag van te maken. Gerlach 
liet zich inspireren door de plaatsen en 
de achtergrondverhalen van zijn vader. 
Postmaa volgde de kunstenaar in diens 
queeste om niet alleen de tocht na te 
bootsen, maar ook zijn vader beter te 
leren kennen en begrijpen. Het resul-
taat is een interessant, mooi uitge-
voerd boek met vele dimensies.

In de inleiding schrijft Postmaa: ‘Ik kijk 
naar mijn reisgenoot die ronddoolt in 
de verloren tijd…onderwijl leg ik asso-
ciaties vast die de gebeurtenissen bij 
mij oproepen. Daarnaast bevat het 
boek nog een derde laag…de histori-
sche werkelijkheid van de reis is 
weergegeven…’

Hij stelt zich daarbij bescheiden op 
door te stellen dat hij de reis en zijn 
medereiziger observeert en daar ver-
slag van maakt op journalistieke wijze. 
Maar zijn overpeinzingen gaan dieper, 
omdat ook hij geconfronteerd wordt 
met zijn eigen verleden en zijn relatie 
tot zijn ouders. Daardoor gaat hij een 

interessante literaire uitdaging aan, die 
het boek nog een extra dimensie 
verschaft.

De drie lagen zijn misschien dan ook 
beter te vergelijken met de drie verdie-
pingen van een huis, waarbij op elke 
verdieping meerdere kamers bezich-
tigd worden. De kamers, die Postmaa  
op zijn eigen verdieping opent, hebben 
vaak te maken met zijn persoonlijke 
leefwereld. Eén van die kamers is ge-
wijd aan het Benoordenhout, waar hij 
woonachtig is. In die kamer hangt hij 
diverse portretten op. Wat mij gelukkig 
stemt, is zijn precisie. In het Deutches 
Historisches Museum in Berlijn ont-
dekt hij een tentoongestelde brief-
kaart. Die is afkomstig van Wil Wiarda 
Beckman en gericht aan haar broer, de 
grote socialist Herman Bernard ‘Struuf ’ 
Beckman. Wil woonde met haar moe-
der aan de Van Hogenhoucklaan 72.

Misschien hoort er nog een vierde ver-
dieping bij, de zolder waarin de lezer 
huist. Zo was Henk Gerlach mijn ge-
schiedenisleraar op het jubilerende 
Maerlant Lyceum. Al lezend moest ik 
daardoor natuurlijk geregeld terug-
denken aan zijn lessen. Hij had een 
enigszins afstandelijke manier van ver-

tellen, zodat hij soms op mij overkwam 
als iemand die niet altijd betrokken 
was bij zijn stof. Nu ik de achtergron-
den en Gerlachs heftige belevenissen 
tijdens de oorlog beter heb leren ken-
nen, kan ik die attitude beter plaatsen 
als een manier om de recente geschie-
denis, waarvan hij zelf deel uitmaakte, 
op afstand te zetten om zodoende de 
ermee gepaard gaande negatieve emo-
ties te neutraliseren. 
Diederik Gerlachs schilderijen en gou-
aches zijn gegrondvest op melancholie. 
In elke afbeelding schuilt een herinne-
ring aan het verleden met natuurlijk 
een fikse portie Duitse accenten, die 
echter nergens te zwaar op de maag 
liggen, met uitzondering dan van Adolf 
Hitler zelf, die in één van de platen als 
een schilderijtje aan een muur is opge-
hangen. Was hij maar in het echt opge-
hangen! Over andere afbeeldingen 
moet  soms langer worden nagedacht.
Casper Postmaa en Diederik Gerlach 
hebben een gevoelig en goed leesbaar 
boek geproduceerd. Waar Postmaa de 
tijd heeft gevonden is een raadsel. Ook 
het jubileumboek van het honderdja-
rige Maerlant Lyceum is van zijn hand. 
En zo zijn we toch weer in het 
Benoordenhout beland. 

Theo Bollerman

‘Onder den vrijen hemel’ is o.a. verkrijgbaar bij 

Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe en bij Douwes 

aan de Herengracht. De prijs is € 22,50. 

Boeken
Onder den Vrijen Hemel -  boekbespreking

Diederik Gerlach en Casper Postmaa

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   41 06-04-17   14:30



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201742

Beloning voor verloren zegelring  
Grote beloning voor vinder van mijn zegelring 

met lichtblauwe ovale steen.
Verloren in december 2016 in de buurt van Jarreau in de 

Hoytemastraat
Bellen of SMS naar 06-20978865

Vergaderlocatie te huur
Zoekt u ruimte voor vergaderingen, workshops etc.

Het Benoordenhuis in de Bisschopstraat 5 (t.o. Maerlant Lyceum)
biedt ruimte voor max. 50 pers.

Voor informatie, mogelijkheden en prijzen mail  
kroemer@kpnmail.nl

Zingen in Benoordenhout, Bekoord
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 

Lieve, betrouwbare niet-rokende oppas gezocht in 
Benoordenhout voor mijn baby. Beschikbaar op maandag en 
donderdag 7.45-18.30. Boodschappen doen, koken en licht 

huishoudelijk zijn onderdeel van het werk. 
Bereikbaar op: 06-33698162.

Ons huis in Umbrie is te huur
Gelegen tussen meer van Bolsena en Orvieto, prachtige omgeving, 

veel uitstapjes mogelijk, Florence en Rome circa 1,5 uur.
fiavanos@hotmail.com  of  06-52342772

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

Senioren Yoga  
Toegankelijke oefeningen - rustig bewegen - kleine groep (max 6).

Donderdag 10.00 – 11.00 uur  -  € 10,= per les.
Ook individuele begeleiding (alle leeftijden), ter ondersteuning 

bij ziekte of psychische klachten.
 Contact:  06-50805784 |  info@bezinningenverstilling.nl

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   42 06-04-17   14:30



43 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 2017

PodiumKunst

Het DiamantTheater 
timmert aan de weg!
Het is hard gegaan sinds de officiële 
opening op 9 februari jl. door wethou-
der Joris Wijsmuller. Wekelijks vinden 
er op deze unieke locatie, de 
Theaterwinkel in winkelcentrum 
Mariahoeve, optredens, workshops, 
voorstellingen, interviews en veel meer 
plaats. Kijk voor het actuele  pro-
gramma-aanbod: www.diamanttheater.
nl of loop gewoon eens binnen in de 
Theaterwinkel (geopend van woens-
dag t/m vrijdag tussen 10.00 – 15.30 
uur en op zaterdag tot 13.30 uur).

Theater & Resto op locatie
In samenwerking met Resto VanHarte 
organiseert het DiamantTheater ’thea-
ter dinershows’: een combinatie van 
samen eten, samen zijn en genieten 
van een dinershow met optredens van 
verschillende artiesten uit het Haagse 
Hout en overig Den Haag. Theater & 
Resto: iedere veertien dagen op vrij-
dagavond in de Theaterwinkel. Entree 
€ 7,00 | Ooievaarspas € 4,00 

Reserveren is verplicht via de website, 
per e-mail naar info@diamanttheater.nl 
of bel met 070 406 63 81.

Open podium De Rode Loper
Ben jij die ene onontdekte singer & 
songwriter, danser, stand-up comedian, 
goochelaar of kunstschilder? Ben jij die 
verborgen parel uit het Haagse Hout? 
Kun jij in een kort optreden van maxi-
maal vijf minuten laten zien dat je klaar 
bent voor de People Stage op Parkpop?

Op zaterdagmiddag 29 april 2017 or-
ganiseert het DiamantTheater in sa-
menwerking met CultuurSchakel het 
open podium project 'De Rode Loper'. 
Dit vindt plaats in de Theaterwinkel. 
De Rode Loper is HET evenement waar 
iedereen uit het Haagse Hout wordt 
uitgenodigd om hun bijzondere talen-
ten te tonen aan publiek. 

Let op! Het optreden mag niet langer 
duren dan vijf minuten en de op- en af-
bouw niet langer dan twee minuten. 

Alle bewoners uit stadsdeel Haagse 
Hout mogen meedoen en kunnen zich 
aanmelden!

Wat kun je winnen?
Een optreden op het  ‘People Stage’ po-
dium tijdens Parkpop op 26 juni 2017!
Durf jij? Wil je meedoen? Geef je dan 
op en stuur een email met je naam, te-
lefoonnummer, e-mailadres en een 
korte beschrijving of opname van wat 
je gaat laten zien of horen naar: mau-
rice@diamanttheater.nl.

Heb je nog vragen, laat het ons weten 
en mail naar info@diamanttheater.nl of 
bel met 070 406 63 81 

Theaterhuis Amalia, 
Amaliastraat 12, Den Haag. 
Dit theater is gevestigd in een 19e eeuws 
huis. Met haar intieme, kleinschalige 
huiskamervoorstellingen bereikt 
Theaterhuis Amalia een breed publiek. 
Naast eigen theaterproducties biedt 
Theaterhuis Amalia zeer regelmatig een 
podium aan schrijf-, acteer-, muziek- en 
kleinkunst talent. Kijk voor meer infor-
matie op theaterhuisamalia.nl. 

In de Tussentijd vestigt zich binnen-
kort (begin mei) in het oude snooker-
centrum boven de Albert Heijn op het 
Willem Royaardsplein. Een initiatief 
om, tijdens de verbouwing van het 
plein, activiteiten aan de wijkbewoners 
aan te bieden. 

In de Tussentijd is een initiatief van het 
Koorenhuis, Manic Organic, Charly 
Cares en anderen. Bewoners van het 
Benoordenhout  worden uitgenodigd 
om deze ruimte tot een bruisend activi-
teitencentrum maken. Onder het motto 
‘Alles kan zo lang het mag en alles mag 
zo lang het kan’ zijn allerlei activiteiten 
mogelijk. van yoga tot linedancing, van 
gaming tot muziek, van lezingen tot co-
medy en alles daartussen. 

Wilt u informatie? Mail dan naar meer-
weten@inde-tussentijd.nl of bel naar 
070 707 17 14. 

Wijkgenoot Jarno Cordia 
is wingsuit skydiver

Kijk eens op de bijgaande website: 
�l likebrick.com jarno

De foto's vertellen een 
gevoel van absolute vrijheid!
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

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

Voorkom een vechtscheiding of een slepende familiekwestie. Zorg voor een 
duurzame oplossing, waarbij uw belang gediend wordt.
Kies voor ondersteuning door een gespecialiseerde advocaat van Chambers 
Advocaten. 
Wij kunnen u als mediator, overlegscheidingsadvocaat of procesadvocaat 
begeleiden bij:

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

Samen	hebben	de	vier	advocaten	meer	dan	een	eeuw	jaar	ervaring	met	(echt)
scheidingen en erfrecht. 
Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit. Wij realiseren het beste resul-
taat met oog voor de menselijke maat.

Met ingang van 21 februari 2017 
verhuizen wij naar 
Het Benoordenhout
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De3Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft3het3genoegen3u3uit3
te3nodigen3voor3haar3jaarlijkse3bijeenkomst3in3Vierhoutenc

Zaterdag 29 april. U3bent3van3harte3welkom3vanaf3R4:PPc

Open dagen in de Mobarak Moskee.
Zondag3E33april R6:PPLR8:PP
Zondag3R43mei R6:PPLR8:PP
Ko f f ie  s taat klaar!

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oostduinlaan3793|3E5963JJ3Den3Haag3|3T:3P7PL3E459PE

3wwwcislamnucnl

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Liefde voor iedereen, Haat voor niemand

Locatie:3ZonnehalT3PaasheuvelT38P763RE3Vierhouten.

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

WIJKBUS VOOR U
Voor wijkbewoners, die niet of moeilijk van

het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

VAN DEUR TOT DEUR
OPROEP: Ook zoeken wij extra

chauffeurs èn vrijwilligers voor het

meldpunt.

Inlichtingen: 06 -40 22 48 25
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Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Restjes prei ca. 300 gram
1 el boter

ernod icard
Edelgistvlokken
Wasabi furikake
Crème fraîche
Citroensap
Gemalen  peper
Japanse mayonaise (Kewpie)
Haringkaviaar, bieslook of uien 
scheuten
250 g.r gerookte zalmplakken 
ijskoud
Plasticfolie
1 pak udon noedels voorgekookt 
200 gr
Geroosterde sesamolie
Sojasaus
Witte wijn of sake

Zaterdag is meestal mijn sauna och-
tend bij Sauna Duinzigt op het Willem 
Royaardsplein. En na de sauna eet ik 
steevast zo’n heerlijke haring bij 
Marcel. Meestal neem ik dan ook met-
een wat vis mee, zo ook laatst gerookte 
zalm. Ik had er niet echt een plan mee, 
zo kwam het dat ik de maandag daarop 
besloot om zalmrollen met een restje 
prei te maken. Met wat noedels en een 
beetje imitatiekaviaar heb je dan in-
eens een luxe maaltje op tafel.

Bereiding
Snijd de kontjes van de prei en snijd de 
prei vervolgens in hele dunne plakjes. 
Was en droog ze zorgvuldig. 
Smelt de boter op laag vuur in een pan 
met dikke bodem. Doe de gewassen 
prei erbij, roer goed door, giet de 
Pernod erbij en leg het deksel op de 
pan. Laat op heel laag vuur smoren tot 
de prei zacht en gaar is, ca. 10 minuten. 
Dan gaan de gistvlokken, de wasabimix 
en crème fraîche erbij. Wederom goed 
doorroeren en naar smaak citroensap 
en gemalen peper toevoegen. Vuur uit 
en laten afkoelen. Leg het plastic op je 
aanrechtblad en bedek overlappend 
met de ijskoude zalm (is steviger) in 
een vierkant van ca. 25 x 25 cm. Maal 
er peper overheen en spreid de prei er-
over uit. Je maakt een grote zalm sushi-
rol. Til het plastic aan jouw kant op en 

beweeg van je af, zodat de zalm om-
klapt en je al rollend een mooie zalm-
rol vormt.  Snijd deze diagonaal in 
dikke plakken en zet apart.

In een steelpan giet je de sesamolie, de 
wijn en de sojasaus. Doe de noedels 
erbij en warm zachtjes op. Schep om 
zodat de aan elkaar gekleefde noedels 
loskomen. Warm de noedels 5 minuten 
goed door, de noedels garen hierdoor 
nog wat. Leg wat noedels op een bord 
en leg er enkele plakken zalmrol op. 
Garneer met wat Japanse mayonaise en 
met wat je verder in huis hebt. In mijn 
geval een beetje haringkaviaar met 
knoflookscheuten, maar bieslook is 
ook prima of nog een snufje wasabi 
furikake. 

Michiel de Vlieger, Cometa Culinair

Culinair
Zalmrol met noedels

Spellen Bridge Quiz - Een afspel probleemSpellen Bridge Quiz - Een afspel probleem
Na 2 SA opening, speel je als zuid het con-
tract van 3 Sans. West komt uit met ¨ 

Heer, hoe maak je het contract van 3 Sans?
Analyse
In principe heb je 9 slagen: 2 slagen in «, 
1 in ª, 5 in © en 1 in «. Maar er schuilt 
een addertje onder het gras. Als je de 
klaverheer met het Aas pakt en je speelt 
© A en © H en de © Boer valt niet, dan 
moet je © V spelen om de kleur vrij te 
krijgen.  Maar op de vierde ruiten zit je 
in zuid en je kan niet meer in noord 
komen om de vijfde ruiten op te rapen.
Oplossing

West komt uit met ¨ H, duik de slag en 
als west weer ¨ speelt, duik die slag ook. 
Daarna kan je op ¨ Aas een kleine © in je 
hand wegdoen en je hebt daarmee de rui-
tenkleur gedeblokkeerd. Na © A, © H en © 

V maak je simpel vijf slagen in die kleur. 
Kanttekeningen
1) Als west na ¨ H steeds een andere 
kleur inspeelt, dan neem je die, duik zelf 
een klavertje af. Daarna speel je eventu-
eel © A,© H, © V en ¨ A waarop je in de 
hand de blokkerende © weg doet.
2) De ruitenkleur moet 2-2 of 3-1 ver-
deeld zijn.

N
OW

Z

« T42
ª 53
© V8652
¨ A96

« AH7
ª AV42
© AHT9
¨ 75
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Wijkvereniging Benoordenhout
p a Sonderdankstraat 2 , 2 9  S   Den aag 
 
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 

rchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

Gemeente elstand onumenten org
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

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

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

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 

rts 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

BENOORDENHOUT 2017-2.indd   47 06-04-17   14:30



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201748

WIE JARIG IS 
TRAKTAART

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

Nelisse bestaat 40 jaar. 
Dat vieren we graag met u!
Denkt u eraan uw huis te verkopen? Praat dan met Monique Muller,
onze makelaar die in het Benoordenhout woont en uw wijk als geen
ander kent. Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. 
Dan komt zij bij u langs met een heerlijk taartje.

Monique Muller
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