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   werkzaamheden
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   € 50,- voor maximaal 30 woorden

   Deadline advertenties en kopij
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   Verspreiding nr. 5 - medio oktober 2017

Omslagfoto 
070fotograaf.nl

Beste wijkgenoten,

at as et een mooi feest op 1  uni  r valt nog flink na te genieten met de foto s in et voor u liggende 
Wijkblad. Om tot het jubileumwijkblad te komen hebben heel veel mensen hard gewerkt. Mijn dank gaat dan 
ook uit naar allen die een interview schreven, artikelen inleverden over wat hen bezighoudt en hen die wilden 
meedenken om tot een mooi resultaat te komen. Het is inderdaad gelukt! 

We gaan weer verder. Als hoofdredacteur ben je eigenlijk altijd bezig met het Wijkblad. Wie kan ik nog eens be-
naderen voor een interview, zou ik nu eindelijk eens een jeugd- of sportredacteur kunnen vinden of, díe per-
soon ga ik vragen eens iets te schrijven in het Wijkblad. Gelukkig hoef ik niet alles zelf te doen, er zijn altijd 
mensen die mij ideeën geven. 

Nog een mooie (na)zomer. 

Willemien de Vlieger-Moll
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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 Houbigant

Penhaligon's

Serge Lutens

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

FREDERIKSTRAAT 963
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL
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Enkele duizenden wijkbewoners kwa-
men af op het lustrumfeest op 17 juni 
jl, gehouden op de oprijlaan van 
Clingendael ter viering van het 40-jarig 
bestaan van de wijkvereniging. Het 
programma met diverse activiteiten, 
de locatie, het mooie weer: alles viel 
deze dag samen. Veel dank gaat uit 
naar de lustrumcommissie bestaande 

uit Hilde Dreesmann-Bruijntjes, Ireen 
Castenmiller-van Hoorn, Martijn de 
Graaf, Margreet Greiner, Liesbeth de 
Groot-Meijer, Jeannine de Hoop Scheffer
-van Oorschot,  Danielle Lubberts,  Marty 
Messerschmidt, Maarten Roelfs, Jeroen 
Smits en Rutger Vermast voor alle 
energie en creativiteit die zij staken in 
de voorbereiding van dit festijn. Voorts 

gaat dank uit naar hoofdredacteur 
Willemien de Vlieger-Moll voor het 
fraaie lustrumwijkblad. Met onder-
staande fotocollage kunnen we nog 
even nagenieten van de feestelijke dag.    

Pieter de Savornin Lohman 
Voorzitter

Van de Wijkvereniging
Viering lustrumfeest wijkvereniging 
in Clingendael daverend succes 

BENOORDENHOUT 2017-4.indd   5 10-08-17   08:28



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 20176

P R Ê T- À - P O R T E R  O U T L E T
EEN OUTLETSTORE MET EEN NIEUW CONCEPT, 

LUXE MERKEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN. 

In de Designer Prêt-à-Porter Outlet vind je heel veel designermerken 
met kortingen tot wel 80%.

Kom gerust langs om een kijkje te nemen in de winkel aan de 
Javastraat 49 in Den Haag.

JAVASTRAAT 49, 2585 AE  DEN HAAG  -  TEL: (070) 7371041  -  WWW.PRET-A-PORTER-OUTLET.NL   

Merken die nu verkrijgbaar zijn:
Valentino - Missoni - Michael Kors Collection - Armani Collezioni - Amani Jeans - Etro - Fabiana Filippi White Label
Fabiana Filippi Black Label - Natan - Blumarine - Blugirl - Fay - Luisa Cerano - Talbot Runhof - Moschino - Chloé

Dolce Gabbana - Ralph Lauren - Scervino - Emilio Pucci

Advertentie (185x251) PretAPorter.indd   1 06-07-17   08:53
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In memoriam Titus van Veen
Ons bereikte het droevige bericht dat 
op 27 maart jl. de heer Titus van Veen 
is overleden. 

Tijdens de ledenvergadering in mei 
2005 werd Titus benoemd tot lid van 
het bestuur van de wijkvereniging met 
de portefeuille Wijkcentrum. Hij was 
de opvolger van Janneke Schaafsma, 
die de portefeuille Water voor haar re-
kening had genomen.  Vóór zijn benoe-
ming was hij als lid van de speciale 
commissie al nauw betrokken bij de 
grote verbouwing van het wijkcentrum 
in 2005.

In juni 2007 werd hij benoemd tot vi-
cevoorzitter. Hij nam daarmee het 
voorzitterschap waar van voorzitter 
Koen van Musschenbroek Gréve die 
ernstig ziek was. In december 2007 
nam hij het stokje van Koen over. 

Tijdens zijn tijd als voorzitter waren er 
verschillende belangrijke zaken die 
speelden. Zo was er de dreiging van de 
komst van de Amerikaanse ambassade 
in Clingendael, de plannen voor hoog-

bouw in Arendsdorp, uitbreidingsplan-
nen aan het Willem Royaardsplein, die 
nu nog steeds actueel en meer concreet 
zijn geworden, en de bouw van het 
Internationale traf of. erder trad in 
oktober 2009 de volledige redactie van 
het wijkblad af. De bouw van de 
Hubertustunnel deed ook het nodige 
stof opwaaien. De meeuwenoverlast 
plaagde naast voorgaande besturen 
ook zijn bestuur!
 
Ook de cultuur in de wijk werd onder 
zijn leiding niet vergeten. Zo werd de 
legendarische musical ‘Bonje in het 

enoorden out  opgevoerd, naar een 
initiatief van Koen Mussenbroek Gréve. 
Het jaarlijkse parkconcert, gehouden 
in park Arendsdorp, wie herinnert zich 
dat niet… En de eerste van een reeks 
kunstroutes die in populariteit winnen 
werd in mei 2011 georganiseerd.

Titus was een prima voorzitter. De be-
stuursvergadering waren altijd pro-
ductief en als er onnodig een langdu-
rige discussie ontstond, gaf hij met de 
vlakke hand een ferme klap op tafel en 

iedereen was weer bij de les. Onder 
zijn leiding is er een portefeuille Expats 
ingesteld en het wijkblad werd verrijkt 
met een International orner  aarin 
wijk wetenswaardigheden in het 
Engels werden genoemd.

Vanwege het verstrijken van de statu-
taire termijn legde hij tijdens de alge-
mene ledenvergadering in juni 2011 
zijn functie neer. Hij werd opgevolgd 
door de heer Giap Tan. 

Naast een voortreffelijk voorzitter die 
zijn taak met veel humor en relative-
ringsvermogen vervulde was Titus een 
warme persoonlijkheid met grote be-
langstelling voor eenieder waarmee hij 
in aanraking kwam. Wij zullen hem 
missen.

Els Goossens en Liesbeth Annegarn

Start renovatie Raamweg
Op donderdag 29 juni jl. startte BAM 

ou  en ec niek egio uid est offi
cieel met de renovatie van het voorma-
lige Europolgebouw aan de Raamweg 
47 in Den Haag. In opdracht van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en 
het Rijksvastgoedbedrijf transforme-
ren wij dit bijzondere pand in een mooi 
en modern kantoorpand. Bij de renova-
tie blijft het klassieke uiterlijk van het 
gebouw behouden, zoals dat in 1910 is 
neergezet. De nieuwe gebruiker, de 
Kosovorechtbank, zal hier naar ver-
wachting vanaf het voorjaar van 2018 
zijn intrek nemen.

De bouwwerkzaamheden vinden plaats 
binnen reguliere werktijden, op werk-
dagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Alle 
transporten van en naar de bouwplaats 
worden begeleid door verkeersrege-
laars. Hierdoor garanderen wij een 
soepele en veilige doorstroom van alle 
verkeersgebruikers.

Wij doen er alles aan om buurtbewo-
ners tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden van alle belangrijke infor-
matie te voorzien en eventuele overlast 
te beperken. Bouwen in een stedelijke 
omgeving gaat helaas niet onopge-
merkt. Mocht u vragen, opmerkingen of 
suggesties voor ons hebben, dan kunt u 
een e-mail sturen naar info.raam-
weg47@bam.nl. Wij nemen uw bericht 
zo spoedig mogelijk in behandeling.

 
Informatie over de bouwwerkzaamhe-
den: info.raamweg47@bam.nl
Informatie over het project: www.rijks-
vastgoedbedrijf.nl/raamweg
Informatie over publieke omgeving: 
https://www.denhaag.nl/home/bewo-
ners/wonen-en-bouwen/to/
Huisvesting-Kosovo-Rechtbank.htm
Informatie over de toekomstige ge-
bruiker: https://www.scp-ks.org/en
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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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Onze wijk
Dansacademie Den Haag

Houd uw eigen wijk schoon!

Gast aan Tafel

De Dansacademie heeft veel nieuwe 
lessen, ook voor volwassenen. Zij biedt 
iedereen 25% korting, bij inschrijving 
voor 1 september. Kijk op de website: 
dansacademiedenhaag.nl.

Nieuw festival in Den Haag! Vaarnaval
Verleng uw vakantie feestelijk en kom 
op zondag 10 september naar het ge-
zellige festivalterrein tegenover het 
Centraal Station. Op het terrein zijn 
kraampjes, kinderattracties, food-
trucks, optredens en workshops. Dit 
terrein is ook de opstapplaats voor de 

vaartocht door de Haagse grachten. De 
boten hebben ieder een thema, uitge-
beeld door danseressen en versiering 
van de boot. Een boottocht duurt an-
derhalf uur en kost € 6. Tickets zijn te 
boeken op: vaarnaval.nl. 

Een ergernis van vele wijkbewoners is 
te zien op deze foto. Grote puinhopen 
rondom de vuilcontainers, of er nu 
glas, papier of plastic in gaat. Is dat 
omdat de containers te weinig worden 
geleegd of is het iets van deze tijd; geen 
tijd om te kijken of het afval in de con-
tainer past. Deze foto laat de contai-
ners op de hoek Laan van Clingendael/
Breitnerlaan zien. Het is overigens niet 
alleen op deze plek vaak een puinhoop 
maar ook bij andere containers. 

Ontmoetingen tussen Nederlanders 
en nieuwkomers
Met elkaar eten; zo leer je de ander 
beter kennen. Het is interessant meer 
te weten te komen over elkaars cultuur 
en achtergrond. Zo ontstaat meer be-
grip en waardering, en wie weet zelfs 
vriendschap. Gedurende zes maanden 
eten gastgezin en nieuwkomer een keer 
per maand met elkaar. Meer weten? 
Kijk op de website gastaantafel.nl. 

Tuincentrum Bloemendaal
Zoals bekend is wordt de nieuwe Amerikaanse ambassade gebouwd aan de Benoordenhoutseweg. Dit geeft 

nogal veel overlast voor de omwonenden, degenen die sporten en het aanpalende tuincentrum Bloemendaal. 
e eisen voor veiligheid worden steeds stri ter  o omen er pollers op de aalsdorperlaan. iet echt �i n voor 
de bewoners en sporters; de weg kan zomaar opeens afgesloten worden. Tuincentrum Bloemendaal ligt nu 

tegenover de ambassade. De gemeente Wassenaar heeft besloten het tuincentrum af te breken (onteigenen) 
om op die plek een protest veldje aan te kunnen leggen! Dat is toch de omgekeerde wereld! 

Theo Kraan, wonend aan de Waalsdorperlaan, is een handtekeningenactie gestart 
tot behoud van het tuincentrum. Laten we met ons allen proberen deze onteigening niet toe te staan.

 Teken deze petitie dus! https://tuincentrumbloemendaalmoetblijven.petities.nl/
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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

  

www.vanhoytemastraat.com

      van
 Hoytema  
      straat

 een belevenis...

van Hoytemastraat 105
www.woudtdamesmode.nl

WOUDT
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Twee nieuwe ondernemers op het Willem Royaardsplein!

Bridgeclub Redubeth

The Good Life Vision 
Deze opticien verhuisde in maart van 
dit jaar van New Babylon naar het 
Willem Royaardsplein. De winkel 
maakt geen deel uit van een landelijke 
keten. Volgens eigenaar Ryan Bakas 
geeft dat veel voordelen: ‘Wij stellen 
ons eigen assortiment samen, zijn zelf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
geven de persoonlijke aandacht die je 
alleen van een goede wijk opticien kunt 
verwachten. We bieden zelfs gratis 

aal  en brengservice  et e clusieve, 
maar betaalbare assortiment omvat 
onder meer brilmonturen voor alle 
leeftijden, brillenglazen, zonnebrillen, 
zachte en harde lenzen, nachtlenzen en 
onderhoudsmiddelen.

De Bakery
Bakkerij en lunchroom De Bakery biedt 
een veelzijdig assortiment. Meerdere 
malen per dag wordt ovenvers biolo-
gisch brood aangeleverd door Lekker 
Brood (Herengracht). Daarnaast biedt 
De Bakery een keur aan huisgemaakte 

producten zoals taarten, gebak, qui-
ches en soepen. Nieuw is het biologi-
sche ijs van de boerderij. De lunchroom 
serveert vanaf 8.00 uur ontbijt en de 
hele dag door belegde broodjes. 

Redubeth, één van onze Benoorden-
houtse bridgeclubs die wekelijks op 
donderdagavond in het Benoordenhuis 
aan de Bisschopsstraat 5 competitie 
speelt, werd tijdens haar algemene le-
denvergadering op 16 maart jl. verrast 
met een bezoek van Mieke Visser, regi-
onaal vertegenwoordigster van de Ne-
derlandse Bridge Bond (NBB). Aanlei-
ding was het feit dat de voorzitster van 
Redubeth, Els Plokker, na veertien ja-
ren de voorzittershamer zou gaan 
overdragen aan haar opvolgster, Marja 
van Loopik. Gezien haar uitzonderlijke 
staat van dienst voor de club werd me-
vrouw Plokker daarom door de NBB 
een ei ondersc eiding , et  
equivalent van een lintje, uitgereikt en 
daarmee is het Benoordenhout een 
bridgeclub rijker met een Kei in haar 
midden! 

Het bestuur, dat van te voren op de 
hoogte was gesteld van de uitreiking van 
deze eervolle onderscheiding, had voor 
c ampagne en ls is een ei gebak  ge-
zorgd. De competitie kon derhalve in 
een extra feestelijke stemming begin-
nen. Zoals vaak bij verjaardagen van 
Redubeth bridgers het geval werden alle 
aan e igen na afloop van de competitie 
door de inmiddels ex-voorzitster op een 
hapje en drankje gefêteerd. Kortom, 
Benoordenhouts Redubeth op haar best!

Houdt u ook van bridgen en wilt u 
zich aansluiten bij een leuke en gezel-
lige club in de buurt?
Op donderdagavond van 19.30 tot rond 
23.00 uur kunt bij Redubeth terecht. Er 
wordt competitie gespeeld in een A- en 
een B-lijn met doorgaans 24 spellen. Er 
zijn kastjes om de scores bij te houden; 
de uitslag ordt meteen na afloop be-
kend gemaakt; en er is een website 
(nbbclubsites.nl/club/3021) waar het 
verloop van de competities en andere 
club aangelegenheden worden bijge-
houden. Gezelligheid en de vriende-
lijke sfeer staan voorop. Geen ‘mes op 
tafel , maar de club oudt ic  el aan 
de (NBB) spelregels. In de pauze en na 
afloop is er ti d om onder et genot van 
een drankje (en met regelmaat een 
hapje) met uw partner en anderen na 
te kaarten en elkaar beter te leren 
kennen. 

Geen partner? Geen nood, de wed-
strijdleiding zorgt desgewenst voor 
een partner; aanvankelijk met wisse-
lende partners om te zien of het klikt, 
totdat een vast partnerschap ontstaat. 

Heeft u belangstelling om eens langs te 
komen en proef te spelen? Stuur dan 
uw gegevens naar Redubeth@gmail.
com. De overige contactgegevens staan 
achter in dit blad.

De Kei voorzitter Els Plokker, en haar opvolgster 
Marja van Loopik

Els Plokker krijgt de Kei onderscheiding over-
handigd door Mieke Visser van de NBB.
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Alexandria onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoogwaardig vakwerk, dat gepaard gaat met een 

uitstekende service op basis van jarenlange praktijkervaring. Wat Alexandria bijzonder maakt, is de passie voor het vak. 
w w w . a l e x a n d r i a b v . n l

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

HERONTWIKKELING
WINKELCENTRUM
DUINZIGT

WWW.WINKELCENTRUMDUINZIGT.NL

Kijk voor nieuws en achtergronden op:

NIEUWE
WEBSITE

	

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	

BENOORDENHOUT 2017-4.indd   12 10-08-17   08:28



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201713

Nieuwbouw Haagse Rugbyclub

De Japanse tuin van Clingendael. Een verrasende vondst

De Haagse Rugbyclub (HRC) viert dit 
jaar haar 85-jarig jubileum. Het clubge-
bouw, in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw door de leden zelf 
gebouwd, is aan renovatie en uitbrei-
ding toe. De plannen voor deze nieuw-
bouw zijn onlangs door de gemeente 
goedgekeurd. De nieuwbouw wordt 
aan het bestaande clubgebouw toege-
voegd en er deels overheen gebouwd. 
Die nieuwbouw moet de toename in 
het ledenbestand, vooral jeugdleden, 
opvangen. 

De rugbyclub beschikt nu over twee 
velden in Duinzigt/Wassenaar en een 
veld in Escamp. Het veld in Duinzigt is 
recentelijk door de gemeente van 
kunstgras voorzien.  Daardoor kan dit 
veld de gehele week bespeeld worden 
in plaats van slechts acht uur per week.

Met de nieuwbouw neemt het bruik-
baar oppervlak in het clubgebouw met 
ca. 750 m2 toe. HRC wil een duurzaam 

clubgebouw realiseren. De nieuwbouw 
wordt voorzien van zonnepanelen en 
er komt ledverlichting op de velden. 
Naar verwachting zal dit najaar met de 
bouw worden begonnen. Het totale 
project zal driekwart jaar duren. 
Omdat de nieuwbouw in hout wordt 
uitgevoerd en er geen grootschalige 
grondwerkzaamheden noodzakelijk 
zijn, is er geen sprake van zwaar bouw-
verkeer. Er komen meer parkeerplaat-
sen op eigen terrein zodat de buurt 
geen parkeeroverlast van de rugbyclub 
ondervindt. Echter, renovatie- en/of 
uitbreidingswensen van clubfacilitei-
ten spelen ook bij andere verenigingen 
in die buurt. Bij meerdere ervan is 
sprake van parkeerproblematiek. 
Daarom vindt de wijkvereniging dat er 
behoefte is aan een masterplan van de 
gemeente voor het parkeren bij alle 
sportvelden en sportfaciliteiten in 
Duinzigt teneinde parkeeroverlast, 
vooral in het weekend, zoveel mogelijk 
tegen te gaan.

Omstreeks maart 2017 werd de water-
gang naast de Japanse Tuin gebaggerd. 
Als een klein wonder kwam nabij de 
toegangsbrug een porseleinen theepot 
bovendrijven! De tuit, het deksel en het 
hengsel ontbreken, maar verder super-
gaaf, met fraaie apanse afbeeldingen. 

Op de bodem staat het merkteken. Via 
Japanse kennissen kon worden vastge-
steld dat de theepot kan worden geda-
teerd op begin twintigste eeuw. Niets is 
zeker, maar het is toch wel zeer waar-
schijnlijk dat deze theepot van baro-
nesse Van Brienen moet zijn geweest. 

Zijn dit nu wondertjes, of had de freule 
het zo bedoeld? Aan u waarde lezer om 
daar eens over na te denken. En de foto 
hierbij gevoegd vertelt meer dan deze 
tekst. Uw chroniqueur is in zijn nopjes!

Joost S.H. Gieskes

Impressie van het buitenaanzicht
 (met dank aan Michiel Magis)

Impressie van de bovenverdieping met dakterras 
(met dank aan Michiel Magis)
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 Donders mooie Deuntjes
Ambachtelijke Delicatessen 

Dynamisch Design
 Sierlijke Sieraden

 Kunstige Cake 
 Parmantige Pony's 

 Hebbedingen voor 'n Habbekrats

 

W E I S S
E N B R U
C H S T R.
W E I S S
E N B R U
C H S T R.

homemademarket.co.nl
facebook.com/ homemademarket

Z A T E R D A G
SEPTEMBER

9
10:00 - 17:00 UUR

Live muziek, 

 Lekkers te 

eten en drinken,

 Veel Kids activiteiten!

&
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Boulen aan de Ruychrocklaan, komt u ook?

Gesprek op Zondag,
het verhaal van Palestijnen en Israëlies

VVD Huiskamerbijeenkomsten

Sinds september 2015 ligt er een leuke 
jeu de boulesbaan in het Benoorden-
hout. Deze is door de gemeente aange-
legd. Het is een openbare baan – voor 
ieder toegankelijk! Wij spelen hier nu 
bijna twee jaar. Helaas zijn de laatste 
tijd nogal wat deelnemers afgevallen 
door ziekte en andere narigheid. 
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
spelers. 

Op dinsdag- en donderdagmiddag geef 
ik vanaf 14.00 uur instructie. Meldt u 
zich eerst van tevoren bij mij, dan 
neem ik reserve boules mee. Deze heb 
ik niet altijd bij mij omdat een set bou-
les meer dan twee kilo weegt! Graag tot 
ziens. 

Truus Krumbholz-Kole
telefoon 070-3240930

Margriet Quarles van Ufford was begin 
dit jaar,  als ‘observer’ namens de interna-
tionale kerkelijke gemeenschap, drie 
maanden in Israël en Palestina. Er is veel 
in het nieuws over het voortdurende con-
flict tussen beide volken. Margriet vertelt 
het persoonlijke verhaal van de mensen 
die zij ontmoette die midden in dat 
nieuws leven. Daardoor biedt zij een 
stukje van het wereldnieuws een bijzon-
der perspectief.

Gesprek op Zondag, 15 oktober 2017, 
Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 
89. Inloop met koffie vanaf 10.45 uur, 
het gesprek is van 11.15 – 12.30 uur. 
Iedereen is welkom.

Op maandag 18 september a.s. vindt de 
eerste huiskamerbijeenkomst van het 
nieuwe politieke seizoen plaats. Dit 
keer is Pauline Krikke, de burgemees-
ter, de gast. Zij gaat graag met u in ge-
sprek over de toekomst van Den Haag, 
de aankomende gemeenteraadsverkie-
zingen en andere actuele onderwerpen. 

U bent vanaf 20.00 uur van harte 
welkom op de Ruychrocklaan 126. 
Aanmelden is mogelijk tot en met 13 
september a.s. door een e-mail te stu-
ren naar secretariaat.tellegen@tweede-
kamer.nl, o.v.v. Huiskamerbijeenkomst. 

Graag tot dan, 
Ockje Tellegen

Onze	wijk	II	

Gesprek	op	Zondag	

Het	verhaal	van	Palestijnen	en	Israëlies	

Margriet	Quarles	van	Ufford	was	begin	dit	jaar	drie	maanden	als	waarnemer	in	Israël	en	
Palestina.	Dit	deed	zij	op	uitnodiging	van		
Er	is	veel	in	het	nieuws	over	het	voortdurende	conAlict	tussen	beide	volken.	Margriet	vertelt	het	
persoonlijke	verhaal	van	de	mensen	die	zij	ontmoette	die	midden	in	dat	nieuws	leven.	Daardoor	
biedt	zij	een	stukje	van	het	wereldnieuws	een	bijzonder	perspectief.	

Gesprek	op	Zondag,	15	oktober	2017,	Duinzichtkerk,	Van	Hogenhoucklaan	89.		
Inloop	met	kofAie	vanaf	10.45	uur,	het	gesprek	is	van	11.15	–	12.30	uur.	Iedere	geın̈teresseerde	is	
welkom.	

S 	

Boulen aan de Ruychrocklaan, komt u ook? 

UIT Festival
1 t/m 3 september 2017

Op vrijdagavond 1 september 
houden de cultuurankers open 
huis, met een eigen programma 

en diverse artiesten die een tour 
doen langs de verschillende loca-
ties. Voor de Haagse Hout kunt u 

naar het Diamant Theater. Zondag 
is de cultuurmarkt, hier presente-

ren vele instellingen zich. Kijk 
voor het volledige programma op 

uitfestivaldenhaag.nl

Open 
Monumentendag

Zaterdag 9 en zondag 10 septem-
ber. Het thema van dit jaar is 
Boeren, burgers en buitenlui. 

Informatie op 
openmonumentendag.nl

Prinsjesfestival
14 t/m 19 september, de festival-

week van Prinsjesdag in de 
Haagse binnenstad. 

 Informatie op prinsjesfestival.nl

Gemeentemuseum 
Den Haag

Rumoer in de stad, de schilders 
van tachtig, nog tot en met 

5 november 2017
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GMW advocaten, actief in de nationale 
en internationale praktijk, biedt oplos-
singsgerichte juridische bijstand op hoog-
waardig niveau aan op het gebied van:

- Vastgoed- en Huurrecht
- Ondernemings- en Insolventierecht
- Familie- en Erfrecht en Estate Planning
- Arbeids- Pensioenrecht

Scheveningseweg 52, 2517KW Den Haag  +31 (0)70 3615048  info@gmw.nl  www.gmw.nl

Specialisten in 
Arbeids- en Pensioenrecht

ERVAAR HET VERSCHIL 
GENIET VAN DE RESULTATEN!

Sophie Jonkers-
Leembruggen

Onno de With Peter de Mos 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

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.nl
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Op woensdag 4 oktober 2017, van 
13.30-16.30 uur, organiseren de geza-
menlijke zorg- en welzijnspartners 
en de Wijkvereniging Benoordenhout 
weer een informatiebijeenkomst.

Programma
Veel mensen lopen ongemerkt risico op 
hart- en vaatziekten. Leefstijl, zoals 
roken, voeding, bewegen, stress, maar 
ook erfelijkheid zijn hierop mede van 
invloed. Tevens kunnen aanverwante 
ziekten en aandoeningen zoals diabe-
tes, hoge bloeddruk en cholesterol een 
verhoogd risico vormen. De leeftijd 
waarop men hiermee geconfronteerd 
wordt, schuift helaas naar beneden op. 
Vandaar dat deze bijeenkomst boeiend 
is voor een breed publiek uit  de wijk. 

Dr. Paul R.M. van Dijkman, cardioloog, 
werkzaam o.a. in HMC Bronovo, zal u 
informeren over diverse vormen van 
hart- en vaatziekten; voorkomen, her-
kennen en hoe te handelen bij eerste 
signalen. 

Onderzoeker Nienke ter Hoeve, werk-
zaam bij Capri hartrevalidatie, zal ver-
volgens een presentatie geven over een 
onderzoek wat zij uitgevoerd heeft 
naar het belang van bewegen voor ge-
zondheid. Tevens zal vanuit Capri stil 
gestaan worden bij het leven met ac-
ceptatie, onzekerheid, leefstijl en 
revalidatie.

Een ervaringsdeskundige zal vertellen 
over het leven met een hart- en/of 
vaatziekte en de periode na de 
diagnose. 

Informeren en ontmoeten
Na het interview bent u welkom op de 
informatiemarkt waar alle samenwer-
kende zorg- en welzijnspartners aan-
wezig zijn met informatie en tips. 
Speciaal voor deze bijeenkomst is een 
diëtist aanwezig met informatie over 
goede voeding en leefstijl. Daarnaast 
kan Capri hartrevalidatie u meer ver-
tellen over hun revalidatiecentrum. 
Ook zal de Hart- en vaatgroep patiën-

tenbelangenvereniging aanwezig zijn 
met informatie.  Tijdens de middag is 
er voldoende gelegenheid om te ont-
moeten en wordt er gezorgd voor kof-
fie t ee en at lekkers.

Locatie
Het VCL, Oostduinlaan 50, Benoorden-
hout (het voormalig Aloysius College).

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

Vanwege het bereiken van haar pensi-
oengerechtigde leeftijd moeten wij he-
laas afscheid nemen van een zeer spe-
ciale Benoordenhoutse buurtbewoner: 
José Keus, het gezicht van peuterspeel-
zaal Dribbel, gevestigd aan de 
Bisschopstraat.  

Meer dan dertig jaar geleden, in 1983, 
startte José de peuterspeelzaal 
Dribbel. Binnen no time maakte zij 
hiervan een peuterspeelzaal die erg in 
trek is bij Benoordenhoutse ouders. 
José is sinds het begin van Dribbel een 
onmisbaar onderdeel van het 
Dribbelteam. Met veel plezier hebben 
meer dan zevenhonderd merendeels 
Benoordenhoutse kindjes genoten van 

un oc tend es ribbel . aar vingen 
Jose en haar team met een liefdevolle 
en gestructureerde aanpak de peuters 
op en leerden hen veel. Bovenal maak-
ten zij met de peuters vele mooie 
knutselwerken. 

Jose was veel meer dan een leidster; 
Jose WAS Dribbel. Zij heeft zich in de 
afgelopen 34 jaar vol overgave en pas-
sie gericht op het runnen van onze 
peuterspeelzaal Dribbel. Zij heeft een 
eigen invulling gegeven aan de peute-
rochtenden waarin zij en haar team er 
voor hebben gezorgd dat de ‘Dribbel 
peuters  goed beslagen ten i s de gang 
naar de basisschool hebben gemaakt. 
Daarnaast zorgde José ook voor de 

ribbele tra s  aarli kse sc ooluit es 
voor alle peuters, het Sinterklaasfeest, 

Kerstviering en Pasen. Geen seizoen is 
er ongemerkt voorbij gegaan zonder 
dat zij er aandacht aan gaf. Nog zoveel 
meer maakt dat José van Dribbel een 
speciale plek heeft gemaakt om te 
komen. 

Na 34 jaar is het tijd voor iets anders; 
vanaf deze zomer zal Jose gaan genie-
ten van haar pensioen. Wij kunnen 
haar natuurlijk niet laten gaan zonder 
waardig afscheid, want dat heeft ze 
volop verdiend! 

Informatiebijeenkomst ‘Het Hart van ’t Benoordenhout’. 
Hart- en vaatziekten; voorkomen, herkennen,  leven met…

Dribbel en José Keus
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

Wij  z ij n een aannemersbedrij f  gevestigd bij  u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
j aar. Wij  z ij n in staat werkz aamheden 
vakkundig in een korte tij d uit te voeren. Onz e 
op drachtgevers z ij n p articulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coö p eraties en de 
z akelij ke markt.

Breitnerlaan 259
2596 G Z  Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

inf o@ roeverbouw.nl

V erbouwingen
 R enovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

S tukadoorswerk
S childerwerk

 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

e n ig en er org  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 zeven 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

Va

naf zomer 2017

starten wij een

nieuwe(7e) groep
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Ouderenorkest Symphonic Seniors

De Wereldwinkel, de fairtrade cadeauwinkel van Den Haag

Eind 2014 startte de afdeling Educatie 
van het Residentie Orkest (RO) een pro-
ject om ouderen aan het musiceren te 
krijgen: de Symphonic Seniors. Muziek-
lief ebbers moc ten  et instrument 
van hun dromen kiezen dat van het RO 
geleend kon worden. Voor een aantrek-
kelijk bedrag gaven ervaren docenten 
wekelijks groepslessen. Eens per maand 
was er een repetitie, waarin ook de do-
centen meespeelden. Deze lessen en re-
p e t i t i e s  vo n d e n  p l a a t s  i n  h e t 
Benoordenhout en Mariahoeve. Het RO 
organiseerde al snel optredens van het 
orkest met de docenten voor publiek.

Helaas deelde het RO in november 
2016 mee dat het project Symphonic 
Seniors per 1 januari 2017 beëindigd 
zou worden. In een bijeenkomst, geleid 
door docenten, bleek er grote animo te 
bestaan om het project in eigen beheer 
voort te zetten. Er werd een voortzet-
tingsgroep van drie personen benoemd 
die hulp kreeg van Florence, een orga-
nisatie met zorgcentra in Den Haag.

Florence stelde een zaal beschikbaar in 
het Zorgcentrum in Mariahoeve. Uit de 
bijdragen van de orkestleden betaalt 

Florence nu een professionele dirigent. 
Op 6 februari jl. is de eerste repetitie 
gehouden met de 32 enthousiaste or-
kestleden. Daarna is er om de week ge-
repeteerd. De dirigent zorgt voor parti-
turen, passend bij het niveau van de 
orkestleden. Er wordt met veel plezier 
gemusiceerd. De muziekstukken zijn 
arrangementen van Bach, Bartók, 
Dvorak, Gluck en Strauss.

Symphonic Seniors is opgezet als in-
staporkest voor minder en meer geoe-
fenden door elkaar en had voorname-
lijk strijkinstrumenten en houtblazers.  
Gelukkig zijn er intussen trompet- en 

hoornspelers bijgekomen, zodat de ba-
lans in het orkest beter is geworden. 
De behoefte aan meer koperblazers en 
violisten is evenwel groot.

Na de zomer gaat het orkest verder op 
maandag 28 augustus. Het tijdschema 
van de repetitie is: 14.00 uur inrichten 
van de zaal en stemmen van de instru-
menten, 14.30 uur tot 16.30 uur 
repetitie.

Ouderen die interesse hebben om or-
kestlid te worden zijn van harte welkom 
om de repetitie bij te wonen. Het e-mail-
adres is symphonicseniors@gmail.com.

Op zaterdag 24 juni jl. werden twee vrij-
willigers, Anja Salverda en Anna Sas van 
de Duinzichtkerk, in het zonnetje gezet. 
Beide vrijwilligers zorgen er al tien jaar 
lang voor dat kerkgangers één keer per 
maand na de zondagsdienst kunnen kie-
zen uit een assortiment van  originele 
cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen 
uit andere culturen, uit de Wereldwinkel 
Scheveningen. 

De producten van de Wereldwinkel in 
de uin ic tkerk i n afkomstig van de 
Wereldwinkel in de Stevinstraat op 
Scheveningen. Sinds 1996 is dit hét 
adres voor producten uit niet-westerse 

culturen die volgens de fairtradecrite-
ria geproduceerd en ingekocht zijn. De 
winkelmedewerkers en de bestuursle-
den zijn allemaal vrijwilligers.

 De eerst Wereldwinkel opende in 1969 
in Breukelen. De initiatiefnemers  rea-
geerden met de oprichting van een 
Wereldwinkel op de vraag vanuit derde 
wereldlanden om hun producten een 
vrijere toegang te geven tot de wes-
terse mark. Snel volgden meer initia-
tieven. Het doel was de wereldhandel 
te veranderen door de afzet van produ-
centen in de derde wereld te vergroten, 
voorlichting aan het publiek te geven 
en politieke campagnes te voeren. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw 
voerden de winkels veel actie. In de 
jaren tachtig professionaliseerde de 
verkoop. Tegenwoordig kunt in de 
Wereldwinkel terecht voor kwaliteits-

producten die ook nog bijdragen aan 
een betere wereld.

De klanten van de Wereldwinkel kun-
nen er op vertrouwen dat de producten 
die zij kopen geproduceerd zijn met 
respect voor mens en milieu. De crite-
ria die voor fairtrade gehanteerd wor-
den, zijn naast verantwoorde prijzen 
en een leefbaar loon ook verant oorde 
arbeidsomstandigheden en zorg voor 
het milieu. Er mag ook geen sprake zijn 
kinderarbeid of gedwongen arbeid en 
mannen en vrouwen moeten gelijke 
kansen hebben.

Zo dragen de vrijwilligers van de 
Wereldwinkel in de Stevinstraat 149 
hun steentje bij aan de armoedebestrij-
ding in de wereld.
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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

Adrien Jean le Mayeur 
de Merprès, Ni Pollok.
Opbrengst: € 9.640.-

Gevraagd: Aziatische kunst en antiek
Het Venduehuis houdt op woensdag 20 september een speciale Indische kunstveiling. 
Voor deze veiling zijn we nog op zoek naar schilderijen en andere kunstvoorwerpen 
uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. 

Zoals werken van Adolfs, Bonnet, Lee Man Fong, Sonnega, Le Mayeur de Merpres, 
Spies, Strasser, Dooyewaard, Blanco, Covarrubias, Raden Saleh, Basoeki Abdullah, 
Hendra Gunawan en Sindudarsono Sudjojono. 

U kunt een afbeelding van uw kunstwerk(en) mailen naar c.vellinga@venduehuis.com 
of frans@leidelmeijer.nl. Stuur naast een goede foto relevante informatie mee om 
vrijblijvend een veilingtaxatie te ontvangen.

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

Lee Man Fong (1913-1988)
Twee eenden.

Opbrengst: € 109.800.-

Willem Gerard Hofker (1902-1981),
‘Legongdanseres Ni-Tjawan 

in feesttooi’.
Opbrengst: € 73.500.-

Frans Leidelmeijer
Adviseur Indische en toegepaste kunst
frans@leidelmeijer.nl

VH_adv_benoordenhout_Frans_20sept2017.indd   1 09-05-17   10:01
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Zonnedaken in het Benoordenhout 

Het DiamantTheater opent nieuw theaterseizoen! 

Stichting Duursaam Benoordenhout 
(DSBH) is een groep wijkbewoners die 
de wijk en woningen in de wijk willen 
verduurzamen en vergroenen. De 
buurtbewoners zijn inmiddels al een 
jaar of vijf bezig en willen de komende 
jaren grote stappen zetten. 

De werkgroep heeft daarnaast plannen 
om op daken van instellingen, vereni-
gingen en bedrijven collectieve zonne-
parken te bouwen voor mensen die 
niet de mogelijkheid hebben om zon-
nepanelen op een eigen dak te plaat-
sen. o kunnen i  el meeprofiteren 
van de hier opgewekte zonne-energie

Met de zonnepanelen hoopt de werk-
groep dat mensen zelf elektriciteit 
gaan genereren om bijvoorbeeld het 
eigen verbruik zo groen mogelijk te 
maken, extra elektriciteit op te wekken 
om een warmtepomp in te kunnen zet-
ten of bijvoorbeeld om de eigen (hy-
bride) elektrische auto te laden.

Verduurzaming van energiegebruik is 
et doel. en financieel voordeel is at 

de werkgroep betreft, een ‘leuke 
bi komstig eid .

Op zichzelf is het plaatsen van zonne-
panelen niet uniek. Het gebeurt overal 
en het begint langzamerhand een vol-
wassen markt te worden. Toch merkt 
de werkgroep dat veel mensen het wel 
willen, maar nog over een drempel ge-
holpen moeten worden. Kan het wel op 
mijn dak? Hoe zit het met beschermd 
stadsgezicht? Hoe zit dat met subsidie 
e.d.? Btw, krijgen we die terug? Welke 
leverancier kiezen we? Allerlei vragen 
die ervoor zorgen dat het nog niet snel 
genoeg gaat.

De werkgroep wil hierin faciliteren. 
Dat doet zij door een leverancier te se-

lecteren die zijn sporen in Den Haag 
verdiend heeft, informatie te verstrek-
ken aan bewoners met vragen en een 
bijdrage van het Klimaatfonds te voor 
de deelnemers te regelen.

Bent u geïnteresseerd?
Schrijf u dan vrijblijvend in op 
www.duursaambenoordenhout.nl/pv

Volg en like ons op Facebook
www.facebook.com 
stichtingduursaambenoordenhout

Gilbert Ruegg en Valentijn Wösten

Pakt u maar alvast uw agenda! Want na 
een korte zomerstop luidt het Diamant-
Theater spectaculair het nieuwe sei-
zoen in. 

Op vrijdag 1 september 2017 bent u 
zeer welkom om te komen genieten 
van concerten en optredens van be-
kende en onbekende artiesten, op één 
van onze locaties. Deze avond wordt 

georganiseerd in samenwerking met 
onze collega-cultuurankers in Den 
Haag. Het is daarnaast een onderdeel 
van het UIT Festival Den Haag, dat op 3 
september plaatsvindt in het centrum 
van de stad. Ook daar bent u van harte 
welkom bij ons cultuuranker dorp 
waar u van alles kunt zien en beleven.

Het programma-aanbod
Het komend seizoen heeft het 
DiamantTheater u een zeer divers pro-
gramma te bieden. Wat dacht u van 
Adieu Indië op 24 september? Adieu 
Indië is een historisch spel in scènes 
en liedjes geïnspireerd door de poli-
tiek, cultuur en literatuur van 
Nederlands-Indië. Of Cabaretpoel? Of 
Mike Boddé & Hermine Deurloo en een 
echte kerstshow met de Haagse caba-
retiers en liedjeszangers Marcel 
Verreck en Paul Pleijsier? 

Natuurlijk is er nog veel meer. En dat 
allemaal bij u in de buurt!

Wilt u op de hoogte blijven van alles? 
Kijk dan regelmatig op onze website: 
www.diamanttheater.nl, of loop even 
binnen in onze theaterwinkel. Er is al-
tijd iemand aanwezig om u te woord te 
staan en te informeren. 

U kunt ons natuurlijk ook vinden op 
onze Facebookpagina: www.facebook.
com/DiamantTheater.

DiamantTheater (Grote Zaal)
Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag

DiamantTheater (Theaterwinkel)
Het Kleine Loo 306, 2592 CK den Haag
Telefoon: 070-4066381
e-mail: info@diamanttheater.nl
website: www.diamantheater.nl
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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

BENOORDENHOUT 2017-4.indd   22 10-08-17   08:28



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201723

Weissenbruchstraat
Onze straat is volgens het bijschrift op 
de borden genoemd naar de schilder 
Jan Hendrik Weissenbruch (1824-
1903). Daarmee ging men voorbij aan 
diens neef Jan Weissenbruch (1822-
1880) die ook een kunstschilder in Den 
Haag was, maar iets minder bekend. 
Ter onderscheid van hem werd Jan 

endrik desti ds de vroli ke eiss  ge-
noemd. Hij was vooral beroemd om 
zijn krachtige polder- en waterland-
schappen in olieverf en aquarel. 
Daarnaast was hij altijd goed voor 
rondborstige uitspraken over zijn be-
roep, geuit in kernachtig Haags. Meest 
aangehaald is de ‘opdonder van de na-
tuur  die i  moest voelen voor een 
schilderij ging lukken. Maar: ‘zoals ze 
zijn moeten, krijg ik ze natuurlijk nooit, 
dat is voor geen kunstenaar weggelegd. 
Als ze maar zóóver zijn dat ze op hun 
pooten kunnen staan.  ie sc ilderi en 
en aquarellen maken de indruk gemak-
kelijk en aus einem Guss te zijn ge-
maakt. Het was echter vaak een moei-
zaam proces, waardoor Weissenbruch 
allerlei stukken tegelijk onder handen 
had. Hij beschouwde zijn atelier als een 
soort ieken uis. i  trad er s oc -
tends binnen als een arts en voelde zijn 
werken allen de pols. Rondgaand met 
één kleur op zijn palet gaf hij dan her 

en der een lik alf , ter i l i  tegen an-
dere zei: ‘Vrind, jij hebt lucht nodig en 
nog meer lic t.  erk dat soms al lang 
onder handen was, werd zo in één be-
slissend ogenblik afgemaakt: ‘Ze waren 
maar schijndood. Ik weet ze wel wak-
ker te kri gen, mot ik e eggen.

Nadat Weissenbruch zich had losge-
maakt van zijn scholing in conventio-
nele romantische bos- en vergezichten, 
schilderde hij vanaf ongeveer 1870 
vooral fris en onbevangen geobser-
veerde landschappen in de omgeving 
van Den Haag. Kijkjes in de polders en 
langs het water met laag geboomte 
waren favoriet. Het hier afgebeelde Het 
‘Witte huis’ aan de Benoordenhoutse-
weg stamt uit deze periode. Het is een 
fraai voorbeeld van de bijzondere ma-
nier waarop Weissenbruch het effect 
van het licht weer kon geven. In zijn la-
tere periode, vanaf ongeveer 1885, 
wist hij in zowel schilderijen als aqua-
rellen een nog grotere losheid en vrij-
heid van werken te bereiken, waarbij 
hij tegelijk een hechte structuur wist te 
behouden in de voorstellingen. In die 
oer-Hollandse weide- en waterland-
schappen spelen wolkenluchten een 
grote rol: ‘Licht en lucht zijn de groote 
toovenaars. De lucht bepaalt de schil-

derij. Schilders kunnen nooit genoeg 
naar de lucht kijken. Wij moeten het 
van boven ebben  In die aren groeide 
ook de belangstelling voor de Haagse 
School enorm. Vooral Weissenbruch en 
Jacob Maris verdienden veel geld door 
verkopen naar Engeland en Amerika. 
Op zijn beurt overigens verdiende de 
kunsthandelaar Pieter Scheen in de 
jaren 1950 tot 1980 aan het weer te-
rughalen van die werken toen 
Weissenbruch cum suis in het buiten-
land zo goed als vergeten waren. 

Neef Jan heeft over zijn achternaam ge-
egd  Ik eet eissenbrug  en niet 

‘Weissenbroeg! Ik ben een Nederlander 
en il niet doorgaan voor een uitser.  
Ook Jan Hendrik noemde zich zo. Het 
'meneer Wijze Brug' zoals de kinderen in 
het schildersdorp Noorden hem volgens 
overlevering noemden, getuigt daarvan. 

Robert-Jan te Rijdt

Weergegeven is de buitenplaats Bosch- en Duin-
zicht van jhr. mr. Isaac L.C. van den Berch van 
Heemstede, gelegen aan de oneven zijde van de 
huidige Neuhuyskade. De naam van het apparte-
mentengebouw Boschzicht herinnert aan het 
buiten. De Prinsessegracht was toen de uiterste 
grens van de Haagse bebouwing in Wassenaarse 
richting.

Het ‘Witte huis’ aan de Benoordenhoutseweg, doek, 44 x 78 cm. Particuliere collectie.
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

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

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

www.oldael.nl

 
 
 
 
 
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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Zeepkistenrace
Tijdens het lustrum-editie van de wijk-
vereniging  vond op de  mooie oprij-
laan in Park Clingendael de lustrume-
ditie van de  jaarlijkse zeepkistenrace 
plaats. Onder aanmoediging van hon-
derden toeschouwers toonden achttien 
teams hun zelf in elkaar gezette zeep-
kist ti dens et defil  onder leiding van 
de spreekstalmeester. Daarna was het 
racen: vier keer mochten de teams het 
parcours afleggen. oncentratie as 
vereist want het ging er snel en hard 
aan toe. Het was spannend en de toe-
schouwers genoten met applaus en 
aanmoediging van dit feest. 

Later op de dag werden na rijp beraad 
van de deskundige jury op het hoofd-
podium diverse prijzen uitgereikt:    
                                                                        
De bekers voor de snelste prestaties 
van de jongste deelnemers gingen  
naar de teams
1. De Quick Blasters.
2. De 4 Musketiers.
3. Catiral.                                                                                 

Voor de oudere deelnemers gingen 
de bekers naar                                                                                                  
1. De  Speedy Jaguars. 

. e �litsende bubbels.
3. De Iceracers.

Ook werden er speciale prijzen uitge-
reikt, te weten                                                                                                                                       
de originaliteitsprijs aan team Raket, 
de doorzettersprijs aan  de Ducks of 
Hazard en de Golden Monkey Wrench 
aan de Grasmaaiers.  
  
Heel veel dank aan alle deelnemers , 
alle bouwers van de zeepkisten, alle 
toeschouwers en vooral aan Sandor en 
John,  Han, Thijmen, Jaap, Jouri, Coen, 
Theo, Tim, Marc, Thomas en Aart. 

i kt u vooral naar de prac tige foto s 
die door Frank van der Leer gemaakt 
zijn: www.070fotograaf.nl.

Jeannine de Hoop Scheffer - van 
Oorschot
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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

Wilt u ook tot de winnaars behoren? 
Onze makelaars hebben dit scorend vermogen!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

BIJ VERKOOP 
SCOORT ONS 
KANTOOR 
GEMIDDELD DE 
KORTSTE 
VERKOOPTIJD 
EN DE HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS 
IN UW WIJK

WILT U 
PROFESSIONELE 

BEGELEIDING 
EN WINNEN 

VAN UW 
CONCURRENTEN 
IN DE AANKOOP 

VAN UW 
WONING? 
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Ze zijn sinds een maand weer met el-
kaar herenigd, Abdallah en zijn vrouw 
Ghada. Voor die tijd woonde Abdallah 
gedurende een jaar en acht maanden 
alleen met hun zoon in Nederland. Ze 
verhuisden in die periode zes keer, van 
asielzoekerscentra in Amsterdam en 
Wageningen naar Leersum, voor ze uit-
eindelijk aankwamen op de Waals-
dorperweg in Den Haag. 

‘Het wachten was voor ons allebei 
moeilijk, maar ik denk dat ik het meest 
geleden eb , egt bdalla . e on e-
kerheid over het moment dat ze aan 
zou komen, of ze wel aan zou komen, 
maakte et aar.

Opnieuw beginnen
Nu vinden ze langzaam hun routines 
terug. Abdallah krijgt taallessen en 
maakt in de namiddag zijn huiswerk. 
Ghada draagt zorg voor het huishou-
den. Ze genieten van wandelingen 
langs het strand of ze gaan met de kin-
deren naar het park. Ghada houdt 
ervan om thuis muziek te luisteren, 
zowel westerse als Arabische muziek, 
ook al delen haar kinderen haar mu-
zieksmaak niet altijd. 

Een warm welkom
Ze zijn beiden vol lof over de manier 
waarop ze in Nederland behandeld 
worden. ‘Iedereen begroet je met een 
glimlach, en is bereid te helpen als we 
vragen ebben , vertelt ada. e i n 
enorm dankbaar voor de hulp die ze 
van de Nederlandse gemeenschap ont-
vangen hebben. Tegelijkertijd is het 
soms lastig om af ankeli k te i n. e 
willen dat onze kinderen zien dat we 
onaf ankeli ke mensen i n, die goed 
voor en kunnen orgen.  

Ras-al-Ayn
Abdallah en Ghada zijn beiden hard 
werkende mensen, die gewend zijn aan 
onaf ankeli k eid. In ri  as 
Abdallah eigenaar van een kledingwin-
kel. Hij kocht kleding in op de markt in 
Aleppo en Damascus en verkocht deze 
in zijn zaak in hun woonplaats Ras-al-
Ayn, dichtbij de Turkse grens. Ghada 

werkte er als docente op een basis-
school. ‘Ras-al-Ayn is een kleine stad, 
het centrum van een agrarische pro-
vincie, die heel Syrië van graan en ka-
toen voorziet. Oorspronkelijk had het 
ongeveer 35.000 inwoners, en het is 
bekend om aar aterbronnen , vertelt 
Abdallah.  

In 2012 moest hij zijn winkel sluiten, 
omdat milities de stad binnen drongen, 
terwijl de stad tegelijkertijd werd ge-
bombardeerd. Ze vluchtten naar een 
nabijgelegen stad waar ze een jaar lang 
met hun drie kinderen in één kleine 
kamer verbleven. Ze waren niet de eni-
gen: de hele stad Ras-al-Ayn moest 
vluchten.  

Den Haag
Abdallah en Ghada willen allebei zo 
snel mogelijk hun leven en werk op-
nieuw opbouwen. Een nieuwe kleding-
winkel of een baan als docente zouden 
natuurlijk geweldig zijn, maar nu wil-

len ze eerst zorgen dat ze hun gezin 
kunnen onderhouden. Ze zijn bereid 
hard te werken en willen heel graag 
snel Nederlands leren. Iedereen die 
hen daarmee zou willen helpen is zeer 
welkom. 

Daarnaast hoopt Ghada ooit weer haar 
studie filosofie op te kunnen pakken. 
Wanneer ik haar vraag naar die studie, 
vertelt ze me over Rousseau, en zijn 
uitspraak over liefde en werk. “Een 
pure liefde en serieuze arbeid staan 
aan de basis van een goed leven.” 
Ghada vertelt dat ze heel graag zo snel 
mogelijk geïntegreerd wil raken in de 
Nederlandse gemeenschap. Ze hoopt 
dat het contact gebouwd kan worden 
op basis van samenwerking, respect en 
liefde. 

Ninke Overbeek en Basma Ismail 
(tolk en vertaling)

Thuis in het Benoordenhout
Een pure liefde en een goede baan

foto van Gerhard van Roon
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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
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Zijn vlucht van Syrië naar Nederland 
duurde 27 dagen. Anderhalf jaar ver-
huisde hij van het ene asielzoekerscen-
trum naar het andere: Ter Apel, 
Rosmalen, Valkenswaard, Budel, Katwijk. 
Nu woont Ibrahim Tmo (32 jaar) sinds 
december vorig jaar met zijn vrouw en 
zoontje in het gebouw van het voorma-
lige Aloysius College.  

Nederlands leren op het strand
We spreken Nederlands, afgewisseld 
met een paar Engelse woorden. Ibrahim 
heeft afgelopen zomer de taal een 
beetje geleerd, toen hij als afwasser 
werkte in restaurant Down Under 
Beach op het Scheveningse strand. ‘Ik 
wilde niet thuis zitten, was bereid alles 
aan te pakken. De baas van Down Under 
Beach is goed voor zijn personeel. Er 

erken s omers el dertig onge men-
sen. Dat contact is voor mij heel belang-
ri k om ederlands te leren.   

Ar-Raqqah
Ibrahim komt uit Ar-Raqqah, een histo-
rische stad in het noorden van Syrië, 

o n onderd kilometer van urki e. i  
werkte daar voor de overheid als tele-
commonteur. In 2013 bereikte de oor-
log zijn stad. ‘Ik kon niet meer werken, 
er vlogen voortdurend vliegtuigen over 
en er vielen bommen. We verhuisden 
naar een andere, veiligere stad, maar 
daar brak de oorlog na een half jaar 
ook uit. Er was nauwelijks elektriciteit 
en water. Ons zoontje was zeven maan-
den en had melk en luiers nodig. Mijn 
vrouw en ik  besloten dat ik zou vluch-

ten naar Europa en dat zij bij familie in 
zou trekken. Als mijn vlucht mis zou 
gaan, was alleen ik dood, niet mijn 
gezin. Ik ben naar Turkije gegaan en 
daar vandaan met  vijftig mensen in 
een plastic boot naar Griekenland ge-
varen. Daarna ben ik verder gereisd 
met bus en trein en ik heb heel veel ge-
lopen.  Ibra im laat foto s ien van et 
platgebombardeerde huis van zijn 
broer, de volgepakte boot met vluchte-
lingen, de angst op hun gezichten.   

Syrisch eten
Tijdens zijn verblijf in de asielzoekers-
centra maakte hij Nederlandse vrien-
den bij wie hij een aantal maanden 
heeft gelogeerd. Zij hielpen hem zijn 
appartement op te knappen en in te 
richten: gordijnen naaien, schilderen, 
naar Gamma en Ikea rijden. Toen kwam 
de grote dag: het huis was klaar en hij 
nodigde hen uit voor een maaltijd met 
Syrische specialiteiten. Lachend: ‘Ik 
had heel veel gekookt. Mijn vrienden 

oefden t ee dagen niet te eten.
 
Duidelijk plan
Ibrahim heeft een duidelijk plan: eerst 
de taal goed leren (deze zomer werkt 
hij weer bij Down Under Beach), dan 
misschien een aanvullende cursus en 
daarna een baan zoeken in zijn vakge-
bied. ‘Ik doe graag technisch werk met 
mijn handen. Ik wil hard werken, ik wil 
iets bereiken , benadrukt i . i  ou 
graag mensen willen ontmoeten die in 
zijn vakgebied werken en iets weten 
over de mogelijkheden. Misschien een 
lezer van het wijkblad?

Ibrahim is uitgesproken positief over 
de Nederlanders. ‘Als ik door de stad 
loop en ik vraag iets, dan willen men-
sen me direct helpen. Ik voel me hier 
gelukkig. De mensen in Nederland heb-
ben een it art.    

Gerda de Lange

Ibrahim Tmo: ’Mensen in Nederland hebben een wit hart'

foto van Gerhard van Roon

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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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

Pesten verhuizing, slaapproblemen, 
concentratie stoornissen kunnen de 
oorzaak zijn dat uw kind tijdelijk niet 
goed in zijn vel zit. Begeleiding en 
coaching helpt uw kind om hun eigen 
kracht en helend vermogen weer te 
leren herkennen, versterken en 
gebruiken.

Harriet Poolman  |  Wassenaarseweg 212    
2596 EC Den Haag   |   06-21218249

www.counseling-en-coaching-brighteyes-kids.nl

BRIGHTEYES-KIDS Counseling en coaching

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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Maerlants Bram Leeuwenhoek
Het Maerlant Lyceum bestaat honderd 
jaar en heeft vele roemruchte personen 
voortgebracht, zoals onze wijkgenoot 
minister-president Mark Rutte. 
Natuurlijk kende ook het lerarenkorps 
vele persoonlijkheden. Eén daarvan 
hoort thuis in de categorie ‘sterke ka-
rakters in de sportgesc iedenis . ram 
meneer  eeu en oek as decennia-

lang de strenge gymleraar, die de stijve 
g mnasiasten en at soepelere ers 
in beweging moest zien te krijgen. 
Menig leerling had er echter geen benul 
van dat meneer Leeuwenhoek een suc-
cesvolle carrière in de atletiek achter 
de rug had en vele topsporters had 
gecoacht. 

Leeuwenhoek (1924 – 2002) behoorde 
tot de beste verspringers van Nederland 
met een persoonlijk record van 7,28 
meter. Tweemaal werd hij Nederlands 
kampioen in die categorie. Natuurlijk 
was hij ook een topsprinter. Probeer 
maar eens op een sukkeldraf e ver te 
springen. Tegen het einde van zijn car-
rière werd hij trainer bij Celebes, dat op 
het allerhoogste niveau atletiek beoe-
fende. Daar ging hij Joke Bijleveld trai-
nen, die vijf maal kampioen versprin-
gen werd en tweemaal deelnam aan de 
Olympische Spelen. 

Hij oogde als een kruising tussen een 
jonge Clark Gable en prins Bernhard. 
Hij moet menig vrouwenhart sneller 
hebben laten bonzen. Met zijn gezag-
hebbende uitstraling en zijn werd hij al 
snel geschikt gevonden om als ploeg-
leider voor diverse Nederlandse atle-
tiek teams op te treden. Zo ontwik-
kelde hij al snel zijn organisatorische 
vaardigheden.

Het moet Leeuwenhoek enorme vol-
doening hebben gegeven dat hij in 
1972 gevraagd werd chef de mission 
van de Olympische ploeg te worden. Bij 
de laatste Olympische Spelen was  
Maurits Hendriks chef de mission. 
Hendriks is in dienst van het NOC-NSF 
en heeft een salaris waar de minister-
president een puntje aan kan zuigen. 

Maar in Leeuwenhoeks tijd kreeg je 
voor al die extra  werkzaamheden 
hooguit een reiskostenvergoeding. Zo 
hoorde dat, vond Leeuwenhoek ook 
zelf. Hij had zelfs een grote hekel aan 
het verschijnsel dat topsporters steeds 
meer geld gingen verdienen. ‘Het is 
toch niet normaal dat voetballers twin-
tig maal zoveel verdienen als de minis-
ter president , liet i  optekenen in een 
interview. 

Zijn functie kostte wel een hoop tijd. ‘Ik 
had een volledige baan bij de Academie. 

er aar ad ik voor et  o n on-
derdvijftig vergaderingen met bonds-
bestuurders, ploegchefs en de medi-
sc e staf.  

i  kreeg et in 19  direct al flink 
voor zijn kiezen. Het meest zal 
Leeuwenhoek herinnerd worden als de 
man die de limieten heeft ingevoerd, 
zodat streng maar rechtvaardig gese-
lecteerd kon worden. De norm van 
Bram, zo werd zijn systeem genoemd. 
Maar voor zijn eerste Spelen moest hij 
zich direct al namens het NOC voor de 
rechtbank verantwoorden. De niet ver-
kozen atlete Mieke Sterk eiste middels 
een kort geding een plaats op in de 
Olympische ploeg. Zij verloor dit ge-
ding. Maar dit voorspel was niets ver-
geleken met de ramp die volgen zou.

Tijdens die zomerspelen werden op 4 
september elf atleten en officials gegi -

zeld door acht Palestijnse terroristen. 
Tijdens de bevrijdingsactie, die slecht 
was voorbereid, vonden alle atleten en 
vijf gijzelnemers de dood. IOC-
voorzitter Avery Brundage stelde: ‘The 

ames must go on.  e erdenkingsbi -
eenkomst werd bijgewoond door drie-
duizend atleten.

Leeuwenhoek kreeg ook nog te maken 
met een heus dopingschandaal. Jawel. 
Terwijl de gemiddelde biceps van de 
Oost-Duitse dames atleten dikker was 
dan het dijbeen van een Nederlandse 
wielrenner, werd renner Van den Hoek 
betrapt op doping nadat hij halverwege 
de honderd kilometer ploegentijdrit 
van uitputting was afgehaakt. Dokter 
Ab Rozijn had een foutje gemaakt, de 
dopinglijst niet gecheckt en hem per 
ongeluk het verboden middel coramine 
voorgeschreven. 

Leeuwenhoek bleef tot aan zijn dood 
actief. In de winter was hij bijna dage-
lijks op de schaatsbaan te vinden en in 
de zomer speelde hij golf. Hij schreef 
een hoofdstuk in het jubileumboek van 
de  getiteld golfbe egingen . 
Tijdens een potje golf overleed hij. De 
man die altijd gestreden had voor zijn 
opvattingen stierf in het harnas. 

Theo Bollerman
Auteur van het boek over de Haagse 
sportgesc iedenis en aag al eeu-

en onverslaanbaar .

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (XIII)

Bram Leeuwenhoek chef de mission 19 mei 1980
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International Corner
Shooting for the Moon!
When Bérengère Houdou was a young 
girl living in Angers, a city in western 
France at the edge of the Loire Valley, 
she already had a plan about the rest of 
her life. She loved literature and space. 
In the end, space exploration won. 
Today, Bérengère heads the Lunar 

ploration ffice at t e uropean 
Space Agency (ESA), based in Noordwijk. 

‘I always loved space travel. My father 
was an engineer researching and devel-
oped ne  electronics products ,  so s e 
followed in his footsteps. After recei-
ving her degree in information techno-
logy and electrical engineering at 

up lec in aris, s e got er master s 
degree in aerospace engineering from 
the prestigious Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). ‘I got hooked 
while at MIT where we worked in the 
Manned Vehicle Laboratory developing 
space suits, training tools, counter 
measures for partial gravity and talked 
a lot about alking on Mars.  s it  
her father, Bérengère was developing 
new products, but for astronauts.

After her stint at MIT, Bérengère spent 
a summer at the International Space 
University, held that year in California. 
It was there that she connected with 
ot er uropeans orking in t e field. 
And from there she started working for 

. er first ob as it  t e 
International Space Station team, 
where she tested new technologies to 
support life in space, like recycling the 
carbon dioxide exhaled by astronauts. 
She then transitioned to the Lunar 
Exploration team. The moon is our 
closest neighbor in space and although 
men have walked on the moon, so 
much remains to be discovered. 
Recently, it was discovered that water 
was present on the moon, but where 
exactly, to what extent and in what 
form? Could we use it and other re-
sources to sustain a human presence 
there? Our goal is to answer those 
questions and develop new, state-of-
the-art technologies in Europe to ex-
plore the moon in a more sustainable 
way than in the 60s and 70s. 

The more Bérengère speaks about the 
moon and space exploration, the more 
passionate she becomes. ‘We want to 
create new jobs and to foster transfer 
of technologies between applications 

ere on art  and in lunar e ploration.   
Her work environment is multicultural 
and multilingual. ‘I am very proud to 
work for a technical European institu-
tion. I work with European colleagues 
from 22 different countries, as well as 

it  ussians and anadians. It s a 
melting pot and proves that Europeans 
can work together, learn from one ano-
t er and respect eac  ot er.  

Bérengère is not the only one in her 
Benoordenhout home with a love of 
space exploration. She met her partner, 
Francesco Quarati, through a mutual 
friend in eiden ten ears ago. It asn t 
until they met that they discovered 
they were both working for ESA. 
Francesco, an Italian citizen has his 
Ph.D. in nuclear engineering and today 
runs his own company, Gonitec, and 
partners with TU Delft developing ad-
vanced high-energy photon detectors. 

When not working on getting Europe to 
the moon, Bérengère enjoys mom time 
with her 18-month-old son, Marino. 
She is often spotted walking through 
t e an o tema area  it  Marino 
and Francesco, enjoying their cosy 
neighborhood. Many children dream of 
being an astronaut, but Bérengère says 
s e and rancesco are tr ing not to fill 
Marino s room it  space related 
items, to give im space  ne of 

reng re s greatest accomplis ments, 
she says, is being a working mom. ‘It is 
completel  doable. ut, it s onl  doable 
if you have a partner who is involved, 

ic  rancesco is.   

Life in the Benoordenhout away from 
work is good, says Bérengère. ‘I think 

about how easy life is in The Hague and 
the Netherlands. I think a lot about 
how important water is here. The qua-
lity of life, the appreciation for design, 
and the relaxed way of life are the rea-
sons I like it ere ver  muc .  

Suzanne MacNeil

APCH

Schatch Choir
Saturday Sept. 30 2017

In September the Music Ministry of 
the APCH will organize  a scratch 
choir. They will sing  the Requiem 
by G. Faure, the Cantique de Jean 

Racine and some anthems by John 
Rutter. The choir will practice the 
whole day, under the inspirational 

leadership of conductor John 
Bakker. The choir will be accompa-
nied on the organ and supported by 
some young conservatory students 
and professional singers. This will 
be a day for everybody who would 

love to sing this inspiring music. 
The concert will be at the end of 

that same day at 4:00 PM. 

If you would like to join the choir 
for this event please send an email 

to John Bakker musicdirector@
apch.nl  before September 1 2017 

to receive more information.

Afternoon Tea Concert  
Sept. 9 2017

September 9 there will be a won-
derful  Afternoon Tea concert. 

Soprano Yun Park, from the Golden 
Circle Ensemble, and the organist 
John Bakker will present a varied 
program. The concert will start at 
4.00 PM. The church doors will be 
open at 3.30 PM. There is no ad-

mission fee but a free will offering 
will be taken and gratefully accep-

ted during the concert.

Elselien Wakkee
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40th anniversary of the neighborhood association
Your Expat Committee hopes that you 
were able to come to the anniversary 
celebration in Park Clingendael on June 
17th, 2017.  I think everyone who was 
there agrees: the atmosphere was ‘ge-
zellig’, the camaraderie heart-warming, 
the events superb and the weather per-
fect.  The Expat Committee had its own 
stall with info on our activities, as well 
as dis es filled it  t pical utc  
candy – Haagse Hopjes, Engelse Drop, 
and Zuurstokjes for the little ones!  

To introduce all attendees with 
Clingendael, we passed out a quiz 
about the park.  In case you missed it, 
we are repeating it below. Great to use 
when walking there by yourselves or 
perhaps for a children’s party in the 
park.  A Dutch and French version of 
this quiz is available on the website - 
www.vwbn.nl.

1. How many dogs are buried under 
the linden tree near the Japanese 
Garden? 

2. Who lived during the war in the 
Clingendael house?

3. What is the name of the beekeeper? 
4. How much does an egg cost at far-

mer Marcel?
5. Who designed the unique wooden 

bridge by the Dutch garden?
6. Which institution is now occupying 

the Clingendael House?
7. What does Clingendael mean?
8. What is the name of the Tea House 

in the park?
9. Is Clingendael Park located in 

Wassenaar or in The Hague? 
10. What was the nickname of 

Baroness Marguérite van Brienen 
(1871-1939) who commissioned the 
Japanese Garden at the beginning of 
the 20th century? 

Answer to Quiz

from left to right Marja van Loopik, Georgia Regnault and Michèle Carlier

1. 16 - 2. Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart 
- 3. Feijgen - 4. € 0,25 - 5. Leonard Springer -

 6. Netherlands Institute of International Rela-
tions or Institute Clingendael - 7. Valley in the 

dunes - 8. IJgenweis - 9. Wassenaar (officially) - 
10. Lady Daisy

On the initiative of The Hague Bridge Program of the city, representatives of 
both the Bezuidenhout and the Benoordenhout Expat Committee met se-

veral months ago to plan this event:

North Meets South
Saturday afternoon, September 16, 2017

Residents of both neighborhoods of the Haagse Hout are invited to come to 
the Atrium of the Church of Our Saviour, Koningin Marialaan 2 at 14:00 on 

September 16th.  From there all participants will be divided into �ive groups 
for various guided tours through one of the neighborhoods. Choices are for 
three different ones through the Bezuidenhout: the bombardments during 

World War II, the architecture or the Haagse Bos.  Two tours of the 
Benoordenhout that will be offered are Clingendael or an architectural one.  

After a 1 ½ hour walk, the groups will return to the Church for a social time 
with drinks and snacks. This is really a unique opportunity to visit with our 

neighbors to ‘the south’. Attendance is limited, so please sign up quickly, 
mentioning your two preferences for the walks: regnaultsmith@casema.nl.

Expats and Locals – Bring them together
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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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Met elf man, inderdaad, elluf man, 
togen we naar Den Bosch. Het 
BenoordBrabantseHout Genootschap 
uit Den Haag ging zijn geloofsbrieven 
afgeven bij Wim van de Donk, 
Commissaris van de Koning in  Brabant. 
Het zou wederom een historische dag 
worden.

Eerder meldden we in dit blad van 
onze mooie buurt (skon wijk) dat we 
met een aantal Brabanders ons gezel-
schap hebben opgericht om ‘meer 

rabant in en aag te brengen . e 
floreren  r i n inmiddels veul 
Brabantse mannen die meedoen en 
vier keer per jaor komen we bij elkaar. 
En verder komen we mekaore natuur-
lijk tege bij het worstebroodjes, zure 
zult en juin kopen in de Hoyte.  Of bij 
den hdm, den Gall & Gall (Bavaria pils 
en Brabantse wijn) of wit ik waor. 

Maor goed. Op 31 maart jl. gingen wij 
naor Den Bosch naor den Commissaris. 
Via den Braobantse Baan, die vruuger 
naor Utrecht ging, raceten we mi drie 
waogens, geblokte vlag en petten op 
naor het moederland. Um 12 uur zao-
ten we daor an den worstebroodjes 
(Unesco erfgoed) en Brandewijn. Den 

raobantse koffietaofel ar gereed. e 
kregen een verhaol over Brabant, re-
gio s en den andstad die o i t eg 
is. Den Commissaris benadrukte de 
kracht van Brabant als één van de 

enialiteitslanden , aar met daad-
krac t  draadkrac t  economie en 
netwerken gekoppeld worden. We 
spraken over uropa aor regio s be-
langrijker worden. Den hofnar kreeg 
de vraog waarom we geen dames in 
ons gezelschap hebben. Da war unne 
moeielijke. Dansmariekes zijn nog 
steeds welkom. Wel in vol ornaat! Van 
de Donk, den Commissaris, zei dat er 
meer van dit soort gezelschappen zijn 
in Nederland. Buiten Brabant wordt 
het goeie leven nog steeds gekoesterd 
en gevierd. En natuurlijk werd ons ge-
vraagd waarum we zo ver van Brabant 
wonen… Ontwikkelingshulp is het 
juiste antwoord. De discussie ging ver-

der over wanneer Nederlands en 
Vlaams Brabant weer bij elkaar komen. 
Dan zijn we weer machtig; van 
Antwerpen via Den Bosch naar de 
Franse grens. Alle welvaart van 
Nederland en België verenigd. Het 
Belgisch Park komt dan ook bij het 
Benoordenhout. Na een laatste stuk 
peperkoek van Peijnenburg gingen we 
naor Valkenswaard, waar we het siga-
renmakersmuseum bezochten. Deze 
eeuwenoude beroepsgroep, ooit zo on-
geveer de grootste sigarenmakers 
regio ter wereld, wordt daar terecht 
geëerd. Hofnar, Willem II en anderen 

uisvli t fabriek es floreerden. otdat 
sigaretten opkwamen en antirokers 
alles verpestten. Toen ging deze mooie 
bedrijfstak naar beneden. En zo kwao-
men veul dingen terug in het museum; 
ook zaken die we vroeger bij opa als zo 
vertrouwd tegenkwamen. De sigaren-
industrie heeft de regio ook sterk ge-
maakt  de lit ografie van de drukke-
rijen van de sigarenbandjes evolueerde 
tot nieuwe industrie en uiteindelijk tot 
ASML – bedrijvigheid op den zand-
gronden. Het zand van de duinen hier 
leek ver weg. Het leven was weer goed 
daor, daor, mi unne muts op mijn hoofd, 
waor nog licht brandt.

Daarna dronken we nog wat lokaal 
bier, een meegekregen sigaar werd op-
gestookt en het goede leven werd be-
sproken. Dat zakelijkheid en betrok-
kenheid samengaan in dit gebied. Dat 

relativering en hard werken te combi-
neren zijn. Dat zonder vruchtbare 
grond, maar met koloniale tabak en in-
novatie, et gebied kon floreren. e 
wilden eigenlijk niet meer terug naar 
Den Haag. Maar we kennen onze missie 
in Den Haag: Brabant vertegenwoordi-
gen, levend houden.

En mochten er nou nog mannen zijn 
die denken  da s toc  el mooi da ge-
zelschap, dan kunnen ze zich melden 
bij frankamvandenheuvel@gmail.com. 
En na unne goeie selectie wordt die 
neje Haogse Braobander gedoopt in 
den skonste kroeg van het Benoor-
denhout: De Kleine Witte, gelegen in 
Benoordenhout-Zuid.

Bart Cunnen, Adjudant
Frank van den Heuvel, Hertog
Eric Kahle, Hofnar
Rob Koch, Jeugdprins

En dan denk ik aan Brabant, want daar…..
BenoordBrabantseHout Genootschap reist naar Brabant
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

JOUW STIJL
DANKZIJ ONS

ADVIES
SPECIALIST IN: VERF, 
BEHANG, GORDIJNEN, 
RAAMDECORATIE EN 
VLOEREN
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Zorg in de wijk
Masterclass Vitale Leefomgeving

Nieuwsbrief Evita

Evita Lokaal organiseert Mantelzorgondersteuning

Op 20 september a.s. vindt in HMC 
Bronovo een masterclass plaats. Het 
programma is als volgt 

13.30; start van het programma in het 
Auditorium, vierde etage, in Bronovo. 
Rik van Hooff, hoofd afdeling 
Fysiotherapie, houdt een inleiding. 

Volgende sprekers zijn Elisabeth de 
Vries (gemeente Den Haag), Jeannine 
de Hoop Scheffer (bestuurslid 
Wijkvereniging) en Anet Scholma 
(Bureau Mien Ruys). Tussen 15.00 en 
15.30 is een workshop, o.l.v. Olga 
Commandeur, in de Beweegtuin 
Bronovo. Afsluitend een borrel.

Kent u de nieuwsbrief van Evita Zorg 
en Evita Lokaal al? Deze verschijnt vier 
keer per jaar en staat boordevol met 
tips, een opsomming van de vele activi-
teiten en leuke weetjes, maar vooral 
ook met artikelen over de zorg. Hoe 
vraag je zorg aan, wat is de dagbeste-
ding en kan ik altijd binnen lopen. Wilt 
u de nieuwsbrief ook ontvangen? Bel 
dan naar Evita Lokaal 070-3141600. 
Van harte aanbevolen!

Zorgt u sinds korte of langere tijd voor 
een van uw naasten? Dan kunt u bij 
Evita Zorg mantelzorgondersteuning 
aanvragen. U kunt terecht voor: advies 
en informatie over voorzieningen en 
financi le  regelingen. en luisterend 

oor (emotionele steun). Praktische 
hulp (bijv. bij aanvragen WMO-
indicaties) en voor het ordenen en/of 
tijdelijk regisseren van de zorg. 

De mantelzorgondersteuning wordt 
geboden door speciaal getrainde zorg-
verleners en vrijwilligers van respec-
tievelijk Evita Zorg en Evita Lokaal. Zij 
voeren maximaal vijf gesprekken bij u 
thuis of bij Evita Lokaal. Deze dienst 

ordt gefinancierd door de gemeente 
Den Haag. 

Wilt u gebruik maken van deze dienst 
dan kunt u contact opnemen met Evita 
Zorg (info@evitazorg.nl) of Evita 
Lokaal (info@evitalokaal.nl). Beide te 
bereiken via 070 - 314 16 00. 
Van Alkemadelaan 309a - 315
2597 AJ Den Haag
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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
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Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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Evita Lokaal organiseert in samenwerking met neuropsycholoog 
Dr. Caroline Jurgens, werkzaam in het HMC Bronovo ziekenhuis, 

twee bijeenkomsten rond het thema dementie

Vormen van dementie
Maandag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur

Dr. Caroline Jurgens vertelt u meer over de eerste tekenen van dementie en over verschillende 
vormen van dementie. Tijdens deze bijeenkomst wordt ruim de tijd genomen voor het stellen 

van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan

Hoe ga ik om met veranderingen in gedrag? 
Maandag 6 november van 10.00 tot 12.00 uur

Welke gedragsveranderingen kunnen optreden bij iemand die (beginnende) dementie heeft? 
En hoe kun je daar als patiënt of als naaste mee omgaan? Dr. Caroline Jurgens geeft antwoorden 

op deze vragen en tevens is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan 

Heeft u op voorhand vragen die u graag behandeld ziet? Dan horen wij dat graag! 
Meld u uiterlijk een week voor aanvang van de bijeenkomst aan i.v.m. het beperkte aantal zitplaatsen

Aanmelden
in o evitalo aal.nl o  1  16 6. osten    incl. o �ie thee
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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

Maak een vliegende start met 
huiswerkbegeleiding van AFTER’S COOL!

afterscool.nl/goed-begin

Goed begin.indd   1 19-06-17   15:04

Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

Stephensonstraat 48   |   070 220 00 01   |   www.pcrefresh.com

Altijd een vrijblijvende diagnose.
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Het is alweer een jaartje geleden dat 
Julia Ryzkhova neerstreek in het 
Benoordenhout en wel op de hoek 
van de Weissenbruchstraat en de 
Neuhuyskade. 

In haar thuisland, Oekraïne, heeft Julia 
een technische studie opgepakt om als 
ingenieur aan het werk te kunnen gaan. 
Met haar verhuizing naar Nederland in 
1998 wilde ze eigenlijk veel liever met 
mensen werken en zo snel mogelijk de 
taal leren. Dat is haar goed gelukt, want 
ze spreekt goed Nederlands. 

Uiteindelijk heeft ze in 2000 besloten 
om een opleiding tot schoonheidsspe-
cialiste te volgen. Het is een keuze die 
ze nooit heeft betreurd en het werk in 
die branche is inmiddels ook haar pas-
sie geworden. Na haar opleiding 
werkte Julia zes jaar gewerkt bij grote 
spa en wellness clubs en bij diverse sa-
lons, waar ze veel ervaring heeft 
opgedaan.

Haar droom was het hebben van een 
eigen salon. Die droom wist Julia te re-

aliseren. Haar eerste salon lag ook al in 
de Weissenbruchstraat. Daar had ze 
een ruimtebij de toenmalige kapper 
Pilou. Sindsdien werkt Julia vrijwel al-
leen in het Benoordenhout. In juni 
2016 opende ze trots de deuren van 
haar eigen zelfstandige salon aan de 
Weissenbruchstraat 115a waar ze nu 
zelf een aantal behandelruimtes heeft. 
Inmiddels had Julia ook haar diploma 
sportmasseuse behaald. Uit eigen erva-
ring moet ik zeggen dat ze haar werk 
ook op dat gebied geweldig doet! Dat 
geldt niet alleen voor sportmassages, 
maar ook voor nek-, rug- en 
lichaamsmassages.

Haar behandelingen zijn velerlei. Zo 
verzorgt Julia lichaams- en gezichtsbe-
handelingen, zoals bij problemen met 
acne bijjongeren en volwassenen, 
schoonheidsbehandelingen en massa-
ges. Maar ook voor voetverzorging en 
manicure kunt u bij haar terecht. 

Intussen blijft ze studeren. Ze gaat 
onder andere haar kennis op het ge-
bied van medische acnebehandelingen 

verdiepen, waardoor deze, na haar stu-
die, ook bij de ziektekosten gedecla-
reerd kunnen worden. 

We wensen Julia heel veel plezier, geluk 
en succes in haar nu eenjarige salon!

ELA

Wijk en winkel
Beauty by Julia

Koepeltje
Aan de wandel in het lommerrijke 
Arendsdorp kwam ik ineens voor een 
hekwerk te staan dat om het koepeltje 
was opgezet. Het koepeltje, sinds jaar 
en dag het beeldlogo van onze wijkver-
eniging, ondergaat een renovatie. Bij 
navraag is gebleken dat het een grote 
renovatie wordt en dat het geheel in 
september a.s. klaar zou moeten zijn. 

Ik hoop op een rondleiding  als het 
zover is. 

Ik houd u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

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

Als iemand afscheid neemt van het leven staat juist het unieke van een persoon centraal. Lees op adpatres.nl 
hoe wij exceptionele uitvaarten componeren. Maak een afspraak om uw wensen te bespreken: 070 355 64 27.

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

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

Bovenste rij van links naar rechts: 1. Ab Jongbloed, 2. Guus 
Schilte, 3. Jan van Alkemade, 4. Maarten van Campen, 5. Andreas 
Naber (trainer), 
Middelste rij van links naar rechts: 6. Fred Prinsen, 7. Hans van 
Ginkel, 8. Karel Asselbergs, 9. Jeroen Peet 
Onderste rij van links naar rechts: 10. Mark Groot, 11. Wouter 
Lok en 12. Paul Meerts

FEEL FIT MAN

eel
it

actief bewegen in een ontspannen sfeer

FEEL FIT VOOR EEN 
VITAAL BENOORDENHOUT!

DE FEEL FIT INSTRUCTORS

      Inger                     Olga                    Magda           Valerie   Femke  Andreas

FEEL FIT VOOR VITALE VROUWEN EN MANNEN!

• Pilates
• Bodyshape
• Stretch&Shape
• Zumba&Shape

• Bodyshape
• Feel Fit Man
• BBB
• En meer....! 
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oen ik elf o n 5 aar geleden in de 
jeugd van HVV (en HCC) speelde, was 
ik één van de tweehonderd jeugdvoet-
ballertjes. Onze vereniging was een 
kleinere buurtclub, waar je iedereen 
bij z'n voornaam kende. Sindsdien is 
veel veranderd. Met name in de laatste 
tien jaar heeft de Koninklijke Haagsche 
Cricket en Voetbal Vereeniging een 
enorme groei doorgemaakt.

Afgelopen november trad ik aan als 
voorzitter van een club van ruim 1500 
leden, waaronder 800 jeugdvoetballers 
en 150 jeugd cricketers. Afgelopen jaar 
verwelkomden wij ons duizendste 
voetballid, een absoluut record. Van 
alle jongens tussen de 5 en 15 jaar in 
onze wijk, is op dit moment liefst 40% 
lid van onze vereniging.

Dat hadden er nóg meer kunnen zijn, 
als wij een aantal jaar geleden niet een 
wachtlijst voor nieuwe jeugdleden 
hadden moeten instellen. Want helaas 
is met onze exponentiële ledengroei 
onze accommodatie niet meegegroeid. 
Wij willen graag nóg meer een familie-
club worden en regelmatig wordt ge-
sproken over meisjesvoetbal, maar 
omdat we nu onvoldoende mogelijkhe-
den hebben om meer teams te laten 
trainen en wedstrijden te laten spelen, 
moeten die plannen voorlopig in de ijs-
kast. HVV groeit uit haar jasje.

Een verhuizing is geen optie. Niet al-
leen is onze vereniging alleen al gezien 
het ledental diep verankerd in het 
Benoordenhout, maar vertrekken van 
onze unieke plek, waar wij al sinds 
1898 spelen en waar het hart van onze 
vereniging ligt, is voor veel van onze 
leden een aantal bruggen te ver.

Een vierde veld in de nabijheid van ons 
terrein zou een uitkomst zijn en wij 
hebben de wijkvereniging gevraagd op 
dit punt met ons mee te denken. Ook 
een trapveldje in één van de parken 
zou geen overbodige luxe zijn. In het 
wijkblad van december 2016 werd ge-
meld dat oudere kinderen een speel-
mogelijkheid in de wijk missen. Een 

Johan Cruijff- of Richard Krajicekveldje 
in het nabijgelegen park Arendsdorp-
Oostduin of park Clingendael zou niet 
alleen voor onze leden, die buiten trai-
ningstijden nauwelijks op ons veld te-
recht kunnen, maar ook voor andere 
jeugdige wijkbewoners een absolute 
meerwaarde zijn.

Onze vereniging heeft de afgelopen 
jaren een aantal wijkevenementen ge-
organiseerd, zoals het Boek & 
Balevenement, waarbij vele buurtge-
noten tweedehandsboeken inzamelden 
en verkochten voor het goede doel, en 
de door vrijwilligers van de vereniging 
georganiseerde jaarlijkse sportdag 
voor de leerlingen van de Bernardus-
school. Wij zouden de wijk nog meer 
willen betrekken bij onze vereniging 
en staan open voor goede en leuke sug-
gesties. Een van de mogelijkheden is 
om de ondernemers uit het Benoor-

denhout te laten kennismaken met 
onze Business Club, die recent in een 
nieuw jasje is gestoken met als doel 
nieuwe contacten in de wijk en op de 
vereniging te stimuleren. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
krijgen ondernemers en beslissers uit 
het bedrijfsleven de mogelijkheid om 
onged ongen met collega s te net er-
ken. Naast leuke evenementen worden 
binnen de Business Club nieuwe zake-
lijke mogelijkheden besproken.

Heeft u interesse om zich hiervoor aan 
te melden, of heeft u ideeën over uit-
breiding van onze velden, of over an-
dere onderwerpen waarover u met mij 
van gedachten wilt wisselen, schroomt 
u dan niet mij een mailtje te sturen.

Jeroen Smits
Voorzitter Koninklijke HC & VV
voorzitter@konhcvv.nl

Sport in de wijk
HVV groeit uit haar jasje
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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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Gevonden in de Bodleian Library, 
University of Oxford, de eerste herdruk 
van een boekje met spotprenten over 
wonen, met service, in gestapelde ap-
partementen. Zo toepasselijk. 

De grond in onze wijk is al aardig be-
bouwd en bewoond, de politieke druk 
bereikt bijna zijn hoogtepunt. 1939 – 
Nirwana viert haar tweede lustrum – is 
volledig bewoond. Markant staat het 
service appartementengebouw uit 
glas-staal-beton en stucwerk als state-
ment aan de rand van het bos langs de 
steeds drukker wordende verkeers-
ader richting het kloppend hart van de 
residentie. 

Het ideale wonen van de toekomst is 
wezenlijk al eeuwen oud – weergege-
ven als rotsvast vertrouwen met altijd 
vrij uitzicht, licht en luchtig. Het samen 
wonen bestaat deels uit gedroomde 

idealen. Feit blijft dat de evolutie van 
samen wonen in een gebouw, vraagt 
om binnen-huis-architectuur met wer-
kelijke betrokkenheid, die voortleeft in 
de bewoning. Ruimtelijke ervaring 
vanaf 55 m2 oppervlakte zo optimaal 
mogelijk benutten en van  alle gemak-
ken voorzien. De energie verdeeld en 
de feestvreugde gedeeld.

Gek genoeg is het juist Nirwana dat ef-
fectief in een oplossing voorziet in de 
jaren veertig – vijfenveertig en de we-
deropbouw erna. Dit zeker dankzij de 
centrale keuken in de kelder, de por-
tiersloge en restaurant op de bel etage. 
vele ontmoetingen volgden elkaar lo-
gisch op en dat op vijf minuten lopen, 
door het Haagse Bosch, van station 
Staatsspoor. 

Dit is deel 1, uit de serie van vier in de-
zelfde beeldtaal. 

Kan iemand vanuit eigen bron meer 
informatie verstrekken, met bijvoor-
beeld foto s van een receptie of u e-
lijksfeest vanuit het restaurant?  Neem 
dan contact op met het Wijkblad,
wijkblad@wvbn.nl. 

Karel Bodegom

Nirwana
How to Live in a ‘service’ Flat, 1939
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Yoga & Meditatie 
Groepslessen: Senioren Yoga - Helende Yoga - Trauma 
Sensitieve Yoga. Zachte Kracht: individueel maatwerk 

bij ziekte, burnout of psychische klachten
Ook regelmatig cursussen en workshops 

(o.a. Mindfulness en Zelfcompassie)
Info:  www.bezinningenverstilling.nl  of  06-50805784

Alle foto's van Koningsdag, de Open Atelier Route, het lustrum en de 
Zeepkistenrace zijn te zien (en te bestellen) op 070fotograaf.nl

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

Stichting Wereldwinkel Scheveningen zoekt bestuursleden.
Onze onbezoldigde vrijwilligersorganisatie wil door verkoop van 

en voorlichting over fairtrade producten bijdragen aan betere 
leefomstandigheden in de derde wereld. Wij zoeken 

bestuursleden die onze doelstelling een warm hart toedragen en 
enthousiast willen meewerken aan ons doel. Voor inlichtingen: 
Leo Staal 06-83247971 en www.wereldwinkelscheveningen.nl

Garageboxen
in Weissenbruchstraat te huur / 

for rent (€177 - €187 p.m.). Garages alleen voor particulier
gebruik. ok 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

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar kroemer@kpnmail.nl

Spellen Bridge Quiz - Een afspel probleem
Het contract is 3SA, te spelen door 
zuid. West komt uit met « vrouw.

Analyse
Je hebt 8 slagen: 2 in «, 2 in ª, 3 in © en 
1 in ¨.

De ruitenkleur kan extra slagen ople-
veren. Als ze 3-3-verdeeld zijn, dan 
maak je zelfs 5 slagen in © en  in totaal 
dus 10 slagen.

Maar de kans is groter dat de ruitens 
4-2 verdeeld zullen zijn dan 3-3.
Oplossing
Om je te bewapenen tegen een 4-2 ver-

deling in de ruitenkleur, moet je in slag 
2 een ruiten afduiken.

Door deze actie maak je 4 slagen in de 
ruitenkleur en in totaal 9 slagen.
Kanttekeninge
1. Als de ruitens 5-1 verdeeld zijn, dan 
zal je down gaan.

2. De eerste schoppenslag moet je 
meteen nemen. Want bij een ¨ naspel, 
kan je down gaan.

3. In de praktijk waren de ruitens 4-2 
verdeeld.

N
OW

Z

« 432
ª 92
© AHV43
¨ 943

« AH6
ª AH43
© 98
¨ A752
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Boeken
Spion tegen Churchill
Dit keer, door plaats- en tijdsgebrek, 
een kort interview met een 
Benoordenhoutse auteur. Het boek van 
Jan-Willem van den Braak, Spion tegen 
Churchill, is als een spannende detec-
tive te lezen. Interessant maar ook 
triest, het gaat immers over een Haagse 
jongeman die in augustus 1940 spion 
werd voor de Duitsers.  

Ik laat de auteur aan het woord; ‘Ik las 
al in 1978 een krantenbericht, waarin 
een Engelse schrijver aan Nederlandse 
lezers inlichtingen vroeg over Jan 
Willem ter Braak. Deze Ter Braak 

at s in a name  as 1941 dood ge-
vonden in een schuilkelder in 

ambridge . a i n pensionering as 
er tijd voor meer onderzoek. ‘Ik kwam 
erachter dat Ter Braak in werkelijkheid 
Engelbertus Fukken heette en in 1914 
in Den Haag aan de Van Boetzelaerlaan 
was geboren. Bertus voelde zich het 
zwarte schaap in het grote gezin. Hij 
werd lid van de NSB, wilde journalist 
worden. Maar dat mislukte en dat was 
de reden dat hij besloot zich in juli 
1940 bij de Duitsers te melden met de 
vraag of hij bij hen zou kunnen werken. 
De Abwehr, de Duitse geheime dienst, 
had interesse en hij werd aangenomen. 
Na een korte opleiding werd hij met 
een parachute boven Engeland afge-

orpen . i f maanden later erd i  
gevonden, hij had zelfmoord gepleegd 
in een schuilkelder in Cambridge. Wat 
is er nu gebeurd in die vijf maanden 
dat hij in Engeland was? Het lijkt erop 
dat hij, net als enige andere spionnen 
in die maanden, verkenningen moest 
plegen ten behoeve van de door de na-

i s voorgenomen invasie van 
Engeland. Of moest hij een aanslag ple-
gen op Churchill, zoals het gerucht 
was? De auteur analyseert dit allemaal 
nauwgezet in zijn boek op grond van 
gedegen onderzoek in nog niet eerder 
geraadpleegde archieven. 

Zijn familie heeft nooit geweten dat hij 
als spion naar Engeland vertrok. Zijn 
verloofde, Neeltje van Roon uit 
Noordwijk, hoorde van de Engelse ge-
heime dienst, eind 1946, dat hij omge-
komen was. Zij heeft besloten dit niet 
wereldkundig te maken. Zeer begrijpe-
lijk, omdat het een grote schande was, 
haar verloofde een Duitse spion! 

Jan-Willem van den Braak, Spion tegen Churchill, 

Walburg Pers, 2017, ISBN: 978.94.6249.171.7, € 19,95

Willemien de Vlieger-Moll

In het jubileumnummer van het wijk-
blad beschreef ik een politieke moord 
in 1943. In de inleidende alinea was 
een flinke fout bli ven staan. ls plaats 
delict stond daar Stalpertstraat 36, ter-
wijl dat – zoals uit het vervolg bleek – 
de Van Neckstraat 36 was.

Ik heb ook nog goed nieuws. Ongeveer 
twee weken na de verschijning van het 
wijkblad – op 20 juni jl. – vond er op 
Binnenhof 7 een bijzondere plechtig-
heid plaats. Op initiatief van de voor-
lichter van de Tweede Kamerfractie 
van de SGP, Menno de Bruyne, werd de 
kamer op de tweede verdieping van 
waaruit Gerrit Kastein op 19 februari 

1943 zijn dood tegemoet sprong, naar 
Kastein vernoemd. Onder grote belang-
stelling onthulden de voorzitter van de 
Tweede Kamer, mevrouw K. Arib en de 
81-jarige dochter van Kastein – Ineke – 
het gedenkbord.

Henk Ambachtsheer

Nogmaals goed en fout in het Benoordenhout

Het gedenkbord. Menno de Bruyne
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Zo aan de Jan van Nassaustraat
Jan van Nassaustraat 115
2596 BS Den Haag
t 070 326 46 40
www.zokinderopvang.nl

uitnodiging
voor de feestelijke opening 

van de nieuwe BSO met actief 
buitenprogramma 

(opent na de zomervakantie).

Donderdag 28 september 
van 17.00 tot 18.30 uur.

Avonturen beleven
en uitdagingen aangaan, 
dat wil toch iedereen!

Zo aan de Jan van Nassaustraat: buitengewoon avontuurlijk

25
jaar

OPEN DAGEN

Door vele profeten zijn 'latere dagen' voorspeld waarin
enerzijds het materialisme hoogtij  zou vieren maar waarin
ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid
te redden van de ondergang. Mohammed (vrede zij met
hem)  voorspelde deze  tijd  tot  in detail. Gog en Magog,
materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van
vuur, zouden onheil stichten op aarde, terwijl de moslims
geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen. In die
omstandigheden zou deze gezalfde de enige uitweg zijn. 
De Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken
met de Messias: zijn leer van gebed en vergeving, en zijn
inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902

Alislam.org | Islamnu.nl

- Zondag 27 augustus       | 16:00 - 18:00
- Zondag 17 september    | 16:00 - 18:00
- Zondag 8 oktober           | 16:00 - 18:00

Tai9    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kin	San	Tai	Chi		
Open	Dag	en	proeflessen! 

	

	-	Chinese	bewegingskunst	voor	jong	en	oud	-		
	

Den	Haag/Benoordenhout	
Gymzaal	Oranje	Nassauschool,	Weissenbruchstraat	119:	

	
Loop	binnen	bij	de	gratis		

Open	Dag	op	zaterdag	2	sept.	
12.00-16.00	uur	

	

Of	kom	naar	een	gratis		

proefles:	
Woensdag	6	of	13	sept.	

19.00-20.00	uur	
	

Ook	lessen	in	Wassenaar,	zie		

www.kinsantaichi.nl	
	

Aanmelden	hoeft	niet,	mag	wel:	Hanneke	Verduyn,	
tel.	06	44570694/e-mail:	j.m.verduyn@planet.nl	

Lid worden van de 
wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar 

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

Wijkvereniging Benoordenhout
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Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
2 Coeur de Boeuf tomaten 
200 gram gekookte spinazie
½ aubergine in kleine blokjes

 tenen no�loo  geperst
rasp van een halve (onbehandelde) 
citroen
1 el geroosterde sesamolie
2 el gehakte koriander
1 hardgekookt ei
snu� e gedroogde ver ruimelde 
rozemarijn
½ tl komijnpoeder
½ tl gehakte rode peper, zonder de 
pitjes
sap van een halve citroen (na het 
raspen)
1 el saffraanazijn
2 el goede olijfolie
Zout en gemalen peper
Olie om in te bakken

Een paar weken geleden sprak ik een 
wijkgenote die zei dat zij zo had geno-
ten van mijn Tunesische gerechtjes in ‘t 
Benoordenhuis vorig jaar tijdens de 
Open Atelier Route. Dat vond ik na-
tuurlijk erg leuk om te horen en het 
geeft mij meteen een mooie reden om 

o n eerli k unesisc  recept met u te 
delen. Het was overigens een Tunesisch 
boek met recepten erin die mijn liefde 
voor de Noord-Afrikaanse keuken heeft 
ontstoken.  Geniet op een mooie nazo-
meravond van deze heerlijke salade.

Bereiding
Begin met het maken van de dressing 
door de uitgeperste knoflook, citroen-
rasp, sesamolie, koriander, rozemarijn, 
komijn, rode peper, citroensap, saf-
fraanazijn en olijfolie in een bakje goed 
te mengen met een vork. Breng op 
smaak met gemalen peper en zout. Heb 
je geen saffraanazijn, gebruik dan witte 
wijnazijn met een paar draadjes saf-
fraan erbij. Plisseer de tomaten door ze 
kort in kokend water te dompelen en 
direct weer af te koelen in ijskoud 
water. Snijd de ontvelde tomaten in 
kwarten/achtsten en de kwarten/acht-
sten in blokjes. Deze tomaten hebben 
niet o n nat art, de aadli sten ge-
woon gebruiken dus. Zet apart. Knijp 
de gekookte spinazie heel goed uit 

boven/door een zeef, het moet echt 
droog aanvoelen. Snijd de spinazie met 
een mes fi n. oe de spina ie in een 
slakom. Strooi wat zout over de auber-
gine blokjes en bak ze in een beetje olie 
op hoog vuur rondom bruin. Lepel uit 
de pan op keukenpapier om de olie op 
te nemen. Als de blokjes zijn uitgelekt, 
kunnen ze bij de spinazie in de kom. 

Maak de salade nu door ook de toma-
ten toe te voegen aan de aubergine en 
spinazie. Lepel de dressing er overheen 
en schep voorzichtig om. Garneer met 
een paar blaadjes koriander, een partje 
citroen en een hardgekookt ei.

Michiel de Vlieger, Cometa Culinair

Culinair
Tunesische salade 

 
 

Schaakprobleem 149 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7mkp+-+RzP-' 
6p+n+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+N+-+-+$ 
3+-zpp+-+-# 
2Pwq-+-zPP+" 
1+-+-wQK+-! 
xabcdefghy 

 
Zwart is aan zet. Wit heeft de gevaarlijke dreiging De3+ (en natuurlijk Pxb2). Kan zwart hier nog 
iets tegenover stellen? 
 
Oplossing probleem 148: 1… Td8! (1… Dd1+ 2.Dxd1 c2 3.Df1 Tb1 4.Tc4!) 2.Pd5 (2.Txd2 Txd2 en 
mat of materiaalverlies.) 2… Txd5 3.Td4 Txd4 (3… exd4? 4.c7!) 4.exd4 Dxd1! Wit gaf op. (Xiong 
– So, St. Louis 2017) 
 

Zwart is aan zet. Wit heeft de gevaarlijke dreiging De3+ (en natuurlijk Pxb2). Kan 
zwart hier nog iets tegenover stellen? 
Oplossing probleem 148: 1… Td8! (1… Dd1+ 2.Dxd1 c2 3.Df1 Tb1 4.Tc4!) 2.Pd5 (2.
Txd2 Txd2 en mat of materiaalverlies.) 2… Txd5 3.Td4 Txd4 (3… exd4? 4.c7!) 4.exd4 
Dxd1! Wit gaf op. (Xiong – So, St. Louis 2017)
Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 
2597HT Den Haag. Goede oplossers worden uitgenodigd om, onder genot van een 
drankje, kennis te maken met de gezellige sfeer op de schaakclub. Inlichtingen over de 
club 070-3280201 - info@scbenoordenhout.nl - www.scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 149                                                            Schaakclub Benoordenhout
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Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den Haag 
 
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Dick van der Klei - secretaris@wvbn.nl

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

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Projecten
Jolanda Messerschmidt-Otten
projecten@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries - ro@wvbn.nl

Adviseur Ruimtelijke Ordening 
Corine Buter-de Haas

Adviseur Leefomgeving 
Willem Hoekstra

Commissie Groen
Hester van Kimmenade - groen@wvbn.nl

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

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

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

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

Telefooncirkel 55+
Mevr. Cecile Bouts,
c.bouts@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 

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Resideren in een royaal en exclusief appartement op 
een prachtige en uitstekend bereikbare locatie nabij het 
centrum van Wassenaar. � uiskomen in De Frederik 
aan de Prinsenweg is in alle opzichten puur comfort 
ervaren. 

De Frederik is een exclusief en kleinschalig woon-
gebouw, met een prachtige binnentuin en riante privé-
terrassen die voorzien zijn van structurele beplanting. 
De appartementen zijn van 96 m2 tot 325 m2 groot. 
De standaard appartementen van 148 m2 beschikken 
over twee badkamers, drie slaap kamers, een ruime 
berging en twee parkeerplaatsen in de garage onder het 
complex. Met diverse opties kunt u de indeling geheel 
op uw wensen en behoe� en afstemmen. Het de� nitieve 
ontwerp van De Frederik komt in co- design met 
potentiële kopers tot stand. Als toekomstige bewoner 
hee�  u een stem in gemeenschappelijke onderdelen van 
het gebouw en bepaalt u de indeling en afwerking van 
uw appartement grotendeels zelf. 

In De Frederik woont u energiezuinig en comfortabel. 
Dankzij hoogwaardige gevelisolatie, zonnepanelen en 
warme-en-koudeopslag in de bodem is het gebouw zo 
goed als zelfvoorzienend. Het wordt het eerste gebouw 
in Wassenaar met een EPC van 0.

luxueuze
koopappartementen

Prijzen vanaf € 637.500,- v.o.n.*
*  Voor een appartement van 148 m2 GBO, 
inclusief 2 parkeerplaatsen, luxe keuken en sanitair. 

ER ZIJN NOG ENKELE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR 

PROGNOSE START BOUW SEPTEMBER 2017

drie unieke eigenschappen van de frederik 
• de meer dan royale terrassen
• zeer lage energielasten (epc van 0)
• op loopafstand van wassenaar centrum
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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 professional 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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