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

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

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

   Benoordenhoutjes 
   € 50,- voor maximaal 30 woorden

   Deadline advertenties en kopij
   Wijkblad nr. 3 - 7 mei 2018
   Verspreiding nr. 3 - medio juni 2018

Omslagfoto 
070fotograaf.nl

Beste wijkgenoten,

Iedere keer weer is het spannend wat er in het Wijkblad komt. Wie levert wat aan of heeft ideeën voor teksten. 
Niet altijd lukt het om de inhoud zo gevarieerd mogelijk te maken. Dit keer ligt de nadruk vooral op duurzaam 
en de WW. Het zijn wel zaken die ons erg bezighouden. 

Een groot deel van het bestuur neemt 18 april afscheid. Er is veel gedaan, geregeld, voor elkaar gekregen door 
dit bestuur. Pieter, Wim, Jeannine en Dick hebben zich enorm ingezet voor onze mooie wijk. Wij hebben 
Jeannine al uitgebreid bedankt, van de anderen wordt in het Wijkblad van juni afscheid genomen. Heel mooi is 
het dat nieuwe mensen staan te trappelen om het stokje over te nemen. De opvolgers zijn jong, werken nog en 
hebben ideeën om het Benoordenhout verder te brengen. Ik wens deze nieuwe bestuurders graag alle wijsheid 
toe die nodig is. Dat wij goed blijven samenwerken!

Willemien de Vlieger-Moll
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Celeste
Acqua di Parma 
Annick Goutal

Caudalie 
Cire Trudon

Creed 
Diptyque

Geo F. Trumper    
Lorenzo Villoresi  

Molton Brown 
Parfums Houbigant

Penhaligon's 
Serge Lutens

Escentric Molecules
Ormonde Jayne

Caron
Frederikstraat 963

www.celeste-parfums.nl

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

LA COLONIA ITALIANA
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar 
passen. Dat weten wij als geen ander. Ben jij op zoek naar jouw 
droomhuis of zoek je nieuwe bewoners voor je huis in één van de 
mooiste of leukste buurten van Den Haag, Wassenaar, Voorburg 
e.o.? Wij zijn hier helemaal thuis en hebben het juiste netwerk 
en lange ervaring. Wij begrijpen jouw wensen als geen ander en 
zullen je met aandacht op een professionele manier ondersteunen. 
Zodat jij krijgt waar je echt blij van wordt.

� Persoonlijke aandacht
� Professionaliteit
� Uniek netwerk
� Groot team
� Expat ervaring
� Breed aanbod

www.estata.nl  |  070 350 70 50  |  info@estata.nl
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In maart 2017 stelde de gemeenteraad 
de Nota van Uitgangspunten (NvU) 
vast voor renovatie van het winkelcen-
trum Duinzigt, het Willem Royaards-
plein dus. In zijn laatste vergadering 
voor de recente gemeenteraadsverkie-
zingen, stemde de Raad in met de 
grondexploitatieovereenkomst. 

Daarmee is het proces min of meer on-
omkeerbaar en kan in 2019 met de bouw 
worden begonnen. Wat hebben we weten 
te bereiken om de vanaf het begin om-
streden plannen – overigens lang niet het 
eerste initiatief tot renovatie –bij te stu-
ren en hoe is het verdere verloop? 

Goedkeuring Nota van 
Uitgangspunten (maart 2017) 
Terwijl WP Retail Invest (WPRI) al in 
2014 het winkelcentrum heeft gekocht, 
nam de gemeenteraad als gevolg van 
de vele bezwaren tegen de plannen pas 
in maart 2017 een positief besluit over 
de Nota van Uitgangspunten (NvU) 
hiervoor. De NvU behelsde diverse aan-
passingen ten opzichte van de oor-
spronkelijke voornemens van WPRI in-
zake omvang van het plein en 
bouwhoogte en –volume. Deze waren 

het resultaat van intensief overleg met 
omliggende VvE’s, winkeliers, de wijk-
vereniging en gemeente. De aanvaar-
ding van de NvU ging bovendien ge-
paard met twee moties. Een daarvan 
had betrekking op behoud van de am-
bulante handel (de bloemen, kebab en 
vis). De andere motie wenste een ver-
kleining van het winkelareaal in het 
zgn. Kopgebouw (de huidige AH) om zo 
tegemoet te komen aan de heftige be-
zwaren in de buurt tegen een tweede 
grote supermarkt op die plek. 
 
WPRI kwam vervolgens met een alter-
natief plan voor het Kopgebouw waarbij 
er nog altijd een tweede, zij het kleinere, 
super zou kunnen komen of evt. twee 
subtrekkers en daarboven voorts een 
aantal lagen appartementen. De menin-
gen daarover waren flink verdeeld. 

Goedkeuring Grondexploitatie-
overeenkomst (februari 2018)
In vergaderingen van de commissie 
ruimte – ter voorbereiding van de raads-
vergadering – lieten wijkvereniging en 
buurtberaad Duinzigt blijken niet en-
thousiast te kunnen zijn bij het vooruit-
zicht dat er toch een tweede super zou 

komen ook al zou die kleiner zijn. 
Krachtig werd bepleit dat eerst serieus 
zou worden gekeken naar twee subtrek-
kers en dat de positie van de branche-
ringsadviescommissie zou worden ver-
sterkt. Wethouder Wijsmuller stelde 
zich hier positief tegenover op.

In de raadsvergadering van 15 februari 
jl. werden moties over deze wensen, 
evenals over invoering van een tijdelijk 
parkeerregime op het huidige parkeer-
terrein, alle met grote meerderheid  
aanvaard. Vervolgens stemde de raad 
in met de zgn. grondexploitatieover-
eenkomst tussen WPRI en de gemeente 
(hierbij gaat de grond van het be-
staande parkeerterrein over in eigen-
dom van WPRI). In december 2017 had 
het college van B&W al ingestemd met 
het projectdocument voor uitvoering 
van de plannen. 

Verdere traject
Met genoemde besluiten – de NvU en 
de grondexploitatieovereenkomst als-
mede het projectdocument –zijn de 
plannen van WPRI politiek goedge-
keurd. WPRI kan nu verder aan de slag, 
maar is er nog niet (helemaal). 

Ruimtelijke ordening
Vaart in de plannen voor renovatie van het Willem Royaardsplein

©070fotograaf.nl
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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

Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

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

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

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

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

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar
� alle zorg en ondersteuning thuis
� vaste zorgverlener die bij ú past
� volgens afspraak op afgesproken tijd

Spreekuren door diverse professionals
Elke dinsdag 14.00-16.00 uur in Evita Lokaal

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Thuiszorg die bij ú past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
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- Zo moet WPRI nog tot overeenstem-
ming komen over de voornemens met 
betrekking tot. het Kopgebouw met de 
betrokken VvE’s wier instemming met 
sloop en nieuwbouw  is vereist. 
- De brancheringsadviescommisssie zal 
met een advies komen voor invulling 
van de branchering van het gehele 
winkelcentrum.
-  WPRI moet met voorrang kijken naar 
twee subtrekkers voor de winkel-
ruimte op de begane grond van de hui-
dige AH.
- Er komt een integraal verkeersplan 
voor heel Duinzigt. 
- Het project wordt begeleidt in het 
zgn. omgevingsoverleg voorgezeten 
door de gemeente met omwonenden 
en de wijkvereniging.
- WPRI en gemeente zullen investeren in 
maatregelen om het winkelcentrum 
goed bereikbaar te houden en de onder-
nemers te ondersteunen in de 
bouwfase.  

Zoals eerder aangegeven is het van 
groot belang dat wij actief participeren 
in m.n. de brancheringsadviescommis-
sie en het overleg over de twee sub-
trekkers. Wij zullen bezien hoe we bijv. 
door een enquête ook de meningen in 
de buurt kunnen peilen.

Naar verwachting zal WPRI najaar 
2018 een vergunningsaanvraag indie-
nen voor het project en komt de ge-
meente dan met een voorstel voor een 
bestemmingsplanwijziging. Rekening 
houdend met mogelijke juridische pro-
cedures zou dan ergens in 2019 de 
schop in de grond kunnen. Overigens 
zal de verbouwing in twee fases plaats-
vinden: eerst de nieuwe AH, de parkeer-
garage en de appartementen, daarna pas 
het Kopgebouw.

Zie hiervoor ook de website: http://www.
winkelcentrumduinzigt.nl van WPRI. 

Gemengd tevreden
Hoewel niet iedereen blij zal zijn met de 
uitkomst van het proces meent de wijk-
vereniging dat, nu de politiek akkoord is 
gegaan, we onze knopen moeten tellen. 
Er komt straks een gemoderniseerd win-
kelcentrum – over de noodzaak daartoe 
bestond weinig verschil van mening – 
met een plein dat minder wordt ver-
kleind dan eerst voorzien en zijn sociale 
functie behoudt en met beperkingen in 
de oorspronkelijk voorziene bouwhoogte 
en bouwvolume en geen grote tweede su-
permarkt. Wijkvereniging en buurtbe-
raad Duinzigt hebben deze verbeteringen 
bereikt, eerst door gestaag volhouden 
richting WPRI en daarna via lobbywerk 
bij de politiek. Vanzelfsprekend blijft de 
wijkvereniging samen met de buurt het 
proces ook verder kritisch volgen tot en 
met de bouwfase. 

Pieter de Savornin Lohman 
Voorzitter wijkvereniging

In januari 2018 werd bekend dat het 
Haags Montessori Lyceum (HML) van-
wege de groei van de school plannen 
heeft voor vestiging van een (tijdelijke) 
dependance in pand nr. 40 op de 
Neuhuyskade. De komst van liefst 400 
leerlingen naar deze locatie leidde tot 
grote onrust in de directe omgeving. 

Groei HML reden voor vestiging van 
een dependance
Het HML is de laatste jaren onstuimig 
gegroeid van 900 leerlingen naar 1.100 
en verwacht een verdere groei naar 
1.300. Deze werd tot nu toe opgevan-
gen via noodlokalen op eigen terrein. 
Om verdere groei te accommoderen 
wil de school een tweede vestiging 
openen op de Neuhuyskade nr. 40 in 
welk gebouw nu nog de Raad voor de 
Kinderbescherming kantoor houdt. De 
bedoeling is dat nieuw instromende 
mavoleerlingen daarheen gaan zodat 
er na 4 jaar een mavo is met 400 leer-
lingen. Het HML ziet geen mogelijkhe-
den op eigen terrein uit te breiden, 
omdat dit ten koste zou gaan van het 
sportterrein en alternatieve locaties in 

de omgeving niet voorhanden zouden 
zijn. Volgens de gemeente gaat het om 
een tijdelijke vestiging (tien jaar) van-
wege mogelijke permanente uitbrei-
ding van het bestaande HML-gebouw 
in latere jaren. Of die er inderdaad zal 
komen is echter nog volstrekt niet 
duidelijk. 

Aan de voorkant van het gebouw moe-
ten parkeerplaatsen voor 9 auto’s 
komen en 3 aan de achterzijde voor 
docenten (t.b.v. in totaal 24 perso-
neelsleden). Aan de achterkant is te-
vens de fietsenstalling gepland voor 
ca. 300 fietsen. Omdat de ruimte daar 
beperkt is, was eerst een plateau 
voorzien daarboven voor verblijf van 
de leerlingen in de pauzes. Vanwege 
de kritiek op de (geluids)overlast die 
dit zou geven, zijn de plannen aange-
past en vervalt het plateau. Dat bete-
kent echter nog meer drukte op de 
beperkte ruimte die beschikbaar is. 
Aan de achterzijde komt ook de en-
tree van het gebouw.  
Wanneer de vereiste vergunning is ver-
kregen en de bestemming aangepast, 

zou het HML begin 2019 de nodige aan-
passingen willen aanbrengen in en 
rondom het gebouw zodat september 
2019 kan worden begonnen met de eer-
ste klassen. Waarschijnlijk is de vergun-
ningsaanvraag inmiddels ingediend.  

Veel kritiek op de plannen
Vanuit de directe omgeving is meteen 
fel protest gerezen tegen de voorne-
mens van het HML. Er is een petitie op-
gesteld die door vrijwel alle, meer dan 
honderd, bewoners uit omwonende 
straten is ondertekend. De bezwaren 
zijn dat het gebouw te klein is voor zo-
veel leerlingen, zeker de ruimte om het 
gebouw, dat dit deel van de wijk al een 
grote school dichtheid heeft (Maerlant, 
HML en drie basisscholen), een school-
gebouw met 400 middelbare scholie-
ren op deze krappe plek veel overlast 
gaat geven, de verkeersdrukte en -vei-
ligheid in het geding komen en de 
komst van de fietsenstalling en een 
schoolplein voor directe achter- en zij-
buren onaanvaardbare geluidsoverlast 
zal geven. Om deze redenen vroegen de 
ondersteuners van de petitie het HML 

Onrust over dependance Haags Montessori Lyceum 
aan de Neuhuyskade 
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OPENINGSTIJDEN: 
MA T/M ZO VAN 17.00 UUR TOT 24.00 UUR 

VOOR RESERVERINGEN:
070 - 324 17 82  •  WWW.LOFDERZOTHEID.NL

KINDERMENU:
INCL. 1 FRISDRANK EN NAGERECHT €10,-

Breitnerlaan 84

“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

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)
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Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   18/11/14   21:56

een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

     van
 Hoytema
      straat

illustratie Theo van Hoytema 1863-1917

van Hoytemastraat 105
www.woudtdamesmode.nl

WOUDT
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met klem van de plannen op deze loca-
tie af te zien. Kopieën gingen naar on-
derwijs wethouder Saskia Bruines en 
raadsfracties.   

De wijkvereniging vindt het op zichzelf 
positief dat scholen in onze wijk suc-
cesvol zijn en groeien mede door de 
groei van de Haagse bevolking. Maar: 
nieuwe schoollocaties moeten wel rea-
listisch en geloofwaardig zijn. Naast 
500 leerlingen verspreid over drie ba-
sisscholen vlakbij is een nieuw gebouw 
met 400 middelbare scholieren op 

deze locatie te veel en tast dit de leef-
baarheid in de buurt aan. Voorts zijn 
we bezorgd over de risico’s wanneer 
enkele honderden middelbare scholie-
ren straks fietsen over de kruising 
Weissenbruchstraat/ Neuhuyskade – 
een populaire doorsteek voor sluipver-
keer naar de Benoordenhoutseweg. 
Volgens de wijkvereniging moet worden 
ingezet op alternatieven. 

Vervolg
Het HML en VO Haaglanden, de groep 
scholen waaronder het HML valt, houden 

vooralsnog voet bij stuk al zeggen zij 
evenals de gemeente rekening te willen 
houden met de zorgen uit de buurt. 
Voorts zou wethouder Saskia Bruines 
persoonlijk polshoogte komen nemen. De 
VVD-fractie heeft zich inmiddels ook kri-
tisch over de plannen uitgelaten en Den 
Haag Centraal besteedde er aandacht 
aan. Waar dit toe zal leiden, is nog niet te 
zeggen. Er is ook nog veel onduidelijk, 
maar wel is duidelijk is dat de plannen op 
deze locatie niet aanvaardbaar zijn. 

Pieter de Savornin Lohman 

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging
Op 18 april 2018 is de voorjaars ALV in het gebouw van het vroegere Aloysius College, thans VCL. 

Op de agenda staat, naast de jaarverslagen, ook de opvolging van Pieter de Savornin Lohman (voorzitter), 
Dick van der Klei (secretaris) en Wim Borsboom (penningmeester). Zij zijn alle drie aan het eind van hun 

laatste termijn. 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. 

©070fotograaf.nl
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Fysioplein is al meer 25 jaar dé specialist in de regio Haaglanden op 
het gebied van fysiotherapie, manuele therapie en revalidatie bij 
gewrichts- en spierklachten.

Fysioplein werkt nauw samen met orthopedische chirurgen en 
verschillende instanties en ziekenhuizen.

Heeft u een blessure, gewrichtsklachten of wilt u fysiotherapie na een 
operatie van één van uw gewrichten, neem dan contact met ons op 
070-3451109 of info@fysioplein.nl

Met een breed team van 
fysio/manueel therapeuten, 
ieder met een eigen 
specialisme, kunt u bij ons 
terecht voor revalidatie, 
sportblessures, dry neelding 
en manuele therapie.

www.fysioplein.nl | 070 3451109
Den Haag: Jan van Nassaustr. 125 / Sweelinckplein 46 | Delft: Olof Palmestraat 22A
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Koningsdag 2018
Vrijdag 27 april - 10.00 t/m 18.30 uur

Blok alvast je agenda voor Koningsdag 2018!

Op vrijdag 27 april a.s. vieren we als buurtbewoners van het Benoordenhout samen alweer voor de zesde keer de 
verjaardag van onze Koning. U en jij zijn van harte uitgenodigd om dit roemruchte Oranjefeest op het plein aan de 
Van Hoytemastraat mee te vieren! Op deze gezellige dag ontmoet je bekenden en onbekenden uit je buurt, heffen 
we samen het glas op onze jarige Koning en is er voor alle leeftijden wat leuks te doen. Het zal opnieuw een dag 

worden om nog lang over na te praten, dus mis het niet!

Het programma zal om 10.00 uur starten met het toezingen van Koning Willem Alexander. 
Daarna is het genieten van de traditionele jaarlijkse succesnummers voor jong en oud met onder andere:

Vrijmarkt  -  Oud-Hollandse kinderspelen

Voetballen en hockeyen om de Benoordenhout Cup

Kinderdisco, bingo, poppenkast en ballonnenman  -  Oranjeborrel

En natuurlijk heel veel muziek en live optredens op de verschillende podia.

Naast deze vaste activiteiten proberen we altijd wat nieuws uit.
Daarover later meer, maar als kleine tip, goed getrainde beenspieren zijn een pré. 

De festiviteiten eindigen om 18.30 uur.

Het jaarlijkse boekje met het definitieve programma zal huis-aan-huis worden verspreid in het Benoordenhout. 
Houd ook de website en de Facebookpagina van de wijkvereniging in de gaten voor het laatste nieuws: 

wvbn.nl offacebook.com/WijkverenigingBenoordenhout/

Vrijwilligers gezocht!
De wijkvereniging heeft een speciaal Oranjecomité om deze feestdag op poten te zetten voor ons, maar uw en 
jouw hulp is hard nodig om er op de dag zelf een succes van te maken. We zoeken vrijwilligers die een uurtje 
willen helpen achter de bar, bij de kinderspelletjes en het sporttoernooi. Het is meteen een leuke manier om 

andere Benoordenhouters te leren kennen! Draag je steentje bij en meld je aan op: vrijwilligers@wvbn.nl.

Zo bouwen we als buurt samen aan dit feest en genieten we samen van het resultaat. 

Als de oranjekoorts je echt flink te pakken heeft kun je je ook aanmelden om in het Oranjecomité mee te 
komen draaien en wie weet worden jouw feestideeën volgend jaar werkelijkheid!

Tot 27 april, we zien uit naar een fantastische Koningsdag met elkaar!

Oranjecomité Wijkvereniging Benoordenhout
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testamenten en levenstestamenten 

(volmachten)
Afwikkeling van nalatenschappen  

Schenkingstrajecten (estate planning)
Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichtingen en statutenwijzigingen 

Herstructering en aandelenoverdrachten
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een goed advies bij: 

U bent van harte welkom! 

EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE 

ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

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

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

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S
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Onze wijk
Alpe d’HuZes

The Hague Shakespeare Fringe Weekend

Beste mede-buurtbewoners van Benoor- 
denhout, Graag stel ik mij even voor, 
mijn naam is Nick Willem Steunenberg 
en ik woon in de Van Neckstraat. 

Ik zou graag jullie aandacht willen 
vragen voor het volgende. Op 7 juni 
2018 ga ik deelnemen aan de Alpe 
d’HuZes. De Alpe d’HuZes is een be-
klimming waarbij geld wordt opge-
haald voor KWF Kankerbestrijding. 
Het parcours is 13,2 km lang en heeft 
21 bochten. De start is op 799 meter 
hoogte en de finish op 1860 meter 
hoogte, dus je klimt over 1061 meter. 
Dat wil zeggen dat er een gemiddeld 
stijgingspercentage is van 7,9% met 
een maximale stijging van 14%. Voor 
de fietsende deelnemers is het uitein-
delijke doel om de berg maximaal zes 
keer te beklimmen (vandaar Alpe 
d’HuZes). 

De reden dat ik meedoe is omdat 
kanker om ons heen steeds meer 
zichtbaar is, en ook omdat recentelijk 
een goede vriend ertegen behandeld 
moest worden. Het gaat inmiddels 
goed met hem maar het heeft mij wel 
ertoe bewogen om mij hiervoor actief 
in te willen zetten. 

Ik ga de berg op fietsen en zou graag van 
u een ‘steuntje’ in de rug krijgen in de 
vorm van een sponsoring! Via onder-
staande link kunt u op de grote oranje 
knop ‘Steun mij’ klikken! https://deel-
nemers.opgevenisgeenoptie.nl/nickwil-
lemsteunenberg. Ik zal jullie naderhand 
op de hoogte stellen van het resultaat!

Alvast hartelijke dank!

Nick Willem Steunenberg

Shakespeare Unexpected 19 – 22 april 2018
Koninklijke Schouwburg, Den Haag. 

Cry Havoc! Van Stephan Wolfert, USA.
Het verhaal van een oorlogsveteraan, doorspekt met 
Shakespeare’s uitdrukkingen. 

A Midsummer Night’s Dream (5+), William Shakespeare. 
Een uitvoering van Shakespeare’s toneelstuk, geschikt 
voor de hele familie, met muziek en poppenkast. 

Theatre of Wrong Decisions; een video-installatie. 
Korte filmpjes met commentaar op actuele politieke 
onderwerpen. 

Meer informatie optheenglishtheatre.nl. 

Gezocht: Redactieleden Jeugd! 
Ben jij tussen de 12 – 18 jaar en schuilt er een journalist in je? Voor het Wijkblad zijn we op zoek 
naar jeugdredactieleden die het leuk vinden om vanuit hun perspectief, content te leveren voor 

het Wijkblad. Dan kan alleen of in een groepje. De rode draad is natuurlijk onze eigen wijk. 
Lijkt je dat leuk of ken je iemand die geknipt is voor deze rol? 

We horen het graag! joe@wvbn.nl. 
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

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

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

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

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

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

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
Dit pakket kunnen we sinds kort ook aanbieden aan ouderen die dichtbij 
ons woonzorgcentrum wonen.  
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn er 
psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in 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
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Het Vrijmetselarij Museum zoekt enthousiaste vrijwilligers
Ons unieke museum is recent geopend 
ondanks het feit dat het behoort tot 
een van de oudste musea van Den 
Haag. Het museum is gevestigd in het 
voormalig Indisch Huis in de Javastraat 
nabij de Zeestraat en het Vredespaleis. 
Het Vrijmetselarij museum vertelt het 
verhaal van het ontstaan en de geschie-
denis van de Vrijmetselarij.

Dankzij de inzet van een beperkt aantal 
vrijwilligers kan het museum nu nog 
één dag per week geopend zijn. Het 
streven is om in de loop van dit jaar 
vier dagen per week open te gaan. 
Vrijwilligers verwelkomen en leiden de 
bezoekers rond door het museum en 
wisselende exposities. Zij krijgen een 
introductie over het werken in het mu-
seum en in de museumcollectie. Voor 
de permanente educatie van de vrijwil-
ligers verzorgt het museum regelmatig 
lezingen en nascholingscursussen. 

Wij zoeken zowel mannen als vrouwen, 
die bereid zijn om een dagdeel per 
week, bij voorkeur in het weekend, te 
werken als receptionist dan wel als 
rondleider. Met meer vrijwilligers kun-
nen wij de openingstijden van het mu-

seum verruimen alsmede in het week-
end geopend zijn. Vrijwilligers zijn 
servicegericht, representatief, flexibel 
en enthousiast over ons museum en 
zijn bereid om te blijven leren. Enige 
kennis van en interesse in het gedach-
tegoed van de Vrijmetselarij is wense-
lijk. Wij bieden een prettige collegiale 
sfeer en een vrijwilligers-/reiskosten-
vergoeding aan.

Het Vrijmetselarij Museum heeft een 
particuliere status en wordt gerund 
door een beperkt aantal vrijwilligers 
en een kleine betaalde staf. Meer infor-
matie over het museum is te vinden op: 
www.vrijmetselarijmuseum.nl

Meer informatie betreffende de vrij-
willigersfuncties kunt u verkrijgen bij 
de museumdirecteur en wijkgenote 
Jeannette van Bennekom. Telefonisch: 
070 - 3461676 dan wel per e-mail: 
directeur@vrijmetselarijmuseum.nl 

De ContactClub is haar veertigste jaar 
ingegaan. In oktober 2018 gaan we dat 
met een speciale lustrumbijeenkomst 
vieren. Ook het afgelopen jaar hebben 
we weer veel activiteiten georganiseerd: 
13 lezingen in het Benoordenhuis, 18 
lunches, diners en koffiebijeenkomsten, 
21 excursies per bus naar tentoonstel-
lingen in het hele land. Natuurlijk gaan 
we dit jaar onverminderd door. 

Zo gaan we op 18 april naar twee 
musea in Zutphen: het Stedelijk 
Museum en het Museum Henriëtte 
Polak. Op 26 april geeft Willemien de 
Vlieger-Moll in ‘t Benoordenhuis een 
lezing over de schilder Johan Barthold 
Jongkind met de titel `Een Hollandse 
schilder in Frankrijk´ . De lezing wordt 
gevolgd door een excursie op 9 mei 
naar de Jongkind tentoonstelling in 
Dordrecht. Op 28 april houden we een 

Koningsdiner in Chateau Bleu. Op 17 
mei geeft prof. mr. Jaap de Hoop 
Scheffer, voorheen o.a. secretaris-gene-
raal van de NAVO, in ‘t Benoordenhuis 
een lezing onder de titel ´De wereld pa-
nelen blijven schuiven. Wie het weet 
mag het zeggen´. De lezingen zijn ook 
voor anderen dan leden en donateurs 
van de CCB toegankelijk, tegen betaling 
van € 5. Voor deelname aan de overige 
activiteiten van de CCB (lunches, di-
ners, koffie bijeenkomsten en excur-
sies) moet u wel lid of donateur zijn. 

Dezer dagen verschijnt onze jongste 
nieuwsbrief met een volledig overzicht 
en alle gegevens van alle CCB-activi-
teiten in de maanden mei en juni. Die 
tweemaandelijkse nieuwsbrief wordt 
aan de leden en donateurs van de CCB 
toegezonden. U kunt de nieuwsbrief 
ook op de website van de wijkvereni-

ging lezen. Ga naar: www.wvbn.nl, 
open die website, klik op het tabblad 
´Wijkvereniging´ en klik ten slotte  
onder ´ContactClub Benoordenhout´ 
op het tabblad ´Nieuwsbrief´

Lidmaatschap of donateurschap 
van de CCB
Als u in het Benoordenhout woont, 
kunt u CCB-lid worden. Woont u buiten 
onze wijk, dan kunt u CCB-donateur 
worden. Om lid of donateur van de CCB 
te worden, moet u lid of donateur van 
de Wijkvereniging zijn. U kunt zich 
aanmelden bij Rinia de Bruin (rinia.
db@zonnet.nl of tel. 070-3282477). 
Voor de CCB betaalt u per persoon per 
jaar € 9,50, naast uw contributie als lid 
of donateur van de wijkvereniging. 

Jan van Kreveld - tel 06 477 871 09 
jh.vankreveld@ziggo.nl

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
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Een spannende pageturner van 

Alexander van Ketwich Verschuur

ISBN 9789051799767 

Nieuw verschenen!
Iskenderun

Haags Toonkunstkoor

MISSA SOLEMNIS
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Za 12 mei 2018 | 20.00 uur | Zuiderstrandtheater | Den Haag

olv Daan Admiraal - mmv VU-Orkest en Hans-Sachs-Chor Nürnberg
Heleen Koele - Maria Fiselier - Daniel Pataky - Frans Fiselier

Meer informatie: www.haagstoonkunstkoor.nl

Kaarten € 28 / € 12,50 < 27 jr 
www.zuiderstrandtheater.nl

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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Herdenking Jom Hasjoa in de Kloosterkerk
Op zondag 22 april, aansluitend op de 
Jom Hasjoa herdenking in Israël, her-
denken wij in Den Haag de 6 miljoen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
moorde Joden. Deze herdenking, die 
zoals altijd om 16.00 uur zal plaatsvin-
den in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 
4 te Den Haag, heeft als thema 'Vervol-
ging en verzet – ooggetuigen'. Dit thema 
sluit aan bij het nationale Jaar van 
Verzet. 

Levie Kanes, één van de 52 door de 
Haagse verzetsheldin Ru Paré geredde 
Joodse kinderen, zal de aanwezigen 
toespreken. De jaarlijkse kroniek 
wordt gelezen door Marissa Herder. 
Muzikale medewerking wordt verleend 
door chazan Ken Gould en het octet 
Eloquentia. Ook leerlingen van enkele 
Haagse scholen zullen een bijdrage le-
veren aan de bijeenkomst. Na afloop 
zullen er bloemen gelegd worden bij 
het Joods Kindermonument op het 
Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken 
nodigt haar stadsgenoten van harte uit 
deze bijeenkomst bij te wonen. Het 
geeft onze Joodse stadgenoten vertrou-
wen dat wij jaar in jaar uit met hen 

herdenken. Toegang is vrij, registratie 
is niet nodig. Meer informatie en een 
contactformulier treft u aan op:
jomhasjoadenhaag.weebly.com
facebook.com/JomHasjoaDenHaag

©070fotograaf.nl

Joods kindermonument
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL
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Professionele en resultaatgerichte huiswerkbegeleiding 
voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs

Persoonlijke coaching

Bijles in alle vakken

Examentraining / rekentoetstraining

Cursus tekstbegrip (ook voor brugklassers)

Planning- en organisatietraining

Extra aandacht / kleine groepjes

Open contact met ouders

Iedere leerling een vaste, betrokken begeleider

Rustige leeromgeving

begeleiding alvanaf 2 middagen
per week

Ook op zondag 
open

 

bijles mogelijkvoor alle vakken,ook voor M&O,
economie
en Latijn

 

Nassau Huiswerkbegeleiding in 10 punten
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Ladies & Gentlemen, start your engines!
De laatste editie van de Zeepkistenrace 
vond plaats tijdens de lustrumviering 
van de Wijkvereniging in Clingendael. 
Dat was een doorslaand succes met 
achttien deelnemende teams! Dat willen 
we dit jaar natuurlijk minimaal gaan 
evenaren. De 2018 editie zal plaatsvin-
den in juni en, als het goed loopt met de 
vergunningaanvraag, weer in Clingen-
dael. Het bouwen van de ultieme race-

zeepkist vergt natuurlijk een goede 
voorbereiding. Materiaal en mensen, 
daar gaat het om. Stoere vaders, techni-
sche moeders, getrainde beenspieren en 
stuurmanskunst. Alles komt tezamen in 
die ene krachtsexplosie.
 
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Tijdens Koningsdag is de organi-
satie van de Zeepkistenrace aanwezig 

en kun je ter plekke zelf een zeepkist 
uit elkaar halen (en weer in elkaar zet-
ten). Zo leer je de technische greepjes 
en de trucjes om jouw team een voor-
sprong te geven. Op de vrijmarkt zijn 
ongetwijfeld spulletjes te koop die je 
op weg helpen om een snel en veilig ra-
cemonster in elkaar te zetten.

Open Atelierdagen Benoordenhout
zaterdag 26 en zondag 27 mei - 12.00 t/m 17.00 uur

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei bent u, tussen 12.00 en 17.00 uur, wel-
kom bij  kunstenaars die allen wonen of werken in het Benoordenhout. Het 
is een bont gezelschap van professionals en amateurs die vele facetten van 
kunstuitingen tonen zoals: tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, 
glasfusen, glas beschilderen, pottenbakken of werken met gemengde tech-

nieken en materialen.

Er is een wandel-fietsroute langs de ateliers en in het Benoordenhuis is een 
overzichtstentoonstelling ingericht. Folders met routekaart van de OPEN 
ATELIERDAGEN kunt u in de maand mei verwachten in uw brievenbus, in 
diverse wijkwinkels, in ’t Benoordenhuis en op de website van de wijkver-

eniging. (www.wvbn.nl)

Bezoekers kunnen met de kunstenaars spreken, toelichting krijgen op het 
getoonde werk, hun inspiratiebronnen en de toegepaste technieken.

Bij veel van de kunstenaars zijn de tentoongestelde werken ook te koop.

Kort samengevat bieden de open atelierdagen in ‘t Benoordenhout op 26 en 
27 mei u de gelegenheid te genieten van vele kunstuitingen, verborgen in 
uw eigen wijk. Noteer de data in uw agenda en verheug u op een inspire-

rend en verrassend weekend.
fragment kunstwerk Heide van de Water
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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

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
06 51 32 75 27
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R

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

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

De Ahmadiyya moslim gemeenschap 
heet u van harte welkom in de 

Mobarak moskee! 

Koffie/thee en Islam 

Inloop informatiedagen voor een kop koffie/thee 
en informatie over de Islam 

- Open Dag 

  Zondag 22 april | 16:00 - 18:00

- Open Dag 

  Zondag 13 mei   | 16:00 - 18:00

Iedereen is welkom !
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Sportief Benoordenhout
Tennispark WW viert dit jaar het 110-
jarig bestaan.  Het afgelopen jaar is er 
wel het een en ander veranderd. Even 
terug in de tijd. In 2002 wisselde het 
park van eigenaar en Danny 
Blankenstein nam het beheer op zich. 
Met name waar het de horeca betrof, 
wist hij succesvol te concurreren met 
menig wijkrestaurant. Op zomerse 
dagen zat het terras vol, niet alleen met 
tennissers die na hun potje aan de dag-
schotel gingen, maar ook met buurtge-
noten die de varkenshaas saté-frites 
met genoegen zaten op te peuzelen. 

Wel waren er spanningen waar het de 
kwaliteit van de banen betrof. Waar an-
dere parken overstapten op gravel-plus 
of kunstgras bleef het op de WW bij het 
oude, zodat men langer moest wachten 
voordat de banen weer bespeelbaar 
waren na een regenbui. Dat zat de 
leden van HTV, de in 1975 opgerichte 
tennisafdeling van HVV, danig dwars; 
ook door gewijzigd beleid van het 
hoofdbestuur van HVV werd de afde-
ling enkele jaren geleden uiteindelijk 
opgedoekt. Ondanks alle dreigementen 
bleef het merendeel van de leden toch 
op het park tennissen en er werd een 
nieuwe club opgericht. 

Vorig jaar nam een nieuwe tennis-
school de lessen over. Martin Verkerk, 
die in 2003 de finale van Roland Garros 
had gehaald, traint er nu geregeld. Een 
belangrijke vernieuwing, vorig jaar in 
de herfst, was ook de aanleg van ver-
lichting zodat ook ’s avonds laat ge-
speeld kan worden. Het park was klaar 
voor een tennisrevival. Afgelopen fe-
bruari kwam ineens het bericht dat be-
heerder Blankenstein moest vertrek-
ken. Dat was een schok voor menigeen 
en een drama voor hemzelf. 

Het beheer is gelukkig wel in goede 
handen gebleven. Het gezegde is hard, 
maar waar: de één zijn (financiële) 
dood is de ander zijn brood. 
Blankensteins voormalige ‘rechter-
hand’ Robert Wieser beheert nu het 
buffet samen met zijn charmante part-
ner Robin Visee. Wij wensen hen veel 
succes toe. Het interieur heeft intussen 
al een kleine metamorfose ondergaan. 

De tennissport heeft de afgelopen jaren 
danig aan populariteit ingeboet. De 
KNLTB heeft ongeveer twintig procent 
minder leden dan tien jaar geleden. 
Oudere tennissers krijgen blessures of 
zijn gaan golfen. Veel jongeren haken af 
na hun zestiende, omdat het een moei-
lijke sport is en hard trainen erg lastig is 
als je al zoveel andere verplichtingen en 
feesten hebt. Ook de Oranje Tennis Club 
moet er een zorgvuldig financieel beleid 
op nahouden om de erg hoge pacht te 
kunnen opbrengen. De club slaagt er wel 
keurig in om elk jaar weer het ledenaan-
tal op orde te hebben. Deze ontwikkelin-
gen hebben enkele beleidsmakers van 
de HCC&VV aan het denken gezet. 
Immers, de toestroom aan jonge voet-
ballertjes is zo groot dat de club eigen-
lijk een veld te kort heeft om de ver-
wachte toename van junioren te kunnen 
laten spelen. Overigens, ook bij de voet-
balsport is hetzelfde verschijnsel (spe-
lers die rondom hun zestiende afhaken) 

waarneembaar. Desalniettemin zoekt 
men naar mogelijkheden om het aantal 
velden uit te breiden. Zo ging men al in 
gesprek met Blankenstein om te onder-
zoeken of de eerste tennisbanen kon 
worden omgebouwd tot voetbalveld. Er 
leken te veel obstakels op de weg. 

De situatie op park WW lijkt nu besten-
digd. De vraag luidt of de tennissport 
de teruggang kan stoppen. De KNLTB 
ontwikkelde tal  van nieuwe strate-
gieën. Zo adviseert de bond om ook op 
de tennisparken padelbanen aan te leg-
gen. Padel is een kruising tussen 
squash en tennis en erg makkelijk te 
leren. Wie weet, zien we binnenkort op 
park WW ook peddelaars aan de slag! 

Theo Bollerman

©070fotograaf.nl
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Het voorjaar komt eraan en dat bete-
kent voor veel wijkgenoten gekrijs en 
gepiep op het dak. Het zijn de meeu-
wen die sinds 2002 een veilig heenko-
men zoeken op de platte daken van het 
Benoordenhout. Inmiddels gaat het om 
100 à 150 paren, vooral zilvermeeu-
wen en steeds meer kleine mantel-
meeuwen. Ze zoeken en vinden rust, 
veiligheid en ruimte op de daken. 
Voedsel was tot voor kort geen pro-
bleem, onze vuilniszakken waren geen 
partij voor de snavels van deze vrij-
moedige vogels. Aan de viezigheid op 
straat hebben we ons allemaal wel 
eens geërgerd. Maar waaraan hebben 
we deze invasie eigenlijk te danken? 

Waar komen ze vandaan? 
De voor ons vertrouwde zilvermeeuw 
is nog niet zo lang in onze streken. Hij 
komt oorspronkelijk uit Noord-
Amerika en vestigde zich begin twin-
tigste eeuw hier in de duinen. 
Vogelbeschermers uit die tijd waren 
trots op de komst van deze brutale 
Amerikanen. Vlak bij de Wassenaarse 
Slag ontstond in 1911 een flinke kolo-
nie in het gebied dat de ‘Meeuwenhoek’ 
is gaan heten. In 1926 nam de Haagse 
Vogelbescherming de bewaking tegen 
stropers en eierverzamelaars op zich. 
Het aantal meeuwen groeide flink tot-
dat de oorlog uitbrak. In de oorlog wer-
den onder de neus van de bezetter 
manden vol meeuweneieren naar ban-
ketbakkers in Wassenaar en Den Haag 
gedragen. De militaire activiteiten in 
het Sperrgebiet verstoorden ook de ko-
lonie. De enorme voedselschaarste aan 
het eind van de oorlog betekende dat 
er voor de aasafhankelijke meeuwen 
niets meer overbleef. Na de bevrijding 
herstelden de meeuwenaantallen zich 
snel, omdat de visstand in de Noordzee 
enorm was toegenomen. Er was im-
mers een paar jaar nauwelijks gevist.  

De kleine mantelmeeuw 
Rond 1950 vestigde ook de kleine man-
telmeeuw zich in onze duinen. 
Tellingen uit 1983 laten zien dat er in 
die jaren 5379 paar zilvermeeuwen 
broedden en in 1985 deden bijna 2000 

paartjes kleine mantelmeeuwen het-
zelfde. Daar mag je dan ook nog een 
paar honderd kok- en stormmeeuwen 
bij optellen. Het waren hoogtijdagen 
voor de meeuwen, maar waar een 
prooi is, verschijnt ook de jager. In dit 
geval de vos. De vele duizenden rond-
scharrelende jonge meeuwen bieden 
de vos een luilekkerland. Immers, als je 
zelf geen vijanden hebt – de jacht op de 
vos werd ingeperkt – dan reguleert al-
leen nog het voedselaanbod de 
vossenstand. 

Meeuwenkolonie verdwijnt
De vos heeft zó enorm huisgehouden 
dat er begin jaren negentig van de 
meeuwenkolonie praktisch niets meer 
over was. Reintje was zo gretig dat hij 
zelfs zwemmend meeuwen eilandjes in 
de duinen bereikte en er korte metten 
maakte met het jonge spul. Dat de vos 
zich daarmee in zijn eigen staart beet, 
besefte het dier dan nog niet. 
Uiteindelijk is minder voedselaanbod 
gelijk aan minder vossen. De jonge 
meeuwen die nog niet konden vliegen, 
werden uitgemoord en de volwassen 
meeuwen vluchtten. De vos is daarmee 
de voornaamste oorzaak voor de meeu-
wentrek landinwaarts, richting de 
grote stad, geweest. 

Benoordenhout gekoloniseerd 
Op de platte daken – betreffende onge-
veer de helft van de huizen in het 
Benoordenhout – vonden de meeuwen 
kleine kiezelstenen, veiligheid en stilte. 
Een beetje zoals ooit in de duinen. 
Eerst in 1995 werden broedende 
meeuwen in Den Haag gemeld. Het 
begon in Scheveningen, maar al snel 
volgden broedgevallen in het 
Statenkwartier en in 2002 in het 
Benoordenhout. In 2004 bereiken ze 
met zeven paar Voorburg. 

Bewoners? Mixed feelings 
Nadat het nieuwtje eraf was, raakten 
veel bewoners geïrriteerd. Het gekrijs 
van de meeuwen en de rommel die ze 
maken is niet het enige wat dit veroor-
zaakt. Bij Leiden zou een broedende 
meeuw tot tweemaal toe een hap uit 
het haar van een bewoner hebben ge-
nomen. Hij dacht daarna de meeuwen 
te slim af te kunnen zijn door een pet te 
gaan dragen, maar de kleur rood bleek 
een ongelukkige keus. Een meeuw ging 
ermee vandoor. Verhalen die in de 
overlevering steeds spannender wor-
den. Er is dus zoiets als ‘meeuwenla-
tijn’. Er is van alles geprobeerd om 
overlast te beperken. De gemeente 

Buurtvogels
Meeuwen zoeken het hogerop
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Leiden bijvoorbeeld heeft voer ge-
strooid met daarin een anticonceptie-
middel. Het resultaat was teleurstel-
lend. Het weghalen van de eieren uit de 
nesten is arbeidsintensief en nauwe-
lijks effectief: de meeuwen beginnen 
vrolijk opnieuw een paar daken ver-
derop. Afschieten dan maar? Dat heeft 
nauwelijks effect. De overlevenden ver-
plaatsen zich en zullen zich – zo is de 
natuur – elders versneld voortplanten. 
Vergiftigen? Dat is wel een heel zwaar 
middel dat veel weerstand oproept. 
Ook experimenten met een valkenier 
liepen op niets uit. Een zilvermeeuw is 
groot en voor geen kleintje vervaard. In 
de Duchattelstraat zagen we een bewo-
ner halsbrekende toeren uithalen op 
het dak. Hij was in de weer met netten 
die zijn dak moesten beschermen. 
Maar meeuwen zijn slim; ze vlogen er 
niet tegenaan, maar landden op een 

schoorsteen en vlogen vervolgens be-
hendig de verticale netten ontwijkend 
naar het dak! De reactie van de buren 
laat zich raden… 

Maar wat is onze eigen rol? 
We produceren ongelooflijke hoeveel-
heden afval. Dat kwam de meeuwen 
goed van pas. Met de komst van de on-
dergrondse containers verdwijnen de 
vuilniszakken uit het straatbeeld en 
zetten we denk ik een heel grote stap. 
Minder voedselaanbod beperkt het 
aantal meeuwen. Maar zijn meeuwen 
nu echt gevaarlijk? Niet gevaarlijker 
dan de kauwtjes op de Van Hogen-
houcklaan die – als ze jongen hebben – 
duikaanvallen op mensen en honden 
uitvoeren. Nee, meeuwen zijn niet ge-
vaarlijk, hooguit lastig. Maar dat zijn 
wij mensen ook voor andere levende 
wezens. Meeuwen horen bij de kust en 

met enig ongerief in het voorjaar moe-
ten we zien te leven. En voor bewoners 
die een punthoofd krijgen van die 
witte, schreeuwende schavuiten is een 
puntdak misschien de beste oplossing! 

Foeke Zeilstra

©070fotograaf.nl
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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

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

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Het gebeurt mij toch niet vaak, een 
boek in handen krijgen en dat dan met-
een helemaal uit willen lezen. Er is al-
tijd wel iets te vinden waardoor ik mij 
kan laten afleiden, maar dit boek bleef 
maar aan mij trekken. In één dag was 
het uit, mijn eindoordeel; een heden-
daagse super spannende thriller! 

Het gesprek met Alexander van Ketwich 
Verschuur verliep prettig. Altijd weer 
spannend met iemand af te spreken die 
je helemaal niet kent. Maar, de vertrou-
welijkheid was er dit keer snel. 
Schrijvers onder elkaar zullen we maar 
zeggen. Zinnen als ‘schrijven is heerlijk; 
het stemt je tot nadenken, zinnen for-
muleren en het kost bloed, zweet en 
tranen klonken mij bekend in de oren. 
‘Kill your darlings’, daar had ik nog niet 
eerder van gehoord; darlings zijn in 
deze zin je eigen favoriete onderwer-
pen, waar je graag over wilt schrijven, 
maar niet altijd voor iedereen interes-
sant kunnen zijn. Een inspiratiebron 
voor Alexander zijn de boeken van de 
bekende auteur Frederic Forsyth. 

Het verhaal ontvouwt zich al meteen. 
Hoofdpersonen zijn de Amerikaanse 
miljardair Natan Murphy, de Neder-
landse scheepsbouwer Floris Jongkind, 
een rijke Arabier genaamd Bashir 
Hariri en een Britse forensisch specia-
list, Harry Gibson. Deze heren zijn met 
elkaar verbonden door illegale wapen-
transporten, grote hoeveelheden geld, 
IS en corrupte personen. Iskenderun is 
een Turkse havenplaats. 

Alexander schrijft in een vlotte stijl, van 
deze tijd. Hij heeft zich heel goed voor-
bereid, veel onderzoek gedaan. Het 
helpt natuurlijk dat hij zelf in de finan-
ciële wereld heeft gewerkt. Hij vertelde 
mij dat dit zijn eerste boek is en dat het 
ook in het Engels zal worden vertaald. 
Nummer twee is al klaar en de derde 
wordt, as we speak, geschreven. 

Willemien de Vlieger-Moll

‘Iskenderun’, Alexander van Ketwich Verschuur, 
Uitgeverij Gopher, Amsterdam, 2017, ISBN 978 
905 1799767, € 19,95. Te koop bij o.a. 
Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe. 

Al 65 jaar houdt het ‘Literaturhaus 
Deutsche Bibliotheek Den Haag’ zich 
bezig met de literatuur in de ruimste zin 
van het woord, van het hele Duitse taal-
gebied. De bibliotheek is gevestigd in het 
hart van het Zeeheldenkwartier aan de 
Witte de Withstraat 31-33. Als de leden 
een boek of film willen lenen, dan kun-
nen ze kiezen uit zo'n 7000 boeken en 

luisterboeken van Duitse, Zwitserse en 
Oostenrijkse auteurs en dvd's met verfil-
mingen van literaire werken. Ook heb-
ben wij enige boeken van belangrijke 
Nederlandse auteurs, voor zover het 
werk betrekking heeft op het Duitse 
taalgebied. Bij ons lezen regelmatig 
Duitstalige auteurs voor uit eigen werk 
en eenmaal per maand organiseren wij 
een filmavond, de ‘Kino Klub Goethe’, 
waar betere Duitse films vertoond wor-
den. In het ‘Sprachcafé’ kunnen de deel-
nemers eenmaal per maand in onge-
dwongen sfeer Duits spreken onder 
begeleiding van coaches die het Duits als 
moedertaal hebben. In het ‘Literaturcafé’ 
bespreken de bezoekers, veelal Neder-
landers, een van te voren uitgezochte en 
gelezen Duitse roman. Verder hebben 
we nog een ‘Krimicafé’ en is er een knut-
sel- en voorleesochtend voor kinderen 
van 4 tot 7 jaar en organiseren we lezin-
gen over diverse onderwerpen. 

Nog dit jaar hopen we onze activiteiten 
uit te breiden en een Buurtbibliotheek 
te openen. Wij maken gebruik van een 
eenmalige subsidie van de gemeente 
Den Haag,  bestemd voor de aanschaf 
van in het Nederlands vertaalde Duitse 
literatuur. In de zomer van 2018 hopen 
we zo een plaats te worden waar een 
Nederlands publiek dat kennis wil 
nemen van de Duitse literatuur en cul-
tuur zich thuis voelt.

U bent van harte welkom in het 
Literaturhaus Deutsche Bibliothek. 
Meer informatie vindt u op www.deut-
schebib.de, het e-mailadres is vor-
stand@deutschebib.de.

Gabriela Rüling
& Christian Schneider 

Boeken
‘Iskenderun’, een financiële thriller

Literatuurhuis Duitse Bibliotheek Den Haag
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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

Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer sparren over aan- en verkoop?
Neem gerust contact met ons op. We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

ALLE 
WONINGEN 
VERKOPEN 
SNEL, ECHTER 
WIJ ZORGEN 
VOOR HET 
BESTE 
RESULTAAT!

PROFESSIONELE 
EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS
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Johannes Bildersstraat
De straat tussen de Wassenaarseweg en 
het Maerlant-Lyceum werd in 1923 of-
ficieel Bildersstraat genoemd. Vervol-
gens is daaraan in 1947 de voornaam 
Johannes toegevoegd. Het is de vraag of 
die aanvulling voldoet aan de oorspron-
kelijke bedoeling van de straatnamen-
commissie. Met de aanvankelijke neu-
trale naam kon men twee kunstenaars 
tegelijk eren: zowel de bekende 
Johannes Warnardus Bilders (1811-
1890) als zijn in kleine kring hoogge-
waardeerde zoon Gerard (1838-1865). 
Daar zat ook wel wat in. Over de vader 
is bekend dat hij in ieder geval nooit in 
Den Haag heeft gewoond of gewerkt. 
Dat hij vernoemd werd, wordt in het re-
cente straatnamenboek verklaard door 
te wijzen op zijn rol als wegbereider 
van de Haagse School. Dat speelde zich 
vooral af in de jaren 1853-1858. In zijn 
toenmalige woonplaats Oosterbeek 
vormde zich een ware kolonie van 
jonge ambitieuze schilders. Zo kwam 
het dat Roelofs, Gabriël, de drie broers 
Maris en Mauve om adviezen kwamen 
bij de ervaren Bilders die maar al te 
graag de rol van nestor op zich nam.

De al op 26-jarige leeftijd gestorven 

Gerard Bilders daarentegen werkte on-
geveer anderhalf jaar in Den Haag. Hij 
kreeg er lessen bij een van de schilders 
thuis en aan de tekenacademie; daar-
naast kopieerde hij regelmatig in het 
Mauritshuis. Zijn schilderijen en vooral 
schetsen in olieverf getuigen van een 
volstrekt onbevangen en natuurlijke 
visie op het landschap. Diezelfde sponta-
niteit spreekt ook uit zijn brieven waar-
van een verzameling kort na zijn overlij-
den werd uitgegeven. Die publicatie 
bezorgde hem onder ingewijden een 
grote naam. Vooral wanneer de kunst ter 
sprake komt, toont Gerard Bilders zich 
als briefschrijver een evenknie van 
Vincent van Gogh. Deze laatste las de 
uitgave van de brieven in augustus 1882 
en schreef aan zijn broer Theo dat hij de 
toon ervan te weinig optimistisch vond. 
Het zal hem zijn gegaan om passages als: 
‘Niemand moest schilder worden zon-
der eene water- en vuurzaak, een schaft-
kelder, een garen en bandwinkel of iets 
nederigs van dien aard tot broodwin-
ning er bij. ’t Is een levenslange worste-
ling; levenslang zeg ik, want mijn vader 
voert haar reeds dertig jaren en is niet 
verder dan ik nu. Men leeft, maar in 
welke angstige zorgen!’

Inderdaad is de grote roem voor 
Johannes Bilders laat gekomen, vanaf 
ongeveer 1870. Hij werd toen de schil-
der van het Gelderse landschap bij uit-
stek. Vooral in de oude bossen bij 
Wolfheze, Renkum, Doorwerth en 
Oosterbeek vond hij veel inspiratie, net 
als later bij de buitens in Vorden. Zijn 
fraaie, maar wat stereotiepe romanti-
sche landschappen maakten toen 
plaats voor een geheel eigen soort na-
tuurobservaties. Van dichtbij gaf hij 
beken weer, omzoomd met wilde 
boomgroei en veel gebladerte. Het daar 
doorheen spelende zonlicht was dan 
het eigenlijke onderwerp. Ziekte 
maakte dat hij vanaf 1883 vrijwel niet 
meer kon schilderen. Wél bleef Bilders, 
zoals hij altijd had gedaan, iedereen 
zijn gedachten over kunst ten beste 
geven. Daarbij kwam dan ook zijn ei-
genwijze en soms dwingende karakter 
boven. Boven alles wees hij dan met 
geestdriftige verhalen op de prachtige 
‘bezielde natuur’ die door kunstenaars 
nooit genoeg bestudeerd kon worden. 

Robert-Jan te Rijdt

Hangende bomen over een water bij een oud huis, 1878. Doek, 88 x 149 cm. Particuliere collectie.
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International Corner
This and that – this April!
The Expat Committee of the wijkver-
eniging hopes that all have enjoyed re-
ceiving the Guide to Benoordenhout, 
full of what we hope helpful and inte-
resting information. This article will 
include some of the items we had no 
room for. 

Facts and Figures
On the introductory page of the guide, I 
wrote that 40 % of the residents of our 
neighbourhood were non-Dutch – a fi-
gure I first came across in the chair-
man’s article in the lustrum edition of 
this magazine of June 2017. 

I decided to check with the CBS.nl web-
site – Central Bureau of Statistics – to 
see if this figure was actually correct or 
not. And indeed, it is true or very close 
– 39% are non-Dutch. In total there are 
13,615 residents of Benoordenhout of 
which 5,315 originally come from 
other countries. 

Perhaps the reader is interested in 
other facts I discovered: 3,430 resi-
dents are receiving AOW (Social 
Security), which means that more than 
a quarter of the inhabitants are over 
65. There are also more women living 
in our neighbourhood, namely 53.4%, 
whereas the national average is just 
over 50%. 45.4% are unmarried and if 
you add another 15.2 % for either di-
vorced or widowed, it means that 
60.4% are living alone or with children 
at home. 

Another interesting fact to ponder 
when you are looking for a parking 
place is that there are 5,930 automobi-
les registered in Benoordenhout – 
which one could interpret as every 2nd 
person older than 25 owns a car. The 
statistics do not say how many parking 
places there are, but in the last couple 
of years, 50+ have been reserved as 
charging stations for electric cars.

As for the entire Netherlands, the po-
pulation in 2017 was 17,081,507 of 
which about 3 million have a ‘migra-
tion background. This is the new term 

used in the Netherlands, to indicate 
data for Dutch citizens who were born 
aboard (first generation immigrant) 
and for persons who were born in the 
Netherlands and have at least one fo-
reign-born parent (second generation 
immigrants).

The Hague has 524,000 inhabitants, 
with more than 50% having a first or 
second migration background – in 
other words: a truly international city.

The Hague Highlights – the 100 must-
see places in The Hague 
This small guide by Ineke Mahieu and 
Ad van Gaalen is available at most 
bookstores and lists four ‘must-see’ 
places of Benoordenhout. 

Park Clingendael
Although officially on Wassenaar 
ground, Benoordenhouters claim 
Clingendael as theirs! It has a rich and 
varied past, spanning some 500 years 
during which aristocratic families 
added gardens to the estate.

The most famous of these is the 
Japanese Garden, created during the 
early 20th century by Baroness 
Marguerite Mary van Brienen. Lady 
Daisy, as she was known, made many 
trips during her lifetime to Japan and 
each time brought back bridges, lan-
terns, plants and a water basin. 
Because of its very fragile nature, the 
garden is only open six weeks in the 

springtime and two in the autumn 
(2018 dates are: April 28-June 10 and 
October 13-28).

But there is lots more to view and 
enjoy in Park Clingendael: the Dutch 
Garden, the Dog Cemetery, the 
Pendulum Wall, the Rose Garden and 
the Sterrenbos, full of blooming rhodo-
dendrons in Spring. There is also an ex-
tended exercise route (trimbaan), a 
children’s playground as well as a 
beekeeper (imker) and a working farm.

The Dog Cemetery gets added atten-
tion in the book. Lady Daisy was the 
last owner and occupant of Clingendael 
before World War II. She never married 
and never had children, but loved dogs 
and wanted them buried on the estate. 
At the time they were upright stones 
and could be seen from the house. But 
when the German Commissioner lived 
in the house, he ordered them flat-
tened, as he was afraid a sniper could 
hide behind them.

Today the estate house in this park is 
the home of the Clingendael Institute, 
an independent think tank and diplo-
matic academy. 

Haagse Bos
Across the Benoordenhoutseweg, one 
will find the Haagse Bos (Forest of The 
Hague), which has an illustrious his-
tory. It originally stretched from south 
of The Hague to Alkmaar in North-
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Holland and was known then as Die 
Hout (The Woods). This name at some 
point changed to Houtland (Woodlands) 
which later became Holland. 

Today this beautiful forest is home to 
many lovely walks past the many 
ponds, a large playground and bicycle 
routes into the city. Huis ten Bosch, the 
future home of the King, is on the edge 
of these woods.

Bunker Clingendael
Located on the Wassenaarseweg by the 
Thérése Schwartzestraat, this 70 by 30 
meter structure was built during World 
War II by the Dutch state for the 
German State Commissioner Seyss-
Inquart, who was living in the 
Clingendael estate house at the time. 
The whole emplacement resembles a 
farm and the walls were painted in the 
style of red brick. This structure has 
now been converted into luxurious 
apartments.

The First Mosque in the Netherlands
Built in 1955, the Mobarak Mosque of 
the Ahmadiyya community is located 
on the Oostduinlaan. A Pakistani judge, 
Muhammad Zafrullah Khan, who was 
stationed at the International Court, 
found this piece of land and took the 
initiative. It first served as a mosque 
for Muslims from the various embas-
sies, but when the influx of guest wor-
kers from Turkey and Morocco began 
arriving, several more Mosques were 
built in the Netherlands.

Two Benoordenhout 
new and old traditions
With sincere apologies to the owners 
for inadvertently omitting two eating 
places in the guide, we want to provide 
the information here:

De Hogenhouck – van Hogenhoucklaan 
90, tel: 070-324 8697 (after 17.30), 
www.dehogenhouck.nl. This restau-
rant has been a fixture in 
Benoordenhout for 35 years. It is only 
open for dinner and has a changing 
daily menu for € 11.50 and often spe-
cial dinners with a theme, i.e. Indian 
cooking, organic food. And if you do 
not finish a bottle of wine, you can take 
it home with you!

BitterKoud – Oostduinlaan 119, 070-
4063119, www.bitterkoud.nl. Who 
does not like an ice cream parlor? I 
suspect no one and I also think all of 
Benoordenhout has found its way to 
BitterKoud, across from the former 
Aloysius College. They serve the well-
known Luciano ice cream, the Belgian 
coffee Vascobelo and Waldo chocolates 
and pastries. Do not be intimated by 
the line going out the door – it is worth 
the wait!

Thank you’s
In closing I would be remiss if I neglec-
ted to thank the Expat Committee for 
all their industrious work in updating 
and compiling the third edition of the 
guide. We expanded it by four pages 
and we still did not have enough room 
to include everything. Benoordenhout 
is a wonderful community within such 
an international city and we wanted to 
help all residents in taking full advan-
tage of all it offers. Thank you to the 
two new members of our committee: 
Rachel Hamer and Joachim Ramakers, 
the two long-standing members Marja 
van Loopik and Michéle Carlier and the 
continuing help and support from 
Jeannine de Hoop Scheffer. Kudos!

Georgia Regnault

1

GUIDE TO
BENOORDENHOUT

3rd Edition January 2018

General information   -   Activities   -   Clubs  

Medical Services   -   Restaurants   -   Car Owner Info
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THE BENOORDENHOUT
3rd Edition 2018
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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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Useless Beauty 3
Kledingpresentaties zijn momenten van absolute wanorde
De chaos, die op de loopplank vaak 
(nauwelijks) te traceren valt, begint 
meteen achter het decor.

Het is een gekrioel van modellen, visa-
gisten, kleedsters en kappers die alle-
maal hun essentieel steentje bij moe-
ten dragen in een vaak veel te korte tijd 
in een (veelal) veel te krappe ruimte. 
Die ruimte wordt in het vakjargon ‘de 
cabine’ genoemd. Ergens in die Chaos 
loop ik rond. Ik heb niet echt een taak 
tijdens de voorbereidingen, dus be-
moei ik mij overal en nergens mee. 
Omdat ik op dat moment nu eenmaal 
even onvermijdelijk ben als de jurken 
die uiteindelijk de catwalk op moeten, 
word ik getolereerd.

Nu al wat jaren geleden was onze zoon 
voor het eerst mee naar een show en 
natuurlijk mocht hij backstage. Daan 
was elf en omdat ik bang was dat hij 
zich zou vervelen had ik gezegd dat hij 
wat speelgoed mee mocht nemen. Hij 
had bedacht hoe hij zijn tijd tot de aan-
vang van de presentatie zou doorbren-
gen en installeerde zich temidden van 
het ‘gedruis’ midden in de ruimte waar 
hij de zak speelgoed omkeerde en de 
vloer vol legoblokjes stortte. Daan ging, 
vergezeld door zijn knuffel, onver-
stoord zitten bouwen, hij was ogen-
schijnlijk geheel in zijn eigen wereld. 

Hoe onpraktisch dan ook leidde het ta-
fereel natuurlijk tot veel hilariteit, 
maar daarvan bleef Daan verstoken. 

Terwijl inmiddels overal in de cabine 
modellen, kappers, kleedsters, visagis-
ten en legoblokjes waren, kwam het 
moment dat het voorpassen en kleden 
van de modellen begon. 

Dat is tijdens de opmaat naar de pre-
sentatie een moment van extra stress, 
omdat er altijd modellen zijn die toch 
de maten van vier jaar geleden op hun 
callcard hebben staan. Er moet dan 
snel gewisseld worden en de meiden 
staan in diverse gradatie van decentie 
te wachten op wat ze aan kunnen 
trekken.

Te midden van dat bonte-blote gezel-
schap zat nog steeds onze zoon, samen 
met zijn knuffel, met zijn lego te spelen 
keek een wijle omhoog naar het tafe-
reel dat zich om hem heen voltrok en 
riep volmondig;: ‘Tieten!’, waarna hij 
meteen weer in zijn bouwkunst 
verzonk.

Kledingpresentaties zijn een moment 
van absolute wanorde. Het zijn ook de 
momenten dat de hersenspinsels die ik 
op dat moment presenteer absoluut zijn. 

Waar de kledingstukken een moment 
daarvoor nog ontwerpen aan een 
knaapje waren en ze het moment 
daarna alweer vervliegen onder de 
sluier van de vergetelheid, zijn op dat 
moment zowel de ensembles, mantels 
en avondjurken als mijn meer extreme 
werk, de sartorial-statues, ‘mode’.

Slechts een enkel kledingstuk van 
slechts een enkele ontwerper zal ooit 
behoren tot de iconografie van de 
kleedcultuur. Dat is  nu eenmaal de on-
vermijdelijkheid van de kostuum histo-
rie. De uitroep van Daan overleeft ech-
ter alles, in ons huis is het nu zo ver dat 
onze kakelverse tienjarige pleegdoch-
ter ongecorrigeerd ‘tieten’ roept… Het 
kan verkeren…

Eén van mijn hersenspinsels is deze 
avondjurk uit 2012 geïnspireerd op 
een tulp. Het patroon van het bovenste 
gedeelte van de jurk loopt uit in punten 
als de bladeren van de tulp. Het is uit-
gevoerd in een rode zware zijde-satijn. 
Het volumineuze rokgedeelte is ge-
maakt van in eigen atelier geprodu-
ceerd degrade naaldvilt. De afbeelding 
is gebruikt als poster bij een expositie 
van mijn werk tijdens de 2013 editie 
van Moba in Arnhem. 

De foto is gemaakt en bewerkt door 
Rene Lauffer en het waanzinnige kap-
sel is gecreëerd door Ada Hadic van na-
ture Hair experience. 

Quid Tum 
Peter George d’Angelino Tap 
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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

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

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

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

 
 
 
 
 
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 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVING A 
DOGGY 

DAY

Uitlaat- en verzorgingsservice
Dog walker and caretaker of your pet(s)

Sasha ter Haar
+31 (0)6 24 43 50 92
havingadoggyday@hotmail.com
www.havingadoggyday.com

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
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Voordat de Shell de panden tegenover 
het hoofdkantoor op had gekocht om er 
een nieuw kantoor te plaatsen, was op 
de Carel van Bylandtlaan 6 een befaamd 
architectenbureau gehuisvest. Het kan-
toorpand annex woonruimte was in 
1916 gebouwd door de oprichter: 
Thunnissen sr. Bij de bouw had hij er al 
rekening mee gehouden dat hij, zoals 
het een goed katholiek behoorde, een 
fikse kinderschare zou voortbrengen. In 
het begin van de jaren dertig zette pa in 
het souterrain een tafeltennistafel neer 
voor zijn werknemers.  De in 1921 gebo-
ren André en zijn oudste broer Harry 
waren niet weg te slaan van die tafel. Elk 
vrij uurtje dat de beide leerlingen van 
het Aloysius College hadden, brachten 
zij al pingpongend door. Ook hun zussen 
Lia en Maria waren gek op het spelletje, 
zodat er ook vaak gedubbeld moest wor-
den. Gericht trainen was er niet bij. Hun 
niveau ontwikkelde zich door alle moge-
lijke spelvormen te beoefenen.  
Bevriende spelers als Noré en Danner 
kwamen vaak meedoen, zodat besloten 
werd een clubje op te richten en mee te 
doen aan de competitie. Over de naam 
van het clubje werd niet lang vergaderd; 
het werd ‘’t Plankje’. 

Al op zijn vijftiende verraste André de 
even oude favoriet en veel bekendere 
Cor du Buy tijdens een wedstrijd die 
uitmaakte wie van de twee in het nati-
onale team zou worden opgenomen 
voor de interland tegen Frankrijk. 
Volgens Du Buy speelde André een ma-
gistrale wedstrijd tegen de Franse 
kampioen Dubouiller die hij nipt 
verloor.

Pa Thunnissen begreep dat het nu tijd 
was om in de achtertuin een apart ta-
feltennis halletje te bouwen. Hun eigen 
clubje bezat nu een volwaardige wed-
strijd accommodatie. 

André was een messcherpe en su-
blieme aanvallende speler met een 
zeer sterke forehand, maar een afwe-
zige backhand; hij speelde met een las-

tige greep. Met twee vingers achter het 
bat was hij wel gedwongen telkens om 
zijn backhand heen te lopen. Dat ging 
hem goed af dankzij zijn snelheid. 

De gebroeders Thunnissen wonnen in 
die vooroorlogse periode tweemaal het 
nationaal kampioenschap dubbelspel. 
Dat was geen geringe prestatie. En 
daar bleef het niet bij. In 1938 behaal-
den de twee jongens aangevuld met 
Noré en Danner met ‘t Plankje zelfs het 
landskampioenschap! 

De naam van Cor du Buy leeft voort in 
de vele duizenden tafeltennistafels en 
tienduizenden batjes die in Nederland 
verkocht zijn. De oud-kampioen werd 
negentig jaar oud; hij overleed in 2011. 
De carrière van André Thunnissen  
kende echter een minder lange vlucht 
door perikelen aan zijn oog, opgelopen 
tijdens de oorlog in een periode van ge-
dwongen tewerkstelling in Duitsland. 

Voor die tijd wist Thunnissen de 
Amsterdammer Du Buy soms te verras-
sen. In 1942 lukte het hem zelfs om ook 

de titel in het enkelspel te behalen. Het 
bestuur van de tafeltennisbond was er 
dat jaar van overtuigd dat Du Buy weer 
zou winnen. Ze wilden hem graag een 
cadeau geven waar hij echt wat aan 
had. Hij vroeg om een goed lawn tennis 
racket. Du Buy verloor echter van 
Thunnissen. Met dat ‘Du Buy-racket’ 
werd vele jaren later nog steeds ge-
speeld, maar alleen tijdens de familie-
weekenden van het gezin Thunnissen.

Na de oorlog vervolgde André in Delft 
zijn studie en ging daarna deel uitma-
ken van het architectenbureau van zijn 
vader. Hij bleef wel bij sport betrokken. 
Zo was hij een zeer verdienstelijk scha-
ker. Hij bleef ook tafeltennissen, maar 
op recreatief niveau bij WIBO, dat later 
fuseerde tot WIBATS. Hij overleed in 
2014.

Theo Bollerman
Theo Bollerman is auteur van het boek 
over de Haagse sportgeschiedenis ‘Den 
Haag al eeuwen onverslaanbaar’

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XVII
Nationale kampioenen in een Benoordenhoutse achtertuin

Tafeltennis 1935
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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

070 399 02 48 • Westvlietweg 95 • Den Haag • vanvlietkeukens.nl
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Een interview dat gedeeltelijk staand 
plaatsvindt. Nu kijkt een journalist er 
mogelijk nog vreemd van op, maar wel-
licht is het over tien jaar de normaalste 
zaak van de wereld. Als het aan 
Maarten Binnendijk ligt, is het hoe dan 
ook van substantieel belang dat er 
meer bewustwording komt over de ge-
volgen van een verkeerde houding aan-
nemen. In de rol van fysiotherapeut en 
orthopedisch manueel therapeut doet 
Binnendijk er alles aan om die bewust-
wording en daarop aansluitende be-
weegvormen te realiseren – in 2018 
voor het veertigste jaar in het 
Benoordenhout. ‘Ik ben nu op een punt 
dat ik weet: mijn ideale therapievorm 
is compleet.’

Maarten Binnendijk (68) is opgegroeid 
op Scheveningen. Na zijn opleiding fy-
siotherapie vervulde hij zijn dienst-
plicht als fysiotherapeut bij het Militair 
revalidatiecentrum in Doorn. Na enige 
tijd in het Westeinde Ziekenhuis te 
hebben gewerkt, startte hij in 1978 
zijn eigen fysiotherapiepraktijk (‘Fysio 
Benoordenhout’) aan de 
Weissenbruchstraat. Vandaag de dag 
bestaat deze nog steeds – aangevuld 
met drie collega’s en sinds kort een 
extra, bijgebouwde ruimte. Zijn kennis 
en kunde van het menselijk lichaam 
trekt niet alleen klanten vanuit de 
regio, maar ook van daarbuiten. Deze 
weten hem te vinden om zijn verschil-
lende expertises en sinds een aantal 
jaren ook vanwege de Australische 
test- en trainingsmethode (‘ViMove’) 
waarvan hij gebruik maakt. Daarmee is 
hij de enige binnen het Europese 
vasteland.

‘Door beweging- en spierspanningsen-
soren op het lichaam van een klant te 
plaatsen, is met deze techniek precies 
te zien hoe het lichaam beweegt. Hoe 
ver iemand kan reiken, wanneer het 
‘mis’ gaat; alles is te meten en te analy-
seren. Met die wetenschap kan ik heel 
gericht behandelen en oefeningen 
geven. Eigenlijk zou iedere fysiothera-
peut van deze techniek gebruik moeten 
maken. Het geeft zo veel inzicht en mo-

gelijkheden tot bijvoorbeeld verbete-
ring van de houding en het verdwijnen 
van lichamelijke klachten.’

De bezorgdheid, bijna verbijstering, 
over de wijze waarop mensen nu met 
hun lijf omgaan, is van het gezicht van 
Binnendijk af te lezen. ‘Ik had een jon-
getje van dertien jaar onder behande-
ling dat mij niet kon aankijken, simpel-
weg omdat zijn leven bestond uit 
gamen. Zijn rug was te krom en te stijf 
om zijn hoofd op te tillen. Het flexwer-
ken is daarnaast rampzalig uit lichame-
lijk oogpunt, net als schooltafels die nu 
vaak niet verstel- en kantelbaar zijn. 
Het gevolg is dat jongvolwassenen al 
versleten ruggenwervels hebben. Ik 
voorspel dat de ‘iPad-generatie’ van nu 
al op vijftigjarige leeftijd arbeidsonge-
schikt wordt verklaard door het vele 
zitten en het werken achter de compu-
ter en op tablets. Ik vind die ontwikke-
lingen afschuwelijk.’

Binnendijk benadert zijn vak holis-
tisch. Dit houdt onder meer in dat hij 
ervan uitgaat dat de ‘core’ de stand van 
de voeten, benen en nek beïnvloedt. 
Met die wetenschap heeft hij zich re-
centelijk in de trainingsvorm 
‘Functional Patterns’ bekwaamd. Deze 
methode is gebaseerd op de (oorspron-
kelijke) loop- en werpfunctie van de 
mens en heeft als uitgangspunt dat 

elke bewegingsvorm daarop moet aan-
sluiten. Hierbij geen sit-ups dus, maar 
wel diverse andere oefeningen om de 
‘core’ te versterken. Ook hierin is 
Binnendijk één van de weinigen in 
Nederland.

Van stoppen is voorlopig nog geen 
sprake voor Binnendijk. ‘Eén van de 
leukste dingen van het vak vind ik het 
puzzelen: waardoor heeft iemand een 
klacht ontwikkelt? Als ik dat achter-
haal met gebruik van de fantastische 
apparatuur die ik tot mijn beschikking 
heb en de patiënt vervolgens met 
sprongen vooruit gaat, dan ben ik in-
tens blij. Ik ben daarnaast van plan 
voorlichting te gaan geven, op scholen 
bijvoorbeeld. We hebben een waanzin-
nig mooi lijf en we gaan er onwaar-
schijnlijk slecht mee om. Daar móet 
verandering in komen. Ik zet alles op 
alles om daaraan bij te dragen!’

Emilie Maclaine Pont

Interview
Maarten Binnendijk 

Maarten Binnendijk in zijn nieuwe oefenruimte
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De Oranje Tennis Club (OTC), aan de 
Van Zaeckstraat in het Benoordenhout, 
behoort tot de oudste tennisclubs van 
Nederland en heeft een rijke geschie-
denis. In 2019 zal het 120 jarig bestaan 
van de vereniging worden gevierd. 

OTC heeft ongeveer 800 leden en 9 
Gravel-plus Premium banen, vier van 
deze banen hebben ook verlichting. Er 
kan daardoor tot ver in de avond en 
ook in de wintermaanden getennist 
worden.

Het bijzondere van OTC is moeilijk in 
woorden te vatten. Naast de rijke histo-
rie trekt de speciale sfeer velen aan. Het 
aparte karakter van het clubhuis en de 
mooie ligging van het park spelen daar-
bij een belangrijke rol. Zowel voor de re-
creant als voor de competitiespeler, voor 
jong en voor oud, worden talrijke toer-
nooien en evenementen georganiseerd 
op OTC. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de Heerenavond op donderdag, de be-
roemde zaterdag- en zondagcompetitie, 
maar tegenwoordig is deelname moge-
lijk aan veel meer soorten en dagen 
waarop competitie kan worden gespeeld 
op alle niveaus. Uiteraard wordt ook aan 
de recreanten gedacht.

Specifiek voor OTC zijn ‘de Onderlinge’ 
clubkampioenschappen, het OTC Open, 
het familietoernooi, het echtparentoer-
nooi, etc. Op het zonnige terras is het 
voor de leden en bezoekers goed toe-
ven, met een drankje of een prima 
maaltijd. Carola van Nispen beheert 
het clubhuis en verwelkomt u graag. 

Wilt U meer informatie, bezoek de 
website van OTC of kom langs op Van 
Zaeckstraat 100.

Hebt u belangstelling om op OTC te 
komen tennissen, neem contact op met 
de trainers (otc.tops@gmail.com) voor 
een proefles en ervaar het zelf !

Oranje Tennis Club
Van Zaeckstraat 100
2596 TV Den Haag
070-3242385
www.oranje-tc.nl

Sportlub stelt zich voor
Oranje Tennis Club (OTC)
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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

Wereldwinkel Scheveningen
De fairtrade cadeauwinkel

Stevinstraat 149
2587 ED Den Haag
tel: 070-3060851

www.wereldwinkelscheveningen.nl
facebook.com/wereldwinkelscheveningen

Elk product is met zorg en volgens 
eerlijke handelscriteria ingekocht

Tegen inlevering van 

deze advertentie 

10% korting 

op non-food artikelen
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18 april - 10.45 uur
Koffieconcert Jazz - Theaterwinkel

21april 20.15 uur
Yvonne Keuls, ‘Familiegedoe’ - Diamanttheater

22 april 14.30 uur
Stichting Het Portret spreekt, ‘Adieu Indië’ - Diamanttheater

2 mei - 14.30 uur
Koffers vol Annie 5+ - Theaterwinkel

11 mei 20.15 uur
Young Vips i.s.m. ProJazz - Diamanttheater

De Theaterwinkel is in winkelcentrum Kleine Loo 
en de Theaterzaal is in het Diamant College aan de Diamanthorst.

Alle informatie over de optredens en kaartverkoop op diamanttheater.nl 

Chris Nobels is geboren op 3 maart 
1943 in Hilversum. Na zijn opleiding 
aan het Christelijk Lyceum daar ging 
hij naar de School voor Grafische 
Vakken in Utrecht.

Hij maakt tekeningen en schilderijen 
naar waarneming en dat doet hij op 
prachtige wijze en heel minutieus, elk 
grassprietje wordt geschilderd of gete-
kend. Geen detail ziet hij over het 
hoofd. Zijn onderwerpen vindt hij in 
zijn woonplaats Alphen aan den Rijn 
en in de directe omgeving van deze 
stad: het Groene Hart, de kust-, duin- 
en riviergebieden. Of van het eiland 
Lismore in Schotland waar hij ook 
jaren heeft gewoond.

Ilse van den Berk (1973) studeerde af 
in Technische Materiaalwetenschappen 
aan de Technische Universiteit Delft en 
in de Beeldende Kunst ( 2 dimensio-
naal ) aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag. Het 
werk van Ilse van den Berk ontstaat 
vanuit het gevoel van nietigheid in de 
haar omringende omgeving. Is dit de 
wereld waar ze zou willen zijn? Ze on-
derzoekt haar wereld vaak in schilde-
rijen met soms zo’n diepe ruimtelijk-
heid dat je erin verdwijnt, soms is de 
ruimte echter uitgesproken. Haar schil-
derijen lijken eenvoudig door de geko-
zen vormen, maar ze besteedt veel aan-
dacht aan de werking van de subtiliteit 
van contouren. De poëtisch en kwets-
baar aandoende schilderijen zijn het 
resultaat van een intensieve zoektocht 
met formele middelen, als lijn, kleur en 
vlakverdeling.

Podiumkunst 

Pulchri in Bronovo

20 april - 20.30 uur
Friday Night Jazz

29 april - 15.30 uur
Michael Varekamp

6 mei - 16.00 uur
Jong talent treedt op

25 mei - 20.30 uur
Friday Night Jazz

Voor kaarten en 
meer informatie:

 
Muzee Scheveningen, 

Neptunusstraat 90 - 92
muzeescheveningen.nl

Chris Nobels

Ilse van den Berk
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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

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

Stefanie Boot MSc, T 06-20340451
E benoordenhout@afterscool.nl
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MY

CY
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adv 90x80.pdf   1   07-11-17   09:48

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE

Ook in   
Benoordenhout

Ook in  
Benoordenhout

SAMEN GROEI JE 
VOOR TWEE

2SAMEN.NL 
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Duurzaam
Elektrisch vervoer in Den Haag blijft groeien
Steeds meer mensen in Den Haag stap-
pen over op elektrisch vervoer. Dat is 
een ontwikkeling die de gemeente zo-
veel mogelijk stimuleert. Rijden op 
elektriciteit is immers goed voor de 
luchtkwaliteit. Met de groei van elek-
trisch vervoer neemt ook de behoefte 
aan goede laadinfrastructuur toe. In dit 
artikel vindt u de locaties waar in uw 
buurt nieuwe oplaadpalen zijn ge-
pland. Ook lichten we toe hoe we tot 
een keuze voor locaties voor oplaad-
punten komen.

Uitbreiden laadnetwerk
Om aan de vraag naar openbare op-
laadpunten voor elektrische voertui-
gen te kunnen voldoen, worden er in 
heel Den Haag het komende jaar laad-
palen bij geplaatst. Ze worden goed 
verdeeld over de stadsdelen en wijken 
en komen op de meest geschikte loca-
ties. Ook wordt geëxperimenteerd met 
andere laadoplossingen. Op de 
Kerketuinenweg doen we een proef 
met laad lantaarns en binnenkort start 
er in de Jacob Mosselstraat een pilot 
met laadpunten in Hagenaartjes1. 

Het project Den Haag elektrisch loopt 
tot eind 2018. Hoeveel laadpalen of an-
dere laadoplossingen er daarna ge-
plaatst worden is nog niet bekend en 
zal mede worden bepaald door het 
nieuw stadsbestuur.

Van plan naar plaatsen
Bij het kiezen van een locatie voor op-
laadpunten moeten we met veel zaken 
rekening houden. De gemeente kijkt of 
een locatie voldoet aan o.a. de volgende 
voorwaarden: een laadpaal komt bij 
voorkeur op de hoek van de straat of 
een blinde muur en niet voor de (in-
gang van een) woning, de locatie moet 
verkeersveilig zijn en er moeten twee 
parkeerplaatsen ingericht kunnen wor-
den.  Ook wordt er gekeken of er geen 
ondergrondse kabels en leidingen in de 
weg liggen. 

Het team ‘Den Haag elektrisch’ doet 
een voorstel met locaties die in prin-
cipe mogelijk zijn, een zogenoemd con-

cept plaatsingsplan. Voor uw buurt is 
het concept klaar. U ziet het op het 
kaartje hieronder. U ziet  2 paarse ico-
nen met laadpalen die op ons initiatief 
dit jaar geplaatst worden. Dit doen we 
voor de toekomstbestendigheid van 
het laadnetwerk. Ook ziet u iconen 
voor potentiële laadpleinen (minimaal 
2 laadpalen met 4 parkeervakken) en 
iconen voor potentiële oplaadpalen (1 
laadpaal met 2 parkeervakken). Als 
een elektrisch rijder zich bij ons meldt 
zijn dit geschikte plekken om een paal 
te plaatsen. Mocht u vragen of opmer-
kingen hebben over de locaties, mail 
die dan binnen een maand na uitkomst 
van dit wijkblad aan denhaagelek-
trisch@denhaag.nl

Parkeerdruk beperken
Als de parkeerdruk in de wijk hoog is, 
zorgen we er voor dat de parkeerplaat-
sen waar elektrisch voertuigen kunnen 
laden op bepaalde tijden van de dag 
ook door andere voertuigen kunnen 
worden gebruikt. Met venstertijden is 
de laadplek alleen tussen 10.00 en 
22.00 gereserveerd voor opladen elek-
trische voertuigen.  

Toekomst elektrisch vervoer 
We krijgen vaak de vraag of elektrisch 
rijden de toekomst heeft. Dus of het 
echt wel zin heeft om laadpalen te 
plaatsen of de experimenteren met an-
dere laadoplossingen. De verwachting 
is dat na 2025 1 op de 8 auto’s een 
elektrische of hybride auto is. Dat zijn 
er dan 1 miljoen. Dat komt doordat de 
prijs van de accu’s daalt en de capaci-
teit ervan stijgt. Ze worden dus  steeds 
goedkoper en krijgen een groter 
bereik. 

Meer informatie
Het uitbreiden van het laadnetwerk is 
een maatregel uit het Actieplan 
Luchtkwaliteit 2015-2018. Voor meer 
informatie: denhaag.nl/luchtkwaliteit

1. https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/
nieuws/bezuidenhout-start-proef-met-laadpun-
ten-in-hagenaartjes.htm
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Zonnepanelen op eigen dak
Met de actie ‘Zonnepanelen op eigen 
dak’ van DuurSaam Benoordenhout is 
het nóg aantrekkelijker om zonnepane-
len aan te schaffen. Een scherpe prijs, 
vakkundige installatie en een bijdrage 
van € 25 paneel trekken hopelijk veel 
wijkbewoners over de streep. De eer-
sten die van de actie gebruik maakten 
zijn Don de Leeuw en Yvette Solognier. 
Een artikel in het wijkblad 
Benoordenhout was de directe aanlei-
ding. Don liep al een paar jaar rond 
met de gedachte om zonnepanelen te 
nemen. Met twee dochters merkt hij 
dat hij extra begaan is met het milieu 
en de toekomst. Daarnaast leveren 
zonnepanelen een mooi rendement op.  
Voor Yvette duurde het wat langer 
voordat ze overtuigd was. Het is best 
een grote aanschaf en ook wel gedoe. 
Maar een tijdje geleden zag ze op tv 

Wubbo Ockels op zijn sterfbed, zich 
met zijn laatste krachten tot de mens-
heid richtend. We hebben maar één 
planeet, er is geen reserve planeet, zei 
hij. En onze aarde heeft kanker. Maar 
we kunnen de aarde nog redden. En 
daarbij noemde hij onder andere zon-
nepanelen.  Dat maakte diepe indruk 
op haar. Toen was ze om. De bijdrage 
uit het Klimaatfonds en de selectie van 
een betrouwbare lokale ondernemer 
door DuurSaam Benoordenhout waren 
een leuke bijkomstigheid. 
 
Via DuurSaam Benoordenhout hebben 
Don en Yvette vervolgens een prijsindi-
catie opgevraagd. Daarna kwam er ie-
mand langs om een offerte op te kun-
nen maken. De offerte bevatte 
verschillende opties. Ze hebben uitein-
delijk gekozen voor 16 kwalitatief 

goede panelen van Solarwatt. De plaat-
sing van de zonnepanelen verliep vlot, 
binnen een dag werkte alles. Via een 
app is de opbrengst real-time te vol-
gen. En dat blijkt leuker dan verwacht. 
Zelfs met een week winterzonnetje is 
er productie van energie. Op naar de 
zomer en de maximale dagopbrengst. 
 
Beiden zijn er dus heel blij mee. Het is 
zowel financieel als voor het milieu een 
goede investering. Wel verbaasde het 
hen dat ze de eerste waren die via deze 
actie tot aanschaf zijn overgegaan. In 
hun omgeving zijn mensen nu wel en-
thousiast geworden, dus hopelijk vol-
gen er meer! 

Stichting DuurSaam
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Straks zonder aardgas in het Benoordenhout?
Voor ons allemaal belangrijk!

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in onze energievoorziening. Voor velen van ons klinkt dat 
nog als toekomstmuziek, maar feit is dat de keuzes van morgen NU worden gemaakt. Het is aan ons om te bepa-
len of we afwachten of actief richting geven aan wat er op ons af gaat komen. Wij staan voor belangrijke keuzes! 

Denk daarom met ons mee over onze energievoorziening!

DuurSaam Benoordenhout nodigt u uit om de kansen en mogelijkheden 
van onze toekomstige energievoorziening te bespreken tijdens een 

Informatie- en discussieavond 

op donderdag 24 mei 2018, 20.00 uur

Locatie: volgt spoedig op de website www.duursaambenoordenhout.nl

Twee deskundigen, Heleen Weening (directeur stichting Duurzaam Den Haag) en onze wijkgenoot Marius 
Enthoven (voormalig vicevoorzitter van de Algemene Energie Raad), schetsen een beeld van  de ontwikkelingen 
op het gebied van onze energievoorziening. Aansluitend is er discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen 

met deze deskundigen.

De vraag is niet óf we van het gas af gaan. 
De vraag is of wij als bewoners van Benoordenhout actief richting gaan geven aan onze 

toekomstige energievoorziening. Het alternatief zou zijn: afwachten en ons lot laten bepalen 
door commerciële  partijen op afstand en de overheid.

De stichting DuurSaam Benoordenhout hoopt op een actieve rol van u, wijkbewoners, 
en wil u daarbij graag behulpzaam zijn door het organiseren van deze en mogelijk toekomstige 

ontmoetingen zodat dit onderwerp gaat leven in de wijk. Wij moeten gezamenlijk een visie ontwikkelen. 
De gemeente vraagt van elke wijk om binnen vijf jaar met een plan te komen. 

In tien andere Haagse wijken is de planvorming al in gang gezet. 

Denkt u mee, doet u mee?

Volg de ontwikkelingen op onze website 
www.duursaambenoordenhout.nl en op 
Facebook.

Let op!
Binnenkort houden wij in samenwerking 
met de overige wijken binnen het stads-
deel Haagse Hout een enquête over duur-
zaamheid en energieneutraal worden.

Wilt u daarvoor óók onze website en 
Facebook in de gaten houden?

Stichting Duursaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven 
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Sport in de wijk
Hoger Haags Hockey
To top or not to top
Het WK hockey in Den Haag mag dan 
een groot succes zijn geweest, het heeft 
de tanende macht van het Haagse hoc-
key niet tot staan weten te brengen. 
Ieder jaar hebben de topclubs hdm, KZ 
en HGC uit de Haagse regio meer 
moeite om hun toptalent vast te hou-
den of verder te ontwikkelen. 

In maart 2016 verzamelden Albert 
Markus van KZ, Edwin van der Heide 
(hdm) en Michiel Prent (HGC) zich om 
onder het motto ‘Let's stick together’ 
een plan uit te werken: het Haagse hoc-
key weer aan de top brengen.  De voor-
malige Haagse wethouder van Sport, 
Rabin Baldewsingh zag wel wat in hun 
plannen. In het coalitieakkoord was 2,5 
miljoen euro opgenomen voor top-
sport. Daarvan gaat inmiddels circa 1 
miljoen naar een rollerskatebaan. Dan 
zou er nog altijd 1,5 miljoen overblij-
ven voor deze topsportlocatie.

Van droom naar werkelijkheid?
Om Haags talent in de regio te houden 
en verder te ontwikkelen, is schaal-
grootte nodig, een veld met state-of-
the-art-apparatuur, zoals een video 
volgsysteem, een talent volg systeem, 
meetinstrumenten, cardio, etc. Niet al-
leen kan iedere club hiervan individu-
eel gebruik maken, de talenten kunnen 
samen getraind worden en data kun-
nen onderling vergeleken worden. 
Bovendien loont het om een speciale 
trainingen (keepers, spitsen of straf-
corners)  te organiseren voor spelers 
van drie clubs dan voor één club. 
Sterker nog, ook andere hockeyclubs 
en sportclubs uit de Haagse regio kun-
nen van deze top trainingslocatie ge-
bruik maken. 

In april 2017 is stichting Let’s Stick 
Together (LST) opgericht. Het bestuur 
bestaat uit voorzitter Edwin van der 
Heide (hdm), secretaris Albert Markus 
(HCKZ) en penningmeester Edwin 
Gunneman (HGC). LST heeft inmiddels 
de driving range en het clubhuis van 
Golf Duinzicht gekocht en een aanvang 
gemaakt met de aanleg van het High 

Performance Tophockey Trainings 
Centre (HPTTC).

De eindkeuring staat gepland voor 28 
mei 2018. Een uitgebreidere planning 
is te vinden op kleinzwitserland.nl/
index.php?page=3903&sid=1.  Het is 
een mooi voorbeeld van Haagse sa-
menwerking op hoog niveau. 

Golf
Door de aanleg van het tophockey veld 
is Golf Duinzicht 5 februari jl. verhuisd 
naar Wassenaar, Park Duyngheest aan 
de Waalsdorperlaan 40. Hier was een 
voetbalveld met clubhuis te huur en er 
is plaats voor een driving range en 
twee holes. Benodigde vergunningen 
daarvoor incl. wijziging bestemmings-
plan zijn inmiddels aangevraagd. 

Tennis
Voorzitter Frouke Snoeck van de 
Aeronauten geeft aan dat er twee jaar 
zal worden nagedacht over de verschil-

lende opties. Eén van deze opties zou 
de aanleg van openlucht winterbanen 
kunnen zijn. Maar er is ook een hele 
kleine kans dat er padel gespeeld kan 
gaan worden. Daarover moet nog uitge-
breid vergaderd worden. Padel is een 
sport die in Midden- en Zuid-Amerika 
en Spanje al razend populair is. Het is 
een mix tussen squash en tennis. 

Duurzaamheid
Ook aan het tegengaan van verspilling 
en gebruik van fossiele energie wordt 
aandacht besteed. Het HPTTC zal wor-
den belicht met LED wat een besparing 
van vijftig procent oplevert. Er wordt 
gebruik gemaakt van een bevloeiings-
systeem dat verspilling van water aan-
zienlijk zal verminderen in vergelijking 
met gewone irrigatiesystemen. Ook 
wordt de installatie van zonnepanelen 
overwogen. 

Daniella Gidaly

Clubhuis Golfclub, foto Eveline Beukers
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Nirwana
Nirwana, modern wonen

Er is onder deze titel op 21 maart 1933 
een expositie geweest, aldus het ar-
chief van Het Vaderland, opgespoord in 
de archieven van het RKD. 

Modern wonen, te zien bij ‘My Home’, 
een expositie van stalen meubelen geor-
ganiseerd door Bas van Pelt. In het bij-
zonder daarbij gelet op de kleine beurs, 
waardoor sommige der gearrangeerde 
kamerhoeken een wel heel sober karak-
ter krijgen, wat door het gebruik van het 
nuchtere staal nog eens nader onder-
streept wordt. Zolang de meesten van 
ons – zeker als ze van ver komen -  nog 
immer de voorkeur geven aan de paleisi-
mitatie bij de inrichting van de woning, 
sterker nog, de suggestie van kostbaar-
heid verkiezen boven die van praktisch 
nut en de daaruit voortkomende schoon-
heid. Specifiek dit houdt de populariteit 
van het stalen buisframe meubel tegen. 

U kunt zich dus ook voorstellen dat ge-
bruik in een arbeidersgezin, let op 1933, 
behoort tot de illusies. Het praktisch 
nut, wat ad libitum voordeel geeft, maar 
volkomen afwijkt van alles wat men zich 
ogenschijnlijk aan comfort laat waarne-
men. Beter wordt het in de expositie als 
het meubel duurder wordt. 

Het stalen meubel brengt merkwaardige 
consequenties mee. De spanning van het 
staal staat constructies toe die in hout 
onuitvoerbaar zouden zijn, maar het oog 
moet er aan wennen. De gevoelsmatige 
weerstand moet eerst overwonnen wor-
den, het idee dat je in zo’n stoel achter-
over zou kunnen vallen, of er doorheen 
zakken. Als, is een glazen blad op een 
tafel minder dan een houten? Niet waar-
schijnlijk. Toch vraagt het van de gebrui-
ker enige moed om deze te gebruiken als 
een gewone. In dit ‘gewone’ ligt de kri-
tiek, wellicht ongemotiveerd, maar on-
miskenbaar. In elk geval is de tentoon-
stelling belangwekkend. 

Dit als ondersteuning aan het stuk waarin 
Bas van Pelt en Johannes Duiker met elkaar 
spreken in het restaurant van Nirwana. 

Karel Bodegom
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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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www.catamaranschool.nl
Zeilkampen, surfkampen en weekendcursussen voor jongeren. 

Privéles, cursussen en groepsuitjes voor volwassenen.
Catamaranzeilen op zee is een ervaring om nooit meer te vergeten!
Locatie: Wassenaarseslag Wassenaar & Zwarte pad Scheveningen

Te koop in Serviceflat Nieuw 
Clingendael (Benoordenhout)

Zonnige 2 kamerflat 89.000 euro k.k.
Voor foto's of info zie www.funda.nl 

of bel makelaarskantoor Beeuwkes 070 3143000

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.

Kleinschalige bergtochten 
komende zomer!

Wandel zes dagen mee met de gediplomeerde, ervaren wandelgids 
Frederike Bloemers. Geheel  verzorgde tochten naar zonnig  

Zwitsers Wallis! Meerdaagse huttentochten en dagwandelingen, 
ook voor gezinnen. www.bergwandelen-bloemers.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

Organiseren, coördineren en 
begeleiding van verbouwingen

Heeft u geen tijd of ziet u er tegenop?
Irene Ruysch neemt het u uit handen. 

www.ireneruysch.com
irene.ruysch@kpnmail.nl

06 21804928

Spellen
Bridge Quiz - Een afspel probleem

Als zuid speel je 4ª; je moet dus tien slagen maken. West komt uit met ¨ Heer.
Je telt vier verliesslagen: één in ¨, één in © en twee in «.
Hoe kun je het aantal verliesslagen beperken tot drie?
Onvermijdelijk is het verlies van één slag in ¨ en één ©.
Dus probeer het aantal verliesslagen in « te beperken tot één.
Oplossing
Neem de eerste slag met ¨ Aas. Haal de troeven eruit. Ontwikkel daarna de 
ruitenkleur: een kleintje naar de Boer enz. Op de derde © kan je in noord een ♠ 
weg doen. Daardoor beperk je het totaal aantal verliesslagen in ♠ tot één en 
maak je het contract van 4ª.
Kantekeningen
1) Een uitkomst in « doet het contract sneuvelen. Want dan verlies je twee slagen 
in « en in totaal vier.
2) De eerste slag moet je nemen, want een « switch is fataal.

Mocht je interesse heben om in clubverband in het buurthuis a/d Bisschopstraat te 
bridgen, svp bel:  070 - 306 11 06 voor maandag-, woensdag-, vrijdagmiddag en 
dinsdagavond, of 070 - 324 86 07 voor donderdagavond.

N
OW

Z

« 764
ª V742
© B6
¨ A832

« HT85
ª 85
© AT94
¨ 965

« VB9
ª 63
© 7532
¨ HVBT

« A32
ª AHBT9
© HV8
¨ 74

BENOORDENHOUT 2018-2.indd   46 09-04-18   08:14



47 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 2018

De Stichting Donateurs  Muzee 
Scheveningen is de organisatie welke ge-
heel ‘op eigen kiel’ Muzee Scheveningen 
ondersteunt en tevens toeziet op de be-
langen van haar donateurs. Donateurs 
zijn er in soorten en maten; er zijn jeugd 
donateurs, zij worden veelal aangebracht 
door (groot-) ouders die jaarlijks € 10,-- 
betalen. Verder bestaan er ‘Gewone’ do-
nateurs, ‘Donateurs plus’ en bedrijfs do-
nateurs. De bijbehorende bedragen zijn 
respectievelijk € 25, -, € 100,- en € 175,- 
per jaar. Al deze donaties zijn erg belang-
rijk voor Muzee. Ook van belang is de 
daadwerkelijke binding met de Muzee 
gemeenschap; als bezoeker van onze 
unieke collectie erfgoed, als gast bij de 
vele concerten en last but not least als 
vrijwilliger. 

2018 is een bijzonder jaar voor 
Scheveningen en Muzee. Het is ‘Feest 
aan Zee’, een grootse viering van het 
tweehonderdjarig bestaan van de bad-
plaats Scheveningen. In dit jaar is 
Muzee een hotspot met een aantal ten-
toonstellingen. Op 10 mei opent de 
grote zomertentoonstelling ‘In touw 

voor de toerist’, een bijzondere ge-
schiedenis van de ‘gewone man’. Wie 
waren de ezeldrijvers, badmannen of 
ijsverkopers die klaarstonden voor de 
gewaardeerde toeristen. Te zien tot en 
met 9 september. Tenslotte, met een 
knipoog naar de grote Max Liebermann 
tentoonstell ing in het Gemeente-
museum (24 maart – 24 juni 2018) zal 
in Muzee een kleine presentatie wor-
den gemaakt rondom een ets van Max 

Liebermann, ‘Nettenboetsters’ (eind 
mei –eind juni). Voor de exacte data 
van deze presentatie en alle gegevens 
die u nodig hebt, check onze website 
muzeescheveningen.nl. 

Jan Nelisse,
voorzitter Stichting Donateurs 
Muzee Scheveningen

Eind 2016 publiceerden wij in dit wijk-
blad ons voornemen om een begin-
nerscursus bridge op te zetten die wij 
begin 2017 wilden organiseren. Mede 
door het artikel konden we begin 
maart 2017 de bridgecursus beginnen 
met ca. 22 cursisten onder leiding van  
een ervaren bridgeleraar. 

De cursisten hebben deze cursus als zeer 
positief ervaren, de onderlinge sfeer was 
goed en de uitleg en ondersteuning door 
de bridgeleraar werden zeer gewaar-
deerd. De beginnerscursus werd in mei 
2017 gevolgd door een vervolgcursus 
om de cursisten eind 2017 in staat te 
stellen succesvol in clubverband bridge 
te spelen. Een deel van de cursisten 
speelt nu met veel plezier op woensdag-
middag (van 13.30 tot 15.30 uur in Het 
Benoordenhuis) in een speciale B-lijn. 

Wij willen het aantal deelnemers aan 
deze B-lijn echter uitbreiden opdat er 

voldoende variatie in aantal en speel-
niveau van spelers ontstaat. Wij zouden 
daarom graag in contact komen met 
bridgers die hun kennis willen ophalen 
en het leuk vinden om enkele begin-
nende bridgers te willen ondersteunen 
en te stimuleren in deze B-groep. Voorop 
staat het plezier in het bridgespel en het 
spelen in een goede atmosfeer.

De eerste zes keer dat men aan de 
B-lijn deelneemt hoeft u nog geen lid 
van de club te zijn en betaalt u slechts 
tafelgeld, daarna dient u lid van EHBV 
De Bond te worden.

Voor inlichtingen kunt u bellen,
Martine Bagijn
070 3061106

Praairapport Muzee Scheveningen

Cursus Bridge
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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. 

	

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

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

Bakkerij	Hessing	in	het	Benoordenhout	
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Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Spaghetti, ongeveer 100 gram per 
persoon
Netje verse vongole (venusschel-
pen), ongeveer 70 gram/persoon
Olijfolie extra vergine
Peterselie (platte)
Witte wijn
Knoflook
Zout & peper
 
Eventueel:
Cherry tomaatje, Pepertje en/of 
Bottarga (verse, gedroogde kuit 
van Harder)

Bereiding
1.Was de vongole goed en zet een uur-
tje de schelpen weg in een schaal met 
koud water en zout (30 gram per liter).
2.Kook de spaghetti echt niet verder 
dan al dente (beetgaar) en bewaar een 
beetje van het kookvocht. 3.Doe in een 
ruime bakpan wat olijfolie, snijd een 
teen knoflook doormidden en bak even-
tjes zodat de olie lekker naar knoflook 
smaakt. Verwijder dan de knoflook. 
Neem de pan van het vuur. Voeg een 
ruime soeplepel kookvocht toe en een 
glas wijn. Zet dan pas het vuur middel-
hoog. 4.Voeg de gewassen schelpen toe, 
gebruik een deksel of een omgekeerde 
andere pan om af te sluiten en wacht 
tot ze open gaan. Dit duurt ongeveer 

twee tot drie minuten. 5.Voeg de uitge-
lekte spaghetti toe en roer zacht door 
elkaar. Nog een keer een klein beetje 
olie toevoegen. 6.Voeg als laatste een 
handje klein gesneden platte peterselie 
toe. Eventueel kan er nog een klein ge-
sneden pepertje of cherrytomaatje bij.

Serveren
Schik de schelpen mooi met de spa-
ghetti op het (voorverwarmde) bord. 
In het restaurant raspen wij er als laat-
ste nog wat Bottarga bij. 
  
Trattoria Ferron is een klein en infor-
meel familie restaurant aan de 
Oostduinlaan 127. Met heel veel ple-
zier werken we hier met een fijn team 

van serveersters, afwassers en familie. 
Het afgelopen jaar waren we alleen de 
avonden geopend, nu zijn we ook door 
de weeks vanaf 12 uur open voor 
lunch. Ons menu wisselt bijna dage-
lijks, we hebben een kleine kaart en 
alles is vers! Chef-kok Alessandro, uit 
Rome, zwaait sinds enige tijd tot ieders 
grote tevredenheid de scepter in de 
keuken. Arend-Jaap van der Lely, van 
Wijn op Dronk (Balistraat 81B) zorgt 
voor de mooie wijnen!

Ik heet u allen van harte welkom.

Esther Ferron

Culinair - Recept van Trattoria Ferron 
Spaghetti alle Vongole 

Schaakprobleem 152 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+KtR( 
7+Q+-+pzPL' 
6-+-sn-zp-mk& 
5tR-+-+psNr% 
4-+-+p+-zp$ 
3+-+-+-+P# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 
De beroemde schrijver Vladimir Nabokov (1899-1977) was tevens een enthousiast schaker, 
die met Luzhins Verdediging misschien wel de beste schaakroman uit de literatuur schreef. 
Nabokov componeerde in zijn vrije tijd ook schaakproblemen, waarvan hier een voorbeeld. 
Wit begint en geeft mat in 2 zetten. 
 
Oplossing probleem 151: Wit dwong zijn tegenstander tot onmiddellijke opgave met de 
stille zet 1.Td6!! Op 1.. Dxf7 volgt 2.Txh6mat, op 1... Kh7 2.Pg5+ hxg5 3.Dh5mat en na 1.. 
Dc1 komt 2.Td8! (Anand-Caruana, Wijk aan Zee 2018) 

De beroemde schrijver Vladimir Nabokov (1899-1977) was tevens een enthousiast 
schaker, die met Luzhins Verdediging misschien wel de beste schaakroman uit de lite-
ratuur schreef. Nabokov componeerde in zijn vrije tijd ook schaakproblemen, waar-
van hier een voorbeeld. Wit begint en geeft mat in 2 zetten. 
Oplossing probleem 151: Wit dwong zijn tegenstander tot onmiddellijke opgave met 
de stille zet 1.Td6!! Op 1.. Dxf7 volgt 2.Txh6mat, op 1... Kh7 2.Pg5+ hxg5 3.Dh5mat en 
na 1.. Dc1 komt 2.Td8! (Anand-Caruana, Wijk aan Zee 2018) 
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 152                                                            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
Stefan Baecke

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Projecten
Jolanda Messerschmidt-Otten
projecten@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries
ro@wvbn.nl

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

St. DuurSaam Benoordenhout
Vz. Josee van Eijndhoven
www.duursaambenoordenhout.nl

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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Nu met

 25% 
korting!Sigma

S2U Allure.
Klaar voor
de komende
10 jaar.10 jaar.

info@decohomebriede.nl
www.decohomebriede.nl

Laan van Nieuw Oost Indie 72
2593 BW ‘s-Gravenhage
(070) 383 82 75
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Dit is Nelisse.
Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Huizen die steeds sneller worden verkocht. De hypotheekrente die 
onder het vriespunt daalt. De woningmarkt is oververhit. Of u nu 
een woning zoekt of er een wilt verkopen: u heeft een makelaar 
nodig die de rust bewaart. Die het overzicht behoudt. Mét oog voor 
de details. Dat is Nelisse, al 40 jaar. Ons team staat voor u klaar. 
Maak snel een afspraak voor een adviesgesprek.

Goed makelaarschap 
zit 'm in de details.
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