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NU! 
UITVERKOOP 

ZOMER-
COLLECTIE
2018!

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

Armani Jeans

Etro

Fabiana Filippi White Label

Fabiana Filippi Black Label

Natan 

Blumarine

Blugirl

Fay

Luisa Cerano 

Talbot Runhof 

Moschino 

Dolce Gabbana

Ralph Lauren

Scervino

Chloé

Emilio Pucci

Class Roberto Cavalli
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Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Willemien de Vlieger - Moll
Daniëlla Gidaly
Emilie Maclaine Pont
Georgia Regnault

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Bezorging 
Reclameverspreidingen Haaglanden BV

Niet ontvangen?
orders@reclamehaaglanden.nl

Copyright Wijkblad Benoordenhout   

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

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

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

   Benoordenhoutjes 
   € 50,- voor maximaal 30 woorden

   Deadline advertenties en kopij
   Wijkblad nr. 4 - 2 juli 2018
   Verspreiding nr. 4 - medio augustus 2018

Omslagfoto 
070fotograaf.nl

Beste wijkgenoten,

Een nieuw bestuur van de Wijkvereniging is aangetreden! Welkom aan Chance Pennington de Jongh, voorzit-
ter; Paul van Dijk, secretaris; Jolanda Messerschmidt, penningmeester. Stefan Baecke en Gieneke Talsma verde-
len de taken van JOE en Elisabet Molenaar zal Foppe de Vries bij Ruimtelijke ordening versterken en tevens 
Duurzaamheid in de wijk op zich nemen. Spannend om met een nieuwe ploeg bestuurders aan te treden en er-
voor te gaan! Er zal veel op hun pad komen, zoals de verbouwing van al die kantoorgebouwen, de ANWB, de 
Juliana Kazerne, wat gebeurt er met Arendsdorp, het Plesmangebouw en het Willem Royaardsplein. Mirjam 
Kroemer is vanaf nu de beheerder van het Benoordenhuis. Bij al deze nieuwe namen en/of functies horen mail-
adressen; alles ziet u achterin genoemd. 

Ik wens het nieuwe bestuur veel wijsheid en een goede samenwerking toe, met elkaar maar ook met de 
Benoordenhouters, de stadsdeeldirecteur en de wethouder. Dat wij een mooie wijk blijven waar aandacht is 
voor elkaar, de rust is om te luisteren naar ieders argumenten en dat het er uiteindelijk om gaat dat onze mooie 
wijk blijft behouden. 

Groet,

Willemien de Vlieger-Moll

In het Benoordenhout worden steeds meer kantoorpanden 
getransformeerd tot woningen. Op de foto de verbouwing van de 
voormalige Octrooiraad aan het Willem Witsenplein
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

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

Voorkom een vechtscheiding of een slepende familie-
kwestie. Zorg voor een duurzame oplossing, waarbij uw 
belang gediend wordt.
Wij kunnen u als mediator, overlegscheidingsadvocaat of 
procesadvocaat begeleiden bij:

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

Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit. 
Wij realiseren het beste resultaat met oog voor de 

menselijke maat.

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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Op 24 mei jl. ben ik na zes jaar terugge-
treden als voorzitter van onze wijkver-
eniging aangezien mijn tweede en sta-
tutair laatste termijn voorbij was.

Ik heb het met veel plezier gedaan, ook 
al was het behoorlijk  intensief en niet 
altijd gemakkelijk. Het brengt echter 
ook veel voldoening dat je je kunt inzet-
ten voor de belangen van onze wijk en 
dingen kunt bereiken. Het was tevens 
een voorrecht om dat samen met een 
energiek en goed bestuur te doen. Daarbij 
komen dan ook de talrijke vrijwilligers. 
De bestuurswisseling is een geschikt mo-
ment om nog eens stil te staan bij de be-
tekenis van een wijkvereniging. 
 
Wijkverenigingen zijn ontstaan 
als reactie op (ongewenste) 
veranderingen  
Zeker in een mooie, groene wijk heb-
ben bewoners weinig behoefte aan 
grote veranderingen en zeker niet in 
hun voor- of achtertuin (‘nimby’). Soms 
kan dat ‘beschermde’ leven in gevaar 
komen. Dan is het van belang dat er een 
organisatie is die voor hun belangen 
kan opkomen. Onze wijkvereniging is in 
1977 ontstaan als reactie op ingrij-
pende gemeentelijke plannen voor 
onze wijk. Uitbreiding van kantoren 
van Shell en anderen, kantorisering van 
grote, oude woonhuizen en veel meer 
doorgaand verkeer. Karakter en woon-
functie van onze wijk kwamen hiermee 
serieus in gevaar. Na jarenlang overleg 
en door het mobiliseren van bewoners 
konden echter aanvaardbare compro-
missen worden gevonden. De ervaring 
heeft ook nadien meermalen geleerd 
dat een wijkorganisatie, mits goed ge-
organiseerd, met voldoende draagvlak 
maar ook met een verantwoorde op-
stelling, successen kunnen boeken. 
 
Nieuwe veranderingen
Veertig jaar na de oprichting doen zich 
weer belangrijke veranderingen voor. 

Den Haag groeit flink en niemand kan 
daaraan ontkomen. Er komen meer in-
woners en dus zijn (veel) meer wonin-
gen nodig. In onze wijk lenen de grote 
leegstaande kantoren zich hier goed 
voor. De wijkvereniging heeft transfor-
matie hiervan naar woningen dan ook 
in beginsel steeds gesteund. Zelfs als di-
rect omwonenden lieten blijken leeg-
stand ‘wel zo rustig te vinden’. 
Leegstand is echter niet goed, transfor-
matie leidt tot meer doorstroming in de 
wijk en geeft nieuwe impulsen Bij de 
verschillende projecten konden in goed 
overleg gewenste aanpassingen wor-
den bereikt. Zelfs bij de omstreden 
maar overigens noodzakelijke renova-
tie van het Willem Royaardsplein lukte 
dat, mede met steun vanuit de gemeen-
teraad. Veranderingsprocessen begelei-
den en zorgen dat het Benoordenhout 
haar karakter weet te behouden, is een 
uitdaging. Veel meer inwoners zal ge-
volgen hebben voor leefbaarheid en 
dus moet worden gelet op behoud van 
de balans tussen meer inwoners en ka-
rakter van onze wijk – zie hierover het 
artikel elders in dit blad.

Verbondenheid in onze 
wijk een groot goed  
Leefbaarheid betreft echter meer dan 
de fysieke leefomgeving (stenen, auto’s 
voorzieningen). Het gaat ook om ons 
samenleven. Daarom heeft ons bestuur 
evenzeer veel aandacht besteed aan 
bevordering van de sociale cohesie, de 
verbondenheid in onze wijk. De re-
cente spetterende Koningsdagviering 
toonde weer aan hoezeer onze wijk 
een dorp is waar velen elkaar kennen 
via straat, school, sportvereniging etc. 
De verhuizing naar het Van Hoytema-
plein in 2013 was een voltreffer. Maar 
ook de Open Atelierroute, Sinterklaas-
intocht en Zeepkistenrace brengen veel 
bewoners samen. Evenzeer belangrijk 
zijn de activiteiten voor ouderen – in 
het Benoordenhout twee keer zo veel 
als gemiddeld elders in Den Haag – en 
expats. Voor de cohesie en communica-
tie zijn het fraaie wijkblad en de sociale 
media onmisbaar. Niet in de laatste 
plaats zijn er de clubs die gebruik kun-
nen maken van ‘t Benoordenhuis. 

     >>>>

Van de Wijkvereniging
Onze wijkvereniging kan niet worden gemist

De plek waar eigenlijk de Amerikaanse ambassade zou komen - foto 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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Op de Algemene Ledenvergadering van 
24 mei jl. is Pieter de Savornin Lohman 
afgetreden als voorzitter. Naast vele 
woorden van dank van de nieuwe voor-
zitter nam ook Lilian Blankwaard, de 
stadsdeeldirecteur, het woord. Zij 
roemde de goede samenwerking tus-
sen wijkvereniging en de gemeente, 
het tijdige werken aan compromissen 
en het verbeteren van de sociale cohe-
sie in de wijk. Pieter werd enorm be-
dankt voor alle vrije tijd die deze sa-
menwerking heeft gekost. Daarom 
benoemde zij Pieter tot 'Vriend van 
Haagse Hout' en speldde hem de oor-
konde op. Een metalen plaquette met 
een gegraveerd stuk hout waarop twee 
handen die in elkaar zijn geslagen. Een 
bijzondere eer voor Pieter!

Links Pieter de Savornin Lohman bij zijn afscheid - foto Stefan Baecke 
Rechts met Saskia Bruines, wethouder Gemeente Den Haag - foto 070fotograaf

Relatie met de gemeente:  
met of tegenover elkaar?
Af en toe verzucht een stadsbestuurder 
wel eens dat wijkorganisaties – dat zijn 
er ca. 40 in Den Haag – lastig zijn (be-
houdende ‘wijkbaronnen’). Dat is niet 
terecht en niet verstandig. Wijkorgani-
saties zijn een meer dan welkome scha-
kel tussen stadsbestuur en wijken. 
Zeker een wijkvereniging als de onze, 
met 1.800 leden en daarmee één met 
recht van spreken. Onze ervaring afge-

lopen jaren met wethouders en ambte-
naren was dat goed overleg in een 
vroeg stadium niet alleen prettiger 
werken is, maar ook betere resultaten 
oplevert.

Verjonging bestuur goede zaak
Dit voorjaar zijn de in 2012 benoemde 
bestuurders teruggetreden. We hebben 
het stokje overgedragen aan een 
nieuwe generatie die gemiddeld twintig 
jaar jonger is. Dat is goed. Zij staan mid-

den in de samenleving, hebben frisse 
energie en nieuwe ideeën. Ik wens hen 
veel succes en heb vertrouwen dat ook 
zij weten te werken aan een wijk die 
dynamisch is maar ook haar karakter 
behoudt. Tevens wil ik de talrijke bewo-
ners bedanken die zich als vrijwilliger 
inzetten. Ga hiermee door!         
       

Pieter de Savornin Lohman 

'Vriend van Haagse Hout'

We horen het steeds weer: ‘Den Haag 
groeit komende decennia flink en 
daarom zijn jaarlijks duizenden nieuwe 
woningen nodig’. In de plannen van het 
oude college van B&W wordt nieuw-
bouw voorzien in bijv. de Binckhorst en 
tussen de drie stations (deels hoog-
bouw). Elders komen meer woningen 
door verdichting, d.w.z. transformatie 
van leegstaande kantoren en wonings-
plitsing. Geleidelijk aan zullen bewo-
ners de gevolgen gaan ondervinden 
van de grotendeels nog uit te voeren 
plannen voor meer woningen. In som-
mige wijken is daar nu al sprake van, 

vooral toenemende verkeers- en par-
keerdruk (dat laatste overigens ook 
door Orac’s en elektrische laadpalen). 

In het Benoordenhout vindt transfor-
matie plaats van grote leegstaande 
kantoren. Op zich zelf zijn wij daar 
voor. Die gebouwen moeten nieuwe 
bestemmingen krijgen, renovatie 
komt de betrokken buurt ten goede 
en nieuwe appartementen bevorde-
ren de doorstroming in de wijk. Zoals 
bekend zijn thans vijf gebouwen in 
verschillende stadia van transforma-
tie: Hoog Oostduin op de Oostduinlaan 

nadert zijn voltooiing met 220 appar-
tementen, inmiddels is begonnen met 
de renovatie van de vroegere Prinses 
Juliana Kazerne en Willem Witsen-
plein 6 en volgend jaar volgen naar 
verwachting het Berlagegebouw aan 
de Raamweg en het Poortgebouw aan 
de Bronovolaan. In totaal zijn dat on-
geveer 400 appartementen. Daar 
komen waarschijnlijk nog bij de ANWB 
(deels) en Arendsdorp. Dat betekent 
uiteindelijk 600 à 700 appartemen-
ten, dat zijn 1.200 à 1.400 extra be-
woners, een toename van ons inwo-
nertal met 10%.                           >>>>

Ruimtelijke ordening
Relatie groei van de stad en leefbaarheid 
onder toenemende druk
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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

Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag  |  Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

‘Liefde voor het vak!’

“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)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

      van
 Hoytema
      straat

illustratie Patrijs 
Theo van Hoytema 

1863-1917

VAN HOYTEMASTRAAT 105
 TELEFOON 324 85 17    

WOUDT
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In Duttendel/Wittebrug wordt het 
Plesmangebouw (waarin vele jaren het 
ministerie van V&W (later I&M) huis-
vestte) verbouwd tot 350 appartemen-
ten, dus ongeveer 700 bewoners. Met 
thans 1.900 inwoners krijgt deze wijk 
ineens een derde meer inwoners! 
Voorzieningen zoals winkels ontbreken 
daar echter vrijwel volledig. In de 
Archipel zijn weinig leegstaande kan-
toren, maar vindt woningsplitsing 
plaats (in onze wijk alleen in de 
Nassaubuurt), zij het dat dit in de 
Archipel alleen horizontaal mag gebeu-
ren. In het Zeeheldenkwartier ont-
breekt die beperking en wordt regel-
matig gesplitst in veel  appartementen.

Of de groei van de Haagse bevolking 
niet is af te remmen en wenselijk is, is 
aan de politiek. Wij menen echter dat 
het niet gewenst is alles dienstbaar te 
maken aan groei, omdat dat de leef-
baarheid kan aantasten. Steeds meer 
woningen en meer inwoners leidt tot 
meer auto’s en fietsen, tot grotere ver-
keers- en parkeerdruk alsmede meer 
druk op voorzieningen als scholen en 
zorg en kan zo gevolgen hebben voor 
de leefbaarheid van wijken. Wijken als 
het Benoordenhout moeten ook hun 
aantrekkingskracht behouden op zowel 
ouderen alsook op jonge gezinnen (die 
Amsterdam ’ontvluchten’). Daarvoor 
zijn voldoende ruime en betaalbare wo-
ningen nodig en behoud van ruimte en 
groen evenals voldoende scholen. 

Vorig jaar hebben de besturen van een 
aantal naburige wijkorganisaties, te 
weten Archipel/Willemspark, Benoor-
denhout, Buurtschap Centrum 2005, 
Duttendel/Wittebrug, Van Stolkpark, 
Zeeheldenkwartier en Zorgvliet, de 
koppen bij elkaar gestoken om te be-
zien of we gemeenschappelijke proble-
men gezamenlijk bij de gemeente en 
politieke partijen kunnen ‘adresseren’. 
Bij het dit voorjaar gehouden tweede 
overleg van deze wijkorganisaties werd 
vastgesteld dat sommige wijken nu al 
worden geconfronteerd met gevolgen 
van de uitbreiding van het inwonertal. 
Hoe dan ook is te voorzien dat de pro-
blemen groter zullen worden. 

Daarom hebben we een gezamenlijke 
brief opgesteld voor de partijen die een 

nieuw college gaan vormen - ons wijk-
bestuur stuurde vorig jaar al een soort-
gelijke brief aan toen nog stadsdeel-
wethouder Haagse Hout, Ingrid van 
Engelshoven. Daarin signaleren we de 
geleidelijk toenemende problemen bij 
voortgaande groei van de stad, vragen 
daar aandacht voor t.b.v. het behoud 
van de leefbaarheid en opperen moge-
lijke oplossingen: beperkingen aan wo-
ningsplitsing, kritisch kijken naar 
nieuwbouwprojecten, meer betaald 
parkeren, op bepaalde ‘hotspots’ evt. 
parkeergarages, gerichte maatregelen 
om het autoverkeer en -gebruik tegen 
te gaan, bevordering OV, doorgaand 
verkeer buiten woonwijken houden.  

Naar verwachting zullen de gevolgen 
van de groei van de stad voor de leef-

baarheid en mogelijke oplossingen 
daarvoor komende jaren veel aandacht 
krijgen van de politiek en van onze 
wijkorganisaties. De relatie groei-leef-
baarheid is al één van de thema’s van 
het nieuwe college. Wij hopen dat we in 
onze wijk en in overleg met andere wij-
ken daarin actief kunnen meedenken. 

Pieter de Savornin Lohman
Foppe de Vries 

Hoog Oostduin - foto's 070fotograaf.nl
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Wat was het een fantastische dag! Dit is 
alleen maar mogelijk dankzij alle vrij-
willigers en sponsoren. Dat lijkt in woor-
den misschien een cliché maar als u de 
foto’s ziet dan spreken die boekdelen. 

Plezier voor iedereen dat is het doel van 
Koningsdag. Dus was er de hele dag van 
alles te beleven; poppenkast, oud-Hol-
landse spelen, sport voor de kinderen en 
volwassenen. En natuurlijk, geen feest 
compleet zonder muziek, bands en een 
gezellige borrel. Met het Oranjecomité 
van de Wijkvereniging hebben wij erg 
genoten van het enthousiasme van alle 
bezoekers en dat waren er vele dit jaar. 

Binnenkort gaan we evalueren, dus 
mocht u nog ideeën en of suggesties 
hebben voor volgend jaar dan horen 
we dat graag.

Het Oranjecomité

foto's 070fotograaf.nl

Koningsdag 2018
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FEESTELIJK WATERSPROOKJE

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
Herdenking Einde Tweede Wereldoorlog 
in vml Nederlands-Indië

HCC en HVV vieren in 2018 hun
140- respectievelijk 135-jarig jubileum

Op zondag 12 augustus wordt in de 
Duinzichtkerk, aan de Van Hogenhouck-
laan 89,  om 16.30 uur de jaarlijkse 
herdenking van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in het voormalig 
Nederlands-Indië gehouden. Deze her-
denking staat onder auspiciën van de 
Haagse Gemeenschap van Kerken in sa-
menwerking met de werkgroep van de 
Duinzichtkerk Gemeente. 

Onder de titel ’Onvermoede goede 
krachten’ komen opnieuw verborgen 
verhalen aan de oppervlakte uit de ge-
schiedenis van en rond de Tweede 
Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Eén 
van de sprekers, afkomstig uit de 
Molukken, zal over deze specifieke pro-
blematiek spreken en over de sporen 

die deze geschiedenis heeft nagelaten 
met grote gevolgen voor de naoorlogse 
geschiedenis. Ook hier is sprake van 
verborgen leed en verdriet dat lang 
niet erkend en onder woorden ge-
bracht mocht worden. Daarnaast komt 
een kleindochter aan het woord die 
vertelt over het verborgen verdriet van 
haar grootmoeder. 

Bovendien wordt een kroniek aange-
boden over de herdenking van de afge-
lopen jaren. Meer dan tien jaar is deze 
herdenking voor veel mensen een ont-
roerend gebeuren dat een bijdrage le-
vert aan verzoening en heling. Het 
brengt mensen bij elkaar en helpt men-
sen elkaar de hand te reiken. In het 
boekje staan bijzondere momenten en 

verhalen vermeld die de afgelopen 
jaren naar voren gebracht zijn.

Muziek en zang omlijsten de verhalen 
en er is ruimte voor ontmoeting na af-
loop, met een hapje en een drankje. 
Ook wordt er nagedacht over het nut 
van herdenken en de mogelijkheden 
van verzoening

Haagse gemeenschap van Kerken, 
Ad van der Helm, voorzitter
voorzitter@oecumenedenhaag.nl 

Werkgroep Duinzichtkerk Gemeente
Henriette van Raalte
hvraalte47@ziggo.nl 

Historie
De Koninklijke Haagsche Cricket & 
Voetbal Vereeniging begon haar activi-
teiten als Haagsche Cricket Club in mei 
1878. In 1881 was ook de cricketclub 
Olympia actief in Den Haag; zij begon 
in 1883 met voetballen. De oorspron-
kelijke clubkleuren zijn rood-wit. Deze 
kleuren zijn nog steeds zichtbaar aan 
de buitenzijde van het clubhuis en de 
kleedkamers. Geel en zwart worden - 
door een aantal fusies - de officiële 
clubkleuren, op dat moment de kleu-
ren van de gemeente Den Haag. 

Op het Malieveld, waar aan het einde 
van de negentiende eeuw linten dienen 

als doellatten en schaapherders met 
hun kudde het veld doorkruisen, vier-
en HCC en HVV hun eerste kampioen-
schappen. In 1898 wordt het voetbal- 
en cricketspel op het Malieveld 
verboden. Een vriendelijke baron 
schiet te hulp en staat de cricketers en 
voetballers toe een gedeelte van zijn 
landgoed Clingendael te huren, op 
voorwaarde dat hij de voetballers zelf 
niet kan zien. Dus loopt de voorzitter 
van HVV met een vlag in de hand van 
zijn huis af, tot hij uit het zicht is ver-
dwenen. Daar, op de Achterste Diepput, 
thans gelegen aan de Van Hogenhouck-
laan, komt het eerste veld te liggen. 
Later komen daar het huidige tweede 
en derde veld bij.

Buurtevenement op 1 september: 
save the date!
Veel leden van de vereniging wonen in 
het Benoordenhout. In de zomermaan-
den zijn ze vermoedelijk vaak op de 
Diepput te vinden gezien de vele jubi-
leum evenementen. Maar ook voor de 
bewoners van het Benoordenhout 

wordt - in nauwe samenwerking met 
de wijkvereniging - een evenement ge-
organiseerd. Dit vindt plaats op zater-
dagavond 1 september. Het definitieve 
programma blijft nog even geheim, 
maar het gaat iets bijzonders worden. 
Dat geldt zeker (maar niet alleen) voor 
de tieners in de leeftijd van 12-18 jaar 
en de ouderen van de wijk. Reserveer 
daarom vast zaterdagavond 1 septem-
ber in de agenda!

Kijk op www.konhcvv.nl/jubileum voor 
het volledige jubileumprogramma

De Jubileumcommissie 2018
jubileum@konhcvv.nl 

foto 070fotograaf.nl
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 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

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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Het is u inmiddels misschien al opgevallen; de vrolijke rode 
gevel in de Van Hoytemastraat…!
Eind maart heeft Matruschka zich geves-
tigd in de Van Hoytemastraat, waar voor-
heen het reisbureau zat. Matruschka is 
van oudsher een speelgoed- en kle-
dingwinkel, ooit begonnen in een klein 
pandje aan het Anna Paulownaplein in 
Den Haag. Na 35 jaar op het mooie 
plein gevestigd te zijn geweest, hebben 
wij besloten dat de toekomst van de 
winkel in de Van Hoytemastraat ligt. 

Matruschka is niet zomaar een door-
snee speelgoed- en kledingwinkel. Het 
assortiment van Matruschka is gevari-
eerd en gericht op een breed publiek. 
We verkopen onder meer poppen, 
speelgoed, spelletjes, prentenboeken, 
knutselspullen, handwerkartikelen, de-
coratie, kleding voor baby’s en kleine 
kinderen, sloffen, regenlaarzen en zelfs 
ook wollen/zijden onderkleding voor 
kinderen en volwassenen. 

Wij stellen scherpe eisen aan het speel-
goed in de winkel. Zo trachten wij in de 
keuze van het speelgoed te streven 
naar speelgoed dat de fantasie van kin-
deren aanspreekt en daardoor uitno-
digt tot actief spelen, zelf bedenken, 
vormgeven en veranderen. Dat is iets 
dat in deze tijd een welkome afleiding 
kan zijn in het digitale tijdperk waarin 

onze kinderen opgroeien. Ons assorti-
ment wisselt continue en wij zoeken 
bij het inkopen steeds naar speelgoed 
dat net even anders is, meestal uit lan-
den als Duitsland, Frankrijk etc. Zo 
gaan wij menig speelgoedbeurs in het 
buitenland af en bezoeken wij soms 
zelf fabrieken. Naast bekende merken 
als Djeco, Haba, Steiff, Kathe Kruse, 
Moulin Roty, Vilac, Grimms, de Noest, 
Ostheimer etc. vindt u bij Matruschka 
een grote variëteit aan nostalgische of 
andere bijzondere artikelen. 

Bij onze keuze voor het speelgoed en 
de kleding proberen wij ook te kijken 
naar de herkomst van de producten en 
kiezen waar mogelijk voor leveranciers 

die een verantwoord productieproces 
nastreven. 

Wij hebben met onze winkel 
Matruschka bewust gekozen voor het 
Benoordenhout. In de zo veelzijdige 
Van Hoytemastraat verwachten wij dat 
een kinderwinkel als Matruschka tot 
zijn recht kan komen. Wij hopen u als 
(toekomstige) klanten uit de buurt te 
verwelkomen voor speelgoed, kleding, 
cadeaus voor kinderen, kleinkinderen 
of uzelf.  Komt u allen snel een kijkje 
nemen in de winkel? U kunt bij ons met 
een gerust hart weer even kind zijn!

Willemijn Lammerts van Bueren, 
eigenaresse

De zomer is weer begonnen. In juli en 
augustus organiseert de CCB geen acti-
viteiten, in de overige maanden van het 
jaar des te meer. Sommige excursies 
zijn zo'n succes dat we ze herhalen. Zo 
zijn we op 9 mei én op 22 mei jl. naar 
de tentoonstelling van Johan Barthold 
Jongkind in het Dordrechts Museum 
geweest, nadat Willemien de Vlieger-
Moll, over die tentoonstelling in ‘t 
Benoordenhuis een lezing had gege-
ven. In de laatste weken voor onze zo-
merpauze gaan we nog per bus naar 
het Museum van Gouda (tentoonstel-
lingen van de schilders Pieter Pourbus 
en Henk Helmantel) en Burger's Zoo in 
Arnhem voor een bezoek aan de Bush, 
Ocean, Rimba, Desert en Mangrove. 

Uiteraard houden we ook nog een 
Aspergediner bij Chateau Bleu aan de 
Leidsestraatweg. 

Voor deelname aan de meeste activitei-
ten van de CCB (lunches, diners, koffie 
bijeenkomsten en excursies) moet u lid 
of donateur zijn. Alleen de lezingen (in ‘t 
Benoordenhuis) zijn ook voor anderen 
dan leden en donateurs van de CCB toe-
gankelijk, tegen betaling van € 5. Aan de 
leden en donateurs van de CCB zenden 
wij tweemaandelijks onze Nieuwsbrief 
toe met verdere activiteiten. U kunt de 
nieuwsbrief ook op de website van de 
wijkvereniging lezen. Ga naar: wvbn.nl, 
open die website, klik op het tabblad 
'Wijkvereniging' en klik ten slotte  onder 

'ContactClub Benoordenhout' op het 
tabblad 'Nieuwsbrief'. 

Lidmaatschap of donateurschap 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 ook 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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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

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

Alexander van Ketwich Verschuur

ISBN 9789051799767 

Nieuw verschenen!
Iskenderun

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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Ouderen moeten meer aan krachttraining
doen om minder te vallen

Wandelt u mee?

Veel voorkomende problemen
Bij het ouder worden vertraagt niet al-
leen de stofwisseling, maar neemt ook 
de spiermassa in armen en benen af. 
Lopen en fietsen is nog wel mogelijk. 
Traplopen, opstaan uit een stoel, tillen 
en het sjouwen met boodschappentas-
sen worden een probleem. En de kans 
op vallen gaat fors omhoog. 

Wat kan de oorzaak zijn?
Het verminderen van de kracht in 
armen en benen blijkt zelfs bij senior-
sporters, die regelmatig trainen, voor-
namelijk aan speciale spiervezels te 
liggen. De langzame of rode vezels blij-
ven redelijk in stand, zodat cardiotrai-
ning effectief blijft. De snelle of korte 
vezel in de spierbundel neemt bij ou-
deren het meest af, waardoor men aan 
kracht verliest. 

Fitnessoefeningen niet voldoende
Lopen en fietsen zijn uitstekend om vi-
taal te blijven. De lange, rode spierve-
zels worden in het bijzonder getraind. 
Dit deel van de spierbundel (80%) 
wordt niet voor niets de ‘marathon-
spieren ‘ genoemd. Dit in tegenstelling 
tot de korte, snelle vezels in de spier-

bundel (20%). Deze ‘sprinterspier’ 
neemt zonder speciale training steeds 
verder af ! De kans op vallen neemt toe 
omdat de balans minder snel hersteld 
kan worden bij verlies aan evenwicht.

Wat te doen?
Vroeger werd krachttraining voor seni-
oren afgeraden. De kans op blessures 
was het grootste bezwaar. Deze angst 
was zeker niet irreëel bij training zon-
der begeleiding. Dit inzicht is inmid-
dels herzien.  Men spreekt inmiddels 
niet meer van kracht, maar van het 
herstellen van weerstand. 

Mogelijke oplossing
Ofschoon tijdens de reguliere bijeen-
komsten bij hdm op maandag en 
woensdag ook speciale oefeningen zijn 
te geven om de weerstand te verhogen, 
is dit niet de oplossing. Krachttraining 
met halters is daartoe effectiever, maar 
vereist persoonlijke begeleiding in 
kleine groepen. Te lichte halters heb-
ben geen effect en te zware geven 
spierschade. Bij een eerste peiling om 
mee te doen met een experiment bij 
Fysiofit toonden al twintig personen 
belangstelling.

Proef 
In de zomermaanden wordt in de vesti-
ging van Fysiofit bij hdm op  woens-
dagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur 
een korte cursus ‘krachttraining ’ gege-
ven van vijf  lessen in kleine groepen 
senioren onder deskundige leiding van 
twee fysiotherapeuten. In het centrum 
trainen dan geen andere groepen. De 
eerste les is op 25 juli a.s. en de laatste 
les is op 22 augustus 2018. Het lesgeld 
bedraagt voor de hele cursus € 25,00 
en moet bij het intakegesprek vooruit 
worden betaald. 

Wijtze Bloksma, 
seniorsporter bij hdm

Evita Lokaal gaat in samenwerking met 
Fysiotherapie Devilee & Devilee star-
ten met een wandelgroep. Onder des-
kundige begeleiding van geriatrisch fy-
siotherapeut Neline Buitenhuis wordt 
wekelijks op maandagmiddag een wan-
deling in de omgeving gemaakt. 

De kosten bedragen €15,00 per maand, 
incl. een kopje thee of koffie in Evita 
Lokaal na afloop. Tijd: 15.15- 16.30 uur. 

Om deel te kunnen nemen aan deze 
wandelgroep wordt voorafgaand een fit-
test afgenomen bij de fysiotherapie-
praktijk in Gezondheidscentrum 
Hubertusduin. Deze test kost €45,00 en 
wordt door de meeste verzekeraars ver-
goed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met 
Fysiotherapie Devilee & Devilee
070 3453302 - info@2dfysio.nl

Wandelt u voortaan mee?

 Met de halterbank is een prima start te maken. 
Foto Diana Ortiz
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 
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ALEXANDRA REMPT – MACKAY
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INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL
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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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BIJLES & HUISWERKBEGELEIDING

BIJLES
Heb je moeite met een bepaald vak of een 
bepaald onderwerp?
Nassau kan je helpen in de vorm van één op één bijles.
Vaak zijn een paar bijlessen voldoende om weer op het goede 
spoor te raken.  Je gaat samen met een gespecialiseerde student 
aan de slag om de stof beter te begrijpen. 
In overleg met jou bepalen we wat de beste aanpak is. 

Kosten
Voor leerlingen van de basisschool € 27,50 per uur
Voor leerlingen van het middelbaar onderwijs € 32,50 per uur

Aanmelden en informatie
Nassau Bijles & Huiswerkbegeleiding
Mr. M. Brugman-Tazelaar
Wassenaarseweg 24
2596 CH  Den Haag
Tel: 06 42858040
info@nassau-huiswerkbegeleiding.nl
www.nassau-huiswerkbegeleiding.nl

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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Tips en wetenswaardigheden van 
brandweer, politie en gemeente
Ieder halfjaar worden de coördina-
toren van  Benoordenhout buurtpre-
ventie WhatsAppgroepen op het po-
litiebureau ontvangen voor een 
update. En iedere keer weer leren 
we zaken die we graag u delen.

Brand!
Deze keer nam Mariska Rooijakkers 
van de brandweer ons mee naar de 
do´s and don´ts rond brand.

Preventie
- Brand ontstaat steeds vaker bij het 
opladen van smartphones, tablets, etc. 
Handige tip: leg je smartphone tijdens 
het opladen op een steen of iets van 
metaal. Vooral niet zomaar op een kus-
sen en dan gaan slapen. 

- Een andere moderne bron van brand 
is de droger waar zich stof in de filter 
heeft opgehoopt. Maak de filter van je 
wasdroger regelmatig schoon.

- En de aloude oorzaak roken komt 
ook nog steeds veel voor!

- Evenals de schoorsteenbrand wan-
neer de ketel of de open haard niet ieder 
jaar goed worden schoongemaakt. Voor 
erkende schoonsteenvegers met keur-
merk raadt de brandweer de website 
van de Algemene Schoorsteenvegers 
Patroons Bond, ASPB, http://www.
schoorsteenveger.nl/zoek-schoorsteen-
veger/ aan. 

- En last but not least uit de top 5 van 
brandoorzaken: koken! Zet een kook-
wekker als er een pannetje staat te sud-
deren en je gaat iets anders doen en 
zorg dat je niet kunt worden afgeleid 
als je op hoog vuur gaat bakken of bra-
den. Verhitte olie is brandgevaarlijk. 

Preventie Koolmonoxide
Deze sluipmoordenaar komt nog steeds 
vaak voor. Hang dus een CO-melder – net 
als de rookmelder – hoog, bijvoorbeeld 
tegen het plafond. Plaats de CO-melder 
het liefst in de buurt van de bron: de gei-
ser, de open haard of de ketel. En als er 
toch brand is uitgebroken?

- Houd afstand
- Ga niet de held uithangen
- Houd de straat vrij
- Sluit ramen en deuren (zowel in 
het pand waar de brand is uitgebro-
ken als in de naburige gebouwen)
- Waarschuw de buren
-  Blijf rustig

Criminaliteit in het Benoordenhout
Cor Pronk en onze nieuwe wijkagent 
Hans van der Linde namen ons mee 
langs de nieuwste ontwikkelingen in 
de wereld van criminaliteit en 
preventie.

Stand van Zaken
- Diefstal uit/vanaf auto´s heeft korte 
tijd een vlucht genomen in onze wijk. 
Inmiddels is de trend weer dalend. 

- Jeugdoverlast verplaatst zich regel-
matig. Waarschuw de politie via 112 
als u jeugdoverlast signaleert.

- Ook het Benoordenhout wordt vaker 
geconfronteerd met overlast door ver-
warde personen. Dit is een landelijk 
probleem dat samenhangt met de te-
rugtrekkende overheid. 

Preventie
- Hebt u een bewakingscamera? De po-
litie stelt het zeer op prijs als u hem 
wilt aanmelden op de site van de poli-
tie bij camera in beeld: https://www.
politie.nl/themas/camera-in-beeld.
html?sid=a0f1f88e-e7fd-4bfa-9d10-
6a1f3701d224. Hoewel camera´s op 
uw eigen pand gericht zijn, moeten 
deze ook iets van de omgeving mee-
pakken. Dat kan de politie helpen als er 
bij u in de buurt een misdrijf is 
gepleegd. 

- Heeft u een sleutel die uw auto opent 
zonder dat u op een knop hoeft te 
drukken? Bewaar hem in een metalen 
doosje, anders kan hij ´uitgelezen´ 
worden.

- English travellers: probeer het num-
merbord te noteren of een afspraak 
met ze te maken voor de volgende dag. 
De politie wil vreselijk graag ´in con-
tact´ met ze komen. 

- Ziet u rotzooi op straat of een loslig-
gende tegel: bel 14070 of meldt het via 
de app Buitenbeter. 

Volgende keer: interview met de 
nieuwe wijkagent Hans van der Linde.

Nog geen lid van een 
PreventieWhatsApp? 
Meld u aan via wapp@wvbn.nl. 

Daniella Gidaly
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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

De Ahmadiyya moslim gemeenschap
heet u van harte welkom op de volgende 

open dagen

Speciale programma voor niet-moslims ter gelegenheid
van het einde van de vastenmaand.

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

Zaterdag 16 juni | 16:00 - 18:00.

Iedereen is welkom !

- Zondag 1 juli      | 16:00 - 18:00

- Zondag 29 juli    | 16:00 - 18:00

IED FITR | Einde vastenmaand
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DuurSaam - Deelauto’s in Benoordenhout
Steeds meer mensen delen een auto. 
Dat kan je een hoop geld schelen, als je 
maar enkele duizenden kilometers per 
jaar rijdt. Het stimuleert je om een be-
wuste keuze te maken én is goed voor 
het milieu.

In Benoordenhout is er veel keuze als 
je een auto wilt delen. Je kunt kiezen 
voor een deelauto van aanbieders met 
een eigen wagenpark of een deel privé 
auto via een bemiddelaar.

Deel auto’s in eigendom 
van een bedrijf
Je huurt een deelauto via een bedrijf, en 
met een abonnement kun je de auto’s 
tegen een vergoeding gebruiken. Na 
aanmelding ontvang je een pas of een 
smartphone-app waarmee je de auto’s 
kunt reserveren en openen. Je moet van 
tevoren aangeven hoe laat je de auto op-
haalt en weer terugbrengt. Je betaalt een 
vergoeding per uur én per gereden kilo-
meter. Voorbeeld hiervan is Greenwheels 
(www.greenwheels.com), die 5 auto’s in 
Benoordenhout heeft staan.

Particuliere auto’s delen 
via een deelplatform
Je huurt een deelauto van een particu-
lier, of stelt je eigen auto beschikbaar. 
Dit wordt onderling autodelen (peer-2-
peer car sharing) genoemd. Via een on-
line platform kun je je aanmelden dat 
je je auto wilt verhuren of huren. De ta-
rieven voor het gebruik van een auto 

verschillen per auto. De eigenaren/
aanbieders bepalen zelf de prijs en zijn 
allrisk verzekerd. Voorbeeld hiervan is 
SnappCar (www.snappcar.nl), die 15 
auto’s in de wijk aanbieden, of 
MyWheels (www.mywheels.nl) met nu 
al 2 auto’s in de wijk.

Een eigen autodeelgroep
Je kunt ook zelf met een groep beken-
den je auto delen. De Vereniging voor 
Gedeeld Autogebruik (www.deelauto.
nl) kan helpen bij het opzetten van een 
eigen autodeelgroep zodat meerdere 

personen van één auto gebruik kunt 
maken. Ze assisteren ook met een auto-
deelverzekering, waarbij het is toege-
staan dat anderen je auto gebruiken en 
je eigen no-claim beschermd blijft. Ze 
helpen ook met een parkeervergun-
ning en een voorbeeldcontract.

Wij maken al een tijd gebruik van deel-
auto's, en zijn bijzonder te spreken 
over het gemak en de lage kosten.

Gilbert Ruegg
DuurSaam Benoordenhout
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Londen heeft zijn Hyde Park, Parijs zijn 
Bois de Boulogne, New York Central 
Park en wij hebben het Haagse Bos. 
Central Park is met zijn 341 ha maar 
vier keer groter dan het 85 ha metende 
Haagse Bos. Niet gek als je bedenkt dat 
er meer dan 8 miljoen mensen in New 
York wonen en Den Haag ongeveer 
530.000 inwoners telt. Bovendien heb-
ben wij Clingendael, Oosterbeek, de 
Waalsdorpervlakte en – niet te verge-
ten - het strand onder handbereik. 
Vroeger werd het Haagse Bos ‘de Houte’ 
genoemd. Daaraan danken we de 
namen Benoorden- en Bezuidenhout. 
Voordat ik stil sta bij de betekenis van 
het Haagse Bos voor de vogelwereld 
volgen een paar zinnen over de geschie-
denis van deze belangrijke groene long 
van onze stad. 

Het Haagse Bos
Het bos was vroeger heel wat groter en 
maakte deel uit van een duinbos dat pa-
rallel aan de kust tot aan Haarlem en 
verder reikte. In de 13e eeuw lieten de 
graven van Holland er een jachtslot 
bouwen, het gebouw dat we nu kennen 
als het Binnenhof. Het bos was hun 
jachtterrein. In het deel dat de Koekamp 
heet, werden in 1316 de eerste eiken 
geplant. Het hout van dit vroege pro-
ductiebos werd tot ca. 1650 gebruikt in 
de huizen- en scheepsbouw. In de 
Tachtigjarige oorlog (1568 tot 1648) 
werden de eiken gekapt voor de aanleg 
van verdedigingsschansen tegen aan-
vallen van Spaanse soldaten. 

Natuurbescherming in 1576 
De Tachtigjarige oorlog was een kost-
bare zaak en in 1575 besloten de 
Staten van Holland het Haagse Bos te 
kappen en de grond te verkopen. Dit 
plan leidde tot fel protest o.a. van eige-
naren van de duurdere huizen die door 
deze aantasting van het groen waarde-
vermindering vreesden. Het protest 
leidde tot de ondertekening van de 
Acte van Redemptie op 16 april 1576, 
door Willem van Oranje. In deze akte 
werd vastgelegd dat niemand meer 
bomen mocht kappen en dat het bos 
niet verkocht mocht worden. Het geldt 

als het eerste natuurbeschermings ma-
nifest en speelt tot op heden een rol in 
politieke discussies over plannen voor 
het Haagse Bos. 

Openstelling al vanaf 1613 
Het belang van het Haagse Bos voor de 
jacht nam af. Al in 1613 is het bos open-
gesteld voor publiek. De aanleg van de 
paden zoals we die nu kennen stamt uit 
de 19e eeuw. Koning Willem I liet in 
1821 de eerste vijvers graven en gaf 
tuinarchitect Zocher opdracht om de 
Engelse landschapsstijl door te voeren. 
In 1835 werd de grote vijver aangelegd 
en in 1899 werd Staatsbosbeheer eige-
naar van het bos. In de Tweede 
Wereldoorlog werden vanuit het 
Haagse Bos V1 en V2- raketten richting 
Engeland gelanceerd. De geallieerden 
bombardeerden de lanceerinrichtingen 
regelmatig. Dat ging soms mis met als 
tragisch dieptepunt in maart 1945 het 
bombardement op het Bezuidenhout 
waarbij ca. 500 doden vielen. 

Woningnood en onze wijkvereniging 
Het verdwijnen van veel oude bomen 

was een ramp voor de vogels. Na de oor-
log was door de kap en de bombarde-
menten nog ongeveer 30% van het bos 
over. De woningnood onder de vogels 
was groot. De nieuwe aanplant kwam op 
gang, maar jonge bomen bieden weinig 
nestgelegenheid. Vervangende wonin-
gen waren dan ook dringend gewenst. In 
de naoorlogse jaren werden op initiatief 
van Staatsbosbeheer en wijkvereniging 
Benoordenhout ca. 200 nestkasten op-
gehangen. Maar nestkasten vergen on-
derhoud want anders kraken muizen en 
eekhoorns de vogel woningen. 

De Haagse Vogelbescherming nam eind 
jaren 70 het beheer over. En hier komt 
Frederik Hoogerhoud in beeld. Deze 
prominente vogelbeschermer heeft 
vanaf 1981 alle nestkasten in het 
Haagse Bos onder zijn hoede genomen. 
Hij repareerde ze, maakte ze schoon, 
plaatste nieuwe enz. Maar dat is niet 
alles. Hij heeft vanaf 1981 ook alle 
broedresultaten in kaart gebracht. De 
afgelopen winter ging hij voor de 38ste 
keer met de ladder op stap. Frederik: 
‘Nestkast 104, aan het eind van het 

Buurtvogels
Ons eigen Central Park 

Winterkoning. Foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl
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Philosofenpad, heb ik dit jaar helaas 
moeten afdanken. Hij was in 1982 op-
gehangen en er broedden sindsdien 35 
keer mezen in. De glanskop- of pimpel- 
maar meestal de koolmees’. De resulta-
ten van zijn werk staan in het rapport 
‘Broedvogels Haagse Bos 2016-2017’ 
dat op internet te vinden is. 

‘Broedvogels Haagse Bos 2016-2017’
Het SBB-HVB-rapport bevat veel inven-
tarisatiegegevens. In 2016 /2017 zijn 
maar liefst 496 territoria van 40 soor-
ten vogels vastgesteld. Deze broedge-
vallen zijn op basis van acht inventari-
satierondes nauwkeurig in kaart 
gebracht. Op kaartjes is te zien welke 

soort waar woonde. Een aantal soorten 
wordt beknopt beschreven en fraaie fo-
to’s completeren het geheel. De stand 
van zaken anno nu wordt vergeleken 
met inventarisaties uit 1992 / 1993. 

Eén van de zorgelijke conclusies is dat 
de vogelstand in de laatste 25 jaar met 
maar liefst 19% is teruggelopen. 
Verdwenen als broedvogel zijn de ring-
mus, de fazant, de braamsluiper, de 
spreeuw, de nachtegaal, de groene 
specht en de kleine karekiet. Maar er 
zijn ook lichtpunten: nieuwe broedvo-
gels zijn o.m. de ijsvogel, de buizerd, de 
Turkse tortel, de kleine bonte specht, 
de staartmees, de fitis, de houtsnip en 
de appelvink. Ook de halsbandparkiet 
is met bijna twintig broedgevallen een 
vaste gast geworden. En de meest voor-
komende soort? Dat is het op één na 
kleinste vogeltje van ons land: de win-
terkoning. Met zijn opgewekte zang – 
het kleintje maakt erg veel kabaal - 
vrolijkt hij de grauwe wintermaanden 
op. Zijn bijnamen zijn bijzonder: duim-
pje, mûske en krakkenût heet hij in de 
volksmond. Nog geheimzinniger zijn 
bijnamen als druïdevogel, paternoster-
bolletje of priestervogel. En hoe over-
leeft hij strenge vorst? De slimmerik 
kraakt samen met een paar vriendjes 
een nestkast en daar kruipen ze dicht 
tegen elkaar aan om warm te blijven! 

Foeke Zeilstra

Ijsvogel. Foto Boudewijn Schreiner
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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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Een afspraak met Truus Dekkers, dicht-
bij huis. Ik ben benieuwd om, na het 
lezen van haar interessante boekje, te 
zien en te horen wie Truus echt is. In 
haar appartement word ik tijdens het 
gesprek enigszins afgeleid door het 
mooie beeldhouwwerk om mij heen. 
Uitgevoerd in steen, hout of aardewerk, 
mooie ronde vormen, het materiaal 
laat je spreken. Truus blijkt zelf de 
kunstenaar te zijn! Dit jaar deed zij 
voor het eerst mee met de Open Atelier 
Route.

Truus heeft in haar leven al heel wat 
gedaan. Via de Landbouw Universiteit 
in Wageningen (studie Tuinbouwplanten-
teelt, Economie en Voorlichtings-kunde) 
naar een opleiding in gesprekskunde 
om met al haar ervaringen te beginnen 
als trainer bij het gevangeniswezen. 

In 1991 werd het tijd om zelf een stap 
verder te zetten en begon zij met 
Dekkers Development. Truus is van 
kinds af aan gefascineerd door de te-
genstelling tussen hard en zacht; let-
terlijk en figuurlijk. Het zachte van de 
natuur (haar vader was tuinder en 

haar studie Tuinbouw) en het harde in 
de mens (bijvoorbeeld daadkracht, 
streng, zakelijk of doelgericht). Deze 
termen komen ook voor in het leider-
schapsmodel dat zij ontwikkelde. Via 
jarenlange contacten met HR-managers 
ontvangt zij cliënten. Deze mensen zit-
ten vaak vast in een bepaald stramien. 
Truus gaf het voorbeeld van iemand 
die te snel praat, orders geeft en eigen-
lijk niet naar zijn medewerkers luis-
tert. Zo iemand komt na een aantal ge-
sprekken, een workshop met anderen 
en lichaamsoefeningen helemaal ‘los’. 
Het doel is om zodoende een betere lei-
dinggevende te kunnen zijn. De men-
sen zijn dan ook dankbaar dat het coa-
chingsproject klaar is, zij kunnen 
verder. 

Aangezien Truus in Wageningen heeft 
gestudeerd, is zij ingenieur. Daardoor 
werkt zij veel voor technische bedrij-
ven, zij spreekt immers de taal van de 
techneut. Ook dat is belangrijk voor 
een opdrachtgever, dat er al meteen 
begrepen wordt welke moeilijke tech-
nische aspecten er bij het leidinggeven 
komen kijken. 

Nog wat mooie informatie uit het 
boekje. Bijvoorbeeld het hoofdstuk 
Aansturen van je medewerkers in een 
gesprek, hoe vind je de juiste nuance. 
Deze tekst wordt gevolgd met vragen, 
oefeningen en later tips. Bij het losla-
ten van spanning hoort ook het oprui-
men van je kantoor. Overgave, in de 
vorm van niet meer de strijd aangaan 
met je medewerkers, kun je oefenen 
door bijvoorbeeld een ademhalingsoe-
fening te doen. 

Er staat nog veel meer in dit boekje. 
Een gids om altijd bij je te hebben, als 
leidinggevende. Het geeft je inzichten 
en helpt je om als een goed mens 
samen te werken met je medewerkers. 

Willemien de Vlieger-Moll

‘In 6 stappen succesvol coachend leidinggeven’, 
schakelen tussen harde en zachte kwaliteiten.
Dekkers Development, Truus Dekkers, 2015, 
Saam Uitgeverij, ISBN: 9789 4922 61038, € 
19,95. Onder andere te koop bij Boekhandel 
Couvée-Benoordenhaeghe. 

Unieke groenprojecten in 
de stad in beeld
Hoewel we in het Benoordenhout be-
voorrecht zijn als het om groen gaat, is 
dat lang niet overal zo. Naar verwach-
ting zal tegen 2050 ongeveer 75% van 
de wereldbevolking in steden leven. 
Dat betekent uitzicht op beton, uitdij-
ende voorsteden en mensen die steeds 
dichter op elkaar wonen. De behoefte 
aan groen is groter dan ooit. 

In het boek De Groene Stad beschrijft 
Anna Yudina honderd groenprojecten – 
sommige al helemaal aangelegd, andere 
nog in de planningsfase – in steden over 
de hele wereld. Het boek biedt inspira-
tie voor vernieuwende toepassingen 
van groen op nieuwe en van al be-
staande gebouwen, met aandacht voor 
lichtgewicht systemen om planten op 

verticale oppervlaktes te laten groeien, 
voor ‘boomhuizen’ ter grootte van een 
heel stadsblok en nog veel meer. De 
Groene Stad belicht de steeds inventie-
vere ideeën van architecten en desig-
ners om de natuur in ons stadsleven de 
rol te geven die het verdient. Het is dé 
manier om onze steden langzaam maar 
zeker groener te maken. 

In Nederland spant stichting De Groene 
Stad zich in om de vergroening van 
onze steden te stimuleren. Zie www.
degroenestad.nl voor meer informatie 
en actuele ontwikkelingen in ons land.  

Foeke Zeilstra

‘De Groene Stad’ van Anna Yudina verscheen op 
29 mei  2018  bij uitgeverij Terra, het telt 256 
pagina’s en bevat veel fraaie kleurenfoto’s. 

Boeken
In 6 stappen succesvol coachend leidinggeven

De Groene Stad
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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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Een jaar geleden vierden wij het veer-
tigjarig bestaan van de Wijkvereniging 
Benoordenhout. In de lustrumuitgave 
van het Wijkblad verscheen een artikel 
van Marcel Teunissen; hij schreef in 
opdracht een mooi en informerend ar-
tikel over de woonhotels. Marcel 
Teunissen is architectuurhistoricus en 
dé man op het gebied van de Nieuwe 
Haagse School. 

Deze woonhotels, wonen als in een 
hotel, werden met alle luxe die men 
maar wenste, tussen 1920 en 1934, 
vooral in het Benoordenhout gebouwd. 
De eerste was Boschzicht (Benoorden-
houtseweg), de laatste en tevens de 
grootste is Duinwyck (van Alkemade-
laan). De woonhotels werden gebouwd 
naar de stijlideeën van de Nieuwe 
Haagse School; horizontale vlakken, 
versieringen met behulp van baksteen 
en beton, veel glas-in-lood, lucht-
schachten, monumentale trappartijen, 
beeldhouwwerk in zwarte steen en 
aardewerken versieringen in de gevel. 

Het boek is verschenen als onderdeel 
van de manifestatie Nieuwe Haagse 
School na 100 jaar. De bijbehorende 
website nieuwehaagseschool.nl toont  
een agenda, wandelingen en meer. 

Willemien de Vlieger-Moll

De Nieuwe Haagse School, de toekomst van het 
verleden, Marcel Teunissen. Nai010 uitgevers, 
Rotterdam, ISBN: 978 94 6208 450 6, 2018, € 29,95

De Nieuwe Haagse School

foto's 070fotograaf.nl
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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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Floris Arntzeniusplein
Toen de journalist Dolf Welling in 1992 
een boek schreef over Floris Arntzenius 
(1864-1925) constateerde hij met spijt 
dat er nooit een straat naar de kunste-
naar is vernoemd. Toen hem was ge-
vraagd naar zijn kunstrichting, had 
Arntzenius zelf ooit geantwoord: 
‘Volgens dezen tijd niet de goede.’ Ruim 
veertig jaar na zijn overlijden werd zijn 
werk met een grote tentoonstelling her-
ontdekt. Dat was mede te danken aan 
zijn actieve nazaten die zijn kunst nala-
tenschap onder de aandacht brachten.

In 2000 werden in het achterste ge-
deelte van het Uilennest – achter de 
voormalige Julianakazerne aan de 
Thérèse Schwartzestraat – een verzor-
gingstehuis en woningen gebouwd. 
Daardoor ontstond een nieuw plein dat 
de naam Floris Arntzeniusplein kreeg.

Geboren in Soerabaja kwam Arntzenius 
in 1875 naar Amsterdam, was er van 
1883 tot 1888 leerling aan de 
Rijksakademie, waarna een jaar in 
Antwerpen volgde en twee jaar onder 
kunstenaars in Amsterdam. In 1892 
verhuisde hij naar Den Haag waar hij 
tot het einde van zijn leven woonde. 
Enerzijds maakte hij, geïnspireerd 
door 17e-eeuwse schilders, portretten 
en stillevens. Anderzijds waren er zijn 
gematigd impressionistische stadstafe-
relen en gezichten van de kleine ha-
vens die hij aandeed tijdens studierei-
zen door Nederland. 

Hij is soms ten onrechte beschouwd als 
een tweede generatie Haagse School-
schilder. Niets is minder waar. Hij be-
wonderde hen, kende hen van Pulchri 
Studio en was een goede vriend van 
zijn oudere overbuurman Willem 
Maris. Veeleer hoorde Arntzenius, door 
zijn onderwerpkeuze en zijn manier 
van schilderen, tot de Amsterdamse 
School. Hij gaf graag stadsgewoel weer 
zoals Breitner en Isaac Israels dit 
deden, maar dan met wat minder hef-
tige beweging. Dat is het duidelijkst te 
zien aan zijn meest bekende en ge-
waardeerde soort voorstellingen: zijn 
‘straatjes’. In die werken keek hij dan 
bijna recht een Haagse winkelstraat in 
en legde er voorbijgangers vast met 

aan weerszijden een hoge rij gevels. 
Meestal gaat het om de Spuistraat, 
maar soms ook de Venestraat en 
Vlamingstraat. Daar lopen dan de fla-
neurs, winkelenden en werkende be-
volking door elkaar. Maar – anders dan 
bij de Amsterdammers: er heerst orde. 
Rechts loopt men van de beschouwer 
weg en links naar hem toe. Men heeft 
deze voorstellingen daarom wel willen 
zien in een sociaal-moreel perspectief. 
Het asfalt, toen een noviteit, blinkt 
vaak na van het pas gevallen regenwa-
ter. De wijze waarop Arntzenius zijn 
straatjes waarnam is ook Haags te noe-
men. Hij werkte niet graag op straat, 
terwijl hij omringd werd door nieuws-
gierige toeschouwers. Volgens eigen 
zeggen ging hij dan ‘eens rondsnuffe-
len of ’k niet een raam kan huren’, en 
werkte vervolgens binnen. Die handel-
wijze is tekenend voor de schilder als 
telg van een gegoede familie. Zijn fi-
nanciën lijken nooit een groot pro-
bleem geweest; zelfs al vroeg in zijn 
loopbaan kon hij antieke voorwerpen 

verzamelen. Arntzenius miste de nood-
zaak zichzelf voor telkens nieuwe uit-
dagingen te stellen. Zijn werk heeft, 
nadat het een bepaald hoog niveau had 
bereikt, weinig avontuur of vernieu-
wing doorgemaakt. Er is later één be-
langrijk nieuw thema bij gekomen: zijn 
strandgezichten. 

In het antiek dat Arntzenius verza-
melde, waardeerde hij het mooie am-
bachtelijke handwerk en die kwaliteit 
wilde hij ook als schilder leveren. 
Critici hebben dat vaak erkend, op 
Plasschaert na die bijna altijd negatief 
over hem schreef. Dat had echter, aldus 
een dochter van de schilder, een an-
dere oorzaak. Bij een bezoek ter voor-
bereiding van een artikel zou de kunst-
criticus gezegd hebben: ‘Zet dat ene 
dingetje maar voor me bij de voordeur.’ 
Maar dat spel wilde Arntzenius niet 
meespelen. Slechte recensies waren 
voor hem het gevolg.

Robert-Jan te Rijdt

Floris Arntzenius, Spuistraat, aquarel en gouache, 26 x 18,5 cm. Particuliere collectie
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International Corner
Introducing Rachel Hamer
Rachel Hamer is one of the new mem-
bers of the Expat Committee.  To learn 
more about her I sent her several 
questions.

Tell us about yourself.  Where did you 
grow up?  Education? Languages?
I grew up in Wassenaar (next to The 
Hague) and went to school there. 
Interestingly enough only my primary 
school still exists – de Kievietschool.  
Both my high schools – Karel Doorman 
became integrated with Rijnlands 
Lyceum and the Nederlands Lyceum, 
located then in  Benoordenhout, closed 
its doors and became the International 
School of The Hague.  I was always 
strong in languages and speak English, 
German and French fluently with Dutch 
as my mother tongue.

What countries have you lived in?
Belgium, France, Switzerland, Germany 
and Dubai.

What kind of work have you been 
doing in these various countries?
I obtained a Bachelors in Hotel 
Management at the Hotel School in 
Switzerland, so I started my career in 
the hotel industry.  One naturally meets 
many different people in this field and 
through that roll into many different 
companies.  Ultimately, I have made a 
career specializing in Association 
Management, which is consultancy for 
non-profit professional associations.  
These are mainly US organizations who 
want to expand in the EMEA region.

Why did you chose to move to Benoor-
denhout?
Benoordenhout is where my family is, 
and as a child I remember my mum 
doing her grocery shopping on the Van 
Hoytemastraat, so it is a very familiar 
to me.  I love where I live, it is green, 
yet so close to everything.

What is your favorite thing to do in 
your free time?  Hobbies?  
I love going into town and exploring 
the small shops, with my favorite being 
the shops selling organic beauty pro-

ducts and perfumes.  I also enjoy cy-
cling in the dunes of Meijendel or visi-
ting the local towns around The Hague.

Favorite Holiday?
I love skiing so being in the mountains 
is my favorite, but I also can’t do wit-
hout the sea being near me.  Guess 
both are my favorite.

Thanks Rachel and welcome
to our team!

Letter from 
America
As an American living in the 
Netherlands since the mid-60’s, I have 
naturally returned often to the USA for 
a holiday or family visit.  Especially 
now that two of my sons are more or 
less permanently living in the USA, I 
am there more often.  And every time I 
visit – just as now – I am asked to bring 
several ‘typically’ Dutch items — and 
this made me stop and ponder why 
they are so popular.  Why was it that 
Dutch people away from Holland yearn 
for the things they had as children?

It was first my two grandsons living in 
Maryland, who asked for hagelslag, but 
each one wanted a different type and 
told me quickly that we can't buy it in 
the USA, because it is too expensive 
and only used for cake decorating.

This made me curious as to why it was 
such a Dutch phenomenon.  I investiga-
ted and discovered that Dutch hagel-
slag as we know it is produced in the 
Netherlands and sold only in Belgium, 
Indonesia and Surinam. In other words, 
three places with close connections to 
the Netherlands.  Its original version 
was discovered and developed in 1919 
by Mr. B. E. Dieperink, who was then 
director of the licorice and candy fac-
tory, Venco.  One afternoon during a 
hailstorm, he noticed that during the 
process of making anise favored lico-
rice the fragile, white grains remained 
unused. Thus the first hagelslag was 
created, but with anise flavor. 

To be called chocolate hagelslag, it 
must contain 32 % cocoa; otherwise 
the product is cocoa fantasy and has 
more sugar and doesn’t melt as well on 
toast in the morning! According to the 
website, Things Dutch People Like, the 
Dutch consume fourteen million kilo’s 
each year.

The second most popular thing that I 
bring is ‘stroopwafels’, but I have disco-
vered it is fast becoming an American 
product as well.  After some research, I 
discovered that these cookies were 
first produced in Gouda during the late 
18th century; although some sources 
said that the Vikings were fed stroop-
wafel fuel. It has become so popular 
that there is even a book written by 
Lineke Eerdmans and Ultike Schimdt 
entitled: The Wonderful World of the 
Stroopwafel — the famous Dutch coo-
kie that sticks.  (Available on Bol.com.)

Many readers have probably been to 
Gouda and seen the old Town Hall in 
the center, which is renowned for the 
lighting of a Christmas tree each 
December.  But in 2012, the municipa-
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lity built a new town hall with a design 
that resembles a stroopwafel.  Although 
small-size stroopwafels are sold, the 
larger variety is the most popular, be-
cause one can put it over a hot drink, 
so that the caramel filling melts a bit. 

Believe it or not, the United airlines is 
actually distributing stroopwafels on 

their flights.  I  found an article  this 
month announcing that it would also 
be sold all over the States by Daelmans.

And speaking of Gouda, I have to talk 
about this city’s famous cheese.  My 
son usually asks for Rotterdamse oude 
kaas, but on this visit, I decided to ex-
periment with his taste buds and I 

purchased another Gouda variety of 
old cheese.  He found it quite tasteful, 
but it led me to research how 
Rotterdam old cheese came about.  It is 
actually quite an amusing tale, as it 
shows the age-old rivalry between 
Amsterdam and Rotterdam.  
Apparently an Amsterdam old cheese 
was already being produced by a 
Westland company and not to lag be-
hind, some Rotterdammers, while wat-
ching a football game, decided they 
needed their own cheese. Hence — old 
Rotterdam! 

Gouda cheese - by the way - is a protec-
ted name.  In 2012  the European Union 
declared that a cheese using the name 
‘Gouda Holland’  must be cheese that is 
produced in Holland with Dutch cow 
milk.

Of course I could go on and mention 
other great delicacies of Holland, such 
as licorice  (drop), but here a few facts.  
Licorice consumption is Holland is the 
highest in the world with four pounds 
being eaten per person per year! And 
as we all know it comes in all sorts – 
sweet to salty, hard to soft, small to 
large chewy coins. To sample all varie-
ties, go to the Oud-Hollandsch 
Snoepwinkeltje in the Jordaan neigh-
borhood in Amsterdam.

And one of my favorite Dutch snack 
foods is a croquet (kroket), coming 
from the French word croquer, which 
means to crunch.  Only in Holland does 
McDonald’s have a McKroket on its 
menu and I am told now a McFlurry 
Stroopwafel. 

Don't forget to enjoy all the other 
Dutch delicacies while living here and 
upon returning home check out the va-
rious websites where one can order 
Dutch food!

Georgia Regnault

Come to the Picnic
To Celebrate American 

Independence Day
Sunday, July 1 from 14:00-18:00 - ABF Fields in Wassenaar

Bring your own picnic or Enjoy something from the barbeque.

Music, Children's Games, Softball

More Information: Georgia Regnault - Regnaultsmith@casema.nl
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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  
070–205 56 34/06-23 26 32 46 
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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Nu het clubhuis van golfclub Duinzicht 
naar het noorden is opgeschoven, 
mogen we het landgoed Duindigt bijna 
tot het Benoordenhout rekenen. Het 
heeft namelijk een zeer belangrijke rol 
in de sportgeschiedenis van Den Haag 
gespeeld. 

Dit grondgebied was vanaf 1822 in het 
bezit van de familie Jochems. Walter 
Joachim Jochems (1877 – 1947) was 
van jongs af aan gek op paarden en 
schieten. In Amerika zou hij op buffels 
gejaagd hebben en in de show van 
Buffalo Bill vertolkte hij de hoofdrol. 
Het kwam hem goed uit dat zijn buur-
man Arnoud baron van Brienen van de 
Groote Lindt in 1882 een succesvolle 
en fraaie renbaan op Clingendael had 
laten aanleggen. Hij ging een renstal 
houden en was zo vaak als mogelijk 
met één van zijn paarden aanwezig op 
de renbaan van Clingendael. Maar dat 
ging Jochems niet ver genoeg, want het 
liefst zat hij op zijn paard als jockey in 
een fraai dwarsgestreept shirt met een 
stevige valhelm op zijn smalle hoofd. 

Toen de renbaan van Clingendael plaats 
moest maken voor de spoorlijn van 
Scheveningen naar Rotterdam – nu de 
Landscheidingsweg – werd aan Jochems 
gevraagd of hij een nieuwe renbaan 
wilde aanleggen. Duindigt leek daarvoor 
de meest geschikte locatie. En zo ge-
schiedde. De renbaan werd in 1906 fees-
telijk in gebruik genomen. De grootste 
attractie van zo’n renbaan bestaat uit 
het wedden op de paarden en het favo-
riete paard naar de winst toe te schreeu-
wen. Het zat Jochems dan ook niet lek-
ker dat de overheid in 1911 de 
totalisator verbood. Als gevolg van deze 
maatregel liep het bezoek aan Duindigt 
zodanig achteruit dat Jochems zelfs er-
over dacht de baan af te breken. Gelukkig 
kreeg hij wel toestemming om voetbal-
velden aan te laten leggen. Tegenover 
Duindigt, op het terrein Duinhorst, ver-
huurde hij deze vanaf 1937 aan Postalia.

Zijn zoon Herbert (1912 – 1975) nam 
na de oorlog de leiding van het land-
goed over. Tijdens zijn studie in Leiden 

had hij ruim de tijd voor het lange af-
standslopen genomen. Al vóór de oor-
log was hij lid geworden van de atle-
tiekvereniging De Trekvogels, waar hij 
later voorzitter van zou worden. In die 
tijd had die club de beste lopers van 
Nederland in zijn gelederen. Ooit werd 
Jochems derde bij het Nederlands kam-
pioenschap veldlopen voor studenten. 
Hij was een groot bewonderaar van 
veldloper Slijkhuis.

Jochems ontwikkelde vervolgens plan-
nen om het complex Duinhorst uit te 
breiden met een fraaie sintelbaan voor 
zijn club De Trekvogels en strakke voet-
balvelden voor de SVV Scheveningen 
die op de velden aan de overkant van 
de Buurtweg speelde. Op 5 juli 1952 
trapten de Scheveningers de eerste bal 
op Duinhorst. 

De KNVB was in die tijd mordicus tegen 
beroepsvoetbal. Jochems en Slijkhuis 
daarentegen zagen commerciële moge-
lijkheden. De demonstratiewedstrijd, 
waarin Nederlandse profs die in het 
buitenland speelden,  vond in de zomer 
van 1953 op Duinhorst plaats. Slijkhuis 
had goede contacten in de sportwereld 
waardoor twee aardige teams werden 
samengesteld. Diverse sterren werden 

gecontracteerd, zoals Bertus de Harder, 
Frans de Munck, Faas Wilkes en Theo 
Timmermans. Drieduizend man be-
volkten de tribunes. 

Het was nu duidelijk dat betaald voet-
bal toekomst had. De ontwikkelingen 
kwamen in een stroomversnelling. Tot 
grote woede van de KNVB werd een 
concurrerende bond opgericht: de 
Betaald Voetbal Bond Nederland. Een 
tiental nieuwe profclubs werd opge-
richt, waaronder Den Haag ’54. Maar 
waar moesten die nieuwe clubs spe-
len? De KNVB dreigde met zware straf-
fen en de gemeente Den Haag verbood 
betaald voetbal binnen de gemeente-
grenzen... Maar Duinhorst lag in 
Wassenaar en voilà: De Haag had een 
profclub met een eigen terrein. De eer-
ste profcompetitie ging van start.

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  XVIII

Camping Duinhorst
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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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Wie binnen het Benoordenhout de 
hoogte in wil gaan, kan de op dertig 
meter boven NAP gelegen Bloedberg in 
het Sint Hubertuspark trotseren. Even 
verderop bieden ook de duinen van 
Meijendel mogelijkheden voor liefheb-
bers van heuveltjes. Maar wie ‘duizen-
ders’ wil bestijgen, moet zijn heil bui-
ten de stads- en landsgrenzen zoeken. 
Frederike Bloemers deed het meer dan 
eens – en brak daarbij zelfs het record 
‘Nederlands hoogste vrouw ooit’. Nog 
steeds is deze Benoordenhoutse een 
buitenmens en alpiniste pur sang. ‘Het 
gevoel dat ik ervaar bij klimmen, is on-
beschrijflijk mooi.’

Frederike Bloemers (63) woonde in 
achtereenvolgens haar geboortestad 
Den Haag, Haarlem, de VS en in Utrecht, 
waar ze haar studie staatsrecht combi-
neerde met een actief sociaal én spor-
tief programma. ‘In feite draaide mijn 
leven in die tijd al om de bergen. 
Vrijwel ieder weekend ging ik naar de 
Ardennen. Klimmuren bestonden toen 
nog niet.’

Bij de Belgische rotspartijen bleef 
het niet. Sterker, Bloemers zocht 
steeds meer de uitdaging op. Ook in 
ijsklimmen, waaronder in Peru , op 
de Mont Blanc en de Putha Hiunchuli 
(7.219  meter) in Nepal, raakte zij 
bedreven. ‘Bij die laatste expeditie in 
1982 bleek ik het record van 
‘Nederlands hoogste vrouw’ te heb-
ben verbroken. Stomverbaasd was ik. 
Ik wist niet eens dat het bestond.’ 

Als één van haar – letterlijke én figuur-
lijke – hoogtepunten ziet Bloemers de 
expeditie die ze op de kop af dertig jaar 
geleden maakte met een groep van zes 
vrouwen: de eerste Nederlandse vrou-
wenexpeditie ooit. Met Bloemers als 
expeditieleider bedwong het zestal de 
Nepalese Chamlang (7.260 meter) – 
een verre van ongevaarlijke onderne-
ming met volop lawinegevaar, ijzige 
kou en pittige hellingen. ‘In die tijd 
werkte ik bij Rijkswaterstaat en had re-
gelmatig contact met de toenmalige 
minister Neelie Kroes. Zij stuurde ons 

een persoonlijk telegram met haar feli-
citaties naar Kathmandu.’ 

‘Juist het extreme afzien, het trotseren 
van de elementen, de enorme afhanke-
lijkheid van elkaar en het leven in de 
wildernis maken deze avonturen voor 
mij zo onvergetelijk. Het klimmen met 
alleen vrouwen heeft mij bovendien 
meer zelfvertrouwen gegeven. Het is 
iets subtiels dat nauwelijks in woorden 
te vatten is en te maken heeft met de 
fysiologische en hormonale verschillen 
tussen seksen.’ Het zestal gaat nog elk 
lustrumjaar op pad, de bergen in. Het is 
één van de vele hechte vriendschappen 
die het alpinisme Bloemers heeft 
opgeleverd. 

Naast haar werkende leven, met  mili-
eurecht,  natuur en politiek gevoelige 
onderwerpen als rode draad, bouwde 
Bloemers een gezin op. Samen met 
haar man en twee kinderen woonde zij 
jarenlang in Arnhem. Van stilzitten was 
voor Bloemers allerminst sprake. Haar 
vijftigste verjaardag vierde ze op de 
top van de 8.201 meter hoge Cho Oyu – 
nog steeds even fit en sterk als in haar 
twintigerjaren. Dat alpinisme ook le-
vens kosten, weet ook Bloemers. 
‘Meerdere vrienden zijn omgekomen.  
Onder andere Ronald Naar overleefde 
een expeditie op de Cho Oyu niet. Toch 
heb ik altijd een rotsvast vertrouwen 
gehad in mijn klimmaatjes en mijzelf, 
al zijn sommige risico’s niet uit te 
sluiten.’ 

Afgelopen jaar behaalde Bloemers haar 
diploma tot bergwandelinstructeur en 
nu begeleidt zij professioneel bergwan-
deltochten in Zwitserland en Frankrijk. 
‘Ik vind het een voorrecht om mensen 
mee de bergen in te nemen en mijn 
kennis over de Alpennatuur te delen.’ 
Stiekem heeft Bloemers ook nog een 
persoonlijke ambitie: het beklimmen 
van de Matterhorn. ‘Het Benoordenhout 
biedt een fantastische uitvalsbasis om 
de natuur in te gaan, maar niets haalt 
het bij de schoonheid van de opgaande 
zon boven de wolken, het in de kou zon-
der eten en drinken een nacht door-
brengen en bovenal het samen door-
staan en beleven van bergexpedities.’ 
Bloemers’  twinkelende ogen verraden 
dat ‘Expeditie Matterhorn’ slechts een 
kwestie van tijd is…

Emilie Maclaine Pont

Interview
Frederike Bloemers
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Op zaterdag 8 juli organiseert Maison 
Gaspard de Coligny aan de Theo Mann-
Bouwmeesterlaan 10 een Familie 
Burendag. Bewoners, familie van de 
bewoners én alle buren van het Maison, 
dus de wijkbewoners, zijn van harte 
welkom. Tussen 13.00 en 16.00 uur 
worden er allerlei activiteiten georga-
niseerd; er is een optreden van Bart 
van Loon, u kunt een fotoshoot laten 
maken bij de familiefotograaf en kinde-

ren kunnen zich laten schminken en 
zich uitleven op het springkussen. Bij 
de loterij maakt u kans op leuke prij-
zen. De entree en de meeste activitei-
ten voor de dag zijn gratis. 

Maison Gaspard de Coligny is een huis 
waar zorg wordt geboden aan de men-
sen die bij ons wonen. Het is ook moge-
lijk om voor een kortere periode te ver-
blijven en te kunnen herstellen na een 
ziekte of ziekenhuisopname. 

Vanaf juli 2018 gaan wij ons nog meer 
inzetten voor de wijkbewoners. U bent 
dan ook welkom in ons restaurant; 
voor een kopje koffie, lunch of een 
warme maaltijd. Dat kan dan buiten 
ons op heerlijke terras in de tuin. Ook 

kunt u deelnemen aan diverse activitei-
ten, zoals lezingen, een gesprekskring 
over filosofie en creatieve activiteiten. 

Wilt u meer weten over onze plannen 
en activiteiten? U bent van harte wel-
kom om (nader) kennis te komen 
maken tijdens de Familie Burendag op 
8 juli aanstaande. 

Natascha van Eijck, 
leidinggevende Cliëntzorg, 
Maison Gaspard de Coligny

Zorg in de wijk
Komt u ook naar de Familie Burendag in 
Maison Gaspard de Coligny?

Zondag 8 juli 2018  

Familie & buren  

middag Gaspard 
Van 13.00 uur tot 16.00 uur 

Kom gezellig met uw familie naar 
Gaspard. Er komt een fotograaf om 
familiefoto’s te maken. Voor de lief-

hebbers, is er een luchtkussen en 
kunt u geschminkt worden. We heb-
ben ijs van Luciano en suikerspinnen, 
gezellige kraampjes met verkoop van 

o.a. sieraden,  ice cappuccino  en 
wenskaarten (door onze bewoners 

zelf gemaakt). Ook is er aan de mu-
ziek gedacht en om 15.30 uur hou-
den we een loterij met leuke prijzen.  

Alle bewoners, familieleden, kleinkinderen, achterklein-kinderen en wijkbewoners van Gaspard zijn van harte welkom! 

Om 17.00 uur start het diner voor de bewoners. Wilt u een hapje 
mee eten, kunt u zich minimaal 3 dagen van te voren opgeven bij 

onze restaurantmedewerkers persoonlijk of via onze email:  
Restaurant_Gaspard@saffiergroep.nl 
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Levendige atelierroute. Uitbundig en 
ingetogen, kleurrijk en wit, concreet en 
abstract, schilder-, beeldhouw-, glas-
kunst en andere technieken. Het was er 
allemaal. Er werd naar gekeken en er 
werd soms ook verkocht. En dat on-
danks hoge zomertemperaturen met 
regenbuien tussendoor. Kortom, de 
atelierroute was ook dit jaar weer een 
groot succes voor kunstenaars en 
bezoekers. 

foto's 070fotograaf.nl

Open Atelier 
Route 2018
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2015  VCA***2008/5.1
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27 juni - 10.45 uur
Koffieconcert klassiek - Theaterwinkel

7 juli 14.00 uur
200 jaar Scheveningen, lezing Jeanne Caminada - Theaterwinkel

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 

Fredy E. Wubben werd in Den Haag 
opgeleid tot beeldhouwer/schilder aan 
de Vrije Academie en de Koninklijke 
Academie. Het ruimtelijk werken werd 
haar passie. Monumentale sculpturen 
van haar zijn geplaatst o.a. in Amster-
dam-Zuid-Oost ,  Den Haag, Leiden, 
Leidschendam, Wormerland, Wognum, 
Rotterdam en Delft. En haar werken 
zijn ook opgenomen in diverse particu-
liere  en museale collecties. 

In 1994 plaatste zij in Wognum een lijn 
van roestvrijstaal van het land naar het 
water, waar drie druppels aanhangen 
van 30 cm doorsnede, De druppels 
werden in glas gemaakt. De symboliek 
was drie gemeenten onder een dak. 
Dat was de eerste kennismaking met 
glas in haar beelden. Er volgende een 
groot aantal sculpturen in geblazen en 
gegoten glas, vaak gecombineerd met 
brons, aluminium of roestvrijstaal.

De inspiratiebron in de kleinere wer-
ken is de voortplanting, celdeling, groei. 

Fredy werkt in Amsterdam, in Tsjechië  
en in Spanje met glasblazers.

fredywubben.nl
koningsglazen.nl 
info@fredywubben.nl

Arcadië
Je vindt Arcadië overal. Er zijn niet al-
leen maar lieflijke landschappen ver 
weg in de vrije natuur, maar ook in de 
stad, in het dagelijks leven om je heen. 
Water fascineert mij. De bijzondere 

weerspiegelingen die een wereld laten 
zien die bestaat en tegelijkertijd ook 
niet. Via de reflectie in water kijk je an-
ders naar de werkelijkheid. Vormen 
vloeien in elkaar over, kleuren worden 
gebonden, het blauw van de lucht lijkt 
nóg blauwer. De strakke lijnen van de 
stad worden organisch en er ontstaat 
een Urban Landscape.

In weerspiegeling wordt alles mooier: 
door het veranderde perspectief wor-
den de bomen groter, de strakke blik-
kerige vormen van auto’s worden orga-
nischer en bedekt door een laag 
bladeren die op lijkt te waaien, een 
doorsnee huis midden in de stad, ver-
andert in een geheimzinnig pand in 
een verlaten landschap.

Veel foto’s zijn rechtstreeks afgedrukt 
op aluminium. De spiegelende onder-
grond van het aluminium verandert 
onder invloed van de lichtval en dit 
versterkt het idee dat je naar een weer-
spiegeling in water kijkt.

Meer informatie - marliesvanboekel.nl

Podiumkunst 

Pulchri in Bronovo

1 juli - 15.30 uur
Wieteke van Dort

houdt een koempoelan

Voor kaarten en 
meer informatie:

 
Muzee Scheveningen, 

Neptunusstraat 90 - 92
muzeescheveningen.nl

Portret Marlies van Boekel

Fredy Wubben - Ophelia Ovaal 2
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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

Het is bijna zover...
Vol vertrouwen naar de brugklas!

Stel je eigen brugklastraining samen: 
onze workshops starten eind augustus

Meer informatie en aanmelden? 
afterscool.nl/brugklastraining

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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Eind mei  werd gevierd dat  de 
Muziekacademie Den Haag vijf jaar be-
staat. In 2013 vormde Maria Lewanski 
een groep van docenten om zich heen 
en ging heel voortvarend te werk. In 
het Berlagegebouw werd ruimte ge-
huurd om de docenten leslokalen te 
kunnen geven, Maria haalde overal 
vandaan stoelen, tafels, pianokrukken 
of muziekinstrumenten bij elkaar. 
Regelmatig zijn in de grote zaal con-
certuitvoeringen, er hangt kunst aan 
de muren. Vrijwilligers zorgen dat 
alles in goede banen loopt. Inmiddels 
heeft de Muziekacademie meer dan 
1200 leerlingen. Petje af voor Maria 
Lewanski, die met veel doorzettings-
vermogen een bloeiende muziekschool 
op heeft gezet.

De Stichting Vrienden van de Muziek-
academie bood ter ere van het lustrum 
een aantal pianokrukken aan. 

Eerste lustrum van de Muziekacademie Den Haag

Oud-wethouder Joris Wijsmuller steekt de loftrompet over Maria Lewanski. Foto Richard Braakenburg
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Er wordt gebouwd…
Het Poortgebouw aan de Bronovolaan
Dit gebouw staat op de hoek van de 
Bronovolaan en Van Hogenhoucklaan. 
Er is helemaal geen poort te bekennen, 
de naam komt van P&O (Personeel en 
Organisatie), een afdeling van zieken-
huis Bronovo. 

Via een openbare inschrijving heeft 
AmerHill BV het Poortgebouw kunnen 
kopen. Het huidige gebouw zal worden 
afgebroken en op deze plek komt een 
gebouw van 5900 m2 met vijf bouwla-
gen, eronder een parkeergarage. Op de 
begane grond worden achttien zorgap-
partementen gebouwd. Daarboven zijn 
32 koopappartementen gepland. Het 
bakstenen gebouw, in de bouwstijl 
Nieuwe Haagse School, krijgt bovenop 
een iets inspringende laag met 
penthouses. 

Er bestaat zoiets als het PUK: Plan 
Uitwerkings Kader. Dit wordt door de 
gemeenteraad vastgesteld. In deze PUK 
hoort de eis van sociale woningen. 
AmerHill wenst het programma van so-
ciale woningen uit te ruilen voor zorg-
appartementen. AmerHill BV, de koper, 
heeft PBV architecten de opdracht ge-
geven het gebouw te ontwerpen. De 
Claris-zorggroep neemt de zorgappar-
tementen onder haar beheer. De start 
van de verkoop is naar verwachting 
september aanstaande waarbij Frisia 
Makelaars de verkoop zal gaan 
begeleiden. 

Het aanvragen van vergunningen 
neemt de nodige tijd. Er is een bestem-
mingswijziging nodig; van maatschap-
pelijk naar wonen. Eind van dit jaar zal 
naar verwachting de vergunning wor-
den afgegeven en de sloop kunnen be-
ginnen. Tot die tijd wonen mensen an-
tikraak. De gymzaal is op slot en wordt 
niet gebruikt, naar de wens van de om-
wonenden. Medio 2018 zal de verkoop 
een aanvang nemen. 

Meer informatie vindt u op 
hetpoortgebouw.nl

Richard Kaagman, 
AmerHill BV Poortgebouw impressie
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IN TOUW
VOOR DE TOERIST

TWEEHONDERD JAAR WERKEN IN DE BADPLAATS

12 MEI ~ 9 SEPT 
2018 

muzeescheveningen.nl
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TENTOONSTELLING
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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

Outdoor training@Clingendael

Certified Trainer
simonversloot.com

info@simonversloot.com

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.

Modieuze uitdaging?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerkster 
voor 2  dagen in de week in exclusieve modezaak

 
info@woudtdamesmode.nl

Kleinschalige bergtochten 
komende (na)zomer!

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

of Tessin! Meerdaagse huttentochten en dagwandelingen. 
Informatie en Nieuwsbrief: bergwandelen-bloemers.nl/contact 

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.
Bekijk de website voor meer informatie. 

www.rob-de-winter.nl
Of bel met Rob de Winter 06 478 730 66

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

06 218 049 28

(Vergader)ruimte te huur in 
Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar.
Voor informatie

 mirjam.kroemer@wvbn.nl - 06 203 847 48

Spellen
Bridge Quiz - Een afspel probleem

Als zuid speel je 3SA; je moet dus negen slagen maken.
West komt uit met ª2. Hoeveel slagen tel je ?
Je telt 9 vaste slagen:  «A, «H, ªA, ¨A en 5  ruitenslagen.
Wat is het probleem?
Het probleem is dat je een entree in dummy moet creëeren om na het incasseren 
van ©A de dummy te kunnen bereiken voor de ruitens.
De eerste slag gaat als volgt: ª2 - ªT - ª3 - ?
Als je nu op ªT van dummy achteloos ª5 bijspeelt dan gebeurt het volgende: na 
©A speel je ª6  om de dummy te willen bereiken, maar als west deze slag met ªH 
neemt, dan kan je de dummy niet meer bereiken en bijgevolg de vrije ruitens 
niet meer oprapen.
Hoe los je dit op?
Je lost dit op door ªT met ªA over te nemen. Na ©A heb je nu met ª65 in de hand 
en ªVB in dummy een gegarandeerde entree.
Noot: Soms is het noodzakelijk om een slag van dummy over te nemen, zoals nu.
Mocht je interesse heben om in clubverband in het buurthuis (Bisschopstraat) te 
bridgen, svp bel: 070 - 306 11 06 voor maandagmiddag, dinsdagavond, woensdag-
midddag en vrijdagmiddag en/of 070 - 324 86 07 voor donderdagavond.

N
OW

Z

« 976
ª VBT
© HVBT9
¨ 72

« VT8
ª 43
© 8762
¨ HV94

« B43
ª H9872
© 543
¨ 65

« AH53
ª A65
© A
¨ ABT83
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In het Louis Couperus Museum is on-
langs een mooie tentoonstelling ge-
opend. ‘Een sneller schrik van 
schoonheid…’. Louis Couperus en de 
beeldhouwkunst

De zomertentoonstelling in het mu-
seum is gewijd aan het thema Louis 
Couperus en de beeldhouwkunst. Dit 
betreft enerzijds portretten en beelte-
nissen van Couperus zelf en naar zijn 
werk en anderzijds beelden uit de klas-
sieke oudheid die hij beschrijft in zijn 
boeken. Couperus’ visie op die oudheid 
is verrassend modern. 

Beelden van en naar Couperus
Er bestaan verschillende portretsculp-
turen van Couperus. Allereerst zijn dit 
de bekende beelden in de Suriname-
straat en aan het Lange Voorhout, maar 
ook minder bekende zoals de bustes 
van Theo Dobbelman, het Franse duo 
Matias en Nathalie en Corrado Ruffino 
in Rome. 

Sculptuur uit de klassieke oudheid
In de achterkamer van het museum 
worden beelden en foto’s van beelden 
getoond van antieke sculpturen. Louis 
Couperus liet zich zijn leven lang na-
melijk inspireren door kunst en mytho-
logie uit de Klassieke Oudheid. Essentie 
hierbij is hoe de houding ten opzichte 
van het kijken naar klassieke sculptuur 
in de negentiende eeuw verandert.

Te zien tot en met 14 oktober 2018. 
Check de website voor aankondigingen 
van lezingen en meer. 

Louis Couperus Museum,
Javastraat 17, 2585 AB Den Haag, 
woensdag tot en met zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur.  
Louiscouperusmuseum.nl

Willemien de Vlieger-Moll

Tentoonstellingen
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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?
Vijf kilo canard (eendenpootjes)
50 gram roast duck seasoning mix
400 gram maltose
1 kilo eendenvet
Hoisinsaus
Komkommer, bosui
Pekingeend pannenkoekjes

Bereiding
Leg de pootjes 24 uur in een grote bak ge-
vuld met zeezout, vetkant in het zout en 
zet er iets zwaars bovenop! Spoel ze 
daarna af en droog ze af. Strooi de vetkant 
in met de kruidenmix en leg ze in een 
grote braadslede waarvan je de onder-
kant van de slede insmeert met het een-
denvet, pootjes met vet/kruidenkant naar 
boven. Maltose licht verwarmen totdat 
het smeerbaar is, dan kruidenkant po-
tjes insmeren met maltose. Dan in oven 
voor 3,5 uur, 120 graden hete lucht. Laten 
afkoelen uit het vet, daarna uitbenen (on-
derkant insnijden en botje eruit trekken)!

Sereren
Eendenfilet vijf minuten in de oven op 
180 graden. Pannenkoekjes in stoom-
oven of in dimsum mandje boven ko-
kend water. Eend in plakken snijden en 
serveren met pannenkoekjes/hoisin-
saus/mix van reepjes gesneden bosui 
en komkommer. 

Eet smakelijk of toch maar lekker mak-
kelijk in de Lof komen bestellen!

Leo Pronk

De Lof der Zotheid, Breitnerlaan 84. 
Lofderzotheid.nl. Ma t/m zon van 17.00 
tot 24.00 uur. Di t/m vrij lunch van 
12.00 tot 15.00 uur. Tel. 070 3241782.

Culinair - Recept van De Lof der Zotheid 
Pekingeend 

Een vrij lastige dit keer. 
Wit begint en wint. 

Oplossing probleem 151
Dxe4! En nu bv: A) 1…  fxe4 2 Lxe4 mat 
B) 1… Pxe4 2.Pxf7 mat C) 1… Kxg5 2.
De3 mat enz. Tweezet gecomponeerd 
door Vladimir Nabokov.

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 153                                                            Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 153 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+k+( 
7+-wq-+-+p' 
6-+-+-trp+& 
5zp-+p+-+-% 
4-+-sNn+-+$ 
3+-zP-+Q+-# 
2-zP-+R+PzP" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
Een vrij lastige dit keer. Wit begint en wint. 

Oplossing probleem 152: Dxe4! En nu bv: A) 1…  fxe4 2 Lxe4 mat B) 1… Pxe4 2.Pxf7 mat  

C) 1… Kxg5 2.De3 mat enz. Tweezet gecomponeerd door Vladimir Nabokov. 
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Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den Haag 
website: wvbn.nl
twitter: @wvbn.nl / facebook: facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
joe@wvbn.nl
Stefan Baecke - Gieneke Talsma

Penningmeester
Jolanda Messerschmidt-Otten 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries - Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer
leden@wvbn.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
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

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 Hans van der Linde 

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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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

WIJ ADVISEREN JE GRAAG OP 
GEBIED VAN VERF, BEHANG, 
RAAMDECORATIE, GORDIJNEN, 
VLOEREN EN NATUURLIJK KLEUR.

RAAMDECORATIERAAMDECORATIE

MUURVERFMUURVERF

VLOERENVLOEREN
KARPETTENKARPETTEN

JOUW STIJL DANKZIJ ONS ADVIES
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• 54 appartementen (77 m2 – 25O m2)

• 4 penthouses (196 m2 – 226 m2)

• historische en moderne architectuur

• royale buitenruimtes en luxe afwerking

54 unieke appartementen en 4 riante penthouses, stuk voor stuk perfect 

afgewerkt en voorzien van royale balkons en terrassen. Dát is Willem Witsen Wonen, 

gelegen in één van de meest geliefde buurten van Den Haag, het Benoordenhout.

Zo vindt u het Landgoed Clingendael op loopafstand en bent u binnen 

10 minuten fietsen bij de Scheveningse duinen. Verder heeft u pal om de hoek 

het exclusieve winkelgebied Van Hoytemastraat, met meer dan 50 speciaal- en 

koffiezaken en restaurants.  

De bouw is inmiddels gestart en er is nog een aantal appartementen beschikbaar, 

dus neem snel contact op met onze makelaars.

LUXE EN COMFORTABEL WONEN

NOG ENKELE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

+31 70 34 20 112+31 70 35 01 400
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