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P R Ê T- À - P O R T E R  O U T L E T

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

Lorena Antoniazzi

Ontdek de must-haves voor het 
herfst winterseizoen 2018!
Met nieuwe collecties, exclusieve aanbiedingen 

en de tofste trends.
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Beste buurtgenoten,

Dat is het dan, mijn laatste voorwoord. Na zeventien wijkbladen geef ik het stokje door aan mijn opvolgster, Anne-Helene 
Borgts-Kooijmans. 

De opmaker en ik hebben besloten om voor deze ene keer het voorwoord wat meer ruimte in te laten nemen. Zodat ik kan ver-
tellen hoe mijn werkwijze is geweest. En stel ik ook Anne-Helene graag aan u voor. 

Nooit was het in mijn gedachten opgekomen dat ik hoofdredacteur zou worden van het wijkblad. Wim Borsboom kwam 
met deze vraag bij mij, maart 2016. En of ik dan ook meteen het aanstaande blad zou kunnen maken. Ik kan schrijven 
maar dit omzetten in een wijkblad met ca. vijftig bladzijden, dat was wel heftig. Regelmatig overlegde ik met Wim, en later 
ook met Pieter de Savornin Lohman. Wat komt er in, wat is de verhouding tussen bladzijden advertenties en tekst, en 
vooral wat mag wel of niet. Het was prettig dat ik twee jaar in het bestuur van de wijkvereniging had gezeten.

Mijn voorgangster, Sophie Statema, had al een mooie opzet gemaakt. Haar insteek was het wijkblad te veranderen tot een 
glossy, met veel artikelen over bijvoorbeeld Benoordenhouters in den vreemde, zij zette de wijk en winkel pagina met 
aandacht voor nieuwe winkels of restaurants voort en eveneens verschenen er artikelen over de architectuur in de wijk. 

Al doende ontwikkelde mijn idee zich; een wijkblad maken waarin zoveel mogelijk informatie over de wijk of activiteiten 
van wijkgenoten staat. Zo gaf ik de titel ´Onze wijk´ aan een rits korte artikelen waarin bijvoorbeeld activiteiten in buurt-
huis hdm, een agenda met lezingen in de diverse verzorgingshuizen of een oproep van een wijkkoor of -orkest dat leden 
zoekt, staan. Via via vond ik allerlei mensen die regelmatig een artikel in het wijkblad wilden schrijven; Karel Bodegom, 
Theo Bollerman, Daniëlla Gidaly, Robert-Jan te Rijdt, Peter George d´Angelino Tap en Foeke Zeilstra. Voor de rubriek 
´Recept´ zocht ik iedere keer een restaurant uit, de mooiste recepten kwamen al langs. Mijn eigen interesse in boeken ver-
werd tot het interviewen van schrijvers. En HoutKunst, de column over interessante tentoonstellingen of kunstenaars, 
dichtbij of iets verder weg. International Corner bleef erin, met Georgia Regnault als vaste auteur. Zo ook Emilie MacLaine  
Pont, zij schreef de interviews. Ik kon altijd een beroep doen op Frank van der Leer van 070fotograaf.nl. Zelfs laat op >>>

foto Michiel de Vlieger 
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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)
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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

van

www.vanhoytemastraat.com

straat
van

Hoytema

Like us!

VAN HOYTEMASTRAAT 105
WWW.WOUDTDAMESMODE.NL    

WOUDT
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           WIJKBLAD
            BENOORDENHOUT 

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
Georgia Regnault
Willemien de Vlieger - Moll

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

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. 1 - 7 januari 2019
   Verspreiding nr. 1 - medio februari 2019

>>>de avond haalde hij de mooiste foto´s van zijn website. Dit alles met de onderliggende gedachte; voor het 
Benoordenhout, door het Benoordenhout.                                             

Natuurlijk, niet alles is goed gegaan. Na het vertrek van de sportredacteur ben ik driftig op zoek geweest naar een opvolger. 
Aangezien dat niet lukte heb ik een column ´Sportclub stelt zich voor´ opgezet. Ik vroeg diverse sportclubs een artikel over 
zichzelf te schrijven. Of ´Er wordt gebouwd´, de projectontwikkelaars aan het woord laten over de verbouwingen in de wijk.  
Het is moeilijk deze columns te blijven vullen. Een jeugdredacteur heb ik niet kunnen vinden en heel soms vergat ik een artikel 
te plaatsen, of stond een naam verkeerd gespeld in het wijkblad. 

Zo aan het eind van het jaar kijk je terug, dat kan ik ook doen met het wijkblad. Ik heb veel geleerd over de Benoordenhouter 
en onze prachtige wijk met de mooie woonhotels of beeldhouwwerken. En je kunt echt al je creativiteit kwijt in het blad, 
samen met de opmaker werd het naar ons idee iedere keer weer mooier. 

Nadat ik de beslissing had genomen om als hoofdredacteur op te houden ben ik op zoek gegaan naar een opvolger. Voor 
mij was het al snel duidelijk om deze vraag bij Anne-Helene neer te leggen. Zij heeft immers ervaring in het maken van 
bladen, schrijft voor opdrachtgevers regelmatig artikelen en is een goede vriendin van mij. Na een paar spannende weken 
liet zij mij weten het hoofdredacteurschap te willen overnemen! Inmiddels heeft Anne-Helene kennis gemaakt met de 
voorzitter en secretaris, de rest van het bestuur volgt. Zij heeft de afgelopen weken al meegelezen met het maken van dit 
wijkblad. De vele mails, met tekst en vragen, beantwoordde ik met een cc aan haar. Natuurlijk zal ik haar bij het eerstvol-
gende nummer, dat half februari verschijnt, helpen. Er zijn heel wat stappen die moeten worden gezet alvorens het wijk-
blad daadwerkelijk in handen te hebben. 

Naast een nieuwe hoofdredacteur komt er ook een nieuwe redactie. We nemen afscheid van Daniëlla Gidaly en Emilie 
MacLaine Pont. Ik blijf er nog bij betrokken omdat ik de boekenrubriek graag wil voortzetten.  Nieuwe, enthousiaste men-
sen hebben zich aangemeld, die met een frisse blik het wijkblad verder zullen gaan maken. 

Last but not least wil ik Mirjam Kroemer graag bedanken. Door haar jarenlange betrokkenheid bij de wijkvereniging en 
het wijkblad weet zij echt alles! Bij heel wat kopjes koffie heb ik veel van haar kunnen leren.  

Het ga u goed in onze mooie wijk,

Willemien de Vlieger-Moll
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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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Negen december 2018 is de datum 
waarop buslijn 18 gestopt wordt. U 
ontvangt dit blad tweede helft decem-
ber en het moet mij van het hart dat ik 
mij halverwege november zorgen maak 
over wat er na 9 december geregeld is. 
Ondanks de aangenomen motie richting 
wethouder Van Asten moeten we con-
stateren dat er halverwege november 
(OV) maatregelen voorgesteld worden 
die in beperkte mate de hinder van het 
wegvallen van buslijn 18 opvangen. We 
hebben nog contact met de gemeente 
om een en ander te bespreken en hope-
lijk zijn de zorgen onnodig gebleken. 

Verder mochten we terugzien op een 
tweetal informatiebijeenkomsten met 
de ANWB en Shell over hun nieuw-
bouwplannen. Het verschil in sfeer tus-
sen de twee avonden was bijzonder. 
Het directe belang van omwonenden 
leidt soms tot heftige reacties indien er 
niet direct op hun zorgen geantwoord 
wordt. Voor beide organisaties geldt 
dat de bijeenkomsten het begin is van 
hun wilsuiting om met onze wijk in ge-
sprek te gaan en om ons bij hun plan-
nen te betrekken, maar er moet nog 
wel wat huiswerk gedaan worden. 
Teneinde de zorgen van onze mede 
wijkbewoners over de ANWB nieuw-
bouw te vertolken heeft de wijkvereni-
ging, voorafgaand aan de vergadering 
bij de commissie Ruimte van de ge-
meente Wassenaar, ingesproken. De 
tekst kunt u op onze site (www.wvbn.
nl) nalezen.

Ten aanzien van de verbouw op de 
Neuhuyskade ten behoeve van het 
Haags Montessori Lyceum geldt dat de 
gemeente op alle punten ingegaan is 
waar het wijkbestuur bezwaar tegen 
had gemaakt, maar op een enkel punt 
hebben we in een brief aan wethouder 
Bruines om verdere verheldering 
gevraagd. 

Teleurstellend is dat de voorgenomen 
transformatie naar woningen van het 

Berlage gebouw aan de Raamweg niet 
doorgaat, maar die aan het Willem 
Witsenplein en aan de Thérèse 
Schwartzestraat gaan gelukkig gestaag 
door.

Op 9 november jl. heeft onze burge-
meester Pauline Krikke onze wijk be-
zocht en verderop in deze editie treft u 
het verslag aan. Tijdens de ALV van 27 
november hebben wij de mogelijkheid 
gehad om met ’onze‘ (Haagse Hout) 
wethouder Bruines in gesprek te gaan.

Sinds de ALV van november vorig jaar 
heeft het bestuur heel veel tijd gesto-
ken in het openhouden van ‘t 
Benoordenhuis. De operationele druk 
op het bestuur is momenteel te hoog 
en het is noodzakelijk, met het oog op 
de continuïteit, een aantal belangrijke 
stappen te nemen. Eén daarvan is re-
centelijk doorgevoerd: de installatie 
van een nieuw kassasysteem. In de 
loop van 2019 wordt het betalen met 
cash uitgefaseerd om de administra-
tieve last te verminderen. Een andere 
belangrijke stap die genomen moet 
worden, is het uitbreiden van de groep 
vrijwilligers. Dat zijn vrijwilligers die 
als gastheer/ -dame de bezoekende 
clubjes verwelkomen en van een 
drankje voorzien en vrijwilligers die 
het beheer van ‘t Benoordenhuis op 
zich willen nemen. Bij deze nogmaals 
een oproep om u te melden indien u in-
teresse heeft.

Op het moment van schrijven zijn we 
allemaal nog in afwachting van de 
komst van de Goedheiligman, op het 
moment van verschijnen van deze edi-
tie is de beste man alweer vertrokken 
richting Spanje. In samenwerking met 
winkeliers van de Van Hoytemastraat 
hoop ik in elk geval dat de intocht weer 
een mooi en gezell ig feest heeft 
opgeleverd!

Chance Pennington de Jongh

Van de Voorzitter
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Wij staan u met raad en daad bij in geval van 
zowel commerciële als particuliere (ver)huur-, 
(ver)koop-, (ver)bouw-,  VvE- en overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172  •  2585 HW  Den Haag  •  070-3263281  •  info@brugrecht  •  www.brugrecht.nl

 

mr A.A.S. Wiesmeier-van der Brugge
mr A.S.J. van Etten

huur-, bouw- en vastgoedrecht; voor ondernemers en particulieren

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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Bezoek burgemeester Pauline Krikke 
aan het Benoordenhout op 9 november 
Er is er maar één die kan oordelen of 
het bezoek van burgemeester Pauline 
Krikke geslaagd was en dat is de burge-
meester zelf, maar wat ons betreft was 
dat hoe dan ook wel het geval. We had-
den een mooi programma georgani-
seerd met als thema: groen en duur-
zaamheid. We hebben gefietst en zijn 
begonnen bij het huis Nebo aan het 
Floris Arntzeniusplein. De route ver-
volgde door het Uilennest en de eerste 
stop was bij de Van Alkemadelaan om 
een beeld te schetsen van de ‘Lijn 18 
problematiek’. Vervolgens heeft de bur-
gemeester een uilenkast op laten han-
gen bij de vijver in de hoek van de 
Goetlijfstraat. 

We hebben geluncht met een aantal be-
stuursleden van de wijkvereniging om 
haar te informeren over initiatieven op 
het gebied van de sociale kant van ons 
wijkbestuur zoals: jongeren, ouderen 
en expats. 

Na de lunch heeft zij kennis gemaakt 
met het bestuur van Stichting 
Duursaam Benoordenhout in ons wijk-
gebouw ‘t Benoordenhuis en ze was 
onder de indruk van de initiatieven en 
energie van DuurSaam. Het zou natuur-
lijk mooi zijn als het Benoordenhout de 
elfde Haagse wijk (nu tien) zou zijn op 
het lijstje van duurzaamheids wethou-
der Van Tongeren, maar dat zijn onze 
woorden.

Daarna hebben we een tweetal ver-
duurzamingsprojecten bezocht. Op de 
Johannes Bildersstraat hebben de eige-
naren van hun huis ons de duurzaam-
heidsmaatregelen getoond. 

Aansluitend waren we te gast in de Van 
Diepenburchstraat waar een aantal be-
woners zich georganiseerd heeft in een 
VvE. Er werd een beeld geschetst van 
de problematiek bij besluitvorming; 
een aspect dat niet alleen in het 
Benoordenhout actueel is.

De burgemeester luisterde tijdens de 
fietstocht met belangstelling naar de 
actualiteiten over het afschaffen van 

buslijn 18, de nieuwbouw van ANWB 
en het nieuwe filiaal van het Haags 
Montessori Lyceum.

Het bezoek was bedoeld om haar veel 
informatie over onze wijk te geven, 
maar er was ook gelegenheid tot relati-
vering: tijdens het ophangen van de uil-
enkast stelde ik voor dat ze in het bakje 
van de hoogwerker zou plaatsnemen 
en het antwoord was dat ze dat alleen 
zou doen tegen een zeer hoge onder-
scheiding. Op het antwoord dat we 
hiervoor wel wat wijkbewoners zou-
den kunnen mobiliseren was haar ant-
woord dat ze onze toezegging onvol-
doende concreet vond. 

Ik hoop dat de burgemeester van haar 
bezoek een beeld heeft overgehouden 
van een wijk die niet alleen kritisch 
kan zijn, maar ook jong en vol initiatie-
ven en die niet alleen bestaat uit oud-
eren en politici. Het zou mij verbazen 
als dat niet het geval is geweest.

Chance Pennington de Jongh

©070fotograaf.nl
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De foto's tonen een spetterend 
Sinterklaasfeest. De rijtoer, het feest op 
het Van Hoytemaplein, alle mooi aan-
geklede kinderen, de zwarte pieten en 
het vele snoep.

Tot volgend jaar Sinterklaas!

Alle foto's van de Sinterklaasintocht 
2018 zijn gemaakt en te vinden op:
www.070fotograaf.nl

Sinterklaasfeest!
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In de hoofdlijnen voor het Klimaat-
akkoord (van juli 2018) is opgenomen 
dat iedere wijk in Nederland een 
Energieplan ontwikkelt om van het 
aardgas af te gaan. De traditioneel ge-
stookte CV-ketel en het gasfornuis 
verdwijnen en maken plaats voor an-
dere vormen van koken en voor duur-
zame vormen van energievoorziening 
zoals zonnepanelen, warmtepompen 
en  warmtenetten.

Om dat te halen is er een flink aantal 
stappen nodig, zowel landelijk als lo-
kaal. De gemeente Den Haag is inmid-
dels in tien gebieden gestart met het 
opstellen van wijkenergieplannen. De 
wijk Benoordenhout zit niet bij deze 
tien geselecteerde wijken, maar zit 
daarmee niet stil. 

Op 24 mei jl. hebben de wijkvereniging 
en de stichting Duursaam Benoorden-
hout een eerste energiebijeenkomst 
gehouden voor wijkgenoten. Ter voor-
bereiding daarvan is een online en-
quête uitgezet in de wijk die door ruim 
400 wijkgenoten is ingevuld. Daaruit 
werd duidelijk dat er ook in onze wijk 
energie is om aan de slag te gaan. 
Wijkgenoten gaven aan liever zelf de 
regie te nemen dan af te wachten. Ook 
bestaat er veel interesse om zorgvuldig 
uit te zoeken welke collectieve en indi-
viduele oplossingen het beste bij onze 
wijk passen. 

Aan dat verzoek geeft Duursaam 
Benoordenhout graag gehoor. De stich-
ting heeft een aanpak voor ogen om 
voor 2021 met een wijkenergieplan te 
komen. Het ´energiehuis van het 
Benoordenhout´ (zie afbeelding), be-
schrijft de voorgestelde aanpak. 

Het fundament van het huis bestaat uit 
alle gevestigden en verantwoordelijken 
in het Benoordenhout. Hierbij kan ge-
dacht worden aan huiseigenaren, vve’s, 
huurders, bedrijven en instellingen in 
onze wijk. De kern van het huis omvat de 
vijf thema’s die nader uitgediept gaan 

worden, waarvan één algemeen thema 
(´leren en communiceren´) en vier inhou-
delijk thema’s (´energiebesparende maat-
regelen; energie opwekkende individuele 
mogelijkheden; energie opwekkende col-
lectieve mogelijkheden en financiering 
en juridische mogelijkheden´). Het dak 
van het huis staat voor het doel: het 
maken van een gedragen wijkenergie-
plan voor onze wijk. 

Duursaam Benoordenhout en de wijk-
vereniging zijn op zoek naar wijkgeno-
ten die zich de komende twee jaar in 
willen zetten binnen één van de vijf the-

ma’s. Heeft u de kennis en kunde, de 
passie en tijd om bij te dragen aan ons 
energieplan? Dan zijn we op zoek naar u. 

Heeft u interesse? Laat het ons weten 
voor 31 december a.s. We praten graag 
verder over de mogelijkheden. U kunt 
een email te sturen onder vermelding 
van wijkenergieplan naar Duursaam 
Benoordenhout: duursaambnh@gmail.
com of naar de Wijkvereniging 
Benoordenhout: ro@wvbn.nl.

Evert Holthoon
Elisabet Molenaar

DuurSaam
Helpt u ons mee om te komen tot een wijk 
energieplan voor het Benoordenhout?
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CCB

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
40-jarig bestaan enthousiast gevierd

De excursie naar het Teylers Museum in 
Haarlem (tekeningen van Leonardo da 
Vinci) op 13 december 2018 was zo 
zwaar overtekend, dat we die excursie 
binnenkort nogmaals houden. Op 15 
december vindt onze traditionele kerst-
lunch in Chateau Bleu plaats. Op 18 de-
cember gaan we naar de Rubens ten-
toonstelling in het Museum Boijmans 
Van Beuningen te Rotterdam; nog net 
voordat dit museum enkele jaren dicht 
gaat voor een grote verbouwing. 

Het programma voor januari en en fe-
bruari 2019 wordt dezer dagen vastge-
steld. Dat programma kunt u vinden in 

onze nieuwsbrief die binnenkort naar 
de leden wordt gezonden en voor een 
ieder op de website van de wijkvereni-
ging is in te zien: zie www.wvbn.nl, 
open die website, klik op het tabblad 
'Wijkvereniging' en klik ten slotte 
onder 'ContactClub Benoordenhout' op 
het tabblad 'Nieuwsbrief '.

Voor deelname aan de meeste activi-
teiten 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 toegankelijk, tegen beta-
ling van € 5. Alleen als u in het 

Benoordenhout woont, kunt u CCB-lid 
worden. Woont u buiten onze wijk, 
dan kunt u wel CCB-donateur worden. 
Om lid of donateur van de CCB te wor-
den, moet u ook lid of donateur van de 
wijkvereniging worden. U kunt zich 
aanmelden bij Rinia de Bruin (rinia.
db@zonnet.nl of tel. 070-3282477). 
Voor de CCB betaalt u € 9,50 per per-
soon per jaar, naast uw contributie als 
lid of donateur van de wijkvereniging. 

Jan van Kreveld, 
06 47787109
jh.vankreveld@ziggo.nl

De CCB floreert. Al 40 jaar. Geen won-
der: in onze wijk bestaat bij vele oude-
ren duidelijk behoefte aan de sociale 
contacten, de gezelligheid, het samen 
eten, de permanente educatie en de ex-
cursies in Nederland met eigen bus, 
waarvoor de CCB zich inzet. 

Er viel na 40 jaar activiteiten wel wat 
te vieren. Dat hebben we op zondag 7 
oktober jl. gedaan. In de prachtige aula 
van het Maerlant Lyceum hielden vijf 
enthousiaste spelers van het gezel-
schap 'Het Portret Spreekt' 150 van 
onze leden en een aantal genodigden in 
de ban met hun 'Adieu Indië': een flit-
send toneelspel met liedjes en onder-
steunende filmfragmenten. Zij hielden 
ons een kritische spiegel voor van het 
Nederlandse verblijf in Indië. Knap hoe 
de schrijver van het stuk, Philip 
Walkate, ons zo goed met de verschil-
lende kanten van dat verblijf heeft 
weten te confronteren. Daar werden 
we wel wat stil van. 

Daarna werd de jubileumviering in de 
mooie ruimte vóór de aula voortgezet 
met een uiterst gezellig, geanimeerd 
samenzijn, met drankjes en bijzonder 
goed verzorgde hapjes. Ondanks de 
grote drukte - of juist daardoor? - kon-
den velen met elkaar bijpraten en 
nieuwe contacten leggen. 

Zo was deze jubileumbijeenkomst een 
hoogtepunt in ons 40-jarig bestaan en 
een stimulans om nog eens 40 jaar door 
te gaan! Ook de voorzitter van de wijk-
vereniging, Chance Pennington de Jongh, 
benadrukte dit door de jubilerende CCB 
een 'Berlage' aan te bieden: een prach-
tige kopie van de plattegrond uit 1908 
van deze beroemde architect waarop de 
door hem geadviseerde uitbreiding en 

vernieuwing van het stratenplan van 
Den Haag prijkt. Binnenkort kunt u die 
mooie prent in ‘t Benoordenhuis zien. 
Hierbij ziet u alvast enkele foto's die be-
stuurscommissielid Gonne Palm van de 
jubileumviering heeft gemaakt.

Jan van Kreveld 
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Koester wat u lief is met een op maat 
gemaakt schilderij of tekening!

Met mijn combinatie van artistiek talent, inlevingsvermogen en 
persoonlijke benadering ben ik goed in staat de wensen van 
mijn klanten te vertalen naar een opdracht die past. 

Ik werk zowel live op locatie als op basis van foto’s in mijn 
studio in Benoordenhout. 

Meer informatie en tarieven:    www.emmabijloos.com |    info@emmabijloos.com |   +31(0)6 499 44 117

Emma Bijloos
aquarellist en tekenaar

• Portretten
• Landschappen & uitzichten
• Stillevens
• Live tekensessies

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

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

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Meedoen met seniorengym kan ook 
nog op je 100e. Op maandag 15 okto-
ber j.l. werd mevrouw Van der Waag in 
het zonnetje gezet. Ze vierde haar 100e 
verjaardag! De jarige is één van de 
vaste deelnemers aan de seniorensport 
in het Buurthuis van de Toekomst. Ze 
komt trouw en met veel plezier al bijna 
negen jaar wekelijks op maandag-  
morgen  naar de gymlessen bij hdm.

Lijfspreuk
Haar motto, blijf bewegen, brengt me-
vrouw Van der Waag haar hele leven al 
in praktijk. Ze kreeg van trainer Peter 
en gastvrouw Jantien een prachtige bos 
bloemen,  waarna ze door de hele 
maandaggroep werd toegezongen. 

Meedoen met seniorenfitness
De seniorengym in het Buurthuis is 
voor iedereen toegankelijk. De maan-
daggroep is helaas vol; er bestaat een 
wachtlijst. Voor de groep op woensdag-
morgen van 11.00 tot 12.00 uur o.l.v. 
Erik van Driel,  fysiotherapeut bij 
Fysiofit, is nog plek.

Een samenvatting van het stukje vindt 
u op de website van hdm.

Wytze Bloksma

Onze wijk
Feest in het Buurthuis hdm 

Klassiekers
Onze mooie wijk heeft een hoop ver-
borgen pareltjes, waaronder een scala 
aan prachtige klassiekers en bijzon-
dere auto’s. Vanuit de Wijkvereniging 
gaan we, onder leiding van Roald 
Tichelaar, bekijken of we voor deze au-
to’s en hun bezitters een aantal events 
per jaar kunnen organiseren. Zoals een 
toertocht, wat borrels om over onder 
andere de auto’s te praten en een ten-
toonstelling om onze buurtbewoners 
de auto’s te laten bewonderen.

Lijkt het u leuk om met buurtgenoten 
een paar keer per jaar samen te komen 
om een tochtje te rijden, te borrelen of 
uw prachtige auto te tonen aan het pu-
bliek? We ontvangen dan graag uw ge-

gevens en welk type auto u heeft op: 
oldtimer@wvbh.nl 

We gebruiken de gegevens om een in-
schatting te maken van het aantal klassie-

kers en eigenaren die interesse hebben om 
mee te doen aan evenementen en eventu-
eel bij te dragen aan de organisatie er van.

Stefan Baecke

Berthe van der Waag, 100 jaar

BENOORDENHOUT 2018-6.1.indd   15 06-12-18   09:53



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201816

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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w w w . 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

RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2015  VCA*2008/5.1

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

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
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Verbindingsdag Politie
Op 31 oktober jl. had het bureau 
Overbosch samen met een aantal part-
nerorganisaties zoals CJG (centrum 
Jeugd en Gezin Haagse Hout), de 
Haagse woningbouwcorporaties, 
Jongerenwerk, wegbeheerder Haagse 
Hout en medewerkers van het stads-
deelkantoor Haagse Hout een verbin-
dingsdag georganiseerd voor de bewo-
ners van het Haagse Hout. De bedoeling 
was vooral onze vragen te beantwoor-
den en onze wensen aan te horen. ’s-
Middags had de politie al met een 
kraampje op de Van Hoytemastraat ge-
staan om met buurtbewoners te spre-
ken. Naast de wijkagent waren ook alle 
andere disciplines van het bureau ver-
tegenwoordigd, van BOA’s (Buiten-
gewoon Opsporingsambtenaren) tot 
rechercheurs en van wachtcomman-
danten tot degenen die (ook) de social 
media bedienen. 

Ik zal me beperken tot nuttige (voor 
mij) nieuwe informatie die we ge-
kregen hebben: Bent u slachtoffer ge-
weest van een misdrijf en is er een ver-
moedelijke dader aangehouden? Dan 
ontvangt u bericht van het Openbaar 
Ministerie en kunt u op de volgende 
site volgen hoe het met de strafzaak 
gaat: https://slachtoffer.loket.om.nl/ .

Nieuwsgierig hoe veilig Benoordenhout 
is? Kijk op http://www.hoeveiligis-
mijnwijk.nl/sf.mcgi?823 en wilt u 
weten hoe het er in andere wijken 
voorstaat, dat kan ook. 

Hebt u klachten over misstanden die 
vaak voorkomen? Meld ze bij de ge-
meente via 14070 of de app BuitenBeter 
wanneer het verkeerssituaties betreft  
zoals veelvuldig te hard rijdende auto’s of 
steeds maar fout geparkeerde fietsen, 
maar ook zwerfvuil, geluidsoverlast, los-
liggende stoeptegels, kapotte straat – of 
verkeerslichten of overtreding sluitings-
tijd horeca. Zonde om de politie er voor te 
bellen, zij kunnen niets doen en het gaat 
van de ´blauw op straat´ tijd af helaas.

Tenslotte moet mij nog van het hart dat 
er relatief weinig Benoordenhouters 
aanwezig waren. Ik hoop dat het bete-
kent dat we zeer tevreden zijn over de 
manier waarop de politie haar taak ver-
vult in onze wijk. En dat is terecht. De 
avond werd door alle aanwezigen bij-
zonder gewaardeerd. 

Daniëlla Gidaly 

Save the date!
Open Atelierroute zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 van 12.00 tot 17.00 uur

Ook in 2019 is er weer een Open Atelierroute in het Benoordenhout. Zowel kunstenaars als 
bezoekers adviseren wij de data alvast nu in hun agenda te noteren. De afgelopen jaren was 

deze route zo’n groot succes dat de cultuurcommissie van de wijkvereniging wederom de 
organisatie van de route 2019 in gang heeft gezet. Wij hopen dat er, na het succes van de 

voorgaande jaren, ook voor 2019 een groot animo en een grote opkomst zal zijn.

Alle kunstenaars uit onze wijk die kunst willen tonen kunnen zich tot 1 maart 2019 opgeven bij: 

Hélène Hammerstein. - email: lenart@ziggo.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

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

–
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVING A 
DOGGY 

DAY

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

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

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

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

Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw authentieke kerstversiering 
en kerstverlichting. En het mooiste  
siervuurwerk van Den Haag!

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN • VUURWERK • BRANDBEVEILIGING

Voor al uw siervuurwerk! www.beumer.vuurwerkexpert.nl • Tel: 070-3280248 
Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage
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Haags Montessori Lyceum

Op 11 september 2018 heeft het College 
van B&W vergunning verleend voor ves-
tiging van een dependance aan de 
Neuhuyskade 40 voor 400 Mavo leerlin-
gen en heeft daarmee de zwaarwegende 
bezwaren van wijkvereniging en omwo-
nenden terzijde gelegd. De voorzitter 
van de wijkvereniging schreef al in het 
aprilnummer van dit blad ´…wel is dui-
delijk dat de plannen op deze locatie 
niet aanvaardbaar zijn.´ En zo is het!

De wethouder heeft in een brief aan 
buurtbewoners en wijkvereniging ge-
tracht dit besluit te rechtvaardigen, met 
verwijzing naar enkele aanpassingen, 
vigerend beleid, onderzoeken en wet-

geving. Een alternatieve locatie is in de 
buurt van de hoofdvestiging van het 
HML blijkbaar niet te vinden. Waarom 
´in de buurt´ wordt niet toegelicht, ter-
wijl er in de wijk al veel scholen zijn. De 
leerlingen komen van overal.

De grootste bezwaren betreffen onder 
andere grote geluidsoverlast, dito ver-
keersproblemen met risico’s juist in 
die omgeving, ruimtegebrek, aantas-
ting van woon- en leefklimaat van de 
aangrenzende woningen, parkeerpro-
blemen en meer. Maar het gaat ´om niet 
onaanvaardbare hinder´ stelt de 
Gemeente. Ter geruststelling wordt be-
nadrukt dat deze vestiging een tijde-
lijke oplossing biedt, en wel voor tien 
jaar, een ´principetermijn´ en dat een 
permanente oplossing wordt onder-
zocht. Onder andere op het terrein van 
het HML aan de Nassau Bredastraat, 
maar de school heeft al kenbaar ge-
maakt dat men geen vermenging met 

het VWO/Havo aldaar wenst.…

Vanwege die tijdelijkheid heeft het 
College van B&W een verkorte proce-
dure gehanteerd, met voorbijgaan aan 
de gemeenteraad. Aan die handelwijze 
valt nauwelijks geloof te hechten; proce-
dureel lijkt dit een kunstgreep. De ver-
gunning is wel permanent afgegeven.

En dan een citaat uit de vergunning: ´In 
dit geval weegt het College het belang 
van de beoogde onderwijsactiviteiten 
zwaarder dan de schriftelijke reacties 
die tijdens de behandeling van de aan-
vraag naar voren zijn gebracht´. Het 
belang van die activiteiten zal iedereen 
onderschrijven, maar de gemaakte 
keuze blijft onaanvaardbaar met niet 
overtuigende argumenten.

Jan Ariëns,
namens belanghebbende 
omwonenden.

Zilveren Koetsje
De voorzitter van de Tweede Kamer, 
Khadija Arib, reikte onlangs het Zilveren 
Koetsje uit aan de Benoordenhoutse 
journalist Klaas Salverda (58). De onder-
scheiding is bestemd voor wie langer 
dan 25 jaar op het Binnenhof werkzaam 
zijn geweest. Salverda is een van de eer-
ste zelfstandig gevestigde journalisten 
die hiervoor in aanmerking komt.

Hij begon in 1990 bij de Gemeen-
sch a p p e l i jke  Pers  Dienst  –  la ter 
Geassocieerde Pers Diensten – als Haags 
redacteur van het Noordhollands 
Dagblad. Vanaf 1998 vestigde Salverda 
zich zelfstandig als journalist gespeciali-
seerd in producties op het vlak van het 
openbaar bestuur. Bijna twintig jaar 
lang verzorgde hij de parlementaire be-
richtenstroom voor het vak- en vereni-
gingsblad van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, VNG Magazine. 
Daarnaast maakte Salverda voor uit-
eenlopende opdrachtgevers tal van 
journalistieke producties over open-
bare orde en veiligheid, bouwen,  mi-
lieu, inkopen en aanbesteden en de ge-
handicaptenzorg. Tegenwoordig doet 

hij onder meer de redactie van de web-
site van het Verbond van Sector-
werkgevers Overheid, dat is de koepel 
van alle overheidswerkgeversorganisa-
ties uit het openbaar bestuur, het vei-
ligheidsdomein en het onderwijs. Tot 
zijn werkzaamheden behoort opnieuw 
alle Haagse berichtgeving.

Richtingaanwijzers
Als actief volger van journalistiek 
nieuws schreef Salverda twee jaar gele-

den een ruim 600 pagina’s tellend 
Testament van de Pers. Een ode aan de 
ambachtelijke journalistiek nu de opla-
ges van papieren kranten sterk dalen. 
Een zeer ingrijpende en zorgelijke ont-
wikkeling, vindt Salverda, omdat de da-
ling ook gevolgen heeft voor hun rol als 
richtingaanwijzers. Een ontwikkeling 
die vergelijkbaar is met wat politieke 
partijen, kerken en bonden momenteel 
doormaken nu de samenleving steeds 
minder collectief gedeelde beelden kent.

foto Hans Hemmes
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL
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     Aandacht voor ouderen
  Mantelzorgers ontlasten

Wij bieden ouderen ondersteuning en gezelligheid bij de 
dagelijkse bezigheden. 

Samen wandelen, koken, winkelen, mee naar een arts of 
theater, etc..

Vrijblijvend gesprek?
06-52540372 | info@leefleuk.nl | www.leefleuk.nl              

Wereldwinkel Scheveningen
De fairtrade cadeauwinkel

Stevinstraat 149
2587 ED Den Haag
tel: 070-3060851

www.wereldwinkelscheveningen.nl
facebook.com/wereldwinkelscheveningen

Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht

Tegen inlevering van 

deze advertentie 

10% korting 

op non-food artikelen
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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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Nestkasten voor onze holenbroeders
In de loop van de jaren hebben we 
alle gaten en openingen in en om 
onze huizen dichtgestopt om te isole-
ren. Daarmee verdween voor onze 
vogels veel natuurlijke nestmogelijk-
heid. Er is in de vogelwereld sprake 
van ernstige woningnood. Nestkasten 
is het antwoord. 

Nieuwe nestkasten
De Haagse Vogelbescherming heeft een 
serie nieuwe nestkasten ontwikkeld. Ze 
zijn gemaakt van FSC grenenhout van 
18 mm dik i.v.m. de isolatie. Het dakje is 
van duurzaam UV-gestabiliseerd gere-
cycled plastic. Ook de ophanging is aan-
gepast. Die is nu van aluminium en 
twee afstandhouders zorgen ervoor dat 
de nestkast tegen elke boom of tegen 
een andere onregelmatige achtergrond 
zo opgehangen kan worden dat de kast 
niet scheef hangt. Alle modellen kun-
nen in voor- of najaar gemakkelijk wor-
den schoongemaakt door hun open-
draaibare front of bodem. U kunt de 
holenbroeders in uw tuin, balkon en 

en/of uw buurt helpen aan de kwalita-
tief beste woonruimte die er voor hen 
bestaat! 

Veertien types… 
De volgende nestkasten zijn leverbaar: 
bonte- en grauwe vliegenvangers, boom-
kruipers, koolmezen, roodstaarten, pim-
pelmezen, spreeuwen, kleine en grote 
bonte spechten, torenvalken, bosuilen en 
kerkuilen. Voor mussen is er keuze uit 
een flat van drie hoog, een rijtjeswoning 
voor drie gezinnen of een rijtjeswoning 
voor vijf gezinnen. De Haagse Vogel-
bescherming kan de nestkasten kant-en-
klaar maar ook als (niet gebeitst) bouw-
pakket leveren. Standaard zijn de 
nestkasten donkergroen gebeitst.  

Belangstelling 
Heeft u belangstelling? Stuur dan een 
mailtje naar info@haagsevogels.nl en u 
krijgt informatie toegezonden via de 
email. 

Foeke Zeilstra

Wat doet u met Kerst …?
Van harte welkom in de Duinzichtkerk

Zondag 16 december, 3e Adventszondag
10.00 uur – Ds. Chris Schreuder
Vanaf  11.15 uur: workshop kerststukjes maken

Zondag 23 december, 4e Adventszondag
10.00 uur – Ds. Theo Hettema
Vanaf  11.15 uur: zangworkshop

Kerstnachtdienst maandag 24 december 22.00 uur    
Voorganger: ds. Casper van Dongen

Kerstochtend dinsdag 25 december 10.00 uur - Gezinsviering
Voorganger: ds. Casper van Dongen
In de dienst uitvoering van het Kinderkerstspel 

Maandag 31 december 19.30 uur – Oudejaarsdienst
Voorganger: ds. Lenie Vollebrecht Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89 – 91

2596 TC Den Haag
www.dzkvk.nl

Ook dit jaar is er 
weer een kerstspel.

Voor alle kinderen van 
de basisschool!

Dit 
keer nog 

spannender!

Kom 
kijken op 

25 december!
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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

UITNODIGING

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland,

heeft het genoegen u uit te nodigen voor het

 bijwonen van haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

 

Nieuwjaar receptie 2019

Vrijdag 11 januari | 19:00 - 20:00 

Oostduinlaan 79 Den Haag

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

Kuk Son Kwan Kids 
Vechten met 2 zwaarden voor kids van 8 t/m 12 jaar

–

 

Aanmelden : info@umyangkwon.nl 
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De Seyss-Inquartbunker als splijtzwam
Sinds enkele jaren zet een kleine groep 
mensen met een fascinatie voor Duitse 
bunkers zich in om de beschikking te 
krijgen over een bunkergebouw in de 
woonwijk Uilennest, grenzend aan 
Landgoed Clingendael. In het laatste 
wijkblad werd hier al eerder over 
geschreven.

De bunker is op dit moment in eigen-
dom van het Rijk, en staat op de nomi-
natie om verkocht te worden. De bun-
ker liefhebbers steken niet onder 
stoelen of banken dat zij graag een 
bunkermuseum willen realiseren. 

Dat doet de vraag stellen of een bun-
kermuseum een aanwinst is voor het 
Benoordenhout. Een zorgvuldige be-
langenafwegingen mag daarbij niet uit 
het oog worden verloren. 

Ten eerste moet worden opgemerkt 
dat al een aanzienlijk aantal bunker 
musea bestaat. Een eenvoudige zoek-
tocht op internet geeft al de volgende 
lijst. En Den Haag blijkt allesbehalve 
onderbedeeld.   

1.bunkermuseum Scheveningen
2. bunkermuseum Kijkduin
3. bunkermuseum Noordwijk
4. bunkermuseum IJmuiden
5. bunkermuseum Egmond aan Zee
6. bunkermuseum Wijk aan Zee
7. bunkermuseum Den Helder 
8. bunkermuseum Ameland
9. bunkermuseum Zoutelande
 
Het zou verstandig zijn om aandacht voor 
militair erfgoed in een breder verband te 
plaatsen. Kastelen, stadspoorten, forten 
(waaronder de Hollandse waterlinie) 
vragen ook om aandacht en onderhoud. 
Publiek geld kan maar éénmaal uitgege-
ven worden.     

Ten tweede dient het betrokken ge-
bouw een duidelijke historische en/of 
architectonische waarde hebben. Uit 
de aard der zaak is de bunker in hoofd-
zaak een grote blok beton, zonder bij-
zondere architectonische waarde. En 
de historische waarde? In de oorlog 
heeft het gebouw geen historische rol 
gespeeld. Vast en zeker is over elke 

bunker een bijzonder verhaal te vertel-
len. Dat kan ongetwijfeld worden toe-
vertrouwd aan enthousiaste bunker 
liefhebbers. Maar is dat een voldoende 
argument om een bunker in een woon-
wijk als museum te bestemmen?  

Ten derde moet de vraag worden gesteld 
of een dergelijk museum in een woon-
wijk een goed idee is. De wijk Uilennest 
is een dichtbevolkte woonwijk uit de 
jaren vijftig van de vorige eeuw. Aan 
twee zijden ligt de wijk ingeklemd door 
Landgoed Clingendael en aan de andere 
twee zijden door de Van Alkemadelaan 
en de Benoordenhoutseweg. 

De bunker ligt volledig achterin de 
wijk. De verkeersontsluiting is ernstig 
ongeschikt voor een museum,  aange-
zien er slechts één ontsluitingsweg be-
schikbaar is naar de Van Alkemadelaan. 
Het museum verkeer zou een grote 
aanslag betekenen op de leefkwaliteit 
van bewoners. De wijk wordt boven-
dien al flink belast door bezoekersver-
keer voor Landgoed Clingendael. 

Overigens hebben de initiatiefnemers 
in de afgelopen jaren niet de beleefd-
heid opgebracht om contact op te 
nemen met de direct omwonenden. Zij 
wekken de indruk over onze woonom-
geving te willen beslissen zonder de 

bewoners daarin te kennen. Dit wordt 
door sommigen ervaren als een poging 
tot bezetting.  

Het initiatief van de groep bunker lief-
hebbers baart de wijkbewoners grote 
zorgen en is aanleiding geweest om 
een stichting op te richten: Stichting 
Wijkbelangen Uilennest. Deze stichting 
zal zich inzetten om de belangen van 
de wijk te behartigen, in de eerste 
plaats waar het dit bunker museum-
plan betreft. 

V. Wösten, voorzitter 
H. Houwink, secretaris

Luchtafweertoren op de Seyss-Inquart bunker in 
Clingendael; foto, Pvt Pauline - Eigen werk

Zuidkant van de bunker, ogenschijnlijk een boerderij; foto, Pvt Pauline - Eigen werk
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Iedere winter vertrekken meer dan 
500.000 Nederlanders naar de kusten 
van Spanje, Portugal en Turkije. Onze 
zon staat op een laag pitje, de dagen 
zijn vochtig, koud en kort. Regelmatig 
hoor je 50 plussers uit het Benoorden-
hout in de winkels rond het Van 
Hoytemaplein over hun ‘overwinte-
ring’ in warmere streken. En, om er 
even Mijnheer de Uil van de 
Fabeltjeskrant bij te halen; hij zingt ons 
toe: ‘dieren zijn precies als mensen, 
met dezelfde mensenwensen’. En zo is 
het… In de herfst trekken miljoenen 
vogels vanuit noordelijke streken rich-
ting Afrika. Een groot deel daarvan 
volgt de kustlijn en scheert vlak langs 
het Benoordenhout. Een aantal soorten 
uit Scandinavië en Noord-Rusland 
hoeft niet zo nodig helemaal naar 
Afrika. Ze zijn tevreden met een zacht 
Hollands wintertje aan zee. Net als 
onze oudere wijkgenoten – grijze dui-
ven met dito kuiven - die niet helemáál 
naar Afrika afreizen, maar Spanje mooi 
en warm genoeg vinden…

Over hen – de vogels – wil ik het dit 
keer hebben. Wintergasten heten ze. 
Vogels die de koude, noordelijke stre-
ken verlaten om in een gematigder kli-
maat te overwinteren. Ze zoeken ons 
hier in Nederland op, maar ook België, 
West-Frankrijk en Zuid-Engeland zijn 
populaire bestemmingen. De reden 
voor onze zachte winters kennen we al 
sinds de basisschool: de Golfstroom 
stuurt warm water vanuit de Golf van 
Mexico langs onze kust. Daar dromen 
ze in New York – dat pal ten westen van 
Rome ligt – wel eens van, als kou en 
sneeuw de stad weer eens in zijn greep 
heeft, maar dat terzijde. 

De temperatuur, geen sneeuw – dus 
toegang tot voedsel – en ons warme, 
voedselrijke zeewater maakt ons land 
aantrekkelijk voor de gevleugelde 
vrienden uit het barre noorden. Ze 
komen en blijven, onze wintergasten. 
Dat wil zeggen meestal, maar niet al-
tijd. Dreigt hier een elfstedenwinter, 
dan vliegen ze door naar België en 
Frankrijk. Dan zijn het opschuivers… 

Opportunisme om te overleven, het is 
hoe de natuur in elkaar zit. 

Echte wintergasten zijn bijvoorbeeld 
de kleine en de wilde zwaan, de kleine 
rietgans, de rotgans, de dodaars, de 
toendra- en de taigarietgans, koper-
wieken, kramsvogels en kepen. Als we 
geluk hebben, komen de pestvogels 
ook nog langs! En de roodborst die u in 
de tuin of het park ziet? Dat kan maar 
zo een gastje zijn uit Scandinavië! Ónze 
roodborsten schuiven op naar België of 
Noord-Frankrijk. Met een andere win-
tergast - Sinterklaas – zeg ik ‘de vogel 
die u daar ziet, dat is uw eigen rood-
borst niet’. Maar wees gerust: ook erva-
ren vogelaars ‘zien de verschillen nau-
welijks’. Dat zeggen ze. Wij weten dat 
ze ‘helemaal niet’ bedoelen. 

Gasten in het Benoordenhout 
Welke wintergasten kunnen we in onze 
wijk tegenkomen? Een paar voorbeelden. 

Kramsvogel 
Deze flink uit de kluiten gewassen 
lijsterachtige broedt in loof- en naald-
bossen, struikgewas en boomgaarden. 
Drie miljoen broedparen in Noord-
Scandinavië, maar in Nederland houdt 
het met zo’n 150 paar in het oosten, 
wel op. Als broedvogel dan, want in de 
winter zijn ze met 10.000-en onze gast. 
Zijn verenpak is grijs en bruin. Het 
menu bestaat vooral uit insecten en in 
het najaar bessen en fruit. Te zien in de 
weilanden rond Clingendael, de duinen 
en bij Duindigt. Vaak samen te zien met 
koperwieken, de kleinste lijster van 
zo’n twintig centimeter met zijn op-

Buurtvogels
Wintergasten in en uit het Benoordenhout…

Kramsvogel
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merkelijke flanken, die prachtig rood-
koper van kleur zijn.

De pestvogel 
Als je geluk hebt zie je met tientallen te-
gelijk, maar soms zie je ze jarenlang he-
lemaal niet. Aan dat laatste dankt de 
vogel zijn naam overigens niet, het is 
een verwijzing naar de ‘zwarte dood’. In 
de middeleeuwen viel een pestepidemie 
samen met een invasie van deze vogels 
uit het hoge Noorden en werd er een on-
terecht verband gelegd. Pestvogel = on-
heil. Sindsdien gaat deze pechvogel als 
pestvogel door het leven. Een markante 
kuif, van boven bruingrijs, de onderkant 
heeft een helroze gloed. Zegellak rode 
punten aan de vleugels… Kortom: niks 
pest- maar juist een práchtvogel!   

De roodborst
Ik ken niemand die niet vertederd 
raakt door de roodborst. Met 400.000 
broedparen in Nederland is het onmo-
gelijk ze te ontlopen. Ze zijn volledig 
geïntegreerd in de mensenwereld. Die 
komische zin uit dat liedje, weet u nog? 
Het is gewoon waar: soms tikt de rood-
borst écht tegen het raam... Prachtige 
zang in alle jaargetijden en soms zelfs 
– de soort is verwant aan de nachtegaal 

– als het al lang donker is of zelfs mid-
den in de nacht. Hoge, langgerekte 
noten, parelend en klankrijk. Maar 
soms komt in dit liefelijke dier ‘het 
beest’ naar boven. Als een mannetje 
zich het territorium van een ander 
waagt, zien we ineens geen brave rood-
borst meer. Jac. P. Thijsse beschreef het 
al in 1923 zo: ‘Opeens zien we het 
vrome filosoofje veranderen in een vin-
nige vechthaan die zijn vijand razend 
in de veren vliegt.’ Een flinke knokpar-
tij zouden we nu zeggen. 

Nog even een eindejaarstip: als u deze 
winter trots vertelt over ‘mijn rood-
borst in de tuin’, bedenk dan dat vaak 
de ene roodborst de andere niet is. Die 
van u zit mogelijk in België...  

Foeke Zeilstra
Foto’s Boudewijn Schreiner

Uitnodiging 
vogelwandeling 
Benoordenhout   

De redactie krijgt aardige 
reacties op de rubriek 

Buurtvogels. Vogelbescherming 
’s-Gravenhage e.o. biedt de 

lezers van dit blad graag een 
vogelwandeling door de wijk 

aan. U wandelt met een ervaren 
vogelkenner door Clingendael 

en Oosterbeek. Het is een 
aardige manier om kennis te 
maken met al het moois om u 
heen. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. 
Gedacht wordt aan een winter-

wandeling en een tochtje op 
een zondagmorgen in het 

vroege voorjaar. 

Belangstelling? 
Stuur dan een mailtje naar 

info@haagsevogels.nl 
en u wordt uitgenodigd. 

Pestvogel
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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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Boeken
From Keynes to Piketty in het Chinees,
een bericht van Peter de Haan

Het boek ´mens in zijn ruimte´
van Karel Bodegom is verschenen! 

Mijn boek is in het Chinees vertaald en 
uitgegeven door Xinhua Publishers. Tot 
mijn verrassing kreeg ik vorig jaar ok-
tober een uitnodiging om de Chinese 
versie ten doop te houden in de 
Nationale Bibliotheek van Beijing. Ik 
kreeg die uitnodiging niet van de uitge-
ver maar van Gaosheng, een Chinese 
kapitaal investeringsmaatschappij. Wat 
bleek, Gaosheng had mijn boek uitgeko-
zen om cadeau te doen aan haar 3500 
kapitaalkrachtige klanten. 

Elk jaar kiest Gaosheng een boek uit, 
en vorig jaar was de keus dus op mijn 

boek gevallen. Men vroeg mij om niet 
alleen in Beijing een inleiding over 
mijn boek te houden maar dat ook te 
doen in Shanghai, Dalian en Hangzhou. 
Dat heb ik natuurlijk met veel plezier 
gedaan. 

Ik vernam onlangs dat er al vierdui-
zend exemplaren van de Chinese verta-
ling zijn verkocht. Het plan is om, als 
de eerste druk van zesduizend exem-
plaren verkocht zal zijn, er een speciale 
goedkope studenteneditie uitgebracht 
zal worden. We zullen zien!

Op zich is dit boek een kunstwerk; de 
vormgeving, ieder hoofdstuk met prach-
tige haarscherpe foto´s en de manier van 
presentatie. De achttien hoofdstukken 
hebben ieder een eigen thematiek, alles 

gezien vanuit het modernisme. De tekst 
beschrijft de wijze van het ontstaan van 
een architectonische aanpassing in be-
staande architectuur. 

De verkoopprijs is 125 euro, voor lezers van het 
Wijkblad Benoordenhout komt het bedrag op 
euro 85,--. Contactgegevens; Bas van Pelt binnen-
huisarchitectuur, Karel Bodegom, Lange 
Houtstraat 15b, 2511 CV Den Haag, of kijk op zijn 
website karelbodegom.nl. 
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

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

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

Het Puttertje in  
uw testament?
Geeft u om het Mauritshuis? 
En denkt u weleens na over een schenking of 
nalatenschap? 

Catharina Duschka  
staat u graag te woord  
070-302 3445
www.mauritshuis.nl/schenken
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René van Rijckevorsel, Zwanenbroeders

Alexander van Ketwich, Het Pact,
een Robert Gallagher thriller

Een bloedstollend en eigentijds ver-
haal over een eeuwenoude broeder-
schap, de Zwanenbroeders in ´s-Herto-
genbosch. Van moord op een antiquair 
naar een heilig beeld met verborgen 
boodschap. Verder dendert het verhaal 
door. De spanning wordt steeds verder 
opgebouwd, zou het toch nog allemaal 
misgaan? 

De plot bestaat uit bijzondere perso-
nen. Een verbijsterde zoon die zich af-
vraagt waarom zijn vader doodgesto-
ken is, om een Mariabeeld te stelen? 
Een politieagente die ontdekt dat haar 
dochter is vermoord; later blijkt er een 
link te zijn tussen de antiquair en de 
dochter. Matthijs, de zoon, rijdt heel 
Europa door, om het spoor van de die-
ven te volgen, moord en doodslag on-
derweg mee makend en het gevoel 
hebbend dat hij zelf gevolgd wordt. De 
zoektocht eindigt bij een binnenkort te 
openen museum voor religieuze kunst. 

Een zonderlinge verzamelaar speelt de 
hoofdrol; hij is iemand met duistere 
ideeën over de toekomst van de wereld 
en heeft een grote haat voor de 
Zwanenbroeders in Den Bosch in het 
bijzonder. Uiteindelijk komt het ver-
haal tot een eind in deze stad. Pas op 
de laatste bladzijde begrijp je hoe alles 
in elkaar zit. Ik heb het boek nog eens 
herlezen, om de spanning weer mee te 
maken. Een aanrader.

Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2018, ISBN 
9789044 635829, euro 19,95. Te koop bij 
Couvée-Benoordenhaeghe en via internet.

Met dit boek, het tweede alweer van 
Alexander van Ketwich Verschuur, 
treed je de wereld van spionage, snelle 
vliegtuigen en moordaanslagen bin-
nen. Dit is echt zo´n boek dat je moet 
blijven lezen, zo spannend is het ge-
schreven. Ik las het in ieder geval in 
een dag uit en bleef daarna nog lang 
nadenken over de inhoud ervan.

Ik vind het wel heel knap zoals de au-
teur dit plot heeft bedacht. Wanneer je 
de tekst op de achterkant leest word je 
al helemaal het verhaal in getrokken. Ik 
citeer: ´Op de grond voor het bureau 
lagen twee kinderlichaampjes. Van 
Samuel van vier en George van drie, de 
kleinzoontjes van de Amerikaanse vi-
cepresident Gary Stevens. Het oudste 
jongetje lag in een plas bloed en het an-
dere jongetje kreunde licht en hield 
zijn linker armpje vast. Het dramati-
sche ongeluk roept vragen op bij de 
pers. Zal de Republikein Stevens nu an-
ders tegen de vrije verkoop van wa-
pens in Amerika gaan aankijken?´ 

Met zo´n intro kan het boek eigenlijk al 
helemaal niet meer stuk. In het boek 
gaat de spanning verder, o.a. door een 

niet gelukt vijandig overnamebod van 
John Strasser, de CEO van wapengigant 
Nolan Industries op het beursgeno-
teerde imperium van Emma Wilkinson. 
Na haar afwijzing probeert Strasser het 
leven van Wilkinson en haar gezin zo 
zuur mogelijk te maken. Wanneer zij 
bijna in de gevangenis belandt besluit 
zij om ex-FBI en ex-Secret Service agent 
Robert Gallagher in te schakelen. 

Al deze personen samen maken het 
boek tot een wervelend en spannend 
verhaal dat tot op het laatste moment, 
met onverwachte wendingen, een ui-
termate leesbaar boek blijft. 

Uitgeverij Gopher, 2018, ISBN 9789 492 984 
371, euro 19,95
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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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Activiteitenkalender Evita Lokaal
Schilderen
Iedere maandag
13.30 - 15.30 uur 

Literaire club
Laatste maandag van de maand
15.15 – 17.00 uur

Herenlunch
Vierde woensdag van de maand
12.00 – 14.30 uur

Met de Pan op Tafel
Vierde maandag van de maand
18.00 – 20.00 uur

Filosofie
Tweede vrijdag van de maand
14.00 – 15.30 uur

Quilten
Tweede dinsdag van de maand
10.30 – 12.30 uur

Informatieve lezing
Tweede woensdag van de maand
10.00 – 12.00 uur

Bordewijk en het Benoordenhout
Neerlandicus Leo van Zanen geeft op 
dinsdagavond 23 januari 2019 een le-
zing over de Haagse schrijver F. 
Bordewijk die ook een tijd in het 
Benoordenhout woonde. Hij zal op zijn 
Benoordenhout tijd ingaan (waar 
woonde hij bijvoorbeeld?) evenals op 
een griezelige anekdote die in Den 
Haag speelt en in meerdere van zijn 
werken naar voren komt. 

Aanvang: 19.30 uur
Kosten: 6 euro (incl. koffie/thee)
aanmelden: info@evitalokaal.nl of 070 
3141606

Hetty
Op tienjarige leeftijd valt Hetty 
Heynneman, dochter van een rubber plan-
ter in Rasbitoeng, West-Java, uit een boom. 
Ze landt ongelukkig, krijgt een bacteriële 
infectie en het scheelt weinig of haar been 
moet worden geamputeerd. Na een opera-
tie kan het been worden gered, maar zij 
loopt wel haar hele leven mank. 

In 1942 breekt de oorlog en dat bete-
kent een einde aan de paradijselijke 
koloniale sfeer. Na de Japanse bezet-
ting volgt de Bersiap-tijd en een ver-
huizing naar Nederland. De familie 
Heynneman belandt uiteraard in Den 
Haag, waar Hetty een leven leidt dat je 
zowel bijzonder als gewoon kan noe-
men. Haar grote liefde Karel is ge-
trouwd, maar heeft zelfs aan twee 
vrouwen niet genoeg. In 2016 sterft ze 
op 94-jarige leeftijd na een val, waarbij 
ze haar linkerbeen (het goede nota 
bene) te ernstig blesseert. Zo is de cir-
kel op een macabere wijze rond. Stof 
genoeg dus voor een roman. Henriëtte 

van Wermeskerken (vriendin van de 
familie) heeft, gevoed door gesprekken 
met familieleden en andere bronnen, 
een levensbeschrijving geschreven die 
het leven van Hetty mooi weergeeft. 

Een boek waarin vele anekdotes staan, 
sprekende details en meer. Bijzonder is 
te lezen over de verwikkelingen in het 
Haagse leven van Hetty. Zij schenkt 
haar hart aan een erkende womanizer, 
met medeweten overigens van diens 
wettige echtgenote. De dinsdagavon-
den in ‘De Posthoorn’ zullen voor Hetty 
tot aan zijn betrekkelijk vroegtijdige 
overlijden ‘Kareltjesavonden’ blijven.

Wanneer het lange en veelbewogen 
leven van Hetty langzamerhand in deze 
tijden terecht komt, raak je toch gefas-
cineerd door de dingen die gebeurd 
zijn en de oude mensen die dat alle-
maal hebben meegemaakt.

Henriëtte van Wermeskerken, ´Hetty´, Vaelde uit-
geverij, Den Haag, ISBN 978-90-829376-0-2, 
euro 16,95. Te koop bij Couvée-Benoordenhaeghe 
en via internet

Dit artikel is gebaseerd op een 
tekst van Marcel Verreck in Den 
Haag Centraal. 
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Deze fotopuzzel geeft weer een zoek-
plaatje in onze mooie wijk Benoorden-
hout. Omschrijf zo nauwkeurig moge-
lijk de locatie van de foto en stuur uw 
oplossing door. 

Uit de goede inzendingen wordt een 
winnaar gekozen die bij de nieuwe 
winkel PRINTRS ARTWORK in de 
Weissenbruchstraat een eigen foto op 
formaat 40x60 cm mag laten printen. 

Stuur voor 15 januari 2019 uw oplos-
sing met vermelding  van naam, adres 
en telefoonnummer naar: 
wijkblad@wvbn.nl

foto’s: 070fotograaf.nl

Wijkfotopuzzel

1

2

3

4

5
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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

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

PROFESSIONELE 
EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS

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

BENOORDENHOUT 2018-6.1.indd   34 06-12-18   09:54



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201835

Mesdagstraat

Als kunstenaar is Hendrik Willem 
Mesdag (1831-1915) altijd van groot 
belang geweest voor de populariteit 
van de Haagse School. Maar als organi-
sator en bestuurder is hij van nog veel 
groter belang geweest voor de Haagse 
kunstenaars. Hij had eigenlijk wel een 
iets bredere of langere straat verdiend! 

Mesdag werd in Groningen geboren 
waar zijn vader in de gemeenteraad en 
de provinciale staten zat en kerken-
raadslid was van de Doopsgezinde 
Gemeente. Van beroep was hij graan-
handelaar en stijfsel fabrikant, maar 
uiteindelijk zou hij bankier en commis-
sionair in effecten worden. Zijn zoons 
Hendrik Willem en Taco (1829-1902) 
kregen al vroeg lessen in tekenen en 
schilderen, de collectie schilderijen van 
hun vader was daarbij een bron van 
inspiratie. 

Op zijn 25ste trouwde Hendrik Willem 
met Sientje van Houten uit dezelfde 
Groningse financiële wereld. Ze wer-
den na ruim zeven jaar, in 1863, geze-
gend met de geboorte van een zoon. 
Beslissend was het overlijden van de 
vader van Sientje, drie jaar later. Met 
haar erfdeel van 60.000 gulden stelde 
zij haar man in staat het kantoor te 

verlaten en zich geheel te wijden aan 
de kunst.

Mesdag ging te rade bij zijn toen al be-
roemde neef Lourens Alma Tadema. 
Deze verwees hem door naar de in 
Brussel wonende Nederlandse land-
schapschilder Willem Roelofs. Van 
1866 tot 1869 was Mesdag er diens 
leerling. In het Brusselse kunstleven 
werd hij een centrale figuur door zijn 
combinatie van serieuze studie en fi-
nanciële onafhankelijkheid. In die tijd 
begon hij ook met het verzamelen van 
vooral Franse kunst. 

Een tweede beslissend moment voor 
Mesdag was een vakantie in 1868 op 
het Duitse Waddeneiland Norderney. 
Hij maakte er talloze studies van de zee 
en ontdekte zo het thema dat hij de 
rest van zijn leven zou weergeven. Het 
leidde ertoe dat het paar het jaar 
daarop naar Den Haag verhuisde. Met 
zijn zwager Samuel van Houten, later 
als kamerlid bekend van de eerste wet 
tegen kinderarbeid, liet hij twee buur-
huizen bouwen aan de Laan van 
Meerdervoort 9-11. Voor het maken 
van studies huurde Mesdag in 
Scheveningen permanent een kamer 
met uitzicht op zee.

Zijn poging om lid te worden van 
Pulchri Studio werd intussen met aar-
zeling behandeld. Dat sloeg geheel om 
toen hij in 1870 in Parijs een gouden 
medaille won voor een gewaagd en 
spectaculair gezicht op de branding in 
de Noordzee. Het schilderij werd voor 
ongeveer 1250 gulden gekocht door 
een van de juryleden. De latere historie 
van het stuk is minder fraai: het werd 
in twee delen gesneden en op elk daar-
van werden vissersschepen ingeschil-
derd. Johan Poort, de Mesdagver-
zamelaar en -documentalist herkende 
de twee doeken, ze werden in ere her-
steld en later geschonken aan het Van 
Gogh Museum.

Een groot verlies trof het echtpaar 
Mesdag in het jaar na zijn grote triomf: 
hun zoontje Klaas overlijdt op de dag 
voor zijn achtste verjaardag. Om haar 
zinnen te verzetten ging Sientje ook 
schilderen en kreeg daarin een eigen 
carrière. Haar man werd intussen in 
1872 in zowel Den Haag als Brussel ge-
eerd met een gouden medaille. In beide 
gevallen ging het om werk met afbeel-
dingen die zijn handelsmerk zouden 
worden: Scheveningse visserspinken 
op het strand of op zee. Over zijn schil-
derijen en aquarellen met die voorstel-

Branding op de Noordzee, 1870, doek, 90 x 180,5 cm. Van Gogh Museum (schenking J. Poort)
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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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lingen heeft Mesdag in interviews ge-
zegd dat het hem niet ging om het 
onderwerp zelf. Hij gaf impressies van 
de gemoedstoestand en de sfeer die de 
natuur opriep door haar telkens weer 
andere omstandigheden van licht en 
lucht. De weergave van de vissersbo-
ten, het strand en de mensen vormden 
daarbij niet meer dan aanleidingen en 
houvast voor zowel de schilder als de 
beschouwer. Op dezelfde manier trou-
wens uitte Willem Maris zich bondig: 
‘Ik schilder geen koeien, maar 
lichteffecten’.

Al snel kreeg Mesdag ook een promi-
nente plaats in de Haagse kunstwereld. 
Hij was met Jozef Israëls en Anton 
Mauve een der oprichters en voorzitter 
(1876-1885) van een vereniging die 
zich inzette om aquarellen als zelfstan-
dige kunstvorm te propageren. Later 
werd hij voorzitter van Pulchri Studio 
(1887-1907). De aankoop van het ge-
bouw Lange Voorhout 15, met exposi-
tiezalen en grote bovenlichten, is aan 
hem te danken. Met zijn vrouw deed hij 
bij de opening van het gebouw ook een 
royale schenking. 

Intussen kwam het geld voor Mesdag 
van twee kanten binnen: erfenissen 
enerzijds en de niet geringe opbreng-
sten van zijn kunst anderzijds. Niet al-
leen in Nederland, maar ook in het bui-
tenland verkocht hij goed. Zo liet 
Mesdag al in 1878 een pand bouwen in 
zijn tuin om zijn collectie in onder te 
brengen. En in 1881 schilderde hij het 
panorama van Scheveningen, in op-
dracht van Belgische ondernemers. 

De onderwerpen van Mesdag veran-
derden na ongeveer 1875 nauwelijks. 
Wel werd zijn manier van schilderen 
met de tijd vrijer – impressionistischer 
zou men kunnen zeggen. Van de kun-
stenaar zijn vrijwel geen brieven van 
belang bewaard die iets zeggen over de 
achtergronden en totstandkoming van 
zijn werk. Uit interviews met hem komt 
men echter meer te weten. Zo gaf de 
schilder ooit een beschrijving van zijn 
soms opmerkelijke manier van werken. 
Voor hij begon met schilderen zette hij 
al een datering op het lege doek, ge-
woonlijk voor kunstenaars een der 
laatste handelingen aan een werk. 
Door het meteen plaatsen van die date-

ring werd Mesdag als het ware aange-
spoord vooruit te denken. Meestal 
werkte de kunstenaar afwisselend aan 
meerdere schilderijen tegelijk. Of hij 
schilderde eerst over het hele doek de 
zee, lucht en eventueel het strand, en 
werd vervolgens de stoffage van figu-
ren en bomschuiten aangebracht. Hij 
bekommerde zich niet om details, zijn 
schilderijen kwamen vaak tot stand 
met borstelstroken en dikke klodders. 
Ze moeten niet van al te dichtbij beke-
ken worden. 

Robert-Jan te Rijdt

Hollands strandgezicht, doek 60 x 130 cm. De Mesdag Collectie 
(schenking de heer en mevrouw Frank K. Winkel, Michael K. Winkel, Martin P. Winkel en familie)
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International Corner
Art Lecture in January
Some years ago, I wrote an article in 
this magazine entitled: ‘On the Street 
Where you Live’, in which I referred to 
the fact that street names in the 
Netherlands are very often of the same 
category per neighborhood and thus 
called that way:  in The Hague, a few 
examples of this are Bloemenwijk 
(Flowers), Zeeheldenkwartier (Navy 
hero’s), Vogelwijk, (Birds), Bomenwijk 
(Trees), Belgische buurt (Belgian dis-
trict) and Archipel (the Indonesian 
archipelago).

Within the Hague there are actually two 
Schilderswijks (Artists), one located 
near the train station Den Haag Holland 
Spoor, with the names of Dutch Golden 
Age artists, such as Rembrandtstraat.  

The other is located here in 
Benoordenhout. Many streets are 
named after artists who were part of 
The Hague School, a period between 
1860 and 1900; painters such as 
Breitner, Weissenbruch, Mesdag, Jozef 
Israëls, Paul Gabriel and Théresè 
Schwartze.  

To learn more about The Hague School, 
we have invited a very knowledgeable 
cultural guide and lecturer to tell us 
about the works of these painters, 

many of them hanging in the 
Gemeentemuseum, Panorama Mesdag 
or the less-known Mesdag Collection 
Museum on Laan van Meerdervoort. 

Monique Varma-Lamme studied French 
Language and Literature, as well as the 
History of Art at Leiden University. For 
more than 17 years, Monique has been 
working as a freelancer, giving guided 
tours and lectures in several museums in 
The Hague, as well as guided walks 
around the city. Outside The Hague she 

also conducts guided bus tours, which 
are usually combined with a city walk 
and/or visit to a museum. To anyone who 
has attended one of Monique’s guided 
museum tours, they will know that her 
knowledge is vast and she inserts many 
anecdotes and stories, which make the 
artist’s works come even more alive.  

The Expat Committee is very happy that 
Monique Varma has agreed to give a talk 
with the use of slides about The Hague 
School on Sunday afternoon, January 27, 
2019, at 14:00 in the Wijkcentrum, ‘t 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.  There 
is no charge for this afternoon, but we 
would appreciate it if you would let us 
know if you are planning to attend.  
Please respond to Marja van Loopik, 
vanloopik@casema.nl.

Monique Varma

Art Lecture on
The Hague School Artists
Sunday, January 27, 2019

14:00 – 16:00
RSVP: vanloopik@casema.nl

(No charge)

'Where Everyone Knows your Name!'

This ‘catch phrase’ from the popular 
American TV show Cheers (1982-
1993) is certainly the case with the 
lunchroom Royal Corner on the Van 

Hogenhoucklaan.  Celebrating its 20th 
anniversary in October 2018, I paid 
them a visit recently to find out how it 
all started.  The owners, Richard and 
Monique Zuiderwijk, first had a ‘brown 
café’ in Scheveningen, in other words, a 
neighborhood bar. Finding that the 
long evening and night hours were af-
fecting their family life too much, they 
decided to go into the lunchroom busi-
ness, but to provide the same neigh-
borly feeling.  

The location was found and they were 
soon in business, serving people com-
ing into the neighborhood for Bronovo 
or to work at the naval base around the 

corner and now ICC, but mostly just 
the neighborhood.  Richard talked 
about mothers or fathers coming in be-
fore work with their children or high 
school students who come after school 
to do their homework there.  Besides 
serving breakfast from 6 a.m. on, they 
also have a catering business with free 
delivery.  On their website www.royal-
corner.nl, you can find an order form 
and their menu.  

The atmosphere is truly friendly and all 
are welcome, because in Richard’s 
words: ’A client for one sandwich can be-
come a client for more.’  Congratulations 
on this milestone, Richard and Monique.
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Scratch Charity Event - Sing & Connect

Changes in Benoordenhout - Willem Royaardsplein

The Soroptimist Club of The Hague re-
cently informed us of their upcoming 
Musical Charity Event on February 9, 
2019.  

It is their hope to have 200 singers 
(both locals and expats) participate in 
singing Opera Choruses, led by conduc-
tor Danny Nooteboom. On the program 
will be among others Verdi, Mascagni 

and Puccini. The event will be held at 
the St. Agnes Church on Beeklaan 188 
in The Hague.

Rehearsals will start at 9:30 and the 
concert will be at 20:00 that evening, 
with a reception following the perform-
ance. For more details and tickets or to 
register to participate, please go to their 
website: https://soroptimistclubsgra-
venhage.nl/scratch-sing-connect/ or 
contact Andrea Keulen:  06 25 20 3000.

Fifty percent of the money raised will go 
to the Free A Girl organization, which 
dedicates itself to liberating minor girls 
from trafficking and prostitution. They 
are active in many countries throughout 
the world, including The Netherlands.

For those of you not familiar with the 
Soroptimist Clubs, they are a ’global 
volunteer organization that improves 
the lives of women and girls through 
programs leading to social and econo-
mic empowerment’. Founded in 
California in 1921, they have always 
had close ties with the Rotarians. Its 
members are business and profession-
al women who on a volunteer basis 
work to improve the status of women 
throughout the world.

A singer or a listener - your choice! 

Georgia Regnault

Even without speaking or reading 
Dutch you have probably heard or noti-
ced that plans are underway for an ex-
tensive renovation of the shopping 
area Willem Royaardsplein.  The most 
far-reaching construction will take 
place in the present parking lot.  An un-
derground garage with 155 parking 
places will be built and on the ground 
floor a new Albert Heijn with three 
other smaller stores. In addition, apart-
ments with roof terraces will be placed 
above the supermarket.

Further the square itself – although be-
coming smaller - will be made more at-
tractive with three to four restaurant 
possibilities. The present three kiosks 
– the fish market, the Turkish take-out, 
and the flower stall – will remain.

As soon as all the proper permits have 
been received by the developers, buil-
ding should start in mid-2019, with a 
finished product for the residents by 
the end of 2023.

Johannes Bildersstraat
While I am relating changes in 
Benoordenhout, I should add that plans 
are underway to make Johannes 
Bildersstraat a one-way street from 
Wassenaarseweg to Van Hoytemastraat. 

After advocating this change for years, 
the residents are happy it is finally 
being realized and there will be a safer 
traffic situation.

Bus 18
There was quite some feedback from 
the residents in the Uilennest area of 
Benoordenhout when the HTM an-

nounced that Bus 18 would be perma-
nently stopped.  As a result of the 232 
negative reactions that were received 
by the Wijkvereniging, the Association 
is committed to fight for the continua-
tion of Bus 18 and will be holding talks 
with the City Council about this!

Stay tuned!
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Als kind is het beeld van het huwelijk 
van je ouders eigenlijk niet veel meer 
dan de foto op het dressoir bij je groot-
ouders. Bij mij is dat niet  anders, de 
voornoemde foto in het zilveren lijstje 
stond echter vanwege beslommeringen 
rond de desbetreffende ‘echt’ ernstig 
achteraan tussen de zwart-witte ver-
beeldingen van generaties ‘Goossens’ses’ 
die op de gevoelige plaat werden 
vastgelegd.

Mama draagt op de foto een blouse van 
witte guipure onder een zwart deux-
piece, mijn vader draagt zijn KNIL-
uniform, gelardeerd door een Caran 
d’Ache-stalenkaart aan versierselen. 
Beide dragen een witte anjer in de bou-
tonniere. Een foto van twee gelukkige 
mensen op een turbulente dag ergens 
midden vijftiger jaren. Andere tijden…
 
Op de kast bij mijn ouders stond maar 
een trouwfoto, de trouwfoto van mijn 
broer Willem en zijn vrouw Ellen. Een 
prachtig huwelijk zoals het hoorde, 
met alle toeters en bellen. Het be-
vreemdende is dat ik mij van dat huwe-
lijk feitelijk niets meer herinner. Ik 
weet warempel niet eens meer wat ik 
zelf aan had. 

Van de trouwpartij van mijn enige 
nicht van vaderszijde  hier in ‘s-Gra-
venhage heb ik naar ik weet geen foto, 
maar ik heb er wel enorm veel herinne-
ringen aan, al was het maar om het 
feestelijke feit dat de bruidegom uit 
zijn veel te strakke jaren zeventig pan-
talon was gescheurd. Hij werd daar 
met de broek nog aan de spreekwoor-
delijke ‘kont’ met vereende krachten 
door mijn moeder en een paar Britse 
Tantes terug in genaaid. De Tantes na-
tuurlijk op zijn Brits in roze en poeder 
blauwe voile met bijpassende ‘grands-
chapeaux’. Een dag die tot mijn ver-
beelding sprak.

Foto’s heb je dus eigenlijk niet nodig 
om herinneringen te bewaren; het gaat 
erom dat je mooie of grappige dingen 
ziet en ervaart, ze opschrijft en ver-
haalt. Dat is wat deze persoonlijke her-
inneringen met mijn werk te maken 
hebben. Mijn ontwerpen zijn verhalen, 

alle prachtige foto’s die ervan gemaakt 
worden zijn een memento bij het beeld 
wat bezoekers ervaren en als hun per-
ceptie van de werkelijkheid in hun ge-
heugen opslaan. 

Mode is als de marmelade die de har-
tenkoningin aan Alice aanbiedt… ’Er is’, 
zo zegt de koningin, ‘om de andere dag 
marmalade, er is morgen jam en er was 
gisteren jam, maar nooit vandaag’.

Als je zelf geen ‘beelden’ maakt moet je 
dus altijd met de verbeelding van de 
ander leven, een geleende werkelijkheid.

Blue…
Ik probeer mijn werk zo veel mogelijk 
‘onder de mensen’ te brengen. Het afge-
lopen jaar heb ik vrijwel doorlopend een 
expositie ruimte gevuld in het Pop-up 
museum aan de Korte Vijverberg 2, te-
genover het Mauritshuis. Daar zal ik ook 
het gehele komende jaar een aantal van 
mijn werken (Sartorial Statues) en ont-
werpen voor bruidsjurken tonen.

Een hoogtepunt van het afgelopen jaar 
was ook de korte expositie van mijn  

‘The Morai Tapistery ‘ in het Palais de 
Tokyo in Parijs. Daar was tevens een 
preview van mijn nieuwe serie 
Sartorial Statues te zien. De acht ont-
werpen die door dansers in een ‘mode-
show’ getoond werden, zijn geïnspi-
reerd door Delfts blauw. Heel 
toepasselijk zullen deze stukken vol-
gende zomer in Delft geëxposeerd 
worden. 

Voorts reist momenteel een serie van 
mijn ontwerpen met werk van collega 
kunstenaar Peter Gentenaar door China. 
Ik heb met werk van Gentenaar eigen 
werk gecreëerd waarin ons beider kunst 
als het ware versmolten is. Werken van 
Peter zijn de komende maanden in het 
Gemeentemuseum hier in Den Haag te 
zien als de monumentale omlijsting bij 
het werk van Iris van Herpen.

Ik nodig u uit om mijn expositie of bij 
die van mijn collega’s te gaan kijken, de 
werken te ervaren en er het verhaal 
van uw eigen leven mee te verrijken. 

Quid Tum 
Peter George d’Angelino Tap

Something Old… Something New ….

Een fusie van papier kunst met ingegoten kant en bourette zijde van Peter Gentenaar(papier) en 
Haute Couture door Peter George d’Angelino Tap. Foto-art  door Rene Lauffer
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Hodie Mihi, Cras Tibi Uitvaartverzorging richt zich op het verzorgen van uitvaarten in Den Haag 
en omstreken. Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 2596 BJ DEN HAAG
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Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen? 
Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u het "Promotiepakket" t.w.v. € 450,00 kado!

Uw huis verkopen? Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!
Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop en verhuur van woningen in Den Haag e.o. 

In onze dienstverlening streven wij naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. 

Breitnerlaan 285  ◆  Den Haag  ◆  070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Vrijblijvend advies
Woningopname & verkoopplan
Volledige presentatie
Bezichtigingen & biedingen
Verkoop & afronding
Inspectie en notaris

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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Deze keer vraag ik uw aandacht voor de 
tentoonstelling in het Gemeentemuseum, 
Femmes Fatales - Sterke vrouwen in de 
mode. Wijkbewoner Madelief Hohé is 
conservator Mode in dit museum. Zij be-
dacht twee jaar geleden dat er nog nooit 
ergens een tentoonstelling was gemaakt 
over vrouwelijke ontwerpers. Dus, u be-
grijpt, die tentoonstelling moest er wel 
komen, en gelukkig in het Gemeente-
museum. Ontwerpen vrouwen anders 
voor vrouwen dan hun mannelijke 
collega´s? Wat is hun invloed? Wat bete-
kent vrouw-zijn voor hun creaties? En 
wat is hun visie op mode? Op de ten-
toonstelling is werk te zien van Coco 
Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, 
Mary Quant, Vivienne Westwood, Sonia 
Rykiel, Miuccia Prada, Maria Grazia 
Chiurri (Dior), Nederlandse grootheden 
als Fong Leng, Sheila de Vries en Iris van 
Herpen en vele anderen. 

De hedendaagse ontwerpers zijn power-
vrouwen. Met hun ontwerpen domine-
ren ze de hedendaagse catwalks en som-
migen zijn ware voorvechters van de 
vrouwenrechten of spreken zich expli-
ciet politiek uit. Maria Cgrazia Chiuri 
verwees in haar eerste collectie voor 
Dior naar een lezing en publicatie van 
activiste en schrijfster Chimamanda 
Ngochi Adichie: ´We Should all be 
Feminists´. Dit statement drukte zij voor 
de Spring 2017 collection op T-shirts die 
werden gedragen bij een op de New 
Look geïnspireerd ensemble. 

De tentoonstelling Femmes Fatales -   
Sterke vrouwen in de mode bevat werk 
van een indrukwekkende lijst vrouwe-
lijke (inter) nationale ontwerpers. Naast 
wereldberoemde namen komen in de 

tentoonstelling ook vrouwen aan bod 
die achter de schermen van menig mo-
dehuis verstrekkende invloed hebben of 
hadden, maar compleet onbekend zijn in 
de modegeschiedenis. 

Let u ook op de inrichting van de ten-
toonstelling. Het is een bijzondere ma-
nier om mode te presenteren. Bij de 
tentoonstelling is een prachtig boek 
verschenen; de nieuwe modebijbel!

Gemeentemuseum Den Haag, Femmes 
Fatales Sterke vrouwen in de mode, te 
zien tot en met 24 maart 2019

HoutKunst 

Onder de titel HoutKunst heb ik de afgelopen jaren een reeks 
artikelen geschreven. De titel HoutKunst komt van een bezoek aan een 
houtkunstenaar in de wijk en is ook te lezen als Benoorden Hout 
Kunst. Veelal heb ik tentoonstellingen beschreven waaraan 
wijkbewoners aan hebben bijgedragen of zelfs hebben georganiseerd. 
Soms nam ik de vrijheid om activiteiten in iets verderop gelegen 
musea of andere instellingen aan te raden. Kunst is nu eenmaal 
belangrijk voor mij; ik put er inspiratie uit, het geeft rust er veel over 
te lezen en het is helemaal fantastisch om er over te kunnen schrijven. 

Elsa Schiaparelli, 1932. Foto: George Hoyningen-Huene. 
Getty Images/George Hoyningen-Huene/Gemeentemuseum Den Haag.

Iris van Herpen, couturecollectie Ludi Naturae, 
2018. Foto: Jean Baptiste Mondino. Iris van Her-
pen/Jean Baptiste Mondino/Gemeentemuseum 
Den Haag. Met kunstwerk van Haagse kunste-
naar Peter Gentenaar op de achtergrond. Dress 
made in collaboration with TU Delft. 
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STORM in Panorama Mesdag

Woeste zeeën, dreigende luchten, ra-
vage en vissersleed: het onderwerp 
storm staat centraal bij Panorama 
Mesdag. Te zien is een bijzondere se-
lectie schilderijen van onder anderen 
H.W. Mesdag, Jozef Israels, Louis 
Meijer, Andreas Schelfhout en J.C. 
Schotel. 

Stormen waren een populair onder-
werp voor kunstenaars in de vroege 

negentiende eeuw. Schelfhout en 
Schotel schilderden geromantiseerde 
voorstellingen waarin zij de nietige 
mensen tegenover het natuurgeweld 
benadrukten. Rond 1850-1860 kozen 
de op Scheveningen werkzame kunste-
naars als W.A. van Deventer, Meijer en 
Jozef Israels er juist voor om de leegte 
na een storm te tonen. Hun poëtische 
schilderijen ogen bedrieglijk vredig; 
pas bij nader inzien ontvouwt zich het 
drama. Ook Mesdag greep terug op de 
thematiek van storm. In 1894 woedde 
een harde storm over Holland; tiental-
len Scheveningse bomschuiten werden 
met een smak hoger op het strand ge-
smeten. Deze harde storm, met als ge-
volg grote materiële schade, was een 
reden voor het gemeentebestuur van 
Den Haag om nu eindelijk stappen te 
zetten richting de aanleg van een 
haven. Deze was in 1904 gereed. 

De tentoonstelling is tot en met 3 
maart 2019 te zien. 

T I P
De leuke museumwinkel 
van Panorama Mesdag! 

Originele cadeaus voor de 
feestdagen maar ook 

daarna. 

Met de aankopen steunt 
u het museum. 

H.W. Mesdag (1831-1915), Na de storm van 1894, 1896, Olieverf op doek, 138 x 178 cm, Collectie Panorama Mesdag. 
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Avontuur in Azië,
vrijmetselarij als wereldwijd sociaal netwerk na 1734
Deze tentoonstelling, die samengesteld 
is door dr. Andréa Kroon, is de eerste 
tentoonstelling in het nieuwe Vrijmetse-
larij Museum aan de Javastraat 2B. 
Wijkbewoonster Jeannette van Benne-
kom is directeur van het museum. 

Vrijmetselaren vormden een wereld-
wijd sociaal netwerk en waren ook ac-
tief in de handelsposten in Nederlands-
Indië, India, Ceylon, Japan en China. 
Ze bestelden prachtig lakwerk en por-
selein, voorzien van symbolische deco-
raties uit de ´geheime´ rituelen. Het 
Vrijmetselarij Museum beschikt over 
de grootste collectie Japanse lakdozen 
ter wereld. 

Voor de wisseltentoonstelling, Avontuur 
in Azië, is royaal geput uit de collectie 
van dit museum dat meer dan 30.000 
objecten bevat. 

Bijzonder op de tentoonstelling is het 
digitale bladerboek, een combinatie 
van een traditioneel papieren boek en 
een hightech kennisomgeving. De be-
zoeker kan door het boek bladeren en 
wordt daarbij verrast door afbeeldin-
gen die tot leven lijken te komen, en 
kan zich via beeld, woord en geluid 
verdiepen in de bijzondere geschiede-
nis van de wereldwijde broederschap 
die vrijmetselarij heet. 

Vrijmetselarij Museum, Javastraat 2B, 
Den Haag, vrijmetselarijmuseum.nl. 

Verder noem ik nog even de tentoon-
stelling in Muzee Scheveningen; Eerste 
Wereldoorlog op Scheveningen, herin-
neringen uit een Haags dagboek. Te 
zien tot en met 24 maart 2019. 
Neptunusstraat 90-92, muzeescheve-
ningen.nl. 

En het Louis Couperus Museum aan de 
Javastraat 17 heeft een tentoonstelling 
ingericht met de titel In de ban van 
Japan, Louis Couperus en Het snoer der 
ontferming. Tot en met 14 mei 2019. 

Willemien de Vlieger-Moll

Japanse lakdoos met tableau, zwart en goudlak met parelmoer, binnenzijde goudlak, 1820-1850. 
foto, Paul Mellaart. Collectie Cultureel Maçonniek Centrum ´Prins Frederik´ Den Haag. 
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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

EERSTE HULP BIJ ONVOLDOENDES

Meer informatie? 
Loop gerust eens binnen voor een vrijblijvend 
adviesgesprek of neem contact met ons op.

AFTER’S COOL Benoordenhout
Eline Bader MSc

Weissenbruchstraat 3-5, 2596 GA Den Haag 
T 06-20340451 | E benoordenhout@afterscool.nl

Ook in  
Benoordenhout

Ook in  
Benoordenhout

SAMEN GROEI JE
VOOR TWEE

2SAMEN.NL

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
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Nirwana
Energie delen
Eigenlijk verwondert niemand zich er 
nog over: twee gaten met pootjes in de 
muur geeft stroom, een druk op de 
knop en het toilet wordt gespoeld, 
draai aan de kraan en er komt water 
uit.

Toch was het in 1929 op de tekentafel 
de technische infrastructuur een groot 
vraagstuk: hoe maken we die prakti-
sche zaken?  Hoe leggen we deze struc-
tureel goed aan bij twintig vrij in te 
delen appartementen op maat, van 55 
m²  tot 250 m²? En hoe stemmen we 
dan de wens van de bewoner af op de 
mogelijkheden?  Inmiddels is het 90 
jaar later. Hoe gaan we nu met dit soort 
vraagstukken om?

Voor interne zaken van gebouwen is de 
discipline technisch ingenieur een 
aparte studierichting, naast construc-
teur en architect. In de twintiger jaren 
vorige eeuw lag er een uitdaging: hoe 
kunnen we iedereen bereiken en ener-
gie leveren?  Bij in rij geschakelde wo-
ningen is dat één-op-één goed in te 
passen, maar bij rij gestapelde wonin-
gen –hoogbouw - is dat toch een ander 
verhaal. 

We duiken in de constructie van 
Nirwana. Voor die tijd relatief nieuw, 
noem het gerust bijzonder, was het feit 
dat alle appartementen per verdieping  
een voordeur hebben aan een centrale 
hal, dus niet aan een lange gang of bin-
nenplaats of -plein.  Dat gaf de moge-
lijkheid om in het midden de lift te 
plaatsen en direct om die schacht de 
draden voor elektriciteit en telefoon-
verkeer te laten lopen. In relatief dunne 
pijpjes kan er dan makkelijk naar ieder 
appartement een eigen voorziening 
lopen en op een centrale plek beneden 
de aansluiting naar het netwerk van de 
leverancier leiden.

Anders moet dat gebeuren met water-
gas-ventilatie en het rioolsysteem en 
daar is aanzienlijk meer ruimte voor 
nodig. Vandaar de oplossing om eerst 
de omloop om de liftschacht en alle ap-
partementsdeuren te plaatsen en dan 

een rij dubbel dikke wanden waar alle 
pijpen in lopen. Door middel van een 
soort dubbele vloer of verlaagd pla-
fond  lopen dan de voorzieningen naar 
de plek waar het gewenst is. Vandaag 
de dag is dit nog steeds het moeilijke 
punt van dit unieke gebouw.

Zo ontstond de volgende anekdote, 
zijnde  dat ik tijdens een interview in 
Nirwana letterlijk overspoeld werd 
door rioolwater wat door het plafond 
naar beneden stroomde doordat de 
buren boven de leidingen aan het ont-
stoppen waren.

In het appartementengebouw Nirwana, 
of meer algemeen: hoogbouw, is het 
daarom gebruikelijk voorzieningen te 
delen, centraal te verwarmen, centraal 
te wassen en centraal te koken. Zulke 
voorzieningen hebben zelden de tijd 
overleefd uit de tijd waarin ze opge-
steld werden, toch heb ik er één gevon-
den, mogen zien en bijna aanraken.

Een ware (t)huisindustrie, stoomtur-
bine , draaiend op kolen, die zorgde 
voor eigen stroom middels een dy-
namo en heet water voor verwarming 
en wassen. Zo was het ooit ook in 
Nirwana, naast de glazen garage de 

centrale keuken en in de laag daaron-
der, wasserij en stoommachine. Is het 
straks weer een zaak van aansluiten op 
nieuwe technologie?

Karel Bodegom

Foto's uit villa Cavroix, constructie en 
infrastructuur, Ingenieur Bijvoet en 
Franse collega´s.

Volgend keer iets over ventilatie, ge-
wenst en ongewenst.
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20% korting op raamdecoratie
ROLGORDIJNEN • DUO ROLGORDIJNEN • PLISSÉGORDIJNEN HORIZONTALE JALOEZIEËN  

VLINDERJALOEZIEËN • VERTICALE JALOEZIEËN VOUWGORDIJNEN • PANEELGORDIJNEN 

Geldig tot en met 31 december 2018. Niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag in de winkel naar de deelnemende merken en actievoorwaarden.

info@briede.nl
www.decohomebriede.nl

Laan van Nieuw Oost Indie 72
2593 BW ‘s-Gravenhage
(070) 383 82 75
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In 1957 werd na een omzwerving van 
zeven jaar het gloednieuwe gebouw 
van het Haags Montessori Lyceum aan 
de Nassau Bredastraat in gebruik ge-
nomen. De school ontwikkelde zich al 
snel tot een ´gevestigde waarde´ en le-
verde leerlingen af als Joris Voorhoeve, 
Roel van Duyn en bijvoorbeeld ook de 
televisie´mentalist´ Victor Mids.

In de sportwereld nam het begin zesti-
ger jaren ook een bijzondere plaats in. 
De school werd een broedplek voor vol-
leybaltalent. Dat was te danken aan 
gymleraar Cees van Zweeden. Van 
Zweeden was een uitzonderlijk man. 
Vlak voor de oorlog had hij zijn diploma 
gehaald en was tijdens zijn opleiding 
bezeten geraakt van de in Nederland 
kersverse sport volleybal. De oorlog 
bracht hem andersoortige spanningen. 
In 1940 had hij tijdens de slag om 
Ypenburg als dienstplichtig soldaat zo 
dapper mee gevochten, dat hij daarvoor 
onderscheiden werd. Vervolgens nam 
hij actief aan het verzet deel en leidde 
de Rijswijkse knokploeg. Zo staken zij 
de Rijswijkse zweefvliegtuig fabriek 
van de NSB’er Pander in brand. In okto-
ber ’44 werden zij verraden en Van 
Zweeden belandde in de dodencel. 
Miraculeus werd zijn leven gespaard, 
terwijl zijn makkers gefusilleerd wer-
den. Geen wonder dat hij uiteindelijk in 
1989 het kruis van de Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw kreeg opge-
speld. Dat kon hij toevoegen aan de drie 
kruisjes, die hij al thuis had liggen van-
wege de elfstedentochten die hij had 
uitgereden.

In 1947 was Van Zweeden mede-initia-
tiefnemer van de Nederlandse 
Volleybal Bond. Het was ook weer Cees 
van Zweeden, die in 1948 het initiatief 
nam om een Nederlands team af te 
vaardigen naar de eerste Europese 
kampioenschappen. Dat was niet zon-
der eigenbelang. In korte tijd had hij in 
Rijswijk samen met zijn twee broers 
Jaap en Rinus een goede ploeg weten te 
creëren.  De Van Zweedens vulden zo-
doende al bijna de helft van het 
Nederlands team. 

Natuurlijk richtte hij ook op school de 
volleybalclub op. Zo ontdekte hij Bram 
Vermeulen, die hij ging opleiden. 
Vermeulen was al snel zo goed, dat hij 
hem een plaats in het Nederlands team 
gaf toen de scholier amper zestien jaar 
oud was.

Hoe kwam de fanate topsporter Cees 
van Zweeden over bij zijn leerlingen, 
waarvan sommigen echt geen balge-
voel hadden? Desgevraagd haalden en-
kele oud-leerlingen herinneringen op. 

Cees Vervoorn is lector Topsport en 
Onderwijs aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Hij zwom op drie 
Olympische Spelen met als beste resul-
taat een vierde plaats op de 100 meter 
vlinderslag. Hij vertelt: ´Toen Michiel 
Bloem en ik hem zo’n vijftien jaar gele-
den bezochten vroeg hij aan mij, wat ik 
nu zoal deed. Ik antwoordde: directeur 
van de Amsterdamse Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding. Hij zei: ´Dan 
wordt het tijd dat je die opleiding weer 
op niveau brengt, jongen!´. Michiel 
Bloem, oud-bestuurder van de Stichting 
Amsterdam Swim Cup en gespeciali-
seerd in High Performance Culture her-

innert zich: ‘Op zijn bongo deed hij het 
ritme van de aanloop voor de smash 
voor: kort lang kort, de aansluitstap, en 
dan de sprong.’ Marc Benninga haalde 
met het Nederlands hockeyelftal goud 
tijdens de wereldkampioenschappen in 
1990. Hij is nu hoogleraar in Maag, 
Darm en Leverziektes bij kinderen. 
Enthousiast reageert hij: ‘Een markante 
man. Ik was tot mijn vijftiende voorna-
melijk aan het tennissen, maar ik raakte 
helemaal gegrepen voor het volleybal.’ 
Jan Clardeij heeft zijn volleybal carrière 
na zijn middelbare schooltijd op het 
HML professioneel doorgezet en werd 
een wereld topspeler. Hij speelde vijf 
jaar lang in het nationale team en 
daarna nog ruim zeven jaar in Italië. Hij 
herinnert zich: ‘Van Zweeden heeft mij 
compleet gevormd. Natuurlijk heb ik 
hem daarna ook vele jaren meegemaakt 
als coach van Starlift en zo. Samen met 
Bram Vermeulen ben ik naar zijn begra-
fenis geweest.’

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  XX

Kees van Zweeden Toss
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Kleinschalige sneeuwschoen- en 
wintertochten  komende winter!

Wandel mee met de gediplomeerde en ervaren wandelgids 
Frederike Bloemers. Geheel  verzorgde tochten naar de Alpen! 

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

All round and experienced communications professional, recently 
relocated to The Hague, is searching for a new job. I have an 

academic education in Communications and Ethics followed by 
more than 20 years of experience in roles at international and 

listed companies. My specialties are marketing and writing 
(including speeches). When you are interested in my profile, 

would you please respond to mirjam.kroemer@wvbn.nl

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.

Wij gaan samen met u eten!

Graag komen wij ons voorstellen 
(06 52540372 / info@leefleuk.nl)

Wij zorgen voor een leuke dag.
Sta versteld van wat we nog meer samen kunnen ondernemen.

www.leefleuk.nl   

Brocante rechtstreeks uit Frankrijk
In Kringloop Zwedenburg 155 (Mariahoeve) is een aparte hoek 

met brocante.Porselein uit Limoges, Gien , Villeroy Boch, etc. 
Glaswerk, bibelots  en cadeau-artikelen.

brocanteuitfrankrijk.blogspot.com
Telefoon 070 381 86 96

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

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
op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout
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Bridge Quiz - Een afspel probleem
Als zuid speel je het contract van 4«, de uitkomst is ªV.
Als de schoppens 2-2 verdeeld zijn, dan heb je elf slagen:
5 slagen in «, 4 slagen in © en 2 slagen in ª.
Als «V niet valt, dan maak je toch 10 slagen en dus het contact.
Maar wat is dan het probleem?
Het probleem is als oost 3 kaart «V, een doubleton © en ¨VBT heeft
dan zal hij de derde ruitenslag troeven en ¨V voorspelen. 
Daardoor verlies je in totaal vier slagen en je bent dan down.
Hoe los je dat op?
Dat los je op door in de schoppenkleur een safetyplay tot te passen. 
Nadat je de eerste slag genomen hebt, speel je een kleine « naar «H, 
vervolgens een kleine « naar de B of de T. Als west deze slag maakt, dan 
maak je toch 10 slagen en als de «B of «T houdt, dan maak je er 11. In 
de praktijk had oost:  «V42, ª98642 ©84 en ¨VBT.
Kanttekening
Zelfs als oost 4 kaart «V heeft, dan kan je ook dat er uitsnijden.

Mocht je interesse heben om in clubverband in het buurthuis 
(Bisschopstraat 5) te bridgen, svp bel:  070 - 306 11 06 (070 - 328 27 03) 
voor maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagmidddag en vrijdagmid-
dag en/of 070 - 324 86 07 voor donderdagavond.

N
OW

Z

« H953
ª A2
© AHVB
¨ 532

« ABT76
ª H3
© 732
¨ H62

Een klassieker. Omdat zwart in een eerder stadium ver-
zuimd heeft dmv …h6 een luchtgaatje voor zijn koning te 
maken is zijn achterste rij een probleem. Hoe weet wit dit 
op briljante wijze uit te buiten? De zettenreeks is vrij lang 
(een zet of 6-7) maar dwingend. 

Oplossing probleem 155
1.Txb7+! Kc8 (1… Kxb7 2.Pc5+ of 1… Pxb7 2.Dxe6 kost de 
dame) 2.Dxe6 Pxe6 3.Txe7 en op de volgende zet wint wit 
het paard op e6 of de loper op g7 

Oplossingen
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoorden-hout, 
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 - scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 156                                                            Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 156 
XABCDEFGHY 
8-+r+r+k+( 
7+p+q+pzpp' 
6-+-zp-vl-+& 
5zp-+P+-+-% 
4-+-wQ-+-+$ 
3+-+-+N+-# 
2PzP-+RzPPzP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Een klassieker. Omdat zwart in een eerder stadium verzuimd heeft dmv …h6 een 
luchtgaatje voor zijn koning te maken is zijn achterste rij een probleem. Hoe weet 
wit dit op briljante wijze uit te buiten? De zettenreeks is vrij lang (een zet of 6-7) 
maar dwingend. 
 
Oplossing probleem 155: 1.Txb7+! Kc8 (1… Kxb7 2.Pc5+ of 1… Pxb7 2.Dxe6 kost 
de dame) 2.Dxe6 Pxe6 3.Txe7 en op de volgende zet wint wit het paard op e6 of 
de loper op g7  
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Sylvia van der Spek

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?
voor 10-12 personen
gebruik een vorm van 24 cm.

200 gram boter
200 gram witte basterdsuiker
400 gram zelfrijzend bakmeel
1 ei (de helft is voor het deeg, de 
andere helft voor het bestrijken)
8 gram vanillesuiker
snufje zout
1,5 kilo zoetzure appels 
(Goudreinet en Jonagold, geschild)
75 gram fijne kristalsuiker
3 tl kaneel
15 gram paneermeel

Bereiding
Klop het ei los en verdeel in twee delen. 
De ene is voor het deeg, de ander voor 
het bestrijken. Meng boter, basterdsui-
ker, zelfrijzend bakmeel, het halve ei, 
vanillesuiker en een snufje zout tot een 
stevig deeg en verdeel in drie delen. 
Schil nu de appels en snij deze in kleine 
blokjes. Vermeng met de suiker en het 
kaneel. 

Vet de springvorm in en bestuif met 
bloem. Gebruik één deel deeg om de 
bodem van de vorm mee te bedekken. 
Een tweede deel deeg gebruik je voor 
de randen. Strooi het paneermeel op de 
bodem van de beklede vorm. Het pa-
neermeel neemt het vocht van de ap-
pels op. Van het derde deel deeg maak 

je stroken. Doe de appels in de beklede 
vorm. Leg de stroken kruislings op de 
appeltaart. Gebruik het halve ei om de 
stroken in te smeren. Zet de taart iets 
onder het midden van de oven. Bak in 
zestig minuten op 170 graden gaar en 
goudbruin.

Laat de taart afkoelen in de vorm voordat 
je de ring verwijdert. Nog een klein beetje 

warm met een toef slagroom is deze taart 
heel erg lekker. Maar de volgende dag is 
hij eigenlijk nóg lekkerder, als de smaken 
lekker zijn doorgetrokken.

Leo Pronk en zijn team
Paluco - Paul Gabriëlstraat 62
Tel. 070 2054 697 - info@paluco.nl

Culinair - Recept van Paluco
Appeltaart 

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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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
Stefan Baecke - Gieneke Talsma
joe@wvbn.nl

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

Als iemand afscheid neemt van het leven staat juist het unieke van een persoon centraal. 
Lees op adpatres.nl hoe wij exceptionele uitvaarten componeren. Maak een afspraak om 
uw wensen te bespreken: 070 355 64 27. Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP ’s-Gravenhage. 

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05

DUEL

met Jacob Derwig, Joris 
Smit, Jacqueline Blom, Hein 
van der Heijden, Teun Luijkx, 

Jaap Spijkers, Violet 
Braeckman en Rabbi Jallo

hnt.nl/robbie

DUEL

met Jacob Derwig, Joris 
Smit, Jacqueline Blom, Hein 
van der Heijden, Teun Luijkx, 

Jaap Spijkers, Violet 
Braeckman en Rabbi Jallo

hnt.nl/robbie

HET 

Vanaf 8 januari

naar Anton Tsjechov
regie Jeroen De Man
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Dit is Nelisse.
Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

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

Goed makelaarschap 
zit 'm in de details.
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