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LEONZUIDGEESTKAPPERS.NL

HAPPY HAIR? JUST SHARE!
PROMOOT LEON ZUIDGEEST KAPPERS IN JE VRIENDENKRING
WANT IEDERE PERSOON DIE VIA JOU KOMT
KRIJGT NU EEN KNALLENDE WELKOMSTKORTING
EN WIJ BELONEN JOU MET EEN FIKS TEGOED
OP JE COSTUMER CARD BIJ ELKE INTRODUCEE!

THE
FRIEND
DEAL.

WORDT OOK AMBASSADEUR VAN LEON ZUIDGEEST KAPPERS!
VRAAG IN DE SALON HOE HET WERKT!

4



Op zoek
naar je eigen 

paleis? 
Wij helpen je graag bij het

vinden hiervan. Met persoonlijke 
aandacht, ons unieke netwerk en 
brede aanbod. Als jij krijgt waar 
je echt blij van wordt, is dat de 

kroon op ons werk.
www.estata.nl

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

Robbert
d’Hondt

Margot
Koesen

 

  
 
 Van Hoytemastraat 57 

 2596 EN  Den Haag 

 070-3605218  

 www.matruschka.nl 

 Volg ons op facebook! 
 
 Openingstijden: di-vr 10:00 uur-17:30 uur, za 10:00 uur-17:00  uur 

 

5



Na twee jaar van afwezigheid kijken 
we weer uit naar een prachtige Ko-
ningsdag in Benoordenhout. Hebben 
we eindelijk het corona virus groten-
deels van ons af weten te schudden, 
maar komen nu weer in aanraking 
met het oranje-virus. Dit virus heeft 
een zeer lange incubatietijd, hetgeen 
zich schijnt te openbaren rondom 
eind April. 
Met een enorme booster heeft een 
enthousiaste schare vrijwilligers 
volledige focus gezet op hét 
oranje-feest van Benoordenhout, 
Koningsdag, wordt dit jaar gevierd op 
woensdag 27 April.
Uiteraard middenin vakanties, maar 
je kan je toch geen leukere woensdag 
voorstellen dan een Konings(woens)
dag. Om het oranje-virus over te 
brengen, hebben wij met vereende 
inspanning wederom een boekje in 
elkaar gezet, welke naar mijn mening 
zeer aanmoedigend en heilzaam 
werkt. 
En tja wat is er dan zoal te doen op 
zo’n Oranje-woensdag in Benoor-
denhout? Uiteraard is en blijft het 
een feest van ontmoeten, begroeten 
en met je oude spullen rondom je 
kleedje wroeten. Na voor sommigen 
een tijdje wachten op de veroverde 

stek knoopt de ander een praatje aan 
op elke plek.
Even ongedwongen slenteren en 
genietend van wat lentezon zien 
we u graag komen, wij zorgen voor 
vermaak voor alle leeftijden en met 
een blijvende herinnering middels 
een fotootje op de ijskast.
In de laatste weken hiernaartoe, be-
kijk nog eens de enthousiaste foto’s 
van uw wijkgenoten, het programma, 
de locatie, en u ziet al snel, dat deze 
woensdag een uitgelezen mogelijk-
heid is om even met uw buren en 
wijk-vrienden te herenigen en de 
verbinding te bekrachtigen met jong 
en oud bij elkaar. 
Daarbij breng ik graag nog even on-
der uw aandacht dat dit feest mede 
mogelijk wordt gemaakt door de 
vrijwilligers van het Oranje Comité, 
de bijdragen van de wijkvereniging, 
sponsors en winkeliers EN last but 
zeker NOT least de omzet van de 
door u bestelde drankjes bij de 
Oranje Bar voor het Koningspodium.
Met veel genoegen hoop ik u weer 
compleet oranje uitgedost aan te 
treffen, hierbij alvast een feestelijke 
groet, mede namens het Oranje 
Comité

Voorzitter Wijkvereniging 
Benoordenhout
André van den Heuvel

Voorwoord
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WIJKVERENIGING
BENOORDENHOUT

De vrijwilligers van het 
Oranje Comité 2022 zijn:

André van den Heuvel, Danique Reidsma, 
Daniel Akkermans, Eva Broekhuis, Frank 
van der Leer, Hanne Vriens, John Boss, 
Marleen Schrama, Michiel de Vlieger, 
Pierrick de Cornulier, Ralph Ladesteijn en 
Stefan Baecke.

TEAM 2019
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Hét voetballende speelconcept van Nederland voor kinderen van 2 tot 6 jaar!

Caroline Reepmaker      -      Kniplaan 3a      -      2251 AK Voorschoten
T: 070 - 328 17 83      -      M: 06 - 538 477 51      -      info@reepmaker.nl

Loonadministratie -  Belastingadvies -  Boekhouding

www.reepmaker.nl

Reepmaker 
administratie en advies
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Bij ons is het  
altijd feest!

Nieuwsgierig naar de 
dagopvang en BSO bij 
Zo Kinderopvang in 
Benoordenhout?

Kom eens langs!  
Vind onze vestigingen op  
www.zokinderopvang.nl 

Weissenbruchstraat 1A
2596 GA Den Haag

070 - 737 08 56
www.happycritters.nl

Uw dierenwinkel in Benoordenhout

Nieuw adres
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Met groot genoegen nodigen wij alle bewoners van het Benoordenhout uit 
om voor de 8e keer gezamenlijk de verjaardag van onze Koning te vieren op 
woensdag 27 april 2022. Een mooie traditie, waar bewoners van onze prach-
tige wijk, jong en oud, elkaar vinden in de feestelijkheden. 

Koningsdag 2022 wordt gevierd op het plein aan de Van 
Hoytemastraat en start om 10:00 uur. Met een oranjetoost 
proosten we op de Koning en openen we de Vrijmarkt. De hele 
dag (live) muziek, entertainment voor de kleinere en jongste 
bewoners en het belangrijkste: gezelligheid! 

Verder terug van weggeweest: 
De fluwelen poppenkast

Jan Klaassen is er dit jaar ook weer bij. Samen met zijn vrouw Katrijn 
beleeft hij allerlei avonturen in een poppenkastspel. Al eeuwenlang een suc-
ces in de Lage Landen en nu real-life mee te maken in het Benoordenhout. 
Zodra de gordijntjes opengaan, begint het avontuur 
… Kom kijken, laat je verbazen en doe mee met Jan 
Klaassen!

Spellen en spelletjes
De spelletjes zijn traditiegetrouw ‘Oud Hollands’ en 
sensationeel! 
Klompen vangen, het hoort er voor de allerkleinsten 
echt bij op Koningsdag en dus is dit – en nog veel 
meer leuks-  op het Benoordenhout Koningsdag-
feest geregeld. 
Als alle spellen zijn afgelopen, mogen de schoentjes 
uit om los te gaan op het springkussen. 

Ben je al wat groter en ga je liever de competitie aan 
met je vrienden? Leef je dan uit op de kop van Jut! 
Wie slaat zo hard, dat de bel gaat? Of kom schoppen 
bij de voetbalkicker, wie is de sterkste? 

Voor jong en oud in het Benoordenhout 
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Alle spellen en acti-
viteiten zijn gratis en 
worden begeleid door 
ouders uit het Benoor-
denhout die vrijwillig 
een handje helpen. 
Daarvan zoeken we er 
nog een paar, dus neem 
je ouders mee; dan kan 
jij een uurtje langer 
blijven en kunnen zij 
ons nog even helpen 
om nog meer plezier te 
bieden! 
Aanmelden via andre.vandenheuvel@wvbn.nl

Straatvoetbal: de Benoordenhout Cup
In Benoordenhout wordt wat tegen de bal getrapt. Geen plein, veld, straat 
of steeg is veilig voor de omhaal van de junioren van de wijk. De talenten ko-
men traditiegetrouw boven drijven tijdens de Benoordenhout Cup, gehouden 
op Koningsdag. Vorm een teampje en meld je aan; in de leeftijd van 6 tot 9 
en in de leeftijd van 10 tot 12 jaar spelen we de Benoordenhout Straatvoet-
balcup. Wie neemt die beker mee naar huis dit jaar? 
Aanmelden via andre.vandenheuvel@wvbn.nl

Muziek, maestro
Voor wie gewoon wil genieten: 
de bar is de hele dag open 
(muntjes te verkrijgen bij de 
bar) en vanaf het centraal 
gelegen podium wordt de dag 
muzikaal ondersteund door 
Funky Town Disco Show.
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KOOP EN VERKOOP I  HUUR EN VERHUUR I  BEHEER EN (NWWI) TAXATIES

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Isabelle Esche 
Rozendaal

Peter de Mos Barbara 
van Kampen

Taco Risselada

EXPERIENCE THE DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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

KONINKLIJK WONEN
IN DEN HAAG

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS
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Viswinkel VFP

Van Hoytemastraat 64, 2596 ES Den Haag

wenst u een gezellige
Koningsdag 2022

Van Hoytemastraat 40
2596 ER Den Haag

070-3247933

www.parfumeriewinnubst.nl
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Samen met u wordt het een 
fantastische Koningsdag! 

Het Benoordenhout Koningsdagfeest is elk 
jaar mede een succes dankzij de hulp van 
vele enthousiaste buurtgenoten. 

Geïnteresseerd om een uurtje een handje te 
helpen?  Stuur een email naar: 
andre.vandenheuvel@wvbn.nl en wij nemen 
contact op.  
Aanmelden als duo kan natuurlijk ook!  

Wuiven, fuiven en gerieven
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Prachtige wijk
De wijk Benoordenhout is een 
prachtige plek om te wonen. Dat wil 
de wijkvereniging graag zo houden. 
Een actief bestuur en verschillende 
commissies zetten zich daarvoor in. 
Denk daarbij aan: Duurzaamheid, 
Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Ver-
voer, Groen, Cultuur, Internationals, 
Jeugd/Sport/Vrijwilligers. Bestuur en 
commissies zijn alert op ontwikkelin-
gen die (gaan) spelen in de wijk. Zijn 
het externe partijen die met initiatie-
ven komen, dan vervult de wijkver-
eniging vaak een rol als intermediair 
tussen de wijk en de indiener van het 
plan. Maar de wijkverenging komt 
ook zelf met plannen. In veel gevallen 
zijn die bestemd voor de gemeente. 
Zoals voorstellen ten behoeve van de 
verkeersveiligheid, of de wens weer 
een volwaardige bibliotheek in onze 
wijk te huisvesten.

Ontmoeten
Naast deze serieuze aangelegenhe-
den besteedt de wijkvereniging ook 
tijd aan activiteiten waar wijkbe-
woners kunnen samenkomen. Vaak 
in feestelijke sfeer. Zoals de intocht 
van Sinterklaas en Koningsdag. Maar 
ook de Kunstroute waar bewoners 
en kunstenaars uit de wijk elkaar 
kunnen ontmoeten. Internationals in 

onze wijk maken elke laatste zater-
dag van de maand een wandeling 
door Clingendael. En dan is er sinds 
kort het WijkCafé. Elke eerste don-
derdag van de maand tussen 18.00 en 
20.00 uur zijn bewoners van 18 jaar 
en ouder welkom in Le Petit Quartier 
voor een informeel samenzijn.

Word lid voor €12,50
Voor het behartigen van uw belangen 
kan de wijkverenging uw steun goed 
gebruiken. Voor slechts € 12,50 per 
jaar bent u lid. Daarmee draagt u bij 
aan de hierboven genoemde activi-
teiten. En: u heef t stemrecht tijdens 
de ledenvergadering die tweemaal 
per jaar plaatsvindt. 

Ga naar de website: www.wvbn.nl en 
meld u aan. 
Of kom op Koningsdag naar de 
Connectie Corner.

Word lid van wijkvereniging Benoordenhout

15Oranjefeest in de Van Hoytemastraat Koningsdag 27 april 2022



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

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

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

BRIGHTEYES-KIDS Counseling en coaching
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HOOIKADE 9A DEN HAAG  | PERSONALFITCLUB.NL | 070 – 785 32 86 

PLAN NU EEN GRATIS 
PROEFLES!

PERSONAL TRAINING & DUO TRAINING
IN EEN EXCLUSIEVE PERSONAL TRAINING STUDIO 

OF AAN HUIS
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international law firm

Bird & Bird 
wenst iedereen 
een hele mooie 
Koningsdag!

● Abu Dhabi ● Amsterdam ● Beijing ● Bratislava ● Brussels 
● Budapest ● Casablanca ● Copenhagen ● Dubai ● Dusseldorf 
● Frankfurt ● The Hague ● Hamburg ● Helsinki ● Hong Kong 
● London ● Luxembourg ● Lyon ● Madrid ● Milan ● Munich 
● Paris ● Prague ● Rome ● San Francisco ● Shanghai ● Singapore 
● Stockholm ● Sydney ● Warsaw

twobirds.com
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For the eighth year in succession, 
the Wijkvereniging Benoordenhout is 
organizing a super King’s Day cele-
bration.

All the events will be located around 
the Van Hoytemastraat and Van 
Hoytemaplein (square). The very 
traditional ‘Vrijmarkt’ is a big thing 
for all generations. Have your child-
ren gather their used toys and books 
together and come to the Van Hoyte-
mastraat for their own ‘set up shop’. 
Their hand-me-downs are always 
another child’s treasure! During this 
‘free market’, there are also other 
children’s activities being organized. 

Traditionally, a puppet show and as 
well as time-honoured Dutch child-
ren games. All for free and for all 
ages! 

If you are new to our neighborhood, 
take a chance on the 27th of April 
as this is a real local party. Dress to 
impress (impression is easily made 
if you respect the national colors 
orange, red, white and blue) and let 
us meet! 

If you would like to volunteer during 
the day or in the Oranje Comitie 
please send a e-mail to 
andre.vandenheuvel@wvbn.nl and 
we will contact you. More informati-
on can be found at our website:  
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl  

King’s Day 2022
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In de leukste kantoorboekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen 

te doen voor  in huis, op vakantie, het (thuis)kantoor of op school.  

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

kantoorbenodigdheden, kalenders en agenda’s, speelgoed en leuke cadeaus 

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.kantoorboekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

Wat als wij uw 
kansen groter 
maken dan uw 
risico’s?
Loop voorop. Kijk vooruit.

verkennen
voorkomen
verzekeren

www.vlc-partners.nl
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Thuiszorg die bij ú past

Werken bij Evita of een opleiding volgen?

Evita lokaal, Huis van de wijk

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

Laat ons u ook informeren over het Evita 
abonnement en het geheugenspreekuur.

Kom langs voor
 • lezingen en activiteiten
 • dagbesteding
 • uitleen hulpmiddelen
• informatie over zorg en welzijn

Evita Lokaal is iedere werkdag geopend
van 09.30-16.30 uur.

Evita Zorg 
t. 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

Evita wenst u een
gezellige Koningsdag!

Werken of een opleiding volgen, het kan bij Evita Zorg
Evita Zorg heeft vacatures voor zorgprofessionals en starters 
in de zorg. Er zijn ook mogelijkheden voor scholingen. Ga voor 
informatie naar www.evitazorg.nl Wil je solliciteren, stuur je 
e-mail naar werken@evitazorg.nl of bel met 070-3141605. 

Evita Lokaal
t. 070-3141606 
info@evitalokaal.nl
www.evitalokaal.nl

Bezoekadres: Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ  Den Haag

21



Kom royaal sporten
 

Max Health Club is open op Koningsdag!
 

363 dagen per jaar open
doordeweekse dagen al open vanaf 6:00 uur 

www.maxhealthclub.nl 
Klatteweg 109 | 070-3549328 | info@maxhealthclub.nl
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Meld jouw school aan op: 
anwb.nl/verkeerspleinen

Maak kans op 
een ANWB 
Verkeersplein
voor jullie 
schoolplein
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Waar mag ik mijn kleedje leggen?
Kleedjes mogen alleen op de plekken zoals aangegeven op de plattegrond (te vin-
den in dit boekje) en mogen geen obstakel vormen voor de ingang van winkels en 
horeca. Deze grenzen en doorgangen zijn oranje gemarkeerd door de organisatie.

Wanneer mag ik mijn kleedje neerleggen?
De vrijmarkt start op woensdag 27 april om 10:00 uur; vanaf 8:00 uur 

mogen de kleedjes worden opgetuigd. 

Kan ik een plek voor mijn kleedje reserveren? 
Vanaf dinsdag 26 april 18:00 uur kan is het mogelijk een plekje 

te reserveren, traditioneel in goede harmonie en met respect voor 
andere kleedjes, winkeliers, omwonenden en straatmeubilair.  

Nog even ter herinnering: 
Een plek kan worden afgebakend met stoepkrijt. Gebruik van verf, spuitbussen of 
ander onafwasbaar materiaal om een plek te markeren is ten strengste verbo-
den. Schoonmaakkosten worden verhaald. 
Het Oranje Comité markeert ten behoeve van het feest tevoren een 
aantal plekken (met speciale afwasbare verf) 

Wat mag er op mijn kleedje
De keuze is reuze maar tip van de organisatie: de 
voorjaarsschoonmaak is een ideale aanzet voor 
het kleedje.

Wat doe je na het stoppen met mijn kleedje 
De plek schoon en opgeruimd achterlaten. Niet 
verkocht of niet geruild goed dient zelf te worden 
afgevoerd naar daarvoor bestemde plekken (terug 
naar huis, ondergrondse container etc.).  

een paar spelregels VOOR DE VRIJmarkt

Met een kleedje op de vrijmarkt

2022

2022

2022

2022

25Oranjefeest in de Van Hoytemastraat



begeleiding alvanaf 2 middagenper weekOok op zondag open

bijles mogelijkvoor 
alle vakken

Nassau Bijles en
Huiswerkbegeleiding

 in 10 punten
Professionele en resultaatgerichte
huiswerkbegeleiding voor leerlingen
binnen het voortgezet onderwijs
Persoonlijke coaching
Bijles in alle vakken
Examentraining / rekentoetstraining
Cursus tekstbegrip (ook voor brugklassers)
Planning- en organisatietraining
Extra aandacht / kleine groepjes
Open contact met ouders
Iedere leerling een vaste, betrokken begeleider
Rustige leeromgeving

06 42858040  Mr. M. Brugman-Tazelaar  
Wassenaarseweg 24
2596 CH Den Haag

info@nassau-huiswerkbegeleiding.nl
www.nassau-huiswerkbegeleiding.nl

BIJLES & HUISWERKBEGELEIDING

 

LUNCH – DINER – BORREL - EVENTS 
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Nelisse bestaat 45 jaar.
Dat vieren we graag met u!

Denkt u eraan uw huis te verkopen? Praat
dan met de makelaar die de markt als
geen ander kent. Maak een afspraak voor
een vrijblijvend adviesgesprek. Dan komen
wij bij u langs met een heerlijk taartje.

TRAKTAART
WIE JARIG IS 

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

85

Maak er een gezellige Koningsdag van
Trek al het oranje uit je kast en zet de hapjes en drankjes klaar. Van een lekker 
ontbijt en smeuige tompoucen tot een uitbundige borrel. Het is tenslotte feest!

Wij zijn open van 08:00 tot 21:00.

Albert Heijn, Wassenaarseweg 101

AH Goudse blokjes jong
belegen 48+

AH Excellent Selectie
Sauvignon Blanc The Falcon

2. 8. 1. 3.

AH Scrocchi mare AH Cashwnoten
gezouten

794950
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salon@beaumondecoiffures.eu

Gun jezelf tijd, gun jezelf

Beau Monde Coiffures

070-3281919 www.beaumondecoiffures.nl

Van Alkemadelaan 139
2597 AD  Den Haag

070 3144020
www.notarisadegeest.nl
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Van Hoytemastraat 53 
2596 EN Den Haag 

Koningsdag geopend van 
08:00 uur tot 19:00 uur 
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HUÎTRES &
CHAMPAGNE

Oesters en Champagne bij Le Quartier.
Van Hoytemastraat 43  t. +31 (0)70 800 2121 

e. contact@le-quartier.nl  w. le-quartier.nl

KONINGSDAG
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Exclusieve designmonturen 
Varilux specialist

 Contactlenzen
Maatwerk en innovatieve producten

Sinds 1927

Ergra Optiekspecialisten  |  Van Hoytemastraat 107  |  2596 EP Den Haag  |  tel 070 - 324 94 70  |  www.ergra.nl

Andy Wolf 

Hackett Bespoke

Schnuchel 

Paul Smith 

Chanel 

Tom Ford 

Prada

Serengeti

Lindberg

Little Vinyl Factory 

Eyevan 7285

TITANflex

Maatwerk voor uw ogen

Onze merken

MaxMara

50% korting 
op het tweede artikel

- geldig van 25 april t/m 30 april 2022
- uitgezonderd cadeaubonnen en geneesmiddelen

- niet geldig in combinatie met andere acties
- de korting is geldig op het goedkoopste artikel

van Hoytemastraat 74
G e z o n d h e i d sW i n k e l
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Wat is er te doen in de Van Hoytema? 

Konings Podium
Terrein

10.00 
Oranjetoost

12.30
Kids Bingo

13.30 
Optreden Pleun Stork

14.30 
Benoordenhout Cup 
Prijsuitreiking 

15.00 - 16.00 
Archie and the Bunkers 

16.30 - 17.30 
Archie and the Bunkers

Tot  19.00 
Funky Town Disco  Show

10.00 - 16.00
Vrijmarkt

10.00 - 16.00
Kinderspelen (gratis) 
oud Hollands vermaak 
en springkussen

11.00 - 14.00
Straatvoetbal
Benoordenhout Cup

10:00-14:00 
Poppenkast 
(elk uur een voorstelling)

Het programma op het podium wordt geleid door de Funky Town Disco 
Show. Naast de spetterende optredens van Archie and the Bunkers, 
draaien de DJ’s van de Funky Town Disco Show de beste muziek en zorgen 
voor het gezellige oranje gevoel op  Koningsdag 2022 in Benoordenhout.
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JURA E8 Moonlight Silver (EB)

JURA – If you love coffee

Vers gemalen, niet uit capsules.

Ook voor uw vers gebrande koffiebonen en ruim 50 soorten (verse) thee.

Op de Weis, coffee, tea & more  |  Weissenbruchstraat 39  |  2596GB  Den Haag  |  070 752 08 32  |  opdeweis.nl
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Bij Nolten slaag je met vlag en 
wimpel voor de mooiste merken.

 Van Hoytemastraat 93 Den Haag

35



Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl - goede parkeergelegenheid - goed bereikbaar met openbaar vervoer

Het komt in de beste families voor: 
U gaat uit elkaar of krijgt onmin over de erfenis  
Voorkom een vechtscheiding of een slepende familiekwestie. 
Zorg voor een duurzame oploss¬ing, waarbij uw belang gediend 
wordt. Kies voor ondersteuning door een gespecialiseerde advocaat 
van Chambers Advocaten. Wij kunnen u als mediator, 
overlegscheidingsadvocaat of procesadvocaat begeleiden bij: 

Samen hebben de advocaten meer dan 100 jaar ervaring met 
(echt)scheidingen. Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit 
en hebben warmte en zakelijkheid hoog in het vaandel.

Wij staan met raad en daad voor u klaar bij het blussen van uw 
echtscheidings- en erfrechtelijke branden.  

• Echtscheiding en beëindiging samenleving 
• Alimentatiekwesties 
• Omgang kinderen, opstellen van ouderschapsplan 
• Verdeling huwelijksvermogen 
• Afwikkeling huwelijksvoorwaarden 
 (ook voor ondernemers) 
•  Erfrecht 
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Den Haag  |  Zoetermeer  |  www.wimvanderham.nl    

KONINKLIJK
KOKKERELLEN

DEN HAAG
Theresiastraat 168-178

2593 AT Den Haag
070 - 383 50 10

ZOETERMEER
Wattstraat 12-14

2723 RC Zoetermeer
 079 - 330 09 00
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Traditionele strijd om de Benoordenhout Cup 

Unieke voetbalbeleving in Benoordenhout: het 
straatvoetbaltoernooi. Met zoveel sportief talent 
in de wijk, kan het er niet anders dan competitief 
aan toe gaan. 

Wij organiseren daarom met groot enthousiasme 
dit toernooi, voor twee categorieën.

Team
Elk team bestaat uit minimaal 4 kinderen
Waar?
De Breitnerlaan
Tijdstip
11:00 tot 14:00 uur
Prijsuitreiking
Rond 15:00 uur op het Koningspodium 
Tenue en naam van je team
Elk team schrijft zich in met een zelfgekozen pas-
sende groepsnaam. Zorg tijdens het toernooi zelf 
voor een origineel tenue en een scheidsrechter. 
Scheidsrechter
Ieder team moet een scheidsrechter leveren die 
een paar wedstrijdjes wil fluiten. Zonder scheids-
rechters is het toernooi helaas niet mogelijk.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 24 april. Stuur een email naar: 
andre.vandenheuvel@wvbn.nl 
Er is helaas maar plek voor 10 teams per catego-
rie. Meld je dus snel aan!

Straatvoetbal

Categorieën:

van 6 tot 9 jaar

van 10 tot 12 jaar
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sinds 1895

briedé

Raamdeco op maat gemaakt

20% korting*

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag  Actie geldig t/m 31 mei 2022.
t  (070) 383 82 75  i  www.briede.nl  e  info@briede.nl   

Voor onder andere kronen kunt u bij ons terecht. 
Tandheelkundig Centrum Jan van Nassau 

Jan van Nassaustraat 99 
| 070-3245530 | info@janvannassau.nl |

Koningsdag in het Benoordenhout 
 spant echt de kroon.
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Vermaak in de Kids Corner
Op Koningsdag in Benoordenhout hebben we een 
traditie hoog te houden; de Kids Corner. Wil je 
naast spulletjes verkopen nog andere leuke activi-
teiten doen, dan vind je dat in de Kids Corner! Op 
het kaartje in het midden van dit boekje zie je waar 
dit is. Het is leuk en helemaal gratis.

Kop-van-Jut en de Voetbalkicker
Ook dit jaar staat de Kop-van-Jut weer opgesteld. 
Wie voldoende slagkracht heeft, kan een po-
ging wagen de bel te luiden. Sterke armen slaan 
overtuigend op de bel. Maar wie is het sterkst? 
Dat weet je door de competitie aan te gaan bij 
de  Voetbalkicker. Dat is nieuw op Koningsdag in 
het Benoordenhout. Test de voetbal techniek van 
jezelf en je vrienden: Wie weet de bal het beste te 
raken? Scoren maar!

Kinder entertainment
Binnen het gebied van 
de Van Hoytemastraat 
kan je ook nog de 
ballonnen kunstenaar 
en goochelaar tegen 
komen. Hoe leuk is dat!

Poppenkast
Voor alle kinderen heb-
ben we ieder uur weer 
een leuke poppenkast 
voorstelling.

Kids Corner
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2022

2022
Poppenkast
Voetbalkicker
Spring-koe-kussen

Kinder entertainment:
een ballonnen goochelaar

Mega zeepbellen
Kop van jut

Stokken-klompen vanger 
Ringwerpen
Touwtrekken
Doelwerpen
Mini voetbal
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

• Verbouwingen • Renovatie • 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

BVL steunt het vergeten kind en zal een gedeelte 
van de courtage afstaan aan dit goede doel.

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!

ACTIEF IN
• VERKOOP • AANKOOP 
• TAXATIES • VERHUUR 

• BEHEER

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

We waren gewaarschuwd: geen po-
dium dit jaar. Maar dat mocht de pret 
niet drukken. Integendeel. Vanaf het 
vertrekpunt begeleidden ouders en 
kinderen zingend en zwaaiend de Sint 
op zijn route. De goedheiligman nam 
geregeld de tijd voor een praatje of een 
aai over de bol. En dat alles op de muzi-
kale klanken van Sints Vrolijke Lakeien 
Bende.

Foto’s 070fotograaf

Sfeervolle intocht Sinterklaas
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Boekhandel 
Couvée-Benoordenhaeghe 

In onze boekwinkel vindt u een grote diversiteit aan boeken. Heeft u 
advies nodig dan helpen wij graag. Mocht een titel niet op voorraad zijn 

dan kunnen wij deze, bijna, altijd voor u bestellen. Naast boeken 
hebben wij in de winkel diverse mooie cadeauartikelen. 

U kunt ook zelf via onze website bestellen. Voor 23.00 uur besteld is 
de volgende dag bij u in huis én bestellingen boven de € 15,00 zijn 

zonder verzendkosten! 

Van Hoytemastraat 66 
070 412 9122  

Info@boekhandel-denhaag.nl 
www.boekhandel-denhaag.nl 

 

Poelierscombinatie

v.d Burg- v.d Geest
van Hoytemastraat 63

het adres voor vers wild, gevogelte en specialiteiten.

Ook wij zijn op Koningsdag open.

 

Schoolgemeenschap voor havo | vwo | vmbo-t 
 

vo.devrijeschooldenhaag.nl 
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Het hele jaar rond
vers en gezond !

Wij wensen u een fijne Koningsdag.

Team Kroon Kaashandel.

Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag

Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

‘Liefde voor het vak!’

Rein Dunselman | Bibi Taeymans

Johannes Bildersstraat 87  |  2596 EG ’s-Gravenhage
Tel: 070-3245729

info@multidecorations.eu

Multi Decorations Int. bv
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Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag

Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

‘Liefde voor het vak!’

Rein Dunselman | Bibi Taeymans

Johannes Bildersstraat 87  |  2596 EG ’s-Gravenhage
Tel: 070-3245729

info@multidecorations.eu

Multi Decorations Int. bv

KERKSTR AAT 16,  2242 HG WASSENAAR -  070 -  511 91 44 
ORTHO@SANDER SMELLO.NL -  WWW.SANDER SMELLO.NL
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Het Koningspodium op het plein aan de Van 
Hoytemastraat zal de gehele Koningsdag 
2022 de bühne vormen voor muziek; de mu-
ziek is over het hele terrein te horen.

De volgende acts zullen te zien en horen 
zijn (tijden te zien in het programma in het 
 middden van dit boekje)
 
Archie and the Bunkers

Deze Delftse Bigband zorgt traditiege-
trouw voor een spetterende show met 
toppers uit de fifties en sixties, waarbij 
ook de jongere 
Benoordenhouters genieten van 
swing, rock&roll en jump&jive. 

Quiz 
De Funky Town Disco Show 
verzorgt ook dit jaar weer 
een royaal en muzikaal 
programma vanaf het fees-
telijke podium. Behalve de 
sfeermuziek, zal de maestro 
ook inzetten op een muziek-
bingo en/of popquiz.

Het Koningspodium

2022

2022
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Kom erbij!
Het is mooi wonen in Benoordenhout, maar 
een stuk minder mooi als je die gevoelens met niemand 
kan delen. Op Koningsdag willen 
we op een positieve manier 
aandacht geven aan contacten 
leggen. We bieden een plek, voor 
jong en oud, tot verbinden. Zoek 
de ontmoeting in onze Connectie 
Corner.
Daar zijn mensen van de wijk-
vereniging die graag een praatje 
met je maken.

Werkgroep Benoordenhout Oekraïne
Begin maart is de Werkgroep Benoordenhout Oekraïne opgericht, 
bestaande uit enthousiaste wijkgenoten die Oekraïense vluchtelingen 
helpen zich snel thuis te laten voelen. De Werkgroep zorgt voor informatie en 
spullen, organiseert activiteiten voor vluchtelingen en biedt ondersteuning 
aan gastgezinnen. Wilt u weten hoe ook u een bijdrage kunt leveren? 
Kom dan op Koningsdag naar de Connectie Corner.

Ви з України і хотіли б познайомитися з районом? Святкування 
Дня короля – чудова нагода для цього. Ласкаво просимо в 
Куточок підключення!
Komt u zelf uit Oekraïne en wilt u kennis maken met de wijk? Het 
meevieren van Koningsdag is een uitgelezen kans daartoe. U bent 
van harte welkom in de Connectie Corner!

Connectie Corner

Connectie
Corner
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Van Meerkerkestraat 16 - 2596 TN Den Haag
06-508 777 66

Van Hoytemastraat 37, 2596 EN Den Haag, T: 070-3242056
hoytema@oogmerktunderman.nl, www.oogmerktunderman.nl

Ruiken, horen, zien, proeven, voelen… Onze zintuigen maken dat we kunnen 
genieten van lekker eten, fijne muziek, een prachtig landschap en een warme knuffel. 
Meer dan 60% van de totale bevolking heeft echter hulpmiddelen nodig om goed te 
kunnen zien en horen. Oogmerk Tunderman helpt u met de beste oor- en oogzorg om 

scherp te kunnen waarnemen.

Dat mag 
gezien 
worden

oogmerk

www.voetreflexbenoordenhout.nl

     een andere manier
om je beter te voelen
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WWW. PALU CO. N L

VANAF 10.00 UUR EN DE GEHELE 
VERDERE KONINGSDAG GEOPEND;

MET BAREBCUE EN 
ORANJE TOMPOUCEN

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

KONINGSBURGER (200GR)  
BLACK-ANGUS/ BACON/ CHEDDAR/ FRITES. €17,50.

KONINGINNESTEAK! 
ARGENTIJNSE ENTRECOTE/ CHIMICHURRI/ GROENTEN/ FRITES. €19,50.

GEOPEND VANAF 16.00 UUR!!!!

Breitnerlaan 84
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ALLROU N D I N COM M U N ICATI E

Auke Smits Publiciteit B.V.
Van Alkemadelaan 68
2597 AN Den Haag
Telefoon 070 - 324 80 25 
Website www.aukesmits.nl

voor campagnes, brochures, leaflets, buitenreclame, 
advertenties, uitwerking en creatie

BIJ ONS 
IS DE KLANT 

KONING!!
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Bereid je voor en kom langs
voor heerlijke oranje producten!
Ook wij gaan van Koningsdag genieten en zijn gesloten op 27 april.

Den Haag: Weissenbruchstraat 1k, Arabislaan 56 en Junostraat 8

Wassenaar: Kerkstraat 71, Zoetermeer: Dorpsstraat 134. www.maisonkelder.nl

www.lesbellessaveurs.com

Franse Delicatessen uit 
alle regios van Frankrijk.

Breitnerlaan 14 - Den Haag
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GFSF bestaat al meer dan 10 jaar. Het begon als een van de eerste personal training
studio’s van Den Haag. Vandaag de dag heeft GFSF drie personal training studio’s met
een heel team aan personal trainers, personal group trainer en fysiotherapeuten. Het
gaat bij GFSF niet alleen om de training, maar ook om uw gezondheid,
voedingspatroon, rust en andere mentale aspecten. Daarom bieden wij een compleet
dienstenpakket aan, van personal training tot fysiotherapie en van voedingsadvies tot
een small group training. Onze verschillende diensten zijn: bodytec, personal training,
voedingsadvies, looptraining, fysiotherapie, small group training, health check, EMS-
fysio en zuurstoftherapie. 

Elk van onze locaties heeft meerdere trainingszones waarin u alleen met uw trainer in
bezig bent, tenzij u kiest voor een small group training. 

Probeerpakket
Bent u benieuwd geworden naar onze verschillende diensten? Probeer ze dan allemaal
uit met het probeerpakket. Wij hebben een pakket samengesteld om van al onze
diensten tegen een reduceert tarief gebruik te maken. Zo kunt u eerst alles uitproberen
voordat u een keuze maakt voor een groepsles, bodytec of zuurstoftherapie. 

Het pakket bestaat uit:
-        2x Personal Training a 60 min per sesssie
-        2 x Bodytec a 30 min per sessie
-        2 x Zuurstoftherapie a 20 à 30 min per sessie
-        1 x Massage a 30 min 
Dit alles krijgt u voor een introductieprijs van 199 euro aangeboden. 

Is dit iets voor u?
Op onze website www.gfsf.nl kunt u alle informatie lezen over de verschillende
diensten. Wilt u dit uitproberen, neem dan contact op via info@gfsf.nl of bel naar 06 13
73 62 60.

Koningsdag
Lijkt het u interessant om eens een kijkje te nemen in onze studio’s? Dan kunt u dit
onder andere doen op Koningsdag. Maak hier dan wel een afspraak voor. Wilt u ook
eens een proefles van een van onze diensten proberen? Maak dan snel een afspraak
door te mailen naar info@gfsf.nl.

 

GFSF PERSONAL TRAINING STUDIO

NEEM CONTACT
MET ONS OP

+31 6 13736260www.gfsf.nlinfo@gfsf.nl
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-        2 x Bodytec a 30 min per sessie
-        2 x Zuurstoftherapie a 20 à 30 min per sessie
-        1 x Massage a 30 min 
Dit alles krijgt u voor een introductieprijs van 199 euro aangeboden. 

Is dit iets voor u?
Op onze website www.gfsf.nl kunt u alle informatie lezen over de verschillende
diensten. Wilt u dit uitproberen, neem dan contact op via info@gfsf.nl of bel naar 06 13
73 62 60.

Koningsdag
Lijkt het u interessant om eens een kijkje te nemen in onze studio’s? Dan kunt u dit
onder andere doen op Koningsdag. Maak hier dan wel een afspraak voor. Wilt u ook
eens een proefles van een van onze diensten proberen? Maak dan snel een afspraak
door te mailen naar info@gfsf.nl.

 

GFSF PERSONAL TRAINING STUDIO

NEEM CONTACT
MET ONS OP

+31 6 13736260www.gfsf.nlinfo@gfsf.nl

Wijnkoperij Henri Bloem • Weissenbruchstraat 294 • 2596 GN Den Haag 
Tel.: 070-3249493 • denhaag@henribloem.nl • www.henribloem.nl

10% KORTING
op uw favoriete wijn

*

*Geldig bij 6 flessen, niet in combinatie met andere aanbiedingen            Knip deze advertentie uit en neem hem mee.
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Where the 
city meets 

the sea

Op zoek naar 
een exclusieve 

locatie in de stad 
voor een lunch, 

vergadering, diner 
of een borrel of 

liever eten of 
feesten met de 

voeten in het zand?  
 

Maak kennis met 
onze locaties aan 

het strand van 
Scheveningen of in 

het centrum van 
Den Haag.

Lunch/diner 
Vergaderen 

Trouwen 
Barbecues 

Feesten
Diner Thuis 

www.dinerthuis.com 

Raamweg 18, Den Haag 

 

Beachclub Culpepper 

www.culpepper.nl 

Strand Noord 60, 

Scheveningen 

 

070 - 360 75 58

Van Hoytemastraat  22a  www.donatodelicatessen.nl
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sociale verhuur 
bijzonder wonen in stadsgezichtbepalende panden

Jan van Nassaustraat 44
2596 BV Den Haag

Web: www.hv1854.nl
E-mail: info@hv1854.nl

Tel: 070 3245571 

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
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Van Hoytemastraat 77
Den Haag

070 - 324 44 70

www.verhoog.com

Op Koningsdag zijn 

wij geopend van 

8.00 tot 13.00 uur.

....van ons Oranje-gebak

  Vorstelijk                 genieten 

AFTER’S COOL Benoordenhout 
Willemijn Stoker MSc
T 06-20340451 
E benoordenhout@afterscool.nl

Ook op het Maerlant-Lyceum.

Meer informatie?
Whatsapp, mail of bel ons.
Even binnenlopen mag ook!

afterscool.nl

    Leren met 
     aandacht!
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Theresiastraat 159-161 - 2593 AG Den Haag
070 3 22 22 73  -  www.praalder.nl

Een pracht van een aanbieding!
De hoogwaardige ROTEL versterker en CD-speler in combinatie met de 
Bowers & Wilkins luidsprekerset betekent:

• super degelijke en stabiele combinatie met 5 jaar volledige garantie!
• muzikale prestaties voor een uitstekende prijs!
• een compacte luidspreker met grote prestaties
• versterker met 2x 50 watt vermogen en Bluetooth
• luidspreker leverbaar in zwart of wit
• Rotel set leverbaar in zwart of zilver
• compleet met 2x 3 meter hoogwaardige 2x4,0mm2 luidsprekerkabel

SET VAN DE MAAND! 310,= VOORDEEL!!!

Rotel A-11 versterker 599,=
Rotel CD-11 cd-speler 499,=
B&W 607 luidsprekerset 650,=
Inakustik 2x 4,0mm2 kabelset   60,=

Setprijs normaal:  1805,=

SETPRIJS:   1495,=

www.ireneruysch.com

I R E N E  RU Y S C H
Re g e l t  a l l e s  r o n d  u w  ve r h u i z i n g

 
Voor al uw verhuizingen, in elke levensfase

We luisteren naar uw wensen en behoeftes en maken samen een plan van aanpak
 

Het nieuwe huis, indien nodig, opknappen, het oude huis schoonmaken
Van inpakken tot transport 

Van uitpakken van de verhuisdozen tot het ophangen van schilderijen, lampen en kastjes in het nieuwe huis...   
Verhuizen hoeft niet stressvol te zijn, ontzorgen is ons doel!

 
Alle services kunnen los van elkaar uitgevoerd worden, Irene Ruysch levert maatwerk

 
We werken al jaren met vertrouwde aannemers en andere bedrijven die kwaliteit leveren

en oog hebben voor detail. 
irene.ruysch@kpnmail.nl - telefoon: 06 - 218 049 28
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Oog voor wat telt

U bent ook als wijkbewoner van harte 
welkom voor gezellige activiteiten 
Huisborrel 
Iedere donderdagmiddag om 15.15 uur   
Iedere donderdagmiddag is er een huisborrel voor de bewoners 
en wijkbewoners, met natuurlijk een lekker hapje. Bij mooi weer is 
dit op het terras. Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u het 
eerste drankje en een hapje van het huis aangeboden. 

Haags Ontmoeten
Iedere maandag en donderdag van 10.00-15.00 uur
Wilt u graag eens andere mensen ontmoeten? dan bent u welkom 
bij het Haags Ontmoeten op de locatie Maison Gaspard de Coligny.
Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar u vrij binnen kunt 
lopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te 
ontspannen. U kunt samen iets drinken en/of meedoen aan allerlei 
activiteiten. Onze medewerkers en vrijwilligers vertellen u graag 
welke activiteiten wij aanbieden. Loop gerust eens bij ons binnen 
voor een heerlijk kopje koffie.

Maison Gaspard de Coligny heeft 
verschillende diensten, speciaal 
voor bewoners in de wijk. Zo is er 
het Wel Thuis lidmaatschap, de 
personenalarmering en activiteiten 
bij Haags Ontmoeten. 

Wilt u makkelijk digitaal 
communiceren met uw familie of 
vrienden, met een van de meest 
eenvoudige tablets? Meld u dan nu 
aan voor een gratis tablet!   
De vrijwilligers van Slim Wonen met 
zorgtechnologie kijken samen met u 
of een gratis
tablet uw netwerk 
kan versterken. 
Meld u snel aan, 
want op is op. 

Maison Gaspard de Coligny  – Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10 – 2597 GW Den Haag – 070-374 72 00

SPAR CLINGENDAEL is de winkel voor uw dage-
lijks gemak. Onze winkel heeft een uitgekiend 
(vers) assortiment voor elk moment van de dag. 
Je vindt het bij SPAR CLINGENDAEL! 
BETROKKEN 
Je dagelijkse benodigdheden zoek je natuurlijk in 
de buurt. Als winkel voor dagelijks gemak zorgt 
SPAR CLINGENDAEL voor leven in de brouwerij. 
Je ontmoet er je buurtbewoners. Samen met 
onze klanten zorgt SPAR CLINGENDAEL voor een 
buurtgevoel. 
VERRASSEND MAKKELIJK 
Lekker op zondagochtend een warme croissant 
met vers geperste sinaasappelsap (of wat later op 
de dag…). Het zijn de kleine dingen die het doen. 
Gemak dient de mens. Wij bieden u een eigentijds 
assortiment voor ieder moment van de dag. 

Bij SPAR CLINGENDAEL vind je bovendien snel 
wat je zoekt, want alles wat je nodig hebt voor 
een gezond ontbijt, late lunch of gezellige borrel 
ligt al bij elkaar. Wel zo gemakkelijk!
SPAR CLINGENDAEL is overzichtelijk en efficiënt 
ingericht. Bovendien blinkt onze winkel uit in 
een uitgebreid versassortiment. Van dagelijks 
versgebakken brood van de ambachtelijke bakker 
tot groenten en fruit direct van het land.

ONLINE BOODSCHAPPEN BIJ SPAR CLINGENDAEL
Met zware tassen sjouwen? Niet nodig. Bestel 
eenvoudig online je boodschappen bij SPAR 
CLINGENDAEL. Via www.spar.nl kan je de bestelde 
boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf 
ophalen in de winkel. Lekker makkelijk!

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag: 08.00-19.00 uur 

zondag 09.00-18.00 uur

Spar Clingendael Breitnerlaan 271 2596 GZ Den Haag. 070-3243200
E-mail: clingendael@despar.info        facebook.com/sparclingendael

   

    
  
 

SPAR CLINGENDAEL is de winkel voor uw dagelijks gemak.  
 
Onze winkel heeft een uitgekiend (vers) assortiment voor elk moment van de 
dag. Je vindt het bij SPAR CLINGENDAEL! 

BETROKKEN 
Je dagelijkse benodigdheden zoek je natuurlijk in de buurt. Als winkel 
voor dagelijks gemak zorgt SPAR CLINGENDAEL voor leven in de brouwerij. 
Je ontmoet er je buurtbewoners. Samen met onze klanten zorgt SPAR 
CLINGENDAEL voor een buurtgevoel.  

VERRASSEND MAKKELIJK 
Lekker op zondagochtend een warme croissant met vers geperste 
sinaasappelsap (of wat later op de dag…). Het zijn de kleine dingen die het 
doen. Gemak dient de mens. Wij bieden u een eigentijds assortiment voor 
ieder moment van de dag. Bij SPAR CLINGENDAEL vind je bovendien snel 
wat je zoekt, want alles wat je nodig hebt voor een gezond ontbijt, late lunch of 
gezellige borrel ligt al bij elkaar. Wel zo gemakkelijk! 
 
SPAR CLINGENDAEL is overzichtelijk en efficiënt ingericht. Bovendien blinkt 
onze winkel uit in een uitgebreid versassortiment. Van dagelijks versgebakken 
brood van de ambachtelijke bakker tot groenten en fruit direct van het land.  
 
ONLINE BOODSCHAPPEN BIJ SPAR CLINGENDAEL 

Met zware tassen sjouwen? Niet nodig. Bestel eenvoudig online je 
boodschappen bij SPAR CLINGENDAEL via www.spar.nl kan je de bestelde 
boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf ophalen in de winkel. Lekker 
makkelijk!      
  
Spar Clingendael Breitnerlaan 271 2596 GZ Den Haag. 070-3243200 

E-mail: clingendael@despar.info   

facebook.com/sparclingendael 

Openingstijden: 

maandag t/m zaterdag:     08.00-19.00 uur        zondag 09.00-18.00 uur 60



Iedere 1ste donderdag van de maand 
18.00-20.00 uur      
Le Petit Quartier, Van Hoytemastraat 96
Alle wijkgenoten van 18 jaar en ouder zijn van harte welkom

Het WijkCafe is een initiatief van Wijkvereniging Benoordenhout - Consumpties zijn voor eigen rekening.

Iedere 1ste donderdag van de maand 
18.00-20.00 uur      
Le Petit Quartier, Van Hoytemastraat 96
Alle wijkgenoten van 18 jaar en ouder zijn van harte welkom

Het WijkCafe is een initiatief van Wijkvereniging Benoordenhout - Consumpties zijn voor eigen rekening.
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Disclaimer
Op ‘Koningsdag 2022 in het Benoordenhout’ worden foto 

opnames gemaakt. Wanneer je je bevindt op het feestterrein 

van ‘Koningsdag 2022 in het Benoordenhout’  

(Van Hoytemastraat en omgeving), geef je de organisatie 

toestemming om beelden (foto’s) waar je op staat te gebruiken 

voor  communicatiedoeleinden.

Corona bericht
Op het moment dat dit boekje gedrukt wordt 

zijn er geen RIVM maatregelen meer van kracht 

betreffende Covid19.

Toch vragen wij aan iedereen om op deze dag elkaar de ruimte 

te geven. Als er op 27 april opnieuw beperkingen zijn, dient 

iedereen zich daar aan te houden.

2022

2022

Net als voorgaande jaren zal onze 
wijkfotograaf Frank van der Leer 
het feest weer vastleggen in alle 
geuren en kleuren. Deze foto’s zijn 
na afloop terug te vinden op zijn 
website: www.070fotograaf.nl

Daar kan je ook foto’s 
bestellen als print, mok, 
canvas e.d. of gewoon
als  download.

62 Koningsdag 27 april 2022 Oranjefeest in de Van Hoytemastraat       



MDM Makelaardij
(ont)zorgt

Breitnerlaan 358 | 2596 HJ |Den Haag | 070-3240728 
info@mdmmakelaardij.nl | www.mdmmakelaardij.nl

Extra hulp nodig?

Wij maken een plan op maat
om de verhuizing voor u zo
makkelijk mogelijk te maken.

SENIOREN MAKELAAR
aanwezig voor de ouderen
onder ons.

Verkoop

Aankoop

Huur

Meer 
Dan 
Makelen
makelaardij 
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J A A R
100

1 9 2 2 -2022

Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag 
telefoon +31 (0)70 314 30 00, www.beeuwkes.nl

100 JAAR 
BEEUWKES MAKELAARDIJ!

BEEUWKES MAKELAARDIJ IS DE EXPERT  
VOOR AAN- EN VERKOOP,

TAXATIES, VERHUUR, VASTGOEDBEHEER  
EN CONSULTANCY.

ACCURAAT • DESKUNDIG • OPTIMALE SERVICE 

PERSOONLIJK • PROFESSIONEEL • INTEGER
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