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Beste wijkgenoten,

U hebt het vast al gemerkt, het Wijkblad is dikker, heeft meer bladzijden. Dit komt omdat steeds meer adver-
teerders zich graag aan ons willen voorstellen. Aan de hand van de hoeveelheid advertenties wordt het 
Wijkblad gemaakt. Dus; 25 bladzijden advertenties, dat betekent ook 25 bladzijden tekst! Dat is best veel kan 
ik u zeggen. Ik krijg redelijk veel kopij opgestuurd, van Benoordenhouters die iets leuks organiseren of graag 
een aankondiging geplaatst zouden willen zien.

De redacteuren schrijven hun gewaardeerde artikelen. En ik denk iedere keer weer na wie te vragen voor een 
nieuwe column of om ‘zomaar’ een artikel te schrijven. Dit keer stel ik u graag voor aan Peter George d’Angelino 
Tap, kunstenaar in mode. Ik ken Peter George al jaren, u weet hoe dat gaat, je komt elkaar tegen bij Pulchri 
Studio of gewoon op straat. Het contact is altijd inspirerend. 

Groet,

Willemien de Vlieger-Moll
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Celeste Acqua di Parma

Annick Goutal

Caudalie

Cire Trudon

Creed

Diptyque

Geo F. Trumper

Leonor Greyl

Lorenzo Villoresi

Mason Pearson

Molton Brown

Parfums Houbigant

Penhaligon's

Serge Lutens

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

Frederikstraat 963
www.celeste-parfums.nl
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Als compensatie voor de ondervonden 
overlast in de buurt organiseerde de 
gemeente op 9 september jl. een feeste-
lijke lunch voor buurtbewoners ter ge-
legenheid van het succesvol voltooien 
van de rioolwerkzaamheden aan de 
Raamweg en de Wassenaarseweg. 

Bijgaande foto van Olivier van Det geeft 
een overzicht van dit gebeuren, waar-
bij een circuit met elektronisch be-
stuurbare autootjes centraal stond.

Op zaterdag 25 november a.s. is het 
weer zover, dan komt Sint Nicolaas op 
zijn schimmel en zijn pieten naar het 
Benoordenhout.

Om 14.00 start de optocht met Sint 
Nicolaas, de pieten en band op het 
Jozef Israëlsplein (aan de kant van de 
Neuhuyskade). Tegelijkertijd start Piet 
Rolando op het Van Hoytemaplein met 
zijn show aan, om rond 14.15 de Sint 
met zijn optocht te verwelkomen. 

Vanaf 13 november zijn de kleurplaten 
weer verkrijgbaar bij de winkeliers van 
de Van Hoytemastraat en rond het Van 
Hoytemaplein.

Graag tot ziens op 25 november!

de Sintcommissie

Ruimtelijke ordening
Feestelijke afsluiting werkzaamheden 
Raamweg en Wassenaarseweg

Hij komt, hij komt... zaterdag 25 november 2017

De Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging vindt op 16 november 2017 plaats in het VCL, 
Oostduinlaan 50. Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Op deze ALV staan onder meer jaarplan en begroting 2018 op de agenda, alsmede de visie op het 
Benoordenhuis en de opvolging van Jeannine de Hoop Scheffer-van Oorschot. 

foto's 070fotograaf.nl
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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

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

JAVASTRAAT 49

2585 AE  DEN HAAG

TEL: (070) 7371041

WWW.PRET-A-PORTER-OUTLET.NL   

Merken die nu 
verkrijgbaar zijn:

Valentino

Missoni

Michael Kors Collection

Armani Collezioni

Amani Jeans

Etro

Fabiana Filippi White Label

Fabiana Filippi Black Label

Natan 

Blumarine

Blugirl

Fay

Luisa Cerano 

Talbot Runhof 

Moschino 

Dolce Gabbana

Ralph Lauren

Scervino

Chloé

Emilio Pucci
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Op een zonnige woensdagochtend in 
juli spreek ik met Samer (32). Sinds 
november 2016 woont hij met zijn 
vrouw Roua en hun twee dochters 
Amira (7) en Ruha (4) in één van de 
woningen in het Aloysius College. Het 
leven hier bevalt hun goed – vergele-
ken met het AZC in Luttelgeest (gele-
gen tien kilometer buiten dat dorp), 
vinden zij het hier in het Benoordenhout 
zoveel gemakkelijker om contact met 
mensen te hebben. Dat is wat het gezin 
nu het liefste wil: mensen leren kennen 
en de weg in Nederland vinden. 

Aleppo 
Door de oorlog werd het leven in Syrië 
al jaren steeds moeilijker voor het 
gezin. Werk verdween, de kinderen 
konden niet meer naar school, maar 
het was nog draaglijk. Dat veranderde 
toen er een bom viel op de auto waar 
ze even daarvoor uit waren gestapt na 
een familiebezoek. Dit was voor Samer 
een teken: hét moment om weg te gaan 
uit Aleppo. Hij laat mij indrukwek-
kende foto’s zien van hoe hun straat er-
uitzag na het bombardement. Samer en 
Roua hadden het allemaal:  een eigen 
huis, uitstekende banen, een auto, va-
kanties. Maar geen veiligheid voor hun 
meisjes. Na een spannende vlucht via 
Turkije en Griekenland kwam Samer in 
Nederland terecht. Zijn gezin volgde 
later via Libanon. 

Veerkracht
Ik ben onder de indruk van Samers 
enorme gedrevenheid en veerkracht. 
De geschoolde accountant wil graag zo 
snel mogelijk een betaalde baan. Nu ste-
ken zijn vrouw en hij veel tijd in de 
Nederlandse les en Samer werkt twee 
dagen per week als vrijwilliger bij 
Vluchtelingenwerk. De wens om hun 
dochters hier veilig en goed te laten op-
groeien, is voor Samer en zijn vrouw al-
lesoverheersend. De meisjes zijn al heel 
goed ingeburgerd. Ze zitten nu in groep 1 
en groep 3 van Schoolvereniging Wolters. 
Na een eerste kennismaking  met de 
sport bij Panasj hockeyt Amira nu bij KZ. 
Ruha turnt op woensdagmiddag. Ook 
gaan ze binnenkort naar zwemles. 

Vriendschap 
Tijdens de inzamelingsactie hebben 
Samer en Roua buurtgenoten leren ken-
nen die hun maatjes zijn geworden. 
Samen eten, samen spelen en Neder-
lands spreken; het helpt hen om te aar-
den in Den Haag. Het eigen netwerk 
van het gezin wordt beetje bij beetje 
groter en Samer kan nu ook zelf steeds 

meer bekenden begroeten: op het speel-
plein in de Van Nijenrode-straat, bij het 
eten van een ijsje bij BitterKoud en bij 
het boodschappen doen. 

Toekomst 
Samer wordt bij het op orde maken van 
zijn cv en het zoeken naar mogelijkhe-
den om aan het werk te gaan, door ver-
schillende personen geholpen. Samers 
Syrische diploma (bachelors Economics 
en Accounting van de Universiteit van 

leppo  i  gea rediteerd door u fi  
als een bachelor HEAO.

Hi  hee t ervaring al  finan ieel pe ia-
list in de (textiel-)industrie en in inter-
nationale bedrijven. Zijn Engels is zon-
der meer uitstekend. Een stage of een 
werkervaringsplek zou een mooie vol-
gende stap zijn in de zoektocht naar 
een betaalde baan. Er is vast een 
lezer(es) van dit artikel die op dit ge-
bied iets kan betekenen voor Samer. 
Contact leggen met hem kan via een 
mail aan joe@wvbn.nl of wijkblad@
wvbn.nl.

Andrea Keulen

Thuis in het Benoordenhout
Mohamed Samer Alyousef: ‘Iedereen groet elkaar hier.’ 

foto van Gerhard van Roon

De familie op Koningsdag 2017 op de Van Hoytemastraat, foto 070fotograaf.nl 
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Neemt u gerust contact op voor een eerste kosteloos
en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172, 2585 HW Den Haag, 070-326 328 1
info@brugrecht.nl, www.brugrecht.nl

huur-, bouw- en vastgoedrecht

mr A.A.S. Wiesmeier 
-van der Brugge
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Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

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

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

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

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

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   8 13-10-17   11:15



9 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 2017

Saïd 
Op een mooie zomeravond wandel ik 
naar Rawia, mijn buurtgenote en tolk. 
We gaan samen naar Saïd. Hij is ge-
vlucht uit Libië en woont sinds decem-
ber 2016 met zijn vrouw Islam en 
dochtertje Lana (bijna 1 jaar) in het 
Aloysius. Als we de houten brug naar 
de school over lopen, valt meteen de 
nieuw aangelegde tuin op. Het blijkt 
het werk van Saïd te zijn. Ondanks de 
schaduw van de hoge bomen rond het 
gebouw, is het hem gelukt nieuwe 
planten te laten groeien en hij onder-
houdt de tuin met veel energie en 
enthousiasme.

Pizza
In hun appartement worden we har-
telijk ontvangen. Het ijs is snel gebro-
ken, ook omdat Rawia de familie al 
kent. Nog voor we goed en wel aan 
het interview begonnen zijn, zitten 
we al aan een pizza die Islam zojuist 
heeft gebakken. Het is meteen duide-
lijk dat ze van koken houdt; de pizza 
is heerlijk. 

a d i  van ale ti n e afkom t. Hi  i  
opgegroeid in Libië, in Misratah. Zijn 
beide ouders waren docent aan een 
middelbare school. Zijn vader gaf ge-
schiedenisles en zijn moeder kunstge-
schiedenis. Als kind droomde Saïd 
ervan later in een eigen huis met grote 
tuin te wonen, waar hij veel soorten 
vogels wilde houden.

Na de middelbare school bleek Saïd 
technisch aangelegd te zijn; hij werd 
automonteur. In zijn woonplaats had 
hij een eigen zaak waarin hij oude au-
to’s opknapte en weer doorverkocht. 

Paardenraces van Misratah
Misratah is een levendige kustplaats 
die toeristen aantrekt. In de nabije om-
geving zijn overblijfselen uit de 
Romeinse tijd te vinden. Als ik vraag 
naar de bijzonderheden van zijn ge-
boorteplaats begint Saïd enthousiast te 
vertellen over de paardenraces die in 
de woestijn worden gehouden. Hij pakt 
zijn laptop erbij en laat mij foto’s van 
prachtig versierde wedstrijdpaarden 
zien. Paarden die zo hard door de 
woestijn racen dat het zand opstuift. 

Een handige buur
De oorlogen in zowel Libië als Gaza 
hebben Saïd en Islam ertoe gebracht 
om uit Libië weg te gaan. Via vele om-
wegen zijn ze in Nederland terechtge-
komen. Ze zijn dankbaar dat ze een vei-
lige plek hebben gevonden in Den 
Haag. Saïd heeft geholpen om hun ap-
partement verder af te bouwen. Er 
zaten nog geen tussenmuren in en de 
keuken moest worden aangelegd. Saïd 
heeft onder andere geleerd te behan-
gen en elektriciteit aan te leggen. Met 
alle nieuw verkregen vaardigheden 
heeft hij zich ook ingezet om de appar-
tementen van medebewoners van elek-
triciteit te voorzien. 

Voetbalwedstrijdjes en Nederlands 
Saïd en Islam zijn beiden druk bezig 
om Nederlands te leren. In het gesprek 
laten ze af en toe al een Nederlands 
woord vallen. De lessen liggen nu stil 
omdat het zomer is, maar er zijn ver-
schillende vrijwilligers uit de wijk die 
helpen met het oefenen. Ze realiseren 

zich heel goed dat het spreken van 
Nederlands hun leven makkelijker gaat 
maken. Saïd wil zijn handen uit de 
mouwen steken en komt graag in con-
tact met een klusjesman of tuinman in 
onze buurt die wat extra hulp zou kun-
nen gebruiken (gegevens bekend bij de 
redactie). 

Daarnaast houdt Saïd van zwemmen en 
voetbal. Samen met de andere bewo-
ners organiseert hij zo nu en dan wed-
strijdjes. Ze zouden in het weekend op 
het sportveld achter de school willen 
spelen, maar het is ze niet duidelijk of 
dat mag en wie daarvoor benaderd 
moet worden. Ik hoop dat iemand in 
onze buurt die daar meer van weet, 
contact wil opnemen met de redactie. 
Dat geldt overigens ook voor overige 
wijkbewoners die in contact willen 
komen met Saïd, Islam en Lana!

Akkie Okma
Tolk: Rawia Liverpool

foto van Gerhard van Roon
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Ook bij Paluco...

* Take away

* Private dining vanaf 15 personen

* Borrels en recepties op aanvraag

* Catering

Elke dag van 9 - 11 uur kof�ie + gebak €4,95

Paul Gabriëlstraat 62 | 2596 VG | Den Haag 
      070-2054697 | www.paluco.nl

  pastry     lunch        coffee

Florence Thuis
in Haagse Hout
Advies, ondersteuning én zorg

Florence Thuis in Haagse Hout, 070 - 41 31 000, 
E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag   gesloten

dinsdag t/m vrijdag   9 - 17 uur
zaterdag   8 - 13 uur

KAPSE�
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

070 312 43 90

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)
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K

Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   08/12/14   21:42

een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

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

  

www.vanhoytemastraat.com

     van
 Hoytema  
      straat

      Heerlijk winkelen!

van Hoytemastraat 105
www.woudtdamesmode.nl

WOUDT

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   10 13-10-17   11:15



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201711

Onze wijk
500 jaar Reformatie in de Duinzichtkerk
Hervormingsdag 31 oktober
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar ge-
leden dat Maarten Luther zijn 95 stel-
lingen vast spijkerde aan de deur van 
de Slotkerk te Wittenberg. Deze haast 
mythische gebeurtenis en de uitwer-
king hiervan worden vaak gezien als 
het begin van de Reformatie en van wat 
we nu ‘protestantisme’ noemen: een 
vernieuwingsproces  dat de kerk en de 
wereld heeft veranderd. 

Wij vieren de 500ste verjaardag van dit 
bijzondere moment in de geschiedenis 
in de Duinzichtkerk met een lezing en 
een concert. Ds. Corrie van Duinen zal 
voorafgaand aan het concert een beeld 
schetsen van Luther en wat hem voor 

ogen stond. Aansluitend speelt het 
Rijnlands Symfonie Orkest de 5e 
Symfonie van Mendelssohn, die als bij-
naam ‘de Reformatie Symfonie’ heeft 
gekregen. 

ntvang t met ko fie  vana  .  uur 
(in de ‘kapelzaal’ van de kerk, ingang 
plein). Aanvang lezing: 19.30 uur 
Aanvang concert in de kerk: 20.30 uur 
(kerk open om 20.00 uur)
Toegangsprijs: 10 euro.

Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 
Den Haag, www.dzkvk.nl.

Meer informatie over het Rijnlands 
Symfonie Orkest: www.rijnsymfo.nl

Aikido in het Maerlant Lyceum
Ben je op zoek naar balans, souplesse 
en een heldere geest? Wil je je lichaam 
versterken?

Is een moderne krijgskunst iets voor 
ou  ro eer ikido  e eer te proefle  

is altijd gratis.

Wij zijn Igor en Michiel, beiden gekwa-
lifi eerd leraar. e le en zi n in het 
Engels en het Nederlands.

De lessen voor beginners, vrouwen en 
mannen en kinderen tot 16 jaar vinden 
plaats op dinsdag en woensdag van 
19.30 tot 20.30 uur. De lessen voor ge-
vorderden zijn op woensdagavond van 
20.30 tot 21.30 uur. 

Waar
Maerlant Lyceum, Johannes 
Bildersstraat 11, in de gymzaal. 
Ingang aan de Neuhuyskade.

Meer info
www.aikido-kokoro.nl
Facebook@kokoroaikidodojo.
Tel.: 0620252700
mail: Aikido-kokoro@hotmail.com.

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   11 13-10-17   11:15



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201712

Alexandria onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoogwaardig vakwerk, dat gepaard gaat met een 

uitstekende service op basis van jarenlange praktijkervaring. Wat Alexandria bijzonder maakt, is de passie voor het vak. 

w w w . a l e x a n d r i a b v . n l

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

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

HERONTWIKKELING
WINKELCENTRUM
DUINZIGT

WWW.WINKELCENTRUMDUINZIGT.NL

Kijk voor nieuws en achtergronden op:

NIEUWE
WEBSITE

	

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

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

Bakkerij	Hessing	in	het	Benoordenhout	
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Lezing Haagse Vogelbescherming  

De Haagse Vogelbescherming organi-
seert dit najaar een bijzondere avond 
over vogels. 

Maandag 20 november 2017 
Arjan Dwarshuis over zijn wereldre-
cord uit 2016 met meer dan 6000 vo-
gelsoorten in één jaar.

De avonden vinden plaats in ‘t 
Benoordenhuis in de Bisschopstraat 5 
in Den Haag. U vindt de Bisschopstraat 
vlak naast het Maerlant Lyceum in het 
Benoordenhout. Entree € 2,50 en be-
zoekers krijgen een kopje koffie gra-
tis. Aanvang 20.00 uur. Meer informa-
tie op www.haagsevogels.nl of via 
info@haagsevogels.nl

Voetbalvereniging SVC’08 zoekt uitbreiding voor 
gloednieuwe Meisjes-MO9, -MO11 en -MO13
‘Meisjes voetballen bij meisjes’, dat 
was vorig seizoen de slogan bij SVC’08. 
De afgelopen maanden is er door vele 
vrijwilligers keihard gewerkt om deze 
slogan waar te maken. De Meisjes- en 
Vrouwenvoetbal Commissie is opge-
richt, er zijn vriendinnentrainingen 
georganiseerd en de teams voor dit 
seizoen zijn ingedeeld. Met veel ple-
zier en trots kan er aangekondigd wor-
den dat SVC’08 dit seizoen is gestart 
met een Meisjes-MO9, Meisjes-MO11 
en Meisjes-MO13 team. Dit is een 
flinke groei ten opzichte van het afge-
lopen seizoen, toen er slechts een 
Meisjes-E team rondliep op de velden. 
De club is vastberaden om deze groei 
dit seizoen vast te houden.

Heeft uw dochter, nichtje of buur-
meisje de Oranje voetbalvrouwen tij-
dens het EK gezien en wil zij ook graag 

voetballen? Geen zorgen! Er zijn nog 
enkele plekken beschikbaar. Daarnaast 
zijn wij hard op zoek naar aanvulling 
voor onze twee vrouwenteams. 

Kom je een keer meetrainen om te kij-
ken hoe leuk het is? Aanmelden kan via 
vrouwenvoetbal@svc08.nl. Meer infor-
matie kun je vinden op www.svc08.nl
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Geef toe, heeft u zichzelf deze vraag nooit gesteld? Ook 
wanneer je elke dag met plezier naar je werk of eigen onder-
neming vertrekt, en soms pas in de late uurtjes moe maar 
voldaan weer naar huis gaat, komt die vraag wel eens bij je op. 
Zelfs in het geval dat u aan minder werken niet moet denken, is 
het een prettige gedachte om te weten waar je financieel staat. 
Om te weten welke mogelijkheden je hebt.

Het is een beetje zoals veel mensen vakantie vieren: alle faciliteiten 
en luxe bij de hand, en dan toch vooral een beetje luieren. Niets 
mis mee. Opties hebben geeft rust. Weten waar je staat helpt om 
te bepalen waar je naartoe wilt. Om u daar op financieel vlak mee 
op weg te helpen, introduceren wij Forward planning.

Dit is het moment waarop ik met superlatieven kan strooien: 
innovatief, dienstverlenend, etcetera. Maar ik gok erop dat u liever 
boter bij de vis wilt. Daarom een helder voorbeeld:

Met 45 jaar oud heeft u de wens om het over vijf jaar wat rustiger 
aan te gaan doen. Maar uiteraard wel te kunnen leven zoals u dat 
nu doet. Met € 5.000 extra inkomen per maand moet dat lukken. 
U heeft € 1.000.000 als vermogen ter beschikking. Hoe lang houdt 
u dat uit?

Op www.ing.nl/forwardplanning kunt u met een demoversie uw 
eigen situatie onder de loep nemen. Wellicht werkt u langer door, 
heeft u meer inkomen per maand nodig of heeft u een groter 
vermogen. Met scenario-analyse van Ortec Finance berekenen 
wij wat u van uw vermogen mag verwachten, en welke wensen 
ermee naar verwachting in vervulling kunnen gaan.

Onze 45-jarige kan, wanneer hij besluit te beleggen volgens 
een neutraal risicoprofiel, zijn inkomen in een verwachte markt 
aanvullen tot zijn 85ste levensjaar. Mocht hij iets minder risico op 
de beurs willen nemen, dan kan hij kiezen voor een defensievere 
portefeuille. Hierdoor komt het verwachte rendement wel lager 
uit, waardoor hij zijn aanvullend inkomen naar verwachting 
slechts kan volhouden tot het moment dat hij 79 wordt.

Op Forward planning zijn wij stiekem best een beetje trots. Om 
voor onze klanten dezelfde technologie in te kunnen zetten als 
grote pensioenfondsen, dat is uniek voor de Nederlandse private 
banking markt. Maar daar stopt het niet wanneer u relatie 
bij ING Private Banking bent. Want een plan is slechts goed 
zolang uw leven niet verandert. En laat in het leven nu net niets 
onveranderlijk zijn…

Het gaat ons om het plannen. Dat is niet voor niets een 
werkwoord. En iets wat we graag samen met u doen. Omdat 
u weet hoe u uw leven wilt leven. En wij weten hoe u dat in 
financieel opzicht het beste voor elkaar kunt krijgen.

De Amerikaanse generaal en president Dwight Eisenhower 
zei ooit: “I have found that plans are useless, but planning is 
indispensable.” Precies daarom hebben we Forward planning 
voor u beschikbaar gemaakt. Ga ermee aan de slag op 
www.ing.nl/forwardplanning, pas uw plannen aan op nieuwe 
wensen en gebeurtenissen in uw leven, en vindt het overzicht 
op uw financiële situatie samen met de rust die dat geeft.

Ik ga graag met u in gesprek over uw dromen en doelen. 
Samen kunnen we wellicht uw toekomst niet voorspellen, 
maar wel plannen.

Ronald Verstelle
Private Banker ING Den Haag (Tournooiveld 6)
Tel: 06 23 51 27 12
Email: ronald.verstelle@ing.nl

“Als ik nu eens zou stoppen met werken, 
kan ik dan blijven leven zoals ik nu doe?”

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   14 13-10-17   11:15



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201715

Actie Zonnepanelen in de wijk
De Stichting Duursaam Benoordenhout 
(DSBH) heeft als doelstelling onze wijk 
te verduurzamen en te vergroenen. Eén 
van de activiteiten die in gang is gezet, 
is de actie ‘zonnepanelen op eigen dak’.

Sinds 2010 is het aantal adressen in 
Benoordenhout waarop zonnepanelen 
zijn geïnstalleerd langzaam gegroeid 
van 98 naar 184 adressen in 2015. Dat 
is ongeveer 3% van alle woningen in 
Benoordenhout, zie grafiek hieronder.

Deze actie is met name gericht op het 
stimuleren van huiseigenaren, huur-
ders en verenigingen van eigenaren om 
ook de stap te zetten. Veel bewoners in 
onze wijk denken al langer na over 
zonnepanelen op het eigen dak en met 
deze actie proberen we het eenvoudi-
ger te maken door een aantal zaken op 
voorhand te regelen. Bijvoorbeeld, er 
kan op afstand een inschatting ge-
maakt worden of een woning geschikt 
is voor zonnepanelen en hoeveel pane-
len er op een dak passen.

De gemeente heeft de omgevingsver-
gunning aanvraag vereenvoudigd, via 
vergunningcheck op https://www.om-
gevingsloket.nl Bijvoorbeeld, als de 
zonnepanelen op een plat dak ge-
plaatst worden, èn de afstand tussen 
de zonnepanelen en de dakrand is gro-
ter dan de hoogte van de zonnepanelen 
èn het gaat niet om een monument/be-
schermd stadsgezicht èn er is geen 
sloopafval, dan is er geen vergunning 
nodig. In andere gevallen mogelijk wel.

Als de zonnepanelen besteld worden via 
deze actie, kunnen de bewoners een bij-
drage ontvangen uit het Klimaatfonds 
van Duurzaam Den Haag. De actie pro-
beert bewoners zoveel mogelijk te ont-
zorgen en een inschrijving als geïnteres-
seerde is volledig vrijblijvend.

Ook VvE’s kunnen meedoen in de actie. 
Meestal worden zonnepanelen op VvE 
daken ingezet om de centrale voorzie-
ningen, zoals liften en verlichting van 
zonne-energie te voorzien. Maar ook is 
het mogelijk om de individuele bewo-
ners binnen de VvE direct te laten pro-
fiteren van de zonne-energie op het 
dak van de VvE.

De actie “zonnepanelen op eigen dak” 
is op 13 mei gestart op de duurzame 
markt op het van Hoytemaplein. Er 

hebben zich al tientallen bewoners in-
teresse getoond en de leverancier is 
hard aan het werk om iedereen bezoe-
ken en van een offerte te voorzien.

Nu de actie al een tijdje gaande is, mer-
ken wij dat er ook vragen zijn over 
warmtepompen. Hiermee kan flink op 
het gasgebruik bespaard worden. 
Zonnepanelen en een warmtepomp 
zijn een  beproefde combinatie. De 
warmtepomp bespaart op het gasge-
bruik en het extra elektriciteitsgebruik 
wordt met zonnepanelen opgewekt. 
Het huis wordt in feite met de zon ver-
warmd. Indien de behoefte er is, kan 
een warmtepomp meegenomen wor-
den in het aanbod. Ook de warmte-
pomp doet net als de zonnepanelen 
mee in de aanvraag voor een bijdrage 
van het klimaatfonds.

Schrijft u vrijblijvend in als geïnteres-
seerde en u krijgt meer gedetailleerde 
informatie over hoe de actie in elkaar 
zit. Wij hopen dat u meedoet om op die 
manier een bijdrage te leveren aan de 
energietransitie van onze wijk. 

Zie: www.duursaambenoordenhout.nl/
service/pv/ en volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/stichtingduursaam-
benoordenhout

Wim Schutten, Gilbert Ruegg 
en Valentijn Wöstenbron: Klimaat Monitor, Nationale Energie Atlas, Gemeente Den Haag 
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ERVAAR HET VERSCHIL 
GENIET VAN DE RESULTATEN!

Sophie Jonkers-
Leembruggen

Onno de With Peter de Mos Marianne de 
Bruijn

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

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

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl
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In het Gemeentemuseum Den Haag is 
onlangs de tentoonstelling Art Deco – 
Paris geopend. Deze tentoonstelling 
richt zich op het ontstaan van de Art 
Deco. De naam is afgeleid van 
‘Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes’ die 
in 1925 in Parijs plaatsvond. Het is 
vooral het werk van couturier Paul 
Poiret dat vele kunstenaars in Parijs 
heeft geïnspireerd. Denk dan aan 
namen als Picasso en Kees van Dongen. 
Heel bijzonder is het dat het 
Gemeentemuseum 35 bruiklenen heeft 
gekregen uit de collectie van Cartier 
Paris. Zoals deze ‘Panter Vanity Case’, 
een avondtasje waarin een lipstick, 
zakdoekje en een poederdoos passen. 
Te zien tot en met 4 maart 2018.

Het Dordrechts Museum viert haar 
175-jarig bestaan met een tentoonstel-
ling over de Nederlandse schilder J.B. 
Jongkind en zijn Franse vrienden. In 
1845 vertrok Jongkind, met een beurs 
van koning Willem I, naar Parijs. Onder 
andere de schilders Claude Monet en 
Édouard Manet prezen Jongkind om 
zijn invloed op hun werk. De tentoon-
stelling is samengesteld door John 
Sillevis, oud-hoofdconservator van het 
Gemeentemuseum.

De opening is op 28 oktober, de dag dat 
ik 60 hoop te worden! 

Er valt lang te genieten van dit mooie 
Hollandse en Franse werk, tot half mei 
2018. dordrechtsmuseum.nl

HoutKunst
Kunst in het Haagse Hout
Wat gebeurt er toch veel deze laatste maanden van het jaar. 
Prachtige tentoonstellingen dichtbij, in het Gemeentemuseum Den 
Haag of iets verder weg, in het Dordrechts Museum. In het Museon 
maar ook het Mr. L.E. Visserhuis zijn interessante lezingen te 
beluisteren. Er worden her en der in de wijk diverse bazaars en 
verkopingen gehouden. Let u voor de aankondigingen hiervan op de 
website van de Wijkvereniging, wvbn.nl. 

Georges Lepape, pochoirdruk, Les choses de Paul 
Poiret, 1911. Bron: Gemeentemuseum Den Haag

Nils Herrmann, Cartier Collection, ©Cartier
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

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

Breitnerlaan 259
2596 G Z  Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

inf o@ roeverbouw.nl

V erbouwingen
 R enovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

S tukadoorswerk
S childerwerk

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

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

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

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

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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Nog even, tot en met 4 november, is de 
tentoonstelling Tastbaar verleden, een 
collectie op reis te zien in het Katwijks 
Museum. Iedere keer weer zijn in dit 
museum mooie tentoonstellingen te 
zien, zo ook deze die zeker de reis 
waard is. Voorstraat 46, 2225 ER 
Katwijk, dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Meer 
informatie op katwijksmuseum.nl

En in het door mij vaak bezochte Louis 
Couperus Museum is vanaf nu een 
nieuwe tentoonstelling ingericht. Van 
manuscript tot app. De promotie van 
het werk van Louis Couperus (1890-
2017) is tot half mei 2018 te zien. 
Javastraat 17. 

In de Duinzichtkerk is van 22 oktober 
tot en met 12 november in de kapel de 
tentoonstelling Diaconie: vijf eeuwen 
armenzorg in Den Haag te zien. Bij de 
tentoonstelling Arm en Rijk/Rijk en 
Arm die in de zomer in het Haags 
Historisch Museum te zien was, hingen 
zeven panelen waarop de geschiedenis 
van de Haagse Diaconie werd verbeeld. 
Deze panelen beginnen hun tour langs 
de Haagse kerken en kapellen in de 
Duinzichtkerk. 

Ik eindig met de aankondiging van een 
tentoonstelling in Pulchri Studio. 
Tussen 5 november en 3 december 
2017 kunt u daar de oriëntalistische 
werken van Marius Bauer (1867-1932) 
zien. De tentoonstelling wordt in het 
kader van het Marius Bauer-jaar (het is 
150 jaar geleden dat hij is geboren) ge-
organiseerd door de Bauer Docu-
mentatie Stichting. Marius Bauer be-
zocht onder meer Turkije, Marokko, 
Algerije, Tunesië, Egypte, Brits- en 
Nederlands-Indië. Hij liet zich graag 
inspireren door het drukke straat-
beeld, de kleurrijke bevolking en de 
de schilderachtige omgeving. Marius 
Bauer, verslaafd aan het Oosten. 
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15. 

Lezingen 
In het Mr. L.E. Visserhuis, Theo Mann-
Bouwmeesterlaan 75, worden iedere 
tweede zondag van de maand lezingen 
gehouden. Mevrouw Dr. Tirtsa Levie 
spreekt op 12 november met ‘De 
Sefardische diaspora’. En op 10 december 
praat Prof. Jan Ruys over ‘de Leidse la-
kenindustrie’. De lezingen beginnen om 
10.45 uur. Wilt u op de maillijst, graag uw 
adres naar sebos1012@gmail.com

In het Museon vinden nog iedere dins-
dagmiddag presentaties plaats. Tussen 
13.30 en 15.30 (inclusief pauze) kunt u 
luisteren naar uiteenlopende lezingen. 
Een greep uit het programma: 31 okto-
ber ‘Honderd jaar na de Oktober-
revolutie’, 21 november ‘Grenzeloos in 
Panorama’ en 28 november ‘Ridders en 
kastelen’. Toegang met een Museon en-
treebewijs is gratis. Meer informatie op 
museon.nl/activiteiten.

En in de Duinzichtkerk houdt het 
Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 
Ex Oriente Lux, afdeling ‘s-Gravenhage 
(waarvan ik al weer achttien jaar be-
stuurslid ben) op de donderdagen 2 no-
vember en 7 december lezingen. 
Aanvang van de lezingen is 20.00 uur. 
Informatie via exorientelux.nl/denhaag

Willemien de Vlieger-Moll

Christiaan van Tol, Couperus op het Voorhout, 
gemengde techniek (1974)
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 
geen ander. Wij hebben een lange ervaring en een breed netwerk. Wij kennen onze klanten 
en weten wat ze willen. En waarom. Daarom zijn wij de beste onderhandelaars, de meest 
gedegen adviseurs en de meest empathische coaches. Omdat dat is wat ons drijft: uw 
beslissing er een te laten worden waar u nooit spijt van hebt.

070 350 70 50  |  WWW.ESTATA.NLUnique people, unique homes

Margot Koesen Ineke van Mechelen SALES  |  RENTALS  |  PROPERTY MANAGEMENTMarceline Strumphler

Een blauw wit 
yen-yen vaas.
Opgebracht

€ 11.570,-

Gevraagd: kunst en antiek
Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw waardevolle kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze 
gecerti� ceerde taxateurs.

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Lee Man-Fong 
‘Twee eenden’.

Opgebracht
€ 109.800,-

Een Tibetaanse verguld 
bronzen zittende Tara, 

16e eeuw. 
Opgebracht € 12.850,-

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

Najaarsveiling 15, 16 en 17 november • Kijkdagen: 9 t/m 13 november 2017
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Uit: Niet alle vissen zijn gevoelloos
Anne Borsboom, Uitgeverij Gabriël, 2015. 

 Adieu Anne Borsboom   
Lieve Anne,

Soms kom je iemand tegen die zo je hart binnenwandelt. Je hebt een klik met el-
kaar, begrijpt de ander met een oogopslag, er is een verbondenheid. Dat was bij 
jou ook het geval. Of we elkaar nu in de buurt tegenkwamen of bij Pulchri Studio, 
de herkenning was daar. We praatten over onze dromen, over hoe de rust te vin-
den om te kunnen schrijven of in jouw geval, gedichten te maken. Vrijheid en 
rust, dat geeft inspiratie tot veel moois. 

Vorig jaar oktober was voor jou het moment aangebroken om alvast aan de 
droom te beginnen. Je huurde een boerderij in Noord-Frankrijk; zonder enig 
comfort. Het is je gelukt om daar een nieuw leven op te bouwen. De volgende stap 
is gemaakt, je liet mij onlangs foto’s zien van een enig bakstenen huis, in Frankrijk. 
Prachtige details als houten hekjes voor de ramen, een stenen trap bij de voor-
deur, mooi voegwerk. Een grote tuin met mooie hoge bomen en een houtvoor-
raad voor de donkere dagen. 

Het ga je goed. Maak je dromen waar, ga ervoor!

Willemien

Veerlicht

ik schud alle matrassen

klop een gescheurd kussen

stop mijn hoofd in een sloop

miljoenen veren
een rubber konijn

radio aan en uit
lekkend de kraan
de muren moeten een beurt

en niemand die zegt: 

eerst horizontaal
dan verticaal met 
een uitgeschudde kwast

geen lopers

ik schud alle matrassen

klop een gescheurd kussen

stop mijn hoofd in een sloop

September

kastanjes exploderen
roestbomen buigen

druiven rijpen rood
en de vliegen….. die vliegen niet
de druk van dit getij
houdt ze koud

onder het lemen dak scharen zwaluwen
vleermuizen onderzoeken een tijd

klaar voor een goed jaar
kleur ik mijn herfst

adieu zomer van zee
zomer van lang aan tafel
zomer van nachten in volle maan, 
                  zomer, adieu!
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257 
2596 GZ  Den Haag 
Tel. 070 - 324 32 46
info@pentille.nl
�������

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 17.00 - 20.00 uur

       
3587969

 RN
Gespecialiseerd in: 
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

Sumatrastraat 266a 2585 CX  Den Haag
Tel.: 070 - 3587969

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl
info@restauratieoplocatie.nl 
www.restauratieoplocatie.nl

 

 

Mr C.D. Rosenberg Polak 
N otaris 

 
Postbus 96903 E isenhowerlaan 114 

2509 J H ' s-G ravenhage 2517 K M  ' s-G ravenhage 

T elefoon 070 – 338.29.50 T elefax  070 – 338.29.59 

 

 

E mail:  info@ rosenbergpolak.nl 

WEBSITE: www.pjvanduijne.nl EMAIL: info@pjvanduijne.nl

Als Van Duijne
het hangt, 
dan sluit ‘t

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete WONINGINRICHTING. 
Onze gordijnen, vitrages, lamellen, raamdecoraties en 

zonweringsproducten zijn de beste in hun soort. Wij helpen u bij het 
bepalen van uw keuze. Het meten, maken en plaatsen van de 

gordijnen gaat in overleg en naar de wens van de cliënt. 

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nl

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

eversdijk

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
070 392 43 61
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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De Poorterstraat

De kunstschilder Bastiaan de Poorter 
(1813-1880) heeft in Nederland twee 
straten naar zich genoemd gekregen. 
In Rosmalen bevindt zijn straat zich, 
inclusief voornaam, in een wijk van 
Brabantse schilders. De Poorter is ge-
boren in het Brabantse dorpje 
Meeuwen als zoon van een landbou-
wer. Meteen na een leertijd aan de aca-
demie in Den Haag was hij ook nog 
twee jaar werkzaam in Den Bosch. In 
onze buurt is hij simpelweg vernoemd 
als De Poorterstraat met in het onder-
schrift zijn voornaam, geboorte- en 
sterfdatum en beroep. De straatnamen-
commissie had het in 1925 niet makke-
lijk meer met het gebied aan de 
Clingendaelse kant van de Alkema-
delaan – het Uilennest. De bekende 
landschapschilders waren al vernoemd 
en men moest het nu zoeken bij vooral 
de genre- en historieschilders. Bastiaan 
de Poorter was vrijwel vergeten toen 
de straat naar hem werd genoemd. 

De Poorter heeft van 1835 tot 1840 in 
Den Haag gewoond en van 1861 tot 
1869 nog eens. Aanvankelijk werkte hij 
vooral als portretschilder en soms als 
schilder van landelijke taferelen. 

Vervolgens ging hij over op historische 
en godsdienstige onderwerpen. In de 
kunsttheorie had dergelijk werk het 
hoogste aanzien. De voorstellingen ge-
tuigden van kennis van intellectuele 
onderwerpen, van geschiedkundig 
juiste aankleding en van kennis van de 
menselijke hartstochten. Ook stelden 
ze een schilder voor grote compositori-
sche en technische uitdagingen. In 
Nederland waren er echter weinig ver-
zamelaars voor schilderijen met histo-
rische onderwerpen. De Poorter bleef 
du  voor zi n dageli k  rood afhanke-
lijk van zijn portretopdrachten. Zijn 
grootste historieschilderij maakte De 
Poorter in 1860: Een hagenpreek buiten 
Utrecht. Deze voorloper van een school-
plaat toont een belangrijke episode uit 
de vaderlandse geschiedenis: de gods-
dienstoefeningen die de protestanten 
kort voor 1566 – het jaar van de beel-
denstorm – in de buitenlucht moesten 
houden vanwege vervolging door de 
katholieken. Destijds vroeg De Poorter 
1400 gulden voor het schilderij.

In 1870 werd de onbekende en al bijna 
bejaarde schilder onverwacht direc-
teur van de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten in Amsterdam. Het 
was te danken aan een brochure die hij 
had geschreven waarin hij veel ver-
nieuwingen bepleitte voor de in nood 
verkerende instelling. Het directeur-

hap werd een fia o. l nel ging e 
Poorter zich toch vastbijten in het ver-
ouderde onderwijsprogramma. Zowel 
docenten als leerlingen keerden zich 
tegen hem. De latere schilder Wally 
Moes beschreef in haar herinneringen 
tot welke middelbare school-achtige 
taferelen dat leidde. Zo wist zij met 
medeleerlingen in de kamer te komen 
waar De Poorters werk werd bewaard. 
Op een ezel stond een bijna voltooide, 
levensgrote schildering van Judas die 
twijfelt of hij zelfmoord zal plegen. Het 
ouderwetse onderwerp werd met hoon 
besproken door de naar moderniteit 
hunkerende leerlingen. a een onfli t 
nam De Poorter in 1879 wegens ziekte 
ontslag en keerde terug naar zijn ge-
boortedorp Meeuwen waar hij in janu-
ari 1880 stierf. 

Robert-Jan te Rijdt

Een hagenpreek buiten Utrecht, 1860. Olieverf op doek, 122 x 156,5 cm. Museum Catharijneconvent, Utrecht. Foto van Ruben de Heer
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

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

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

www.oldael.nl

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

–
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is uw nalatenschap in orde?
verkenning, planning, vastlegging en uitvoering

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

A   Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar
T    +31 (0)6 34 39 32 88 

E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Steenks & van Deelen - advertentie 185 x 80.indd   3 03-01-17   11:06
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Vaak, wanneer ik een expositie of een 
collectie gepresenteerd heb, worden 
vele vragen gesteld. 

Twee vragen springen eruit. De eerste, 
waar ik verder niet op in zal gaan, is 
een vraag die feitelijk aanleiding voor 
de vraagsteller geeft, om iets over het 
eigen wedervaren met kunst-, naald-
kunst of viltwerk te kunnen vertellen. 
De tweede vraag is meteen een 
enorme; Waardoor of door wie ik geïn-
spireerd ben.

Het laatste deel van de ‘door wie’ vraag 
is al ras beantwoord. Uiteindelijk is in 
mijn perceptie de Franse ontwerper 
Paul Poiret (1879-1944) het Alpha en 
Omega. Veel wat wij nu als aspecten 
van modecultuur en schijnwerkelijk-
heid ervaren is door hem verzonnen of 
geïnitieerd. Coco Chanel (1883-1971) 
zou een standbeeld voor hem moeten 
hebben oprichten want veel van wat U 
als typisch Chanel ervaart, wortelt 
vaak veelal bij Poiret.

Waardoor ik geïnspireerd wordt kan 
heel uiteenlopend zijn. Dat kan variëren 
van muziek tot literatuur, filo ofie, reli-
gie of de kunsten.  Ik laveer tussen de 
verschillende kunstdisciplines en dat 

epaalt ri hting  de ontwerpfilo ofie. 

Momenteel werk ik bijvoorbeeld aan 
een  nieuwe collectie met als werktitel 
‘Zeven Laatste Woorden’. De collectie 
zal in abstractie een visueel verband 
tonen tussen de drie Abrahamitische 
geloofsovertuigingen. Dat klinkt wel-
licht heel gewichtig maar uiteindelijk 
maak ik ‘jurken’.

Die ‘jurken’ maak ik al meer dan dertig 
jaar. Het afgelopen decennium beweegt 
mijn werk zich frequent op het terrein 
van de kunsten. Mijn kleermakers-
beeldhouw-kunst noem ik nu Sartorial 
Statues. Deze kleermakers-beelden 
zijn altijd gemaakt met het menselijk 
lichaam als uitgangspunt, in extremo is 
mijn werk altijd ‘draagbaar'.

Als voorbeeld bespreek ik graag een 
ontwerp dat deel uitmaakt van mijn 
Chansons Grises collectie die nu al weer 

een jaar geleden in Panorama Mesdag 
geëxposeerd werd. Uitgaande van een 
schets van kunstenaar Karel de Nerée 
tot Babberich heb ik een ontwerp ge-
maakt, een ‘Japonaise’. Dat is het beste 
te zien aan de elkaar kruisende organza 
banden, over hals en borst. Dit detail 
weerspiegelt feitelijk over elkaar ge-
dragen kimono's. De handgemaakte 
stof, een naaldvilt van diep petrol kleu-
rige wol en glanzend bruin tule-kant, is 
geïnspireerd door een schilderij van 
H.W. Mesdag. (foto 1, foto 2)

De levendige eclatante detaillering in 
gele en beige halmen suggereert  een 
door de wind gehavend graanveld dat 
dan weer aan een van een schilderij 
van Vincent van Gogh ontleend is.

Het patroon van de tot bustier ver-
hoogde opgetekende rok, is deel in  
segmenten gevouwen om het rechter-
deel van het lichaam. De rok is bouf-
fante om het effect van de werveling 
rond het lichaam van het model te 
accentueren. 

Useless Beauty 

foto 1 © Jelle Helinga foto 2 © Jelle Helinga
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.sa�ergroep.nl

Faciliteiten voor wijkbewoners
- Eerstelijnspraktijk fysiotherapie en ergotherapie
- Wijkservicepunt
- Wel Thuis abonnement, met service, activiteiten en bemiddeling voor 
   bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison
- Personenalarmering Wel Thuis in samenwerking met Evita Zorg

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

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

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

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

WILT U 
PROFESSIONELE 

BEGELEIDING 
EN WINNEN 

VAN UW 
CONCURRENTEN 
IN DE AANKOOP 

VAN UW 
WONING? 
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De wervelwind van met saffraankleu-
rig gelakte tijgerschelp en korenaren 
loopt aan de achterzijde uit  in een  
dramatische sleep. (foto 3)

Ik vermoed dat U uit de bovenstaande 
volzinnen begrijpt dat mijn inspiratie 
zich laaft aan de rijke diversiteit van 
het ‘weten’ en hoop daarmee dat mijn 
werk voor de toeschouwer een ‘mer à 
boire’ mag zijn. 

Quid Tum 
Peter George d’Angelino Tap 

Bio
Peter George d’Angelino Tap werkt 
meer dan dertig jaar. In deze periode 
heeft hij zijn grenzen als mode-ont-
werper verlegd. Hij is gaan werken 
voor theater, opera en ballet. Zijn in-
spiratie komt uit allerlei kunstvor-
men -  of het nu poëzie is, muziek of 
beeldende kunst. 

Peter George d’Angelino Tap heeft 
niet alleen talloze dames- en heren-
couture en prêt-à-porter collecties 
ontworpen die geshowd werden op 
catwalks in Parijs, Antwerpen, 
Düsseldorf en Berlijn. Hij creëerde 
ook kostuums voor commercials, 
opera- theater- en balletproducties. 
Zijn liefde voor de kunst in het alge-
meen maakte dat hij geregeld deel-
nam aan tentoonstellingen in de 
Kunsthal in Rotterdam en het 
Gemeentemuseum in Den Haag, even-

als in Panorama Mesdag, de Mesdag 
Collectie en het Louis Couperus  
Museum. 

Het afgelopen decennium beweegt 
zijn werk zich meer en meer op het 
terrein van de kunsten. Zijn kleerma-
kers-beeldhouw-kunst noemt hij nu 
Sartorial Statues. De beelden zijn al-
tijd gemaakt met het menselijk li-
chaam als uitgangspunt, in extremo is 
zijn werk altijd ‘draagbaar’. In 2016 
regisseerde hij zijn eerste opera in 
Zwitserland, Bianca e Fernando van 
Bellini. In deze opera heeft hij het ge-
heel van vormgeving en regie als to-
taalkunstwerk uitgevoerd.

Het  vermogen om tussen de ver-
schillende kunstdisciplines te lave-
ren epaalt de ontwerpfilo ofie van 
Peter George d'Angelino Tap. Zijn uit-
gangspunt is het  ‘rechte stuk doek’ 
dat hij meerdimensionaal benadert. 
Met behulp van een origami-achtige 
techniek creëert Peter George 
d'Angelino Tap nieuwe vorm oplos-
singen door eenvoudigweg de stof te 
vouwen en te snijden. Zijn techniek 
is zo nauwkeurig dat het materiaal  
nauwelijks wordt gecompenseerd en 
de restanten minimaal zijn.  

Veel van de materialen die hij ge-
bruikt worden in zijn atelier ver-
vaardigd. Het gedetailleerde naald-
vilt en de rijk geborduurde 
fragmenten vinden ook hun weg 
naar zijn wandkleden. Deze worden 
dan weer vaak als Sartorial Statue, 
dus als couture, gepresenteerd. De 
meeste van de ontwerpen zijn afge-
leid van zijn fascinatie voor de bijna 
oneindige mogelijkheden van niet-
westerse ontwerpen. Hij zet deze 
om in een westers silhouet. 

Zijn doel is zijn eigen ontwerptaal te 
creëren. Hij streeft ernaar trendloos 
en tijdloos te worden. Hij toont al-
leen collecties die vernieuwing 
tonen: vernieuwing, een essentiële 
bijdrage aan de kunst van de kleed-

ultuur. Hi  vat zi n filo ofie in een 
paar woorden samen:  ‘Ik streef er-
naar iets tijdloos te creëren’ 

foto 3 © Jelle Helinga

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   27 13-10-17   11:15



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201728

International Corner

Since I have lived in The Hague area for 
the last 40 some years, I was aware back 
in the late 70’s of the founding of the 
International Women’s Contact of The 
Hague. But what I did not know was 
why, how, and who were the founding 
members.

A visit to one of my neighbors, Hanneke 
van Eekelen, brought many of the ans-
wers to the questions I had. Firstly, I must 
relate some of the history of the family 
Van Eekelen.  After studying here in 
Holland and later at Princeton University 
in the USA, Hanneke’s husband, Wim van 
Eekelen, joined the Foreign Affairs 
Department (ministerie van Buitenlandse 
Zaken). Postings in India, London, Ghana 
and then close to home in Brussels fol- 
lowed. At that time NATO had moved 
from Paris to Brussels, which meant 2500 
(European and American) families 
moved to the Belgian capital. An active 
’Welcome to Belgium’ program was set 
up to help these families settle and inte-
grate into the life there. Since Hanneke 
and Wim had travelled so much, they 
were very much aware of the problems/
pitfalls that expat families might experi-
ence. Expat life can be quite exciting, but 
it also can give a person a feeling of inse-
curity and anxiety. 

When the family was relocated back to the 
Netherlands, Hanneke was determined to 
help international families who were mov-
ing to this area. Together with the other 
two founders – Saramata Voorhoeve and 
Henriette de Lange; unfortunately both 
now deceased – they joined forces and 
used their experiences in international en-
vironments to create the International 
Women’s Contact of The Hague. 

It became quite apparent that such a club 
filled a need in the ommunit , a  at the 
fir t meeting in ,  attended and 
immediately 80 became members. By 

1999, the association had 700 members 
from 70 countries. Today, 40 years later, 
the membership has decreased, but its 
members still represent 60 nationalities 
and remain very active.  Looking at some 
of the old magazines and directory’s, I 
discovered that the club activities have 
not changed that much – they still include 
such groups as Mahjong, Walking, 
Gardening and Tours to name a few. One 
of the more unusual activities in the past 
has been Anklung Music from Indonesia. 
Many of the members introduce others to 
their native kitchens or language and 
thus many cooking and language conver-
sation groups are offered.

To learn more about the association as it 
is today, I then met with the present 
President, Riekje Lubach, and member 
Marian Kools.  Just as the interesting life 
of Hanneke van Eekelen, Riekje Lubach 
has lived almost 40 years in Great 
Britain. Her husband worked for Philips 
and went to England years ago to obtain 
an MBA. During these years Riekje wor-
ked with the National Health Service, 
but upon her retirement she decided to 
return to the Netherlands. Beginning 
fir t a  e retar  o  , he ui kl  e-
came the President in October 2016.  
Yearly, IWC organizes a so-called 
Country Day, which concentrates on pre-
senting one country. However, during 

this new club year, two countries have 
been selected:  Iran with a visit to the 
Iranian Nederlands Cultural Center in 
Leiderdorp and a second one with the 
island of Cyprus in the spotlight. 

Marian Kools also has dual-cultural back-
ground, having both the Dutch and the 
American nationality. Just after World 
War II, Marion’s parents immigrated to 
the United States, where her father had a 
position with the Westinghouse 
Corporation. The family lived in Texas, 
Michigan and California. After the family 
returned to the Netherlands, Marian de-
cided to go back to the States to study at 
Louisiana State University. Having a 
daughter living in Seattle, she returns 
quite often now as well.  

It is Marian Kools who is organizing an 
Arts and Crafts Exhibition as a pre-cele-
bration of IWC’s 40th anniversary. It is 
to be held here in Benoordenhout at 
Gallery Atelier, Weissenbruchstraat 228. 
The opening will be on Sunday after-
noon, November 5th at 15.00 with 
Willem Post from the Haagse Brug giv-
ing some remarks. The gallery will fea-
ture artwork by twenty-six of the mem-
bers and will include paintings, 
ceramics, sculptures, decoupages, em-

roider , te tile art, ilk flower arrange-
ments, handmade jewelry, porcelain and 
Delft paintings. This exhibition will be 
opened daily from the 6th to the 19th of 
November with opening hours from 
11.00-18.00 and on the two Fridays, 
until 20.00. Be sure to mark your cal-
endars to attend at some time during 
these two weeks.

In the meantime, we wish the Interna-
tional Women’s Contact another success-
ful 40 years serving the international 
community of The Hague.

Georgia Regnault

left Riekje Lubach, right Marian Kools
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Expats and locals - bring them together

APCH Bazaar

…. and a good way to accomplish this is 
to bring the readers in contact with two 
very active groups, who have a place for 
all the internationals living in The 
Hague as well as the Dutch residents.

International Friends 
of the Mauritshuis
Late last spring I was approached by 
Irina van Duyvenboode, who wanted to 
bring to the attention of Benoordenhout 
expats the International Friends of the 
Mauritshuis. After some emails back 
and forth, I was invited to come to her 
home in Benoordenhout and meet 
some of the other members of this 
group, including the present Co-
ordinator, Saskia Höfgen. Both ladies 
have interesting backgrounds, re-
fle ting e a tl  that o  man  o  the re i-
dents of Benoordenhout. Saskia is of 
Dutch/Australian/German background, 
but was raised in Germany and the 
Netherlands. She married a Dutch dip-
lomat and has lived in Hungary, Italy 
and Brussels.  Irina is Russian and her 
husband is half-English/half Dutch.  
Being a Shell family, they have lived in 
Houston and London, as well as the 
Americas, the Middle East and Africa, 
before settling in Benoordenhout.

When Saskia returned to the Nether-
lands some six years ago, she was asked 
to form this group by the Stichting 
Vrienden van het Mauritshuis.  The six-
member committee is composed of all 
multi-cultural women, such as Saskia 
and Irina. The group is now in its third 
year. The fourth season began this 
September with Benjamin Roberts speak-
ing on ’Sex, Drugs and Rock & Roll in the 
Golden Age’. Upcoming activities include 
a lunchtime tour on Flemish portraits 

and a Sunday afternoon children’s event 
of making self-portraits, in addition to a 
visit to the Anna Paulowna Palace – now 
the urrent o fi e o  the aad van tate.

This committee works closely with the 
Mauritshuis and Vrienden, but at the 
same time organizes separate func- 
tions and events in English for the in-
ternational residents of The Hague.  
Over the past year the International 

riend  have en o ed re reating floral 
still lifes, in-depth tours of specially se-
lected paintings, and visits to other cul-
tural landmarks in The Hague such as 
the Residence of the British 
Ambassador and the Huygens Museum 
in Voorburg. 

Besides the Vrienden and the Interna-
tional Friends, there is a third group of 
private supporters of the Mauritshuis, 
called American Friends of the Maurits-

huis. This American 501 (c)(3) tax-
exempt cooperation was founded during 
the Bicentennial of Dutch American rela-
tions in 1982 to ‘strength-en ties 
between the Mauritshuis and its 
American public’. One additional activity 
they do is ‘offer curatorial and conserva-
tion fellowships to American graduate 
students’.

Becoming a friend of any of these three 
entitles one to unlimited free entry 
into the Mauritshuis, the bi-lingual mu-
seum magazine Mauritshuis in Focus, 
and invitations to monthly activities 
and evening lectures. For more infor-
mation on how you can get involved or 
join one of these dynamic groups, 
please visit the website: mauritshuis.nl 
or write to: internationalfriends@mau-
ritshuis.nl. 

Georgia Regnault

On Saturday, November 4, the 
American Protestant Church of The 
Hague on the Esther de Boer-van 
Rijklaan 20 will be holding its annual 
Bazaar for the 60th time.

Come between 10:00 and 16:00 to 
taste the freshly-made meals prepared 

by the many international members of 
the church. And while there, browse in 
the second-hand shops containing 
books,  clothing, children’s toys and ac-
cessories.  There is also always a won-
derful selection of handicraft articles, 
all made by members of  APCH - per-
fect for a holiday gift. 

Everyone is welcome, entrance is free.  
ll profit  rom the azaar go to hari-

ties that the church supports through-
out the world.

photo by Mirko Reinecke.

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   29 13-10-17   11:15



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201730

© MuseumVoorlinden - Piet Oudolf - Tuin
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Het is nu een jaar geleden dat het mu-
seum op Landgoed Voorlinden open 
ging voor het publiek.

Dat verliep niet zonder slag of stoot, want 
Voorlinden is een rijksmonument en 
daaraan worden bijzondere eisen ge-
steld. Onder tuinhistorici ontstond nogal 
wat opschudding, want hier hoort im-
mers niet zo’n wereldvreemd gebouw! 
Ook de welstandscommissie van de ge-
meente Wassenaar opperde tal van be-
zwaren; naast die van principiële aard 
maakte de commissie zich zorgen over de 
inpassing van een gebouw waarvan zij 
slechts de tekening kende. De Rijksdienst 
Monumentenzorg had minder bezwaar, 
zij het onder strenge voorwaarden.

Een belangrijk tegenargument was het 
feit was dat het gebied langzaam maar 
zeker stond te verkommeren. En zon-
der bewoning of exploitatie kon dat al-
leen maar slechter worden. De komst 
van het museum en daarmee het op-
waarderen van het hele landgoed was 
een ‘blessing in disguise’. Als we nu 
naar het resultaat kijken, is het een 
transparant, stijlvol en niet opdringe-
rig gebouw. Door de bescheiden kleur-
stelling, een brede hoge groenzone tus-
sen het museum en het landhuis en de 
betrekkelijk lage bouwhoogte is het 
museum niet dominant, zoals men aan-
vankelijk vreesde, en voegt het zich op 
aanvaardbare wijze in het landgoed. 
Het museum is een architectonisch 
meesterwerk, zowel buiten als binnen.

Bovendien is het landgoed opengesteld 
voor het publiek, inclusief het achter-
liggende duinbos waar men heerlijk 

Groen
Het Landgoed Voorlinden

Lakenvelders in Voorlinden, foto Joost S.H. Gieskes

Voorlinden, foto Joost S.H. Gieskes

De schildpad van Voorlinden, foto Joost S.H. Gieskes
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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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kan wandelen. Vanuit onze wijk is het 
een kwartiert e fiet en en met de auto 
is het gratis parkeren. Bovendien is er 
horeca in het voorname landhuis.

In het weidelandschap lopen in de zo-
mermaanden lakenvelders, een ras dat 
thuishoort in een landgoed. Heeft u wel 
eens die schildpad op die boomstam 
gezien in de vijver langs de oprijlaan? 
Men zegt dat hij er al dertig jaar zit, al-
thans als het zonnetje schijnt.

Rond het museum zijn weergaloos 
mooie tuinen aangelegd. Zij slingeren 
zich wellustig rond het strakke gebouw. 
Het is een samenstelling van bloeiende 
planten, en wuivende grassen. Piet 
Oudolf is de tuinarchitect hiervan; hij is 
inmiddels wereldberoemd. 

De aankleding van het landgoed is nog 
niet helemaal klaar en dat kan ook niet 
anders. Op termijn zal ook het weide-
landschap tussen het landhuis en de 
Buurtweg worden ingevuld met wat 
losse boomgroepen en heesters con-
form het ontwerp van Springer uit 
1913. Dat geschiedt zodanig dat de 
ruimtelijkheid er door wordt geaccen-
tueerd en versterkt. Voorlinden, een 
parel, op steenworp afstand van het 
Benoordenhout.

Joost S.H. Gieskes

© Museum Voorlinden - Exteriour Day - photocredit Pietro Savorelli

© Museum - Voorlinden - Voorlinden duinen

© MuseumVoorlinden - Richard Serra - Open Ended - Antoine Van Kaam
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Maandag Gesloten
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

MARTINHAIR
DAMES & HEREN KAPPERS

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

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

W E L K O M  I N  O N Z E  S A L O N

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

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

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

BRIGHTEYES-KIDS Counseling en coaching

Wij zijn een modern, breed georiënteerd gezondheidscentrum. 
Optimaliseer uw fysieke en mentale fitheid met onze unieke 

formule voor u op maat gemaakt!

Breitnerlaan 243-245 • 2596 GZ Den Haag • 070-3698828
info@corpusmens.nl • www.corpusmens.nl

Wat doen wij voor u?
Fysiotherapie
Fysio fitness
Personal training
Massage

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

beauty treatments & skin care
facials
eye brow treatments
visagie
manicure
cosmetic feet treatments

brands
ENVIRON skin care
MARIA GALLAND
JANE IREDALE skin care make-up
CND shellac

Van Hoytemast raat  102 I  Den Haag I  070 324 88 44
info@puresbcosmet ics.n l  I  www.puresbcosmet ics.n l

Om u goed te kunnen bijstaan bij de voorbereiding en de 
uitvoering van een persoonlijk, liefdevol en waardig afscheid 
beschouw ik ‘goed kunnen luisteren’ als mijn belangrijkste  
eigenschap. Luisteren om te begrijpen wat persoonlijk, liefde-
vol en waardig voor u betekent. Zodat ik op de achtergrond 
met oog voor ieder detail kan zorgen voor een afscheid waar 
met een warm gevoel op wordt teruggekeken.

Telefoon 06 37 27 57 77 (24 uur per dag bereikbaar)
contact@susannesluytermanvanloo.nl - www.susannesluytermanvanloo.nl

Susanne 
Sluyterman van Loo
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

SAMEN GROEI  
  JE VOOR TWEE

2 S A M E N . N L  T H U I S  I N  K I N D E R O P V A N G

Ook in  

Benoorden- 

hout!
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De veertigjarige Oranje Tennis Club 
(OTC) arriveerde in het Benoordenhout 
op 19 maart 1939. Althans, als we de 
datum van de opening van de nieuwe 
banen en de houten keet die voor club-
huis doorging als startmoment willen 
noteren. Het kwam de club goed uit dat 
er tussen het tennispark WW, de voet-
balvelden van HVV en de huizenrij aan 
de Van Alkemadelaan een stukje braak-
liggend land lag dat precies groot ge-
noeg was om vier tennisbanen aan te 
leggen. Het clubbestuur had moeten 
zoeken naar een ander terrein toen 
bleek dat het niet langer mogelijk was 
om de banen te behouden bij het Oranje 
Hotel, vlakbij het Zwarte Pad, waar nu 
de tramlus is.  

De club was begonnen als Oranje Golf 
Club. De negen holes, in de krantenarti-
kelen van die tijd ‘gaten’ genoemd, lie-
pen van het hotel naar de gevangenis. 
De aanleg van de trein van Rotterdam 
naar Wassenaar gooide roet in het eten. 
Een gedeelte van het tracé vernietigde 
diverse holes; het traject is nog steeds 
zichtbaar naast de Van Alkemadelaan 
en als Landscheidingsweg. Om de club 
te laten overleven, werd er een tennis-
afdeling aan toegevoegd. Bij het hotel 
werd immers al vanaf begin 1890 druk 
getennist op de grasbaan. Die lag aan 
de zeekant en is zo mooi vereeuwigd 
door de Duitse impressionist Max 
Liebermann, die het hotel frequen-
teerde. Vooral leden van het Corps 
Diplomatique en hoge ambtenaren  
maakten deel uit van de club. Frans, de 
taal van de diplomatie, was de voertaal 
en de notulen van de bestuursvergade-
ringen werden dan ook in het Frans op-
gesteld. Na de Eerste Wereldoorlog ver-
anderde de club. Eerst was men erg op 
de privacy gesteld, nu trad men naar 
buiten en ging deelnemen aan de 
competitie. 

Na de verhuizing uit de duinen was het 
Benoordenhout een familieclub rijker, 
waar ook nog eens op fatsoenlijk ni-
veau werd getennist. De club telde in 
1960 zo’n tweehonderd seniorleden en 
hooguit veertig junioren. Je mocht na-

melijk pas lid worden als je minimaal 
twaalf jaar was en al aardig kon tennis-
sen. Vaak werden jongeren verwezen 
naar de jeugdclub WW. Ga het daar 
maar eerst leren, was  het devies. 
Jeugdopleidingen bestonden niet. OTC 
maakte uitsluitend bij vlagen gebruik 
van een tennistrainer. In het midden 
van de zestiger jaren werd Rinus 
Buytelaar, de toenmalige bondscoach, 
gevraagd om de hoogste competitie-
teams training te geven zodat ze beter 
voorbereid aan de competitie konden 
beginnen. Dat was een grote stap, waar-
over veel vergaderd moest worden.
Tot het midden van de zestiger jaren 
bleef tennis een elitaire sport. Een 
strenge (inmiddels afgeschafte) ballo-
tage moest voorkomen dat er mensen 
die er niet bij hoorden lid werden, wat 
dat ook mocht inhouden.

Met de komst van tennissterren als Tom 
Okker en Trudy Groenman werd tennis 
een stuk populairder in Nederland. 
Bovendien kreeg men meer vrije tijd. De 
vijfdaagse werkweek werd ingevoerd. 
De jeugd hoefde vanaf 1963 niet meer 
op zaterdag naar school. Die extra vrije 
tijd moest ingevuld worden. De tennis-
sport nam een hoge vlucht. In vijftien 
jaar tijd vertienvoudigde het aantal 
leden van de tennisbond. Ook de Oranje 
Tennis Club breidde uit. Van tennispark 
WW werd eerst één baan bijgehuurd, 

later twee en toen het ledental in twintig 
jaar tijd naar bijna negenhonderd was 
gestegen, kon men in totaal op negen 
banen terecht. 

Inmiddels heeft elke tennisclub last van 
het verschijnsel dat ledenaantallen te-
ruglopen. Waar er vroeger uitsluitend 
in de winter gehockeyd werd, is dat nu 
een sport die gedurende het gehele jaar 
wordt beoefend. Hockey is een grote 
concurrent voor het tennis en die eer-
ste sport en het aantal hockeyers in het 
Benoordenhout is relatief groot. OTC 
telt momenteel zo’n achthonderd leden, 
wat eigenlijk wel het minimum is om de 
club draaiende te houden – mede ge-
zien de fik e va te ko ten. aar nog 
steeds slaagt de club er in om op een 
hoog niveau competitie te spelen. 
Bovendien zijn er de familie wedstrij-
den, het echtparentoernooi en de 
scharrel avonden, zodat iedereen aan 
zijn trekken kan komen. Oranje boven!

Theo Bollerman
Auteur van het boek over de Haagse 
sportgeschiedenis ’Den Haag al eeu-
wen onverslaanbaar’.

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (XIV)
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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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Als er één Haagse alle hoeken en gaten 
van het nationaal museum Paleis Het 
Loo kent, dan is het Marieke Spliethoff 
wel. Als voormalig conservator schilde-
rijen, prenten en tekeningen van dat 
museum stond zij jarenlang aan de 
basis van diverse tentoonstellingen, ca-
talogi en kunst bruiklenen aldaar. Ook 
daarbuiten was en is Spliethoff een bij-
zonder geïnteresseerde en actieve 
kunsthistorica. ‘Ik had de leukste baan 
van de wereld!’

Spliethoff (1950) is geboren Rotterdamse. 
Haar belangstelling voor kunst werd al 
op jonge leeftijd geprikkeld door het 
bezoeken van musea samen met haar 
vader. Tijdens haar studie kunstge-
schiedenis in Leiden nam Spliethoffs 
fascinatie voor kunst toe. ‘Ik werkte in-
dertijd als student-assistent aan een 
onderzoek over stadhouderlijke en ko-
ninklijke kunstverzamelingen. Dat was 
enorm leerzaam en wekte mijn inte-
resse voor die tak van kunst.’

Na haar studie vertrok Spliethoff naar 
Den Haag waar zij aan de slag ging bij 
het voormalig onografi h Bureau. 
Daarnaast werd Spliethoff actief als lid 
én (gedurende dertig jaar!) bestuurslid 
bij de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau; mede hierom werd zij 
in 2008 onderscheiden met het 
Erekruis in de Huisorde van Oranje. ‘In 
het Prinsenhof in Delft had de vereni-
ging een eigen museumpje vol kunst-
verzamelingen die verband houden 
met het Huis Oranje-Nassau. Toen 
Paleis Het Loo in 1977 een rijksmu-
seum werd, verordonneerde de over-
heid dat de vereniging de gehele collec-
tie aan Het Loo in bruikleen gaf.’ 

Zo verloor de vereniging haar museum, 
maar bleef zij wel de grootste bruik-
leengever van Het Loo. Als bestuurslid 
onderhield Spliethoff nauw contact 
met het nationale museum. Toen het in 
2001 de functie van conservator schil-
derijen, prenten en tekeningen in het 
leven riep, was zij met haar kennis en 
ervaring dan ook de ideale kandidaat. 
‘Ik begon met één dag per week. Ik 

droeg zorg voor het opzetten van ten-
toonstellingen, het beschrijven van 
werken, het beheren van de bruikle-
nen, het regelen van nieuwe aanwin-
sten en het beantwoorden van vragen 
van het publiek.’

Uiteindelijk mocht Spliethoff haar 
functie vier dagen per week vervullen. 
‘Toen besloot ik naar Apeldoorn te ver-
huizen. Het heerlijkste vond ik het 
maken van tentoonstellingen. Het was 
steeds de uitdaging om iets nieuws op 
te zetten dat een groot publiek zou 
aanspreken en dat visueel interessant 
was. De tentoonstelling met schilde-
rijen en tekeningen van koningin 
Wilhelmina, in 2006, vormde een hoog-
tepunt. Het was zo interessant om te 
zien hoe een bevlogen schilderes zij 
was. Ze had echt talent.’

Na een laatste succesvolle ‘Sisi-tentoon-
stelling’, de eerste buiten Oostenrijk, 
nam Spliethoff afscheid van Het Loo. 
Apeldoorn verruilde zij opnieuw voor 
Den Haag. ‘Het voelde echt alsof ik te-
rugkeerde naar huis. Ik ging wonen in 

het Benoordenhout; met uitzicht op de 
Waalsdorpervlakte. Van het groen waar 
ik op uitkijk en in wandel, de prachtige 
luchten, de zeegeur, maar ook de win-
kels om de hoek en de gezelligheid ge-
niet ik nu nog steeds met volle teugen.’

Van stilzitten is sinds haar pensione-
ring allerminst sprake. Zo was 
Spliethoff onlangs reisleider bij een 
‘Sisi-reis’ via een historisch reisbureau, 
schrijft zij mee aan deel twee van een 
boek over Paleis Het Loo en bezoekt zij 
(uiteraard) regelmatig een museum. 
‘Naast de meer bekende musea is het 
Dordrechts Museum, met ruime zalen, 
een mooie vaste collectie en verras-
sende tentoonstellingen, een aanrader.’

Haar voorkeur voor zeventiende-
eeuwse (portret)kunst heeft Spliethoff 
nog steeds, maar is daartoe zeker niet 
beperkt. ‘In de dynamische periode 
rond 1900 vonden zoveel vernieuwin-
gen plaats, zoals de komst van de auto 
en elektriciteit. Die tijd heeft ook 
prachtige tekeningen voortgebracht. Ik 
ga regelmatig even naar het 
Mauritshuis om te kijken naar de schil-
deringen van Vermeer, maar ook bij-
voorbeeld het Gemeentemuseum heeft 
een fantastische collectie en tentoon-
stellingen waarmee ze keer op keer pu-
bliek weten te trekken. En Panorama 
Mesdag, waarvan het aanzicht veran-
dert naarmate het licht in de natuur 
verandert, vind ik ook altijd schitte-
rend om te zien.’

Spliethoff is met recht een vakvrouw 
pur sang te noemen; de bevlogenheid 

pat ervan a . elukkig voor liefhe -
bers is Spliethoff vastbesloten zich ac-
tief te blijven bewegen binnen de 
kunstsector. De sprankeling in haar 
ogen wanneer zij over haar werkzaam-
heden spreekt, verraadt dat daar geen 
woord van is gelogen!

Emilie MacLaine Pont

Interview
Marieke Spliethoff
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl
L aan van N ieuw Oost I ndië  7 2  (hoek Theresiastraat) 2 5 9 3  BW  D en Haag
Tel. :  0 7 0  -  3 8 3  8 2  7 5 ,  F ax . :  0 7 0  -  3 8 1  4 6  3 7 ,  www. decohomeb riede. nl

UW SPECIALIST IN MAATWERK TRAPLOPERS
De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,  
veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-
volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 
geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 
loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.
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Zorg in de wijk
Om mij heen hoor ik regelmatig verha-
len van mensen die in Evita Lokaal ge-
zellige uren doorbrengen. Ook Evita 
Zorg wordt geroemd. Dus, tijd om nu 
eens precies te weten komen wat het 
verschil is tussen Evita Zorg en Evita 
Lokaal. 

Om dat uitgelegd te krijgen had ik on-
langs een gesprek met Nicole Bicker, zij 
is coördinator van de activiteiten die in 
Evita Lokaal plaatsvinden. Nicole ver-
telde mij dat Evita Lokaal een initiatief is 
vanuit het naastgelegen Evita Thuiszorg. 
Door veranderingen in de wet AWBZ, 
richting de WMO, kwam een omslag in 
de zorgwereld. Evita Thuiszorg had 
onder andere extra ruimte nodig om de 
diverse zorgverleners te trainen, op dat 
moment kwam het nabijgelegen winkel-
pand vrij. In de modern en rustig inge-
richte ruimte staat een grote tafel met 
stoelen. Erachter een keuken en nog wat 
kleinere kamers. 

Het programma van Evita Lokaal is 
zeer divers. Zo worden aan de grote 
tafel spreekuren gehouden (van wijk-
agent tot aan computerhulp), is er aan-
dacht voor de vele mantelzorgers in 
onze wijk, er zijn lezingen, boeken-
clubs of u kunt er leren bridgen, vrij-
willigers koken regelmatig en zetten de 
pan op tafel en u kunt leren breien of 
haken. De dagbesteding is drie dagen 
in de week, op maandag, dinsdag en 
donderdag, van 10.00 tot 15.00 uur. 

Bedoeld voor ouderen met of zonder 
geheugenproblematiek. Met hulp van 
professionele begeleiding gaat de 

groep op stap, spelen jeu de boules of 
gaan naar het museum. Evita Lokaal is 
ook uitleenpunt van hulpmiddelen. 

Evita Zorg; hier kunt u alle zorg voor 
thuis aanvragen, voor wanneer het 
leven moeilijker wordt. Er wordt met 
klantenteams gewerkt; een vast team 
van verzorgers omringt een patiënt. 

Voor het programma van spreekuren, 
boekenclubs en andere activiteiten kijk 
dan op de website van Evita Lokaal, 
evitalokaal.nl

Het CCB-seizoen is weer volop van 
start gegaan met een inmiddels voltal-
lige bestuurscommissie. Er was een va-
cature en de algemene ledenvergade-
ring van 8 juni jl. heeft ingestemd met 
het voorstel om Marianne Roodzant 
daarin te benoemen. Daarmee bestaat 
de bestuurscommissie naast mijzelf nu 
uit Gerrit van Straalen, Marjolein 
Schröeder, Jos Bierlaagh, Marianne 
Roodzant en – vanuit het bestuur van 
de wijkvereniging – Jeannine de Hoop 
Scheffer. 

In onze tweemaandelijkse nieuwsbrief 
staat een volledig overzicht van al onze 
activiteiten. Die nieuwsbrief wordt aan 
de leden en donateurs van de CCB toe-
gezonden en kan ook via de website 
van de wijkvereniging worden geraad-
pleegd. De jongste nieuwsbrief ver-
meldt welke activiteiten de CCB in de 
maanden september en oktober orga-
niseert: lezingen in ‘t Benoordenhuis, 
excursies naar musea elders in het 
land, lun he , diner  en een ko fie-
bijeenkomst in onze wijk. Op het mo-
ment waarop u deze aflevering van het 

wijkblad in de bus krijgt, hebben de 
meeste van die activiteiten al plaatsge-
vonden. Dat geldt vermoedelijk ook 
voor de excursie op 5 oktober naar de 
tentoonstelling ’Paper Art‘ in het CODA 
Museum in Apeldoorn en de excursie 
op 10 oktober naar tentoonstellingen 
in het nieuwe Stedelijk Museum in 
Breda. Wat in oktober in elk geval nog 
staat te gebeuren, zijn de lezing ’Humor 
in de kunst‘ van Marjolijn van Delft op 
24 oktober om 14.00 uur in ‘t 
Benoordenhuis en de Japanse maaltijd 
bij Chateau Bleu (Leidsestraatweg) op 
28 oktober om 18.00 uur. 

Eind oktober komt onze volgende 
nieuwsbrief uit, ook op de website van 
onze wijkvereniging: www.wvbn.nl. Als 
u die website bezoekt, klikt u dan op 
het tabblad ‘Wijkvereniging’ en vervol-
gens onder het kopje ’ContactClub 
Benoordenhout‘ op ‘nieuwsbrief ’. Aan 
de meeste CCB-activiteiten kunnen al-
leen CCB-leden en CCB-donateurs deel-
nemen. Alleen aan lezingen kunnen 
ook anderen deelnemen, voor € 5,- per 
lezing.

Lidmaatschap of 
donateurschap van de CCB
Slechts als u in het Benoordenhout 
woont, kunt u CCB-lid worden. Woont 
u buiten onze wijk, dan kunt u CCB-
donateur worden. Om lid of donateur 
van de CCB te worden moet u ook lid of 
donateur van de wijkvereniging zijn of 
worden. Aanmelden als lid of donateur 
kan bij Rinia de Bruin (rinia.db@zon-
net.nl of tel. 070-3282477), of via de 
website van de wijkvereniging (www.
wvbn.nl) onder ‘Contact’. Vanaf 1 janu-
ari 2018 betaalt u – naast de contribu-
tie als lid of donateur van de wijkver-
eniging – per persoon € 9,50; het 
afzonderlijke echtparentarief is afge-
schaft. Voor verdere informatie kunt u 
steeds bij mij of een van de andere be-
stuursleden van de CCB terecht. Ook 
suggesties voor activiteiten zijn altijd 
welkom!

Jan van Kreveld, tel 06 47 78 71 09, 
jh.vankreveld@ziggo.nl

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
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T H U I S Z O R G

Telefoon  070-345 85 15  
Email       info@optima-cura.nl
Website   www.optima-cura.nl

advies, bemiddeling & begeleiding

oc

Contact
Optima Cura
Van der Houvenstraat 15
2596 PL Den Haag

de complementaire zorg : maria schilte en ine deuling   adviseurs met ambitie

Wij bieden:

•	 Persoonlijke hulp, verzor-
ging en verpleging.

•	 Begeleiding en bevordering 
zelfredzaamheid.

•	 Activerende begeleiding 
in het omgaan met beper-
kingen.

•	 Palliatieve- en terminale 
zorg. 

•	 Vakantiebegeleiding

Niemand zit graag thuis met 
een vreemde opgescheept. 
Optima Cura acht het juist 
daarom van groot belang voor 
‘passende’ hulpverlening te 
zorgen waarmee zoveel mo-
gelijk gelijkwaardige, zonodig 
terughoudende en daardoor 
plezierige omgang mogelijk is.

OPTIMA CURA

OPEN DAGEN

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

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

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

Alislam.org | Islamnu.nl

- Zondag 8 oktober       16:00 - 18:00
- Zondag 5 November   16:00 - 18:00
- Zondag 3 decmber     16:00 - 18:00

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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Het DiamantTheater is het wijktheater en 
Cultuuranker voor de Haagse Hout. Optredens 

vinden plaats in het DiamantTheater, 
Diamanthorst 183 of de Theaterwinkel, in win-

kelcentrum Mariahoeve, Het Kleine Loo 306. 

Een kleine greep uit de agenda: 
26 oktober

Ukkieconcert 2+,  9.30 uur, Theaterwinkel
29 oktober

Koor De Waterlanders, 14.30 uur, Diamantheater
1 november

o fie on ert, azz, .  uur, heaterwinkel
11 november

Mike Boddé en Hermine Deurloo, 20.15 uur, 
Diamanttheater
19 november

Het Amsterdam van Wim Sonneveld, 14.30 uur, 
Diamanttheater

23 december
Kerstshow, Marcel Verreck en Paul Pleysier, 

20.15 uur, Diamanttheater. 

Voor het bestellen van kaarten, de hele agenda 
en nog veel meer kijkt u op diamanttheater.nl 

Het mailadres is info@diamanttheater.nl

De Muziekacademie Den Haag (MDH) 
is de grootste muziekschool in de regio 
Haaglanden. Bij MDH staan kwaliteit 
en plezier in het musiceren hoog in het 
vaandel. Jong of oud, beginner of ge-
vorderd, de aan de school verbonden 
bevoegde docenten kunnen iedereen 
helpen in het realiseren van muzikale 
wensen. De MDH bestaat sinds 2013 en 

is in korte tijd uitgegroeid tot een le-
vendige, muzikale cultuur, met ruim 
1000 leerlingen en een team van bezie-
lende docenten en enthousiaste 
vrijwilligers. 

Deze betrokkenheid en inzet van do-
centen en vrijwilligers hebben geleid 
tot een goed ingerichte muziekschool. 
Meubilair en instrumenten zijn uit alle 
uithoeken aangesleept en de locatie is 
grotendeels geschikt gemaakt. Er blijft 
echter behoefte aan nieuwe instrumen-
ten; instrumenten moeten worden on-
derhouden; infrastructurele/akoesti-
sche maatregelen blijven nodig. 

Daarom; help de MDH haar levendige 
muzikale cultuur te behouden en steun 
on  door een finan i le i drage. 

Hiervoor is de Stichting Vrienden van 
de Muziekacademie Den Haag opge-
richt om hulp te verlenen bij de groei 
van de MDH en bij het realiseren van 
ambities en project. Steun in natura is 
ook welkom, denk daarbij aan instru-
menten, meu ilair o  van p  tot ko fie-
zetapparaat! 

Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Willemien de Vlieger-Moll, 
bestuurslid Stichting Vrienden
van de MDH. 

Meer informatie over hoe en wat vindt 
u op de website van de MDH; muziek-
academiedenhaag.nl/vrienden van de 
MDH.

Podiumkunst
Word vriend van de Muziekacademie Den Haag!

Vrijdag 10 november 2017       

Laurenskerk - Rotterdam
WWW.COV-SURSUMCORDA.NL

Zaterdag 11 november 2017       
Grote Kerk - Den Haag
WWW.KZVEXCELSIOR.NL
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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

Middentoetstrainingen voor leerlingen van groep 6, 7, en 8. 
Voor een goede voorbereiding en meer zelfvertrouwen! 

Start na de herfstvakantie.

Middentoetstraining

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

Stefanie Boot MSc, T: 06-20340451, E: info@afterscool.nl

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE
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Kimmel & Co. werd in 1927 opgericht, 
het makelaarskantoor heeft sindsdien 
bekendheid verworven als zijnde be-
trouwbaar, deskundig en professioneel.

De afgelopen 35 jaar leidden Onno de 
With en Marianne de Bruijn het kan-
toor. Zij hebben vorig jaar het roer 
overdragen aan Sophie Jonkers –
Leembruggen, jong, deskundig en am-
bitieus. Geboren en getogen in haar ge-

liefde Benoordenhout, waar zij al jaren 
werkzaam is in het vak.  Zowel Onno 
als Marianne zijn nog steeds op de  
werkvloer te vinden, zij doen het nu 
wel iets rustiger aan.

Het kantoor is gevestigd in het Benoor-
denhout. De marktkennis strekt zich 
uit over geheel Den Haag en de omlig-
gende gemeenten. Sinds jaar en dag be-
schikt Kimmel & Co over een uitge-
breid netwerk van zowel particuliere 
cliënten als (internationale) bedrijven 
en instellingen. Naast verkoop en ver-
huur staat het kantoor hoog aange-
schreven, vele internationale organisa-
ties maken gebruik van hun diensten. 
Kimmel & Co biedt tevens bijstand bij 
te hni h en finan ieel eheer.

Het team bestaat uit een bekwame 
groep enthousiaste mensen,  juridisch 
onderlegd, met een uitstekende talen-

kennis, op de hoogte van de meest re-
cente wetswijzigingen en het allerbe-
langrijkste; een persoonlijke aanpak. 
Er wordt echt tijd genomen en goed 
naar de cliënten geluisterd. Voor 
Sophie is dit laatste van essentieel be-
lang want ‘met samen krijg je veel 
meer voor elkaar’.

Met deze jonge kantoorgenoten willen 
wij onze nieuwe generatie de komende 
negentig jaar van dienst zijn.

Wijk en winkel
Dit jaar viert Makelaarskantoor Kimmel & Co 
haar negentigste verjaardag !!

De Lof Der Zotheid heeft een nieuwe eigenaar!
Vanaf 1 oktober heeft de ‘Lof’ aan de 
Breitnerlaan 84, na vierentwintig jaar, 
een nieuwe eigenaar. Evert-Jan van der 
Gun heeft besloten om het stokje over te 
geven aan Leo Pronk. Leo is welbekend 
in de wijk, hij is tenslotte al bijna twintig 
jaar de bedrijfsleider van de ‘Lof’. 

De ‘Lof ’ zal een verfrissing ondergaan 
waarbij de gezellige en typische ‘Lof ’-
kenmerken bewaard blijven. Ook zul-
len wij een zeer gevarieerde kaart blij-
ven hanteren waar prijs/kwaliteit 
voorop staat. Nieuw: voor de kinderen 
hebben we nu negen verschillende ge-
re hten o.a. pa ta , ngu -Beef urger 
en Spareribs) en een weekspecial.

Openingstijden
Lunch: dinsdag tot en met vrijdag, van 
12.00 tot 15.00 uur. Diner: zeven dagen 
per week van 17.00 tot 00.00 uur.

Wij, het ‘Lof ’-team kijken uit naar de 
vernieuwde kennismaking. 

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   43 13-10-17   11:15



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201744

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testamenten en levenstestamenten 

(volmachten)
Afwikkeling van nalatenschappen  

Schenkingstrajecten (estate planning)
Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichtingen en statutenwijzigingen 

Herstructering en aandelenoverdrachten
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een goed advies bij: 

U bent van harte welkom! 
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Boeken
Was Beethoven een asperger?
Een 21ste-eeuwse visie op een 19de-eeuws genie
Dit keer geen interview met de schrij-
ver van het boek. Een buurtgenote 
maakte mij attent op het boek Was 
Beethoven een asperger? De schrijver 
heeft wel degelijk banden met onze 
wijk; hij heeft er vroeger gewoond en 
zijn moeder woont hier nog steeds. 
Walter is docent biologie en heeft een 
grote voorliefde voor de muziek van 
Ludwig van Beethoven. En dan ook 
vooral voor de persoon achter de mu-
ziek. Bij Walter werd zelf op 36-jarige 
leeftijd asperger syndroom gediagnos-
ti eerd. Bi  het lezen van iografie n 
over Beethoven kwamen hem veel ge-
dragingen bekend voor. 

In zijn boek vertelt hij over de criteria 
die er bestaan om de diagnose asper-
ger te kunnen stellen. De Oostenrijkse 
kinderarts Hans Asperger beschreef in 
1944 voor het eerst patiënten die aan 
dit syndroom lijden. De symptomen 
zijn o.a.: een sociale handicap, hyperfo-
cus en dwangmatige behoefte aan rou-
tines en rituelen. Walter ontdekte al 
deze aspecten bij het doorlezen van de 
vele boeken over Beethoven. 

In zijn interessante boek laat hij eerst 
vrienden en familie van Beethoven aan 
het woord. Hun beschrijvingen, of 
delen uit brieven, geven een duidelijk 
beeld over de componist. Hij werd door 
tijdgenoten als sociaal anders ervaren. 
Goethe noemde hem een ‘geheel onge-
temde persoonlijkheid’ en Joseph 
Haydn deed daar nog een schepje op 
door hem een ‘Grootmogol’ te noemen. 
Beethoven heeft met de meeste van 
zijn vrienden ruzie gehad. In het 
tweede gedeelte worden de diverse 
kenmerken van asperger syndroom ge-
zocht bij Beethoven zelf. Van zijn ob-
sessieve rituelen, zoals de uitgebreide 
wasbeurten die met veel geluid ge-
paard gingen, was niet iedereen ge-
charmeerd. Hij kon nogal onaardig uit 
de hoek komen, verbaal maar ook in 
zijn brieven. Beethoven was een eigen-
zinnig man. In november 1815 liet de 
stad Wenen weten dat hij tot ereburger 

was benoemd; zijn antwoord luidde: 
‘Ik wist niet dat er in Wenen ook schan-
deburgers zijn’. 

Naar aanleiding van het verschijnen 
van dit boek is aan een aantal promi-
nenten op muziekgebied gevraagd een 
commentaar te schrijven. Zo schrijft 
Jaap van Zweden dat hij de genialiteit 
van Beethoven nu in een ander daglicht 

ziet. En Leo Samama, zelf ook compo-
nist, begrijpt de persoon Beethoven nu 
beter dan ooit voorheen. 

Walter Heijder, Uitgeverij Ludwig, Amsterdam, 2016, 

ISBN 978 90 825 9960 2, € 25

Bron: Pianowereld, 2017, nr. 1 en het boek zelf. 

Willemien de Vlieger-Moll
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Denkt u na over zonnepanelen en wilt u daar meer van weten?
Zoals:  - Is mijn dak geschikt? 
    - Mag ik zonnepanelen plaatsen op mijn dak?
    - Welk voordeel levert het op?

Dan nodigt DuurSaam Benoordenhout u uit om deel te nemen
aan de actie: Zonnepanelen op eigen dak.
Lees meer over deze actie op onze website. Lees meer over deze actie op onze website. 
Zie www.duursaambenoordenhout.nl/service/pv

En vergeet niet onze pagina op Facebook te liken:
www.facebook.com/stichtingduursaambenoordenhout

DuurSaam Benoordenhout streeft naar 
meer zonne-energie in de wijk!

Word nu voor slechts € 12,50 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen 
in de wijk, uitgenodigd worden voor bijzondere evenementen of 
zitting nemen in commissies of klankbordgroepen.

op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout 
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12,50 over
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De Eeuw van het Maerlant (1917 -2017)

Schrijver Casper Postmaa en fotograaf 
Piet Gispen hebben een boek over het 
honderdjarige Maerlant Lyceum gepro-
duceerd dat goed past bij het monumen-
tale pand waarin de school is gehuisvest. 
Het boek alleen al is zo zwaar als één 
van de bakstenen waaruit het gebouw is 
opgetrokken. Dit wordt deels veroor-
zaakt door de speciale verzwaarde om-
slag en deels door het prachtige fotopa-
pier, terecht uitgekozen om de enorme 
hoeveelheid foto’s op de 332 pagina’s op 
A4-formaat goed tot hun recht te laten 
komen. De foto’s zijn wonderbaarlijk 
mooi en met zorg uitgekozen. De teksten 
van Postmaa doen daar niet voor onder, 
zodat dit boek tot de mooiste lus-
trumuitgaven van de laatste jaren gere-
kend kan worden.

Je hebt het gevoel dat als de schrijver 
de tijd gehad zou hebben, hij met 
gemak het driedubbele aantal bladzij-
den had kunnen produceren zonder 
dat dit ten koste zou zijn gegaan van de 
leesbaarheid. De verhalen over de leer-
lingen en de leraren zijn bijna allemaal 
kostelijk en interessant. Natuurlijk 
heeft hij moeten selecteren. ‘Standaard 
carrièremakers’, die na hun rechtenstu-
die een keurige baan bij een ministerie 
hebben verkregen, laat hij niet aan het 
woord. Hij is geïnteresseerd in de af-
wijkende levenslopen en dus ook in de 
drop-out die miljonair is geworden.

Natuurlijk gaat het boek ook over de 
leraren. Wat maakt dat men een school 
als zeer goed beoordeelt? Het zijn de 
leraren en de rectoren die de kwaliteit 
van het onderwijs bepalen. Zij creëren 
immers gezamenlijk een groepscul-
tuur, die van grote invloed is op het 
leven van de leerlingen. Door hun en-
thousiasme voor hun vak worden le-
venslopen van de leerlingen mede 
vormgegeven en kiezen leerlingen een 
vervolgstudie, die voor menigeen be-
palend is voor de partnerkeuze, werk-
gever en woonplaats en dus voor het 
levensgeluk. Postmaa laat dan ook vaak 

de voormalige leerlingen vertellen over 
de meest memorabele leraren, waarbij 
natuurlijk ook wel een heel enkele keer 
een kritische noot gekraakt wordt. De 
mortuis nisi nihil bene, maar dat geldt 
niet altijd voor die leraar met een ivo-
ren torenhouding en een monomane 
instelling ten opzichte van zijn eigen 
vak, die geringschattende opmerkin-
gen maakt over bijvoorbeeld het nut 
van gymnastiek.

Bij het hoofdstuk over de eigentijdse 
leraren moet het Postmaa een verbor-
gen pleziertje hebben gegeven dat hij 
zijn vrouw een eigen pagina kon bezor-
gen. Jessie Doensen, ook nog eens 
voorzitter van de medezeggenschaps-
raad, is al decennialang lerares CKV 

(culturele kunstzinnige vorming) op 
het Maerlant. Zij  is glimlachend gefo-
tografeerd in een met verfvlekken be-
smeurde werkjas en met juichende 
leerlingen op de achtergrond. Een 
mooier beeld van plezier in je werk en 
de uitstraling daarvan op de leerlingen 
kan niet verzonnen worden. Zo speelt 
Postmaa, die zelf niet op het Maerlant 
heeft gezeten, dan wel zelf geen 
Hitchcockiaanse cameorol in zijn eigen 
boek, maar hij is er via zijn levenspart-
ner wel heel dichtbij. 

Theo Bollerman

Uitgever: Casper Postmaa, 2017, 

ISBN 978 9090303 895, € 25
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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.
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Terugblik Evenementen 2017
De Wijkvereniging organiseert ieder 
jaar weer allerlei evenementen, zoals 
Koningsdag en de Open Atelier Route. 
Hierbij volgen een aantal foto's om nog 
eens na te kunnen genieten. 

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

Feel Fit Man 60+: Doe mee!
Kom met ons (Hans, Adriaan, Wouter, Fons en meer…) meedoen 

om je lenigheid en conditie te verbeteren.
Elke maandag en donderdag 11.45-13.00 uur op Tennispark WW. 

rati  proefle . ndrea    i  de trainer. 
n o  -  o  www. eelfitdenhaag.nl

Fietsenstalling
In de Weissenbruchstraat: We hebben nog enkele plekken 
in onze fiet en talling  ,- per maand  en in de aparte 

motorstalling (€ 22,- per maand). 
Info: Atris bv, weiss@atrisbeheer.nl of 070-2600040.

In Van Hoytemastraat 85 vindt u bij Kantoorvakhandel 
Benoordenhaeghe kantoorartikelen en agenda’s/kalenders. 

Op nummer 66 bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe is 
er ruime keuze aan boeken en cadeauartikelen. 

Bestellen kan ook via www.boekhandel-denhaag.nl.

Woonatelier Horus
25% Korting op maat gemaakte vouwgordijnen

Bel, mail of kom langs voor eenvrijblijvende  offerte.
donderdag t/m zaterdag 12-00 tot 17-00 en op afspraak.

06 45424170 - Breitnerlaan 107 Benoordenhout
www.horus-atelier.nl

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

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

www.rob-de-winter.nl
Of bel met Rob de Winter 06 47873066

Pianoles
voor alle leeftijden, beginners en gevorderden 

door ervaren pianodocent
Joke van Haeringen, Jan van Nassaustraat,

tel. 3281580

Spellen Bridge Quiz - Is duiken handig ?
l  zuid peel e het onta t van .

West komt uit met ª Heer. Duik je ?

Als je AB3 in je hand hebt, is het vaak 
goed de start van de Heer te duiken. 

Als de tegenpartij de fout maakt de kleur 
te vervolgen, dan maak je twee slagen in 
de kleur.

Antwoord
Je telt twee verliezers in harten, één in 
klaveren en één in ruiten.

Als je duikt en west speelt harten door, 
dan verlies je maar één slag in harten en 
je bent thuis.

Maar als west troef naspeelt dan ben je 
down.

Beter is om de verliezer in ruiten te 
vertroeven.

Dat gaat alléén mis als de ruitenkleur 6-2 
of slechter verdeeld is, de  kans daarop is 
klein (20%).

Neem de eerste slag direct met ªAas, 
speel daarna ©Aas en © Heer en vertroef 
de derde ruiten met . l  dat goed gaat, 
dan beperk je het totaal aantal verliezers 
tot drie lagen en he  e  gemaakt.

N
OW

Z

« 6
ª 642
© A3
¨ T875432

« AHVBT9
ª AB3
© H64
¨ 6
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Frouke de Roo

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

         Het team van stomerij Pols strijkt alles met de hand.Ook kunt u bij 
ons terecht met uw gordijnen, dekbedden, slaapzakken, lakenpakketten 
en huishoudwas.

        Our professionals all iron your laundry by hand! But we also dry 
clean your curtains, sleeping bags, linens,  comforter and your regular 
laundry. 

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:  015 - 361 09 78   

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N

BENOORDENHOUT 2017-5.indd   52 13-10-17   11:15



53 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 2017

Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
200 gr bavette
Potje bulgogisaus (Bibigo)
1 kleine rode ui in halve ringen
4 wortels
200 gr kousenband in 1 cm stukjes 
Geroosterde sesamzaadjes 
(garnering)
Sesamolie (geroosterd voor 
meer smaak)
2 el zonnebloemolie
Zout
4 plakken ontdooide lotuswortel 
(diepvries)

De grootste Aziatische winkel van de 
regio zit bij IKEA Delft om de hoek; 
Oriental bij Ypenburg.

Er is van alles te koop uit Azië, zoals 
kruiden, diverse soorten mie, rijst, sau-
zen, kookgerei en allerlei verse produc-
ten. Leuk is dat er ook een restaurant 
in hetzelfde pand zit waar je voor wei-
nig geld iets uit de Aziatische keuken 
kunt eten. Ik raad het u beslist aan er 
een keer een bezoek aan te brengen. Ik 
kocht er Koreaanse bulgogi marinade/
saus en maakte dit heerlijke gerecht 
ermee.

Bereiding
Snijd de bavette in smalle reepjes. Als 
de reepjes te lang zijn, halveer ze dan. 
Doe drie eetlepels bulgogisaus in een 
kom en doe het vlees erbij. Schep goed 
om zodat al het vlees bedekt is. Voeg 
eventueel wat extra bulgogi toe. Zet dat 
ten minste een uur in de ijskast. 

Schil de wortels en halveer deze in de 
lengte en snijd die vervolgens in een 
hoek van 45 graden in stukjes van een ½ 
tot 1 cm dik. Kook de stukjes wortel 
beetgaar, giet af, spreid uit en zet apart. 
Doe hetzelfde met de kousenband. Dep 
de lotuswortel plakken droog en zout ze. 

Zet een kleine koekenpan op middel-
hoog vuur met twee eetlepels zonne-
bloemolie erin. Als het heet is, doe je er 

de plakken lotuswortel in.  Tegelijkertijd 
verhit je op je grootste brander (!!) een 
wok op hoog vuur, met een scheutje se-
samolie. Als dat gaat walmen (afzuiger 
ook in de hoogste stand) doe je het 
vlees erbij. Schud twee keer om en voeg 
dan de uien, wortel en kousenband toe. 
Onder regelmatig omschudden alles 
bakken. Een paar minuutjes is vol-
doende om alles warm te maken en het 
vlees te garen. Je let intussen wel op de 

lotuswortel die je af en toe draait zodat 
elke kant mooi bruin wordt gebakken. 
Verdeel het vlees over twee borden. Zet 
de lotuswielen er tegenaan. Besprenkel 
met het sesamzaad en serveer.

Michiel de Vlieger, Cometa Culinair

Culinair
Bulgogi - Korean beef
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Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den Haag 
 
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Dick van der Klei - secretaris@wvbn.nl

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

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Projecten
Jolanda Messerschmidt-Otten
projecten@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries - ro@wvbn.nl

Adviseur Ruimtelijke Ordening 
Corine Buter-de Haas

Adviseur Leefomgeving 
Willem Hoekstra

Commissie Groen
Hester van Kimmenade - groen@wvbn.nl

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

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

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

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

Telefooncirkel 55+
Mevr. Cecile Bouts,
c.bouts@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Buurthuis van de Toekomst
Evita Lokaal - Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag - 070 - 314 16 06
info@evitalokaal.nl

hdm Buurthuis van de Toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag - 070 - 324 13 53
buurtparticipatie@hdmonline.nl

De Zonnebloem
Haagse Hout
Wim van Noort, secretaris
06 - 133 333 03 - wimvannoort@live.net 

Buurtbibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin 
Goetlijfstraat 5, 070-754 05 55
Open op ma-, wo-, en vrijdag
van 14.00-17.00 uur 

Burenhulpcentrale Haagse Hout
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-262 99 99

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

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer – politie – ambulance

Politie 
Bureau Overbosch - 0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Peter Hoogeveen 
peter.hoogeveen@politie.nl 

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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WONEN OP UW EIGEN LANDGOED

JULIAsPARK.NL

De monumentale Prinses Julianakazerne in het chique Benoordenhout wordt herontwikkeld 
tot exclusief wooncomplex.

VERKOOPINFORMATIE: 
Nelisse Makelaarsgroep
Statenlaan 128
2582 GW Den Haag
070 - 350 14 00

• 12 riante herenhuizen woonoppervlak ca. 160 t/m 220 m2  vanaf ca.  €  735.000,- v.o.n.
• 12 riante herenhuizen woonoppervlak ca. 240 t/m 300 m2  vanaf ca.  €  1.030.000,- v.o.n.
• 14 luxe appartementen woonoppervlak ca. 90 t/m 225 m2  vanaf ca.  €  495.000,- v.o.n.
• 2  exclusieve penthouses woonoppervlak ca. 200 en 250 m2    prijs op aanvraag
• 1 unieke loft woonoppervlak ca. 315 m2    prijs op aanvraag
• 1 residentiewoning woonoppervlak ca. 530 m2    prijs op aanvraag
Prijzen zijn inclusief privé-parkeerplaatsen.
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• 54 appartementen (77 m2 – 25O m2)

• 4 penthouses (196 m2 – 226 m2)

• historische en moderne architectuur

• royale buitenruimtes en luxe afwerking

54 unieke appartementen en 4 riante penthouses, stuk voor stuk perfect 
afgewerkt en voorzien van royale balkons en terrassen. Dát is Willem Witsen 
Wonen, gelegen in één van de meest geliefde buurten van Den Haag, 
het Benoordenhout.

Zo vindt u het Landgoed Clingendael op loopafstand en bent u binnen 10 
minuten fietsen bij de Scheveningse duinen. Verder heeft u pal om de hoek 
het exclusieve winkelgebied Van Hoytemastraat, met meer dan 50 speciaal- 
en koffiezaken en restaurants.  

De verkoop is al in volle gang, dus neem snel contact op met onze makelaars. 

LUXE EN COMFORTABEL WONEN
IN HET MIDDEN VAN HET BENOORDENHOUT, DEN HAAG

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