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Beste wijkgenoten,

Zo aan het eind van het jaar overdenk je het afgelopen jaar. En komen ideeën op, om toch weer iets nieuws in 
het Wijkblad te hebben. In dit nummer beginnen we met de rubriek ‘Buurtvogels’, over de mooie vogels in onze 
wijk. Foeke Zeilstra van de Haagse Vogelbescherming schrijft de artikelen en zoekt foto’s uit. Weer eens een 
heel ander onderwerp. 

Volgend jaar verandert de column ‘Recepten’. Het leek mij een goed idee om voortaan iedere keer iemand te 
vragen een recept te schrijven. Dit kan een kok in een restaurant zijn of iemand die het heerlijk vindt te koken. 
Ik ben benieuwd wie zich bij mij aanmeldt. En, Theo Bollerman heeft zich aangeboden om nu ook de sportru-
briek te doen. Ideaal, aangezien hij zoveel mensen en clubs kent in het Haagse. 

Rest mij u een mooi nieuw jaar toe te wensen.

Willemien de Vlieger-Moll
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Jeannine de Hoop Scheffer-van Oorschot 
heeft in de afgelopen Algemene Leden-
vergadering afscheid genomen van het 
bestuur. Door haar portefeuille JOE 
(Jeugd, Ouderen en Expats) heeft zij vele 
activiteiten op poten gezet Om je uit te 
wuiven uit het bestuur heb ik een paar 
mensen gevraagd om in een kort stukje 
tekst je te bedanken voor je inzet. 
Bijgaande foto’s spreken voor zichzelf.

Willemien

Pieter de Savornin Lohman: Onver-
moeibaar, positief, verbindt mensen, 
sociale cohesie bevorderen is haar 
streven, maatje van statushouders, al-
tijd opbouwend, super attent, duizend-
poot, tussen mensen op haar best, niet 
te stoppen, oppassen, de wijk en lesge-
ven vullen haar dagen. 

Daniëlla Gidaly: Chief and Indian: 
Jeannine de Hoop Scheffer. Hoe vaak 
maak je dat mee? Een chief (bestuurslid 
Wijkvereniging Benoordenhout) die 
zich ondertussen ook voor de volle 
200% als vrijwilliger inzet. Met de laar-
zen in de modder, zonder te delegeren. 
Pas het afgelopen jaar heb ik haar goed 
leren kennen. Waar ze in het begin 
vooral het bestuurslid verantwoorde-

lijk voor vrijwilligers rond de status-
houders op de Waalsdorperweg was, 
ontpopte zij zich al snel tot een van de 
meest enthousiaste vrijwilligers. Nooit 
is iets haar te veel, nooit verschuilt ze 
zich achter een van haar andere drukke 
bezigheden als bestuurder. 

Michiel de Vlieger: vele jaren achter-
een hebben we in het Oranje Comité 
samen met Jeannine aan de jaarlijkse 
Koningsdag gewerkt. Jeannine is on-
vermoeibaar, staat altijd klaar om te 
helpen, in welke situatie dan ook. 
Jeannine is goed met Whatsapp en 
mail, ze communiceert echt heel goed. 
Niet alleen om je iets te vragen, maar 
ook hoe het allemaal is gegaan nadien. 
Daarbij is ze altijd geïnteresseerd in 
hoe het met je gaat en kan ze je spon-
taan verrassen met een bloemetje of 
een fles wijn. Ze kent alle ondernemers 
aan de Van Hoytemastraat persoonlijk, 
bouwt bruggen tussen de onderlinge 
verschillen. Enthousiast, met volle 
inzet. In onze Oranjeploeg een echte 
mater familias. Veel ondernomen, veel 
gedaan en heel veel uitgevoerd. Super 
Jeannine!

Jacqueline van Everdingen, Pâtisserie 
Jarreau: Jeannine heeft veel betekend in 

de samenwerking van wijkbewoners en 
winkeliers in de Van Hoytemastraat, zij 
is echt een bruggenbouwster! Ik denk 
met heel veel plezier terug aan de sa-
menwerking met Jeannine! Vrijwilligers 
werden ook altijd beloond met lieve 
woorden van dank en vaak ook nog een 
cadeautje. Van de handen uit de mou-
wen steken was Jeannine ook niet vies, 
posters en Koningsdagboekjes rond-
brengen, het aanvegen van het plein na 
een feest. Kortom, Jeannine is een ge-
weldige lieve vrouw met een passie voor 
het Benoordenhout!

Jeannine,

Je was een geweldige ambassadrice 
voor de wijk.  Met hart en ziel heb jij je 
ingezet voor het Benoordenhout. De 
betrokkenheid van bewoners bij hun 
omgeving is groot, mensen hebben oog 
voor elkaar en dat is mede te danken 
aan jouw inzet. Jij hebt daar een ste-
vige impuls aangegeven en er voor ge-
zorgd dat er voor alle groepen in 
Benoordenhout, jong, oud en expats en 
niet te vergeten, de statushouders, aan-
dacht was. Vooral dankzij jou hebben 
alle statushouders gezinnen één of 
meerdere maatjes. Nooit werd tever-
geefs beroep op je gedaan, was het voor 
het verbeteren van een speelplek in de 
wijk of moest er iets georganiseerd 
worden voor de ouderen in NEBO, ie-
dereen kon op je rekenen. En dat naast 
al je verdere werk.

Namens het hele stadsdeelteam wil ik je 
hartelijk bedanken voor de prettige sa-
menwerking en je inzet voor de wijk.

Lilianne Blankwaard-Rombouts
Stadsdeeldirecteur Haagse Hout

Jeannine de Hoop Scheffer-van Oorschot 

foto Michiel de Vlieger

Sinterklaas geeft Jeannine een bos bloemen, foto 070fotograaf.nl
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Neemt u gerust contact op voor een eerste kosteloos
en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

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

huur-, bouw- en vastgoedrecht

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

Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

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

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

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

U beschikt onder meer over een 
kitchenette, een ruime badkamer, 
een sfeervol restaurant, een ontmoe-
tingsruimte met bibliotheek, een 
prachtige tuin, een beautysalon en 
een fysiotherapieruimte.
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In 2014 kocht WP Retail Invest-
ment (WPRI) winkelcentrum Willem 
Royaardsplein met de bedoeling het 
gedateerde centrum te renoveren. Na 
eerdere pogingen die niets opleverden, 
was een nieuwe poging daartoe niet al-
leen welkom, maar ook hard nodig. 
Vanaf het begin was er veel verzet in en 
rondom het plein tegen de plannen van 
WPRI. Die werden te grootschalig en 
ingrijpend gevonden. De kern van de 
plannen is: verplaatsing van de huidige 
Albert Heijn naar het parkeerterrein, 
een parkeergarage onder de nieuwe 
AH en het plein en een aantal lagen met 
appartementen boven de nieuwe AH. 

In 2015 is in een klankbordgroep met 
omwonende VvE’s, bewoners op het 
plein, winkeliers, de wijkvereniging en 
de gemeente intensief over de plannen 
gesproken. Na pittige discussies heeft 
dat geleid tot aanpassingen in bouwvo-
lume en de maat van het plein waarin 
een ieder zich in meerdere of mindere 
mate kon vinden.    
 
Medio 2016 bleek uit de door de ge-
meente opgestelde Nota van Uitgangs-
punten voor de plannen dat op de 
plek van de ‘oude’ AH een nieuwe 
tweede supermarkt zou kunnen 
komen. Dat leidde tot een storm van 
protest met honderden handtekenin-
gen van buurtbewoners. Eerder was 
daarvan immers geen sprake, er zou 
geen behoefte aan bestaan en boven-
dien zal een tweede super extra ver-
keer aantrekken. Afgelopen maart 
nam – na stevig lobbywerk – de ge-
meenteraad een motie aan die, van-
wege de grote bezwaren tegen een 
tweede super, uitgaat van een verklei-
ning van het winkelareaal. Daar zou 
dan tegenover staan dat er apparte-
menten bij zouden kunnen komen 
boven de ‘oude’ AH.  

Kopgebouw
In de afgelopen maanden kwam WPRI 
met een plan tot sloop van het 
‘Kopgebouw’ (het huidige AH-gebouw) 
en nieuwbouw. Sloop en nieuwbouw 
zouden nodig zijn, omdat de construc-
tie van het bestaande gebouw geen 
extra lagen appartementen kan dragen. 
Het plan behelst het volgende. Het ma-
gazijn voor de supermarkt en de beno-
digde (zestien) parkeerplaatsen voor 
auto’s van de nieuwe appartementen 
komen in de bestaande kelder, een 
winkelareaal op de begane grond van 
1.200 m² zijnde de ‘functionele onder-
grens voor een supermarkt’ en vijftien 
appartementen in vier lagen daarbo-
ven.  Wel moet de winkel meervoudig 
gebruik mogelijk maken, dus eventueel 
twee grotere subtrekkers i.p.v. een 
supermarkt. 

Volgens verantwoordelijk wethouder 
Wijsmuller is met dit plan voldoende 
recht gedaan aan de motie. Voorts 
wenst hij dat in de reeds eerder afge-
sproken brancheringscommissie seri-
eus wordt gesproken over de invulling 
van het winkelareaal. 

Hoe nu verder?
Het is moeilijk te zeggen of we blij 
moeten zijn met deze uitkomst. Positief 
is dat ook deze gedateerde uithoek van 
het plein wordt gerenoveerd. Daar 
staat tegenover dat er enkele etages op 
het gebouw komen, er wellicht toch 
een, zij het kleinere, supermarkt komt 
en een extra verbouwingsjaar met zich 
zal brengen. 

De Nota van Uitgangspunten voor re-
novatie van het plein – verplaatsing 
van AH, de parkeergarage en apparte-
menten boven de nieuwe AH –  is door 
de gemeente vastgesteld. Het gaat nu 
dus alleen om het ‘Kopgebouw’. 

Wanneer de gemeente het voorge-
stelde plan steunt moeten we, los van 
de meningen daarover, zoveel mogelijk 
het proces blijven beïnvloeden.

- We praten mee over de gewenste in-
vulling van het winkelareaal  in de 
brancheringscommissie. 
Wijkvereniging en buurt kunnen heel 
duidelijk aangeven waarheen onze 
voorkeuren uitgaan voor invulling van 
het winkelareaal op de plek van de hui-
dige AH.  
- In het zgn. omgevingsoverleg met veel 
belanghebbenden dat het hele proces 
begeleidt, wordt nu al de inrichting van 
het plein besproken. Ook daar laten 
buurt en wijkvereniging hun invloed 
gelden.
- Positief is dat de ‘ambulante’ handel – 
de bloemen, vis en kebab – blijft. 
- Gezien de grote parkeerproblemen 
rond het plein en tevens in het week-
end bij de sportvelden dringt de wijk-
vereniging krachtig aan bij de ge-
meente op een integrale parkeeraanpak 
voor het gehele Duinzigt. Ook op ge-
meentelijk niveau is men zich van dit 
belang inmiddels bewust en ook WPRI 
heeft hier baat bij.
- Bij sloop en nieuwbouw moeten de 
(drie) VvE’s op en achter het plein 
daarmee alle drie instemmen. Ook dat 
biedt kansen. Overleg tussen WPRI en 
de VvE’s is volop gaande.  
 
Deze overleggen zullen zeker niet ge-
makkelijk zijn. Echter, WPRI zal redelij-
kerwijs rekening moeten houden met 
de voorkeuren van de   brancherings-
commissie en de buurt en wijk en 
evenzo met de positie van de VvE’s. 
Hopelijk kan de gemeente hierbij ook 
een ondersteunende rol vervullen. 

Pieter de Savornin Lohman  
Foppe de Vries

Ruimtelijke ordening
Plannen renovatie Willem Royaardsplein 
nog lange weg te gaan 
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Het Puttertje in  
uw testament?
Geeft u om het Mauritshuis? 
En denkt u weleens na over een schenking of 
nalatenschap? 

Catharina Duschka  
staat u graag te woord  
070-302 3445
www.mauritshuis.nl/schenken

Het b�tuur van de W�kvereniging en 
de redactie van het W�kblad wensen u 

G�ellige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
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Rommel en gedoe rond afvalbakken

Bezoek stadsdeelwethouder Saskia Bruines 
aan het Benoordenhout

Bijgaande foto spreekt boekdelen.

Of het nu slordigheid is van bewoners 
of dat de bakken te weinig worden ge-
leegd? Hoe dan ook, zo horen bewo-
ners dit niet te doen. Als een afvalbak 
vol is, dan brengt men vuilnis naar een 
afvalbak verderop.  

Afgelopen najaar was er overlast van 
stank en vliegen op een aantal plekken 
in onze wijk, onder meer de Van 
Drenkwaertstraat, Van Zaeckstraat en 
Van de Aastraat.

Wat bleek? 
De firma die de Oracsen leegt, deed in 
onze wijk een proef met sensoren die 
bepalen wanneer een bak tachtig pro-
cent vol is en moet worden ingepland 
om te legen.

Dat zou efficiënter zijn, met name daar 
waar de Oracsen zich sneller vullen. 
Wanneer de Oracsen echter langzaam 
wordt gevuld, bijv. in een vakantieperi-
ode of omdat er te veel Oracsen bij el-
kaar in de buurt staan, gaat de boel 
stinken en ontstaat er een ongedierte-
plaag. Op verschillende plekken in 
onze wijk deed zich dus dit probleem 
voor. De reactie van de betrokken firma 
was zoals wel vaker in dit soort geval-
len defensief en afhoudend.

Het wijkbestuur heeft deze kwestie ui-
teraard aangekaart bij het stadsdeel-
kantoor dat echter, net zo min als onze 
bewoners, van deze proef op de hoogte 
was gebracht. Dat steekt te meer omdat 
de proef haaks staat op de toezegging 
dat de Oracsen twee keer per week 
zouden worden geleegd. 

Het wijkbestuur houdt de druk op de 
ketel want het kan immers niet zo zijn 
dat Oracsen, waarvan er ca. 5.000 in de 
stad staan, stank- en ongedierte over-
last gaan geven omdat men ze zo nodig 
efficiënter wil legen.

Het wijkbestuur

Op vrijdag 13 oktober jl. bracht de 
nieuwe stadsdeelwethouder Saskia 
Bruines (D66) een kennismakingsbe-
zoek aan onze wijk. Zij volgde eerder 
dit jaar Ingrid van Engelshoven op toen 
die tot Tweede Kamerlid werd verko-

zen, zij is inmiddels minister van 
Onderwijs. 

Met de nieuwe stadsdeelwethouder, 
haar assistente voor het stadsdeel 
Haagse Hout en stadsdeeldirecteur 

Lilianne Blankwaard maakte een aan-
tal bestuursleden per fiets een instruc-
tieve tour door de wijk. Vanaf de voor-
malige Prinses Julianakazerne langs de 
ANWB naar het Willem Royaardsplein, 
vervolgens via de Bronovolaan naar 
het vroegere Aloysius College, thans 
het VCL, langs de statushouders aan de 
Waalsdorperweg en de Kosovorecht-
bank. Verder naar het Berlagegebouw 
en Shell, Lummus/Hoog Oostduinge-
bouw, Arendsdorp en ‘t Benoordenhuis. 
Op het Van Hoytemaplein was een af-
sluitende lunch waar ook andere be-
stuursleden bij aanschoven. 

Bij de verschillende genoemde locaties 
werd uiteraard letterlijk en figuurlijk 
kort stilgestaan. In het februarinum-
mer van het wijkblad komt een inter-
view met Saskia Bruines. Zij vertelde 
dat zij deze introductie zeer waar-
deerde en onze wijk boeiend vond. 

Pieter de Savornin Lohman
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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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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

w w w. v a n h o y t e m a s t r a a t . c o m   

   van     Hoytema
    straat

genieten van de feestdagen!

www.vanhoytemastraat.com

van Hoytemastraat 105
www.woudtdamesmode.nl

van Hoytemastraat 105
www.woudtdamesmode.nl

35%
WOUDT
VAN HOYTEMASTRAAT 105  -  WWW.WOUDTDAMESMODE.NL    

KORTING OP DE 
NAJAARSCOLLECTIE

35 JAAR MODEBEWUST
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Onze wijk
Stichting Liberis spaart voor een Tovertafel

Jeu de boules

Stichting Liberis is een behandelcen-
trum voor kinderen met autisme, een 
ontwikkelingsachterstand en/of een 
verstandelijke beperking. Liberis is de 
vrije vertaling van: voor deze kinderen. 
De stichting is gevestigd in de 
Bernardusschool.

Het afstemmen van de behandeling of 
begeleiding op de individuele behoef-
ten van het kind maakt dat ieder kind 
zich optimaal kan ontwikkelen en zo 
ontzettend veel kan bereiken. De kin-

deren van Stichting Liberis leren het 
meest vanuit op motivatie gerichte 
leersituaties.

De Tovertafel Unique is een speelse 
zorg- en onderwijsinnovatie die kinde-
ren met een autismespectrumstoornis 
helpt bij de ontwikkeling van hun soci-
ale en cognitieve vaardigheden en ze op 
een betoverende manier samenbrengt.

De Tovertafel breidt de mogelijkheden 
voor motivatie gericht werken verder 
uit en is daarnaast de werkbare uitvoe-
ring van het motto van Stichting 
Liberis: spelend leren. Daarom zijn zij 
een crowdfunding gestart om te sparen 
voor deze Tovertafel. Ze houden hier-
voor verschillende acties in de buurt 
zoals een sponsorloop in het Park 

Clingendael en de verkoop van koekjes 
met als doel om de Tovertafel in 2018 
aan te kunnen schaffen. Daarnaast kan 
er gedoneerd worden via deze link: 
http://activecues.com/crowdfunding/
stichting-liberis.

Helpt u ook mee om deze Tovertafel op 
Stichting Liberis te krijgen?

Sinds twee jaar ligt er een jeu de bou-
lesbaan in de Bosjes van Zanen (einde 
Ruychrocklaan) in het Benoordenhout. 

Een openbare baan die door de ge-
meente is aangelegd en voor iedereen 
toegankelijk. We spelen hier iedere 
dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 

14.00 uur. Onze groep is gezellig toch 
zien we graag nieuwe spelers. Het spel 
is makkelijk te leren en het is een ge-
zellige groep.

Voor nadere informatie kunt u Truus 
Krumbholz-Kole bellen, 070-3240930. 

SAVE THE DATE!
Open Atelierroute zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 

van 12.00 tot 17.00 uur

Ook in 2018 is er weer een Open Atelierroute in het Benoordenhout.
Zowel kunstenaars als bezoekers adviseren wij de data alvast 

nu in hun agenda te noteren.

De afgelopen jaren was deze route zo’n groot succes dat de 
cultuurcommissie van de wijkvereniging ook nu weer de 

organisatie van de route 2018 op zich neemt en in gang heeft gezet.

Wij hopen dat er, na het succes van de voorgaande jaren, ook in 2018 een 
groot animo voor en een grote opkomst zal zijn.

Alle artiesten uit onze wijk die kunst willen tonen kunnen zich 
opgeven bij Ninky Oijevaar. ninky@oijevaar.eu 

kunstwerk Renée Toolens
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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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Werkplaats Sumatrastraat
Bij stichting Migrascoop , Sumatra-
straat 215a, is sinds augustus 2017 een 
werkplaats voor buren ingericht.

Voor welke werkzaamheden?
Kleine Fietsreparaties: banden plak-
ken/vervangen, remmen afstellen, 
rem- en versnellingskabels vervangen. 

Wanneer?
Op woensdagochtend (10-13 uur)  is 
Michiel er en op donderdagmiddag 
(13-17 uur) is Said er. Zij zijn allebei 
vrijwilligers uit de wijk die samen met 
een van onze jongeren klaar staan om 
je fiets te repareren.

Hoewel onze werkplaats is toegerust 
met alle benodigdheden om een fiets 
goed te kunnen repareren, kan het zijn 

dat bepaalde reparaties niet door onze 
vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.

Reparatie Huishoudelijke Elektrische 
Apparaten (dus geen electronica) 
Wanneer?
Op de volgende data van 10 tot 13 uur:
maandag 04 december en maandag 08 
januari 2018

Kan je niet op deze tijdstippen komen, 
mag je ook je apparaat eerder brengen. 
Voor mensen die zelf iets willen/kun-
nen repareren, is onze werkplaats van 
maandag tot vrijdag van 10.00 tot 
16.00 open. 

Vergoeding?
Op de werkplaats is er een bus voor 
donaties.  

KERST INN

Proef de Duinzichtkerk
17 december van 16.30 uur- 19.00 uur

Voor de kinderen:  help mee de supergrote 
kerstboom in de kerk te versieren 
(knutselen - klimmen - versieren)

Workshops:
★ Kerststukjes maken 
★ Zang: carols & kerstliederen
★ Wijnproeverij

Eten: oliebollen en glühwein op het kerkplein,
hapjesbuffet in de kapel 

Entree:  € 10, kinderen t/m 16 jaar € 5 (incl. hapjes en workshops)
De opbrengst is voor alleenstaande ouderen in Georgië 

19.oo - 20.30 uur: Het Verhaal van Kerst 
Door ds. Ruben van Zwieten

ALV

Op de ALV sprak ik Henny 
Schouten van de 

Waalsdorperweg. Hij heeft 
inmiddels al een paar keer zijn 

beklag (bij de wethouder) 
gedaan over de stinkende 

ORAC’s (ondergrondse 
restafval-containers).

Toegezegd is om de ORAC’s twee 
keer per week te legen en schoon 

te maken. Dit gebeurt dus niet 
waardoor de stank van restafval 

gewoon niet te harden is. 

De Wijkvereniging weet hiervan, 
zie het artikel van Pieter de 

Savornin Lohman in dit 
Wijkblad. Nu maar doorgaan 

met lobbyen, inspreken etc. om 
de stankoverlast in te perken. 
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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

REEDS 6O% VERKOCHT

+31 70 34 20 112+31 70 35 01 400
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Tien jaar Wandelclub Clingendael
Onlangs vierde een bijzondere groep 
mensen het tienjarig bestaan van hun 
wandelclub. De mensen zijn speciaal, 
omdat zij bijna allemaal een chroni-
sche longziekte hebben. Elke eerste 
maandag van maand verzamelen zij 
zich bij de ingang Ruychrocklaan van 
Clingendael (april t/m september). De 
overige maanden is het verzamelpunt 
het Nebo verpleeghuis en het Landgoed 
Oosterbeek. 

De groep is ooit ontstaan dankzij een 
initiatief van Eveline Beukers, fysiothe-
rapeut in het HMC Bronovo en begeleid-
ster van longrevalidatiegroepen. Zij ont-
dekte dat een aantal van haar 
revalidanten regelmatig bijeenkwam in 
het restaurant van Bronovo. Lotgenoten-
contact onder het genot van een drankje 
en bitterballen. Eveline vond dat een 
leuk initiatief, maar vond het te passief. 
Daarom stelde zij voor om een vaste dag 
te prikken en pas na een wandeling 

samen wat te drinken en bitterballen te 
bestellen. Wel moest het in haar eigen 
vrije tijd gebeuren en zo werd het de 
eerste maandag van de maand. 
Makkelijk te onthouden vanwege de si-
renes die dan altijd om klokslag twaalf 
uur loeien. Zij nodigde mensen van de 
revalidatie groepen uit om mee te doen. 
Tot op de dag van vandaag werkt dat zo. 
Niemand is verplicht, maar er heeft zich 
wel een vaste kern gevormd.

Borrelen in Bronovo kan niet meer. 
Daarom heeft de groep in de zomer-
maanden het glas in het theehuis in 
Clingendael; in de wintermaanden ge-
beurt dat in het restaurant van Nebo. 
Zo’n bijeenkomst heeft een vast ijk-
punt: het serveren van de bitterballen. 
Zonder die lekkernij is een wandeling 
niet compleet. De kosten worden hoof-
delijk gedeeld. Maar soms trakteert ie-
mand vanwege een verjaardag of an-
dere feestelijke gebeurtenis.

In de loop der jaren is de samenstelling 
van de wandelclub wel veranderd; het 
betreft immers kwetsbare mensen. 
Maar Eveline zorgt al die jaren voor 
een gestage nieuwe aanwas. Opmer-
kelijk is dat het in de afgelopen tien 
jaren zelden heeft geregend op die 
maandagmiddagen.

Tineke Koster

Wenskaarten
De Vrienden van Den Haag verkopen 
wenskaarten met karakteristieke beel-
den van Den Haag. Ieder jaar doen zij 
een oproep om foto’s in te sturen die 
kenmerkend zijn voor Den Haag. In het 
najaar wordt er uit alle inzendingen 
een aantal geselecteerd om in de col-
lectie op te nemen. Zo blijft de collectie 
actueel en divers. Dit jaar waren er 129 
foto’s van 14 fotografen ingezonden. 
De foto van Maggy Doolhoff getiteld 
‘Winters Oostduinpark’ behoorde tot 
de zes winnende wenskaarten. en dient 
ook als sfeervolle kerstkaart. Zie voor 
de andere winnende wenskaarten en 
alle verkooppunten onze website: 
www.vriendenvandenhaag.nl. 

De Vereniging Vrienden van Den Haag 
is in 1973 opgericht om de toentertijd 
geplande afbraak van het Kurhaus te 
voorkomen. Inmiddels is de basis sterk 
verbreed en is het ledental gegroeid tot 
ruim 1600. De vereniging staat voor 
‘het bevorderen van de leefbaarheid 
van Den Haag met behoud van zijn ka-
rakteristieke waarden’. Naast diverse 
werkgroepen t.b.v. het realiseren van 

dit doel vinden er gedurende het jaar 
verschillende activiteiten plaats, waar-
onder excursies naar gebouwen, loca-
ties, wijken die interessant zijn, bij-
voorbeeld vanuit een oogpunt van 
architectuur, historie, transformatie of 
renovatie. Zes keer per jaar verschijnt 
het blad ‘Ons Den Haag’ dat de lezer 
laat kennismaken met geheel verschil-
lende aspecten van de stad in al zijn di-

versiteit en ontwikkeling. Ook  worden 
de leden geïnformeerd over de stand-
punten die werkgroepen en het be-
stuur innemen in de diverse overleg-
gremia. Daarin komen acties en 
plannen van de gemeente op het ge-
bied van monumenten, stadsbeeld en 
stadsgroen aan bod. Ook de website 
maakt hier uitgebreid melding van.
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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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Het Benoordenhout van het gas af. Maar hoe dan?
In februari 2017 schreven wij er al 
over dat de kans groot is dat we wijk 
voor wijk worden afgesloten van het 
gas. De centrale overheid zal de ge-
meenten opdragen aan te geven wan-
neer welke wijk aan de beurt is.

We verwachten niet dat het Benoor-
denhout één van de eerste wijken zal 
zijn. Het is ons inziens ook zeker niet 
de gemakkelijkste.

Waarschijnlijk blijft koken op gas een 
optie, maar de ruimteverwarming zal 
wel veranderen. In onze ogen is het een 
schaarbeweging op basis van i) isolatie 
met respect voor architectuur en stads-
gezicht en ii) aanvoer van hernieuw-
bare energie. Met isolatie is niet meer 
dan een vijftig procent vraagreductie 
in het gasgebruik voor ruimteverwar-
ming te bereiken.

Isolatie met respect voor 
architectuur en stadsgezicht
‘Hoor de wind waait door de bomen 
-Hier in huis zelfs waait de wind- Zou 
de goede Sint…’Wie kent dit liedje niet? 

Het zegt ook iets over het karakter van 
onze oude huizen. Zij zijn niet helemaal 
winddicht. En dat moeten wij eigenlijk 
zo houden. Eens: tocht door kieren 
moet je stoppen, dat is ongezond en 
niet de bedoeling van een huis. Maar 
compleet luchtdicht maken past ge-
woon niet bij onze oude gebouwen. Net 
zo min als dik dubbel- of triple glas in 
kunststof kozijnen waar alle roedever-
deling is weggehaald.

En het is ook niet nodig om een huis zo 
zwaar te isoleren voordat het ver-
warmd kan worden met schone 
warmte uit hernieuwbare bron. 
Zogenaamd monumentenglas, of dun 
dubbel glas in de bestaande ramen, is 
samen met isolatiemaatregelen van 
dak en begane grondvloer zijn meestal 
al voldoende. Soms zijn achterzetra-
men de oplossing. Dan kan je ramen 
waar nog van dat oude getrokken glas, 
of glas in lood in zit gewoon laten zit-
ten. Kies dan ramen die te openen zijn, 
zodat je er eenvoudig bij kan om 
schoon te maken. 

Laat het dan ook daarbij, want verder-
gaande isolatie maatregelen zijn duur 
en doen al gauw afbreuk aan de charme 
en de waarde van het huis. Als je zo ge-
isoleerd hebt, is het comfort verbeterd 
en is het huis klaar om bij een veel la-
gere temperatuur in de radiatoren ver-
warmd te kunnen worden. Dat is be-
langrijk, want die warmte komt niet 
langer uit het verbranden van gas. Die 
lagere temperatuur betekent niet dat 
het kouder wordt in huis. In de woon- 
of werkkamer kunnen speciaal op die 
lagere temperatuur aangepaste radia-
toren zorgen voor een gelijkmatige 
warmte. In de rest van het huis zullen 
de bestaande radiatoren kunnen vol-
doen. Zeker als bij een verbouwing ge-
kozen wordt voor vloer-, wand- of pla-
fondverwarming wordt een grote stap 
in comfort genomen. Lage temperatuur 
betekent dan aangestraald worden 
door een groot oppervlak in de kamer. 
Gezonder en prettiger warmte dan dat 
wij van de cv- installatie gewend zijn. 

Aanvoer van hernieuwbare energie
We hebben nu dus al zo’n vijftig pro-
cent van de energievraag gereduceerd 
door isolatie, maar hoe dan verder 
zodat we van het gas af kunnen? 

Sommige huizen hebben ruimte op hun 
dak voor eigen energieopwekking voor 
verwarming door middel van zonnepa-
nelen en zonnewarmtecollectoren, 
maar in veel gevallen is dit onvol-
doende, zeker als het in de winter bui-
ten erg koud is. Met zes zon-pv-pane-
len is al ongeveer 1.500 kWh per jaar 
op te wekken. Dat is een goede keuze. 
Als alternatief kan elektriciteit ook 
eenvoudig groen worden ingekocht. 
Wij zien een betere oplossing door het 

aanleggen van warmtenetten die her-
nieuwbare warmte aanvoeren. Doordat 
de huizen goed zullen zijn geïsoleerd is 
lage temperatuur warmte (45 °C i.p.v. 
90 °C) voldoende. Als we geothermie 
inzetten dat bij start op een tempera-
tuur niveau van 80°C beschikbaar is 
dan kunnen we gedurende een transi-
tieperiode de aanvoertemperatuur ge-
leidelijk laten zakken. Er is vervolgens 
ook tijd voor het aanbrengen van isola-
tie en het installeren van lage tempera-
tuurafgifte in huis zoals vloer- en 
wandverwarming. Naast geothermie 
zijn er een aantal restwarmtebronnen 
en kunnen we, als we de gasketels ver-
vangen door warmtepompen, ook zo-
merwarmte opslaan in zogenaamde 
Warmte Koude Opslag (WKO) onder de 
grond om in de winter weer in te zet-
ten via de warmtepompen. Een indivi-
duele warmtepomp past vaak in de-
zelfde ruimte als waar nu de cv-ketel 
staat of hangt.

Stichting DuurSaam Benoordenhout 
zal een bijeenkomst over dit onder-
werp organiseren, speciaal voor de be-
woners van het Benoordenhout, in sa-
menwerking met de gemeente, in de 
eerste helft van 2018. We rekenen op 
jullie komst! 

Stichting DuurSaam Benoordenhout 
i.s.m. Miel Karthaus, energie-architect

links kunststof kozijn met isolatieglas, rechts oorspronkelijkglas & kozijn met isolatieglas en ventilatie
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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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een stille nacht?
kerstdienst 2017

Graag nodigt de Duinzichtkerk u uit voor de speciale 
kerstochtenddienst.

Komt u ook mee vieren, zingen en kijken naar het kinderkerstspel?

Van harte welkom!
Van Hogenhoucklaan 89, aanvang 10u

Duinzichtkerk

In de Tussentijd
Boven Albert Heijn op het Willem 
Royaardsplein, daar waar vroeger het 
snookercentrum zat, heeft het Kooren-
huis in samenwerking met 2inspire/
WIJK een tijdelijk wijkservicecentrum 
geopend. Deze dependance heeft een 
toepasselijke naam, 'In de Tussentijd'. 
Het Koorenhuis geeft cursussen in onder 
meer dans, tekenen en schilderen, foto-
grafie en schrijven. Daarnaast is er yoga 
en mindful walking/running. Het com-
plete programma is te vinden op inde-
tussentijd.nl. Half oktober werd 'In de 
Tussentijd' geopend.

Nieuw bestuurslid
in de Wijkvereniging
Stefan Baecke is de opvolger van 
Jeannine de Hoop Scheffer-van Oorschot. 
Stefan is 46 jaar, getrouwd met Esther 
Veldhuis en heeft twee zoons. Hij heeft 
sinds 2014 een eigen bedrijf, Yespers, 
een zogenaamde Social Enterprise. Dat 
is een normale onderneming maar die 
een een bijzondere doelstelling heeft; 
het bedrijf draagt bij aan een sterkere 
samenleving. Stefan wil, in navolging 
van Jeannine, het wij(k)gevoel verster-
ken, door samen met vele vrijwilligers 
hoogtepunten als Sinterklaas en 
Koningsdag (en meer) te blijven organi-
seren. Zich inzetten voor de mooiste 
buurt van Den Haag!

Buurtpreventie
Gelukkig komt er in Benoordenhout in verhouding tot veel andere Haagse 

wijken minder criminaliteit voor en nauwelijks geweldscriminaliteit. Dat wil 
niet zeggen dat we helemaal verschoond blijven van inbraken in onze 

huizen, maar ook in (duurdere) auto’s. De politie is heel actief maar wat 
waakzaamheid van onszelf kan ook een grote bijdrage leveren aan 

preventie. Daarom zijn er in Benoordenhout WhatsApp preventiegroepen 
opgezet. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer preventieve ogen en oren, 
hoe minder kans inbrekers hebben. Doe je nog niet mee, maar wil je dat 

wel? Een mailtje aan wapp@wvbn.nl met je naam, straat, huisnummer en 
mobiele nummer en we voegen je toe (en mailen je de gebruiksregels toe). 

We zijn ook nog op zoek naar een paar coördinatoren. 

Rudolph van Dusseldorp & Daniëlla Gidaly
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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

In september 2017 organiseerden wij onze eerste veiling die exclusief gericht was 
op Indonesische kunst. Die eerste Indonesian Art Sale is een groot succes geworden 
met verkooprecords en veel belangstelling uit binnen- en buitenland. Daarom is 
inmiddels de tweede Indonesische veiling in voorbereiding genomen. Die veiling 
wordt gehouden in september 2018 maar nu al kunt u uw waardevolle kunst 
en antiek inbrengen.

Wij zoeken waardevolle Indische kunst en kunstnijverheid
Het Venduehuis is hét adres om uw Indische kunst en antiek te veilen.

Voor een beoordeling en bespreking van de veilingmogelijkheden kunt u contact 
opnemen met mij. Samen met Frans Leidelmeijer maak ik graag een afspraak met u.

Drs Chris Vellinga,
Register Taxateur Kunst en Antiek
c.vellinga @venduehuis.com
+31 (0)70 302 86 91

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  l  T +31 70 365 88 57  l  www.venduehuis.com  l  info@venduehuis.com

Lee Man Fong ( 1913-1988),         kavel 0082
Twee duiven onder een bloesemtak
111.600 euro                   

Indonesian Art Sale ll
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Evita Lokaal
Kerstlunch bij Evita Lokaal
Op woensdag 27 december wordt in 
Evita Lokaal een traditionele kerstlunch 
plus entertainment verzorgd voor wijk-
bewoners. De vrijwillige Evita-koks bun-
delen voor deze speciale middag de 
krachten en koken gezamenlijk een fees-
telijke maaltijd.

Van 12.00 tot 15.00 uur kunt u genie-
ten van heerlijke gerechten en aange-
naam gezelschap.

De kosten bedragen €25,- voor drie 
gangen inclusief wijn en koffie/thee. 
Aanmelden is uiteraard wel nodig, dat 
kan via info@evitalokaal.nl of tel. 070 
314 16 06

Workshop digitaal fotoboek maken
Foto’s  plakken in een album is niet 
meer nodig, tegenwoordig kunt u ge-
heel digitaal een fotoboek in elkaar zet-
ten. Maar niet iedereen weet precies 
hoe dat moet. Vandaar dat in Evita 
Lokaal een workshop wordt gegeven 
om zelf een digitaal fotoboek te maken. 
In drie bijeenkomsten leert u hoe u een 
dergelijk programma kunt downloaden 
en installeren, hoe u foto’s en tekst toe-
voegt, foto’s verplaatst en hoe u achter-
gronden en kaders kunt gebruiken. En 
uiteraard wordt aan het eind van de les 
een fotoboek via internet besteld. Uw 
persoonlijke fotoboek!

De data zijn 31 januari, 7 februari, 
14 februari van 10.30 tot 12.30.

Kosten: €30,00 (exclusief de kosten van 
het fotoboek zelf). U dient zelf een lap-
top of tablet mee te nemen waar uw fo-
to’s op staan. Aanmelden kan via info@
evitalokaal.nl of tel. 070 314 16 06

Op zoek naar vrijwilligers voor onze 
dagbesteding
Wij hebben de kans gekregen om vrij-
willigers op laten leiden om het project 
‘Verborgen Schatten’ te gaan integre-

ren in onze dagbesteding. Een mooi 
project wat Stichting Bedtime Stories 
via de gemeente mag uitrollen in Den 
Haag. Het doel is verhalen te delen, 
te verzamelen en vast te leggen.

Ter ondersteuning van dit project én 
onze reguliere dagbesteding zijn wij op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die graag met ouderen een zinvolle dag 
willen creëren. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Nicole Bicker 070 – 314 
16 06 of via n.bicker@evitalokaal.nl

Matrozenkoor op Kerstavond in de Duinzichtkerk
Op zondag 24 december a.s. is om 
22.00 uur de kerstavonddienst in de 
Duinzichtkerk aan de Van Hogen-
houcklaan 89. De (counter)tenoren en 
bassen van het Haags Matrozenkoor 
verlenen muzikale medewerking aan 
deze dienst. 

Het Haags Matrozenkoor is in 1928 op-
gericht. Het koor geeft jaarlijks een 
aantal concerten en werkt daarnaast 
mee aan producties van bekende en 
professionele koren en orkesten. Vanaf 
september 2013 wordt het koor geleid 
door dirigent Wouter Verhage. In de 
dienst zal het koor zowel traditionele 
als moderne kerstliederen zingen. Het 
lied ‘Follow that Star’, van Peter 
Gritton, verleent de dienst ook het 
thema. Voorganger is ds. Corrie van 
Duinen.
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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 

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

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

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

Van Hoytemast raat  102 I  Den Haag I  070 324 88 44
info@puresbcosmet ics.n l  I  www.puresbcosmet ics.n l
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Thuis in Benoordenhout, it takes two to tango!
Het is alweer een jaar geleden dat veel 
Benoordenhouters naar het voorma-
lige Aloysius College kwamen om de 
nieuwe bewoners welkom te heten 
met meubels, keukenspullen, elektri-
sche apparaten, kleding, speelgoed en 
fietsen. 

Tijd om de balans op te maken. 

In elf appartementen wonen 34 status-
houders; de meeste zijn Syriërs en 
Palestijnen. Verder zijn er op dit mo-
ment ook twee Afghaanse gezinnen. 
Inmiddels zijn twee gezinnen alweer 
verhuisd naar elders, omdat hun wo-
ning te klein was geworden. De reden 
hiervan was gezinshereniging. 

Alle gezinnen hebben minstens een 
wijkgenoot als maatje. Daarmee is het 
Benoordenhout de enige wijk met een 
100% score m.b.t. maatjes voor status-
houders. Een compliment aan de wijk 
en aan Robin de Jong van STEK met zijn 
aanstekelijk enthousiasme. 

Iedereen is inmiddels druk bezig Ne-
derlands te leren en in te burgeren. 
Regelmatig worden onze nieuwe bewo-
ners uitgenodigd, in de Duinzichtkerk, 
Paschaliskerk of de Mobarak moskee. 
Ook Resto van Harte nodigt de status-
houders uit. De kerken, moskee en Resto 
hebben op allerlei manieren geld inge-
zameld, ten bate van de statushouders. 

VCL werkt aan een plan om samen met 
de statushouders, de buurtbewoners 
uit te nodigen voor een borrel met 
hapjes. Deze aangeklede borrel zal 
door de leerlingen en de statushou-
ders samen voorbereid en gemaakt 
worden. Ook wil het VCL kijken of het 
mogelijk is een maatschappelijke 
stage te creëren waarbij leerlingen de 
kinderen van statushouders in het 
Nederlands gaan voorlezen. Alle kin-
deren van de statushouders zitten in-
middels op school, twee kinderen zelfs 
in onze wijk, bij Wolters. Een status-
houder speelt inmiddels cricket bij 
HC&VV en een enthousiaste voetballer 
traint bij Graaf Willem II VAC en voelt 
zich daar zeer welkom. Een meisje 
hockeyt bij HC KZ. 

Onze wijk doet meer; een restaurant 
heeft een statushouder aangenomen. 
En een andere statushouder werkt een 
dag per week in de fietsenwerkplaats in 
de Sumatrastraat. Praktisch alle status-
houders doen vrijwilligerswerk varië-
rend van werken als afwasser bij Resto 
van Harte tot sjouwen in de RAChallen. 
Een vrouw werkt als vrijwilligster op 
de British School. Tuinvereniging 
Clingendael heeft een tuin aangeboden 
voor een van de statushouders. En, we 
hebben een enthousiaste tuinier op de 
Waalsdorperweg, dus dat gaat vast een 
match worden. Een andere bewoner 
werkt inmiddels in het weekend in een 
telecomwinkel. 

Al deze resultaten hebben de status-
houders natuurlijk in de eerste plaats 
aan hun eigen inzet te danken, maar 
hun maatjes hebben daar zeker een be-
langrijke bijdrage aan geleverd. In 
plaats van alleen een keer per week 
taalles te geven zijn zij op zoek gegaan 
naar scholen, banen en sportclubs. Zij 
gingen mee schoolspullen kopen, naar 
de dokter, trekken aan de bel wanneer 
er problemen zijn, zoals het probleem 
van een moeder die het moeilijk haar 
kind naar school in Mariahoeve te bren-
gen. En de vrijwilligers fietsen met de 
kinderen mee naar voetbal en hockey. 

En misschien het allerbelangrijkst: 
steeds meer statushouders hebben in-
middels ook sociale contacten in de 
wijk, zij krijgen leeftijdgenoten op de 
koffie en hun kinderen spelen steeds 
vaker met kinderen uit de buurt. 

Integratie is onderweg en goed op weg!

Daniella Gidaly
foto's van Gerhard van Rhoon

We zoeken een man tussen de 
20 en 30 als maatje voor een 

van onze statushouders. 
Interesse? 

buurtplatform@outlook.com
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Deze vrouwtjesmees is zonder twijfel 
de ‘killing lady’ van onze vogelwereld. 
Haar zang is hoog, haar lach parelt, ze 
heeft een sexy citroengele borst, een 
kwieke snavel, ogen als heldere vijvers 
en een blauwzilveren kortgeknipte 
paardenstaart. De vleugels en de staart 
zijn volgens sommigen hemelsblauw, 
anderen houden het op kobaltblauw. 
De volksnaam Stijfselkoppie is ont-
staan toen blauw gekleurd stijfsel alom 
bij de was werd gebruikt. De officiële 
naam is pimpelmees en er wonen er 
duizenden van in de tuinen en parken 
van het Benoordenhout. Het zijn echte 
wijkgenoten, pimpelmezen trekken 
niet. Ze zien er eenvoudigweg - net als 
veel van onze buurtgenoten - weinig in 
om hun heil elders te zoeken… Wel wil-
len ze buiten het broedseizoen nog wel 
eens een kort vakantietripje maken, 
maar veel verder dan een paar kilome-
ter komen ze niet. 

Mevrouw is niet eenkennig
Met enige aarzeling vanwege de #me-
too-discussie wil ik stilstaan bij het 
liefdesleven van de pimpelmees. En nu 
eens vanuit het perspectief van het 
vrouwtje Cyanistes caeruleus, zoals 
Linnaeus ons ‘Blauwselpoppie’ in de 
18e eeuw doopte. Vlak na de jaarwisse-
ling komt de zang op gang. Aanvankelijk 
schuchter, later vrolijker. Ze moet na-
tuurlijk na al die de feestdagen weer 
even op gang komen. Herkenbaar? 
Naast haar vocale inspanning - ze be-
seft dat ze het daar niet meer redt - 
gooit ze ook uiterlijk vertoon in de 
strijd. Maar dat geldt ook voor de man-
netjes. Zijn baltsvlucht is opvallend: 
met vibrerende vleugels probeert hij 
de aandacht van de vrouwtjes te trek-
ken. Vaak in de buurt van de invlieg-
opening van ‘zijn’ nestkast in de hoop 
daarmee een vrouwtje te imponeren. 

Maar daarvoor is niet heel veel nodig. 
Het vrouwtje pimpelmees beste lezer, 
ik kan het niet anders samenvatten, 
lust er wel pap van. Ze paart niet alleen 
met het mannetje dat in het trotse 
bezit is van een eigen huis, nee, ze legt 
het aan met ieder mannetje dat ze in 

het vizier krijgt. Jazeker, bij oppervlak-
kige waarneming vormt ze een paar 
met echtgenoot nummer één. Maar als 
er zich ergens op een tak een groter, 
sterker mannetje aandient dan verruilt 
ze schaamteloos nummer één voor de 
ander. ‘Nou ja, een slippertje, kan ge-
beuren, is van alle tijden’ zult u mis-
schien denken. Maar het blijft niet bij 
nummer twee alleen. Haar ambitie 

kent geen grenzen. Tientallen keren 
herhaalt zich het overspelige tafereel. 

Kester Freriks schrijft in haar boek 
Vogels Kijken: ‘Om de liefde is het een 
pimpelvrouwtje niet te doen.’ En dat 
klopt natuurlijk; dieren zijn geen men-
sen. Het is de natuur die hun driftleven 
regeert. Ze wil het beste voor haar kin-
deren en dat betekent dat ze doorlo-
pend op zoek is naar de sterkste man. 
Dat bepaalt de overlevingskansen van 
haar kroost. 

Zuinigheid met vlijt bouwt 
huizen als kastelen 
Maar is het Pimpelvrouwtje een ge-
makzuchtig typje? Nee, zeker niet. Na 
de paring met echtgenoot nummer één, 
bouwt het vrouwtje in haar eentje het 
nest. Dat zie je in de mensenwereld zel-
den. Ze gaat ijverig in de weer met mos, 
takjes, hondenhaartjes en versleept al-
lerlei andere materialen. Zodra er jon-

gen zijn, meestal ongeveer tien, is de 
houding van het mannetje minder in-
dolent en neemt ook hij zijn verant-
woordelijkheid. De zorg voor de opvoe-
ding wordt eerlijk gedeeld. 

Pimpelmevrouw en pimpelmijnheer 
vliegen ijverig af en aan met voedsel. 
De parallel met de leefwijze van veel 
jongere stellen in de wijk dringt zich 
op, zij het dat de mezen in een maand 
of twee van hun taken zijn verlost en 
kinderen onze zorg doorgaans een jaar 

Buurtvogels
Duizenden Stijfselkoppies in het Benoordenhout  
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of twintig, vijfentwintig nodig hebben. 
‘Nou, wel langer hoor’, hoor ik u in de 
verte mompelen. 

Nestkasten 
In ongeveer 35 van de ca. 100 nestkas-
ten die we als Haagse Vogelbescherming 
– www.haagsevogels.nl – in en rond het 
Benoordenhout onderhouden, broeden 
pimpelmezen. Het op deze manier aan-
bieden van nestholtes is belangrijk. Er 
zijn veel oude bomen verdwenen en 
daarmee natuurlijke holtes. Een nest-
kast in uw tuin helpt vogels aan een ge-
schikt onderkomen. Met de doorsnede 
van de invliegopening kunt u bepalen of 
u kool- of pimpelmezen gastvrijheid 
verleent. U draagt daarmee een steentje 
bij aan de vogelstand in onze wijk. De 
koolmees is iets dominanter, maar 
doorgaans wonen de twee meest voor-
komende mezensoorten vreedzaam 
naast elkaar. Een knokpartij gaat eigen-
lijk altijd alleen maar om de woon-
ruimte. Dus mijn suggestie: plaats twee 
nestkasten. Voor elke soort één en 
draag bij aan de vogelvrede in uw tuin. 
We moeten tenslotte ergens beginnen. Wandeling voor niet-leden 

in Clingendael 
Wilt u kennismaken met het werk van 
de Vereniging Vogelbescherming ’s-
Gravenhage e.o. dan kan dat op ver-
schillende manieren. Bijvoorbeeld 
door het maken van een ochtendwan-
deling met één van onze ervaren gid-
sen. Dat kan op zaterdagmorgen 10 fe-
bruari 2018. We organiseren dan een 
ochtendexcursie voor niet-leden en be-
ginnende vogelaars. U maakt een rus-
tige wandeling door het bos. De bomen 
en struiken hebben in dit jaargetijde 
geen blad, waardoor de vogels goed te 
zien zijn. U gaat met een groepje op 
zoek naar verschillende mezensoorten 
en vogels als de boomklever, de boom-
kruiper en grote bonte specht. Gids 
Caroline Walta legt uit hoe u ze kunt 
herkennen aan hun uiterlijk en roep. 
Na deze wandeling bent u minimaal 
vijftien vogelsoorten rijker. Heeft u een 
verrekijker? Neem die dan mee! We 
verzamelen om 8.30 uur bij de hoofd-
ingang van Clingendael aan Wassenaar-
seweg. Deelname is kosteloos. Wel 
even van tevoren aanmelden op hvbex-
cursies@live.nl. Jong en oud is welkom. 
Bij grote belangstelling wordt een 
tweede wandeling ingelast. 

Veel namen 
Tot zover dit verhaaltje over de Blauw-
mees, the Blue Tit, het Blauwmutsje, de 
Hemelmees, het Blauwwintermaiske, de 
Blaumeise, het Blauwselpoppie en de 
Mésange bleue zoals onze pimpelmees 
in de volksmond en over de grens wordt 
genoemd.  

Foeke Zeilstra 
Foto´s Adri de Groot,
vogeldagboek.nl
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

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

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

www.oldael.nl

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

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

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

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

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Steenks & van Deelen - advertentie 185 x 80.indd   3 03-01-17   11:06

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
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Panorama Mesdag toont het werk van 
de schilder Pieter de Josselin de Jong, 
de ondertitel van deze tentoonstelling 
is ‘een vergeten meester’. Voor het 
grote publiek waarschijnlijk een onbe-
kende naam, in Mesdags tijd was hij 
een internationaal gelauwerde kunste-
naar. In zijn korte leven (1861-1906) 
tekende en schilderde hij vele portret-
ten om in zijn onderhoud te voorzien. 
Hij had een meesterlijk oog voor origi-
nele onderwerpen zoals de zwetende 
arbeider in de pas geopende fabrieken. 
Tegelijkertijd verbeeldde hij het tradi-
tionele boerenleven. Precies deze te-
genstelling maakt hem tot een unieke 
meester in de negentiende eeuw. Op de 
tentoonstelling wordt een zo compleet 
mogelijk beeld gegeven van zijn werk. 
Schilderijen, pastellen, aquarellen, te-
keningen en schetsboekjes zijn bruik-
lenen uit musea en van particulieren. 
Te zien tot en met 11 februari 2018.

In Muzee Scheveningen opent bin-
nenkort de tentoonstelling Haring en 
Scheveningen: de beste maatjes! 
Haring heeft Nederland in de loop der 
eeuwen veel voorspoed gebracht en 
verdient het om in het zonnetje te wor-
den gezet. De tentoonstelling toont op 
een overzichtelijke en boeiende wijze 
de geschiedenis van de Scheveningse 

haring. Dit wordt gedaan door middel 
van korte teksten, foto’s en filmpjes die 
een goed beeld geven van de haringvis-
serij. Een interactieve tentoonstelling 
dus! Te zien tot en met 15 april 2018. 

Verder is er in het Gemeentemuseum 
Den Haag natuurlijk ook de prachtige 
tentoonstelling Art Deco Paris te zien. 
Daarnaast is, ter ere van het honderd-
jarig bestaan van de juweliersfirma 
Steltman aan de Plaats, een expositie 
over hen ingericht. Inmiddels mag 
Steltman zich Hofleverancier noemen! 
Weet u dat Steltman naast mooie juwe-
len ook bijvoorbeeld een zilveren thee-
servies maakte (1925) of dat zij vaak in 
opdracht fraaie edelstenen zetten in 
ringen of broches. Tot en met 18 febru-
ari 2018. 

In Amsterdam, in het Van Gogh-
museum, zag ik onlangs de tentoon-
stelling Nederlanders in Parijs. Vele 
Nederlandse schilders, zoals Ary 
Scheffer, J.B. Jongkind en Piet 
Mondriaan trokken naar Parijs. Dé stad 
waar nieuwe kunststromingen ont-
stonden en waar de grote opdrachtge-
vers zaten. Nog te zien tot en met 7 ja-
nuari 2018, daarna verhuist deze naar 
het Petit Palais in Parijs en is aldaar te 
zien van 6 februari tot en met 12 mei 
2018.

Op de website denhaag.com staan al-
lerlei tips voor de aanstaande Kersttijd. 
De Royal Christmas Fair is tot en met 
24 december op het Lange Voorhout te 
vinden. Op Scheveningen staat op het 
Kurhausplein een schaatsbaan (tot en 
met 21 januari 2018), op de boulevard 
is een Ice Expo en je kunt zelfs van een 
ijsbaan roetsjen. 

Genoeg te doen dus deze aanstaande 
wintermaanden. 

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst

Iedere keer worden er zoveel mooie tentoonstellingen georganiseerd,
het is bijna moeilijk om een keuze te maken. Voor de aanstaande
Kerstvakantie en de weken daarna geef ik u graag een selectie van al 
het moois dat te zien is. Meer informatie over de musea vindt u op de 
desbetreffende websites van de musea. 

Tip
de museumwinkel van het 

Panorama Mesdag is dé plek 
voor mij waar ik originele ca-

deautjes koop. Van modern de-
sign tot aan miniatuur panora-

ma’s, ik ga nooit met lege 
handen naar huis. 
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.sa�ergroep.nl

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

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

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

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

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

PROFESSIONELE 
EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS
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Duchattelstraat
Achter de Duchattelstraat gaat de in 
Leiden geboren Fredericus Jacobus van 
Rossum du Chattel (1856-1917) schuil. 
Hij signeerde zijn werk gewoonlijk met 
‘Fred. J. du Chattel’. Als zeventienjarige 
vertrok hij naar Den Haag om zich pro-
fessioneel te laten scholen tot kunst-
schilder. Hij zou met drie onderbrekin-
gen in de Hofstad wonen: vanaf 1884 
drie jaar in Vreeland aan de Vecht, van 
1908 tot 1910/1911 in Nederlands-
Indië, en vanaf 1913 nogmaals. Op de 
terugreis van dat laatste verblijf stierf 
hij op de rede van Yokohama als gevolg 
van een ongelukkige val. 

Du Chattel wordt gerekend tot de 
tweede generatie van de Haagse 
School. Het is een aanduiding voor de 
kunstenaars die zich in hun visie op 
het Hollandse landschap lieten leiden 
door de verworvenheden van Jacob en 
Willem Maris, Hendrik Johannes 
Weissenbruch, Willem Roeloefs en 
Constant Gabriël. Die tweede generatie 
maakte het zichzelf wat makkelijk. Ze 
probeerden nauwelijks in de geest van 
het landschap door te dringen zoals 
hun voorgangers dat hadden gedaan. 
Op basis van standaard geworden com-
positieschema’s produceerden ze als 

het ware ‘illustraties’ van Hollandse 
landschappen. Tot ongeveer 1910 hoef-
den ze ook nauwelijks anders: zowel in 
binnen- als buitenland waren hun 
schilderijen en aquarellen zeer gezocht 
als goedkopere vervangingen van de 
eerste generatie Haagse School. 
Dankzij de hoge prijzen die de kunst-
handel in Engeland, Schotland, 
Amerika en Canada kon vragen, kon Du 
Chattel zich in 1901 het grote huis 
Frankenslag 9 veroorloven. Gabriël 
was er overigens zijn buurman.

Du Chattels meest originele bijdrage aan 
de negentiende-eeuwse kunst was zijn 
ontdekking van de Vechtstreek als on-
derwerp voor schilderachtige Hollandse 
landschappen. In en om Den Haag 
werkte hij aanvankelijk in het gebied 
waar nu Bronovo staat en waar toen 
moestuintjes, slootjes met knotwilgen 
en kleine bruggetjes waren. Later zou hij 
zijn werkterrein verplaatsen naar vooral 
de populaire Broeksloot bij Voorburg/
Leidschendam, Loosduinen en het 
Haagse Bos. In de meeste van zijn land-
schapstaferelen speelt het water een 
grote rol, liefst omzoomd met hoge 
boompartijen of lage heesters. De mens 
en zijn bouwsels nemen gewoonlijk een 

bescheiden plaats in. Weergave van licht 
en atmosfeer is uiteraard een belangrijk 
aspect in zijn werk. Het zijn – behalve als 
er een dorp aan de Vecht was weergege-
ven – bijna altijd voorstellingen van 
stille hoekjes in het landschap waarin 
weinig gebeurde en ook niets zou ge-
beuren. Zo werd er na Du Chattels over-
lijden geschreven: ‘Populair is zijn kunst 
in hooge mate: zij geeft typische gedeel-
ten van ons land – plekjes die men zou 
kiezen om te fotograferen – en ze geeft 
die op gemakkelijk te begrijpen en te re-
produceren wijze.’ Ook de Haagse schrij-
ver Marcellus Emants sprak in een van 
zijn romans over deze typische land-
schapsbeelden van de schilder: ‘[…] haar 
gejubel over de weilanden buiten de 
stad, die er al zoo mals groen uitzagen, 
over de spiegelende slootjes ertussen, 
net schilderijtjes van Du Chattel, over de 
grote witte wolken, waarvan Maris zo-
veel hield, over het schilderachtige van 
de stad met haar toorens in de verte […]’. 
Het is overigens opmerkelijk dat al tij-
dens Du Chattels leven, net als nu, zijn 
aquarellen door hun kracht en intensi-
teit hoger werden aangeslagen dan zijn 
schilderijen.

Robert-Jan te Rijdt

Wintergezicht op de Grote Vijver in het Haagse Bos, aquarel, 35 x 50 cm. Particuliere collectie (eertijds Kunsthandel J. van den Elshout, Den Haag)
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International Corner
10 Questions for Dena Haggerty
1.  Tell us something about yourself !  
What is your background?  Nationality?  
Originally from? 

I am originally from the state of 
Wisconsin in the U.S. I do not consider 
myself American anymore, though. I 
have spent the past thirty years living 
predominantly in Europe and consider it 
‘home’ now. Without giving my age 
away, let’s just say thirty years is more 
than half of my lifetime. I first travelled 
to Europe as a teenager to attend gym-
nasium in Germany. After that, it was 
only a matter of time before I made my 
way back across the pond for a perma-
nent stay.  

2.  How did you come to live in the 
Benoordenhout? When?  What other 
places have you lived in? Any other 
countries? 

Funny enough, I worked in The Hague, 
about five minutes’ walk from my cur-
rent apartment in the Benoordenhout, 
for seven years but never lived here. 
During our ten years away from The 
Netherlands, we often visited The Hague 
to see friends and former colleagues and 
gradually fell in love with the city. When 
we decided to return to The Netherlands, 
due to the precarious situation in 
Turkey, we thought we would give The 
Hague a try. I was not familiar with the 
neighborhoods in The Hague. However, 
we knew we needed to be close to the 
train station so my husband could get to 
Schiphol (he is a pilot) without too much 
hassle. 

3.  What was your work before you 
came?  And what is your current job? 

A more appropriate question may be: 
‘What haven’t I done for work?’ I met my 
Dutch husband while I was in the U.S. 
Army where I was a military policewo-
man. After my military service, I went 
back to school and qualified as a lawyer. 
After a decade of practicing law, I threw 
it all away and started a Bed & 
Breakfast in Germany. When my hus-
band took a job in Istanbul, I jumped on 

the chance to go with him and give 
being a writer a chance. I have been 
writing fulltime for four years now. 

4.  Do you speak Dutch and if so, how 
did you learn? 

I do speak Dutch and get crazy when the 
Dutch want to speak English to me. I 
went to gymnasium in Germany, but, as 
I only had two years of German under 
my belt before I left, my German is full of 
grammatical mistakes. When we moved 
to The Netherlands, we thought we were 
here for life. I was determined to learn 
to speak Dutch properly. I took every 
class I could get my hands on. I started 
with an immersion course at Erasmus 

University. I have also had private tu-
tors and taken Dutch as a course at the 
havo-level.  I have worked in Dutch for 
most of my professional life in The 
Netherlands and have been lucky 
enough to have assistants who were wil-
ling to help me improve my grammar. 

5.  What is your favorite aspect of Dutch 
life? 

‘Borrelen’. That sounds like a joke, but it 
is actually not. Of course, I love a good 
drink and the ‘borrelhapjes’, but the fact 
that the Dutch have a verb for what is 
basically ‘happy hour’ is a clear indica-
tion of the Dutch intention to enjoy life. I 
appreciate that.   

known also under her author’s name: D.E. Haggerty
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6.  When and how did you discover you 
wanted to be an author? 

Like most writers, I do not think I ever 
did not write. I wrote poems and songs 
from a young age. I actually wrote my 
first ‘novel’ while riding the yellow 
school bus in 8th grade. I just never took 
my writing seriously. Being an author is 
for artsy, artistic types after all. At least 
that is what I thought. When I could not 
seem to find a career that was not dri-
ving me crazy, my husband suggested 
taking one of my manuscripts down 
from the attic and seeing what I could 
do with it. Eleven published books later, 
here I am!

7.  Tell us a bit about the genre of the 
books? How can people buy your 
books? 

I write a variety of genres from military 
suspense to murder/mystery to roman-
tic comedy. I am currently working on a 
historical romance. Even though it is 
one of my most difficult projects and is, 
therefore, taking me forever to write, I 
am loving it as it gives me a chance to 
dive into researching an area of history 
with which I was not familiar. My books 
are available at all the normal (online) 
retailers: Amazon, Bol.com, Kobo, Apple, 
etc. (one of Dena’s books – Buried 
Appearances – has been translated into 
Dutch under the title: Begraven in het 
Verleden).

8.  What is your top tourist place in the 
world, Europe, and The Netherlands? 

It is difficult to pick just one place. The 
favorite place I have visited in the world 
is the pyramids in Egypt. It is one of 
those places you see on television all the 
time, but it surpasses all expectations in 
person. I am not sure I can pick just one 
place to be my top tourist place in 
Europe. There are too many fascinating 
cities with tons of history to explore. 
Prague, Rome, Berlin, to name just a few. 
My favorite place to visit as a tourist in 
The Netherlands is here in The Hague. I 
am fascinated by ‘De Gevangenpoort’. 
There is so much history to explore 
there! From the De Witt brothers to tor-
ture devices to the social aspects of being 
a prisoner, I can never get enough! I 
drive the poor guides crazy with 
questions.  

9.  Do you do any volunteer work?  Any 
sports? 

I am currently vice-president for the 
American Women’s Club of The Hague. 
The AWC functions as a home away 
home for English-speaking expats. We 
have a variety of activities we host – 
from wine tasting to visiting the 
International Criminal Court – as well 
as carrying out philanthropic underta-
kings. As far as sports are concerned, 
you will often see me biking with my 
tennis racket strapped to my back.   

10. If you have one piece of advice to 
give someone moving to the 
Netherlands, what would it be? 

Keep an open mind. Just because things 
work differently than your home coun-
try does not mean that they are wrong 
or bad – they are just different. 

Georgia Regnault

Once again, the Expat Committee of the Benoordenhout has invited the Theater 
Group Plankgas to give a performance in our neighborhood.

On Sunday, February 11 at 15:00 the laughs will begin in the wijkcentrum on 
the Bisschopstraat 5 as the Dutch actresses Anna Nicolaï, Mechteld Schelberg and 
Camilla van Doorn from England show their talents in Plankgas’ latest English 
production:

Dealing with the Dutch
a ‘light-hearted look at those cheese-heads in all their weird glory’.

Tickets are € 10 pp and can be reserved by contacting Georgia Regnault 
at regnaultsmith@casema.nl.

Covers from Dena's Haggerty books

Dealing with the Dutch
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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

BENOORDENHOUT 2017-6_v4.indd   34 11-12-17   08:46



35 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 2017

Wijzer in Kunstgeschiedenis

De afgelopen dertig jaar heeft Muzee 
Scheveningen met veel succes cursus-
sen kunstgeschiedenis verzorgd. In de 
periode januari- april 2018 gaan er 
drie bijzonder interessante cursussen 
van start: ‘Kunst van de tweede helft 
van de 19e eeuw’, ‘Kunst en Cultuur 
in München en Beieren’ en ‘Schatten 
in Schotland’.

Deze cursussen worden gegeven door 
een eerstegraads les bevoegde kunst-

historica met meer dan 30 jaar cursus 
ervaring. Aan de hand van keynote pre-
sentaties gaat de kunst leven. 
Voorkennis en aanschaf van studiema-
teriaal is niet noodzakelijk, er worden 
informatiebladen met samenvattingen 
van het behandelde uitgereikt.

Voor de drie cursussen zijn nog  plaat-
sen beschikbaar.

De brochure is kosteloos aan te vragen 
bij de docente, lucyhovinga@kpnpla-
net.nl of tel. 0181-482236 of afhalen in 
Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 
92, Scheveningen, tijdens de openings-
tijden van het museum: dinsdag t/m 
zaterdag van 10-17 uur en zondag van 
12-17 uur.

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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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

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

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

formule voor u op maat gemaakt!

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

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

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

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

–
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
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De winter is weer in het land. De open 
haarden vlammen als topsporters. 
Ervoor zitten, een glas wijn drinken en 
deze sportgeschiedenisquiz maken, hoe 
kun je je tijd beter besteden? Voor de 
goede oplossers ligt een glimlach klaar.

1. In 1909 werd in het Benoordenhout 
de eerste rolschaatsbaan van Den Haag 
geopend. Waar bevond deze zich?

2. Eén van de beroemdste vooroor-
logse boksers was Bep van Klaveren, 
bijgenaamd the Dutch Windmill. Jules 
Deelder heeft een leuke biografie over 
hem geschreven. Voor de oorlog werd 
hij Europees kampioen. Na de oorlog 
probeerde hij die titel op 44-jarige leef-
tijd te heroveren. Waar in het 
Benoordenhout bokste hij vele belang-
rijke partijen?

3. Natuurlijk hoort bridgen bij het 
Benoordenhout, hoewel het aantal 
bridgeclubs wat terugloopt. Waar vond 
in 1938 de AVRO bridgedrive plaats 
met 550 deelnemers? 

4. Het worstelen stond vóór de oorlog 
als sport nog in hoog aanzien. Kapitein 
W.J. Linden was voorzitter van de 
Nederlandse Krachtsport Bond. Waar 
in het Benoordenhout werden in 1922 
de districtskampioenschappen georga-
niseerd?

5. Gymnastiekverenigingen en turn-
clubs hadden grote ledenaantallen. 
Den Haag kende er bijna tien. Waar in 
het Benoordenhout hielden zij hun 
jaarlijkse uitvoeringen en waar werden 
zeer vaak nationale kampioenschap-
pen georganiseerd? 

6. Zalen om in te handballen kende 
men vóór de oorlog niet of nauwelijks. 
In het Benoordenhout trokken de fina-
les van de landskampioenschappen 
veel publiek. Waar lag die zaal?

7. Schaken stond geweldig in de be-
langstelling, zeker nadat dr. Max Euwe 
wereldkampioen was geworden door 
Alejchin te verslaan. Legendarische 

schakers als Botwinnik, Keres, Smylsow 
en de Amerikanen Fine en Reshevsky 
kwamen naar Den Haag. Waar in het 
Benoordenhout heeft Euwe zowel voor 
als na de oorlog tegen deze helden om 
het wereldkampioenschap gestreden?

8. De Utrechtse reus Anton Geesink is 
21 maal Nederlands kampioen judo ge-
weest. Hij werd ook Europees kampi-
oen en wereldkampioen en hij wist 
goud te veroveren in 1964 op de 
Olympische Spelen te Japan. Waar in 
het Benoordenhout wist hij vele van 
zijn titels in de wacht te slepen?

9. Biljarter Piet van de Pol was jaren-
lang de Nederlandse Ceulemans. Waar 
in het Benoordenhout wist hij diverse 
titels te veroveren?

10. De volleybalbond werd in 1947 op-
gericht door Kees van Zweeden, die ruim 
dertig jaar lang gymleraar bij het Haags 
Montessori Lyceum was. Daar ontdekte 
hij bijvoorbeeld Bram Vermeulen. Hij 
was tevens de belangrijke coach, die het 
Nederlandse volleybal ruim een decen-
nium lang op een hoger niveau hielp. 
Vele interlands tegen België en Frankrijk 
werden in het Benoordenhout gespeeld. 
Waar was dat?

Spoiler alert! Hier volgen de goede 
antwoorden. Als u nog verder wilt 
zoeken, stop dan met lezen.

De goede antwoorden zijn: al deze eve-
nementen vonden plaats in het con-
certgebouw van het Koninklijk 
Zoölogisch Botanisch Genootschap 

ofwel het Dierentuin Gebouw. In de 
loop van de twintigste eeuw werden 
daar zoveel sportwedstrijden gehou-
den dat het Dierentuin Gebouw best 
omgedoopt had kunnen worden tot het 
Haagse Sportpaleis.

In 1863 kreeg Den Haag als derde stad 
in het land eindelijk ook een dierentuin 
met de olifant Betsy, beren en andere 
exotische viervoeters; het bijbehorende 
hoofdgebouw werd geflankeerd door 
plantenkassen en gevestigd aan de 
Benoordenhoutseweg op de plaats waar 
nu het Provinciehuis ligt. Dertig jaar 
later breidden de architecten J.W. 
Bosboom en A.J. Wesstra het oorspron-
kelijke gebouw uit met bijgebouwen en 
de karakteristieke Moorse torens. De 
bijnaam het ‘Moors paleis’ was geboren. 

Natuurlijk, de dierentuin verschafte 
ook onderdak aan vele andersoortige 
evenementen zoals de bijeenkomst van 
het Nationaal Comité Handhaving 
Rijkseenheid onder leiding van de oud-
minister-president Gerbrandy, die door 
maar liefst zesduizend personen be-
zocht werd. Individuen als Hatta en 
Soekarno dienden geweerd te worden! 
Toch, gezien het grote belang voor de 
Haagse sport moet de conclusie zijn 
dat het eeuwig jammer is dat dit 
Haagse Sportpaleis niet behouden kon 
blijven en moest wijken voor architec-
turale grijze middenmoot.

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

Sporthistorie
De Sportgeschiedenis Quiz 

Dierentuin, 1938, KLM Aerocarto
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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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Dat het Benoordenhout talloze historie 
herbergt, is bij velen bekend. Maar dat 
de oudste moskee van Nederland zich 
hier bevindt, weten maar weinigen. 
Het is alweer ruim zestig jaar geleden 
dat aan de Oostduinlaan de eerste ste-
nen van de Mobarak Moskee zijn ge-
legd. De Haagse afdeling én het lande-
lijk bestuur van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap  heeft hier haar thuisba-
sis. ‘Je mag jouw ideeën verkondigen, 
maar het niet veroordelen als een 
ander niet gelooft. Dat is waar onze ge-
meenschap voor staat.’

Boujamaa el Hadouchi is al jarenlang 
actief binnen de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap die wereldwijd ‘tiental-
len miljoenen’ volgelingen kent. De van 
oorsprong Marokkaanse Hagenaar, 
weet niet alleen alles te vertellen over 
het ontstaan van zijn gemeenschap, 
maar heeft ook opvallend veel kennis 
over andere religies. Naast zijn functie 
als penningmeester van een suborgani-
satie van de gemeenschap is hij interne 
auditor van de landelijke tak én draagt 
hij zorg voor de externe communicatie  
van de afdeling Den Haag.

‘De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
bestaat ruim 120 jaar en is gevormd na 
het overlijden van Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad – de jongste en laatste hervor-
mer van de islam. Hij heeft opnieuw ver-
teld en in zijn tachtig boeken beschreven 
hoe de Koran moet worden uitgelegd. Na 
zijn dood in 1908 kwam zijn taak in han-
den van de ‘khalief’, vergelijkbaar met 
de paus binnen het christendom. De 
vijfde khalief vervult nu het hoogste spi-
rituele ambt binnen onze gemeenschap. 
Ik heb hem al meerdere malen ontmoet, 
waaronder verschillende keren in 
Nederland. Binnenkort opent de vierde 
moskee van onze Nederlandse gemeen-
schap in Almere. Daarvoor komt de kha-
lief ook over. 

De Mobarak Moskee fungeert (vanzelf-
sprekend) als plek waar vijfmaal per 
dag een gebed plaatsvindt. ‘Van de on-
geveer 250 leden van de Haagse afde-
ling komen, afhankelijk van de dag, tijd, 

het seizoen etcetera, een paar tot vijf-
tig moslims samen om gedurende tien 
minuten te bidden. In principe gebeurt 
dit op een kleedje en hardop sprekend, 
maar als dat bijvoorbeeld om gezond-
heidsredenen niet mogelijk is, mag op 
een stoel zitten en in gedachten bidden 
ook. Soms voegen we gebeden samen, 
zoals op drukke vergaderdagen. Maar 
overslaan, dat is geen optie.’ Veelal 
staan de gebeden onder leiding van de 
imam. In Den Haag is de (Pakistaanse) 
imam tevens de hoofdmissionaris van 
de gemeenschap, woonachtig op de bo-
venste verdieping van de moskee.

Naast de religieuze bijeenkomsten 
leent de moskee zich veelvuldig voor 
andere activiteiten. Zo staat er, achter 
een gordijntje weliswaar, een tafelten-
nistafel voor de kinderen in de gebeds-
ruimte, vinden er in de onderste ver-
dieping tal van vergaderingen plaats en 
organiseert de Haagse gemeenschap 
geregeld een samenkomst waarbij ook 
niet-leden nadrukkelijk welkom zijn. 
Bovendien bevindt zich in de kelder 
een bibliotheek met onder meer verta-
lingen van de koran in ruim zeventig 
talen, inclusief opvallende ‘talen’ als 
braille, ‘wereldtaal’ Esperanto, Tamil 
en – nu extra actueel – Catalaans.

De taken die Boujamaa en – op de mis-
sionaris na – alle overige gemeen-
schapsleden op zich hebben genomen, 

voeren zij vrijwillig uit. ‘De gemeen-
schap wijst jou aan om een bepaalde 
rol op je te nemen. In principe mag 
weigeren niet. Dat past binnen de mos-
limgedachte dat je dienstbaar moet 
zijn aan anderen.’ Vanuit dat dienst-
baarheidsbeginsel heeft de gemeen-
schap vijftien jaar geleden ook haar 
jaarlijkse vuurwerkactie opgezet. ‘In 
de omgeving waren er vaak nog lange 
tijd restanten vuurwerk te vinden na 
oud en nieuw. Wij helpen de gemeente 
nu met het opruimen daarvan. Op 
nieuwjaarsdag trekken we ’s ochtends 
vroeg met vuilniszakken door deze 
buurt die de gemeente later ophaalt.’

Kenmerkend voor de gemeenschap is 
dat deze voornamelijk groeit door 
nieuwe aanwas van buitenaf, zowel 
moslims als niet-moslims. De leden 
vormen hiermee een smeltkroes van 
culturen: van Nederlands tot Indiaas 
en van Marokkaans tot Indonesisch. De 
veelal fysieke daden en dreigingen van 
(fundamentalistische) moslims staan 
haaks op de wijze waarop deze leden 
met hun geloof omgaan: toegewijd en 
tegelijkertijd met respect voor anders-
denkenden. Daarmee huisvest het 
Benoordenhout niet alleen de oudste, 
maar misschien ook wel de wijste mos-
kee van Nederland – en vele plekken 
daarbuiten…

Emilie Maclaine Pont

Interview
Boujamaa el Hadouchi
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Bij het verschijnen van dit nummer van 
ons onvolprezen wijkblad is het jaar 
2017 alweer bijna voorbij. In november 
vonden mooie excursies plaats naar het 
Museum Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam, het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden en het Van Gogh 
Museum in Amsterdam, naast onze di-
verse lunches en diners in de wijk. 

Op 16 december a.s. houden we onze 
traditionele, altijd drukbezochte, Kerst-
lunch in Chateau Bleu. Direct daarna, op 
maandag 18 december, gaan we naar de 
complete overzichtstentoonstelling van 
de veelzijdige schilder Matthijs Maris in 
het Rijksmuseum in Amsterdam. In 
2018 bezoeken we onder andere naar 
het Singer Museum in Laren en de 
Hermitage in Amsterdam (de tentoon-
stelling Hollandse Meesters uit Sint-
Petersburg). Aan de meeste activiteiten 
van de CCB kunnen alleen CCB-leden en 

CCB-donateurs deelnemen. Alleen aan 
lezingen kunnen ook anderen deelne-
men, voor € 5,- per lezing.

Een volledig overzicht van al onze ex-
cursies, lezingen, diners en lunches 
vindt u elke twee maanden in onze 
nieuwsbrief. Deze wordt aan de leden 
en donateurs van de CCB toegezonden. 
De jongste nieuwsbrief, die dezer 
dagen verschijnt, vermeldt welke acti-
viteiten de CCB in januari en februari 
van 2018 organiseert. De nieuwsbrief 
kunt u ook op de website van de wijk-
vereniging raadplegen: www.wvbn.nl. 
Open die website, klik dan eerst op het 
tabblad ’Wijkvereniging‘ en vervolgens 
op het tabblad ’nieuwsbrief ’ onder  
ContactClub Benoordenhout’. 

Lidmaatschap of donateurschap 
van de CCB
Alleen als u in het Benoordenhout 
woont, kunt u CCB-lid worden. Woont 

u buiten onze wijk, dan kunt u alleen 
CCB-donateur worden. Verder is het 
om lid of donateur van de CCB te wor-
den, vereist dat u ook lid of donateur 
van de wijkvereniging bent of wordt. U 
kunt zich aanmelden bij Rinia de Bruin 
(rinia.db@zonnet.nl of tel. 070-
3282477), of op de website van de 
wijkvereniging (www.wvbn.nl) onder 
’Contact’. Vanaf 1 januari 2018 betaalt 
u – naast uw contributie als lid of do-
nateur van de Wijkvereniging – voor de 
CCB per persoon € 9,50; het afzonder-
lijke echtparentarief is afgeschaft. Voor 
verdere informatie kunt u altijd bij mij 
of een van de andere bestuursleden 
van de CCB terecht. Als u suggesties 
hebt voor door ons te organiseren acti-
viteiten, zijn die welkom.

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

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)

Het was Eduard en nu is het Ed, Ed 
Toet, die de vishandel in de Weissen-
bruchstraat 74 van Eduard heeft over-
genomen. Zoals zijn naam al sugge-
reert, komt Ed uit Scheveningen. Hij is 
de op een na jongste uit een familie 
met tien kinderen, negen jongens en 
een meisje. De oudste broer runde een 
vishandel ‘Het Garnalenhuis’ aan de 
Frederik Hendriklaan. 

Als 14-jarige begon Ed bij zijn broer in 
de winkel waar hij alles heeft geleerd: 
fileren, haring schoonmaken, bakken 
en nog veel meer. Ed heeft vier jaar bij 
zijn broer gewerkt en is daarna de gra-
fische wereld ingegaan tot 2013, 
waarna hij toch weer bij de vis uit-
kwam met als resultaat een eigen vis-
zaak in de Weissenbruchstraat in april 
van dit jaar, een droom die uitkwam! 

Hij heeft de winkel helemaal naar zijn 
eigen idee georganiseerd. ’s Morgens 
om 7.00 uur is hij al present bij de vis-
afslag waar hij kakelverse vis inkoopt. 

Van tonijn tot haring, van garnalen tot 
makreel, u zult het bij hem vinden en 
als hij iets niet voorradig heeft, zal hij 
alles in het werk stellen om het ge-
wenste alsnog te krijgen. ‘Alles voor de 
klant’ is zijn devies. Ed houdt van 
koken en je kunt bij hem vismaaltijden 
en soep krijgen, maar ook voor de 
lunch verzorgt hij de heerlijkste brood-
jes. Tijdens de lunch komen zijn twee 
zoons hem helpen, want dan is het 
druk. De rest van de tijd runt hij de 
zaak alleen en met veel plezier, dat 
straalt er duidelijk vanaf. 

Ed heeft een passie voor Noordzeevis, 
zoals wijting, schar, schol, tong, schelvis, 
kabeljauw enz. Ik heb een Noordzeevisje 
mogen proeven en ik moet zeggen, het 
smaakte voortreffelijk! Ik zou zeggen, 
probeer eens een Noordzeevisje, u zult 
er geen spijt van krijgen! We wensen Ed 
veel succes toe in zijn nieuwe winkel!

ELA

Wijk en winkel
Vishandel Ed Toet
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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

UITNODIGING
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland,
heeft het genoegen u uit te nodigen voor het
 bijwonen van haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
 

Nieuwjaar receptie 2018
Vrijdag 12 januari | 19:00 - 20:00 

Oostduinlaan 79 Den Haag

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

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

Alislam.org | Islamnu.nl

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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20 december, 10.30 uur
Theaterwinkel, Verzot op zingen

21 december, 9.30 uur
Theaterwinkel, Ukkieconcert 2+

23 december, 20.15 uur
Theaterzaal, Kerstshow

19 december, 20.15 uur
Theaterzaal, Thijs van Leer; een 

concertvertelling

28 januari, 14.30 uur,
Theaterzaal, Tim Langedijk Trio 

en Rein Godefroy Trio, 
Nederlandse jazz

3 februari, 20.15 uur
Theaterzaal, Speelman en 

Speelman

De Theaterwinkel is in 
winkelcentrum Kleine Loo en de 

Theaterzaal is in het Diamant 
College aan de Diamanthorst.

Alle informatie over de 
optredens zijn te vinden op 

diamanttheater.nl 

Zondag 17 december vanaf 11.00 uur 
gratis toegang!
Net als voorgaande jaren opent de 
Muziekacademie Den Haag op zondag 
17 december a.s. wijd haar deuren aan 
de Raamweg voor het Groot MDH 
Marathon Kerstconcert. 

Kom deze zondag tussen 11.00 uur en 
17.00 uur genieten van een doorlopend 
concert in de Zaal van het Berlage-Huis. 
MDH leerlingen van alle leeftijden tre-
den op met een zeer gevarieerd, vrolijk 
en sfeervol kerstprogramma en bespe-

len een diversiteit aan instrumenten. 
De Muziekacademie is vanzelfsprekend 

-  speciaal voor dit concert - helemaal in 
kerstsfeer ondergedompeld. 

Traditiegetrouw bakken de docenten 
allerlei lekkers. Toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage (ook voor het 
gebak) is altijd welkom en zal onder 
meer besteed worden aan het uitbrei-
den van het instrumentarium. 

Je kunt gedurende de hele middag in- 
en uitlopen, wel is het fijn als je min-
stens een uurtje blijft luisteren, ieder-
een is van harte welkom!

Podiumkunst
Groot MDH Marathon Kerstconcert

BENOORDENHOUT 2017-6_v4.indd   43 11-12-17   08:46



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201744

De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen met  
deskundige begeleiding en oog voor detail.

Kleinschalig maar wel direct benaderbaar.
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan.
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie.

Graag nodig ik u uit voor een kosteloos en 
oriënterend gesprek, dat kan ook bij u thuis.

Wij zijn dag & nacht voor u bereikbaar:
070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl

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

Stefanie Boot MSc, T 06-20340451
E benoordenhout@afterscool.nl
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adv 90x80.pdf   1   07-11-17   09:48
www . f e e l f i t d e n h a a g . n l

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

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

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE
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Door lezen wijder horizont
het Damesleesmuseum aan het Nassauplein
In 1894 werd het Haagse Dames-
leesmuseum opgericht. Voor dames, 
om in rust te kunnen lezen, zich te kun-
nen informeren en zo meer kennis te 
verkrijgen. In die tijd was het niet voor 
iedereen weggelegd om de moderne li-
teratuur te lezen. Voor heren beston-
den allerlei sociëteiten en verenigin-
gen. Het Damesleesmuseum hoort bij 
de reeks verenigingen die eind negen-
tiende eeuw werden opgericht om 
dames de mogelijkheid te geven zich 
verder te kunnen ontwikkelen. Het 
Damesleesmuseum stond overigens 
niet alleen. Zo waren er in Amsterdam 
en Rotterdam ook leeskabinetten 
waarvan alleen het laatste nog bestaat, 
als onderdeel van de bibliotheek van 
de Erasmus Universiteit. 

Wat doe je in een Damesleesmuseum? 
Lezen natuurlijk of een stapel boeken 
lenen. Op de eerste verdieping staan 
boekenkasten, met literatuur in vier 
talen. Een tafel met allerlei tijdschrif-
ten; van Vorsten tot het Wijkblad 
Benoordenhout. Beneden zijn de be-
stuurskamer en kamers met oude boe-
ken (aangekocht vanaf 1894!). Deze 
oude boeken zijn netjes met bruin pa-
pier gekaft, erop is met vulpen de titel, 
naam auteur en uitleennummer ge-
schreven. Op een van de eerste bladzij-
des is het uitleenbriefje geplakt; hierop 
werden de data geschreven waarop het 
boek weer terug moest zijn. U begrijpt, 
dit is echt mijn domein. Heerlijk om in 
al die oude boeken te kunnen snuffe-
len, voor onderzoek of ter lering. 
 
Het bijzondere van deze bibliotheek is 
dat er alleen maar vrijwilligers werken. 
Er zijn vrijwilligers om drie dagen de 
uitleen te begeleiden maar die ook koffie 
of theezetten. Het bestuur bestaat uit 
een presidente, penningmeester, secre-
taris, een commissaresse huis en drie  
bibliothecaressen die de aan te kopen  
boeken uitzoeken. Een Leescomité, 
maandelijks komen circa twintig dames 
bijeen, keuren de nieuwe boeken (in vier 
talen) op punten als: is het een goed ver-
haal, mooi geschreven, een aanwinst 
voor het Damesleesmuseum? 

Sinds 1973 is het ook aan heren toege-
staan om lid te worden; in die tijd 
stond Sociëteit De Witte de komst van 
dames toe. Op dit moment, eind 2017, 
staat het ledenaantal op ongeveer 500. 
Dat mogen er toch echt veel meer wor-
den! Het Damesleesmuseum heeft de 
laatste jaren een inhaalslag gemaakt. 
De boekencatalogus is online in te zien, 
ook voor niet-leden. De leden hebben 
allen een lenerspas; een boek leen je 
voor drie weken. Iedere eerste zater-
dag van de maand worden de nieuwe 
boeken ‘geloot’. 

De laatste jaren worden er ook lezin-
gen gegeven. Zo zal de heer Wim 
Tigges, oud-docent Engels, vier lezin-
gen verzorgen over het onderwerp De 
Haagse Roman rond 1900.  Deze reeks 
start in februari 2018. Meer informatie 
is te vinden op de website, dameslees-
museum.nl. Het Damesleesmuseum , zo 
dichtbij het Benoordenhout, is een plek 
waar je in alle rust kunt lezen, elkaar 
ontmoeten en waar je prettig te woord 
wordt gestaan. Ik ben zelf al bijna twin-
tig jaar lid, ook van het Leescomité. 
Ook voor mij geld het motto; Door 
lezen wijder horizont!

Willemien de Vlieger-Moll,
in gesprek met presidente Areke 
Plesman-Gerritsen

Vereniging Het 
Damesleesmuseum

Nassauplein 15
2585 EB Den Haag

Telefoon: 070 - 363 6568. 
Open: donderdag, vrijdag en 

zaterdag, van 10 tot 16.30 uur

Het lidmaatschap kost € 45,- 
per jaar, voor echtparen is het 

bedrag € 60,-
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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

SUPER AANBIEDING

20% KORTING
KORTING OP ALLE VERF

Actie is geldig t/m 31-7-2017
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Boek
Het Diner van OTC, 6 september 1924: 
de chicste tennisclub van Nederland viert feest
Tijdens het jubileumdiner van de 
Oranje Tennis Club op 6 september 
1924 werd het 25-jarig bestaan op een 
grootse manier gevierd. Het was een 
feestelijke aangelegenheid waarbij vele 
Haagse prominenten uit de golf- en 
tenniswereld waren uitgenodigd. 
Daarmee begon een nieuw tijdperk. 
Voor het eerst trad de club naar buiten. 
Tot aan het einde van Eerste 
Wereldoorlog was de vereniging een 
afgescheiden enclave geweest. De 
leden bemoeiden zich tijdens hun 
vrijetijdsbeoefening nauwelijks met de 
rest van de wereld. Want dat deden de 
diplomaten, ministers en hoge ambte-
naren al voldoende tijdens werktijd. 
Juist op de club konden zij onder el-
kaar blijven met alle verwikkelingen en 
intriges van dien. 

In deze novelle wordt een beeld ge-
schetst van die periode. Wie waren de 
spraakmakende figuren en wat hield 
hen bezig? Waar spraken zij over? Wie 
streden om de prijzen en over welk 
schandaal kon je in de kranten lezen? 

In de bijlagen achterin het boek zijn te-
vens alle artikelen verzameld die in de 
eerste vijfentwintig jaar over de Oranje 
in de kranten verschenen zijn plus een 
lijst van de eerste clubkampioenen; 
deze gegevens zijn onlangs ontdekt. 

Theo Bollerman, eigen uitgave, 2017, € 10, verkrijgbaar 

bij de bar van OTC en bij Couvée-Benoordenhaeghe. 

Willemien de Vlieger-Moll

Clingendael in de herfst, foto Jeroen Kleiberg
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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!

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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Nirwana
Nirwana, van contact tot infrastructuur

De charme van hoogbouw wonen in 
ontwikkeling blijft Babylon of Nirwana.

Het is maar aan welke kant van het 
Haagse Bos je staat, gaande 2018.

De sky is de limit!

Contact met elkaar in algemene zin is 
in het kleinste kamertje; hangend in de 
verticale gang – de liftcabine, of op de 
overloop, wellicht bij de entree met 
een hoffelijk ‘gaat u maar eerst.’ 

De eerste hoogbouw gaf ook ongewild 
contact rondom de appartementen – 
wanden – vloeren – het was een dolle 
boel van geluid en weerkaatsing tussen 
de constructie, de infrastructuur bin-
nen hoogbouw. 

Een stortkoker voor vuile was en afval, 
een minilift voor diner-prive – in directe 
lijn van restaurantkeuken naar geser-
veerd in het woonkamerappartement. 
Crossover de rioolgrespijp, direct naast 
vers koud en gescheiden warm water, een 
schacht voor elektrique en telefoonkabel 
, zij aan zij met 1 voor ontluchting met er 
op een gaspijp en boven de ramen een 
tochtsleuf voor aanvoer van verse lucht. 
Barre winters werden feestend, dinerend 
of in volle rust beleefd. Als je er bij stil 
staat geniet je tegenwoordig veelvuldig 
meer met minder in de hoogbouw. Wees 
eerlijk weet u nog wat de buren doen.

Dit is nummer twee uit een serie van 3 
over spotprenten.

Karel Bodegom

Mens in zijn2 ruimte bas van pelt, Karel 
Bodegom – binnenhuisarchitectuur 
vanaf 2000. Onsterfelijke ontwerpen 
zetten thuis om in ruimte, met inkt als 
vervoermiddel. 

Karel Bodegom, een vrij mens, schrijft 
nu al meer dan een jaar in het Wijkblad 
over zijn ideeën voor een appartement 
in Nirwana. In aparte zinnen, je hoort 
hem praten, komen de meest vreemde 
associaties voorbij. Deze zetten je aan 
het denken; altijd leuk, en inspirerend, 
een andere zienswijze te horen. 

Onlangs was ik bij de presentatie van 
het bovenstaande boek met de lange 
titel. Deze vond plaats bij bas van pelt 
binnenhuisarchitectuur in de Lange 
Houtstraat. In een tweegesprek tussen 
Marieke Bolle (oud-wethouder Cultuur) 
en Karel werd uitgebreid gepraat over 
het project boek. Janni, de dochter van 
Bas van Pelt, noemt Karel de reïncarna-
tie van haar vader, heel bijzonder wan-
neer dat over je wordt gezegd. Verder 
laat ik Karel graag zelf aan het woord 
over zijn manier van ontwerpen: ‘ik 
ontwerp iets voor honderd jaar; mijn 
ontwerpen zijn nooit hip; een goed huis 

is als een maatpak waarvan de maat 
verandert’. 

In mijn handen ligt een boek met een 
dikke, kartonnen kaft. Erin teksten, 
onder andere geschreven door Wendy 
Hendriksen, Karel Bodegom zelf en an-
deren. De prachtige vormgeving (van 
Paul Scholte) toont vele foto’s van inte-
rieurs die Karel mocht ontwerpen. 
Zwartwit foto’s die het binnenkijken bij 
zeer geslaagde experimenten in wonen 
tonen. 

Dit boek is een prototype; nummer 0 in 
een serie die nog komt. Een interieur-
architect denkt ook na over de kast (of 
kaft) van het boek. Bij Karel zag ik de 
meest mooie kaften; in leer, hout of 
karton. Eigenlijk krijg je met de aan-
schaf van dit boek een kunstwerk, een 
inspiratiebron en ook een ruimte om 
na te denken. De Stichting Harten 
Fonds heeft het voor Karel Bodegom 
mogelijk gemaakt de eerste prototypes 
te maken. 

De bovenstaande presentatie was te-
vens een bijeenkomst waarop men kon 
intekenen op de vervaardiging van 

deze boeken. Vooralsnog is de prijs van 
het te maken boek € 125. Hoe meer 
boeken er gemaakt kunnen worden, 
hoe lager de prijs zal worden! Meer in-
formatie over Karel Bodegom, het boek 
en bas van pelt binnenhuisarchitectuur 
vindt u op www.karelbodegom.nl

Mens in zijn2 ruimte bas van pelt

BENOORDENHOUT 2017-6_v4.indd   49 11-12-17   08:46



Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Feel Fit Man 60+: Doe mee!
Kom met ons (Ab, Dick, Aart, Jeroen en meer…) meedoen 

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

Gratis proefles. Andreas (70 ) is de trainer. 
Info: 06-53685547 of www.feelfitdenhaag.nl

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

met brocante. Porselein/aardewerk: Limoges, Gien , Villeroy Boch. 
Daarnaast glaswerk, bibelots en andere cadeau-artikelen.

Telefoon 070-3818696

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.

Fietsenstalling
In de Weissenbruchstraat: We hebben nog enkele plekken 
in onze fietsenstalling (€ 10,- per maand) en in de aparte 

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

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

Pilates bij Feel Fit (also in english)
Doe mee: ochtend- en avondlessen Pilates op Tennispark WW.
Nu ook een Pilatesles in het Engels. Also one class in English! 

Gratis proefles. Free try-out class.
Info: 06-53685547 of magdaoord@kpnmail.nl

Kijk voor overige lessen ook op www.feelfitdenhaag.nl

Japaanse Tuin, foto Joost Gieskes
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Het 150e schaakprobleem!! Om dit heuglijke feit te vieren, én omdat het 
schaakprobleem in het vorige nummer ontbrak, krijgt u ditmaal 2 pro-
blemen voor de kiezen.

Oplossisng probleem 149:
1… Te8! en nu 
a) 2.Pxb2 Txe1+ 3.Kxe1 cxb2 en zwart haalt dame 
b) 2.Dxe8 Dc1+ 3.De1 d2 enz.

Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers worden 
uitgenodigd om, onder genot van een drankje, kennis te maken met de 
gezellige sfeer op de schaakclub. Inlichtingen over de club 070-3280201 
- info@scbenoordenhout.nl - www.scbenoordenhout.nl

Schaakprobleem 150                                                            Schaakclub Benoordenhout
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Spellen
Bridge Quiz - Hoe bied je verder?
Een openingsbod of een antwoord bedenken bij een bepaalde hand is 
vaak niet al te moeilijk. Maar in de 2e of 3e biedronde is dat anders.
Partner opent 1SA en na jouw 2© bod (Jacoby transfer), biedt hij 2ª

Wat bied je nu met de volgende vier handen?

Antwoord A:Biedt 4ª, partner heeft op z'n minst een 2 kaart harten en samen hebben jullie 26-28 punten.
Antwoord B: Biedt 3SA. Hij zal kiezen tussen PAS (met een 2 kaart harten) en 4ª (met 3+ kaart harten)
Antwoord C: Je past. Je bent te zwak om verder te bieden.
Antwoord D: Biedt 2SA. Met 8-9 punten is dat een inviterend bod.

Met een minimum SA opening kiest hij tussen PAS (met 2 hartens) en 3ª (met 3+ hartens)
Met een maximum SA opening wordt het 3SA (met 2 hartens) en 4ª (met 3+ kaart harten)

Ingezonden brief
Het is ons een genoegen en een voor-
recht u te kunnen melden, dat uw wijk-
bewoner en hoofdredacteur Willemien 
de Vlieger-Moll, is toegetreden tot het 
bestuur van de Stichting Donateurs 
Muzee, waarvan akte. 

Muzee Scheveningen, gevestigd in het 
sfeervolle gebouw aan de Neptunus-
straat 90, heeft zich in korte tijd ont-
wikkeld tot een culturele hotspot, niet 
alleen voor Scheveningen maar ook 
voor de omliggende wijken als Staten-
kwartier, Belgisch Park en Benoorden-

hout. Ook zijn wij benoemd tot cultuur-
anker door en van de gemeente Den 
Haag. Het is in deze hotspot dan ook 
een drukte van belang. 

Willemien heeft een culturele prestatie 
van formaat geleverd, door in 2012 een 
grote zomertentoonstelling te maken 
over de schilder Isaac Israels, onder de 
titel ‘Isaac Israels in Den Haag’. Voor 
ons, als deelnemend museum, heeft het 
bezoekersaantal destijds alle verwach-
tingen overtroffen. 

Willemien zal, in nauw overleg met de 
schilderijen commissie en de directie, 
aanbevelingen gaan doen over de 
uitbreiding van onze bijzondere 
schilderijencollectie. 

Een bezoek aan onze collectie is zeker 
aan te bevelen. 

Mogen wij u begroeten?

Jan Nelisse, voorzitter Stichting 
Donateurs Muzee Scheveningen.  

A
« 642
ª HVB654
© A32
¨ B

B
« 854
ª AH987
© A93
¨ T8

C
« 32
ª HB9873
© B2
¨ 643

D
« 63
ª HBT82
© A3
¨ 7652

 

Schaakprobleem 150 
 

Het 150e schaakprobleem!! Om dit heuglijke feit te vieren, én omdat het schaakprobleem in 
het vorige nummer ontbrak, krijgt u ditmaal 2 problemen voor de kiezen. 

X 
 ABCDEFGHY 
8-+k+-+-+( 
7vlp+-+-+-' 
6p+-vL-+-+& 
5+-zP-+-+N% 
4-+-+-+-+$ 
3+PmK-+-+p# 
2P+-+-+-+" 
1+-+-+-sn-! 
xabcdefghy 

Z wart speelt en wint 
 
XABCDEFGHY 
8-+-+qtr-mk( 
7+-+-+-zpp' 
6-zp-+Q+-+& 
5zp-zp-+psN-% 
4P+P+-zP-+$ 
3+-vl-+-+-# 
2-+P+-+PzP" 
1+-+R+-+K! 
xabcdefghy 
  W it begint en wint 
 
Oplossing probleem 149: 1… Te8! en nu 
a) 2.Pxb2 Txe1+ 3.Kxe1 cxb2 en zwart haalt dame 

b) 2.Dxe8 Dc1+ 3.De1 d2 enz. 
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7+-+-+-zpp' 
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5zp-zp-+psN-% 
4P+P+-zP-+$ 
3+-vl-+-+-# 
2-+P+-+PzP" 
1+-+R+-+K! 
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  W it begint en wint 
 
Oplossing probleem 149: 1… Te8! en nu 
a) 2.Pxb2 Txe1+ 3.Kxe1 cxb2 en zwart haalt dame 

b) 2.Dxe8 Dc1+ 3.De1 d2 enz. 
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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
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Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Een terrinevorm van ca. 1 liter
Voor de vulling:
300 gr. kalfsfricandeau
300 gr. varkensprocureur
150 ml witte wijn
50 ml rode port
1 tl vierkruiden poeder
170 gr. cantharellen
150 gr. gepelde pistachenoten
400 gr. hamlap in dunne reepjes
100 gr. kalfslever fijngesneden
100 gr. verse eendenlever in 
blokjes
250 ml sterke kippenbouillon
4 blaadjes gelatine
zout en peper
Voor het deeg:
350 gr. bloem
50 gr. amandelmeel
½ tl zout
160 gr. boter + extra voor invetten
2 eieren
1 eigeel + beetje water

Beste wijkgenoot, dit wordt mijn laat-
ste recept voor het wijkblad. Door het 
schrijven van deze rubriek werd ik in 
2015 gevraagd om hetzelfde te doen 
voor weekkrant Den Haag Centraal, dus 
daar kunt u na 1 januari nog steeds re-
cepten van mijn hand lezen. Omdat dit 
nummer half december – en dus vóór 
de Kerstdagen – verschijnt, wil ik u 
graag een mooi recept voor een terrine 
en croûte geven. Als u een beetje van 
prutsen houdt,  is dit een leuk recept 
om de terrine mooi te decoreren met 
creatieve bladerdeeg vormpjes. En als u 
de terrine met Kerst op tafel zet, oogst 
u gegarandeerd bewondering. Ik wens 
u in ieder geval gezellige Kerstdagen en 
een mooi en gezond 2018. We komen 
elkaar vast wel ergens in de wijk tegen.

Bereiding
Allereerst een advies om de bereiding 
over een paar dagen te verdelen. Snijd 
het kalfsvlees en de procureur in dunne 
reepjes en marineer deze een nacht in 
de wijn, port en vier kruiden. Voor het 

deeg meng je de bloem, amandelmeel 
en zout in een kom. Voeg de zachte 
boter in stukjes toe en meng met de 
vingers van één hand tot een samen-
hangend geheel. Doe dan de eieren 
erbij en kneed verder tot een homo-
geen deeg. Verpak in plastic en leg het 
in de ijskast.

Borstel de cantharellen en schrap de 
steeltjes. Verdeel in de lengte in kleinere 
stukken. Zet apart. De volgende dag: haal 
het deeg uit de ijskast en giet de mari-
nade van het vlees af en droog het vlees 
met papier. Doe de cantharellen, kalfsle-
ver, hamlap en de eendenlever erbij. 
Kruid flink met peper en zout en ver-
meng. Smeer je terrine in met boter. Rol 
vervolgens het deeg met wat bloem uit 
tot een mooie plak waarmee je de terrine 
kunt bekleden. Klop het eigeel met water. 
Begin met de bodem. Bestrijk de randen 
met eigeel en bekleed dan de wanden, zo-
danig dat er ca. 1  cm deeg boven de ter-
rine uitsteekt. Dat slaan we straks weer 
terug om het deksel erop vast te plakken. 

Vul de terrine met het vleesmengsel zo-
danig dat de vulling een bolling aan de 
bovenzijde vormt. Sla het overhangende 
deeg terug over de vulling en bestrijk 
met eigeel. Leg er de laatste plak deeg 
op en druk goed aan. Bestrijk met eigeel 
en garneer het deksel met leuke deeg-
vormpjes naar eigen keuze. Ik gebruikte 
daarvoor gevormde stekers. Bestrijk an-
dermaal met eigeel. Maak ook twee 
schoorstenen met een appelboor en zet 
er een kokertje papier in. Plaats de ter-
rine in een voorverwarmde oven van 
200 ˚C en bak met een kernthermometer 
tot 60 ˚C, ca. 1 uur. Laat helemaal afkoe-
len en haal uit de vorm. Giet het vrijge-
komen vleesvocht af en vul de terrine 
door de schoorsteengaten met een bijna 
lobbig mengsel van de kippenbouillon 
met de gelatine. Na stolling in zijn ge-
heel presenteren en serveren met fris-
zure appeldressing, salade en brood.

Voor al uw culinaire vragen of opmer-
kingen mail naar 
michiel@cometaculinair.nl

Culinair
Feestelijke Kerstterrine
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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

BENOORDENHOUT 2017-6_v4.indd   54 11-12-17   08:47



55 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 2017

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

Class Roberto Cavalli
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Dit is Nelisse.
Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Huizen die steeds sneller worden verkocht. De hypotheekrente die 
onder het vriespunt daalt. De woningmarkt is oververhit, ook in het 
Benoordenhout. Of u nu een woning zoekt of er een wilt verkopen:
u heeft een makelaar nodig die het hoofd koel houdt. Dat is Nelisse, 
al 40 jaar. Ons team staat voor u klaar. Maak snel een afspraak voor 
een adviesgesprek.

In een oververhitte 
woningmarkt houden 
wij het hoofd koel.
Nicole Vrolijk, algemeen directeur
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