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Staatsopera Plovdiv
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Karsu Dönmez
Confession
Donderdag 24 april, 20.15 uur

PhilipsSalon

 
070 88 00 333 
www.ldt.nl

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

1401717_Benoordenhout 2014-2.indd   2 01-04-14   18:38



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 20143

Beste wijkgenoten,
Het is heerlijk om de aandacht te kunnen vestigen op het vele groen in de wijk. Wat een feest om de magnolia’s, 
de prunus, de narcissen, de krokussen te zien bloeien! Ook het Ridderlaanplantsoen ziet er sprookjesachtig uit 
zoals te zien is op de omslagfoto. Het belang van behoud van dat groen is in geen ander seizoen zo duidelijk. 
Het bestuur van de wijkvereniging is onlangs wederom uiterst succesvol gebleken in het bewaken van onze 
leefomgeving. Zij is in de procedure rond Oostduin-Arendsdorp in het gelijk gesteld door de Raad van State. Als 
u nog geen lid bent van de wijkvereniging, word nu lid en steun de behartiging van de wijkbelangen! 

Deze editie staat bol van het rijke kunst- en cultuur- en evenementen aanbod in en om de wijk. U treft onder 
meer een interview met Hedwig Verhoeven, zakelijk directeur van de Koninklijke Schouwburg met haar per-
soonlijke top 5 van voorstellingen in het komende theaterseizoen. Het Aloysius College organiseert op 16 april 
zelfs een musical met gratis entree voor de wijk!

Op het rode Wijkblad hebben we veel vrolijke reacties gekregen. De oproep van Michiel de Vlieger tot het be-
denken van een naam voor het Valentijnstoetje leverde een winnaar op: ‘Coupe d’Amour’, bedacht door Maaike 
Vedder. De redactie heeft onlangs een wijziging ondergaan. Bernard de Haas, die jarenlang met lezenswaardige 
artikelen de rubriek Wijk en Winkel vulde, heeft afscheid genomen. Het stokje is overgenomen door Annick 
Smittenaar. Namens de redactie doe ik hierbij voorts een oproep voor een nieuw redactielid dat de interviews 
in het kader van de rubrieken ‘Interview’ en ‘Bewoner in de schijnwerpers’ wil gaan doen. U kunt uw interesse 
kenbaar maken via wijkblad@wvbn.nl.

Sophie Statema
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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Word nu voor slechts € 10,00 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage is meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke 
onderwerpen in de wijk, uitgenodigd worden 
voor bijzondere evenementen of zitting nemen 
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Met dank en hartelijke groet,
Het Bestuur van de Wijkvereniging

Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10.00 over 
op reknr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Van de Wijkvereniging
Het Benoordenhout in beweging 
Hoewel er dit afgelopen jaar positieve ontwikkelingen geweest zijn in de aanpak 
van de kantoren leegstand in en om het Benoordenhout, staat er nog een aantal 
andere grote kantoren leeg.  

Nieuwe ontwikkelingen in aanpak 
leegstand kantoren
De positieve ontwikkelingen zijn twee-
erlei: gebouwen worden opgeknapt en 
vergaand aangepast aan eisen van deze 
tijd en vinden vervolgens nieuwe ge-
bruikers. Voorbeelden hiervan zijn het 
Berlagehuis aan de Raamweg en de 
Rode Olifant. In beide gevallen gaat het 
om monumentale gebouwen die van 
binnen gerestaureerd werden. De Rode 
Olifant wordt nu gebruikt door Spaces, 
een organisatie die kantoor- en verga-
derruimte met uitgebreide faciliteiten 
aan haar leden ter beschikking stelt en 
het Berlagehuis biedt  ruimte aan on-
dernemingen, zoals onder meer de 
muziekacademie. 

Shell/Lummuskantoor
Een nieuwe ontwikkeling is de trans-
formatie van het voormalige Shell/
Lummuskantoor aan de Oostduinlaan. 
Dit pand is vorig jaar gekocht door 
Pinnacle B.V. die het wil transformeren 
naar zo’n 200 à 300 woonappartemen-
ten. Belangrijk voordeel is dat op het 
voorterrein een extra ondergrondse 
parkeerlaag gebouwd kan worden. Van 
deze plannen heeft u tot nu toe op drie 
informatieavonden kennis kunnen 
nemen. Inmiddels heeft Pinnacle BV 
een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning ingediend. 

Bezwaar wijkvereniging en werk-
groep Nassaubuurt tav Arendsdorp 
gehonoreerd
Het bestemmingsplan voor Arendsdorp 
moet herzien worden nu de Raad van 
State de bezwaren van de wijkvereni-
ging en de werkgroep Nassaubuurt ge-
honoreerd heeft t.a.v. de kavel van de 
Stichting Arendsdorp. Wat de plannen 
zijn van de nieuwe eigenaar Pinnacle BV 
met de vroegere serviceflat Arendsdorp 
is nog geheel onbekend.  Transformatie 
van het Lummusgebouw heeft voorrang.  

Nog altijd leegstand
Onder de panden die nu nog leeg staan 
zien we het voormalige CBS gebouw, 
Oostduinlaan 2 en het pand van de 
vroegere Octrooiraad achter Nirwana 
aan het Willem Witsenplein. Grote 
ruime gebouwen die meer kansen bie-
den dan alleen woonappartementen.  
Een bezwaar bij deze gebouwen is het 
gebrek aan parkeerruimte. Mogelijk 
moet men hier extra ondergrondse 
parkeervoorzieningen realiseren, 
eventueel onder de straat dan wel in de 
directe nabijheid. Aan de Benoorden-
houtseweg staat ook het van Bylandt-
huis, een goed bereikbaar kantoorge-
bouw met eigen parkeerruimte. Er zou 
hier sprake zijn van een serieuze 
gegadigde.

Dan zijn er de twee kazernes: de 
Julianakazerne met daarnaast de Seyss 
Inquart bunker, de kazerne met moge-
lijkheden voor bewoning maar ook 
ruime vergaderfaciliteiten en de bun-
ker die mogelijk een museaal monu-
ment kan worden. De Beatrixkazerne, 
die weliswaar op Wassenaars grondge-
bied ligt maar alleen via de van 
Alkemadelaan toegankelijk is, heeft 
uitgebreide sportfaciliteiten, onder 
meer een inpandige schietbaan, die 
misschien een aanzet tot een geheel 
nieuwe en specifieke ontwikkeling 
kunnen vormen. Daarnaast zijn er nog 
leegstaande kantoren deel uitmakend 
van het ANWB-complex.

Wellicht een rol voor rijk en 
gemeente
Een probleem met de transformatie 
van dergelijke grote panden is vaak de 
financiering. Enkele panden zijn rijks-
eigendom en in plaats van de verkoop 
aan een nieuwe partij, die dan alle ont-
wikkelingen in eigen beheer moet 
doen, zou men kunnen overwegen of 
het rijk, in overleg met de gemeente, 

een voortraject van de ontwikkeling 
voor zijn rekening neemt en dat daarna 
op de markt zet. Een andere mogelijk-
heid is dat de gemeente de grond koopt 
en in erfpacht uitgeeft. Ook dan kan 
men op voorhand eisen stellen aan de 
nieuwe ontwikkeling waarbij men de 
totale financiering over een langere pe-
riode spreidt. Tenslotte moet men kij-
ken naar bereikbaarheid van de te 
transformeren kantoren in zijn totali-
teit: zijn er voldoende OV-verbindingen, 
ook in de avonduren; moeten straten-
plannen aangepast, dan wel gewijzigd 
worden; hoe zit het met de luchtkwali-
teit en eventuele geluidsoverlast?

Nieuwe impuls
Hoe dan ook: stonden een jaar geleden 
zo’n 10 grote kantoorpanden leeg, nu 
zien we dat bij de meeste van deze ge-
bouwen allerlei ontwikkelingen gaande 
zijn die hoopvol stemmen. Nieuwe be-
stemmingen geven immers nieuwe im-
pulsen aan de wijk als geheel.  

Willem Hoekstra

ALV
8 mei 2014

Het bestuur van de 
Wijkvereniging nodigt u 

allen graag uit tot het 
bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering 
op donderdag 8 mei 2014. 
In de aula van het Aloysius 
College, Oostduinlaan 50. 

Aanvang 19.45 uur
Inloop vanaf 19.30
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Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke 
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
supplementen aan. 

GEZOND LEVEN OP NATUURLIJKE BASIS!
Drogisterij Homeopathie Benoordenhout in Den Haag, specialist in 
 adviezen op het gebied van vitamines, mineralen, phytotherapie en 
 homeopathie kan u diverse producten aanbieden om sterk en gezond te 
blijven! Wij bieden u een groot assorti ment aan voedingssupplementen, 
zoals Irwin Naturals en Dr. Linus Pauling Premium Vitamins.

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 
voorkomen.

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 

Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
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Ruimtelijke Ordening
Landgoed Arendsdorp niet langer bedreigd!

Deze bezwaren betroffen in hoofdzaak 
de aantasting van dit historisch waar-
devolle park door het oprichten van 
een hoge woontoren aan de kant van de 
Wassenaarseweg en het vervallen van 
het servicekarakter van Arendsdorp.

In het nieuwe bestemmingsplan was de 
bestemming ‘Tehuis voor bejaarden 
met zorg en verpleging’, die in het oude 
bestemmingsplan lag op de kavel van 
de stichting Arendsdorp, veranderd in 
een woonbestemming. De oorspronke-
lijke filantropische bestemming, die op 
dit kavel rustte, was daarmee volledig 
vervallen. Daarnaast bood het nieuwe 
bestemmingsplan de mogelijkheid om 
een hoog woongebouw op te richten op 
gronden die deels behoorden tot de 
kavel van Arendsdorp en deels op bos-
gronden ten zuiden van deze kavel 
grenzend aan de Wassenaarseweg. 
Weliswaar heeft de gemeente in de toe-
lichting op het bestemmingsplan ver-
klaard dat het haar bedoeling was om 
het huidige gebruik als serviceflat te 
handhaven maar het was duidelijk dat 
een woonbestemming een veel ruimer 
gebruik toelaat dan het enkele gebruik 
als serviceflat. De rechter vond dat ook 
en heeft de gronden waarop de woon-
bestemming kon worden gerealiseerd 
vernietigd.

Om dit nieuwe woongebouw gemakke-
lijk te kunnen bereiken werd in dit 
nieuwe bestemmingsplan ook nog de 
mogelijkheid opgenomen om in plaats 
van de bestaande ingang voor auto’s 
tegenover de Neuhuyskade een nieuwe 
toegang voor auto’s vanuit de 
Wassenaarseweg naar de nieuwbouw 
aan te leggen. De bestaande ingang zou 
dan alleen nog voor langzaam verkeer 
worden gebruikt. Wij hebben u des-
tijds middels een enquête verzocht uw 
mening over zo’n nieuwe uitweg te 
geven. Meer dan 250 respondenten 
verklaarden zich tegen zo’n nieuwe uit-

weg, slechts één respondent was voor. 
De gemeenteraad verklaarde zich via 
een motie eveneens tegen een nieuwe 
uitweg. Echter deze motie was slecht 
verwoord in het nieuwe bestemmings-
plan en liet daarmee de mogelijkheid 
van een dergelijke uitweg toch nog 
open. De rechter heeft daarom ook de 
plandelen met de bosbestemming en 
de waterbestemming gelegen langs de 
Wassenaarseweg vernietigd zodat de 
karakteristieke bomenrij langs de 
Wassenaarseweg niet behoeft te wor-
den aangetast. Verder hoeft men zich 
ook geen zorgen meer te maken over 
de gevaarlijke verkeerssituatie, die zou 
ontstaan bij de nieuwe uitrit naar de 

Wassenaarseweg en bij de kruising 
met de Oostduinlaan.

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat op 
de kavel van de stichting Arendsdorp 
weer de bestemming ‘Tehuis voor be-
jaarden met zorg en verpleging’ rust en 
dat nabij de Wassenaarseweg geen hoog 
woongebouw kan worden opgericht.

Het waardevolle karakter van het park 
Arendsdorp is dus voorlopig gered!

Pieter de Savornin Lohman en 
Willem Hoekstra

Op 12 februari j.l. heeft de Raad van State, de wijkvereniging Benoor-
denhout en de Stichting werkgroep Nassaubuurt gelijk gegeven in hun 
bezwaren tegen het bestemmingsplan Oostduin-Arendsdorp. 

Arendsdorp, foto Willem Hoekstra
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Röttgering Makelaars is een vertrouwde naam in het Benoordenhout 
en omstreken als het gaat om de aan- en verkoop of verhuur van uw 

woonhuis, villa, �at of étage.

Wij staan elke dag, ook zaterdags, voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Voor een eerste kennismaking komen we graag bij u langs maar u bent ook

van harte welkom op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.
Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise geven wij u het beste advies.

Röttgering NVM makelaars    Breitnerlaan 287    2596 HA    Den Haag
Telefoon (070) 324 55 66     nvmmakelaars@rottgering.nl

www.rottgering.nl
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BRIEDÉ BOUWEN & WONEN GESPECIALISEERD 
IN ALLE (KLEINE) VERBOUWINGEN

o.a. badkamers, keukens, behangwerk, schilderwerk, kastenwanden op maat en radiatorombouwen

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

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

Hulp nodig voor klussen in uw huis? Wij nemen u alle kleine verbouwingen geheel uithanden. Van het verbouwen van badkamers en keukens,  

het maken van kastenwanden of radiatorombouwen op maat en natuurlijk alle schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden.  

Ons vakmanschap staat garant voor een perfect eindresultaat! Voor vrijblijvend advies bel 070 - 335 11 11.

Bij Deco Home Briedé 
vindt u alles voor een 
compleet interieur:
 
• verf • raamdecoratie 
• behang • gordijnen 
• vloerbedekking
• buitenzonwering
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Wijkvereniging krijgt gelijk bij Raad van State
De wijkvereniging Benoordenhout en de stichting werkgroep 
Nassaubuurt hebben gelijk gekregen in hun bezwaren tegen  
het bestemmingsplan Oostduin-Arendsdorp

Bezwaar bestemmingswijziging
De bezwaren van de wijkvereniging 
waren tweeërlei. In de eerste plaats 
stond in het oude bestemmingsplan 
voor de kavel van de stichting 
Arendsdorp, de bestemming ‘Tehuis 
voor bejaarden met zorg en verple-
ging.’ De gemeente had dit veranderd in 
‘Wonen-3’ zonder enige verdere nuan-
cering. De oorspronkelijke filantropi-
sche bestemming die op dit kavel rustte 
was daarmee volledig verval-
len. Weliswaar werd er in de toelichting 
nog steeds gesproken over een service-
flat, maar aan die toelichting kan men 
geen juridische consequenties verbin-
den. In de gemeenteraad werd deze ver-
andering ook al omschreven als een ca-
deautje voor de ontwikkelaar omdat het 
kavel door deze bestemmingswijziging 

behoorlijk opgewaardeerd wordt. De 
Raad van State stelde dat een maatbe-
stemming mogelijk was, men heeft de 
paragraaf Wonen-3 geschrapt.

Bezwaar uitweg Wassenaarseweg
Ons tweede bezwaar was gericht tegen 
een opmerking in de beeldparagraaf 
van het bestemmingsplan. Die opmer-
king luidde ‘Het pand adresseert zich 
aan de Wassenaarseweg.’ De conse-
quentie van deze opmerking zou een 
nieuwe toegang tot de nieuwbouw van 
Arendsdorp zijn. Wij hebben u destijds 
middels een enquête verzocht uw me-
ning over zo’n nieuwe uitweg aan te 
geven. Meer dan 250 respondenten 
verklaarden zich tegen zo’n nieuwe uit-
weg, slechts één respondent was 
voor. De gemeenteraad verklaarde zich 

via een motie eveneens tegen een 
nieuwe uitweg. Echter deze motie was 
slecht verwoord in het nieuwe bestem-
mingsplan en liet daarmee de moge-
lijkheid van een dergelijk uitweg nog 
open. De betreffende paragrafen in het 
bestemmingsplan moeten worden aan-
gepast. De karakteristieke bomenrij 
langs de Wassenaarseweg wordt dus 
niet aangetast en men hoeft zich geen 
zorgen te maken over een gevaarlijke 
verkeerssituatie bij zo'n nieuwe uitweg 
en bij de kruising met de Oostduinlaan.
Nu de bestemming Wonen-3 door de 
Raad van State is geschrapt, heeft men 
weer de oorspronkelijke bestemming, 
een tehuis voor bejaarden met zorg en 
verpleging, met 165 appartementen. 

Willem Hoekstra en Corine Buter

Rosarium, foto Eppo Harbrink Numan

Bijeenkomst over de herinrichting van het Rosarium 
Op 3 maart heeft de gemeente haar 
plannen voor het rosarium aan het Josef 
Israëlsplein in Het Benoordenhuis toe-
gelicht. Er waren zo’n 30 belangstellen-
den. De stadsdeeldirecteur, Liliane 
Blankwaard, heeft zich tot drie onder-
werpen willen beperken: de verharding 
van de paden, de beplanting aan de zijde 
van de Wassenaarseweg en de plantvak-
ken in het middengedeelte. Ontwerper 
Jan Verburg heeft de plannen toegelicht.

Onduidelijkheden in het voortraject
Over het voortraject werd even gespro-
ken. Waar de gemeente stelde dat een 
en ander duidelijk met de buurt en de 
wijkvereniging doorsproken was, stel-
den vertegenwoordigers van de daar-
toe ingestelde klankbordgroep dat hen 
niet was verteld dat het rooien dusda-
nig ver zou gaan dat er van kaalslag ge-
sproken kan worden.

Herinrichting van het rosarium
Er was discussie over de eisen die men 

aan de paden moet stellen: fiets-on-
vriendelijk, maar wel toegankelijk voor 
voetgangers, rolstoelen en rollators. De 
gemeente wilde in eerste instantie 
kleine steentjes in een bitumenbed in-
stalleren of halfverharde paden zoals 
die nu in Arendsdorp zijn aangelegd. De 
aanwezigen vroegen of de oorspronke-
lijke paden met kleine kiezels niet weer 
hersteld konden worden en of een 
schelpenpad mogelijk zou zijn. Dit 
wordt nader uitgezocht en de gemeente 
komt met een voorstel. Men werd het 
eens over een hoge dichte heesterbe-
planting die rondom het plein wordt 
aangelegd. De middenberm is gelukkig 
tot nu toe vrijwel ongeschonden geble-
ven. Ook hier zal echter gesnoeid moe-
ten worden omdat verschillende bomen 
en struiken elkaar belemmeren. De ge-
meente zal een rondgang organiseren 
om vast te leggen wat er eventueel nog 
gesnoeid of gerooid moet worden.  

Willem Hoekstra
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Margot Koesen Taco RisseladaMonique Muller

Taco Risselada

Margot Koesen Taco RisseladaIneke van MechelenMargot Koesen

Verkoop

Koop

Taxaties

Huur

Verhuur

Vastgoedmanagement

Margot Koesen Taco Risselada
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Cultuur
HoutKunst

De komende 3 maanden is er 
weer van alles te beleven in en 
buiten het Benoordenhout!

Muzee Scheveningen
Van 29 maart tot en met 8 juni is in 
Muzee Scheveningen een tentoonstel-
ling te zien van werken op papier van 

Een kleine rectificatie. In het Museon vinden tussen 1 september en 31 mei iedere dinsdagmiddag lezingen plaats. 
Zie www.museon.nl. De Kunst- en Welzijnsmarkt bij NEBO op 12 april gaat helaas niet door.

johan antoni de jonge
(1864-1927)
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Johan Antoni de Jonge (1864-1927). 
Een Haagse verzamelaar van dit werk 
toont zo’n tachtig werken. De Jonge te-
kende veel op Scheveningen; de Pier, 
het ultieme strandplezier van uren met 
emmertjes scheppen of krabbetjes zoe-
ken bij de golfbrekers. Grote aquarel-
len wisselen elkaar af met kleinere 
schetsen. Bij de tentoonstelling ver-
schijnt een publicatie. 

Tong Tong Fair
De 56e Tong Tong Fair vindt dit jaar 
plaats van 29 mei tot en met 9 juni. 
Ieder jaar ga ik wel een keer langs. 
Heerlijk eten, leuke en aparte cadeau-
tjes kopen. Het Tong Tong Festival met 
een theaterprogramma en tentoonstel-
lingen werpt iedere keer een andere 
blik op het Nederlands-Indië en het 
verre Azië. www.tongtongfair.nl

Muziek
Houdt u van orgelconcerten? Bijna ie-
dere week wordt door het Haags Orgel 

Kontakt (HOK) een concert georgani-
seerd. Informatie op www.haagsorgel-
kontakt.nl

Festival Classique
Het Festival Classique is dit jaar van 18 
tot en met 22 juni. Een festival met een 
uniek aanbod voor de muziekliefheb-
ber en een waar feest voor (heel) jong 
tot (heel) oud. Kaarten voor de concer-
ten zijn vanaf begin april verkrijgbaar. 
www.festivalclassique.nl

Open Atelier Route
Op 24 en 25 mei vindt de tweede Open 
Atelier Route van het Benoordenhout 
plaats. Kunstenaars exposeren in het 
Benoordenhuis, thuis of in hun eigen 
atelier in de wijk. Een uitgelezen ma-
nier om met kunstenaars in gesprek te 
komen, om diverse kunsten te zien en 
wellicht iets te kopen! 

Willemien de Vlieger-Moll
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REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs

 

(ver)koop    (ver)huur    taxaties    beleggingen    consultancy
Betrokken | Betrouwbaar | Bewezen

Laan van Meerdervoort 12b  •  2517 AJ  Den Haag  •  www.real-estatepartners.nl

  

Herman Kastelein
Cees Lieshout Jan vd Ploeg

Marieke Zwalf
Patricia CheungCaroline Groen

Cindy WisseLars Olie

Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

Ook voor uw Gordijnen-Vitrage-
Slaapzakken-Dekens-Dekbedden-
Lakenpakketten-Huishoudwas.

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P
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Uitnodiging
Na de geslaagde open sportdag in sep-
tember 2013, waarop we velen van u 
mochten ontmoeten op ons College,  
is het hoog tijd voor ons volgende  
‘cadeau aan de wijk’.
Dinsdag 15 tot en met donderdag 17 
april aanstaande speelt Toneelgroep 
AC drie voorstellingen van de musical 
ACsisterACt. Speciaal voor u, onze gas-
ten, hebben we een extra voorstelling 
op woensdag 16 april georganiseerd.

Musical
Een flink aantal leerlingen en collega’s 
en ook weer oud-leerlingen en ouders, 
is al maanden druk aan het oefenen 
voor deze voorstelling waarin naast 
spel de muziek en zang buitengewoon 
belangrijk zijn. We hebben de twee 
verhalen van de Sisteract-films in el-
kaar gevlochten. Veel geweldige songs 
maken onderdeel uit van onze versie! 
Van ‘Think!’ tot ‘River deep, mountain 
high’ en van ‘Oh happy day! tot 
‘Dancing in the streets’…

Traditie
‘Romans van Couperus en Vestdijk als 
toneelstuk en de musicals Grease en 
Fame. Het Aloysius College heeft een 
stevige theaterreputatie opgebouwd.’ 
Dat schreef Herman Rosenberg enige 
tijd terug in AD/Haagsche Courant, bij 
de bespreking van een van onze vorige 
producties, De Zwarte Tulp. Die tradi-
tie wordt gedragen door docent 
Nederlands Ton van Rijn die sinds 
1977 op het AC werkzaam is. Zonder 
de muziek evenwel zou de productie 
(en dus ook de traditie) niet bestaan. 
De muzikale leiding is in handen van 
onze vakcollega Huub Walter die sinds 
1986 niet alleen de prachtige koren ar-
rangeert en instudeert, maar ook de 
live-muziek aanvoert.

Vrijkaarten
Kaarten kunt u reserveren via www. 
aloysius.nl. Vermeld alstublieft bij uw 
naam -WIJK-, dan weet onze adminis-
tratie dat het vrijkaarten betreft. De 
voorstelling begint om 20.15 uur in het 
college aan de Oostduinlaan 50. De 
kassa is vanaf 19.30 uur open waar u 
uw kaarten kunt ophalen. Mocht u ver-
hinderd zijn op de woensdag, maar wel 
graag willen komen: vul gewoon dins-
dag 15 of donderdag 17 april in! 

Wij zien uit naar uw komst. We willen 
graag ons nieuwe elan ook uitdragen in 
de wijk en we hopen dat deze avond 
daaraan een bijdrage zal leveren! We 
wensen u veel kijk- en luistergenot, 
met ons, op het Aloysius College!

Namens alle medewerkenden,

Henk Kempink,
Rector

Evenementen
Gratis musical voor de wijk!
De musical ACsisterACt op het Aloysius College. Een speciale avond met vrij-
kaarten voor de bewoners van het Benoordenhout op woensdag 16 april!

1401717_Benoordenhout 2014-2.indd   13 01-04-14   18:39



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201414

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
Notaris

Postbus 96903 aan 114
2509 JH  ’s-Gravenhage 25 K  ’s-Gravenhage
Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Eisenhowerl
17 M 

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

Al meer dan 25 jaar in het Benoordenhout!

Administratiekantoor

C. Reepmaker
Voor bedrijf en particulier:
Advies en administratie
Boekhouding 
Belastingaangifte
Salarisadministratie

Willem Witsenplein 3
2596 BK Den Haag
(070) 328 1783
www.reepmaker.nl

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

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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Groots Oranjefeest op het Van Hoytemaplein!

‘Wat was het een mooi feest!’ Een veel 
gehoorde opmerking over het 
Oranjefeest van afgelopen jaar. Daar 
willen wij natuurlijk een vervolg aan 
geven met de eerste Koningsdag op za-
terdag 26 april 2014.

Voor jong en oud
Het Oranjefeest wordt mogelijk ge-
maakt door de wijkvereniging 
Benoordenhout en de winkeliers 
rondom het Van Hoytemaplein. De 
winkels zullen tijdens deze dag open 
zijn zodat u daar terecht kunt voor de 
nodige versnaperingen. Het belooft 
een fantastische dag te worden met 
naast de bestaande onderdelen ook 
veel nieuwe en verrassende activitei-
ten voor zowel jong als oud. Het pro-
gramma start rond 10.00 uur en zal tot 
18.00 uur duren. Het programma
bestaat onder andere uit:

•   Vrijmarkt
•   Oud Hollandse kinderspelen
•   Poppenkast en balonnenman
•    Straatvoetbal en hockeytoernooi 

voor kinderen
•   Hoge hakkenrace
•   DJ’s op het hoofdpodium
•   Oranje borrel
•   Live muziekoptredens

Talentenshows, hockey en voetbal
Gedurende de dag zijn er op het po-
dium optredens van muziektalenten 
uit onze wijk. Ben jij het muzikale ta-
lent dat graag zijn kunsten een keer wil 
delen met zijn buurtgenoten, meld je 
dan aan via de website van de 
Wijkvereniging. Heb jij je nog niet op-
gegeven voor het hockey of voetbal-
toernooi? De teams bestaan uit kinde-
ren tussen de 6 en 10 of 11en 14 jaar. 
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Kijk op de 

website van de wijkvereniging voor 
meer informatie en aanmelden: 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Vrijwilligers gezocht
Het organiseren van dit Oranjefeest 
kan niet zonder de hulp van vele vrij-
willigers. Vind jij het leuk om te helpen 
bij de kinderspelen, het voetbal- en 
hockeytoernooi of de bar, meld je dan 
aan via de website van de wijkvereni-
ging. Volg de laatste nieuwtjes over dit 
Oranjefeest op de Facebook pagina van 
Wijkvereniging Benoordenhout:
https://www.facebook.com/
WijkverenigingBenoordenhout

Samen maken wij er een fantastische 
dag van!

Het Oranjecomité

Kroningsdag 2013, foto Frank van der Leer
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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

 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

Woonzorgcentrum 
Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW  Den Haag
tel. (070) 37 47 200

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl

Informatie bij de coördinator Welzijn

van 14.30 - 18.00 uur
Informatie over het

Wel Thuis abonnement, de 
mogelijkheden van Maison Gaspard 

de Coligny en het wijkservicepunt/zorgwinkel 

De sfeervolle en servicegerichte locatie Maison Gaspard de Coligny is prachtig gelegen in 
het Benoordenhout, vlakbij het winkelcentrum. In 2013 heeft een renovatie plaatsgevonden 
binnen het Maison en zijn de verzorgingshuisappartementen merendeels verruimd. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom in het Maison en kunnen gebruik maken van diverse 
faciliteiten, zoals de eerstelijns fysiotherapie en het servicepunt met diverse hulpmiddelen 
van Medipoint.   

In 2013 heeft ook het Wel Thuis abonnement een verandering ondergaan. 
Wel Thuis biedt nu  een basis abonnement, met ondersteuning en 
service en bemiddeling voor bijvoorbeeld de kortdurende 
opname in het Maison. Daarnaast is er een Plus 
abonnement met alarmering. 

OPEN HUIS

    
  21 mei
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Home sweet home
Vanuit een van de stoelen in zijn werk-
kamer waar een wand vullende boe-
kenkast het verzameld oeuvre van Dolf 
herbergt, kijk ik, terwijl Dolf in de keu-
ken een heerlijke cappuccino staat te 
maken, de straat in. Ogenschijnlijk is 
hier in al die jaren niets veranderd. 

Middelbare school
Ze komen beiden uit de buurt, Dolf en 
Lout. ‘Zo, jij bent die populaire jongen 
van De Vries’ was het eerste wat zij 
tegen hem zei toen Dolf het schoolplein 
van het Maerlant opliep om daar in de 
vierde klas te beginnen. Hij vond haar 
meteen al stoer. En weet nog steeds 
wat ze die dag aan had. Vier jaar na 
hun eindexamen kwamen ze elkaar 
voor het eerst weer tegen bij een Oud 
en Nieuw feest van de Haagse Comedie. 
‘Ik heb haar toen spontaan ten huwelijk 
gevraagd.’ Ondertussen zijn hun drie 
kinderen volwassen en is Dolf grootva-
der van een aantal kleinkinderen.

Toneelschool Maastricht 
Na het Maerlant werd Dolf toegelaten 
tot de Toneelschool Maastricht. ‘Daar 
ging niemand heen. Dat hoorde niet. 
Iedereen die daar toch heen ging, die 
wilde echt.’ Dolf vertelt dat hij wel eens 
een jonge adspirant acteur of actrice 
op bezoek krijgt om raad. Hij vraagt 
dan steevast wat ze willen doen als ze 
niet worden aangenomen op de toneel-
school. Als het antwoord is ‘rechten’ of 
‘economie’, dan weet Dolf dat de diepe 
alomvattende passie er niet is. Het kind 
dat zegt ‘dan probeer ik het volgend 
jaar opnieuw’ is het kind dat die essen-
tiële drijfveer wel heeft.

‘Je moet ook wel bezeten zijn om voor 
dit vak te kiezen, anders houd je het 
gewoon niet vol. Vijfennegentig pro-
cent van de acteurs krijgt grote teleur-
stellingen voor de kiezen. 

Leven is een kunst
Met kritiek heb ik leren omgaan, zowel 
persoonlijk als zakelijk. Het is belang-
rijk om kritiek niet af te wijzen. Om te 
durven zeggen: ik wil met je praten 
over wat je gisteren tegen mij zei. Dat 
is een belangrijke stap in het zijn van 
een goed mens en goed kunstenaar. Dat 
wordt je ook door het overwinnen van 
jaloezie. Die jaloezie is er eigenlijk al-
tijd. Of jij krijgt de grotere rol, zij ja-
loers, of de ander krijgt de grotere rol, 
jij jaloers. Ook moet je oprecht blij zijn 
wanneer je een goede voorstelling of 
een talent ziet. Een andere uitdaging is 
de kunst te ontstijgen aan het dage-
lijkse gebeuren. Je moet leren toegeven 
aan je gevoel. Gevoel tonen was taboe 
in mijn tijd. Nu is dat erg veranderd. 
Het taboe op fysiek contact is doorbro-
ken. De vrijheid van het lichaam is fan-
tastisch. Daar ben ik jaloers op.’ 

Met de camper de wereld over
Na zijn afstuderen aan de Toneelschool 
was Dolf daar gedurende vier jaar le-
raar. Ondertussen nam zijn carrière als 
acteur een indrukwekkende vlucht. 

Maar ook zijn gezin is altijd erg belang-
rijk voor hem geweest. ‘Toen onze 
tweeling 12 en onze zoon 6 was, heb-
ben we als gezin een jaar door Zuid-
Amerika gereisd in een camper. Naast 
dat het ons een leuk plan leek en wij 
het goed vonden voor onze kinderen 
dat ze zouden ervaren dat er armoede 
bestaat in de wereld, was ik vanwege 
mijn werk ’s avonds erg veel weg en 
wilde de jeugd van mijn kinderen niet 
aan mij voorbij laten gaan. Een jaar 
lang 24 uur per dag met mijn kinderen 
doorbrengen vond ik geweldig. We 
waren het jaar daarvoor ook al een 
paar weken met de camper door 
Rusland getrokken. Die reizen hebben 
ons als gezin heel dicht bij elkaar 
gebracht.

Onvergetelijk
Het is bijzonder zoveel tijd met elkaar 
door te brengen in de wetenschap dat 
die intimiteit toch op een gegeven mo-
ment voorbij is. Voor de kinderen was 
het heel leerzaam. In de zomervakantie 
na terugkomst in Den Haag ging de 
tweeling naar een hockeykamp. Ze 
waren compleet verbijsterd dat half-
volle potten en pannen met eten bleven 
staan en gevoeglijk werden 
leeggegooid.’

Schrijven
Dolf schrijft al jaren boeken. Zijn meest 
recente boek, ‘Ik wil geen opa heten’ is 
een humorvolle verhalenbundel die 
een mengeling is van werkelijkheid en 
fictie. Dit boek heeft Dolf het meeste 
schrijfplezier bezorgd. ‘Ik voelde de 
druk die ik bij het schrijven van reis-
boeken had niet. Hier geen fact check, 
vragen over relevantie, dit was ge-
woon..  schrijven.’

Sophie Statema

Dolf de Vries

Interview
Dolf de Vries
Acteur, schrijver, echtgenoot, vader, grootvader, buurtgenoot. 
Dolf de Vries is geboren en getogen in het Benoordenhout en woont al 
vijfenveertig jaar met zijn echtgenote Lout in hetzelfde, gezellige huis. 
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Benoordenhouters in den vreemde 
Robert-Jan Siegert groeide op in 
het Benoordenhout en woont nu in Zuid-Afrika
Ik heb tot het einde van mijn middelbare schooltijd in het Benoordenhout 
gewoond, mijn moeder woont er nog steeds. Mijn lagere school was de 
Oranje Nassauschool. Daar hadden eerder al mijn broer en zus op gezeten. 
Een van de vroegste herinneringen is de viering van het 50-jarig bestaan 
ervan in juli 1976. Alle kinderen gingen in kleren uit de tijd van oprichting 
naar school voor een grote optocht: matrozen pakjes en zo.

Het Benoordenhout herinner ik me als 
een groot groen dorp. Iedereen kende 
elkaar, men was onder ons en wilde dat 
graag zou houden. Je kon er leuk bui-
tenspelen. Bijzonder was het schaatsen 
op straat in de winter van 1979. Er 
woonden destijds al veel diplomatieke 
‘vakgenoten’ en andere expats in de 
buurt, maar dat zei me toen weinig. 
Het instituut Clingendael was belang-
rijk omdat vlak bij een soort kinder-
boerderij was en een zandbak. Je kon 
er in bomen klimmen. Ik had toen na-
tuurlijk geen idee dat ik er later in het 
‘klasje’ ook opgeleid zou worden. 
Tegenwoordig heb ik contact met 
Clingendael omdat het sinds 1994 ook 
Zuid-Afrikaanse diplomaten opleidt.

Tussen verschillende plaatsingen 
(Zambia, Rwanda) door zijn we een 
paar keer terug geweest in Den Haag. 
Onze kinderen hebben zelfs nog een 
paar jaar op de Oranje Nassauschool 
gezeten. Dat voelde ook wel een beetje 
als tijdreizen: aan het interieur is in 
ieder geval weinig veranderd. Nu zitten 
ze op de Amerikaanse school. Doordat 
er kinderen van meer dan honderd na-
tionaliteiten door elkaar zitten wordt 
het belang van respect voor elkaars an-
ders-zijn sterk benadrukt. Die enorme 
diversiteit valt onze kinderen intussen 
niet eens meer op.

Wat mij fascineert aan Afrika is de om-
vang en diversiteit. De omvang is gro-
ter dan de VS, China, India, Japan en de 
gehele EU samen. Zes van de tien snelst 
groeiende economieën liggen in Afrika, 
maar er is ook onderontwikkeling. In 

een aantal landen is conflict gaande of 
bestaat een terroristische dreiging. Bij 
al deze fenomenen heeft Nederland be-
lang. Ik ben voor werk en privé in twin-
tig landen geweest: niet eens de helft 
van het continent. Soms korte zakelijke 
bezoeken, soms privé lange tochten. 
Vroeger met Michelin routekaarten, te-
genwoordig met de TomTom. We voe-
len ons nog steeds beginners, iedere 
reis is weer een avontuur.

Sinds 2012 werk ik als plaatsvervan-

gend ambassadeur in Zuid-Afrika. Een 
verrassend en divers land. We richten 
ons vooral op het versterken van de 
handelsrelatie. Die is al heel goed: 
Nederland is hier de derde grootste 
Europese handelspartner en de tweede 
grootste investeerder. Er zijn meer dan 
350 Nederlandse bedrijven actief, in-
clusief alle grote multinationals. Vanuit 
Nederlands perspectief is Zuid-Afrika 
het belangrijkste land op het continent. 
Het heeft de grootste en meest ontwik-
kelde economie op het continent. Er is 

Robert-Jan in een wit matrozenpakje achter de lessenaar. Naast hem zit Tim Blackmon, nu de voor-

ganger in de APCH. Achter hem staat Tamara Holman voor hem zit Philip Meijer, zoon van huisarts 

Meijer. Linksachter staat Bart Vos, bij het raam staat zijn zusje Marianne (de Ruyter de Wildt-)Vos.
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een goed ontwikkelde infrastructuur, 
een omvangrijke industriële- en dien-
stensector, inclusief een sterke financi-
ele sector, en een goed georganiseerde 
landbouw. Het is een stabiele democra-
tie. Zuid-Afrika kan ook dienen als 
springplank naar de regio. 

Wat de relatie bijzonder maakt is dat 
er zo’n 60.000 Nederlanders in Zuid-
Afrika wonen: sommige families wonen 
er al generaties, anderen zijn recenter 
gekomen. Door de historische band 
met Zuid-Afrika is er veel gedeeld erf-
goed. Denk dan aan de verwantschap 
tussen het Nederlands en het 
Afrikaans. Maar er is bijvoorbeeld ook 
veel Nederlandse architectuur te vin-
den in Pretoria. Dat willen we aan een 
breed en jong publiek laten zien door 
een app en een website te laten maken, 
als onderdeel van het ‘cool capital’ ini-
tiatief om het centrum van de stad van 
nieuw leven te voorzien.

Voor de Zuid-Afrikanen is de Neder-
landse bijdrage aan de anti-apartheids-
strijd heel belangrijk. Samen met de 

Zuid-Afrikaanse ambassade (gevestigd 
aan de Wassenaarseweg) ontwikkelen 
we een reizende tentoonstelling die dat 
in beeld moet brengen aan de hand van 
Nederlands fotomateriaal. Dit jaar is dat 
speciaal actueel: op 27 april viert Zuid-
Afrika dat het 20 jaar democratie heeft.

We behartigen de belangen van 
Nederland en Nederlanders op allerlei 
manieren. Door kansen te signaleren, 
door Nederlandse belangen bij de 
overheid te bepleiten, door allerlei or-
ganisaties en mensen bij elkaar te 
brengen. Soms ook door Nederlanders 
in nood consulaire bijstand te geven. 
Diplomatie is stimulerend werk. Maar 
het gaat niet vanzelf. Veel Zuid-
Afrikanen hebben meer belangstelling 
voor opkomende machten als China, 
India en Brazilië en voor andere 
Afrikaanse landen, dan voor ons. We 
moeten dus concurreren en innoveren 
en zoeken naar niches waar we ver-
schil maken. Dat maakt het werken 
hier spannend. We brengen bij voor-
beeld Den Haag als ‘stad van vrede en 
recht’ onder de aandacht door een 

Zuid-Afrikaanse rechter bij het 
Permanent Hof van Arbitrage lezingen 
te laten geven in Zuid-Afrika. Door slim 
gebruik van sociale media kreeg dat 
een enorme weerklank.

Veruit het meest indrukwekkende mo-
ment in ons verblijf is het afscheid van 
Nelson Mandela geweest: wereldlei-
der; inspiratiebron; icoon van een tijd-
perk. Wat frappeert zijn niet de grote 
woorden over zijn betekenis, maar 
juist zijn betekenis op het persoonlijke 
vlak. Mandela heeft miljoenen bevrijd – 
ook de vroegere onderdrukkers – en 
had daarmee voor vrijwel iedereen een 
persoonlijke betekenis.

Met sommige vriendjes en vriendinne-
tjes van toen heb ik contact via 
Facebook of LinkedIn (anders was dit 
stukje er ook niet gekomen). Wat dat 
betreft is de tijd enorm veranderd: 
toen ik vijftien jaar geleden in Zambia 
woonde moest ik in de weekenden een 
minuut of twintig rijden om te kunnen 
bellen: door de regenval en diefstal van 
koperlijnen deed de telefoon thuis het 
meestal niet. Nu zijn familie en vrien-
den veel dichterbij. Andersom kan ie-
dereen ons nu ook veel beter volgen: 
https://nl-nl.facebook.com/
NetherlandsEmbassySA

‘the true size of Africa’

Robert Jan, zijn vrouw Marieke van Walsem, Hein 

en Annabelle in 2013 in Pilanesberg, Zuid Afrika 
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International corner
Julie Spoor invites you to explore The Hague
As I write this article, the sun is shining brightly through my windows. 
Must mean that spring is in the air. And if spring is in the air, it means 
that tourists will be flocking to The Netherlands. It will also indicate 
for many expats and probably local residents as well, that they will be 
gearing themselves up for foreign houseguests. It therefore seemed an 
appropriate time to write about the Dutch VVV – or Vereniging voor 
Vreemdenverkeer – simply the Dutch Tourist Office.  

What better way than to interview 
Benoordenhout resident, Julie Spoor, 
who has been working the last five 
years as a senior officer for tourist  
information and for the Hague 
Convention and Visitors Bureau. Julie 
has been living here since 2005, after 
returning from an 8-year expat  
experience in Singapore (twice) and 
Melbourne. Before that she had  
worked at the VVV in Amsterdam and 
flown with KLM for 11 years. She could 
not have been a better source of infor-
mation about Den Haag – I might have 
lived in the neighborhood for 20 years, 
but I learned so many new interesting 
things about the city.  

VVV The Hague
The VVV office of The Hague is located 
on the ground floor of the Main Public 
Library (Spui 68).  The VVV falls under 
the umbrella of Den Haag Marketing, 
which is subsidized by the Municipality 
of The Hague. Other departments of 
Den Haag Marketing are Top Sport, 
Marketing and the Convention Bureau.    
The VVV-office is open daily including 
an evening opening on Tuesdays. For 
opening hours and information, call 
0900 - 340 35 05 or visit the website:  
www.denhaag.com to find out all the 
possibilities that are there. But be sure 
also to make a visit to the office and to 
its shop, as I did recently, as it is an un-
believable starting place for brochures 
and souvenirs.

What does VVV offer?
Available for the tourist and resident
Tourist info Brochures (in several 
languages) for all the beautiful 
Museums of The Hague, General 

Information about the City,  Walking 
Tours, Do-it-yourself tours, Bike Tours, 
as well as of course, maps, maps and 
more maps! They also sell National Gift 
Vouchers, Diner Cheques, The Theater 
Podium Card and Public Transport Day 
Tickets and OV Chip Cards. 
Uitburo is a Ticket Shop for theater 

productions, festivals, as well one-time 
events, such as Museum Night and 
Prinsjedag tickets. There is also a pre-
sale of tickets, most times discounted, 
for Madurodam, the Gemeente Museum, 
Panorama Mesdag and Escher Museum 
and the many other attractions in The 
Hague area. Additionally, they sell the 
Uitpas for discounts on theater tickets.
Shop Souvenir products (some proudly  
made by Hague residents and some 
with the familiar Hague symbol of the 
stork); all varieties of T-shirts; ADO 
football club merchandise, books in 
English on Dutch history, cooking and 
shopping and of course Haagse Hopjes 
candy. What also caught my eye during 
my visit to the shop was a book on 
Hague Trees and another on South 
Holland Country Estates, as well as 
many Delft Blue products and two 
sorts of board games featuring The 
Hague. It’s a great gift shop.

Julie Spoor

VVV-0ffice The Hague, foto’s Julie Spoor

1401717_Benoordenhout 2014-2.indd   20 01-04-14   18:39



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201421

Haagse hopjes
I wrote an article for the August 2012 
Wijkblad about Haagse Hopjes, after 
having read in the paper that it no lon-
ger was going to be produced in the 
Netherlands. I am now happy to report 
that Julie informed me that the bakery, 
Hessing located a.o. on the There sia-
straat, is going to start producing them. 
This bakery is also the home of the fa-
mous Haagse Kakker – a flat type of 
bread, richly filled with brown sugar, 
raisins and ‘secret  spices’. Great for 
yourself or to give as a gift.

VVV information booths
Besides this main office, the VVV ope-
rates several ‘Informatiepunten’ – 
small, satellite offices in the 
Museumshop on Lange Voorhout, City 
Mondial on the Wagenstraat, de Vulpen 
on Frederick Hendricklaan, the AKO 
Book Shop in Scheveningen and the 
Atlantic Hotel in Kijkduin.  At these lo-
cations, one can get much of the same 
information and souvenirs, but of 
course on a limited basis. For opening 
hours on all locations, check the web-
site:  http://www.denhaag.nl/home/
bezoekers/to/VVV-Informatiepunten-
0900-3403505-vvvdenhaag.com.htm.  

Excursions and tours
And last but not least – the excursions 
and tours the VVV organizes. Some of 
the unusual ones conducted in English 
are ‘Horrific Hofkwartier – Court Area’, 

which divulges all the mysteries sur-
rounding the (sometimes gruesome) 
history of The Hague, The Hague by 
Bike, or a City Tour by a Thai Tuk Tuk, 
G-cab, or a Royal Carriage – Take your 
pick! One can even tour the football 
team ADO’s new Kyocara stadium or 
experience Dutch Craft Beer in a 17th 
Century canal house.  

For the Dutch speaking there are se-
veral walking tours in various aras of 
the city, as well as one especially for 
children.  There are also two boat 
tours, that leave on the Bierkade – one 
going around the city and the second to 
Scheveningen along the Koning-
innegracht to Westbroekpark.  And if 
you want to get up real early in the 
morning there is even a tour of the Fish 

Concerts at APCH 
Three Afternoon Tea Concerts
The Music ministry of the American 
Protestant Church presents three 
Afternoon Tea Concerts: Saturday 
April 26, May 10 and June 14. 

‘The death and the Living’
Saturday April 26 a vocal ensemble 
with around 8 professional singers will 
perform the Requiem by Faure. The sin-
ging will be alternated by piano solo’s 
from Lennart Morée. The theme of this 
concert ‘The death and the living’ fits in 
with liberation day. 

The diary of Anne Frank 
Saturday May 10 Michal Bitan, so-
prano and pianist Jeroen Sarphati 
will feature in a  beautiful small 
opera by Grigory Frid based on the 
diary of Anne Frank. The piece for so-
prano and piano is made of 21 very 
short scenes.

Wide range
Saturday June 14 the APCH Choir and 
its soloists will perform a selection of 
songs from Bach to English Church 
music to Negro spirituals.

The American Protestant Church, 
Esther de Boer-van Rijklaan 20, Den 
Haag. 

The doors for the ATC open at 
3.30PM, before the concert tea and 
coffee will be served. The concerts 
will start at 4.00 PM. There is no en-
trance fee. There will be a free will 
offering.

For information contact  John Bakker, 
musicdirector@apch.nl

Auction in Scheveningen – starting at 
6.30 a.m.!

International website
In closing I would like to refer eve-
ryone once again to the website:  
http://www.denhaag.com. This web-
site is in 10 different languages and has 
information for both the resident of 
The Hague and the visitor. One can also 
subscribe via this webpage for an 
English bi-weekly newsletter.

Thank you, Julie Spoor, for providing 
all this information to me. Makes me – 
now that Spring has come – want to go 
out and explore my adopted hometown 
and I hope the reader as well! 

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

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
jaar. Wij zijn in staat werkzaamheden 
vakkundig in een korte tijd uit te voeren. Onze 
opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coöperaties en de 
zakelijke markt.

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 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

Ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met zorg op maat, inclusief 
kortdurende zorg na ziekenhuis opname. Psychogeriatrische en somatische 
verpleegplaatsen in kleinschalige woonunits (twee units kosjer). Een gezellig 
restaurant en zonnige tuin. Winkels en terrasjes op loopafstand. 

Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 
Den Haag met ruime appartementen en verpleegunits.

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

VOOR MEER INFORMATIE: 070-3143800 OF DE WEBSITE: WWW.JBC-VISSERHUIS.NL

Levensbestendig en verzorgd wonen

Nu ook parkeerplaatsen te huur in 
onze ondergrondse parkeergarage.

Binnenkort 8 extra verpleegplaatsen in een zesde kleinschalige woon groep voor 
ouderen met somatische en/of psychogeriatrische zorgbehoefte en ook een 
zwembad annex � tness!
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Visit to the Clingendael Park on Saturday 14th of June 
Every resident in our area, Dutch nati-
onal or Expat, must once have made a 
stroll through the magnificent park of 
Clingendael and may even have visited 
the Japanese garden inside. Not many 
however are aware of the rich history 
that is connected to this beautiful 
green spot. Come and walk with our 
guide Marja van Loopik and discover 
the ‘snake wall’, the Japanese tea pavi-
lion, the burial place of  Lady Daisy's 
dogs, the ‘tree of gnomes’, the Dutch 
garden and many other features in this 
lovely park. After the walk there will be 
an opportunity to stop for a drink at 
the tea house in the park.

Meeting point: Saturday, June 14th, 
main entrance gate on Wassenaarseweg 7

Time: 14.00 (the walk will last ap-
proximately 1.30 hrs)
Cost: Euro 7.50 

For more information contact Marja 
van Loopik, vanloopik@casema.nl or 
070 - 324 21 31

Junior First Lego League competition
Team(s) Benoordenhout?

My name is Dalia, I turn 6 years old 
very soon, and I am looking for kids in 
my area to make a team for the next 
Junior First Lego League competition. 
You never heard of this competition? 
Well, Junior First Lego League (http://
juniorfirstlegoleague.nl/) is a super 
Lego & Science program for kids 
between 6-9 year old which stimulates 
scientific curiosity, creativity and de-
sire for kids to learn about and im-
prove the world we live in. The next 
Challenge is called ‘DISASTER 
BLASTER’ and it's about natural disas-
ters like snow storms or rain fires... In 
practice, the team meets once a week 
for 1-2 hours during about 8 weeks, for 
example after school. The goal is to 
build a great Lego model (40cm*40cm) 

which will show three phases of a par-
ticular natural disaster, so before, 
during, and after. Kids have to imagine 
themselves how to deal with the situa-
tion at each phase. The model should 
have at least one moving element. We 
also have to do a big poster. The project 
is coached by an adult who is here not 
tell us what's right or wrong but to 
help us imagine our own solutions. 
Then we will be invited to show our 
work at a big Lego Expo in the region 
where all teams gather for a super Lego 
& Science event. Every team member 
will go back with a cool medal and 
great memories. If you want to join the 
team, or if you want to donate some 
LEGO for the project, contact my daddy 
at yanivsabbah@hotmail.com.

Soapbox 
Derby

Calling all children between 
the ages of 7 and 13 !

The Benoordenhout Soapbox 
Derby will be held this year on

Sunday, June 22 at 14.00
For details and info contact 

Ronald Sanders at 
info@elephantandcastle.nl

or sign up on the 
Benoordenhout website: 

www.wijkvereniging- 
benoordenhout.nl

Participate or come out and 
watch!

Japanse tuin, foto Marja van Loopik
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Er kan een moment komen 

dat u thuis hulp of zorg 

nodig heeft voor u zelf of 

een dierbare. Het is dan 

prettig dat u een organisatie 

treft die deze zorg levert 

volgens uw wensen. Evita 

biedt zorg die bij u past. Een 

vertrouwde medewerker 

op vaste tijden en dagen. Het zorgaanbod van Evita bestaat uit 

huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, begeleiding, 

verpleging en zorg in de laatste levensfase. Afhankelijk van de 

zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.

Evita Zorg T 070 - 314 16 00

Van Alkemadelaan 315 info@evitazorg.nl

2597 AJ  Den Haag www.evitazorg.nl

Thuiszorg die bij u past

Uitleenpunt

* Nieuwbouw
* Verbouwingen 
* Onderhoudswerken
* Interieurwerk
* Keukens & kasten
* Badkamers

Hangarweg12
2241 TZ Wassenaar
www.aannemersbedrijf-schroder.nl

TIMMER-EN AANNEMERSBEDRIJF

Tel.070-511 59 97 
Fax.070-517 68 65

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  
070 – 327 99 71 / 06 - 23 26 32 
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Theresiastraat 142 - Den Haag - T. 070 - 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl

Een compleet ontbijt  met
verse jus en koffie voor € 6,95

Voor alleen een kop  Illy koffie
of een complete lunch met o.a. huisgemaakte tonijnsalade,

filet americain en de bekende
huisgemaakte Engelhard hamburger.

Wij bezorgen 7 dagen per week uw broodjes en salade's. 
Ook zondag's geopend. (erbij)                                             

 15 smaken verse thee.                                                         
 Elke dag nieuwe kranten en leesbladen.
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Hoe het is gekomen
Het begon allemaal in Utrecht, waar 
Hedwig zowel theaterwetenschappen 
als kunstbeleid en management stu-
deerde. In haar eerste baan was ze 
onder meer verantwoordelijk voor de 
verkoop en publiciteit van de produc-
ties van een theatergezelschap in Delft. 
Daarna terug naar Utrecht voor haar 
tweede baan, bij de Vereniging van 
Schouwburgen en Concertgebouw-
directies (’VSCD’). Deze functie had een 
meer beleidsmatig karakter. Vervolgens 
stond Hedwig aan de wieg van Avro 
Theater. ‘Dat vond ik erg leuk, we ont-
wikkelden programma’s zoals 
Koefnoen en Opium TV, er was een 
sterke dynamiek.’ Toen vanwege eco-
nomische redenen Avro Theater moest 
worden ontmanteld werd Hedwig be-
noemd tot theaterdirecteur in Weert. 
‘Na een aantal jaren werd ik benaderd 
door Oscar Wibaut (artistiek directeur 
van de KS) met de vraag of ik naar de 
Koninklijke Schouwburg wilde komen.’

Feest!
Op 30 april 2014 bestaat de Koninklijke 
Schouwburg 210 jaar. Reden voor 
een feestje. Op die datum speelt het 
Nationale Toneel (NT), het huisgezel-
schap van de Koninklijke Schouwburg, 
De Prooi. Overdag zijn er rondleidin-
gen in het gebouw iedereen is de hele 
dag welkom.’ Het gebouw zelf blijft 
haar bekoren ‘de KS is een heel bijzon-
der theater en is uniek in Nederland. 
Het is gebouwd volgens de regels van 
de gulden snede. Artiesten vinden het 
inspirerend om op ons unieke toneel te 
staan.’

Programmatie ‘14/’15
Reguliere voorstellingen (zoals toneel, 
cabaret, opera’s en jeugdtoneel) boe-
ken we soms anderhalf jaar van tevo-
ren. Het NT is het eerste gezelschap dat 
ingepland wordt. Daarnaast zijn er ook 
terugkerende festivals zoals bijvoor-

beeld het Crossing Border Festival en 
Festival de Betovering. Deze agenda 
wordt tegenwoordig steeds flexibeler 
aangevuld met bijzondere programme-
ring, zoals 200 jaar grondwet en de 
‘Theater na de Dam’ voorstelling op 4 
mei. Er zijn per theaterseizoen gemid-
deld 300 voorstellingen (www.ks.nl). 
Naast het bovengenoemde aanbod zijn 
er ook boekbesprekingen, particuliere 
verhuringen voor bijvoorbeeld een 
congres, verjaardag of een diner en er 
worden in de KS ook prijzen uitgereikt, 
zoals op 27 maart jl de uitreiking van 
De Tegel, de journalistieke jaarprijs.

Toegankelijkheid Schouwburg
‘De Schouwburg vervult een maat-
schappelijke functie. Eigenlijk zou 
ieder schoolgaand kind minstens vier 
keer in de schouwburg geweest moe-
ten zijn. Onze peutervoorstellingen 
op zondag ochtend zijn een groot suc-
ces! Voorts is er een vast ritme van 

matinee voorstellingen, nu al regel-
matig met de Zondag in Den Haag 
met Paul van Vliet, zodat de mogelijk-
heid bestaat ook overdag voor kwali-
tatief hoogwaardige producties naar 
de Schouwburg te komen. Als moge-
lijke oplossing voor oudere bewoners 
uit het Benoordenhout om gemakkelij-
ker naar de KS te kunnen komen wijst 
Hedwig op het bestaan van de Stichting 
Vier het Leven (www.4hetleven.nl). 
Deze stichting verzorgt vervoer en be-
geleiding van huisdeur tot theaterdeur 
en terug voor ouderen die liever niet 
alleen naar een voorstelling gaan. 

Het Benoordenhout
Opgegroeid in Roermond, via 
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht 
terug naar het zuiden, en nu sinds drie 
jaar in het Benoordenhout. ‘Wat ik leuk 
vind in de wijk? Ik geniet van het 
groen, het geluid van de zeemeeuwen, 
van de uil in de Paschaliskerk, de nabij-
heid van strand en bos, waar ik regel-
matig hardloop. Gouden letters van de 
Albert Heijn in de Weissenbruchstraat 
moeten blijven en ook de EHBO bij 
Bronovo; mijn zoon is frequent bezoe-
ker van die afdeling. En bakkerij Vos, 
die al om zeven uur ‘s ochtends open is. 
Wij eten iedere dag warm, vers brood. 
Daar gaat niets boven. Of ik iets wil 
veranderen of toevoegen aan de wijk? 
Nee, ik mis hier eigenlijk niets.’

Sophie Statema

Persoonlijke top 5 van Hedwig
•   Binnen de serie ‘klassiekers’ As you like it van het Nationale Toneel in regie 

van Theu Boermans
•   Binnen de serie ‘specials’ Shakespeare by heart met Gijs Scholten van 

Aschat en Pierre Bokma
•  Polleke (9+), de eerste Grote Zaal productie van NTJong
•  Concert: The Golden Earing
•   Daar werd wat groots verricht, de reprise van dit prachtige verhaal van 

Diederik van Vleuten

Bewoner in de schijnwerpers
Hedwig Verhoeven
Ditmaal betreft het een buurtbewoner die niet onbekend is met 
schijnwerpers. Hedwig Verhoeven, zakelijk directeur van de 
Koninklijke Schouwburg vertelt. 

Hedwig Verhoeven
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Wie weet waar?
In onze wijk zijn mooie gebouwen, parken en pleintjes te vinden, met kleine, 
soms onopvallende of verborgen details, die onze wijk extra mooi maken. 
Maar niet alleen vanaf de straat vinden we de mooie voorbeelden zoals het 
vorige keer getoonde reliëf uit 1948 met Javaans tafereel van beeldhouwster 
Gra Rueb op de Javabrug. Voor deze editie maakte ik samen met Chris 
Schram, oprichter van de stichting Willemsvaart, een bijzondere tocht over 
het water in het Benoordenhout.
 

5 jaar Willemsvaart
Foto 1. Op 30 april 2009 is de Willemsvaart 
begonnen met boottochten op de 
Koninginnegracht. Dit jaar viert de stich-
ting dus haar 5e verjaardag. De naam 
van de Willemsvaart verwijst naar de 
gracht waar het allemaal begon. De 
Koninginnegracht is namelijk gegraven 
in opdracht van Koning Willem I om 
een waterverbinding te maken tussen 
Den Haag en Scheveningen. Inmiddels 
is het vaargebied uitgebreid met 
vele andere tochten in het centrum, 
Scheveningen (Verversingskanaal) én 
het Benoor denhout.  In 2013 organi-
seerden het Louis Couperus Museum 
en de Willemsvaart de rondvaart 'De 
Wereld van Couperus anno Nu', die 
leidde door de Koninginnegracht, de 
afzandingsvaart door Benoordenhout 
(Wasse naarse weg en Neuhuyskade) 
en de grachten van de binnenstad. Die 
vaart wordt ook in 2014 weer aange-
boden. Op de foto zien we de kastan-
jes uit 1948 aan de Koninginnegracht. 
Deze zijn mede dankzij protesten van 
de Willemsvaart behouden van kap. 
De jongere bomen uit 1978 die vóór de 
Javabrug stonden, zijn dit jaar gerooid 
omdat de ruimte tussen de (nieuwe) 
trambaan en de kade te smal werd 
voor de volwassen bomen. Inmiddels 
is gestart met het planten van kleinere 
bomen ter vervanging.
 
De dierentuinbrug
Foto 2. We beginnen onze tocht bij de 
dam ter plaatste van de Mauritskade. 
Medio dit jaar zal gestart worden met 
de vervanging van de dam door een 
brug waardoor de boten ook hier weer 
onder door kunnen varen. Bij de die-
rentuinbrug, ter hoogte van het einde 
van de Benoordenhoutseweg, zien we 

direct een mooi voorbeeld van een de-
tail dat we vanaf de straat vaak over 
het hoofd zien. Onder de beeldhouw-
werken, wederom van Gra Rueb, zien 
we in het brons bijpassende versjes. Bij 
de twee hanen op de foto hoort bij-
voorbeeld de tekst ‘Die heden wint 

waant zich een held, maar morgen 
wordt hij zelf geveld.’ De versjes zijn af-
komstig van Ben van Eijsselsteijn. Hij 
maakte samen met Gra Rueb voor deze 
brug in totaal twaalf spreuken passend 
bij het reliëf. 
 

1. Kastanjes aan de Koninginnegracht

2. De dierentuinbrug
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Jungletocht
Foto 3. De Willemsvaart vaart met twee 
grotere schepen die beide geschikt zijn 
voor 25 passagiers, en twee kleinere 
boten voor twaalf en zes passagiers. De 
Willemsvaart draait, naast Chris, op 
andere vrijwilligers, die veelal scholier 
of pensionado zijn. De gidsen hebben 
kennis over verschillende onderwer-
pen: historie, architectuur, flora en 
fauna, monarchie, bekende inwoners 
etc. Afhankelijk van de interesse van de 
klanten kiezen zij een onderwerp en de 
route. De ‘jungle’ langs de Wasse-
naarseweg is een aanrader voor een 
tocht door onze wijk.
 
Benoordenhoutse fauna
Foto 4. In en om het water vinden we 
ook de dieren van het Benoordenhout. 
Zo vertelt Chris over de ‘muil-gans’ 

Atlantic wall. Het onderwerp van dit 
jaar was 'Aanval en Verdediging' en dat 
leek de Willemsvaart een mooi moment 
om dit vergeten onderdeel van de ver-
dedigingswerken uit 1943 onder de 
aandacht te brengen. Het is niet zicht-
baar vanaf de weg, want dit belangrijke 
onderdeel bevindt zich onder het hart 
van de kruising Wassenaarseweg-
Koningskade. En als de geallieerden 
niet via het zuiden waren gekomen 
maar vanaf het Scheveningsestrand had 
deze brug een belangrijk onderdeel 
kunnen vormen in onze geschiedenis.  
 
Weet u het?
Foto 6. Duidelijk zichtbaar vanuit het 
water, maar ook vanaf de weg kijken 
deze twee beelden gezamenlijk uit over 
de wijk. Waarschijnlijk is bij iedereen 
bekend waar. Maar weet u ook waarom 
en dankzij wie?
 
Inge Kneppelhout-Reijnen
 
Foto’s van Inge Kneppelhout-Reijnen. 
Sommige foto’s zijn gemaakt tijdens 
een eerdere vaart met de Willemsvaart.

(een kind van een Canadese gans en 
een Europese gans) die hij heeft zien 
opgroeien aan de Neuhuyskade. 
Vanwege zijn afwijkende uiterlijk ver-
stoten van broer en zus blijft hij altijd 
op gepaste afstand, maar toch bij hen 
in de buurt. Ditmaal zien we hem aan 
de overkant van het water, heimelijk 
zijn familie volgen aan de andere zijde. 
En onder de vele bruggen vinden we 
telkens de egeltjesbruggetjes. Overdag 
veelvuldig gebruikt door muizen, maar 
’s nachts loopt de weer toenemende 
populatie egeltjes over de bruggen.
 
Atlantic wall
Foto 5. Op de ‘dag van de Haagse 
Geschiedenis’, 29 maart jl., onthulde de 
Willemsvaart een vergeten deel van de 

4. Eén van de egeltjesbruggen in het Benoordenhout 3. Jungletocht

Heeft u ook mooie, 
oude foto’s van  
onze wijk in uw 

 privé-archief (met of 
zonder verhaal), laat 

het ons weten via

wieweetwaar@wvbn.nl 

5. De  Wassenaarseweg met zicht op het verborgen deel van de Atlantic wall

6. Wie weet waar?
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

e-mail info@kimmel.nl
internet www.kimmel.nl

algemeen +31 (0)70 3 249 249
fax +31 (0)70 324 40 02

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307

Automobielbedrijf Biezeman
Zwolsestraat 263, Scheveningen
[het verlengde van de Van Alkemadelaan]
Tel. 070 - 351 25 13 | www.biezeman.nl

Automobielbedrijf Biezeman
      Al 87 jaar een begrip in de regio

S E R V I C E
ONDERHOUD
REPARATIE
APK incl. wintercheck

VOOR

ALLE
MERKEN
ook voor uw leaseauto!

AUTOMOBIELBEDRIJFBIEZEMANSINDS 1926
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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN
Na de overvloed aan boeken van schrijvers uit het Benoordenhout heb ik ditmaal het 
onderwerp ‘Reizen’ aangepakt. Toevalligerwijze ook het thema van de Boekenweek 
2014. Bij Couvée trof ik allerlei boeken die met reizen te maken hebben. Van auteurs 
die boeken schrijven over actuele onderwerpen. Of reizen die al lang geleden gemaakt 
zijn. Fotoboeken van verre reizen en de reis van Nederlands goud tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Album van de Indische poëzie
Peter van Zonneveld en Bert Paasman, 
2014

Een bloemlezing 
van gedichten, 
liedjes en cabaret-
teksten, allemaal 
over Nederlands-
Indië. Vier eeuwen 
lang zijn er tussen 

Noordwest-Europa en Zuidoost-Azië 
betrekkingen geweest die hun sporen 
hebben nagelaten. In dit boek komen 
bijna alle bekende Nederlandse dich-
ters aan het woord die iets hebben ge-
schreven over Indië. U leest gedichten 
van Willem Bilderdijk, Leo Vroman, 
Multatuli, Adriaan van Dis, Marion 
Bloem, Maria Dermoût, Wieteke van 
Dort, Lucebert, Willem Wilmink en vele 
anderen. Bij het boek is een CD ingeslo-
ten waarop Willem Nijholt een selectie 
van gedichten voordraagt.

Rubinstein, ISBN 9789047613817. € 27,95

Diplomaat van de tsaar
Angela Dekker, 2013

Toen in oktober 1917 in 
Rusland de revolutie 
uitbrak kreeg de 
Russische gezant in Den 
Haag een zenuwinzin-
king en de eerste secre-
taris vertrok naar 
Washington om de Amerikanen tegen 
de Bolsjewieken te mobiliseren. 
Tweede secretaris Paul Poustouchkine 
moest het fort houden voor de aanwe-
zige Russen die in één klap stateloos 
waren geworden. De schrijfster ging op 
zoek naar nazaten van de Russische 
emigré gemeenschap. Zo trouwde sol-

daat Dudewski met een Scheveningse 
koffiejuffrouw, de kamerheer van de 
tsaar begon een Russische tearoom. 

Atlas Contact, ISBN 9789045024998. € 19,95

Van Bakoe tot Batoemi, een gids 
voor de Kaukasus
Jelle Brandt Corstius

Voor het eerst staan alle reisverhalen 
van reisjournalist Jelle Brandt Corstius 
over de Kaukasus in één boek. Het 
boek verscheen naar aanleiding van de 
Olympische Winterspelen die in febru-
ari in Sotsji plaatsvonden. Jelle Brandt 

Corstius is onze gids in 
dit wonderlijke gebied. 
Kees Fens over Brandt 
Corstius: “De minst 
saaie Nederlandse reis-
schrijver”. Hij geeft ons 
met zijn humor mooie 
inzichten in het leven 
in landen die op de 

kaart maar kleine stipjes zijn. Kijk eens 
op zijn webstie: www.jellebc.nl. 
Hilarisch te noemen, vooral de bij-
gaande filmpjes.

Prometheus, ISBN 9789044625707.  € 15,--

Nomad
Jeroen Toirkens met een essay van Jelle 
Brandt Corstius

Terwijl ik over Jelle Brandt Corstius 
schreef bedacht ik mij dat ik een paar 
jaar geleden een lezing heb gehoord 
van de fotograaf Jeroen Toirkens. 
Samen met Brandt Corstius maakte hij 
een reis naar de nomadenvolkeren in 
het hoge noorden van Rusland. 
Verhalen over sneeuwscooters die 

bijna zonken in de 
smeltende wateren, 
flessen wodka als 
cadeau voor de 
plaatselijke bevol-
king. Jeroen is een 
aanstekelijke vertel-
ler, de lezing kon mij 
niet lang genoeg 
duren. Zijn boek “Nomad”, met een 
essay van Brandt Corstius, laat de 
rauwe werkelijkheid van de laatste le-
vende nomaden op het noordelijke 
halfrond zien. Prachtig boek, mooie 
website: jeroentoirkens.com. 

Lannoo, 2011, ISBN 9789020995985. € 39,99 

Fout goud, de grootste goudroof uit 
de Nederlandse geschiedenis
Roel Janssen

Het boek is gebaseerd op het feit dat bij 
de Zwitserse banken nog 61.000 kilo 
Nederlands oorlogsgoud ligt dat nooit 
is teruggegeven. De hoofdpersoon, 
Elmer van der Breggen, erft vijftien 
gouden munten. Door deze erfenis en 
het nodige speurwerk ontdekt Elmer 
hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog 
goud verdween uit Amsterdam, op 
transport werd gezet naar Duitsland en 

daarna naar Zwitserland 
werd gebracht. Het 
foute goud is het door 
nazi-Duitsland geconfis-
queerde goud van de 
Nederlandsche Bank en 
alle ingeleverde gouden 
tientjes van de 
Nederlandse bevolking. 

Cargo, 2014, ISBN 9789023485872. € 19,90

Willemien de Vlieger-Moll
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Wij informeren u graag persoonlijk 
over onze totale dienstverlening.

Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag   
T 070-350 23 04  E info@bvl.nl   

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

Burger Van Leeuwen is al meer dan 40 jaar een begrip in Groot Den Haag en  
Benoordenhout bij taxaties, beheer, aan-/verkoop en verhuur van woningen. U weet 
zich verzekerd van een professionele, klantgerichte en deskundige begeleiding.

DE MAKELAAR DIE:  
EEN HOGERE VERKOOP-/VERHUURPRIJS BEHAALT,  

UW WONING SNELLER VERKOOPT/VERHUURT,  
U HELPT BIJ DE SCHERPSTE AANKOOPPRIJS.

Ons team beschikt over jarenlange ervaring en een gedegen kennis van de 
lokale en regionale markt. De medewerkers van Burger Van Leeuwen gaan altijd 
slagvaardig te werk en nemen u alle bijkomende zaken rond aan-/verkoop en 
verhuur uit handen.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u uit 

te nodigen voor haar jaarlijkse bijeenkomst in Nunspeet

Zaterdag 3 mei. U bent welkom vanaf  16:00 Iedereen is welkom !

Groenelaantje 20 | 8072 DD Nunspeet | www.islamnu.nl

Open dagen in de Mobarak Moskee.
Zondag 27 april 16:00-18:00
Zondag 8 juni 16:00-18:00
Koffie staat klaar!

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | T: 070-3245902 

F: 070-3242881 | E: info@mobarak-moskee.nl | www.mobarak-moskee.nl

Iedereen is welkom !

BRIGHTEYES-KIDS counseling-en-coaching

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

                   Harriet Poolman
geregistreerd kindercoach-tekentherapeut
                    ABvC 117209
                tel: 06-21218249
            harpoolman@gmail.com

Pesten, verhuizing, slaapproblemen, concentratie stoornissen 
kunnen de oorzaak zijn dat uw kind tijdelijk niet goed in zijn vel zit.
Door positieve begeleiding en coaching kan uw kind weer in 
zijn eigen kracht komen en het eigen helend vermogen 
leren herkennen, versterken en gebruiken.

 Johannes Bildersstraat 19
2596 EE Den Haag
 telefoon 070 324 46 12
 www.handevrijer.nl
hubertsdevrijer@xs4all.nl

benoordenhout

schoonheidsspecialiste

han de vrijer
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Agenda Willem Rooyaardsplein
 april 2014  Feestelijke heropening opgeknapte plein!
 18 en 19 april  Paashaas met een leger aan (chocolade) hazen
 26 april  Koningsdag! Van 09.00 tot 12.00 uur een kindervrijmarkt
 10 mei  Moederdag. Twee lakeien verwennen moeders met bonbons
 24 mei  Open Atelier Route loopt ook via de kunstmarkt op het plein, 

met speciale thee- en borrelarrangementen
 14 juni Vaderdag. Sjaak poetst vaders schoenen

Drie Afternoon Tea Concerts
De Music Ministry van de American 
Protestant Church organiseert op za-
terdag 26 april, 10 mei en 14 juni drie 
Afternoon Tea Concerten. 

‘The death and the living’
Zaterdag 26 april zal het ‘Golden Circle 
Ensemble’, een vocaal ensemble met 
ongeveer 8 professionele zangers het 
Requiem van Faurée uitvoeren. Het 
wordt een zeer afwisselend pro-
gramma  van zang en pianospel in het 
kader van bevrijdingsdag. Het thema 
voor dit concert is ‘The death and the 
living’. Het koor wordt op piano bege-
leid door Lennart Morée. 

Het dagboek van Anne Frank
Zaterdag 10 mei, zullen de sopraan 
Michal Bitan en de pianist Jeroen 
Sarphati enkele stukken uit de kleine 
opera van Grigory Frid uitvoeren. De 
opera is gebaseerd op het dagboek van 
Anne Frank. Het stuk voor sopraan en 
piano bestaat uit 21 korte scenes.

Breed repertoire
Op zaterdag 14 juni zal het APCH Choir 
met haar vaste solisten een zeer afwis-
selend programma ten gehore brengen. 
Het repertoire van het koor is Engels-
talig: Van Bach tot negro-spirituals, ver-
mengd met Engelse kerkmuziek. 

The American Protestant Church, 
Esther de Boer-van Rijklaan 20, 
Den Haag
Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur De 
Afternoon Tea Concerten beginnen om 
16.00 uur. Toegang is vrij, een vrijwil-
lige donatie is welkom.

Voor meer informatie neem con-
tact op met John Bakker (Director of 
Traditional music) musicdirector@
apch.nl

Golf mee op Duinzicht voor het goede doel!
Benefiet Pro-Am op Duinzicht
Golf Duinzicht, gelegen achter HLTC De 
Aeronauten en hockeyclub HDM stelt 
in 2014 voor de vijfde keer de baan be-
schikbaar voor een Benefiet Pro-Am en 
wel op maandag 2 juni a.s. 

Het goede doel, Dutch Dental Care
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor 
een organisatie in Kenia, namelijk 
Dutch Dental Care (DDC). Deze stich-
ting zendt jaarlijks zes teams uit naar 
Kenia om op scholen belangeloos tand-
heelkundige zorg te verlenen. Een team 

bestaat uit tandartsen, een kaakchi-
rurg, mondhygiënisten, assistenten en 
ondersteuners die allen hun eigen reis- 
en verblijfkosten betalen. Op de door 
DDC bezochte scholen worden de leer-
lingen gecontroleerd en zo nodig be-
handeld. Zij krijgen les in gebitsverzor-
ging en leren goed te poetsen. De 
ervaring leert dat dit preventieve pro-
gramma zeer succesvol is. Van deze 
gratis hulpverlening kunnen omwo-
nenden eveneens gebruik maken. DDC 
heeft twee klinieken waar COHO’s 
(Comunity Oral Health Officers) wer-

ken. Dit zijn Keniaanse mannen of 
vrouwen die een basisopleiding tand-
verzorging hebben gevolgd. Zij zijn be-
voegd eenvoudige tandheelkundige 
hulp te verlenen. DDC is afhankelijk 
van giften en donaties voor aanschaf en 
onderhoud van materialen en appara-
tuur. Meer informatie over DDC vindt u 
op www.dutchdentalcare.nl. 

Doe mee of kom kijken! 
U kunt zich inschrijven als deelnemer 
of toeschouwer voor deze Benefiet 
wedstrijd via www.florishensbroek.nl.

Activiteiten in de wijk
Concerten in de Amerikaanse kerk

1401717_Benoordenhout 2014-2.indd   31 01-04-14   18:39



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201432

12e
ZEEPKISTENRACE
BENOORDENHOUT

 Wie kinderen 7 t/m 13 jaar
 Waar Arendsdorp-Oostduin (bij Florence)
 Info www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
 Borrel Vanaf 16.00 uur voor iedereen, bij Oostduin!

Meld je aan vóór 15 juni 2014 via info@elephantandcastle.nl

ZONDAG 22 JUNI 2014 om 14.00 uur

1401717_Benoordenhout 2014-2.indd   32 01-04-14   18:40



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201433

Benoordenhoutse zeepkistenrace 2014
Op zondag 22 juni 2014, aanvang 14:00 uur in park Arendsdorp-Oostduin op de weg parallel aan 
woonzorgcentrum Florence, Goetlijfstraat 5, vindt de 12e Zeepkistenrace Benoordenhout plaats.

Ben je tussen de 7 en 13 jaar, maak dan 
je eigen zeepkist en doe (weer) mee 
aan deze leuke en spannende zeep- 
kistenrace waarbij het gaat om  
zowel snelheid, behendigheid als 
originali teit.

Jouw team
Je kunt als team meedoen aan deze zeep-
kistenrace. Jouw team bestaat uit mini-
maal twee en maximaal vier deelnemers. 
Je wordt ingedeeld in verschillende leef-
tijdscategorieën (de leeftijd van het oud-
ste kind in het team bepaalt de categorie 
waarin het team meespeelt)

Prijzen
In alle leeftijdscategorieën zijn er leuke 
prijzen te winnen en iedereen gaat met 
iets leuks naar huis!

Jouw zeepkist
Om mee te kunnen doen aan de zeep-
kistenrace heb je een zeepkist nodig. Je 
kunt zelf iets ontwerpen of op internet 
een leuk ontwerp zoeken. LET OP: je 
kar moet wel veilig en stevig zijn voor 
je team én voor het publiek! Houd je 
daarom aan de volgende regels:

•    Maak geen scherpe of uitstekende 
delen aan je zeepkist

•    Zorg dat je niet tussen draaiende on-
derdelen kunt komen

•     De maximale afstand tussen de wie-
len bedraagt 50 cm

•    Maak je zeepkist niet te zwaar (bij 
voorkeur niet zwaarder dan 25 Kg) 
omdat je anders eventueel niet snel 
genoeg kunt remmen

Keurmeester
Alle zeepkisten worden vóór aanvang 
van de race door een keurmeester ge-
controleerd op veiligheid alvorens je 
mee mag doen. 

Inschrijven en Informatie
Je kunt je inschrijven door het in-
schrijfformulier op deze website in te 
vullen en te mailen of te sturen naar:

Familie Sanders
Neuhuyskade 5
2596 XJ Den Haag
info@elephantandcastle.nl 

De inschrijving sluit op 15 juni 2014 
Vol is vol! Schrijf je dus snel in!

Zeepkistenrace 2013
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Tong Dao Tang

Chinese behandelwijzen
Acupunctuur, kruiden en massage
Van Alkemadelaan 309 A 
2597 AJ Den Haag
tel.: 070-7536480 
Mob.: 06-23373374

behandelt o.a: Migraine, Gewrichts- en 
spierpijn, Rugpijn, neus- en bijholten huidproblemen, 

overgewicht en roken

Team Benoordenhout 
Gezondheidscentrum Hubertusduin 
Bronovolaan 3, 2597 AX Den Haag
(070) 306 91 70 
servicebureau@respectzorggroep.nl 
www.respectzorggroep.nl 
 

“Een heel vriendelijk, aardig  
en behulpzaam team. Het zijn  
vrienden en vriendinnen van  
me geworden.” 
Mevr. Doorman (cliënt) 
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Het Gemeentebestuur wil de Reigâh, het Logo, dat nu twintig jaar als herkenbaar symbool van Den Haag is terug te vinden op 
gemeentelijke uitingen van briefpapier tot ,,aswagen”, afschaffen en een nieuw logo, gebaseerd op het wapen met de wapenspreuk 
,,Vrede en Recht”, laten ontwerpen. De door velen niet begrepen* Vlieger moet blijven in de veronderstelling dat hij aanslaat 
en z’n werk doet: de stad bekender maken en toeristen en bedrijven naar Den Haag lokken (! ,  ?). 
 

Als U ook de Reigâh wilt redden  -  en mogelijk de Vlieger wilt afschaffen/vervangen door bv. de zwarte gespiegelde 
Reigâh  - bericht dat dan aan het College van B&W, of aan U bekende (toekomstige) raadsleden. 
 

*)  die ,,-- staat voor vrijheid. De vrijheid die je voelt als je de duinen en de zee opzoekt; de vrijheid van een kind op het strand, de golven; de vrijheid van een vlieger. En ook de 
vrijheid die de inspiratie was voor 'Victory Boogie Woogie', het wereldberoemde werk van Piet Mondriaan dat hij maakte tijdens WO II en dat te bewonderen is in het 
Haags Gemeentemuseum. Vrijheid waaraan Den Haag werkt, als internationale stad van vrede, recht en veiligheid.” 
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A hand in The Hague

Ondernemers: komt uw Engelstalige boodschap 
op de juiste wijze over bij uw internationale 

zakenrelaties? Schakel een ervaren ‘native speaker’ 
in! Deborah Valentine 

www.ahandinthehague.com |06-486 450 87

More2Sell

More2Sell helpt huiseigenaren die 
worstelen met de verkoop van hun woning door 

de juiste presentatie.
Huis te koop? Bel snel met de dames van More2Sell.

06-293 874 54 www.more2sell.nl

Victoria vanuit huis

Wij zijn nu op ons privé adres te bereiken voor  
advies en interieuractiviteiten waaronder repare-

ren en stofferen van stoelen en zitbanken. Ook 
Trollbeads blijven verkrijgbaar! Floris Grijpstraat 7  

- 2596XD  Den Haag  -  tel: 070-324 75 79

Bewindvoerder
Weer de rekeningen vergeten te betalen? Opeens 

een deurwaarder aan de deur?
Overziet u uw financiën niet meer?
Deze bewindvoerder kan u helpen:

mr. catharina stoop
06-391 284 09 e-mail: info@stoopbewind.nl

Geen flow in je werk?

Maak de on-line FlowQtest
en ontdek met talentcoach

waar je flowlekkages zitten.
www.marjonlandheer.nl

Schilderlessen
Olieverf, acrylverf of aquarelleren. Nieuw: work-

shops decoratief schilderen van meubels en acces-
soires.  Al  ruim 10 jaar! in ATELIER 228, 

Weissenbruchstraat 228
 Den Haag,  070-260 03 36, www.atelier228.nl 

Ook groepsuitjes 

More2Live | for a happy and 
liveable interior

06-202 214 18 | 06-293 87 454
www.more2live.nl 

De derde carriere

Bij pensioneren dient een nieuwe levensfase zich 
aan. Wilt u ook een rol blijven spelen in de maat-

schappij? Dan kan www.dederdecarriere.nl u wel-
licht helpen. Anita Kuiken

Restyling van uw interieur?

Stylistes komen bij u thuis voor een advies op maat.
 More2Live | for a happy and liveable interior

 
06-202 214 18 | 06-293 874 54 

www.more2live.nl

Sophie’s Truffels

Heerlijke handgemaakte pure Valrhona chocolade 
truffels volgens 100 jaar oud familierecept. 

Als traktatie bij de koffie, als cadeautje 
of gewoon voor tussendoor! 

www.sophiestruffels.com

Levensverhaal

Uw levensverhaal is uniek. Laat het optekenen, 
voor uzelf en voor de uwen. Voor later. Henriette 

van Wermeskerken, ervaren journalist, 
tekstschrijver 

en biograaf, is u graag van dienst. www.hvws.nl

Een andere kijk op dementie via 
regressietherapie!

Voor informatie mail naar: aventurein@live.nl
 Telefoon: 06-304 095 28

Garageboxen
in Weissenbruchstraat te huur / 

for rent (€177 - €187 p.m.). Garages alleen voor 
particulier gebruik. Ook nog enkele plekken in 

fietsenstalling. 
Info: Atris bv, e-mail: atris_nl@yahoo.com 

of 070-260 00 40.

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl
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Lezers aan het woord
Proefrit 
Een plotseling opkomende trek in een 
broodje kroket drijft mij naar de plaat-
selijke cafetaria. De uitbater, een vrien-
delijke man van middelbare leeftijd, 
praat met de enige klant, een boom-
lange vent met een bruine pet en een 
jas met een visgraatmotief. Als mijn be-
stelling wordt uitgevoerd voegt een 
vadsige kalende veertiger zich bij ons. 
Hij wordt uitbundig begroet door de 
pet en blijkt Freek te heten. Aan een 
riempje voert hij een klein zwart-wit 
gevlekt hondje mee dat met zijn breed 
uitstaande poten lijkt op een opge-
zwollen pad. ‘Twee broodjes kroket, 
twee frikadel om mee te nemen, een 
blikje Fanta voor hier en ’n koud balle-
tje voor de hond’, bestelt Freek routi-
neus. Onze gastheer overhandigt een 
gehaktbal uit de vitrine. Freek werpt 
deze op de vloer. Als uitgehongerd 

stort de hond zich er op. Drie schrok-
ken en de bal is opperdepop. Zijn roze 
tong glijdt langs de lippen van zijn 
stompe bek. Hunkerend kijkt hij om-
hoog naar zijn baas. Als deze zijn blik 
vangt bukt hij, aait het beestje en roept: 
‘Nog een koud balletje.’ Die tweede 
krijgt een minder geestdriftig onthaal. 
Ook in het dierenrijk geldt kennelijk de 
wet van het afnemend grensnut. 

‘Zag je laatst nog in een nieuwe 
Mercedes rijden. Hoe bevalt-ie?’, vraagt 
de man met de visgraat. ‘Die Mercedes? 
Daar maakte ik alleen een proefrit mee. 
Ik heb geen geld voor zo’n auto’ zegt 
Freek. Hij neemt een slok uit zijn blikje. 
Zijn viervoeter kijkt opnieuw vragend 
omhoog, maar een derde balletje blijft 
uit. De kwestie van de Mercedes is voor 
de visgraat niet naar tevredenheid afge-

rond. ‘Als je geen geld hebt, waarom 
maak je dan een proefrit?’, stelt hij kri-
tisch. Een logische vraag vind ik, al heeft 
niemand om mijn mening verzocht. 
Freek neemt nog een teug en gaat er 
eens voor staan. Zijn pad is inmiddels 
gaan liggen. ‘’t Liep af met mijn moeder. 
Die was in de tachtig en zat zich in het 
bejaardencentrum zorgen te maken. 
Dat ik geen vaste baan heb, geen vrouw, 
veel in de kroeg zit en dat soort dingen. 
Nu rijdt een maat van mij op een taxi, 
een Mercedes. Die mocht ik lenen. Ik rij 
er mee naar de dealer en vroeg of ik met 
een nieuw model een proefrit kon 
maken. Kom je lopend of op de fiets 
langs, dan krijg je zo’n auto niet snel 
mee. Met een Mercedes ben je Koning 
Klant. Ik met die proefauto regelrecht 
naar het bejaardencentrum. Ik parkeer 
‘m zo dat mijn moeder hem vanuit haar 
kamer kan zien. Ik zeg: ‘Ma, ik heb een 
baan als rayonhoofd bij een schoon-
maakbedrijf. Die auto is van de zaak.’ En 
ik wijs op die glimmende Mercedes. Joh, 
ze zat helemaal te stralen. Een paar 
dagen later is ze zorgeloos gestorven.’ 
Als Freek de broodjes heeft afgerekend 
en is vertrokken hoor ik de visgraat zeg-
gen: ‘Die Freek! Heeft-ie net drie maan-
den uitgezeten voor oplichting, besode-
mietert hij alweer zijn oude moeder op 
d’r sterfbed.’ In zijn stem weerklinkt 
louter minachting.  

Marcel van der Horst

Watermeter vernieuwd, natte voeten…
Het is net als met een nieuw abonne-
ment voor internet, telefoon en televi-
sie: is dat vernieuwd, dan zijn sommige 
dingen, zoals computers, ineens te oud 
en doen het niet meer. Sinds vanmor-
gen heb ik een nieuwe watermeter in 
de kelder. Daar heb ik niet om gevraagd, 
maar het waterleidingbedrijf vond dat 
nodig. ’s Avonds toen ik thuiskwam 
stond de kelder blank. Het lekte aan 
weerszijden van de nieuwe meter. De 

monteur van het waterleidingbedrijf 
kwam en keek. ‘Tja, het lekt aan beide 
kanten van de meter, maar niet bíj de 
meter. Het zijn de leidingen. Dus…’ Even 
zag het er naar uit dat hij ging vertrek-
ken en dat ik zelf een loodgieter moest 
laten komen. Dat leek mij niet terecht. 
Het zal best dat het de leidingen zijn 
die lekken, maar dat zijn ze gaan doen 
sinds de watermeter is vervangen, en 
niet in de twintig jaar daarvoor. Dus… 

De monteur had hier begrip voor en be-
sloot de reparatie direct uit te voeren. 
De lekkage is verholpen en morgen 
stuurt hij iemand met een waterstofzui-
ger om de kelder droog te maken. ‘De 
collega’s die de meters installeren wer-
ken op target, op aantallen. Dat gaat 
wel eens mis, en daar zijn wij dan voor.’

Henriette van Wermeskerken

foto Marcel van der Horst
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Start renovatie Willem Royaardsplein
‘Eindelijk is het dan zo ver’, zei wethou-
der Revis op donderdag ochtend 6 
maart. Hij gaf het startschot voor de re-
novatie van het Willlem Royaardsplein. 
Bij zijn inleiding liet hij niet na te zeg-
gen dat het vooral zijn partij was, die 
de nodige fondsen uit het gemeentelijk 
budget had losgepeuterd. Dat er inmid-
dels serieus werk gemaakt wordt van 
het fietsverbod, kwam één van de be-
langstellenden, die net even te laat van 
zijn fiets stapte, op een boete te staan. 
Vergeleken bij de grote belangstelling 
bij de voorlichtingsavonden, waar be-
woners zich voornamelijk zorgen 
maakten over de bomen, was er een 
kleine groep komen kijken naar de ver-
richtingen van de wethouder. Met een 
enorme machine moest hij een moza-
iekbank optillen en verplaatsen. Nu 
wordt een wethouder bij bijzondere 
gelegenheden wel vaker voor bijzon-
dere verrichtingen geplaatst. En ook 
wethouder Revis is wel wat gewend. 

Hoewel, zo’n gevaarte besturen, was 
ook voor hem even wennen. Met be-
hulp van één van de mannen die daar-
voor geleerd hebben, lukte het zonder 
ongelukken de zware last op een vei-
lige plaats weg te zetten.Drie lijnen zijn 

uitgewerkt waarlangs  de vernieuwing 
gestalte krijgt.  In alfabetische volg-
orde: Gezellig, Mooi, Toekomst gericht. 
Toekomst gericht slaat dan minder op 
duurzaamheid, als wel op de toeloop 
van klanten, wanneer het strafhof 
volop in gebruik zal zijn. Behalve  voor 
winkelend publiek, moet het plein ook 
meer en beter gaan dienen als ontmoe-
tingsplaats. Eén van de bewoonsters 
uit de directe omgeving liet weten dat 
er wat de ouden betrof, dan leuningen 
aan de bankjes moeten komen.  
Sportief gaf Revis toe, dat voor oude-
ren die bankjes dan veel makkelijker 
zouden zijn. 

De voorzitter van de ondernemersver-
eniging vertelde over de vele activitei-
ten die inmiddels regelmatig op het 
plein worden georganiseerd. Hij zei 
ook dat de leegstand binnen niet al te 
lange tijd tot het verleden behoort. 
Wethouder Revis zei later voor TV-
West dat hij hoopte dat de eigenaar van 
de bedrijfspanden nog iets zal doen om 
de saaie vlakken een beter aanzien te 
geven. Dankzij de samenwerking van 
winkeliers, gemeente en bewoners is 
het plein over vijf weken klaar.

Bernard de HaasVerplaatsen mozaïekbank, foto Bernard de Haas

Wethouder Revis aan het werk, foto Bernard de Haas

Wijk en Winkel
Start herinrichting Willem Rooyaardsplein
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Sterren gastvrijheid in Kopje Geluk
Jamie werkte bij Van der Valk in 
Wassenaar en bij vijf sterren hotel Huis 
ter Duin. In Kopje Geluk biedt hij zijn 
klanten vijf sterren gastvrijheid. Jamie 
is thuis in het Benoordenhout. Hij is 
geboren in de Weissenbruchstraat, hij 

ging in het Benoordenhout naar school 
en nu vindt hij er zijn werk in zijn naar 
eigen idee ingerichte winkel. Hoezeer 
de inrichting met lichte elementen, 
witgewassen steigerhouten meubilair 
en speciaal behang tegen de achter-
wand ook de vriendelijke sfeer bepa-

len, er komen nog kleine verbeterin-
gen. Steigerhout kan ruw zijn. Jamie 
wil de onderkant van de tafeltjes glad-
schuren en lakken. Op de bovenkant is 
ondertussen een afgeronde glasplaat 
gelegd. Glad en hygiënisch, zonder de 
kleur geweld aan te doen.

Lifestyle en delicatessen
Biologische koffie van Bocca, chocolade 
en biologische bonbons van Australian, 
leuke lifestyle dingetjes en veel biologi-
sche producten. Zoiets was er nog niet in 
de Weissenbruchstraat. Prettige bijkom-
stigheid is, dat het leegstaande pand recht 
tegenover Kopje Geluk een cadeauwinkel 
gaat huisvesten. De straat krijgt weer een 
gezellige uitstraling. 

Take-away
Behalve voor funshopping, kun je bij 
Kopje geluk terecht voor take-away.
Biologische koffie of thee kant en klaar 
in een grote kartonnen beker met dek-
sel voor een lange autorit, op het werk, 
of thuis op de bank. Funshopping, life-
style, take-away, quality-partner pro-
gram. ’t Is anders dan anders. Voor een 
moderne winkel heb je bijna een woor-
denboek nodig.

Bernard de Haas

Victorie voor Victoria!
Het was een gigantisch karwei om, na 
bijna 40 jaar in het Benoordenhout, 
een winkel in antiek en interior deco-
rating geheel leeg te ruimen. Maar, om-
ringd door lieve, behulpzame familiele-
den en vrienden is de klus geklaard en 
het pand kan nu door opvolgers wor-
den ingericht. We hebben de laatste 
twee zondagen een extra verkoopdag 
gehouden en het liep storm! Zodoende 
hebben we een groot deel van de voor-
raad kunnen verkopen. We hebben 
heel wat reacties gekregen van trouwe 

klanten die het heel spijtig vonden dat 
de wijk een mooie en aantrekkelijke 
winkel moet gaan missen. Maar, na 
bijna 40 jaar al mijn tijd en aandacht 
aan de zaak te hebben gegeven is er nu 
een periode aangebroken om, samen 
met mijn echtgenoot, te genieten van 
onze kinderen en kleinkinderen in Zuid 
Afrika. Ook willen we meer tijd door-
brengen in ons huis in Zuid Frankrijk. 
Bovendien heeft mijn man als hobby 
een grote moestuin waar mijn hulp ook 
welkom is. We gaan wel door met onze 

advies en interieur werkzaamheden. 
Dat gaan we nu vanuit ons privé adres 
doen. We willen zeer nadrukkelijk alle 
klanten bedanken voor hun vertrou-
wen in ‘Victoria’. Ons streven was altijd 
een tevreden klant. Te horen naar de 
reacties zijn we daar ruimschoots in 
geslaagd. Lieve mensen, heel veel dank 
voor uw klandizie en mogelijk tot 
ziens! 
Wij wensen u het allerbeste toe!

Thérèse Jansen

Kopje Geluk, foto Bernard de Haas

Kopje Geluk
Jamie Harms, 26 jaar oud, opende begin dit jaar Kopje Geluk aan de Weissenbruchstraat  39. Horeca is daar 
niet toegestaan. Maar een bijzondere lifestyle winkel, die wat ruimte biedt om biologische koffie en thee te 
ervaren, voordat je tot de koop overgaat, daar heeft de Haagse Bestuursdienst, die de vergunningen 
verleent, geen problemen mee.
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maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur

zaterdag 8 - 13 uur
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Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET
LEKKER? 

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

1e advies 

    g
ratis!

 REPARATIE

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.NU
Uw PC ook weer als nieuw?

VERVANGING

www.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.

24 uur- in- huis- zorg

Omdat u of uw partner
• een dagje ouder wordt
• opgenomen wordt in het ziekenhuis• opgenomen wordt in het ziekenhuis
* na een operatie wel wat hulp kunt gebruiken
*vanwege een ongeneeslijke ziekte 
zorg nodig heeft

Wij zijn AWBZ erkend!Wij zijn AWBZ erkend!
Duitslandlaan 29

2711BG Zoetermeer
T: 079-3310088

www.continuezorg.nl

Counseling • Therapie • Coaching 

Mr. Saskia Hoebanx

Zingeving • levensvragen
Relatieproblemen
Verlies • rouw
Angst • onrust
Onzekerheid • zelfvertrouwenOnzekerheid • zelfvertrouwen
Spanningen • stress
Somberheid • depressie

Welkom voor overleg of afspraak:  06 4562 2556 of info@vertel-eens.nl

www.vertel-eens.nl 
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Nieuw in de wijk
Na acht jaar in het centrum vond 
Sophie de omgeving steeds minder ge-
schikt voor wat zij graag wilde doen. 
Horeca meer  genoeg, maar gezellig 
wandelen en winkelen, zeker met 
kleine kinderen werd steeds minder 
aantrekkelijk. Sophie volgde een oplei-
ding politiek bestuur, maar ambtenaar 
is ze nooit geworden. Haar vader heeft 
een groothandel in aangepast speel-
goed. Misschien door die achtergrond 
trekken ondernemerschap en één op 
één contact met haar, veel meer dan 
eindeloos vergaderen. Bij groothandel 
en steeds meer bij detailhandel, speelt 
het internet een belangrijke rol. ‘De 
mensen komen niet meer uit Groningen 
naar je zaak 100 kilometer verderop’, 
weet Sophie. ‘Als je iets anders of iets 
meer doet dan collega-winkeliers, dan 
is internet een goede aanvulling op het 
publiek uit de buurt.’ Voor Lolamar is 
dat extra de zwemkleding. De webshop 
bedient klanten uit heel Nederland en 
België en de belangstelling is hoopge-
vend. ‘Het gaat eigenlijk erg goed,’ 
vindt Sophie. ‘Beter dan ik in het begin 
heb verwacht’. 

Kleding en speelgoed per leeftijd
Lolamar is geen kledingwinkel en ook 
geen speelgoedwinkel, het is de combi-
natie die een echte kinderwinkel 
vormt. Zwempakjes voor de kleinsten, 

daarin is Sophie één van de weinigen. 
Gezien de toenemende belangstelling 
voor baby- en peuter zwemmen en met 
het strand op een kilometer of vijf, zijn 
veel moeders geïnteresseerd. Dan 
komt het goed uit, dat haar kinderen 
weer een fase verder zijn. Sophie kan 
zich goed inleven in de behoeften van 
de kleintjes en van hun ouders. ‘Uit er-
varing weet ik dat kleine kinderen een 
heel geregel zijn, als je ook werkt’, ver-
telt zij. 

Buurtwinkel
Bij de inkoop let ze vooral op wat ze 
zelf leuk en belangrijk vindt voor  
de fase waarin haar doelgroep ver-
keert. Ze put uit eigen inzicht en uit 
haar ervaring met klanten. Veiligheid is 
behalve kwaliteit en degelijkheid een 
van de belangrijkste uitgangspunten. 
Logisch dat de dingen er leuk en aan-
trekkelijk uit moeten zien. Niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor de 
ouders die voor de kinderen op deze 
leeftijd kiezen. Ook de diversiteit is van 
groot belang. ‘Als je hier woont, dan wil 
je ook alles in de buurt hebben. Je gaat 
heus niet met je peuter even naar stad’, 
vind Sophie van de Elshout
Lolamar, behalve winkel en webshop, 
is ook een ontmoetingspunt voor ge-
zinnen met kleine kinderen. Behalve 
kinderwinkel ook buurtwinkel voor 
ieder die met kleine kinderen te maken 
heeft.

Bernard de Haas

Agenda 

 8 mei 19.45 uur Algemene Leden Vergadering Aloysius College
 13 juni v.a. 20.00 uur  Kom met z’n allen WK voetbal Nederland- Spanje
   kijken in Het Benoordenhuis
 22 juni 14.00 uur   De zeepkistenrace aan het Goetlijfpad naast Oostduin; 

een spektakel voor jong en oud
  16.00 uur  Borrel van de Wijkvereniging ook bij Oostduin

Sophie van Elshout, foto Bernard de Haas

Lolamar, echt een kinderwinkel
Sophie van de Elshout is moeder van twee kinderen. Dochter Lola is 
zes jaar oud en zij, samen met de zee vormt de naam van de nieuwe 
winkel Lolamar aan de Van Hoytemalaan 32. Hoewel geboren in 
Zutphen, zou zij nooit meer uit het Benoordenhout weg willen. 
Lolamar heeft als doelgroep kinderen van 0 tot zes jaar.
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Vier verhalen van geëvacueerde 
Benoordenhoutse gezinnen
Door de verklaring tot Sperrgebiet 
werden 135.000 Hagenaars, een kwart 
van de toenmalige bevolking, van huis 
en haard verdreven. 45.000 daarvan 
waren ‘niet economisch aan Den Haag 
gebonden’ en moesten verplicht ver-
huizen naar gevorderde woonruimte in 
het oosten van het land, veelal in de 
Achterhoek. Dat lot trof voornamelijk 
gepensioneerden, renteniers, wedu-
wen met en zonder kinderen, patiënten 
van klinieken en weeshuiskinderen. 
Door hun gedwongen vertrek maakten 
die 45.000 Hagenaars woonruimte vrij 
voor de 90.000 die wél in Den Haag 
mochten blijven, maar weg moesten uit 
het Sperrgebiet. Die vonden overigens 
ook wel woningen in de normale leeg-
stand of trokken noodgedwongen in bij 
familie of vrienden.  

In de hierna volgende vier verhalen 
komen de belangrijkste facetten van 

die evacuatie zoals de slachtoffers die 
ervoeren, hopelijk voldoende naar 
voren.

Het gezin Pfeiffer
Het gezin Pfeiffer woonde op 
Scheveningen, op de Kapelweg 13. 
Vader had voor de oorlog een baan bij 
de EMS, de Exploitatie Maatschappij 
Scheveningen. Daar viel in de oorlog 
weinig te exploiteren en hij kreeg een 
baan bij het Departement van 
Economische Zaken. Naast de ouders 
waren er twee kinderen en een inwo-
nend nichtje. Begin juni ’43 kregen zij 
te horen binnen een paar weken van 
Scheveningen weg te moeten, ze kre-
gen een huis toegewezen in de Van 
Calcarlaan in Wassenaar. Dat stond 
leeg – de eigenaars ervan waren ge-
dwongen geëvacueerd naar het oosten 
van het land. Eind 1944 moesten zij 
van de Duitsers dat huis weer verlaten, 
de V-2’s zouden uit die buurt gelan-
ceerd worden. De enige uitwijkplaats 

die zij toen nog hadden was het kan-
toor van de vader in de 1e van der 
Boschstraat – daar werden ze op 3 
maart weggebombardeerd. Ze hebben 
toen één nacht in een hotel gelogeerd 
en zijn daarna ingetrokken in het lege 
huis van ondergedoken vrienden. 
Uiteindelijk zijn ze na de oorlog weer 
in de Kapelweg 13 teruggekomen – 
daarvan was geen ruit meer heel.    

Het gezin Oosterbaan
Vader en moeder Oosterbaan woonden 
met hun acht kinderen in een huisje in 
de Loggerstraat 167 in Scheveningen. 
Vader was grondwerker, hij zat in de 
gevangenis want hij had meel en olie 
gestolen om brood te bakken voor het 
gezin, maar was gepakt. Er was dus 
geen kostwinner en moeder Jobke 
moest weg uit Den Haag. En zo vertrok 
ze op een ijskoude winterdag in febru-
ari ’43 met acht kinderen tussen de zes 
maanden en 13 jaar met honderden 
lotgenoten per trein met onbekende 
bestemming vanaf het station HS. ’s 
Avonds kwamen ze aan in Wierden, 
vlak voor Almelo, en de dag erna kre-
gen ze een prachtige, onbewoonde 
boerderij in Enter toegewezen, die 
kennelijk het eigendom was van een 
net weggevoerd joods boerengezin. 
Daar bleven ze vijf maanden, tot de 
Duitsers de boerderij vorderden. De 
twee jaar daarna zijn ze in vijf verschil-
lende werkkampen ondergebracht, 
waar ze steeds met paard en wagen 
naar toe gereden werden, soms in twee 
dagen. Na de heerlijke tijd op de boer-
derij betekende dat voor het gezin 
twee jaar ellende. Die kampen beston-
den uit houten barakken met een aan-
tal kleine wooneenheden, een gemeen-

Foto 1. In februari 1943 arriveerden enkele honderden geëvacueerde Scheveningers op het station 
Aalten. Vandaar liepen zij naar het centrum waar zij hun woonplaatsen toegewezen kregen (foto 2) 

Hoe het was…
1943. Hagenaars en Benoordenhouters 
van huis en haard verdreven
Vorig jaar om deze tijd schreef ik een artikeltje over de door de Duitsers gedwongen evacuatie van de Haagse 
bevolking rond het jaar 1943. Die verklaarden de hele, anderhalve kilometer brede kuststrook van Kijkduin 
tot Scheveningen samen met het Benoordenhout tot onbewoond ‘Sperrgebiet’. Zij deden dat vooral vanwege 
de bouw van de Atlantikwall. Aan het eind van dat artikeltje beloofde ik later iets te schrijven over de 
persoonlijke ervaringen van een aantal van die Hagenaars, en speciaal van een aantal Benoordenhouters. 
Die belofte los ik hierbij in. Van de ruim honderd verhalen die ik kreeg selecteerde ik er vier.
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schappelijke keuken en een apart 
toiletgebouw. Na de bevrijding en na 
nog een aantal omzwervingen is het 
gezin eind 1946 weer in Scheveningen 
terecht gekomen. Vader Leen heeft 
kans gezien af en toe bij zijn gezin te 
zijn – het kwam daar met negen kinde-
ren terug.

Het gezin Sedee
De familie Sedee woonde met z’n zeve-
nen – vader, moeder, vier kinderen en 
een inwonende dienstbode – op de 
Waalsdorperweg 37, tegenover de Van 
Voorschotenlaan. Vader was leraar 
wiskunde op het Aloysius College. Op 
zijn verjaardag, 21 maart 1943, kreeg 
hij bericht dat hij binnen een paar 
dagen zijn huis diende te ontruimen. 
Toen hij die morgen om half negen op 
school kwam en de jongens hem felici-
teerden en vroegen wat hij voor zijn 
verjaardag wilde hebben, zei hij ‘een 
huis!’. ’s Middags kwam een van die 
leerlingen naar hem toe: ‘Ik heb een 
huis voor u!’.  Zijn vader was eigenaar 
van de Laurens sigarettenfabriek in 
Rijswijk en had daar een huis leegstaan 
aan de Prins Hendriklaan, drie verdie-
pingen, voor- en achtertuin. De verhui-
zing was binnen een paar dagen gere-
geld, met drie kleine verhuiswagens. 
De wagen met al het beddengoed zakte 
op de Rijswijkseweg door zijn assen, 
en de familie moest nog vijf dagen lo-
geren in hotel Kuys Witsenburg. Na de 

bevrijding is het gezin uiteindelijk te-
ruggegaan naar de Waalsdorperweg, 
maar pas nadat het dak daar gerepa-
reerd was, vlakbij was namelijk een V-1 
neergekomen.

Het gezin Zonneveld
Het was niet zo dat er in het Sperrgebiet 
helemaal niemand woonde. Er huisden 
militairen, rijksduitsers, NSB-ers, me-
dici en, per wijk, één neringdoende in 
elke branch: één bakker, één melkboer 
en zo verder. Vader Zonneveld had een 
manufacturenzaak, De Lelie, in de Van 
Hoytemastraat, waar nu Winnubst zit. 

Die mocht open blijven en de familie, 
met twee dochters en een zoon, wei-
gerde uit hun huis, Johannes 
Bildersstraat 76, te vertrekken – dat 
lukte. Het was daar een avontuurlijk 
leven. Achter de winkel lagen drie eta-
ges waar een stel onderduikers ver-
bleef. Via het gezin Zonneveld kregen 
die hun warme eten uit de Duitse gaar-
keuken. In het Bezuidenhout was een 
groenteboer die een tuinderij had in 
Clingendael, aan de Van Alkemadelaan 
ongeveer ter hoogte van de Van 
Montfoortlaan. Die groenteboer mocht 
het Sperrgebiet niet in, zijn paard en 
wagen wel. Hij reed die dan dagelijks 
tot de doorlaatpost op het Willem 
Witsenplein. Daar nam vader 
Zonneveld samen met de koster van de 
Paschaliskerk de wagen over, ging 
groente rooien en bracht de volle 
wagen weer terug naar de wachtende 
groenteboer. Een deel van de groente 
mocht hij houden. Na het bombarde-
ment op het Bezuidenhout werd het 
wonen in het Benoordenhout toch te 
gevaarlijk. De familie is toen verhuisd 
naar de Brandtstraat. De hoogst nood-
zakelijke huisraad werd een paar keer 
heen en weer lopend per handkar ver-
huisd. Na de oorlog gingen ze weer 
terug naar het Benoordenhout, naar de 
Roelofsstraat 64, waar een bom flink 
wat schade had aangericht. 

Frans Nieuwenhuis

Een met huisraad hoog opgetaste platte wagen op de hoek van de Benoordenhoutseweg en
de Mauvestraat. Foto Haags Gemeentearchief

Foto’s 1 en 2, G.B. Garritsen, Haags GemeentearchiefFoto 2
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Excursie Rijksmuseum
Inmiddels zijn wij naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam geweest en hebben we het 
prachtig vernieuwde gebouw bewon-
derd. Ook de rondleiding ‘Rijksmuseum 
Hoogtepunten’ is zeker de moeite waard 
en maakt het wat eenvoudiger om een 
weg te vinden in de 80 zalen die het mu-
seum rijk is. Vanwege de enorme be-
langstelling onder de leden zullen wij 
voor diegenen die nu niet meekonden 
in het najaar nogmaals deze excursie 
organiseren.

Excursie Louwman museum
Ook de excursie naar het Louwman 
museum met de prachtige collectie 
oude auto’s en ook het sfeervolle mu-
seumplein voor een kopje koffie en/of 
lunch was erg geslaagd. Op dinsdag 28 
januari verzamelde zich een twintigtal 
leden van de ContactClub 
Benoordenhout in de hal van het 
Louwman Museum om via een rondlei-
ding de collectie te bekijken. Het 
Louwman Museum herbergt ‘s werelds 
oudste privécollectie automobielen, 
bijeengebracht door twee generaties 
van de familie Louwman. De basis werd 
reeds in 1934 gelegd en inmiddels 
omvat de collectie ruim tweehonderd-
vijftig antieke en klassieke automobie-
len. Kenners beschouwen de collectie 
als één van de mooiste ter wereld. Er is 
ook een grote verscheidenheid aan 
kunstobjecten te zien zoals affiches, 
aardewerk, porselein, bokalen en ge-
bruiksartikelen. Allemaal met automo-
biel motieven natuurlijk. Omdat er zo-
veel te zien en te belopen was werd de 

rondleiding deels voor en deels na de 
lunch gehouden. Voor enkelen was dit 
allemaal wat veel. Sommige leden ver-
trokken voor de lunch, sommige erna, 
maar met toch nog een tiental leden 
maakten we de rondleiding af. Zeer 
voldaan verlieten we rond drie uur het 
museum.

Jos Bierlaagh

Cursus Kunstgeschiedenis
Deze laatste cursus in het voorjaar 
wordt gegeven door drs. Marjolijn van 
Delft.
Datum 10 april
Tijd  10.00 – 12.00 uur in het 

Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

Kosten  € 10,-- incl. koffie/thee

Opgeven bij mevrouw Anna de Jonge, 
telefoon 328 01 10

Koffieochtend voor leden
Dinsdag 15 april om 10.30 uur bij bak-
kerij Eickholt op het W.Royaardsplein.

Diner voor leden
Zaterdag 26 april om 18.00 uur 
wordt bij Résidence Chateau Bleu, 
Leidsestraatweg 15 een heel toe-
passelijk Koningsdiner geserveerd. 
Het wordt de eerste Koningsdag van 
Willem Alexander. We laten ons weer 
verrassen voor ong. € 25,-- excl. drank-
jes. U rekent zelf per plekke con-
tant af. Opgeven bij Jos Bierlaagh, 
telefoon 310 66 61.

Voor inlichtingen over de CCB kunt 
u contact opnemen met R. de Bruin, 
telefoon 328 24 77 liefst na 18.00 uur of 
rinia.db@zonnet.nl.

Rinia de Bruin

Activiteiten in zorgcentrum Florence-Oostduin
Informatieve lezing in de biblio-
theek over hulp en genezing langs 
geestelijke weg door de leer van 
Bruno Gröning op tweede pinkster-
dag 9 juni 2014 om 19.30. De toe-
gang is vrij, een vrijwillige bijdrage 
wordt gevraagd. 

Verdere informatie vindt u onder 
www.bruno-groening-film.org  
of www.bruno-groening.org/neder-
lands/medien/defaultpressestelle.
htm

Voor informatie bel 0174-240897

Burenhulpcentrale
Wilt u graag op stap 

maar doet u dat liever 
niet alleen?
Denk aan de 

Burenhulpcentrale!
Telefoon 070 262 99 99

Bezoek Louwmanmuseum, foto Jos Bierlaagh

Ouderen in de Wijk
ContactClub Benoordenhout 55+
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50PLUS BIOS
Pathé Buitenhof brengt elke maandagavond om 19.15 uur en 

elke dinsdag- en donderdagmiddag om 13.30 uur een film 
speciaal voor 50-plussers. Zo kunt u in een ontspannen sfeer 

genieten van speciaal geselecteerde topfilms. Per maand 
worden twee films aangeboden, die gedurende twee weken 

op de vaste 50PLUSBIOS-dagen draaien. De entrée bedraagt 
€ 6,50, dit is inclusief een kopje koffie met koek of cake.

Pathé Buitenhof is rolstoeltoegankelijk.
Voor meer informatie: www.pathe.nl of 0900 14 58

Dinsdag 13 mei 14.30-16.00 uur,
Verpleeghuis Nebo 
Afgelopen najaar hebben vijftien zorg- 
en welzijnsorganisaties de handen 
ineen geslagen om de wijkbewoners in 
Benoordenhout te informeren over de 
aanstaande veranderingen in de zorg. 
Tijdens drie bijeenkomsten is een toe-
lichting gegeven op de plannen van het 
Kabinet en zijn de gevolgen hiervan be-
sproken. Daarnaast is het uitgebreide 
aanbod van zorg en welzijn in de wijk 
gepresenteerd. Wij hebben enthousi-
aste reacties gekregen van wijkbewo-
ners over dit initiatief. Uit de ingevulde 
evaluatieformulieren blijkt dat de bij-
eenkomsten voorzien in een behoefte. 
Daarom hebben we besloten dit initia-
tief ook in 2014 een vervolg te geven. 

Graag nodigen wij u uit voor een voor-
lichtingsbijeenkomst over het thema 
dementie. Het doel van de bijeenkomst 
is om u te informeren over wat demen-
tie is, wat de verschillende fases van 
dementie zijn en welke mogelijkheden 
voor zorg en ondersteuning er zijn 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in de wijk. 

Net als de tijdens de vorige voorlich-
tingsbijeenkomsten zijn diverse zorg- 
en welzijnsorganisaties aanwezig. In 
deze themabijeenkomst over dementie 
participeren in het bijzonder ook case-
managers, wijkverpleegkundigen en 
een specialist ouderengeneeskunde. Zij 
gaan graag in op de vragen die bij u 
leven. 

De themabijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 13 mei 2014 van 14.30 – 16.00 
uur.  U bent vanaf 14.00 uur van harte 
welkom in Verpleeghuis Nebo, Floris 
Arntzeniusplein 65. Aansluitend is er 
gelegenheid om informeel nog door te 
praten onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

Als u bij deze themabijeenkomst over 
dementie aanwezig wilt zijn, meldt u 
zich dan aan via info@evitazorg.nl 
(graag naam en aantal aanwezigen ver-
melden). Telefonisch aanmelden kan 
ook bij Evita Zorg op 070-3141600; 
vraagt u dan naar Kim van Dijk. 

Wij kijken weer uit naar uw komst!

Mr L. E. Visserhuis ontvangt certificaat
Het mr L.E. Visserhuis, het moderne 
joodse woonzorgcentrum in onze  wijk 
heeft onlangs het kwaliteitscertificaat 
volgens de NEN-EN 15224:2012 be-
haald. Wethouder Karsten Klein heeft 
dit certificaat tijdens een werkbezoek 
officieel overhandigd aan alle mede-
werkers. De wethouder kreeg een 
rondleiding door het verpleeghuis met 
kleinschalige woonvormen en bracht 
ook een bezoek aan een 95 jarige dame 
die nog zelfstandig in een appartement 

kan wonen, maar wel 
zorg ontvangt. Deze dame 
overhandigde op haar 
beurt de wethouder na-
mens alle bewoners en 
medewerkers een ‘boom’ 
die ter ere van dit bezoek 
voor Karsten Klein in een 
woud in Israel wordt ge-
pland. De wethouder was 
er zeer verguld mee.

Stichting Vier het Leven 
Bent u op leeftijd en komt u 

weinig buiten de deur? Stichting 
Vier het Leven organiseert film-, 

theater- en concertbezoeken 
voor ouderen. Geniet met een 

klein gezelschap van een 
heerlijke middag of avond uit! 

Wij begeleiden u persoonlijk van 
deur tot deur. Want samen uit is 

samen genieten! 
Kijk op www.4hetleven.nl voor 

een overzicht van de activiteiten 
in de theaters van Den Haag.

Voorlichtingsbijeenkomst dementie

Wethouder Klein ontvangt een ‘boom’
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Rectificatie
In het wijkblad Benoordenhout van 

februari 2014 trof u op bladzijde 41 het 
gesprek met de wijkagent. In de laatste 

kolom van dit interview staat een 
onjuist telefoonnummer om de politie 

te contacten.

Het juiste nummer is: 0900 - 8844

Mijn naam is Dalia, ik word binnenkort 
6 jaar en ik ben op zoek naar kinderen 
in mijn buurt om een team samen te 
stellen voor de volgende First Lego 
League wedstrijd. Heb je nog niet van 
deze wedstrijd gehoord? Nou, Junior 
First Lego League competition (http://
juniorfirstlegoleague.nl/) is een super-
leuk Lego & Wetenschapsprogramma 
voor kinderen tussen 6-9 jaar, wat we-
tenschappelijke nieuwsgierigheid, cre-
ativiteit en motivatie stimuleert om 
meer te leren over de wereld waar we 
in leven. De volgende uitdaging heet 
‘Disaster Blaster’ en het gaat over na-
tuurlijke rampen zoals sneeuwstormen 
en regenvuur. Gedurende 8 weken ont-
moeten de teams elkaar een keer per 
week voor 1-2 uur, bijvoorbeeld na 

schooltijd. Het doel is om een groot 
Legomodel te bouwen (40cm*40cm) 
dat 3 fases van een specifieke natuur-
ramp zal tonen: ervoor, tijdens en na 
de ramp. Het is aan de kinderen om 
zich in te beelden hoe iedere fase eruit 
ziet. Het project wordt geleid door een 
volwassenen die de kinderen helpt bij 
het teamwerk en bij het inbeelden van 
oplossingen. Het project eindigt met 
een presentatie van ons werk op een 
grote Lego Expo in de regio, waar alle 
teams bij elkaar komen. Ieder teamlid 
gaat naar huis met een medaille en 
prachtige herinneringen. Als je mee wil 
doen, of je wil wat Lego doneren voor 
dit project, neem dan contact op met 
mijn vader: yanivsabbah@hotmail.com

Boomverhuizing naar het 
Benoordenhout!
De 17 Gleditsia’s, beter bekend als 
Valse Christusdoorn, die op het 
Parnassusplein, de binnenplaats van 
het Ministerie van VWS, stonden, zijn 
op 11 maart verwijderd en tijdelijk on-
dergebracht bij boomkwekerij Copijn 
in Groenekan. Aanvankelijk werd ge-
dacht dat deze bomen, die moeten 
plaatsmaken voor het atrium van De 
Resident, een herbeplanting niet zou-
den overleven. Het tegendeel blijkt 

waar te zijn. De gemeente Den Haag is 
akkoord gegaan met het herbeplanten 
van de bomen mits ze binnen afzien-
bare tijd een definitief plekje in Den 
Haag zouden krijgen. Dat plekje is ge-
vonden aan de Oostduinlaan. Het voor-
malig Shell kantoor aan deze Haagse 
laan wordt verbouwd tot luxe apparte-
menten. Over twee jaar kijken de be-
woners van het gebouw uit op de 
Gleditsia’s van VWS. Foto René Verleg

Wist u dat?
Junior First Lego League voor kids 
tussen de 6 en de 9 jaar

Cultuuragenda 

Iedere week Dinsdagmiddaglezing in het Museon
29 maart – 8 juni  Tentoonstelling in Muzee, 

Johan Antoni de Jonge
24 en 25 mei Open Atelier Route Benoordenhout
29 mei – 9 juni Tong Tong Fair
27 juni  Het Mauritshuis opent haar deuren 

na restauratie en uitbreiding!
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Kwalificatie Duarte Pereira
Inmiddels zit ons snowboard talent Duarte Pereira al in het midden van zijn winter seizoen, met veel 

weekenden weg in de sneeuw. Hij heeft zelfs een eerste plek gewonnen op een internationale wedstrijd van 
de CAD tour. Met deze eerste plek heeft hij zichzelf gekwalificeerd voor de finale van deze tour in Oostenrijk, 

vlak voor de Nederlandse kampioenschappen! 

COPD in het Benoordenhout
Sinds november is onder de naam DBC 
COPD een uniek zorgproject van start 
gegaan in de Regio Haaglanden. In een 
samenwerkingsverband van zorgverze-
keraars, huisartsen, fysiotherapeuten 
en diëtetiek wordt COPD (op dit mo-

ment de grootst groeiende levensbe-
dreigende aandoening onder met name 
ouderen) multidisciplinair aangepakt. 
Namens Fysiogroep Haaglanden zijn 
binnen dat project de fysiotherapeuten 
CorpusMens (Breitnerlaan) en Ruigrok 

(Ruychrocklaan) aangewezen voor 
COPD therapie in het Benoordenhout. 
Zij hebben korte lijnen met de Diëtetiek 
en Huisartsen (Hubertusduin). Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
info@corpusmens.nl.

Bomenkap Oude Waalsdorperweg  
Courtys, de aannemerscombinatie die 
nu bezig is het nieuwe Internationale 
Strafhof te bouwen op de plaats van de 
voormalige Alexanderkazerne, heeft 
ten onrechte een aantal dennen langs 
de Oude Waalsdorperweg gekapt. De 

kap wordt verweten aan een mense-
lijke fout en zal, zo is door het 
Internationale Strafhof bevestigd, her-
steld worden.
In hoeverre daadwerkelijk herstel mo-
gelijk is moet men afwachten: volwas-

sen bomen laten zich moeilijk verplan-
ten. De gemeente heeft de leden van de 
klankbordgroep en de bewonerswerk-
groep van deze onverhoedse kap op de 
hoogte gesteld. Wij houden u op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen.

Hulp voor dieren in nood 
Stichting Dierenambulance en hos-
pitaal Den Haag, ook bekend als 
‘Dierenambulance Den Haag’, is al weer 
ruim 40 jaar een begrip in de regio. Na 
de start in Nootdorp, enkele jaren huis-
vesting aan de Zijdeweg in Wassenaar, 
heeft de stichting sinds 1993 haar on-
derkomen op Landgoed Oosterbeek. 
Hier vandaan vertrekken de (zes) die-
renambulances dagelijks om hulp te 
bieden aan dieren in nood. In het hos-
pitaal worden zieke en gewonde dieren 
in een rustige omgeving verzorgd tot 
ze zijn hersteld. Het is een unieke com-
binatie in Nederland: Ambulancedienst 
en dierenhospitaal in één. Dankzij vele 
trouwe donateurs kan de stichting haar 
werkzaamheden voortzetten.

Veel dieren kunnen behoorlijk in de 
problemen komen. Vogels vliegen 
tegen de ruit, een kat wordt aangere-
den of een egel wordt gestoord in zijn 
winterslaap. In 2013 is de dierenambu-
lance maar liefst 14.000 keer uitge-
rukt. In 2013 zijn 1.000 zieke en ge-
wonde huisdieren in het eigen 
hospitaal verzorgd tot ze waren her-
steld zodat ze konden worden her-

plaatst bij een nieuwe eigenaar. Veel 
mensen weten niet dat het dierenhos-
pitaal zelf de gezonde dieren her-
plaatst. Een dankbare taak. Huisdieren 
die gezond zijn als ze worden gevon-
den, worden wel vervoerd naar een 
asiel. Na een eventueel bezoek aan de 
dierenarts worden in het wild levende 
dieren naar een gespecialiseerde op-
vang gebracht, zoals het vogelasiel. 

Voor meer informatie zie www.dieren-
ambulancedenhaag.nl. Daar vindt u 
ook een overzicht van de plaatsbare 
dieren. Alarmnummer 070 - 328 28 28 
(zeven dagen per week 24 uur bereik-
baar). Oosterbeek 5 Den Haag. U kunt 
ook altijd even langskomen.
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Wat heb je nodig?
4 Casinowit boterhammen
16 Grote garnalen (rauw en gepeld)
Ingelegde citroen (Exotenhof)
Rijpe avocado
Citroensap
Olijfolie, zout en peper

Bereiding
Steek rondjes uit de boterhammen en 
rooster in de oven op 200 graden tot 
lichtbruin en droog. Pureer een inge-
legde citroen met wat olie en peper in 
de keukenmachine. Meng de garnalen 
met de gepureerde citroen en zet weg. 
Prak een rijpe avocado fijn en haal hem 
door een zeef. Meng er citroensap, zout 
en peper door naar smaak. Doe de 
massa over in een spuitzak. Doe de gar-
nalen met de marinade in een koeken-
pan en laat op heel laag vuur garen. Leg 
intussen de toastjes op een schaal en 
spuit er een toef avocadocrème op. 
Plaats hier bovenop een garnaal. Maal 
er nog wat peper over en serveer. Wil 
je zelf ingelegde citroenen maken? Kijk 
op www.cometaculinair.nl/blog

Bridge probleem 1

Met ingang van deze editie treft u op 
deze plek het Benoordenhout Bridge 
Probleem, dat wordt verzorgd door de 
Belgische bridge coryfee Louis-Carl 
Speleers. 

De oplossing vindt u steeds twee 
weken na verschijning van het 
Wijkblad op de website van de 
Wijkvereniging bij de tab Wijkblad 
onder het kopje Benoordenhout Bridge 
Probleem – oplossing.

Bieding
U bent Z en speelt 3♠

W start met ♥9.

•  O neemt ♥H, speelt ♥A
•   W volgt met ♥5. O speelt ♥3 terug, 

getroeft door W
•   W speelt ♣3 terug ; u bent al 3 sla-

gen kwijt en moet nu goed kiezen!

Welke kaart legt U, ♣H of ♣B en 
waarom ?

Was dit te makkelijk of te moeilijk ?

Graag uw reactie naar wijkblad@wvbn.nl

Van de Chef
Superhapje bij de borrel

Superhapje, foto Michiel de Vlieger

O Z W N
P 1� P 3�
P P P

� � � �
V 10 A H
B 8 10 B
5 4 5
3

A V H 7
H 7 V 6
10 6 9
9
6

Bieding

Leider

Dummy
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie 
van deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. 
Afspraken over de tarieven dienen onderling te wor-
den gemaakt. Als een babysit blijft slapen, dan wordt 
het tarief berekend tot het moment van thuiskomst 
van de ouders. Verder is het belangrijk dat er duide-
lijke afspraken  zijn over de tijd van thuiskomst en 
ook over het al dan niet ontvangen van bezoek  
tijdens het babysitten. Het is voor iedereen prettiger 
als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 
Noa ter Avest 06 - 246 344 64 ‘99 
Fay van Baar 070 - 324 38 77 ’95 E X
Sascha Berkelaar 06 - 188 638 06 ‘93 X
Jules van Beurden 06 - 208 950 64 ’98 E F
Suzanne Bours 06 - 163 672 72 ‘96 X
Isabella Busser 06 - 394 862 06 ‘94 E
Lisanne Cohen 070 - 328 23 88 ‘96 E X
Max Croese 070 - 385 98 80 ‘97 E
Bart van Diemen 06 - 811 428 32 ‘98 E S
Nadja van der Drift 06 - 187 010 55 ‘95 E
Leah van Ees 06 - 311 765 76 ’96 E F D
Aron van Ees 06 - 141 612 58 ’98 E
Marguérite Elias 06 - 203 422 90  ‘98 E
Sarah van Engeland 06 - 251 492 45 ‘98 
Geoffroy Feij 06 - 521 941 21 ’96 E F D
Alwine Fennema 06 - 473 597 18 ‘98 E
Jesper Fennema 06 - 112 436 70 ‘97
  070 - 328 10 15 ‘97
Cathérine Frissen 070 - 326 48 64 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070 - 326 48 64 ’96 E
Lidewij van Ham 06 - 467 445 56 ’95 

Charlotte van der Gaag 06 - 532 864 52  
Gilles Gentis 06 - 141 618 59 ’99 E F
Kyllian ten Kate 06 - 394 461 94 ’96 E
Juliette Kool 06 - 555 198 04 ’00 E X
Jolijn Kouwenhoven 06 - 835 974 20 ’97 E
Sabine Kouwenhoven 06 - 107 429 35 ’95 E
Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E
Heleen Luijt 06 - 131 857 73  ’94 E
Thomas Luijt 06 - 202 629 76 ‘96 E 
Emilie Maclaine Pont 06 - 516 263 36  ’85 E 
Marieke McKenna 06 - 504 073 51  ’94 E F
Maria van Meurs 070 - 324 18 19 ‘91 E F
Nienke Meijer 06 - 424 990 85 ‘93 E F
Floor Nicolaï 06 - 422 759 22 ‘00 E
Ida Nicolaï 06 - 508 106 07 ‘97 E
Gwen Quarles 06 - 525 400 24 ‘99 
Jelmer Richel 06 - 538 110 94 ‘98 E
Fien de Ridder 06 - 394 775 32 ‘97 E
Mauk Sewandono  06 - 273 744 87  ‘99 E
Tijn Sewandono 06 - 255 319 17 ‘97 E
Laura Snijders 06 - 464 620 88 ’93 E F D
Justine Stenger 06 - 145 328 52  ‘97 E D
Quentin Stikkers 06 - 343 180 90 ‘95 E
Puck Teleki 06 - 488 138 82 ‘97 E D
Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 
Lisanne Zijlker 06 - 553 352 54 ‘95 E F D
Tammo Zijlker 06 - 175 407 53 ‘95 E F D

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij 
Mirjam Kroemer per mail info@wvbn.nl

Verklaring tekens
E - ook Engelstalig - English spoken  X -   alleen in het 

weekend
F - ook Franstalig - parle français  S - ook Spaanstalig
D - ook Duitstalig - spricht Deutsch  O - overdag

Babysitters

Schaakprobleem 130 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Schaakprobleem 130 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+k+-tr-+( 
7zppzp-+-zpp' 
6-+-+Pwq-+& 
5+-+-tR-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+Q+-+-# 
2Ptr-+-+PzP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Beide partijen lijken kansen te hebben in deze stelling. Wit was echter aan zet en won snel. Ziet 
u het? 
 
Oplossing probleem 129: 1… Lxf3+!! 2.Kxf3 e4+! 3.Lxe4 (3.Kxe4 Th3 en 4… De5 mat is niet te 
voorkomen) 3… Da3+ met beslissende aanval, b.v. 4.Ld3 Th3+ 5.Ke2 Th2+ 6.Kf3 Dd6  Nakamura-
Gelfand, Wijk aan Zee 2014 
 
Oplossingen kunt u opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT 
Den Haag. Een van de goede oplossers zal worden uitgenodigd om, onder het genot van een 
drankje, kennis te komen maken met de schaakclub. 
 
Inlichtingen: W. Luijt, 070-3248275 
www.scbenoordenhout.nl 

Beide partijen lijken kansen te hebben in deze stelling. Wit was ech-
ter aan zet en won snel. Ziet u het?

Oplossing probleem 129: 1… Lxf3+!! 2.Kxf3 e4+! 3.Lxe4 (3.Kxe4 
Th3 en 4… De5 mat is niet te voorkomen) 3… Da3+ met beslissende 
aanval, b.v. 4.Ld3 Th3+ 5.Ke2 Th2+ 6.Kf3 Dd6 Nakamura-Gelfand, 
Wijk aan Zee 2014

Oplossingen kunt u opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Een van de goede oplossers 
zal worden uitgenodigd om, onder het genot van een drankje, kennis 
te komen maken met de schaakclub.

Inlichtingen: W. Luijt, 070-324 82 75 of www.scbenoordenhout.nl
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839 2509 JE  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

Penningmeester 
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wvbn.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

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

Cultuur 
Willemien de Vlieger-Moll 
cultuur@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer 
info@wvbn.nl
kosten lidmaatschap € 10,- per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Wijkcentrum 
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 – 324 05 72

Beheerder
Mevr. Ria Heemskerk-Okhuijsen 
06 – 207 582 42

Activiteiten Wijkcentrum 
Contactclub Benoordenhout (55+)
Rinia de Bruin 070 – 328 24 77
rinia.db@zonnet.nl

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond,
Mevr. A. Kolstee, 070 – 324 79 20

Bridge Club Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens
 070-324 86 07

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer W. Luijt 
070 – 324 82 75

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 – 353 58 00
Openingstijden Publiekszaken 
(voorheen Burgerzaken)
Ma-, wo-, do- en vrijdag van 8.00 tot 
14.00 uur. Di- van 12.00 tot 20.00 uur.

Ouderenwerk Haagse Hout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-347 72 97 

Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

Telefooncirkel 55+
Mevr. Denise van der Hulst,
denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl
070 - 347 72 97

Nationale Vereniging 
de Zonnebloem
Afdeling Benoordenhout 
Mevrouw D.C. van Veen 
070 – 324 74 45

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

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

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 Ernst Käuderer 
ernst.kauderer@haaglanden.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

Wonen in een mooie 
omgeving, zorg van 
hoge kwaliteit

Zorggroep Oldael beheert twee bijzondere 
woonzorgcentra in Den Haag:  
Aelbrecht van Beijeren (Benoordenhout) 
en Oldeslo (Duttendel). Beide centra 
liggen in goede wijken, bieden ruime 
appartementen, een eigen keuken en 
begeleiding, zorg en verpleging op maat.

Gunstige tarieven
U kunt bij ons terecht met én zonder 
indicatie. De tarieven voor wonen, zorg  
en service zijn gunstig.

Kennis maken? Graag. U kunt ons bellen 
op 070 - 530 05 08 (cliëntadviseur) 
of 070 - 530 05 30 (bedrijfsbureau). 
U vindt ook uitgebreide informatie 
op www.oldael.nl. 
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www.ksnt.nl

Toneel van
wereldklasse

Het Nationale Toneel, een van de grootste
gezelschappen van Nederland, en de Koninklijke 
Schouwburg, presenteren toneel op topniveau.

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het

Nationale Toneel stelt zich ten doel de rijke Haagse 

toneeltraditie voor de generaties van nu en later  

te waarborgen. Mede dankzij onze begunstigers 

investeren wij in jong talent, educatie en het 

toegankelijk maken van toneel.

 Als Vriend geniet u privileges zoals de 

vriendenfoyers, inleidingen en voorrang 

bij kaartverkoop.

 De Toneel Kringen is een cirkel van  

theaterliefhebbers met o.m. exclusieve 

behind the scenes events en premières.

  In het Koninklijke Schouwburg  
Genootschap is de top van het Haagse 

politieke, culturele en zakelijke leven 

verenigd in een exclusief netwerk.

   Met de Corporate partners en sponsors  

investeren we in educatieve programma’s 

en ondersteuning van talent.

Wilt u meer weten over alle mogelijkheden, neemt

u dan gerust contact met ons op. 

We zien er naar uit u in de Koninklijke Schouwburg 

te mogen ontmoeten!

Fonds KSNT
Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag

070 356 53 96, development@ksnt.nl

Speel uw rol
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Op woensdag 30 april 2014 worden wij 210 jaar!

En dit vieren we graag met u! Kom op 30 april langs om ons te feliciteren, een stukje 

taart te eten of deel te nemen aan een rondleiding door ons 210 jaar oude gebouw. 

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.ks.nl

Korte Voorhout 3 | 2511 CW Den Haag
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