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Ga mee naar zee!
Koop nu 

uw kaarten 
voor de hoogtepunten 

uit ons nieuwe 

seizoen!

info en tickets 
070 88 00 333 

Dr Anton Philipszaal    
Nieuwe Kerk

Cultuur aan het

Het Lucent Danstheater gaat deze zomer verhuizen 
naar het Zuiderstrandtheater, het enige theater aan 
de Nederlandse kust. Vanaf september 2014 kunt u 
in deze bijzondere omgeving genieten van culturele 
hoogtepunten uit binnen- en buitenland. Kijk voor 
meer informatie alvast op: 

www.zuiderstrandtheater.nl
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Koningsdag 2014. Wat was dat een geweldige dag in onze wijk. Dankzij de inspanningen van het Oranje 
Committee onder de bezielende auspicien van Jeannine de Hoop Scheffer kon iedereen van jong tot oud genie-
ten van alle activiteiten en lekkernijen. Hulde! Frank van der Leer van Northsea Art Company (www.northsea-
art.com) heeft weer prachtige foto's gemaakt. Een impressie van een kleurrijke Koningsdag 2014 ziet u op 
bladzijden 25-27. We zien alweer uit naar volgend jaar!

Ook deze maand biedt bijzondere dagen. Op 14 en 15 juni wordt in Den Haag gevochten om de winst in de fi-
nale van de wereldkampioenschappen hockey, in Brazilië maar ook in het Benoordenhuis kunt u genieten van 
het wereldkampioenschap voetbal, op 22 juni wordt de 12e Benoordenhoutse Zeepkistenrace met aansluitend 
een wijkborrel gehouden, het Mauritshuis opent na een lange periode van renovatie op 27 juni weer haar deu-
ren en tot 24 juni kunt u nog verse witte asperges eten. Georgia Regnault en Kieke Arlman schreven er over.

Ondertussen heeft de redactie versterking gekregen van twee nieuwe leden, Emilie MacLaine Pont en Otto 
Spijkers. Zij zullen onder meer de rubrieken Bewoners in de schijnwerpers en Interview voor hun rekening 
nemen. Emilie's eerste interview leest u op pagina 37.

Wij wensen u veel leesplezier! 

Sophie Statema 
Hoofdredacteur 
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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 
in commissies of klankbordgroepen.

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 
Kort verslag zitting Raad van State 17 april 2014

In deze zitting werd het hoger beroep 
dat de wijkvereniging had ingesteld 
tegen de omgevingsvergunning voor 
het Internationale Strafhof behandeld. 
Ons beroep betrof het – naar ons idee 
–  te geringe aantal parkeerplaatsen, 
dat het Strafhof op eigen terrein wil re-
aliseren. Volgens het bestemmingsplan 
is dat aantal gekoppeld aan het aantal 
werkplekken dat gerealiseerd wordt. 
Bij de nu te realiseren 1200 werkplek-
ken zijn dat 660 parkeerplaatsen. Het 
Strafhof wil echter slechts 511 par-
keerplaatsen realiseren en heeft ter 
motivering daarvan een onderzoek 
laten verrichten door een bureau 
Ecorys. De wijkvereniging is bang voor 
parkeeroverlast in de wijken direct 

rond het Strafhof, vandaar dit beroep.
De kernvraag is natuurlijk of het aan-
nemelijk is dat de employees van het 
Internationale Strafhof vaker dan de 
gemiddelde Nederlander van de fiets 
of het openbaar vervoer gebruik zullen 
maken. Dit was dan ook de openings-
vraag van één van de drie rechters  aan 
de gemeente, die hierop geen duidelijk 
antwoord kon geven. Het Ecorys rap-
port komt tot een benodigde aantal 
van 482 parkeerplaatsen onder meer 
door stelselmatig het aantal werkplek-
ken te verwisselen met het aantal 
daadwerkelijk werkenden en verder op 
grond van een enquête die vooral op 
subjectieve argumenten ingaat. Ten 
tijde van de indiening van ons beroep 

waren er volgens opgave van het 
Strafhof 879 employees. Tijdens de zit-
ting stelde de gemeente dat er, één jaar 
na oplevering, in 2016 al sprake zou 
zijn van 1049 werkenden. Als we die 
tendens doortrekken naar 2019 zitten 
we al op 1200 of meer werkenden. 
Vanwege de kritische vragen die door 
de rechters aan de gemeente gesteld 
zijn, verlieten we de zitting met een 
positief gevoel.

De uitspraak wordt begin juni 
verwacht.

Willem Hoekstra

De voorzitter van de wijkvereniging 
opende de avond zeggend dat de wijk-
vereniging om deze bijeenkomst had 
verzocht omdat de wijk overrompeld 
was door de gebeurtenissen. De brief 
van Eneco die de bewoners in de bus 
gekregen gekregen hadden, sprak over 
de aanleg van een leiding en enkele ka-
bels en is niet in overeenstemming met 
de uitgebreide werkzaamheden en de 
daarbij behorende zware machinerie.

Milieuvriendelijke oplossing
De vertegenwoordiger van Eneco ging 
uitgebreid in op het systeem, de aanleg 
en de werkzaamheden. Het WKO geeft 
een besparing van 60% op de energie-
rekening van het ICC en draagt daar-
mee bij aan de CO2 reductie. Omdat het 
ICC in een grondwaterbeschermings-
gebied ligt moest een oplossing buiten 
dit gebied gekozen worden en in over-
leg met de gemeente heeft men hier-
voor de scholendriehoek uitgezocht. 
De benodigde waterwet vergunning 
werd afgegeven door de provincie. 

Voor die waterwet vergunning is een 
uitgebreide milieu-effectstudie vereist. 
Uit die studie blijkt dat de invloed op 
het grondwater kleiner is dan 1 cm en 
dat het settingsrisico een factor 5 min-
der is dan de norm. De te gebruiken 
waterlagen liggen op een diepte van 
180-240 meter om eventuele invloed 
op het waterwingebied te voorkomen. 
Het gebruikte water is extreem schoon, 
het bevat hooguit 1 deeltje van 10 mi-
crometer per liter.

Overlast en hinder in de wijk
De publicatie van de provinciale water 
wet vergunning is niet opgemerkt. Hij 
schijnt gepubliceerd te zijn in de 
Posthoorn. Voor de aanleg van de pijp-
leidingen is een zg combivergunning 
van de gemeente nodig. Deze combi-
vergunning is wel in de gemeentebe-
richten gepubliceerd. Tegen deze ver-
gunning heeft de wijkvereniging 
bezwaar gemaakt en zij heeft om een 
voorlopige voorziening verzocht. 
Vanwege vragen van bewoners over 

deze vergunning heeft de wijkvereni-
ging om deze informatieavond ver-
zocht. Op dit ogenblik veroorzaken de 
werkzaamheden in het kader van de 
combivergunning overlast en hinder. 
Ten aanzijn van het systeem heeft 
Eneco enkele toezeggingen gedaan: zo 
komt er een nulmeting. Voor de aanleg 
van de bronnen aan de Utebroekestraat 
en de van Nijenrodestraat zal men een 
stil aggregaat gebruiken en dat aggre-
gaat wil men plaatsen op het binnen-
terrein van de scholendriehoek. Er 
wordt gezocht naar een oplossing voor 
het parkeren. Men krijgt een kalender 
van de werkzaamheden om overlast en 
schade door de grote vrachtwagens te 
vermijden.

Willem Hoekstra

Warmte - koudeopslag (WKO) in de scholendriehoek.
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Groen
Een  bijzondere beuk in Clingendael

Het is een Fagus sylvatica 
‘Atropurpureum’. In gewoon Hollands 
zeggen we een bruine beuk. Rode beuk 
mag ook. Toen de beuk door de 
Adviesraad Monumentale Bomen tot 
monumentale boom werd verklaard 
schatte men het kiemjaar op 1820. Dan 
zou de boom nu al 194 jaar oud zijn, 
een eerbiedwaardige leeftijd. En mocht 
u van getallen houden, de kroon heeft 
een doorsnede van 26 meter, de hoogte 
is 18 meter en de stam heeft een om-
trek van 470 cm. De boom is zeer ge-
liefd bij het publiek, en niet alleen door 
zijn omvang maar ook door zijn bijzon-
dere vorm. Holen waarin de kauwtjes 
nestelen, en een wonderlijk gevormd 
wortelgestel. Maar ook de nieuwsgie-
righeid wekkend door de vele zwam-
men die zich op de stam en de takken 
bevinden. Fotografen trekken maar al 
te vaak hun camera om die zwammen 
te fotograferen. Het is de tonderzwam. 
En het is die zwam die zorgen baart. 
Het zijn de vruchtlichamen van een 
schimmel die zich in de boom bevindt. 
De schimmel tast het hout aan en ver-
vormt het tot een sponzige, vezelach-
tige structuur. Hierdoor verzwakt de 
boom en zal vroeg of laat bezwijken. 
Witrot noemt men dat verschijnsel. De 
kroon staat, niet alleen door zijn gevor-
derde leeftijd maar ook door deze 
schimmel, wat dunner in het blad zoals 
de oplettende lezer mogelijk reeds 
heeft waargenomen. ‘Bladbezetting’ 
heet dat in vakkringen.

Monumentale status
Omdat de beuk een monumentale sta-
tus heeft wordt hij al extra goed ver-
zorgd door onder andere jaarlijkse in-
specties. Ook moderne middelen 
worden tegenwoordig toegepast om 
de boom te diagnosticeren. Met een 

zogenaamd Picus instrument worden 
rondom de stam geluidstrillingen 
door de boom gezonden waardoor 
met behulp van een computerpro-
gramma een mooie doorsnede van de 
stam in dat meetvlak wordt verkre-
gen, zie figuur 1. De bruine kleur 
duidt op gezond hout. Groen is al wat 
minder, de paarse kleur doorlopend 
naar blauw geven verzwakt hout aan. 
Als er een holte in de boom zou zijn 
tekent zich dat ook blauw af. Het ver-
eist inzicht en ervaring om zo’n 
plaatje te interpreteren.

Treetronic
Om nog meer informatie van de bin-
nenkant van de boom te verkrijgen 
wordt met een tweede meetinstru-
ment, de Treetronic, de electrische 
weerstand door de stamdoorsnede ge-
meten (figuur 2). Met deze meting 
krijgt men een indicatie van de voch-
tigheid binnenin de stam. Rood staat 
bij deze meting voor droog hout, blauw 
voor het natste hout. U ziet, dat komt 
bij vergelijking van beide plaatjes aar-
dig overeen. Deze metingen zijn ver-
richt in 2009 en in 2013 zijn de metin-

Toen in het jaar 1913 de Japanse tuin werd aangelegd stond pal tegen-
over de ingang een majestueuze beukenboom. Vlak naast de vijver. 
Wie kent die markante beuk niet? Een nadere kennismaking is nauwe-
lijks nodig. Misschien toch even zijn deftige naam noemen?

Figuur 1, stamdoorsnede Picus tomograaf

De tonderzwam

Figuur 2, de treetronicmeting
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gen herhaald. Inderdaad blijkt de 
omvang van de bruine vlek van de pi-
cusmeting te zijn afgenomen en de 
vochtvlek van de treetronicmeting toe-
genomen. Het verschil is niet groot, 
maar het proces van aftakeling zet zich 
voort. Voorts  zijn in 2013 met behulp 
van proefnemingen de stabiliteit en de 
breukvastheid van de boom vastge-
steld. Het oordeel van de deskundigen 
is dat deze enorme boom nog vol-
doende restwand heeft en nog jaren 
kan blijven staan. Hoe lang dat zal zijn 
is natuurlijk een schatting.

Een zware tak die over het pad hangt 
werd voor de zekerheid voorzien van 
kabels om het gewicht op te vangen. 
De goede bladbezetting van deze tak is 
van belang voor de gezondheid van de 
boom. De boom wordt nauwlettend ge-
volgd door de Adviesraad en de boom-
verzorgers van de gemeente Den Haag. 
En mocht de boom niet langer gehand-
haafd kunnen worden, dan kan de ko-
lossale stam nog vele jaren blijven 
staan. Een mooie aanblik, een stukje 
historie en goed voor vogels, insecten 
en schimmels. 

Het is te hopen dat u, na lezing van dit 
artikel, met hernieuwde belangstelling 
en wellicht toegenomen affiniteit naar 
deze oude trouwe beuk zult kijken.

Joost S.H. Gieskes
De beuk van Clingendael. Foto Joost S.H.Gieskes

IN  MEMORIAM 
Drs. A.B. van der Scheer 
(1941-2014)  
Na een kortstondige ziekte is Adam van der 
Scheer, voorzitter van de wijkvereniging Benoor-
denhout van mei 1985 tot mei 1991, op 21 maart 
2014 overleden. 
Adam was een beminnelijk mens met een grote inner-

lijke beschaving. Mede door zijn karakter was Adam een voortreffelijke 
voorzitter van zowel het bestuur als van de werkgroep ruimtelijke ordening. 
Hij heeft veel voor de wijk betekend. Het bestuur van de wijkvereniging is 
Adam zeer erkentelijk en wil hem met dit in memoriam gedenken.
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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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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

Luxafl ex® maakt van wonen genietenWOW!
 15%
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KORTING
op Luxafl ex Outdoor*

*Actie geldig 
t/m 31 juli 2014.
Vraag naar de 
voorwaarden.
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Buitenlandse Zaken
Voor het interview mag ik mij melden bij 
de VIP ingang van het ministerie. 
Welkom geheten door de Nederlandse 
vlag en een uiterst vriendelijke stafme-
dewerkster stap ik in de lift die mij di-
rect en binnen 1 minuut naar de goede 
verdieping brengt. Renée ontvangt mij 
met een stralende glimlach en we nemen 
plaats aan de ovale tafel in haar kantoor.  

Het begin van een internationale car-
rière
Renée groeide op in Oud-Beijerland en 
Zeist. Na haar middelbare school legde 
Renée het advies van haar vader om 
rechten ‘want daar kun je veel meer mee 
doen’ te gaan studeren naast zich neer 
en haalde een master in Ruslandkunde 
aan de universiteit van Sussex, Engeland. 
‘Dat leek mij leuk en interessant. Ik had 
altijd al interesse in talen en het buiten-
land’. Daarvoor studeerde zij Italiaans in 
Perugia en behaalde Renée een licenti-
aat aan de universiteit van Antwerpen in 
Russisch en Engels. ‘Ik ben eigenlijk van 
het een in het andere gerold, heb steeds 
gedaan wat ik leuk vond.’ Na haar studie 
werd Renée aangenomen bij het minis-
terie van Buitenlandse Zaken alwaar zij 
de postacademische Leergang 
Buitenlandse Betrekkingen, het latere 
Instituut Clingendael, volgde. In 1982 
kreeg Renée haar eerste buitenlandse 
post, bij de Nederlandse ambassade in 
Bangladesh. In 2008 werd zij benoemd 
tot ambassadeur in Washington. 

Diplomaat
‘Als ambassadeur vertegenwoordig je je 
land. Je kijkt vanuit zo’n positie met een 
andere blik naar je eigen land en naar je 
land in internationale context. 
Nederland heeft veel goeds in handen: 
goed bestuur, creatieve bedrijven, een 
goede infrastructuur, innovatieve 
ideeën, een wereldhaven, goede univer-
siteiten, het is belangrijk daaraan te blij-
ven bouwen. Nederlandse bedrijven 

hebben ook een hele duidelijke positie 
in het buitenland. Die positie is in inter-
nationale concurrentie opgebouwd en is 
erg sterk. Als ambassadeur heb je daar 
dagelijks mee te maken.’

Secretaris-generaal
Als secretaris-generaal is Renée de 
hoogste ambtenaar bij het ministerie en 
daarbij belast met de dagelijkse leiding 
over de ambtelijke organisatie. ‘We zit-
ten nu in een transitiefase die grote con-
sequenties zal hebben voor de organisa-
tie van BuZa. We houden ons bezig met 
vragen als ‘hoe pas je de organisatie aan 
aan de nieuwe werkelijkheid waarin de 
wereld enorm verandert maar ook be-
zuinigingen op mensen en middelen on-
vermijdelijk zijn, wat is de plaats, de rol 
en de toegevoegde waarde van de 
organisatie?’ 

Achter de schermen
‘Het is heel hard werken. Het is niet 
omdat je iets leuk vindt dat het goed 
gaat. Dat ik het leuk vind is wel erg be-
langrijk. Ik werk hard, heb weinig tijd 
voor dingen naast mijn werk. Maar ik 
ontleen zoveel plezier aan mijn werk en 

collega’s buiten en binnen de rijksdienst, 
mijn werk geeft mij zoveel voldoening 
dat ik niet het gevoel heb dat ik iets mis. 
Ik heb daarnaast ook geluk gehad. Dat je 
op het juiste moment op de juiste plaats 
bent’. Renée heeft ook een gezin. Een 
echtgenoot en twee kinderen, een zoon 
en een dochter. ‘Die wonen en werken 
beiden weer in Nederland.’ 

Het Benoordenhout
‘Wij wonen sinds 1998 in het Benoor-
denhout, eerst op de Neuhuyskade en 
toen zijn we verhuisd naar de Jan van 
Nassaustraat. Toen we in 2012 terug-
kwamen uit Washington was ik blij te 
zien dat het er nog zo goed uit ziet. In de 
Verenigde Staten zie je dat veel stadcen-
tra zijn leeggestroomd en dat het hart 
uit die steden verdwenen is. Hier heb je 
alles wat je nodig hebt. Het 
Benoordenhout is eigenlijk een dorp in 
de stad. De locatie is fantastisch: het is 
groen, ik woon op loopafstand van kan-
toor en je bent vlak bij de snelweg. Ik 
hoop dat de winkels blijven, zoals de su-
permarkt op de Weissenbruchstraat, 
Mar-y-Mar, kleermaker Jaap Rijnbende 
en boekhandel Couvée, de bakker, de 
kaaswinkel en de poelier. Ik ben daar-
naast blij dat er steeds activiteit bijkomt, 
zoals recentelijk aan de 
Weissenbruchstraat. Je ziet ook dat op 
stadsniveau dingen gebeuren, zoals de 
profilering van Den Haag als de stad van 
International Peace and Justice.’ 
 
Na het gesprek word ik door dezelfde 
stafmedewerkster opgehaald. Ze bege-
leidt mij in de lift naar beneden. ‘Had u 
niet een shawl aan toen u naar boven 
ging?’ vraagt ze. Ik denk even na en rea-
liseer mij dat die nu in mijn tas zit. Met 
de beveiliging zit het daar ook wel goed! 

Sophie Statema

Renée Jones-Bos

Interview
Renée Jones-Bos
Renée Jones-Bos is sinds de zomer van 2012 secretaris-generaal van 
het ministerie van Buitenlandse zaken. Van 2008 tot eind 2012 was zij 
ambassadeur voor Nederland in de Verenigde Staten. 
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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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Agenda 
     

        13 juni 2014  Vanaf 20.00 uur voetbal kijken in het Benoordenhuis!! 
        22 juni 2014  Om 14.00 uur 12e ZEEPKISTENRACE BENOORDENHOUT en om 16.00 uur   
                                 borrel voor iedereen. Doe mee, kom aanmoedigen, kom gezellig borrelen! 

Info www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bronovo wortelt in een lange Haagse 
traditie, maar is ook volop in bewe-
ging. De ontvangsthal en het restau-
rant zijn deze zomer vernieuwd, het 
beddenhuis wordt gemoderniseerd 
naar de eisen van de tijd met eenbeds-
kamers en achter de bouwhekken 
wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
Spoedeisende Hulp en vernieuwd OK-
complex. Met zorgpartner MCH werkt 
Bronovo toe naar een fusie met als 
doel patiënten nog betere zorg te bie-
den met een bredere expertise en 
zorgaanbod. Het goede van toen com-
bineren we met het beste van nu. Deze 
ontwikkelingen lichten we graag nader 
toe. Daarom nodigt de Raad van 
Bestuur van Bronovo u van harte uit 
voor een informatieavond op donder-
dag 26 juni speciaal voor omwonenden 
en belangstellenden. Bestuurder Joop 
Hendriks zal u deze avond informeren 
over de toekomst van Bronovo.

Informatie avond Bronovo 
26 juni
   
19.00 - 19.30u  Inloop met koffie en thee
19.30 - 20.30u  Presentatie en mogelijkheid 
  tot stellen van vragen
20.30 - 21.30u  Napraten onder genot
  van een kop koffie

Locatie
Het Auditorium in Ziekenhuis Bronovo op de 4de verdieping

Bronovo stelt het op prijs als u laat weten of u komt.
Inschrijven uiterlijk woensdag 18 juni as. via info@bronovo.nl o.v.v. 
Informatieavond Wijkvereniging. Graag aangeven met hoeveel personen u 
aanwezig bent.

Wilt u vooraf  vragen sturen dan kunt u die sturen naar info@bronovo.nl 
onder vermelding van: ‘vraag informatie-avond 26 juni’

THE SIXTIES WIJKBORREL 
in café Paul Gabriel
Twee zestigers uit onze wijk hebben het plan opgevat om met een zekere 
regelmaat een wijkborrel te organiseren om op informele en spontane 
manier de samenhang in de wijk te vergroten. De borrels zullen worden 
gehouden in ‘café’ Paul Gabriël (Paul Gabriëlstraat 60). Inschrijving is 
niet nodig, loop gewoon binnen. Drank op eigen rekening, maar de hapjes 
worden gegeven door de eigenaresse. En er wordt muziek gedraaid uit de 
jaren zestig. De eerste SIXTIES BORREL in het Benoordenhout werd ge-
houden op donderdag 5 juni en was een doorslaand succes! In het vol-
gende wijkblad leest u meer hierover! Houd ook de website in de gaten!

Activiteiten in de wijk
Informatie avond Bronovo
Het goede van toen, het beste van nu
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Op vrijdag 27 juni om 17.00 uur geeft het blazersensemble ‘De Vrijdagavondblazers’ olv Willem Luijt een 
concert in de muziekacademie in het Berlage-Huis, Raamweg 36.

Op het programma staat muziek van Isaac Albeniz (3 delen uit ‘Iberia’) en George Gershwin (Suite uit ‘Porgy and Bess’). De 
toegang is gratis. De vrijdagavondblazers repeteren in het Benoordenhout (ten huize van de dirigent). Het ensemble be-
staat uit 10 musici: 2 Fluiten (ook piccolo), 2 Hobo’s (ook althobo), 2 Klarinetten (ook basklarinet), 2 Fagotten en 2 Hoorns. 
Het repertoire is zeer divers, van Mozart tot Milhaud. Dirigent Willem Luijt, in het dagelijks leven hoboïst in het Metropole 
Orkest, maakt regelmatig arrangementen voor het ensemble. Ook de muziek die op dit concert gespeeld gaat worden klinkt 
in een bewerking van hem. Het concertje duurt ongeveer 40 minuten, is dus tegen 17.45 afgelopen. Na afloop is er gelegen-
heid om met de musici nog een drankje te drinken.

Herdenkingsbijeenkomst in de Duinzichtkerk

De Vrijdagavondblazers

Op zondag 17 augustus 2014 vanaf 
17.00 uur wordt het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht 
in een oecumenische samenkomst in 
de Duinzichtkerk. Onder het thema 
‘van verre kusten’ worden dit jaar her-
inneringen uit Sumatra naar voren ge-
bracht. Dit jaar wordt bovendien me-
dewerking verleend door het 
Stemmenorkest uit Well dat met tek-
sten van Helen Colijn, auteur van  
‘Kracht van een lied’, en muziek de bij-
eenkomst zal ondersteunen. Het origi-
nele Vocale Vrouwenorkest ontstond in 
1943 in het kamp Palembang onder 
leiding van Norah Chambers en de 

zendelinge Margaret Dryburgh. De 
heer Bob Schuitemaker zal over de be-
vrijding uit het kamp Bangkinang ver-
tellen. De Haagse Gemeenschap van 
kerken organiseert deze samenkomst 
in samenwerking met de Duinzichtkerk 
gemeente.

Haagse Gemeenschap van Kerken 
en Duinzichtkerkgemeente
Zij nodigen allen die de herinneringen 
aan deze oorlog levend willen houden 
uit om hierbij aanwezig te zijn. We 
hopen en bidden dat de herinneringen 
ons inspireren tot verzoening en tot 
inzet voor een meer verdraagzame we-

reld. Herinneringen ‘van verre kusten’ 
kunnen mensen van verschillende 

achtergrond en herkomst met elkaar 
verbinden zodat afstand in tijd en 
plaats kunnen worden overbrugd en 
nieuwe wegen kunnen worden ingesla-
gen. Na afloop een samenzijn met een 
hapje en een drankje. 

Info bij Dr A.J.M.van der Helm,
bereikbaar onder 360 55 92 en 
pastoor@stjacobus.nl of Mevr. 
H. van Raalte, bereikbaar onder 
324 09 33 en H.raalte@hetnet.nl 

Het Stemmenorkest
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

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

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

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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Muziekacademie Den Haag
Open Dag en Zomer Concert

Zaterdag 21 juni, van 10:00 tot 16:00 in het Berlage-Huis, Raamweg 36.
Ontmoet de docenten, probeer zelf een instrument, schrijf je in! Komt allen!

Foto Sophia Poppe

Open huis!
Open dag bij het geheel vernieuwde Renswoudehuis! Sinds juni van dit jaar is daar een kinderopvang voor internationaal 
georiënteerde families gevestigd. Wilt u zien hoe het Renswoudehuis er van binnen uitziet? Op de open dag van zaterdag 21 
juni  bent u van 13.00-15.00 uur van harte welkom. Aanmelden voor 17 juni via info@zeinchildcare.nl. Voor meer informa-
tie zie www.zeinchildcare.nl

‘Wij’, dat is een enthousiast groepje 
mensen dat elke maandagochtend bij 
elkaar komt in het Benoordenhuis. We 
dansen folklore-dansen uit verschil-
lende landen, en dat maakt het heel af-
wisselend zowel wat betreft de dansen 
als de muziek. Een dans uit Engeland is 
heel wat anders dan een dans uit 
Bulgarije of Roemenië b.v. En een dans 
uit Israël lijkt natuurlijk ook weer niet 

op Noord Amerikaans. We zijn niet 
heel jong meer, daarom zoeken we 
meestal wat rustige dansen. Allemaal 
heel leuk en gezellig dus, maar door 
ziekte en verhuizingen zijn we wel een 
heel klein groepje geworden en wil-
len we er graag wat nieuwe leden bij 
hebben. Dus dames en heren 
Benoordenhouters, volg ons voorbeeld 
en begin de week gezellig. Iedereen 

kan meedoen, danservaring is niet 
nodig, alles wordt rustig uitgelegd.

We dansen op maandagochtend van 
10 tot 12 uur, met om 11 uur een 
korte koffiepauze.

Liever eerst nog wat inlichtingen? 
Bel Sophia, telefoon 3 248 745

Folklore Dansen
Wij beginnen de week met dansen.                                                                                   
En wat is er leuker dan vrolijk de nieuwe week te beginnen.
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

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

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

       
3587969

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

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

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

Mr C.D. Rosenberg Polak
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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Cultuur
HoutKunst

Het Mauritshuis
Op 27 juni gaat het Mauritshuis weer 
open! Na een spectaculaire facelift en 
uitbreiding is het zover. Door deze ver-
bouwing is het Mauritshuis bijna twee 
keer zo groot. Een ruime ondergrondse 
foyer biedt zowel toegang tot het stads-
paleis van Johan Maurits van Nassau-
Siegen als tot de nieuwe Royal Dutch 
vleugel. Dit deel huisvest onder meer de 
Nassauzaal (een evenementenzaal), een 
educatieve ruimte, ‘Kunstwerk-plaats’, 
het museumcafé, de bibliotheek, de mu-
seumshop en natuurlijk de nieuwe 
tentoonstellingsruimte. 
Zie www.mauritshuis.nl.

THEATER
Diamant Theater
Het Diamant Theater aan de 
Diamanthorst 183 verzoorgd voorstel-
lingen voor de hele wijk het Haagse 
Hout zijn. Jonge cabaretiers treden op, 
Sjaak Bral houdt hier zijn try-out voor 
zijn Oudejaarsvoorstellingen, eens in 
de maand is er Filmavond etc.  Zie 
www.diamanttheater.nl. Op 24 juni is 
de laatste activiteit voor dit seizoen: 
eten bij RestovanHarte, aansluitend 
een film (La Vita è Bella). Reserveren 
via info@diamanttheater.nl, 300 48 10. 

Theatervoorstelling ‘Vrinden’
Het nieuwe theatergezelschap, geheel 
Benoordenhouts, met de naam ‘Het 
Reservaat Speelt’ zal op 22 juni a.s. 
twee voorstellingen geven in theater 
Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag. 
Matinee 16.00 uur, avond 19.45 uur. 
Entreeprijs € 15,-. Met je vrinden eten? 
Diner om 17.45 uur, prijs inclusief en-
tree € 25,-. 

TENTOONSTELLINGEN
Chinees en Japans schilderen
In Kunstzaal Van Heijningen, 
Noordeinde 152, heeft een bijzondere 
verkoopexpositie plaats. Kunstenares 
Marie-José Leenders heeft zich in de 
loop der jaren laten inspireren door 
het Chinese en Japanse penseel schil-
deren. Zo ontstaan vrijstaande figuur-
schilderingen gebaseerd op het 
Japanse inkt schilderen, ‘sumi-e’, in 
combinatie met waterverf op rijstpa-
pier. In een razendsnelle draaiing van 
de hand komt de schildering naar 
voren in één bewegende vloeiende lijn. 
Inspirerende tentoonstelling. www.
kunstzaalvanheijningen.nl. 

‘Psyche en Fidessa, de sprookjes 
van Louis Couperus’
Een nieuwe tentoonstelling in het zo 
mooie Louis Couperus museum. In zijn 

boek ‘Metamorfoze’ schreef Louis 
Couperus bijvoorbeeld: ‘Schrei nu niet 
meer, en ga nu slapen, en als je niet sla-
pen kan, zal ik je een sprookje vertel-
len, een mooi verhaaltje van bloemen 
en edelsteenen en vogels, van een jon-
gen prins en een klein prinsesje….’

Een sprookjeswereld vol kunst
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft 
een speciale kindertentoonstelling. 
‘Een sprookjeswereld vol kunst’. Deze 
zomer komt het wereldberoemde 
sprookje ‘Roodkapje’ in de kindermu-
seumzaal tot leven. Kinderen stappen 
er binnen in een sprookjeswereld vol 
kunst waar ze kunnen tekenen, sprook-
jes lezen of door een koptelefoon luis-
teren naar het verhaal. www.gemeen-
temuseum.nl 

Willemien de Vlieger-Moll

Vrienden zijn belangrijk in het leven, zonder hen is het leven heel wat grauwer.                                               
Vrienden van vroeger of zojuist ontmoet. Maar vrienden kun je ook zoeken zoals het Mauritshuis dat doet 
na een restauratie en verbouwing. Of met vrienden luisteren en genieten van een toneelstuk met sketches, 
door Benoordenhouters, voor Benoordenhouters, met de aansprekende titel ‘Vrinden’. 

Cultuur Agenda  
6 juni - 31 augustus Den Haag Sculptuur ‘Grandeur - Franse beeldhouwkunst 

van Laurens tot heden’. In samenwerking met museum Beelden aan Zee.

18 - 22 juni Festival Classique - 28 juni Nederlandse Veteranen dag

Foto Ivo Hoekstra, Mauritshuis
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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

Opvouwbare 
wandelstok voor € 14,95

Verkrijgbaar in het 
Wijkservicepunt in Maison Gaspard de Coligny 

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. 

ZOMER
AANBIEDING
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Lezers aan het woord
Het Benoordenhout begint mij behoorlijk te benauwen!
Net terug van een wandeling voel ik mij 
geroepen om de Benoordenhout-
genoten eens flink toe te spreken. 
Eigenlijk wil ik niet alleen voor mijzelf 
maar ook voor alle andere blinde en 
slechtziende lotgenoten uit deze wijk 
een goed woordje doen. Het is onvoor-
stelbaar dat er geen dag voorbij gaat, dat 
mensen al fietsend op de stoep je tege-
moet komen. Vandaag eerst een ‘heer’, 
die rakelings langs mij heen fietste mid-
den op de stoep. Vervolgens een straat 
verder een mevrouw, die ik nog op mijn 
vriendelijks vraag wat zij in godsnaam al 
fietsend op de stoep doet. ‘Ja, ik was de 
weg even kwijt’ was haar antwoord, het 
voelt echt niet meer goed!  Afgelopen 
week op de Ruychrocklaan tot 2x toe 
bijna omver gereden. Een keer al over-
stekend samen met mijn man bij het ze-
brapad Van der Woertstraat. Met mijn 
blinden/slechtzienden stok recht voor-
uit gestoken werden we bijna samen van 
de sokken gereden. Mijn man kent mijn 
verhalen, maar dat het er zo aan toe 
gaat, had hij in zijn stoutste dromen niet 
gedacht. 

Twee dagen later steek ik hetzelfde ze-
brapad over na goed geluisterd en geke-
ken te hebben binnen mijn kleine koker-
visie van één oog. Ik steek mijn stok 
vooruit en ga oversteken en wat gebeurt 
er op nog geen meter van mijn einddoel 
de overkant? Een Benoordenhoutse 
dame vindt het nodig om nog net tussen 
mijn stok  en de stoep door te fietsen. 
Gelooft u mij de volgende keer zal zij 
geen spaak meer in haar wielen hebben. 
In dezelfde week kom ik terug van de 
apotheek en steek ter hoogte van de 
kerk over het zebrapad, terwijl ik scan of 
ik veilig over kan steken hoor ik een aar-
dige dame op de fiets naar mij roepen 
‘Mevrouw u kunt over hoor ik wacht.’ 
Bijzonder attent ik bedank haar en loop 
met mijn stok vooruit gestoken over het 
zebrapad. U zult mij niet geloven maar 
op dat moment schoot er een auto langs 
de dame met haar fiets en reed met een 
ongelofelijke snelheid over de zebra, ter-
wijl ik al op de helft was. Ik heb echt veel 

beschermengeltjes om mij heen, dat ik 
deze week nog mag navertellen.

U allen zou ook eens moeten begrijpen 
wat het voor ons betekent als er een 
auto op de stoep staat of auto’s op de 
hoeken van de straten geparkeerd wor-
den, zodat je totaal geen overzicht hebt. 
Vooral ouders, die hun kinderen naar en 
van school brengen en halen. Zij verdie-
nen wat mij betreft een extra ‘pluim’ hoe 
zij hun auto’s ondanks de verkeersbor-
den, pionnen enz. enz. nog steeds weten 
te parkeren. Het aanspreken van deze 
ouders doe ik niet meer. Meestal vraag 
ik de kinderen, die instappen wat zij ge-
zien hebben wat er daar ter plekke ei-
genlijk niet goed is. Met veel enthousi-
asme vertellen zij mij wat er allemaal 
niet klopt, waarop ik hen dan compli-
menteer en de boodschap meegeef dat 
aan hun ouder, die inmiddels met rode 
oortjes de auto in is gestapt uit te leggen. 
De oudere generatie schijnt een hoop 
vergeten te zijn. 

Ook zouden wij als blinden en slecht-
zienden het enorm op prijs stellen als 
fietsen en vooral bakfietsen niet midden 

op de stoep worden geplaatst. 
Sommigen van ons hebben er op een 
donkere avond al bijna in gelegen. 
Gelukkig  maken wij ook  enorm attente 
mensen mee. Zo overkomt het mij gere-
geld dat ik aan de arm van een vreemde 
meegevoerd word. Ik laat dat altijd ge-
zellig over mij heen komen al kan ik mij 
nog aardig redden. Maar het is zo attent 
als mensen zo liefdevol een helpende 
hand uitsteken. Het is ook leuk als u 
blinden of slechtzienden groet in plaats 
van weg te kijken, omdat u misschien 
onzeker bent of diegene u wel of niet 
ziet. Probeer in een winkel gewoon uw 
beurt af te wachten in plaats van voor te 
dringen omdat zij het toch niet zullen 
zien. Stuitend ik maak het geregeld mee.

Kinderen zijn fantastisch en mijn beste 
vrienden. Zij vragen altijd spontaan hon-
derd uit over mijn interessante geleide-
stok met rollende bol eronder. Vaak ook 
roepen zij spontaan naar hun ouders ‘Is 
die mevrouw blind?’. Ouders weten zich 
dan geen raad en proberen zo snel mo-
gelijk weg te komen. Maar beste mensen 
u kunt ook met ons gerust een leuk ge-
sprek aangaan. Ik probeer in ieder geval 
de kinderen  te vertellen wat ik nog zie 
en wat mijn stok voor mij betekent. Zij 
mogen hem ook altijd even proberen. Zo 
geef je kinderen iets mee en zij zullen 
trots hun ervaringen  aan hun vrienden 
doorvertellen. In mijn eigen straat is 
mijn  stok erg populair. Het is een straat 
bomvol met kinderen. Zodra ze mij zien 
lopen, willen zij allemaal ook even met 
de stok een stukje al scannend  door de 
straat op en neer. U ziet er zijn ook zo-
veel positieve dingen aan een handicap, 
maar ik hoop in ieder geval door mijn 
schrijven dat uw goede ogen weer eens 
open gaan voor de blinden en slecht-
zienden om u heen, want geloof mij wij 
volgen intensieve revalidatietrajecten 
om zolang mogelijk zo zelfstandig moge-
lijk te kunnen blijven functioneren en 
wonen. Hopend op een positieve verbe-
tering geef ik u allen een warme groet.

Brigitte Götz-van Hassel

Brigitte Götz-van Hassel
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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. 

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) 

 

Tong Dao
Tang
Van Alkemadelaan 309A
DenHaag, 
tel.7536480 - 0623373374

Oplossing voor een verstopte neus:
Wij behandelen op traditionele
Chinese wijze neusklachten, zodat direct 
ademhaling verbetert, vermoeidheid en 
benauwdheid afnemen.

Chinese behandelwijzen ook bij huidproblemen, 
migraine, spier- rug- en gewrichtspijn, 
darmklachten.

Chinese 
Behandelwijzen
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Sightseeing met het wijkblad 
Al decennia lang kom ik in het 
Ridderlaanplantsoen. Als kind heb ik 
er gespeeld, mijn kinderen speelden er 
toen ze klein waren, op de bankjes heb 
ik met vriendinnen zitten praten, ik 
heb staan kijken naar jongeren die het 
plantsoen als hangplek gebruikten. Nu 
blijkt dit plantsoen een bijzonder ar-
boretum te zijn, waar zeldzame bomen 
staan. Joost S.H. Gieskes maakte ons 
erop attent in zijn zeer lezenswaardige 
artikel in het wijkblad van februari dit 

jaar (http://www.wijkverenigingbe-
noordenhout.nl/p/wijkblad.html; 
2014, nr 1, pag. 11). Met het artikel in 
de hand ging ik op onderzoek uit om 
de door Gieskes beschreven bomen 
van dichtbij te gaan bekijken. Op af-
stand hadden we al genoten van de uit-
bundige narcissen. De door Gieskes ge-
noemde duizenden geplante bollen 
hebben het goed gedaan. Eerst kleurde 
het plantsoen stralend felgeel en toen 
die narcissen uitbloeiden werden zij 

opgevolgd door wat kortere, lichtgeel 
bloeiende soortgenoten. Met Gieskes 
als gids bekijk ik de door hem beschre-
ven zes bijzondere bomen van dichtbij. 
Wat heerlijk om zo’n prachtig en bij-
zonder plantsoen in de buurt te heb-
ben. ‘Wordt vervolgd’, zo besloot 
Gieskes in februari zijn artikel. Wij ver-
heugen ons.

Henriette van Wermeskerken

Inbraak 
Naast mij op het zonnige, Parijs aan-
doende terras van brasserie ‘Paul 
Gabriël’ aan de gelijknamige straat zit 
een man van begin zeventig met een 
zwierige witte kuif het schuim van zijn 
cappuccino op te lepelen. Met smaak. 
Achter ons zitten twee blonde vrouwen 
van begin veertig aan de witte wijn. De 
een is gekleed in een felrode jurk met 
zwarte panty. De ander draagt een witte 
blouse boven een vale spijkerbroek. Zij 
praten op verontwaardigde toon over 
een inbraak die kort geleden in 
Bilthoven bij de zus van de spijkerbroek 
heeft plaatsgevonden. Er is een kluis ge-
stolen. Ook het tafelzilver hebben de 
dieven meegenomen. ‘Ze moeten inbre-
kers levenslang opsluiten!’, zegt de jurk. 
‘Nooit meer op straat, dat tuig.’

Hockeystick
Als de vrouwen zijn opgestapt bestelt 
de man bij het meisje dat de lege wijn-
glazen ophaalt nog een cappuccino. ‘Ik 
hoorde zojuist van die inbraak’, zegt hij 
tegen mij. ‘Ik heb dat ook eens ervaren. 
Achter in de tachtiger jaren. Wij woon-
den toen net in het Benoordenhout, 
aan de Van Hogenhoucklaan. Mijn 
vrouw maakte mij ‘s nachts wakker en 
fluisterde dat er volgens haar beneden 
iemand rondliep. Ik ben opgestaan, 
heb een hockeystick gepakt en ben 
naar beneden geslopen. Ik stond stijf 
van de adrenaline. Ik heb niemand aan-
getroffen. De voordeur stond wel open. 
Die was, denk ik, met een stuk plastic 
open geflipperd. Ook bij ons al het ta-
felzilver weg. Ook nog een zwaar ver-

zilverde pauw. Daar was ik erg aan ge-
hecht. Die had ik van mijn moeder 
gekregen.’ De cappuccino wordt afgele-
verd. De man lepelt, wederom met 
smaak, het schuim op. Zijn verhaal 
over de inbraak is echter nog niet vol-
tooid. ‘Ik heb mij wel eens afgevraagd 
wat ik gedaan zou hebben als ik die 
man – ik ga er vanuit dat ’t een man is 
geweest – in mijn huis zou hebben aan-
getroffen.’ Hij recht zijn rug en balt zijn 
handen tot vuisten. Het is net alsof hij 
opnieuw die hockeystick in handen 
heeft. Op felle toon: ‘Ik denk dat ik hem 
met die stick helemaal dood geslagen 
zou hebben.’ Ik zie aan zijn houding en 
ogen dat hij het meent ook. Toch zak-
ken zijn schouders weer en zijn vuisten 

worden weer handen. Hij zucht en kijkt 
even peinzend voor zich uit. Op rusti-
gere toon: ‘’t Is maar goed dat die man 
mijn huis uit was. Anders zou u nu 
naast een moordenaar hebben gezeten. 
En een moord zou ik toch niet op mijn 
geweten willen hebben.’ Hij neemt een 
slok van zijn inmiddels schuimloze 
cappuccino. En besluit: ‘Die inbreker 
hebben ze jammer genoeg nooit opge-
pakt. Voor die man is dat maar goed 
ook. Anders hadden ze hem misschien 
levenslang opgesloten.’ Barmhartig 
voegt hij eraan toe: ‘En dat vind ik toch 
wel veel voor een inbraak.’

Marcel van der Horst

Het terras van ´Paul Gabriël´ , foto Marcel van der Horst
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Benoordenhouters in den vreemde 
Patrick de Vries groeide op in het Benoordenhout 
en woont nu in Peking, China
Ik ben geboren op Aruba, in Oranjestad. Een tropenkind, al streken we een jaar later 
alweer neer in het Benoordenhout. En dat is een plek waar ik altijd graag terugkom. 

Het Benoordenhout
Mijn thuis. Een plek waar ik een mooie 
jeugd heb gehad in de Schiefbaanstraat 
en de Montessori school, HVV, Raketjes 
bij groenteboer De Vries, op moeder-
dag een pakje roomboter bij Van 
Leeuwen en een bloemetje bij Jan de 
Bloemenman en natuurlijk voetbal-
wedstrijden in het Arendsdorp park 
tussen de Schiefbaanstraat en de 
Schoutenstraat (5-1 voor de 
Schiefbaanstraat; drie goals van Eric 
Raphael die weer in het Benoordenhout 
woont en Raoul Maphar mocht er een-
tje maken van ons, maar toen stonden 
we al 5-0 voor; ik hoop dat ze dit lezen 
ha ha). Ik lijk wel een oude man, maar 
op een gegeven moment worden dit 
soort kleine dingen ineens weer heel 
groot. Niettemin, om de zo veel jaar 
krijg ik kriebels en dan is het heerlijk 
om weer een tijdje elders te wonen, 
zoals nu in Peking.  

Schooltijd
Mijn zusjes Charlotte en Johanneke - 
een tweeling en zes jaar ouder - en ik 
zijn Montessori leerlingen. We doorlie-
pen zowel Waalsdorp als het HML. Ik 
deed dat met mijn beste vriend Heimon 
Smits uit de Bachmanstraat. Tijdens de 
lagere school haalde hij mij dagelijks 
op en op de middelbare school ging dat 
andersom. In de HVV kleedkamer werd 
er altijd hard gelachen om onze oplei-
ding waar je proefwerken over mocht 
doen als je een onvoldoende had, lera-
ren bij de voornaam aansprak en waar 
je in discussie kon gaan over de uitslag 
van een proefwerk. Mijn kinderen heb-
ben op Waalsdorp en het HML gezeten. 

Voetbal
Op een gegeven moment heb ik een 
tijdje bij ADO gevoetbald. Met trammetje 
negen uitstappen bij de Aagje Dekenlaan 

in het Zuiderpark. Ik denk dat de cul-
tuurgrenzen die je in die 20 minuten 
overschrijdt nagenoeg groter zijn dan de 
tien uur vliegen naar Peking. Ik was 13 
en na de wedstrijd ging het dan om de 
weddenschap om ‘een meijer dat je van-
avond een wijf ging pakken.’ Ik wist toen 
nog niet zo goed wat een ‘meijer’ was en 
mijn moeder en zusjes waren niet zo dol 
op teksten als wijven pakken. 
(Toevoeging: het was daar wat rauwer). 
Maar niets mooier dan voetbalhumor en 
beeldspraak natuurlijk. Als ik in de krant 
lees dat Danny Blind ‘scholletje’ wordt 
genoemd omdat hij teveel met alle win-
den meewaait, dan denk ik glimlachend 
terug aan de ritjes met trammetje 9 van 
de Carel Van Bylandtlaan naar de Aagje 
Dekenlaan. Ik kwam nogal eens met 
blote voeten thuis, omdat geruite sok-
ken niet waren toegestaan in het 
Zuiderpark. 

Mijn grote voorbeeld
Tja, wie zijn mijn voorbeelden? Het is 
verleidelijk naar de grote wereldlei-
ders te kijken, maar uiteindelijk kreeg 
ik toch het meeste mee van mijn ou-
ders. Ik vermaak me kostelijk als mijn 
vader Dolf, opgegroeid in de Paul 
Gabrielstraat, zich kinderlijk blij ver-
heugt op de nationale verkiezingen 
omdat hij dan zijn PvdA poster voor 
het raam kan hangen ‘zodat al die VVD-
ers in Benoordenhout kunnen zien dat 
je ook op een andere partij kan stem-
men’. En hij moedigde me aan vragen te 
stellen: ‘blijf vragen stellen Patrick en 
blijf nieuwsgierig’. 

Mijn moeder Lout is in ons gezin altijd 
de rots in de branding waarop geklom-
men kan worden. Zij hockeyde bij HIJS 
(of Togo, ik hoop dat ze me deze omis-
sie vergeeft) de voorloper van HCKZ en 

Patrick aan het werk in Afghanistan
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zat op het Maerlant waar ze vanaf 
werd gestuurd (want daar mag je 
proefwerken niet over doen). Zij heeft 
12 jaar lang de lekkerste boterham-
men van de wereld gemaakt met koek 
en kaas en oneindig veel bekers met 
karnemelk met roosvicee ingeschon-
ken. Mijn vrienden hebben op enig mo-
ment schoorvoetend moeten toegeven 
dat zij meer van voetbal wist en be-
greep dan wij - in de rust van de dui-
zenden voetbalwedstrijden die we 
zagen wist ze altijd al wie er gewisseld 
zou worden. Van Gaal zou haar mee 
moeten nemen naar Brazilië. Alle jon-
gens die nu weer door het 
Benoordenhout lopen - Joost en Tonko 
Leemhuis, Heimon Smits, Raoul 
Maphar, Erik Raphael - zaten bij mijn 
moeder op de bank stroopwafels te 
eten en toen ze iets ouder werden kre-
gen ze een biertje, maar alleen als ze 
eerst vertelden op wie ze verliefd 
waren, zei ze lachend. 

Wereldreizigers
Voor mijn ouders was het 
Benoordenhout niet altijd groot ge-
noeg en zo had ik op mijn achttiende al 
door het Rusland van Brezhnev, het 
China van Deng Xiaoping, het 
Argentinië van Videla en Chili van 
Pinochet en de Filipijnen van meneer 
en vooral mevrouw Marcos en haar 
schoenen collectie gereisd. 
Krottenwijken, dissidenten, zeewier 
als ontbijt en houten huisjes op deso-
late bounty eilanden kwamen zo voor-
bij. Voor een puisterige puber viel het 
een soms makkelijker dan het andere. 
Maar de ogen waren geopend. 

Jong geleerd, oud(er) gedaan
De appel bleek niet ver van de boom te 
vallen. Als diplomaat kon ik mij in 
Nederland met het buitenland bezig-
houden en in het buitenland (ook) met 
Nederland. Ik vind het boeiend betrok-
ken te zijn bij de oplossing van maat-
schappelijke vraagstukken in interna-
tionaal politieke context. Ik trouwde 
Ingrid Oei en onze drie kinderen zijn 
geboren in het Bronovo ziekenhuis 
maar zij hebben inmiddels ook in 
Washington en Peking gewoond. Na 
vier jaar Washington was het heerlijk 
om weer in het Benoordenhout te 
wonen: tussen de families Brummelaar 

en Sanders, wijntje op de bank voor 
het huis, kinderen die ‘tientellen in de 
rimboe’ spelen en op nieuwjaarsdag 
met Unox mutsen op te water in 
Scheveningen. En mijn zoon die net 
zoals zijn vader door Peter Entrop de 
liefde voor voetbal bijgebracht 
kreeg.  In die tijd wisselde ik om de zes 
weken Kabul, waar ik betrokken was 
bij politie en justitie hervorming, af 
met het Benoordenhout en het frap-
pante is dat ik mij op beide plekken 
senang voelde. 

IJs met hagelslag
Mijn grootouders Jan en Miek van Laer 
woonden in de Mildestraat. Heimon en 
ik gingen daar altijd ijs eten na onze 
trainingspartijtjes in de zomer. Op een 

gegeven moment wisten we dat als we 
netjes ‘dankjewel’ zeiden en we een 
conversatie aangingen – ‘Vova (zijn bij-
naam) jij was toch kinderrechter?’ - dat 
mijn grootmoeder dan twee keer ijs 
met hagelslag ging halen. Dat is ook 
precies waar het Benoordenhout voor 
staat: geborgenheid. Laatst stond ik bij 
de bakker en een oudere vrouw zegt 
tegen mij ‘U moet een zoon zijn van 
Lout van Laer; u lijkt zo op haar; ik ken 
haar nog als klein stout meisje’. De ge-
borgenheid om uit te zwerven en weer 
terug te keren. Morgen reis ik naar 
Shanghai en daar hoop ik Johan Domela 
- uit de Ruychrocklaan - te ontmoeten. 
We gaan het dan over China en de toe-
komst hebben, maar zeker ook over dat 
mooie verleden in het Benoordenhout.

Patrick en zijn gezien in Washington
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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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Veel dank aan alle vrijwilligers tot en met de veegploeg!

Na het succes van Koninginnedag 2013 in de Van Hoytemastraat was het voor het 
Oranjecomité (samengesteld uit bewoners van de wijk, leden van de wijkvereniging en van 
de winkeliersvereniging) een enorme uitdaging om op de eerste Koningsdag dit jaar dat 
succes te evenaren. De mooie foto’s van Frank van Leer spreken eigenlijk voor zichzelf, wat 
was het weer een groot feest!

Het poppentheater Muzemuis, de vele spellen, van darten tot ’snoepsleutel poepen’, het 
immens populaire straatvoetbal-en hockeytoernooi (jammer van dat ene ruitje dat sneuvelde), 
de vrolijke bingo. Dan de druk bezochte bar en het spannende spektakel van de hakkenrace. 
En dat allemaal begeleid door een heuse spreekstalmeester, de artiesten op het kleine open 
podium en een super dj op het grote podium! 

Heel veel enthousiaste verkoper(tje)s op de vrijmarkt waar veel spullen van eigenaar 
wisselden, blije uitgedoste mensen en heel veel lekkere happen. Van broodjes worst en 
hamburgers, suikerspinnen tot oesters en van aardbeien tot saté! De dag werd ook nog 
begeleid door een schitterend zonnetje en afgesloten door een geweldige  band die heel wat 
mensen aan het dansen kreeg. Kortom: het Oranjecomité is er weer in geslaagd een geweldig 
feest te organiseren. Hulde hiervoor! 

Maar dit was zeker niet gelukt zonder de hulp van alle vrijwilligers die zich met enthousiasme 
hebben ingezet achter de bar en bij de spellen. Dank aan iedereen die belangeloos het 
Oranjecomité heeft bijgestaan! Onze dank gaat ook uit naar de sponsoren voor het plaatsen 
van een advertentie in het Oranje Programmaboekje. En naar de winkeliers van de Van 
Hoytemastraat, voor hun enthousiasme, hun hulp zoals het gebruik kunnen maken van een 
stopcontact en de bijdrage aan de prijzen voor de Hakkenrace. Dat het Benoordenhout kan 
feestvieren moge inmiddels duidelijk zijn.

Zien wij u volgend jaar weer?

Pieter de Savornin Lohman 
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Koningsdag 2014
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Met 2.000 bezoekers een daverend succes!
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Het Mauritshuis heeft zijn vrienden nodig. Met uw bijdrage 
steunt u het museum maar versterkt u ook uw eigen band 
met het Mauritshuis en zijn collectie. Vanaf 50 euro per jaar 
bent u al Huisvriend van het Mauritshuis en geniet u  
veel voordelen. Bovendien maakt u deel uit van een actief 
en betrokken gezel  schap waarvoor diverse activiteiten  
worden georganiseerd. Als u nu Huisvriend wordt, bent u 
uit genodigd het gerenoveerde museum te bezoeken nog 
voordat wij onze deuren openen voor het grote publiek.

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar 
mauritshuis.nl/vrienden

Word nu Huisvriend van 
het Mauritshuis! 

Ontvang een exclusief bezoek 
aan het Mauritshuis cadeau 
voorafgaand aan de opening

Opening Mauritshuis
27 juni 2014

MH_Advert_185-251-vs04_BK.indd   1 07/05/14   18:25
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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN
Naast de boeken die ik hieronder behandel gaat dit keer bijzondere aandacht uit naar 
onze wijkgenoot Hans Daalder, die ik interviewde over het verschijnen van zijn nieuw-
ste boek. Hij is verantwoordelijk voor de complete biografie over Willem Drees. Het is 
fascinerend om naar Hans Daalder te luisteren. 

Willem Drees 
(1886-1988), 
Premier en el-
der statesman, 
de jaren 1948-
1988
Hans Daalder en 
Jelle Gaemers

Daalder en 
Drees

In 1973 vroeg oud-premier Willem 
Drees (1886-1988) aan onze wijkgenoot 
Hans Daalder om zijn politieke biografie 
te schrijven. Kort na zijn aantreden in 
Leiden als hoogleraar Wetenschap der 
politiek in 1963 had Daalder Drees over-
gehaald een in 1959 gehouden lezing 
over zijn ervaringen als minister-presi-
dent uit te werken tot het boek ‘De vor-
ming van het regeringsbeleid’ (een must 
overigens voor iedere geïnteresseerde 
in de Nederlandse politiek!). Drees 
schreef het manuscript in enkele maan-
den in steno, een secretaresse typte de 
vellen aantekeningen uit. Op Drees’ ver-
zoek belastte Daalder zich met de eind-
redactie. Sindsdien hadden de beide 
heren regelmatig contact. Flarden uit 
het interview dat ik met Hans Daalder 
had: Willem Drees had al een halve eeuw 
politieke ervaring voordat hij minister-
president werd in 1948, hij was een 
uniek waarnemer van politieke proces-
sen en verhoudingen, had een uitzon-
derlijk geheugen en was tegelijk een be-
scheiden en zelfs ietwat verlegen man. 
Drees heeft zich meer verzet dan bekend 
is tegen de politionele acties (hij ergerde 
zich enorm aan een onjuiste voorstelling 
van zaken), hij was zich bewust van zijn 
grenzen. Hij wilde geen staatsbegrafenis 
en is daarom anoniem en in stilte begra-
ven. Hans Daalder praat met respect 
over deze staatsman, de boeken zijn 
mede het resultaat van een vijfentwintig 
jaren durend contact tussen de schrijver 
en de politicus. 

Daalder en Gaemers
In 1993, na het emeritaat van Hans 
Daalder, en met een subsidie van het 
Prins Bernhard fonds (die het mogelijk 
maakte om de net aan de Leidse 
Universiteit afgestudeerde historicus 
Jelle Gaemers bij het project te betrek-
ken), werd begonnen met het ordenen 
van het archief. Het werkelijk onder-
zoek naar Drees’ lange politieke leven 
resulteerde in de boeken: ‘De rode wet-
houder’ (1886-1940) over Drees’ jeugd 
en loopbaan in de lokale en nationale 
politiek (Jelle Gaemers, 2006, tevens 
promotieonderzoek), ‘Gedreven en be-
hoedzaam’ (1940-1948) over de bezet-
tingstijd en zijn driejarig minister-
schap van Sociale Zaken (Hans Daalder, 
2003), ’Vier jaar nachtmerrie,  Zijn rol 
in de Indonesische kwestie (Hans 
Daalder, 2004), en ’Drees en Soestdijk’, 
over zijn handelen als eerst verant-
woordelijke minister in problemen 
rond de monarchie (Hans Daalder, 
2006).

Bronnen artikel: gesprek met Hans 
Daalder en website Universiteit Leiden.

Uitgeverij Balans, 2014, ISBN 978 460 037 153. € 49,95 

(hardback)

Cassette van de vijf delen boeken over Willem Drees

ISBN 978 946 0037 276. € 125,- (paperbacks)

Een herenhuis 
vol ornamen-
ten 1880-1920
Laura Roscam 
Abbing. Foto’s 
Peter van Marle

Nederland heeft 
veel historische 

herenhuizen. Een groot deel hiervan 
heeft geen monumentenstatus, maar 
dat betekent niet dat deze huizen niet 
mooi of interessant kunnen zijn. Als ei-
genaar of bewoner van een oud huis is 

het vaak moeilijk om informatie te vin-
den over het bijzondere van het huis. 
Die informatie is verspreid over veel 
verschillende geschreven bronnen. In 
dit boekje komt u meer te weten over 
de achtergrond van het herenhuis rond 
1900 en de heersende stijlen en orna-
mentiek van die tijd. Maar vooral toont 
dit boek welke decoratieve, authen-
tieke onderdelen aanwezig kunnen zijn 
in herenhuizen rond 1900. Het boek is 
geschreven door Laura Roscam Abbing, 
haar ouders wonen sinds kort weer in 
het Benoordenhout. Aan de hand van 
veel foto’s en een duidelijke tekst komt 
u heel wat meer te weten over de dak-
lijst, trapleuning, tegelvloer, plafond of 
deurklink in uw huis. 

Het dochterhuis, ISBN 9789081962001. € 14,95

Langs Haagse Bomen, in samen-
werking met Dienst Stadsbeheer 
Gemeente Den Haag

Informatief boekje over bomen in Den 
Haag, die via een achttal fiets- en wan-
delroutes te vinden zijn. Eén van de 
routes tipt het Benoordenhout aan.

Pieter van Mourik, Gerard van der Veen

Eburon Uitgeverij, ISBN 978 905 9727 328. € 16,-

Willemien de Vlieger-Moll
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International corner
Asparagus - Green or White: What is your preference?
For this issue’s International Corner I had chosen to write about Holland’s Spring delicacy, (white) aspa-
ragus. But, since Benoordenhouter and Repat, Kieke Arlman, had written an article once about aspara-
gus, I have used most of her original piece. Had I written this piece from scratch, it would have started 
with a story about green asparagus, because as an American that was the only type I knew before coming 
to this country many years ago.

White or green?
You might ask the reason for the 
difference between the white and 
green: Simply said, white asparagus 
grows under the ground and green 
above.  To grow white asparagus, dirt is 
kept mounded around the emerging 
stalk, depriving it of light. Since the 
plant cannot produce chlorophyll 
without light, there is no green color to 
the stalk. 

In Praise of Asparagus
And now on to Kieke’s article. White 
Asparagus is deemed so delicate that it 
is called Edible Ivory or White Gold. It 
was already eaten in Aswan, Egypt 
20,000 years ago. It is hard to imagine 
that vegetables, which we still eat 
today, were already grown in prehistory. 
I grew up with the magic of the white 
asparagus season. The first time when 
you see them in the shop they are still 
wildly expensive. Then they become 
more abundant and more affordable. 
Harvested from the second Thursday in 
April until St. John (24th of June), as 
they still are, they are seasonal. I like 
the fact that they are not available all 
year round. It makes them a delicacy, 
something to look forward to, to 
discuss. During that time they are 
offered on the menu of every 
respectable restaurant in the whole of 
Western Europe. I don’t know why they 
never crossed the North Sea, let alone 
the Atlantic. This is really strange, as 
they are so celebrated in the 
Netherlands, Belgium, Germany, France 
and Spain. I remember that in the 
Weissenbruchstraat not so long ago the 
green grocer Ton Smits, and the traiteur 
Dubois teamed up together for a feast. 
Small tables and chairs were set up on 
the pavement; hundreds of asparagus 

were prepared beforehand, and then 
sold on a Saturday in early June– of 
course accompanied by a glass of an 
appropriate wine. Ton died and Dubois 
moved away to a quieter life, so the 
tradition got lost.  (Ed: Perhaps another 
Benoordenhout green grocer will 
reinstate this tradition.)

Cooking White Asparagus 
Unlike its green counterpart, the white 
has a tough, bitter peel which must be 
removed before cooking. One should 
first cut about 3 cm off the end and then 
to avoid breaking them, peel them by 
laying the stalks on the kitchen counter. 

In a large pot, bring water, 2 Tbsp. salt, 
4 Tbsp. lemon juice and 3 Tbsp. butter 
to a simmer.  Depending on the 
thickness of the asparagus, cook until 
tender when pierced with the tip of a 
knife (10-15 minutes).  It is easier to 
remove them from the pan if you have 
first tied them in bundles with kitchen 
string.  Of course one can also just 
steam in water without the lemon and 
butter. Traditionally, white asparagus is 
served with thinly sliced bone ham, 
mashed boiled eggs speckled with 
generous amounts of chopped parsley, 
melted butter and new potatoes, boiled 
in the skin. Some gastronomes will 
serve them with Hollandaise sauce. 

For dessert there is really only one 
option: strawberries – fresh and in 
season from the green grocer. Of course 
you can serve them with castor sugar 
or whipped cream or vanilla ice cream.   
But I wouldn’t, as it would spoil their 
natural sweetness and their succulent 
fragrance. (Ed: You may want to do 
what the Italians do to bring out the 
flavor of strawberries –add either or 

both balsamic vinegar and black 
pepper.)

It was only when we (the Arlman’s) 
moved to the United States that we 
learned that there is a green variety 
that is available all year round. I turned 
my nose up at them. Pff, they were not 
the real McCoy! Although I must say I 
have really learnt to appreciate them 
for their more nutty flavour. In fact, in 
my heart of hearts I prefer them. So 
here is a Jamie Oliver recipe with green 
asparagus that to me is a winner!

Roasted Asparagus with Cherry 
Tomatoes, Black Olives and Basil

1 ½ to 2 lbs. of green asparagus; 
1 good handful of black olives;
20 cherry tomatoes;
3 tbs. of olive oil; 
1 clove of garlic, finely sliced; 
1 good handful of fresh basil;
(Salt and) freshly ground black pepper;
Small pinch of dried red chili, crumbled. 

Of course these ingredients are not cast 
in stone. Try anchovies instead of 
olives, leave out the chili or replace 
with harissa (a Tunisian hot chili 
powder), replace the basil with parsley.  
And salt is not really necessary with the 
salty olives. 

Mix all ingredients together in a bowl 
and place in a roasting tray, preheated 
in a 225° oven. Bake for 10 to 12 
minutes. It is so deceptively simple and 
so delicious. Serve with the same new 
potatoes boiled in the skin that you 
would serve with white asparagus.

Kieke Arlman & Georgia Regnault
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Eleonore Schönmaier
On an extremely quiet Sunday afternoon 
in the Benoordenhout on the eve of the 
Nuclear Conference in The Hague, the 
Expat Committee organized a ‘Meet the 
Authors’ afternoon at the Wijkcentrum. 
Firstly, Canadian poet Eleonore 
Schönmaier recited several of her 
poems, many of which came from her 
recently published collection, 
Wavelengths of your Song. As one critic 
has said of Eleonore: ‘She takes the 
reader on unexpected journeys skiing 
across frozen lakes, cycling along Dutch 
canals, or hiking in Malta and New 
Zealand. With surprising, at times 
breathtaking connections, she 
illuminates hot air ballooning, canoe 
camping, plantings trees on Vienna 
Rooftops, and the bathing of a black 
horse in the North Sea.’ All of these 
images are ones Eleonore has 
experienced herself, so the reader or 
listener in our case is on a journey 
through her life.  Wonderful!
This collection and her first – Treading 
Fast Rivers are both available at Couvée 
on the Van Hoytemastraat.

Wout van der Toorn
On a totally different note, the group 
heard from Wout van der Toorn about 
his book Logbook of the Low Countries, 
a ‘concise chronicle of Belgium, 
Luxembourg and The Netherlands, 
setting their major roles against events 
in world history, together with famous 
quotations and highlights from art and 
science.’  Originally published in Dutch, 
the Dutch historian Prof. Dr. Cees 
Fasseur, described Logboek der Lage 

Landen as ‘a handy, accessible and 
informative book, allowing us to make 
comparisons between the history of the 
Low Countries and the wider world.’ 
Both the English and Dutch books are 
available in bookshops and via the 
Internet: www.seasidepublishing.com
We thank both authors for joining us on 
the 23rd of March.

Georgia Regnault

Music Academy The 
Hague: Open House and 

Summer Concert

Saturday June 21, from 10:00 till 
16:00, in the Berlage-Huis, 

Raamweg 36. Meet the teachers, 
try an instrument, register! 

Everyone welcome!

Authors’ Afternoon

3-7 September 2014
MACBETH by Shakespeare

6 & 7 September 2014
GEORGE´S MARVELLOUS
MEDICINE (+4)
by Roald Dahl

www.theenglishtheatre.nl
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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. Vorige keer 
plaatsten wij een foto van het beeldhouwwerk op het torentje aan de Neuhuys-
kade 32. Momenteel is het gebouw in gebruik door de Raad voor de Kinderbe-
scherming, maar in 1927 is het gebouwd voor de Indische pensioenfondsen. 

Huisvesting voor pensioenfondsen 
voor ambtenaren in de koloniën
Foto1. Het Ministerie van Koloniën had 
eigen pensioenfondsen voor ambtena-
ren die in de koloniën werkten.  Tot 
halverwege de jaren ‘20 waren deze 
negen pensioenfondsen, met zo’n 100 
werknemers, gevestigd in drie heren-
huizen elders in Den Haag. Toen dit te 
krap werd, kreeg de architect Dirk 
Roosenburg de opdracht een ontwerp 
te maken voor een nieuw pand voor de 
Indische pensioenfondsen aan de 
Neuhuyskade 32.  Hij betrok Albert 
Termote, een Nederlands/Belgisch 
beeldhouwer uit Voorburg, bij de deco-
ratie van het pand. Termote maakte het 
natuurstenen beeld van twee gevleu-
gelde vrouwen (een Nederlandse en 
een Indische) op het torentje waarmee 
de band tussen Nederland en de kolo-
niën verbeeld werd.

Indische flora en fauna
Foto 2. Het gebouw aan de 
Neuhuyskade heeft de uitstraling van 
een bankgebouw uit die tijd. Het oogt 
degelijk en zakelijk zonder verspilling 
of versiering, maar met een detaille-
ring en uitvoering van hoge kwaliteit. 
De plattegronden zijn zoals zoveel kan-
toren opgebouwd uit een middengang 
met aan weerszijden kamers. Alleen 
het torentje kreeg de twee natuurste-
nen beelden en het trappenhuis, boven 
de entree, werd versierd met grote 
glas-in-lood ramen. Het glas-in-lood 
raam toont de verscheidenheid van 
Indische flora en fauna: van vissen in 
de zee onderaan naar vogels in de 
lucht. 

1. De Neuhuyskade

2. KLM
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Roosenburg en Roosenburg
Foto 3. Dirk Roosenburg was een bekende 
architect uit Den Haag die leefde van 1887 
tot 1962. Hij leerde het vak onder andere 
bij H.P. Berlage. Zelf gaf hij zijn passie weer 
door aan zijn kleinzoon: de ‘starchitect’ 
Rem Koolhaas. Ook zijn andere kleinzoon, 
tevens Dirk genaamd, is architect en heeft 
het bureau van zijn grootvader doorgezet. 
Roosenburg had zijn atelier en woonhuis 
aan de Kerkhoflaan en heeft tussen de 
jaren ‘20 en ‘50 talloze hoofdkantoren van 
grote multinationals ontworpen. Zo ook 
het, net buiten onze wijk gelegen, hoofd-
kantoor van de KLM aan de Plesmanweg 
waarin tegenwoordig het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat gevestigd is. De ter-
racotta vogelfiguren, die verwijzen naar 
de vliegmaatschappij, zijn ontworpen 
door beeldhouwer Teun Roosenburg (de 
zoon van de architect).

Naast de NOVA nog steeds pensi-
oenfondsen op de Neuhuyskade
Foto 5. Na de oorlog vestigde het 
Nederlands Beheersinstituut zich in 
het pand. Dit was tot 1967 belast met 
het opsporen, beheren en eventueel li-
quideren van vijandelijke bezittingen 
en van vermogens van tijdens de oor-
log verdwenen personen. 
Tegenwoordig is het pand in gebruik 
door de Nederlandse Orde van 
Advocaten en twee pensioenfondsen. 
Binnen zijn in de loop der jaren de 
oude details verdwenen. Op www.
haagse beeldbank.nl zijn deze nog wel 
op foto’s te zien. In het gebouw herin-
nert enkel het plafond in de vergader-
zaal op de begane grond nog aan de 
voormalige Joodse bewoners. Deze 
vergaderzaal met haar hoge plafond is 
oorspronkelijk gebruikt als synagoge 
van het Israëlitisch Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis. De mannen zaten in de 
tegenwoordige vergaderzaal. De vrou-
wen zaten, uit het zicht, op het balkon 
boven mee te luisteren. 

Inge Kneppelhout-Reijnen

Foto’s 1 en 5: Inge Kneppelhout-Reijnen
Foto 2: Kroon & Wagtberg Hansen, Den 
Haag. Foto’s 3 en 4: Haags 
gemeentearchief

Newee Sjalom
Foto 4. Tweehonderd meter verder op 
de Neuhuyskade werd in 1929 het 
Israëlitisch Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis Newee Sjalom in gebruik 
genomen.  De foto is net na de opleve-
ring gemaakt. Het gebouw werd ont-
worpen door de architecten Simons en 
Van Braningen. Zoals de naam al aan-
geeft was het gebouw een bejaarden-
huis voor Joden.  In oktober 1942 werd 
het gebouw echter onder bevel van de 
Duitsers ontruimd. De bewoners en 
staf verhuisden naar Amsterdam. Later 
zijn zij allen via Westerbork naar kam-
pen in Oost-Europa afgevoerd. Geen 
van hen is na de oorlog levend 
teruggekeerd. 

5. Synagoge3. Glas in lood

De wijkvereniging is op 
zoek naar mooie oude 
foto’s van onze wijk en 
haar bewoners. Heeft u 
een bijzondere foto in uw 
archief? Laat het ons dan 

weten via 
wieweetwaar@wvbn.nl

4. Newee Sjalom
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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 voor het gezamelijk breken van vasten op zaterdagen.

Zaterdag 5, 12, 19 en 26 juli. 

Tijdstip 22:00 

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

Donderdag 31 juli. 2014
Tijdstip: 10:00

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.
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Samen uit, samen genieten met Vier het Leven 
Stichting Vier het Leven organiseert door heel Nederland compleet verzorgde sociaal culturele activiteiten voor ouderen. 
Onder het motto ‘samen uit, samen genieten’ zetten meer dan 1500 vrijwilligers zich tijdens theater- en concertbezoeken 
in voor een professionele begeleiding, waarbij aandacht voor het individu centraal staat. 

Stichting Vier het Leven werd in 2005 opgericht door Helma van Heerikhuize en Annerieke Vonk. Sindsdien heeft de stich-
ting zich ontwikkeld tot een landelijke organisatie van formaat. Op 8 december 2008 werd Stichting Vier het Leven beloond 
met de prijs voor ‘meest innovatief en communicatief krachtige plan’ van het groeiprogramma van het Oranje Fonds. De 
kracht van Vier het Leven zit in het maatwerk, de persoonlijke aandacht en het wegnemen van drempels voor ouderen. 
Gasten worden persoonlijk opgehaald en weer thuisgebracht. Begeleiding, vervoer, entree en consumpties zijn allemaal in-
begrepen.Iedereen van 65 jaar of ouder kan zich voor deze activiteiten aanmelden. Houders van een Ooievaarspas krijgen 
de gebruikelijke korting op het theaterkaartje. 
 
U kunt zich inschrijven via info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op 035 524 51 56 
Eenmaal aangemeld ontvangt u 3 keer per jaar een uitnodiging met bijzondere voorstellingen in een theater en/of concert-
zaal bij u in de buurt, u kunt zich per arrangement inschrijven voor deelname. Wij reserveren voor u de beste plaatsen. U 
wordt van begin tot het einde van de avond vergezeld door een van onze theaterliefhebbers en verkeert in gezelschap van 
andere ouderen. Maakt u gebruik van een rolstoel of rollator? Geen probleem, laat het ons vooraf even weten. 
www.4hetleven.nl. 
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Diner voor leden
Zaterdag 21 juni om 18.00 uur wordt 
bij Résidence Chateau Bleu, Leidse-
straatweg 15 een heerlijk aspergesdi-
ner geserveerd. We laten ons weer ver-
rassen voor ong.€ 25,- excl. drankjes. U 
rekent zelf ter plekke af. Opgeven bij 
Jos Bierlaagh, tel. 310 66 61.

Koffieochtend voor leden
Dinsdag 27 juni om 10.30 uur bij bak-
kerij Eickholt op het W.Royaardsplein.

Tramrestaurant Hoftram voor leden
Begin juli. Om 16:00 uur zal vanaf kerk-
plein, de rondrit van Den Haag, richting 
Scheveningen  plaatsvinden. Aan boord 
zal het 4 gangendiner bereid en uitge-
serveerd worden, terwijl de stad aan je 
voorbij trekt! De rit duurt 2.15 uur.

Cobramuseum Amstelveen voor leden
Tweede helft juli. Internationale ab-
stractie 1949-1960 uit de Solomon R. 
Guggenheim collectie is in het Cobra 

Museum in Amstelveen. 13 kunstwer-
ken waren ook aanwezig op openings-
tentoonstelling in 1959 van het mar-
kante door Frank Lloyd Wright 
ontworpen Solomon R. Guggenheim 
museum.

Museum de Fundatie in Zwolle voor 
leden
In augustus maken we een dagtrip naar 
Zwolle met een museumbezoek en een 
bezoek aan de beeldentuin Kasteel 
Nijenhuis in Heino/Wijhe. De eigen 
collectie van Museum de Fundatie kent 
vele grote namen uit meer dan vier 
eeuwen kunstgeschiedenis. Begin 2010 
was het museum wereldnieuws met de 
ontdekking in de eigen collectie van 
het schilderij De molen ‘Le blute-fin’ 
van Vincent van Gogh. Onder de titel 
‘Van Turner tot Appel’ is ter gelegen-
heid van de heropening een presenta-
tie van topstukken uit de eigen collec-
tie samengesteld, met werken van 
schilders als William Turner, Charles-

François Daubigny, Vincent van Gogh, 
Isaac Israëls, Piet Mondriaan, Francis 
Picabia, Franz Marc, Constant Permeke, 
Gino Severini, Karel Appel en vele an-
deren. Op nog geen 15 kilometer van 
Zwolle ligt Kasteel het Nijenhuis. Deze 
prachtig bewaard gebleven havezate 
werd tot 1984 bewoond door Dirk 
Hannema – grondlegger van Museum 
de Fundatie en oud-directeur van het 
Rotterdamse Museum Boymans. De 
beeldentuin rond het Nijenhuis, één 
van de grootste en meest bijzondere 
van Nederland, biedt een boeiende 
doorsnede van de moderne beeld-
houwkunst uit de 20ste en 21ste eeuw.

Voor inlichtingen over de ContactClub-
Benoordenhout kunt u contact opne-
men met R. deBruin, tel. 3 28 24 77 
liefst na 18.00 uur of rinia.db@zonnet.nl.

Rinia de Bruin

Ouderen in de Wijk
ContactClub Benoordenhout 55+
De ledenvergadering van de CCB hebben wij inmiddels achter de rug. Wij bedanken nogmaals iedereen die 
daarbij aanwezig was. Wij gaan op de ingeslagen weg voort omdat onze leden het op prijs stellen dat wij 
gevarieerde programma’s voor hen organiseren. De cursussen en lezingen voor leden en niet-leden begin-
nen weer in september.
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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

HAUTE COUTURE  HOEDENSHOW 

29 juni 2014 - 14.30 uur in Grand Hotel Huis ter Duin 
Noordwijk aan Zee. Kaarten 37,50 per persoon

(incl. Bubbels, show, afterparty) 
Bestellen: Jan van Nassaustraat 48,Den Haag. 
 tel .070-328 18 48  - www.dameshoeden.com 

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

Nette nederlands sprekende, flexibele en 
betrouwbare vrouw met uitstekende referentie 

biedt zich aan voor huishoudelijk werk 
tel: (06) 45 23 60 03

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 

Het Collectief beantwoordt tegen schappelijke 
tarieven al uw vragen over uw eigen erfgoed: 

antiek,  kunst of uw huis. Jonge gespecialiseerde 
erfgoeddeskundigen worden hiervoor ingezet. 

Zie www.cultureelerfgoed-collectief.nl of 3281777

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

TE HUUR WOONBOOT AAN DE KAAG 

Grote tuin aan het water met terras. 
2 slaapkamers. Open keuken en zitkamer met 

haard.  Nog plek in mei, juni, juli en aug. 
Huurprijs 875,- huur sloep mogelijk  

Tel 06 50 68 68 51 

Nederlands sprekende, betrouwbare hulp heeft 
nog tijd over om u te helpen in de huishouding.  

Referenties bij mevr. Van Rijn tel: 070 324 1004, 
en bij mevr. Rink 070 36 50 535, 06 20 09 1952. 

Afspreken met hulp tel: 06 49 53 90 39

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 uwBenoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl
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Natuurtalent
Roefie Hueting, nu 84 jaar, groeide op 
in de Haagse Bloemenbuurt. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hoorde hij jazz-
muziek en was op slag verkocht. Na de 
oorlog startte hij een jazzorkest, 
speelde een paar jaar trombone (‘het 
orkest miste een trombonist en ik werd 
door loting aangewezen om dit gat te 
vullen’) en richtte in 1949 de Down 
Town Jazz Band (DTJB) op. 
Tweeënvijftig jaar maakte Hueting, als 
pianist en orkestleider, deel uit van dit 
vermaarde orkest. In die jaren wis-
selde de band nogal eens van samen-
stelling. Maar Hueting bleef en vormde 
daarmee de stabiele factor. Noten lezen 
deed hij (en doet hij nog altijd) niet. Hij 
wijdt dit zelf aan zijn traagheid bij het 
lezen van noten. Met de DTJB toerde 
Hueting door binnen- en buitenland. 
Het vijftigjarig bestaan werd gevierd 
door middel van een optreden met het 
Residentie Orkest in een uitverkochte 
Dr. Anton Philipszaal.

Het Benoordenhout
In 1959 streek Hueting met zijn vrouw-
beeldhouwster Erna Postuma-in het 
Benoordenhout neer, in het huis waar 
hij al een paar jaar met zijn moeder en 
broer had gewoond. Daar woont hij nu 
nog steeds, met veel plezier: dichtbij 
het Haagse bos, het strand, Clingendael, 
de zee en bovenal zijn grote liefde: de 
duinen. Hij kwam er dan ook altijd 
graag terug na de vele door hem ge-
maakte reizen.

Maatschappelijk geëngageerd
Naast zijn muzikale carrière studeerde 
Hueting economie in Amsterdam. 
Vanuit de overtuiging dat de meting 
van het nationale inkomen niet correct 
is, omdat die onvoldoende rekening 
houdt met de ontwikkelingen in het 
milieu, startte hij in 1965 met publice-
ren. Dit leidde tot een (cum laude) pro-

motie. Hij ontving een Global 500 
Award van de VN en reisde de wereld 
rond voor het spreken op symposia die 
aandacht besteedden aan zijn werk en 
het geven van gastcolleges. 
Tegelijkertijd ervoer hij veel politieke 
tegenwerking. Iets dat hem nog altijd 
verdrietig stemt. Met een glimlach ci-
teert hij wat één van zijn opponenten 
eens zei: ‘Roefie is alleen te verdragen 
als hij achter de piano zit’.

Oude liefde roest niet
Toen de DTJB na het opnemen van 
meer dan 250 stukken op 78 toeren, 
lp’s en cd’s ophield te bestaan, bleef 
Hueting piano spelen. Tien jaar gele-

den nam hij een solo cd op die uit eigen 
composities bestaat met jazz zangeres 
Bessie Smith als inspiratiebron: ‘Blues 
for Bessie, Roefie plays Hueting’. En 
nog altijd is Hueting achter de piano te 
vinden: hij treedt maandelijks in drie 
Haagse verzorgingstehuizen op en 
wordt regelmatig gevraagd om te spe-
len tijdens recepties en begrafenissen. 
Kortom: jazzmuzikant in hart en nie-
ren. Of -zoals hij zelf bescheiden op-
merkt-‘met veel dingen ben ik ver-
schrikkelijk onhandig, maar met 
instrumenten kan ik wel wat.’ En dat al 
bijna 70 jaar!

Emilie Maclaine Pont

Bewoner in de schijnwerpers
Roefie Hueting
Bijna 70 jaar geleden, op 5 mei 1945, vierde Nederland zijn eerste Bevrijdingsdag. 
Op die bewuste dag werd Roefie Hueting uit zijn huis geplukt en op het podium 
gezet om de straatfeesten op te luisteren met zijn pianomuziek. Sindsdien kwam hij 
niet meer van het podium af. ‘Als er ergens een piano is, dan zit ik erachter.’

Roefie Hueting en Robert Veen op bassax
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‘Wat eet je toch veel Chinees!’ zei een 
man toen hij de rekeningen van zijn 
echtgenote checkte. Zijn vrouw hielp 
hem al gauw uit de droom: dromen van 
nachtgoed gekocht bij Pink en Lie liet zij 
hem zien. Hij was heel tevreden. Sinds 
31 maart 1989 hebben de oprichtsters 
Pink en Lie, beiden Benoordenhoutsters, 
een zaak voor de vrouw. Pink en schoon-
zusje Lie zijn begonnen op de 
Breitnerlaan 2 met badgoed (zomer) en 
kousen (winter). Erna is het assortiment 
uitgebreid met lingerie en nachtgoed. 

De zaak werd te klein en 6 jaar later ver-
huisden zij naar, zoals een 
Benoordenhouter zegt, het Hoytema-
plein, oftewel Joh. Bildersstraat 77. Pink 
zette het daar samen met het personeel 
voort. Van heinde en verre komen men-
sen naar hun zaak aangezien zij een van 
de weinige zaken in Nederland zijn die 
nachtgoed van pure stoffen, zoals batist, 
en exclusieve merken badpakken verko-
pen. Prachtige badpakken zijn het die 
o.a. de rolletjes mooi kunnen verbergen 
(eigen ervaring!). De service is goed: het 

is zelfs mogelijk om op zicht de kleding 
mee naar huis te nemen. Het personeel 
werkt er al jaren wat fijn is voor de klan-
ten. Je hoeft niet telkens weer uit te leg-
gen wat je nou precies wil als klant. Het 
assortiment verjongt steeds aangezien 
onze wijkbewoners ook steeds jonger 
worden. Ook de eigenares wordt jonger: 
het blijft in de familie: schoondochter 
Boukje neemt het over van haar schoon-
moeder Pink. Wij wensen haar veel suc-
ces in de komende 25 jaar!

Pink en Lie kousen en Lingerie, Pink en Boukje, foto Sophie Statema

Wijk en Winkel
Drie jubilarissen aan het Van Hoytemaplein
Pink en Lie: 25 jaar!
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Multi Decorations Rein en Bibi,
foto Sophie Statema

Roel van Everdingen aan het werk, foto Jarreau

Multi Decorations International
30 jaar jong!

25 jaar Jarreau

Precies 1 januari 30 jaar geleden is 
Rein Dunselman begonnen met zijn 
zaak. 28 jaar geleden werd de zaak ge-
opend op de Breitnerlaan 2 en op 1 
april 1989 is Multi Decorations ver-
huisd naar het Hoytemaplein, oftewel 
Johannes Bildersstraat 87. Al 30 jaar in 
het vak, en nog steeds heeft Rein 
Dunselman plezier in zijn werk: 
schoonheid creëren verveelt namelijk 
nooit! Hij decoreert niet alleen kamers. 
Hele verbouwingen, in de ruimste zin 
van het woord (Multi), heeft hij op zijn 
naam staan. De eisen liggen hoog. De 
zaak levert mooi werk af, heeft goede 
ateliers en vooral de afwerking staat 
2000 % hoog in het vaandel. Een 
van zijn meesterstukjes is toch wel de 
Trêveszaal in den Haag. Het Binnenhof 
heeft hij van gordijnen voorzien. Ook 
de decoratie van Nederlandse ambas-
sades in het buitenland staan op zijn 

naam. Een van de topstukken is toch 
wel de Brusselse residentie van de (ex) 
secretaris generaal van de NATO. In 
Nederland doet hij ook de interieurs 
van buitenlandse ambassades. 
Uiteraard heeft Rein ook huizen van 
mensen die niet met de politiek te 
maken hebben gedecoreerd. Zijn 
motto: ‘interieur moet verrassend zijn.’ 
Verder is het heel belangrijk dat Rein 
en de klant elkaar aanspreken, er een 
wederzijds begrip is, alleen dán kom je 
tot mooie resultaten!

Nieuwsgierig? Welkom in de zaak op 
de Johannes Bildersstraat 87. Is Rein 
er niet, dan is zijn medewerkster Bibi 
Taeymans er wel, ook al heel lang in 
het vak!

Patisserie Jarreau aan de van 
Hoytemastraat 42 vierde op 5 April j.l. 
haar 25 jarig bestaan, met een open 
dag waarbij iedereen van harte wel-
kom was. Het was een gezellige drukte, 
zowel in de tenten op het plein als in 
het atelier, waar verschillende activi-
teiten werden georganiseerd en gede-
monstreerd. Jarreau is een begrip in 
het Benoordenhout en ver daarbuiten. 
En.. niet meer weg te denken uit het 
Benoordenhout. 

Annick Smittenaar
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Pizza di Guido
De liefde heeft hem in Nederland ge-
houden.  Na Vesuvio is hij als zelfstan-
dige ondernemer een banketzaak be-
gonnen in de Gortstraat, erna een 
trattoria in de Torenstraat. Ook in 
Wassenaar en Noordwijk heeft hij 
Italiaanse restaurants gehad. De 
Italiaanse keuken heeft nog weinig ge-
heimen voor Guido!

De pizza is zijn specialiteit: 45 soorten 
staan vermeld op zijn kaart. Eén wil ik 
eruit lichten: pizza Margherita. 
Koningin Margherita van Italië wilde, 
toen zij een poos in Napels woonde, 
een typisch Napolitaans product. Dat 
was niet zo moeilijk te vinden: de be-
roemde kok Raffaelo Esposito bood 
haar in 1889 een pizza aan in de drie-
kleur van Italië: tomaat voor het rode 
gedeelte, mozzarella  voor het witte ge-
deelte en basilicum voor het groene. 
Hij gaf de pizza haar naam: pizza 
Margherita was geboren. Nog steeds 
hebben de nazaten van de kok in, nu 
geheten, restaurant Brandi deze pizza 
hoog op het menu. Ik heb de pizza ook 
in Brandi gegeten. Pizzapunten hoor je 
met de handen te eten, op zijn Italiaans. 
Misschien vandaar wel de uitdrukking: 
vingerlikkend lekker! Zo ook heeft 
Guido deze pizza hoog in zijn vaandel.  
Zijn pizza: dunne, krokante korst, ge-
maakt van moedergist, gist, bloem, en, 
heel belangrijk: een lange rijstijd. Zijn 
mozzarella is de beste van Italië: 
Tulipano, van de koe (buffelmozzarella 
is minder geschikt voor pizza). 

Verse ingrediënten
Guido gebruikt alleen verse ingrediën-
ten. Voor de rest: het geheim van de 
kok! En, last but not least: liefde en 
passie zitten in zijn pizza’s! Wilt u zijn 
verse pasta’s of wilt u nou nét dat ge-
recht wat u zo heerlijk vond in Italië? 

Taarten? Geen probleem: alles is te be-
stellen. U kunt het mee naar huis 
nemen, of u eet het ter plekke. Jammer 
genoeg heeft Guido nog geen alcohol-
vergunning. Het is te hopen dat zo’n 
vergunning er snel komt. 

Binnenkort gaat Guido tijdens lunch-
tijd van 12.00 tot 14.00 u (ma t/m vr) 
pizzapunten en broodjes met Italiaanse 
verrassingen verkopen, desserts (ooit 
zijn tiramisu geproefd?) en dit alles 
kan gepaard gaan met cappuccino of 
gewone Italiaanse koffie. Koffie mag 

wel ter plekke gedronken worden. 
Kortom: vereer Guido eens met uw be-
zoek. U zult er geen spijt van krijgen! 
Open tijdens de lunch en elke avond 
van 17.00-20.30 uur. PS: Jarig? Eet u 
(jij) op deze dag een pizza bij Guido 
met uw (jouw) eigen samenstelling? 
Dan blijft gedurende één maand deze 
pizza met uw (jouw) naam op de me-
nulijst! Misschien wordt het wel een 
wereldhit!

Annick Smittenaar

Guido nu, foto Annick Smittenaar

Guido
Sinds december 2011 is Guido een pizzeria begonnen op de Oostduinlaan 
127, tegenover het Aloysius college. Guido zit al lang in het vak: 30 jaar 
geleden, na al ervaring te hebben opgebouwd in zijn dorp in de provincie 
Lecce, Zuid Italië, is hij persoonlijk gerekruteerd door de eigenaar van 
pizzeria Vesuvio op de Laan van Meerdervoort. 
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Wijnhandel H.J. van Riel sluit haar deuren na 44 jaar

Piecolore
Met  ingang van de lente heeft Beauty & 
Lifestyle by Piecolore haar deuren ge-
opend aan het Willem Royaardsplein. 
Gevestigd in het hoekpandje naast 
Braam de groenteboer. Beauty & 
Lifestyle by Piecolore hoopt met de 
combinatie van een ruim assortiment 
cadeau artikelen en een beauty salon 
een bijdrage te leveren aan het Willem 
Royaardsplein. In de winkel kunt u te-
recht voor leuke cadeautjes, shawls, 
trendy tassen, mooie meubeltjes, ca-
deaubonnen  en nog veel meer originele 
hebbedingen. In het souterrain is de 
luxe salon gevestigd, er is rekening ge-
houden met de mensen die slecht ter 
been zijn want er is een traplift aanwe-
zig. Openingstijden dinsdag tot en met 
zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur.
Tel 328 17 91. www.piecorpancor.nl

Wijnhandel van Riel van links naar rechts Wouter vd Poll, Ada van Riel-Thoen, 
haar kleinzoon Harro, foto Anniek Smittenaar

Foto Annick Smittenaar

Wijnhandel H.J. van Riel startte in de 
jaren zestig aan het Han Stijkelplein in 
Duttendel en verhuisde in 1970 naar 
het nieuwe winkelcentrum Duinzigt 
aan het Willem Royaardsplein. Na het 
overlijden van de oprichter de heer 
H.J. van Riel in 1982, zette zijn we-
duwe, mevrouw Ada van Riel-Thoen, 
de zaak voort samen met de heer Cees 
van den Hondel als bedrijfsleider. In 
1997 verkocht mevrouw van Riel-
Thoen haar bedrijf aan de Koninklijke 
Dirkzwagergroep in Schiedam. De 
naam Wijnhandel H.J. van Riel is ge-
bleven. Wouter van de Poll die vanaf 
eind 2007 tot aan de sluiting van de 
winkel in april 2014 parttime met veel 
plezier bij Van Riel gewerkt heeft, 
vond het een eer om nu het beeldmerk 
aan de vroegere eigenares terug te 
geven.

Hospice Wassenaar is verhuisd
Eind mei is Hospice Wassenaar verhuisd naar een nieuwe locatie met grotere gastenkamers, 

ieder met een eigen badkamer, en meer ruimte voor de medewerkers. 

De nieuwe contactgegevens zijn:
Hospice Wassenaar, Kerkstraat 79, 2242 HE Wassenaar. Tel 070-7796150. www.hospicewassenaar.nl
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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
Voor elke PC of laptop hebben we een oplossing!

PC LOOPT NIET
LEKKER? 

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

Gratis

diagnose!

 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.

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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Momenteel is Nederland in de ban van 
twee, of eigenlijk drie wereldkampi-
oenschappen: het WK voetbal in 
Brazilië en de WK hockey voor mannen 
én vrouwen in ‘ons’ Den Haag. De in 
het Benoordenhout gelegen hockey-
club HDM vervult daarbij een belang-
rijke functie: het vormt de thuisbasis 
van de Nederlandse hockeyteams. Wat 
komt er bij de organisatie van de WK 
kijken?

Normaal gesproken vinden de WK hoc-
key voor mannen en vrouwen niet op 
dezelfde plek plaats. Het is pas de 
tweede keer in de geschiedenis van het 
hockey dat er een dergelijk dubbel-
toernooi is georganiseerd. De vorige 
keer, in 1998, was Utrecht de ‘place to 
be’. En nu is dat dus Den Haag. Iets 
waar de hockeyclubs uit de regio 
Haaglanden en de stad Den Haag na-
tuurlijk maar wat blij mee zijn. Vrijwel 
elke club uit de regio is gedurende de 
WK ‘host’ van één of meer deelne-
mende teams, waarbij HDM dus de eer 
heeft om de beide Nederlandse teams 
te mogen ontvangen. Speciaal voor de 
WK zijn op deze clubs zogenaamde 
WK-velden aangelegd: kunstgrasvel-
den die identiek zijn aan de velden 
waarop de teams tijdens de WK spelen. 
Het Kyocera Stadion van ADO Den Haag 
is omgebouwd tot hockeystadion waar 
de deelnemende teams om het goud 
strijden.

De Haagse hockeyclubs zitten ook niet 
stil. Zo is een speciaal voor de WK in 
het leven geroepen commissie van 
HDM al sinds het afgelopen najaar 
bezig om de WK tot een succes te 
maken en om zoveel mogelijk leden bij 
het feest te betrekken. Niet alleen óp, 
maar zeker ook om het veld.

Daniëlle van Voorst van Beest, voorma-
lig tophockeyster, is één van de leden 
van de HDM WK-commissie. Zij vertelt 
dat de commissie, in samenwerking 
met andere clubs uit de regio, de KNHB 
en sponsor Rabobank diverse side 

events heeft georganiseerd. Voor ie-
dere doelgroep is er wel iets op touw 
gezet. Te denken valt aan een gehandi-
capten toernooi, een WK tentoonstel-
ling, een businessclub toernooi en een 
oefenwedstrijd tussen het Nederlands 
herenelftal en dat van Spanje, dat op 
23 mei jl. op HDM plaatsvond. Vooral 
dat laatste had nogal wat voeten in de 
aarde. ‘De KNHB en HDM hebben ter 
voorbereiding van deze wedstrijd 
nauw samengewerkt. Aan ieder detail 
is gedacht. Van het zorgen voor vol-
doende parkeerplaatsen en toiletgele-
genheid tot het neerzetten van de tri-
bunes voor de 2.000 toeschouwers.’ 

HDM-leden werden daarnaast opge-
roepen om de spelers van de 
Nederlandse teams tijdens hun trainin-
gen niet af te leiden,  zodat zij zich op-
timaal konden focussen op het hockey. 

Een hoogtepunt tot slot vormde het be-
zoeken van de mannenwedstrijd 
Nederland-Duitsland door 1.500 HDM-
leden in het Kyocera Stadion.

Dat alle inspanningen van de organisa-
tie uiteindelijk tot blije gezichten heeft 
geleid, staat buiten kijf. Of dit weekend 
de vlaggen uit kunnen omdat de 
Nederlandse teams goud hebben be-
haald, zou een kers op de taart zijn. 
Maar hoe dan ook: nog meer dan ge-
woonlijk leeft hockey deze weken in 
het Benoordenhout. Of er in de (nabije) 
toekomst meer internationale hoc-
keyactiviteiten zullen plaatsvinden in 
de regio is nog niet bekend. Maar één 
ding is zeker: de Nederlandse teams 
weten het Benoordenhout te vinden!

Emilie Maclaine Pont

Foto Daan Rhijnsburger

Evenementen in de wijk
Wereldkampioenschappen!

1401717_Benoordenhout 2014-3.1.indd   43 05-06-14   16:12



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201444

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
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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

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201445
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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
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Met ingang van 4 september a.s. start 
Taekwondovereniging Gyeong-rye 
(reeds jaren actief in de Haagse Hout), 
met het geven van taekwondotrainin-
gen in onze wijk. Wethouder Karsten 
Klein heeft toegezegd de opening op 4 
sept. te zullen verrichten. De trainin-
gen voor jeugd en senioren zullen op 
de donderdagavonden gaan plaatsvin-
den in de gymzaal van het Maerlant 
Lyceum. De lessen zullen 2-talig 
(Nederlands en Engels) gegeven wor-
den aan zowel beginners als gevorder-
den. Taekwondo is een verdedigings-
sport die zijn oorsprong in Korea vindt 
en voornamelijk uit beentechnieken 
bestaat. De populariteit van deze ver-
dedigingssport is in rap tempo enorm 
gegroeid en de sport is al vele jaren 

een vast onderdeel van de Olympische 
Spelen. De sport kent veel facetten, 
waarbij naast sparring ook technische 
aspecten en zelfverdediging tegen 
vastpakken, mes- en stokaanvallen de 
aandacht krijgen. Taekwondo leent 
zich bij uitstek om het uithoudingsver-
mogen, de souplesse, kracht en alge-
mene conditie te verbeteren. Naast 
deze fysieke aspecten versterkt het be-
oefenen van Taekwondo  het zelfver-
trouwen, de assertiviteit en leidt uit-
eindelijk tot meer zelfkennis. De 
trainingen worden verzorgd door een 
aantal ervaren trainers t/m 7e dan, 
allen NOC-NSF bevoegd. Geïnte-
resseerd? Neem dan deel aan een ge-
heel vrijblijvende  training. 
Zie/See www.taekwondo-denhaag.nl

Het Mauritshuis gaat 27 juni weer open!
Wist u dat het Mauritshuis voor een belangrijk deel financieel afhankelijk is van particuliere bijdragen? 
De Stichting Vrienden van het Mauritshuis is opgericht om deze bijdragen te genereren. Vrienden doneren 
geld maar kunnen zich ook in zetten als vrijwilliger in het Mauritshuis. 

Foto Ed Boers

Clara Peeters: Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen

Wist u dat?
Taekwondo in het Benoordenhout 

Mensen in de buurt spreken er schande 
van dat er grote bomen in de tuin van 
het Renswoudehuis zouden zijn ge-
kapt. Maar wist u dat er helemaal geen 
bomen zijn gekapt maar juist nieuwe 
bomen zijn aangeplant en dat de 

bomen die op de grond liggen van el-
ders zijn aangevoerd? Bij de gemeente 
schijnt zelfs een klacht te zijn binnen-
gekomen over illegale kap. Iemand had 
vanaf de straatkant een stapschijf ge-
zien en dacht dat daar een boom had 

gestaan! Op 17 juni is er een open dag. 
U bent van harte welkom om te komen 
kijken naar het resultaat van de restau-
ratie. Zie activiteiten in de wijk op pa-
gina 15.

Illegale bomenkap?

De donaties maken het mogelijk om aankopen te doen (recent een schilde-
rij van Clara Peeters) of tentoonstellingen (zoals “Moderne Meesters in het 
Mauritshuis, 2011) te organiseren. De vrijwilligers exploiteren de muse-
umshop en kunnen verder actief zijn als rondleider,  helpen bij de informa-
tiebalie of in de museumshop. Het Mauritshuis is dus nu op zoek naar 
nieuwe Vrienden! Er zijn verschillende Vrienden die ieder jaar het vol-
gende doneren; Huisvriend  (€ 50,- voor één persoon, € 65,- voor twee per-
sonen), Compaan (€ 500,-), of Donateur (€ 1.000,-). 

Iedereen ontvangt het interessante tijdschrift “Mauritshuis in Focus”, heeft 
gratis entree tot het museum, krijgt uitnodigingen voor de maandelijkse 
lunchtijd lezingen en exclusieve bezichtigingen van grote tentoonstellin-
gen. Een hogere bijdrage geeft u toegang tot een cocktailparty in het mu-
seum, de bijzondere gulle gevers dineren onder het oog van de schilderijen. 
Meld u aan! Dit kan bij Stichting Vrienden van het Mauritshuis, Marieke van 
de Sandt, Postbus 536, 2501 CM Den Haag, tel. 070-3023429 (maandag tot 
en met vrijdag 9.00 – 13.00 uur) of stichting.vrienden@mauritshuis.nl. 
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Bridge probleem 2

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.

Wat heb je nodig?
1 sjalot heel fijn gesneden 
1 el olijfolie
1 tl gember poeder
1 el bruine suiker
2 el appelazijn
½ verkruimeld bouillonblokje kip
2 el tomatenpuree
200 ml witte wijn

Deze keer wil ik graag met je een 
heerlijke en makkelijke saus 
delen. Deze saus doet het heel erg 
goed bij vis.

Bereiding
Fruit de sjalot zachtjes in de olie. Voeg 
bouillonblokje, gemberpoeder en sui-
ker toe. Fruit nog even door en blus af 
met azijn. Vervolgens de tomatenpu-
ree erbij en dan de wijn. Roeren tot ho-
mogene saus. Laat nog even zachtjes 

pruttelen voor de binding. Je kan nog 
aanpassen met extra vocht voor de 
dikte.

Hier is de saus afgebeeld met een 
mousseline van aardappel, spinazie-
timbaaltje met sinaasappel en een 
moot gebakken kabeljauw. Gegarneerd 
met sterrenkers.

Tip: Kabeljauw bakken. 
Dep de kabeljauw met papier goed 
droog. Verhit olie in een antiaanbak-
pan tot dampend heet. Leg de filet met 
de zijde waar de huid heeft gezeten in 
de hete olie en bak tot mooi bruin van 
kleur. Draai om en bak de andere zijde 
kort en haal uit de pan. Leg op een 
bakblik. Tot hier kunt u het voorberei-
den. Voor het eten de oven (hete lucht 
1650˚C) aanzetten de vis garen in de 
hete oven voor ca. 5 minuutjes. 
Serveren met de huidzijde boven en de 
Chinese saus.

www.cometaculinair.nl/blog

Van de Chef
Chinese Saus

Gebakken kabeljauw moot met chinese saus, 
foto Michiel de Vlieger

Iedereen kwetsbaar

O  Z  W  N 
1♥  2♣  P  3♣(1)
P  3♦(2) P 3♠ (3)
P  5♣(4)

(1) mooie steun
(2) zit er meer in?
(3) ik denk van wel, kracht in ♠
(4) conclusie 

♠ ♥ ♦ ♣ Z
5  H  A  A
 6  6  H
 4 2  V
 3   10
   8

A  7 H B N
8   5  9  9
3    7  7
2     3

W start met ♥2 ♥5(N) ♥A(O) ♥3(Z)

O vervolgt met ♥V ♥H(Z) ♣6(W) 
♥7(N)

Op het einde moest de leider nog een ♦ 
afgeven. Dus 5♣-1!

De discussie is hevig.
N: waarom spelen we geen 3 NT!
Z: 3NT wint niet!
N: wel
N: trouwens wint 5♣ ook!

Wie heeft er gelijk?
2 vragen dus: 
- wint 3NT altijd of bijna altijd?
- kan men 5 ♣ winnen?

Graag uw reactie naar wijkblad@wvbn.nl

O Z W N
1 2  P 3
P 3 P          3
P 5             

 
5 H   A A
    6 6      H
            4 2          V
            3                     10
                                    8

A 7 H 8
8 5 9          9
3   7          7
2                                 3

Bieding

Leider

Dummy

1401717_Benoordenhout 2014-3.1.indd   48 05-06-14   16:12



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201449

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
Beaudine van der Velden 06 - 524 021 34 ‘99 X

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 131 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 131 
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-vlQ+( 
7+l+nmk-+-' 
6pwq-+-+-zp& 
5+-+p+-zp-% 
4-+p+-+-+$ 
3+-sN-+-vL-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

Wit heeft een stuk geofferd voor aanval. Dan is het zaak om snel te winnen. Hoe 
kan wit dit bewerkstelligen? 
 
Oplossing probleem 130: Wit won snel met 1.Tf5! Dxf5 2.Dxf5 Txf5 3.e7 en 
promotie is niet te verhinderen. (Garcia-Hernandez, New York 1995) 
 
Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 
165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers worden uitgenodigd om, onder genot 
van een drankje, kennis te komen maken met de gezellige sfeer op de schaakclub. 
 
Inlichtingen: W. Luijt, 070-3248275 
www.scbenoordenhout.nl 
 

Wit heeft een stuk geofferd voor aanval. Dan is het zaak om snel te 
winnen. Hoe kan wit dit bewerkstelligen?

Oplossing probleem 130: Wit won snel met 1.Tf5! Dxf5 2.Dxf5 
Txf5 3.e7 en promotie is niet te verhinderen. (Garcia-Hernandez, 
New York 1995)

Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers worden 
uitgenodigd om, onder genot van een drankje, kennis te komen 
maken met de gezellige sfeer op de schaakclub.

Inlichtingen: W. Luijt, 070-3248275. 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
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Frans van Son
Dierenspeciaalzaak Weissenbruch

De vele kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van Frans waren 
voor mij een grote steun.

Het is een fi jne en troostrijke gedachte dat Frans in zijn leven voor zo velen veel 
heeft  betekend. 

Daarom wil ik u middels deze advertenti e hartelijk bedanken voor uw medeleven 
de afgelopen ti jd, maar ook voor uw vertrouwen in de afgelopen jaren.

Franck Huiskens 

Den Haag, mei 2014

MAX HEALTH CLUB
www.maxhealthclub.nl

Klatteweg 109 | 2597 KA Den Haag | 070-354 93 28

Waarom 
Max Health Club?

  60+ abonnement (gereduceerd tarief)
  Speciale Fifty Fit lessen
  Voel je weer fi t en energiek!

Kom Max Health Club ervaren 
met onze Gratis Proefweek!

Max 
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BEST LOPENDE VOORSTELLINGENNIEUWE THEATERSEIZOEN*
NIEUWE THEATERSEIZOEN*Laatste 1e rangs kaarten beschikbaar,bestel snel op www.ks.nl

DI-RECT DAYDREAMS TOUR

SHAKESPEARE BY HEART MET GIJS SCHOLTEN 

VAN ASCHAT EN PIERRE BOKMA

DESIGN FOR LIVING HET NATIONALE TONEEL

TOT VOLGEND JAAR! PETER TUINMAN 

EN LIZ SNOIJINK OP HUN BEST!

ZONDAG IN DEN HAAG MET PAUL VAN VLIET
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