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Het programma 
voor ons nieuwe 

seizoen is bekend!
Onze verhuizing naar het 

Zuiderstrandtheater is voorlopig uitgesteld en 
daarom ziet u vanaf september in het 

Lucent Danstheater exclusief hoogtepunten uit 
binnen- en buitenland, zoals Patricia Guerrero, 

het St. Petersburg Ballet, Hans Klok en Asmae Lemnaower.
 

Kaarten zijn nu te koop dus kijk snel op www.ldt.nl of 
vraag de brochure gratis aan via 070 88 00 333.

 
Graag tot ziens in het Lucent Danstheater!
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foto omslag
Vera Koster

De sprookjesachtige azuurblauwe zee, vastgelegd door middelbare school leerlinge Vera Koster (15) tijdens 
haar zeereis in het kader van School at Sea met het schip dat u op de foto ziet staan, nodigde uit tot deze zowel 
zomerse als nautische omslag voor uw Wijkblad. Haar bijzondere verhaal leest u in de rubriek Benoordenhouters 
in den vreemde op bladzijde 18.

In deze zomereditie treft u voorts een  foto verslag van de Open Atelier Route en van de 14e Benoordenhoutse 
Zeepkistenrace. Ook is er aandacht voor de verbouwing van de American Protestant Church of The Hague en 
treft u in de International Corner op bladzijde 21 een interview met Tim Blackmon, pastor van de APCH.

Ook staan weer tal van activiteiten op de agenda. In de rubrieken Activiteiten in de wijk, Cultuur en Ouderen in 
de wijk vindt u de nodige informatie. En de rubriek Boeken voorziet in inspiratie voor een lange zomeravond. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Sophie Statema 
Hoofdredacteur
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Khagaya centrum voor yoga

Ary Schefferstraat 20

2597 VV  Den Haag

Classes in English and Dutch

“Terwijl je in een groep les krijgt, heb 

je toch het gevoel dat je persoonlijk 

gecoacht wordt.”

Khagaya Yoga

Interesse? Bel gerust: 06 1417 6701

Bezoek www.KhagayaYoga.com 

en reserveer je yoga les online.

Love your body YLove your life

Persoonlijke 
dagopvang & BSO

    Twee kleinschalige dagopvang en één dagopvang & BSO locatie in 
Benoordenhout

    Gediplomeerde pedagogisch medewerkers, in bezit van kinder-EHBO
    Vaste gezichten op de groepen zorgen voor veilig en vertrouwd gevoel 

bij de kinderen
    Vaste of fl exibele opvang, BSO-contracten met of zonder schoolvakanties
    Niet gebruikte dagen mag u het hele jaar door ruilen
    Leuke activiteiten gericht op leeftijd van uw kind
    Snoezelen voor baby’s: stimuleren van ontwikkeling met o.a. licht, 

geluid en geur
    Peuterplus: speciaal programma voor grote peuters (3+) 

ter voorbereiding op de basisschool
    Kinderen spelen dagelijks buiten en 

maken regelmatig leuke uitstapjes

www.zokinderopvang.nl

Den Haag – Rijswijk – Delft

Schrijf uw kind 
vandaag nog in!

    Peuterplus: speciaal programma voor grote peuters (3+) 

Meer informatie of 

rondleiding? Maak 

online een afspraak 

of bel 070 345 85 63.  
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Van de Wijkvereniging
Het Benoordenhout in beweging 

Het aanleggen van een Warmte Koude Opslag (WKO) blijkt veel meer 
haken en ogen te hebben dan was voorzien. Bovendien blijkt niet te 
zijn voorzien in overleg met de bewoners van de huizen gelegen in de 
onderwijsdriehoek.

Warmte Koude Opslag
Het is overigens niet de eerste WKO in-
stallatie in Nederland. In Nederland 
zijn al 200 van dergelijke systemen ge-
bouwd. Ook in Den Haag ligt onder ver-
schillende regeringsgebouwen een 
warmte koude opslag maar nieuw is de 
lange afstand van ongeveer 2.5 km tus-
sen het ICC en de feitelijke opslag in de 
onderwijsdriehoek waarnaar pijpen en 
bekabeling moeten worden aange-
bracht. Voor de pijpen zijn boorgaten 
op 4 m onder de grond aangelegd 
waarlangs de pijpen konden worden 
doorgeschoven. Hiertoe moesten boor-
opstellingen worden geplaatst op 2 
plaatsen langs de Waalsdorperweg en 
de Van Maudrickstraat waarover met 
de bewoners geen enkel  overleg bleek 
te zijn gevoerd. Alleen was aan hen me-
degedeeld dat er booropstellingen op 
het trottoir zouden worden geplaatst 
en de straten zouden worden openge-
broken gedurende een paar weken. 
Niet werd erbij verteld dat lange pij-
pen op het trottoir zouden worden ge-
legd, dat de auto op de weg hierdoor 
moeilijk bereikbaar was  en dat de 
booropstellingen behoorlijk veel ge-
luid zouden produceren.

Wijkvereniging niet ingelicht
Ook de wijkvereniging was niet op de 
hoogte gesteld door de gemeente en 
had daardoor de bewoners niet vooraf 
kunnen inlichten. De vergunning inge-
volge de Waterwet voor de aanleg van 
een warmte koude opslag was op een 
onjuiste wijze gepubliceerd ten ge-
volge waarvan de wijkvereniging hier-
van niet op de hoogte was. Toen de on-
rust toenam heeft de wijkvereniging 
bezwaar ingediend tegen de verleende 
vergunning voor het aanleggen van 
boorputten en de bekabeling en verder 
bij de rechter een verzoek om voorlo-

pige voorziening ingediend om de 
werkzaamheden te stoppen in afwach-
ting van overleg met de bewoners. Ook 
dertig bewoners woonachtig in de 
scholendriehoek hebben nog een der-
gelijk verzoek ingediend. Gelet op het 
feit dat de werkzaamheden al waren 
genaderd tot de Van Maudrickstraat 
heeft de rechter dit verzoek  gewei-
gerd. Maar wel is de dag na de uit-
spraak onmiddellijk het overleg ge-
start met de gemeente, Eneco, de 
wijkvereniging en de bewoners van de 
onderwijsdriehoek over de duur van 
de werkzaamheden en de noodzake-
lijke overlegmomenten over de uit te 
voeren werkzaamheden. 

Overlast gedurende het najaar
Het gaat om een periode tot begin no-
vember: de aanleg van de koude bron 
op het terrein van de Tobiasschool van 
21 juli tot 31 augustus, de aanleg van 
de warme bron bij de voormalige bi-
bliotheek in de Utebroekestraat van 1 
september tot 26 oktober, de aanleg 

van de koude bron  bij de Van 
Maudrickstraat van 15 september tot 
26 oktober en de  aanleg  van de warme 
bron bij het Aloysiuscollege tenslotte 
van 22 oktober tot 9 november. Een 
zorg blijft echter het feitelijk verloop 
van de werkzaamheden die langer 
duren dan voorzien en daarmee meer 
overlast veroorzaken. Die overlast 
wordt nog versterkt doordat tegelij-
kertijd Stedin nog een vergunning 
heeft gekregen om een electriciteitska-
bel van het transformatorhuis aan de 
van Diepenburchstraat naar zieken-
huis Bronovo aan te leggen. 

Of een en ander volgens schema zal 
verlopen is inmiddels onzeker, nu bij 
het ter perse gaan van dit blad de 
werkzaamheden bij de Van 
Maudricstraat zijn gestopt wegens het 
optreden van calamiteiten onder de 
grond. 

Willem Hoekstra en Corine Buter

De buurt maakt zich op voor overlast, foto Inge Kneppelhout-Reijnen 
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Er kan een moment komen 

dat u thuis hulp of zorg 

nodig heeft voor u zelf of 

een dierbare. Het is dan 

prettig dat u een organisatie 

treft die deze zorg levert 

volgens uw wensen. Evita 

biedt zorg die bij u past. Een 

vertrouwde medewerker 

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

huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, begeleiding, 

verpleging en zorg in de laatste levensfase. Afhankelijk van de 

zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.

Evita Zorg T 070 - 314 16 00

Van Alkemadelaan 315 info@evitazorg.nl

2597 AJ  Den Haag www.evitazorg.nl

Thuiszorg die bij u past

Uitleenpunt

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

Hangarweg12
2241 TZ Wassenaar
www.aannemersbedrijf-schroder.nl

TIMMER-EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T H U I S Z O R G

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

advies, bemiddeling & begeleiding

oc

Contact
Optima Cura
Van der Houvenstraat 15
2596 PL Den Haag

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

Wij bieden:

•	 Persoonlijke hulp, verzor-
ging en verpleging.

•	 Begeleiding en bevordering 
zelfredzaamheid.

•	 Activerende begeleiding 
in het omgaan met beper-
kingen.

•	 Palliatieve- en terminale 
zorg. 

•	 Vakantiebegeleiding

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

OPTIMA CURA
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Ondertussen heeft de gemeente 
Wassenaar een nieuw bestemmings-
plan Landelijk gebied 2015 ter inzage 
gelegd. Het bestemmingsplan Landelijk 
gebied werd in 2005 vastgesteld. De 
wijkvereniging heeft daartegen des-
tijds bezwaar gemaakt met name 
omdat de parkeerregeling in 
Clingendael aanzienlijk was uitgebreid 

en een grote uitbreiding van het ANWB 
gebouw was opgenomen. Die bezwaren 
zijn in 2007 door de  Raad van State ge-
grond verklaard en lijken niet te zijn 
verwerkt in dit nieuwe bestemmings-
plan. Een bijkomend punt is de ondui-
delijkheid met betrekking tot de Seijss 
Inquardt bunker die samen met de 
Julianakazerne te koop wordt aangebo-

den en waarvan het gebruik aan elkaar 
wordt gekoppeld. De wijkvereniging 
heeft zich ingezet voor handhaving van 
deze bunker en bepleit een museale 
bestemming voor dit gebouw.

Willem Hoekstra en Corine Buter

Inzake het beroep van de Wijkvereniging 
bij de Raad van State over het aantal 
parkeerplaatsen dat op het terrein van 
het Internationaal Strafhof wordt  aan-
gelegd,  heeft de Raad een tussenuit-
spraak gedaan. Volgens de gemeente 
kan met de aanleg van 511 parkeerplek-
ken in plaats van de op grond van het 
bestemmingsplan benodigde aantal van 
660 parkeerplaatsen worden volstaan 
omdat uit een ingesteld mobiliteitson-
derzoek is gebleken dat niet alle werk-
nemers tegelijk aanwezig zijn, meer 

werknemers met de fiets gaan of met 
openbaar vervoer komen. De wijkver-
eniging heeft hiertegen bezwaar ge-
maakt door er op te wijzen dat een der-
gelijk tekort voor de wijk 
Benoordenhout, waar de parkeerdruk 
toch al erg hoog is, desastreuze gevolgen 
zal hebben omdat hierdoor de parkeer-
overlast met name in het wijkgedeelte 
Duindigt sterk zal  toenemen. 

Bewijsopdracht gemeente
De rechter heeft een tussenuitspraak 

gedaan waarin de gemeente de gele-
genheid wordt geboden om binnen 16 
weken (tot 1 oktober ) aan te geven 
waarom op het terrein van het 
Internationaal Strafhof deze 660 par-
keerplaatsen niet kunnen worden aan-
gelegd, waarbij geen gebruik mag wor-
den gemaakt van de argumentatie  van 
het mobiliteitsonderzoek.

Wij wachten af. 

Willem Hoekstra en Corine Buter

Wassenaar

Tussenuitspraak Raad van State inzake parkeren ICC

Met vereende kracht
Warmte Koude Opslag Waalsdorp
Maandag 21 juni hebben vertegen-
woordigers van de deelwijk Waalsdorp 
en de wijkvereniging hun bezwaren 
tegen de vergunning tot het aanleggen 
van het leidingstracé en de kabels voor 
de WKO van het Internationale Strafhof 
bij de adviescommissie bezwaarschrif-
ten toegelicht.

Waterwingebied
Het Internationale Strafhof wil een 
WKO installatie realiseren omdat dit 
een behoorlijke besparing in energie-
kosten oplevert. Normaliter wordt 
zo’n WKO installatie op eigen grond 
gerealiseerd. Hier is dat niet mogelijk 
omdat het Internationale Strafhof ge-
situeerd is in een waterwingebied. 
Men heeft gezocht naar de dichtstbij-
zijnde mogelijkheid om zo’n systeem 
te realiseren en die gevonden in de 
scholendriehoek. 

Bodensysteem
Omdat het hier een bodemsysteem be-
treft, is een vergunning van Provinciale 
Staten nodig. Die vergunning is verkre-
gen en gepubliceerd in de Posthoorn. 
Echter, sinds de gemeente haar berich-
ten niet meer in de Posthoorn publi-
ceert en deze krant bovendien niet in 
iedere brievenbus gestopt wordt, is 
deze publicatie noch door de wijkver-
eniging, noch door de bewoners opge-
merkt. De gemeente heeft ook nagela-
ten ons op deze vergunning te 
attenderen, hetzij via de klankbord-
groep voor het Strafhof, hetzij via de 
bewonerswerkgroep, die speciaal voor 
de inrichting van de openbare ruimte 
om het Strafhof werd ingesteld.

Bezwaar enige oplossing
Via een summiere aankondiging van de 
aannemer werden de bewoners van de 
werkzaamheden op de hoogte gesteld. 

Het enige wat nog mogelijk was, was 
bezwaar te maken tegen de aanlegver-
gunning voor het leidingstracé en de 
kabels. Bij het informatiecentrum van 
de gemeente was geen enkele informa-
tie over de vergunning van Provinciale 
Staten beschikbaar.

Ons bezwaar betreft dan ook voorna-
melijk het gebrek aan informatie vooraf 
en het gebrek aan overleg. Als de bewo-
ners en de wijkvereniging tijdig op de 
hoogte gesteld waren, had men moge-
lijk nog alternatieven kunnen onder-
zoeken en waren de werkzaamheden 
voorspoediger verlopen. Ondertussen 
wachten we het advies van de commis-
sie af en hopen dat de gemeente lering 
uit dit bezwaar wil trekken.

Willem Hoekstra
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Groen
De buitenplaats Oosterbeek in beweging, anno 2014

Van grand canal naar vijver
Zoals zo vaak het geval is begon 
Oosterbeek als een boerderij. Vanaf 
1630 werd de boerderij met gronden 
omgevormd naar een formele buiten-
plaats. Vanaf circa 1690 zorgde J.D. 
Zocher sr. voor een landschappelijke 
aanleg. Zo vormde hij het aanwezige 
grand canal om naar een langgerekte 
vijver met geschulpte oevers (hierbij 
afgebeeld). Het was een knappe in-
greep waar we nu nog van genieten. De 
afbeelding van het grand canal is on-
langs bij historisch onderzoek opge-
spoord *). Voor velen zal deze prent 
een verrassing zijn. Zocher heeft waar-
schijnlijk een rechte laan veranderd in 
de lange slingervormige laan. Of hij 
toen al eiken aanplantte, of eerst iepen 
en later eiken is niet bekend. In de loop 
der jaren is langs de laan hier een bos 
ontstaan, waardoor er nu een laan door 
het bos loopt. Het is een bij uitstek ro-
mantische wandeling geworden!

Van kapplan naar beheerplan
Eind 2013 wilde de gemeente Den 
Haag in het kader van de uitvoering 
van het Beheerplan alle eiken van 
Oosterbeek kappen en een geheel 
nieuwe laan van jonge eikjes aanplan-
ten. Het protest tegen dit ingrijpend 
kapplan werd breed gedragen, zowel 
stedelijk als ook landelijk. Unaniem gaf 
men in niet mis te verstane bewoordin-
gen de bezwaren te kennen. (zie ook 
wijkblad 6/2013). De wethouder 
Groen begreep het signaal, en in zijn 
wijsheid temporiseerde hij het plan. 
Dat was maar goed ook, want toen de 
gemeente Den Haag de kapaanvraag 
had ingediend bij de vergunning verle-
nende gemeente Wassenaar vroegen 

alerte ambtenaren aldaar zich af wat 
de motivering voor deze rigoureuze in-
greep was. Maar dat niet alleen, ook de 
geplande aanleg van andere delen van 
Oosterbeek vroegen om nadere uitleg 
vond Wassenaar. Om die reden werd 
onlangs op instigatie van Wassenaar 
door een extern bureau een historisch 
onderzoek verricht van Oosterbeek. Op 
basis daarvan immers behoort men 
een (beheer)plan te ontwikkelen.

Schoonschip
De gemeente Den Haag was, vooruitlo-
pend op het historisch onderzoek, 
reeds begonnen met de aanleg van 
nieuwe beschoeiingen en tevens werd 

een inhaalslag voor onderhoud in gang 
gezet. Wandelaars hebben ongetwij-
feld de zware machines opgemerkt die 
door de buitenplaats denderden. Het 
was schoonschip geblazen! Hier en 
daar geschiedde het wel wat al te grof 
in de uitvoering, hier en daar werd het 
wat kaaltjes omdat veel woekering 
moest worden verwijderd. Zachte heel-
meesters maken stinkende wonden 
zegt het spreekwoord. Nu, enkele 
maanden later, heeft de natuur zich al 
goed hersteld van deze ingrepen. De 
gemeente Den Haag pleegde ook 
nieuwe aanplant waaronder opvallend 
veel rhododendrons. Het is een heester 
die men veel aantreft in buitenplaat-

Zo men Clingendael magistraal zou willen noemen, de Japanse tuin een 
juweeltje, dan is Oosterbeek intiem te noemen. Die uitstraling heeft het, 
misschien wel door de tand des tijds die, ondanks de aanleg door mensen-
handen, haar steentje heeft bijgedragen. Eigenlijk is ‘steentje’ mannelijk, 
maar dat ‘haar’ klinkt zo vriendelijk, dus mijn excuses daarvoor. Wandelen 
in Oosterbeek is immers als een omhelzing door moeder natuur!

Grand Canal Oosterbeek
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sen; de natuurwaarde ervan is echter 
gering. Ook hebben veel bomen waar-
onder de eikenlanen een snoeibeurt 
gekregen, en dat was maar goed ook 
want het onderhoud van de bomen was 
al decennia uitgesteld. De eiken heb-
ben er dankbaar op gereageerd en vor-
men nieuw lot! Wist u dat eiken zéér 
oud kunnen worden?

Van 2014 terug naar 1700?
Nu het historisch onderzoek is afge-
rond is de vraag, hoe nu verder? Het in-
geschakelde onderzoekbureau zal on-
getwijfeld op basis van de verkregen 
resultaten adviezen geven aan de ge-
meenten Den Haag, en aan Wassenaar. 
Men mag aannemen dat ook het reeds 
verrichte werk onder de loep zal wor-
den genomen. Zullen de in de loop der 
jaren ontstane spontane ontwikkelin-
gen van Oosterbeek die de buiten-
plaats zo aantrekkelijk maken worden 
gehandhaafd? Of wil men, heel princi-
pieel, teruggrijpen naar de tijd van 
Zocher? Terug naar 1700? Enkele uit-
spraken van Britse restauratiedeskun-
digen: ‘Het oordeel dat een specifieke 
periode een betere presentatie is van 
de grootsheid van een buitenplaats is 
zeer subjectief, het is een ontkenning 
van de veranderingen die na die tijd 
hebben plaatsgevonden’. En deze: ‘De 

tuin moet primair attractief zijn voor 
de bezoeker. ‘The first task of those in-
volved in the conservation of gardens 
is to draw the visitor into the garden’. 
Derhalve moeten primair de kwalitei-
ten die Oosterbeek nu heeft op waarde 
worden geëvalueerd. Denk daarbij aan 
gebruikswaarden, recreatieve waar-
den, historische waarden, natuurwaar-
den en niet te vergeten de belevings-
waarde waarop de Britten zo hameren. 
Het zou wel heel vreemd zijn als bij-
voorbeeld de eerbiedwaardige eiken-
laan opnieuw aangelegd zou gaan wor-
den, of bomen geveld die niet 
‘Zocheriaans’ zijn, of het padenverloop 
rigoureus gewijzigd met als enig argu-
ment dat het vroeger zo was. Een goed 
overwogen plan met respect voor het 
bestaande en behoud van het goede is 
de aangewezen weg om Oosterbeek 
nog aantrekkelijker te maken, daarbij 

rekening houdend met de wensen van 
de gebruikers. En de gebruiker, dat 
bent u, lezer! Zou Zocher bij zijn ont-
werp een vooruitziende blik hebben 
gehad, en bij zijn aanleg een paar hon-
derd jaar vooruit hebben gedacht? Een 
vraag om over na te denken.

Wat denkt u?

*) Bron: Stichting In Arcadië

Joost S.H. Gieskes

Het groene vlak is Oosterbeek schematisch Lente in Oosterbeek, foto Joost Gieskens
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Röttgering Makelaars is een vertrouwde naam in het Benoordenhout 
en omstreken als het gaat om de aan- en verkoop of verhuur van uw 

woonhuis, villa, �at of étage.

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

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

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

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

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

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

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

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

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

Bij Deco Home Briedé 
vindt u alles voor een 
compleet interieur:
 
• verf • raamdecoratie 
• behang • gordijnen 
• vloerbedekking
• buitenzonwering



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201411

Jongste jaren
Hoogste tijd om het Ton zelf te vragen. 
Ton is in Den Haag geboren en groeide 
op in de Copernicusstraat. Hij verzeilde 
als kind op zijn fietsje regelmatig in het 
Benoordenhout. Toen dacht hij al: ‘hier 
zou ik later best wel eens willen 
wonen.’ Maar dat zou nog zo’n vijftig 
jaar duren. Als elfjarige jongen ging 
Ton, met zijn cultureel paspoort in de 
hand, naar het Gemeentemuseum. Daar 
kon hij urenlang naar werken van Carel 
Willink kijken. Die vroege fascinatie 
voor kunst was opvallend, omdat Ton 
dat van huis uit niet had meegekregen. 
Ton werkte eerst bij het Ministerie van 
Onderwijs en volgde een avondstudie 
aan de plaatselijke hogereburger-
school. Daar haalde Ton het hoogste 
gemiddelde cijfer. Verrassend was het 
dus dat Ton na zijn studie aan de slag 
ging in een verfspuiterij in 
Scheveningen. Hij wilde liever met zijn 
handen werken. Van het in de verfspui-
terij verdiende geld reisde Ton drie 
maanden door Amerika. Na een half 
jaar in zijn oude baan bij het Ministerie 
ging Ton toch studeren, in Groningen. 
Hij koos sociale aardrijkskunde. Maar 
na een jaar haakte Ton af, waarna hij in 
de Van Mesdag kliniek ging werken. Hij 
was daar destijds de enige jonge mede-
werker. Het waren de jaren ‘70 en er 
zaten veel drugsgebruikers en jonge 
criminelen in de kliniek. Men dacht dat 
een jonge behandelaar een heilzamer 
invloed zou hebben dan de goedbedoe-
lende veertigers, vandaar dat er veel 
van Ton werd verwacht. 

Beveiligen is een kunst
Waar heeft Ton zijn titel van ‘knuffel-
deskundige’ aan te danken? Dat heeft 
te maken met zijn volgende carrière-

switch. Na enkele jaren bij Van Mesdag 
werd Ton in 1987 hoofd beveiliging bij 
het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Sindsdien houdt hij zich bezig met het 
beveiligen van musea. Als hoofd bevei-
liging van het Rijksmuseum volgde Ton 
allerlei opleidingen om zich in de theo-
rie en praktijk van museumbeveiliging 
te verdiepen. In 1996 richtte hij een in-
ternet netwerk op: het Museum 
Security Network. Bijna twintig jaar 
later bestaat dit nog steeds. Intussen 
heeft Ton voor ongeveer 450 musea ge-
werkt, voornamelijk als consultant. Hij 
heeft musea in Zimbabwe geadviseerd 
en ook bijvoorbeeld de Staatliche 
Kunstsammlungen in Dresden. In onze 
eigen stad adviseerde hij het 
Mauritshuis, het Haags Historisch 
Museum, het Museum voor het boek 
Meermanno, Museum Bredius en de 
Koninklijke Bibliotheek. Laatst nog 
voorzag hij alle musea op de 
Nederlandse Cariben van advies. In 

2001 kreeg Ton van het Smithsonian in 
Washington de ‘Burke Award for excel-
lence in cultural property protection’; 
hij is nu nog altijd de enige niet-Ameri-
kaan die deze prijs heeft gekregen. 
Op een gegeven moment verwelkomde 
Ton dagelijks meer bezoekers op zijn 
website dan er een bezoek brachten 
aan het Rijksmuseum. Allerlei verschil-
lende mensen zijn op Ton’s elek-
tronische nieuwsbrief geabonneerd: 
politiemensen en beveiligers, gespe-
cialiseerde journalisten, wetenschap-
pers en studenten kunstgeschiedenis, 
mensen die werken in musea en ar-
chieven, particuliere verzamelaars en 
wellicht heeft zelfs een enkele brutale 
crimineel zich ingeschreven, op zoek 
naar de laatste tips over museumbevei-
liging. Dat laatste is overigens on-
waarschijnlijk, want je moet wel iets 
over jezelf vertellen om op de lijst te 
kunnen komen. 

Fifteen minutes of fame
Ton is de Nederlandse expert op het 
gebied van museumbeveiliging. Toen 
dus een aantal schilderijen gestolen 
werden uit de Rotterdamse Kunsthal, 
wilde iedereen weten wat Ton daarvan 
vond. Naast alle Nederlandse tv-pro-
gramma’s heeft hij ook voor de 
Australische radio en televisie uit 
Moskou commentaar geleverd. Dat 
waren Ton’s ‘fifteen minutes of fame’, 
en daar heeft hij wel van genoten. Maar 
nu moet de hond weer uitgelaten wor-
den! Dat is ook belangrijk.

Otto Spijkers

Ton Cremers, foto Otto Spijkers

Interview
Ton Cremers
Ton Cremers is een bekende in het Benoordenhout. Hij loopt regelmatig 
in Clingendael, met zijn hond. Intussen kent hij de namen van alle hon-
den uit de buurt – nu de namen van hun baasjes nog. Ton is ook bekend 
op een andere manier: als ‘Hilversum’s knuffeldeskundige’ was Ton op 
een en dezelfde dag in de herfst van 2012 te gast bij zowel Een Vandaag, 
RTL Nieuws, De Wereld Draait Door en Nieuwsuur. Wat is dan zijn des-
kundigheid, zult u zich afvragen? 
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Sophie Leembruggen Ineke van Mechelen
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Vanuit het Platform Ouderen 
Benoordenhout organisert ‘VÓÓR 
Welzijn’  en verpleeghuis Nebo op za-
terdag 11 oktober van 11.00 t/m 16.00 
uur een bijzondere Kunst- en 
Welzijnsmarkt. Op het voorplein van 
verpleeghuis Nebo en een deel van het 
Floris Arntzeniusplein presenteren 
kunstenaars uit het Benoordenhout 
hun werk, zij aan zij met de diverse 
zorgcentra en zorg- en welzijnsinstel-

lingen. Bij slecht weer zal de markt in 
verpleeghuis Nebo plaats vinden. 
Muziek zal de markt verlevendigen en 
ook aan de kinderen wordt gedacht 
(o.a. schminken).  U kunt kennis maken 
met (het werk van) kunstenaars die 
hun werk ook vertoond hebben tijdens 
de Open Atelier Route op 24 en 25 mei 
jl. Ook kunt u kennis maken met de or-
ganisaties die zich met zorg en welzijn 
bezig houden in het Benoordenhout, 

verenigd in het Platform Ouderen 
Benoordenhout. Wij kijken er allen 
naar uit u te begroeten tijdens deze in-
formatieve, creatieve markt! Voor meer 
informatie of wanneer u zich wilt op-
geven kunt u contact opnemen met 
Daisy Krommenhoek, ouderenconsu-
lent Benoordenhout, tel. 070-2052560 
of d.krommenhoek@voorwelzijn.nl

Op woensdag 17 september geeft wijk-
genoot en internationaal schaakmees-
ter Helmut Cardon (Fide-rating 2398) 
een simultaan bij de Schaakclub 
Benoordenhout in het wijkcentrum 

aan de Bisschopstraat. Aanvang 20.00 
uur. Ook schakers die geen lid zijn van 
de schaakclub zijn van harte welkom! 
De toegang is gratis. Bent u geen lid en 
wilt u toch deelnemen aan de simul-

taan, geef u dan op bij de wedstrijdlei-
der van de schaakclub, Sjors Wijnia. 
Tel.06-5117 7422, sjors@wijnia.nl.

In samenwerking met Politie Haagse 
Hout, gemeente Den Haag en Stichting 
Zorggroep Oldael, organiseert ‘VÓÓR 
Welzijn’ een voorlichtingsbijeenkomst 
over babbeltrucs en inbraakbeveiliging. 
Deze informatieve middag vindt plaats 
op donderdagmiddag 18 september en 
duurt van 15.00 tot ca. 17.00 uur. 
Regelmatig verschijnen er nieuwsbe-

richten over inbraken en oplichting aan 
de deur. Er zijn velerlei manieren 
waarop de kans op inbraken en oplich-
ting verkleind kan worden. Wijkagent 
Ernst Käuderer en Guus Schouten van 
Gemeente Den Haag vertellen u hier 
graag over. Tevens is er alle ruimte om 
vragen te stellen. De voorlichtingsmid-
dag vindt plaats in Aelbrecht van 

Beijeren, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 
1, 2597GT  Den Haag. De voorlichtings-
middag is gratis. Preventiematerialen 
als een deurspion, -kierstandhouder en 
tijdklokschakelaar worden gratis ver-
strekt. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het Ouderenwerk 
Benoordenhout, tel. 070-2052560. 

Activiteiten in de wijk
Kunst- en Welzijnsmarkt

Op zaterdag 6 september 2014 van 
11.00-17.00 uur heeft u weer een 
goede reden om naar de Van 
Hoytemastraat te komen! De winke-
liers organiseren die dag in en rond de 
Van Hoytemastraat voor de 3e keer 
‘Chapeau Hoytema.’ Het thema van dit 
festijn is Draag een hoed!

Voor iedereen die deze dag een hoedje 
draagt zijn er bijzondere voordelen te 
halen. Ludieke aanbiedingen van de ver-
schillende winkeliers, die alleen gelden 
voor de bezoekers met een hoed! Vanaf 
11.00 uur wordt u verwelkomd in onze 
winkelstraat vol met festiviteiten, gezel-

lige terrassen en volop activiteiten. Op 
verschillende plaatsen showen manne-
quins de (najaars) collectie, professio-
nele hoedenmakers laten zien hoe een 
hoed tot stand komt van ontwerp tot 
product en Jazz muzikanten staan op di-
verse plaatsen opgesteld. Kinderen kun-
nen zich gratis laten schminken en ieder 
kind met een eigen gemaakte hoed dingt 
mee naar een prijs! Voor de volwasse-
nen is er een prijsvraag. Deze is speci-
fiek afgestemd op recente gebeurtenis-
sen in de Van Hoytemastraat. Er is een 
leuke prijs te winnen. De winkeliers re-
kenen op u met hoed en hopen op een 
mooie zonnige dag!

Chapeau Hoytema - Draag een hoed!

Voorlichting babbeltrucs en inbraakbeveiliging

Schaaksimultaan op 17 september
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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

Kunst is vaak dichterbij dan u denkt-
Kijkt u eens naar de vele beelden en 
sculpturen in de openbare ruimten; 
het beeld van Koningin Emma (eerst in 
zandsteen daarna in brons gegoten), 
de zandstenen gevelstenen of versie-
rende elementen in baksteen op de 
voorgevels, de glas-in-loodramen van 
de Duinzichtkerk of St. Paschalis 
Baylonkerk. De antieke auto’s die re-
gelmatig in ons straatbeeld verschij-
nen, een grote collectie is te zien in het 
Louwmanmuseum (een aanrader!). 
Het Louis Couperus Museum aan de 
Javastraat heeft een tentoonstelling 
met de titel ‘Psyche en Fidessa, de 
sprookjes van Louis Couperus.’ Pulchri 
Studio aan het Lange Voorhout met 
driewekelijkse tentoonstellingen van 
hedendaagse kunst. 

Lezing: ‘Zoo ick iets ben, ben ick 
een Oyevaer’ (vrij naar Couperus) 
Marja van Loopik, wijkgenoot, houdt 
een lezing in het Museon op dinsdag 
23 september om 13.30 uur. Marja is al 
ruim 20 jaar werkzaam als freelance 
gids in Den Haag. Mede door deze 
werkzaamheden is zij zich meer dan 
gemiddeld gaan interesseren in de ooi-

evaar in het Haagse stadswapen. Ze 
doorkruiste onze stad regelmatig te 
voet, op de fiets of met de auto, op zoek 
naar gevelstenen, graffiti, affiches, 
muurschilderingen, reclameborden of 
andere afbeeldingen van Vadertje 
Langbeen. 

Beeldhouwkunst in de zomer
‘Grandeur’ Franse beeldhouwkunst op 
het Lange Voorhout, tot en met 31 au-
gustus. Het museum Beelden aan Zee 
toont een retrospectief van de Franse 
beeldhouwer Henri Laurens. 

Tentoonstellingen
‘Nederland Golft!’, in het Haags 
Historisch Museum
Baron van Brienen legde rond 1890 
een golfbaan met vijf holes aan op zijn 
landgoed. Dit was de start van het gol-
fen in Nederland. De golfbaan in 
Clingendael is uiteindelijk uitgegroeid 
tot de Haagsche Golf & Country Club in 
Wassenaar. Ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de 
Nederlandse Golf Federatie vindt deze 
interessante tentoonstelling plaats, in 
het Haags Historisch Museum, tot en 
met 12 oktober 2014. 

‘The Rolling Stones in Scheveningen, 
50 jaar Kurhausconcert 1964-2014’. 
Was u aanwezig bij dit legendarische 
concert in het Kurhaus, 8 augustus 
1964? Politieagenten op het toneel, op-
dringerige meute, stoelen die door de 
zaal vlogen? Herinneringen kunt u nu 

ophalen in het Muzee Scheveningen, 
tot en met 7 september.

De Antiek- en Boekenmarkt op het 
Lange Voorhout 
Is er nog tot en met 21 september op 
donderdag en zondag van 10 tot 18 uur! 
Heerlijk struinen, elkaar tegenkomen, 
iets leuks ontdekken, net dat ene boek 
vinden wat nog ontbrak in de collectie. 

Open Monumentendag
Denk ook aan de Open Monumen-
tendag! Deze vind op 13 september 
plaats, het thema is ‘Op reis,’ mede ge-
kozen omdat 2014 ‘het Jaar van 
Mobiliteit en Mobiel Erfgoed’ is. 
www.openmonumentendag.nl. 

Veel kunst-plezier!

Willemien de Vlieger-Moll

Wat is er eigenlijk ongelofelijk veel te doen en te zien in onze eigen 
wijk, dichtbij en ook iets verder weg. Onze wijk met vele kunstenaars, 
kunsthandels, galeries en ateliers. 

Cultuur Agenda  
t/m 31 augustus Tentoonstelling over buitenplaatsen in Voorburg in Museum Swaensteijn
  Grandeur, beeldententoonstelling Lange Voorhout
t/m 7 september The Rolling Stones in het Muzee Scheveningen
t/m 21 september Antiek- en Boekenmarkt op het Lange Voorhout
23 september 13.30 uur - Lezing Marja van Loopik in het Museon
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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

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

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

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N
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Lezers aan het woord
Met de bus
Bij bushalte Waalsdorperweg stuit ik 
op een oudere dame in een lange don-
kere jas. Zij zit op het bankje. Voor haar 
staan twee kleine reisvaliezen. Ik groet 
haar en zoek naar de vertrektijden van 
bus 22. ‘De bus is net weg’, zegt de 
vrouw. ‘Wilt U niet even zitten?’ Zij 
schikt een eindje op. Ik schat haar mid-
den in de zestig. Zij heeft licht blozende 
wangen, waarop de rimpels aan het 
doorkomen zijn. Zij draagt een goud-
kleurige bril. Van daarachter kijken 
blauwe ogen mij vriendelijk aan.

Op reis
‘U gaat op reis?’, vraag ik. ‘Naar 
Heerenveen. Met de trein. En dan met 
de bus naar Beetsterzwaag. Naar m’n 
dochter. Die is morgen jarig. Ik ga er 
vandaag heen en kom overmorgen 
terug. Ze vinden het leuk als ik kom, 
maar zijn ook altijd blij als moeder 
weer vertrekt. ’t Heet niet voor niets 
‘Visite en verse vis blijven drie dagen 
fris’ Ze zeggen van niet, maar ’t is wel 
zo!’. Ik moet er om lachen. Ik heb het 
mijn moeder ook wel eens horen 
zeggen.

Kinderen
‘Ach, ze hebben het druk’, vervolgt ze 
op vergoelijkende toon en met een ver-
ontschuldigend handgebaar. ‘Mijn 
dochter heeft vier kinderen. De oudste 
is zeven en de jongste vier maanden. ’t 
Is heerlijk om de kleinkinderen om je 
heen te hebben, maar na een paar 
dagen breekt die drukte mij op. Ik ben 
zesenzestig, dus niet meer piep. Hebt U 
kinderen?’ ‘Een zoon van zestien’, ant-
woord ik, naar waarheid. ‘’k heb er 
drie. M’n dochter dus in Beetsterzwaag 
en een zoon in Canada. Tien jaar gele-
den is hij voor ’t laatst hier geweest. Bij 
de begrafenis van mijn man’.

De bus komt eraan. Vlotjes laat zij de 
OV-chipkaart langs de scanner glijden. 
Als wij naast elkaar hebben plaatsge-
nomen krijgt haar familierelaas een 
vervolg. ‘En ik heb nóg een dochter. Die 
is negenendertig. Ze woont in 
Dordrecht en is daar advocaat. Zij is 

weduwe. Zij kreeg destijds kennis aan 
een ruim twintig jaar oudere man. 
Daar waren wij niet blij mee. Maar ja, ’t 
is hààr leven. Voor kinderen voelde hij 
zich te oud. Hij was zesenveertig toen 
hij mijn dochter ontmoette. Acht jaar 
zijn ze getrouwd geweest. Twee jaar 
geleden is hij plotseling overleden. Een 
hersenbloeding. Mijn dochter heeft er 
aardig weet van gehad. Zij heeft zich 
totaal op haar werk gestort.’

Geluk 
Ze zwijgt en kijkt in gedachten even 
voor zich uit. Ik voel dat haar verhaal 
nog niet uit is. ‘Laatst had een zaken-
man, voor wiens bedrijf zij veel werkt, 
haar uitgenodigd voor een etentje. Al 
gauw bleek dat hij meer wilde. Die 
boot heeft zij afgehouden. Ik zei tegen 
haar ‘Goh, kind, wat preuts. Ik dacht 
dat de zedenverwildering had toege-

slagen. Op televisie duikt iedereen met 
iedereen het bed in.’ Maar zegt mijn 
dochter: ‘Nee, mam, ik begin daar niet 
aan. Het is een cliënt van mij. Samen 
eten moet kunnen, maar daar blijft het 
wel bij. Ik wil geen emotionele band 
met een cliënt.’ Dat zei ze. Ik vond het 
toch wel een mooi resultaat van de 
opvoeding.’

Zij kijkt blij voor zich uit en knijpt als 
een tevreden spinnende poes haar 
ogen heel even samen. Op het station 
scheiden zich onze wegen. Ik kijk haar 
nog na. En vlak voordat zij de trein 
naar Leeuwarden instapt draait zij zich 
om en zwaait. Ten afscheid. 

Marcel van der Horst

Bushalte Waalsdorperweg, foto Marcel van der Horst
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Benoordenhouters in den vreemde 
Vera Koster (15) woont in het Benoordenhout en is 
net terug van zes maanden wereldreis op zee
Ik ben geboren in Dalfsen, Overijssel, en ben toen ik twee was verhuisd naar een 
dorpje in Zuid-Limburg. Op mijn 14e verhuisden we naar het Benoordenhout 
voor het werk van mijn vader. Ik zit op het HML, maar afgelopen schooljaar was 
ik een leerling van School at Sea. Dit is een project voor 34 geselecteerde 4 VWO 
leerlingen uit heel Nederland. In zes maanden zeil je naar het Caribisch gebied 
en terug, terwijl je ondertussen aan school werkt. 

Wachtlopen
Naast de leerlingen waren er aan 
boord vier docenten, een projectleider, 
drie crewleden en een kapitein. De ene 
dag liepen wij wacht en op de andere 
dag hadden we school. Op een wacht-
dag zeil je met z’n zessen gedurende 
vier uur het schip, je loopt overdag en 
’s nachts wacht van 8 tot 12, 12 tot 4 of 
4 tot 8 uur. Op een schooldag werk je 
van 8 tot 6 zelfstandig aan de stof die 
je op je school aan wal ook zou krijgen. 
We hebben in twaalf verschillende lan-
den aangelegd. 

Land in zicht!
Onze eerste ‘echte’ bestemming was 
het Canarische eiland Tenerife. De 
tweede dag aan land gingen we meteen 
op onze eerste expeditie, we gingen de 
vulkaan El Teide beklimmen! Deze 
zware maar prachtige tocht heeft onze 
groep echt gebonden. Daarna volgden 
drie weken op zee, de oversteek van de 
Atlantische oceaan, onze langste etappe 
zonder land. Het weer zat qua zeilen 
betreft niet echt mee, er was geen 
wind! Het had echter een groot voor-
deel: we konden het schip stilleggen en 
een verfrissende duik nemen midden 
in de oceaan! Dit is iets wat je nooit 
vergeet, je zwemt in dezelfde zee als de 
dolfijnen en de walvissen die je bent te-
gengekomen met ruim drie kilometer 
water onder je! Na drie weken zeilen 
zagen we eindelijk weer land. Het was 
onwerkelijk om ineens een gigantische 
groene berg in zee te zien liggen; dit 
was het prachtige eiland Dominica. Het 
is heel bijzonder om het ‘aan land zijn’ 
ineens als speciaal te ervaren. 

Op een onbewoond eiland
Op Dominica hebben we een lange 
wandeling gemaakt door het regen-
woud en langs de Boiling Lakes. Deze 
behoren tot ’s werelds grootste en na-
tuurlijke warmwaterbronnen. Ook zijn 
we langsgegaan bij de Rastafari’s en 
hebben kennis gemaakt met hun ont-
spannen levenswijze. Ze verbouwen al 
hun eten zelf en geheel op biologische 
wijze. Onze volgende bestemming 
waren de Antillen. Hier was het toeris-
tisch, in tegenstelling tot Dominica. We 
gingen hier vooral heen om eten te 
‘storen’, maar we zijn ook naar een mu-
seum over slavernij geweest in 
Willemstad en hebben kerst en nieuw-
jaar gevierd op de lokale wijze. Toen 
moesten we snel mee met de goede 
wind richting de San Blas eilanden. Dit 
is een eilandengroep voor de kust van 

Panama die bestaat uit meer dan 300 
eilanden waarvan er 40 zijn bewoond 
door de Kuna-indianen. Op het mo-
ment dat we het anker dropten, kwa-
men er vanaf het eiland allemaal tradi-
tioneel geklede indianenvrouwen en 
kinderen aan gevaren in uitgeholde 
boomstammen. Bij ons aan boord haal-
den ze uit rijstzakken de meest kleur-
rijke stoffen, molats (een soort quilts) 
en sieraden. Na deze ‘markt’ op ons 
eigen schip gingen we met hen mee 
naar het dorpje. We hebben een 
nachtje met een hangmat op een onbe-
woond eiland geslapen en toen moes-
ten we ons klaar maken om naar 
Panama te gaan. Dat was maar een 
paar uur varen. In Panama gingen we 
een week bij de Embara-indianen loge-
ren. Wij hebben onvergetelijke dingen 

Atlantische Oceaan
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beleefd, maar het gene wat me het 
meest zal bijblijven was toch wel het 
krokodillen jagen. We gingen ’s nachts 
in een kano de rivier op (waar we ons 
die ochtend nog in gewassen hadden) 
met twee indianenjongens, beiden 
hadden een speer. We hebben twee 
krokodillen gevangen, een kleine en 
een van twee meter. Ik heb geholpen 
met fileren en de volgende ochtend 
was het ontbijt krokodil! 

Cuba libre
Na Panama zijn we naar Cuba gegaan. 
Hier mochten we in groepjes van acht 
leerlingen een week zelf reizen door 
het land. We kregen een budget en 
werden volledig vrij gelaten, ik heb let-
terlijk alle kanten van Cuba gezien en 
het communisme op een heel andere 
manier ervaren dan verwacht! Het vol-
gende eiland waar we aanmeerden 
was Jamaica. Hier hebben we geholpen 
op een fruitplantage, gezwommen in 
the blue lagoon en een leuke uitwisse-
ling gehad met een Jamaicaanse school. 
Toen moesten we verder naar 
Bermuda. In tegenstelling tot Cuba 
waar een ijsje zeven cent kost, kost een 
ijsje hier zeven euro. Over Bermuda’s 
fascinerende economie hebben we een 
interessant college gevolgd op de 
University of Hamilton. 

Sweet memories
Daarna was het opnieuw drie weken 
zeilen naar alweer de laatste bestem-
ming: de Portugese eilandengroep 
Azoren. Hier hebben we een kadeschil-
dering gemaakt zoals traditie is in de 
haven van Horta en eten ingeslagen 
voor onze laatste etappe naar huis… 
Vlak voor mijn vertrek schreef ik een 
artikel voor het Wijkblad over alle 
voorbereidingen en de reis die mij 
toen nog te wachten stond. Inmiddels 
is het ruim een half jaar later en ben ik 
alweer terug! Ik kan zelf nog niet hele-
maal bevatten hoe snel het voorbij is 
gevlogen en hoop elke ochtend nog dat 
ik in mijn hut aan boord lig wanneer ik 
mijn ogen open. 

Tekst en foto´s Vera Koster
Waterfal Dominica

Babykrokodil
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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

                                               Spreekuur 
Notaris Van Buttingha Wichers

3 september & 10 oktober 15.00-16.30 uur

Aanmelden bij de receptie van Gaspard

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.   

Ook heeft 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. 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u uit 

te nodigen voor voor het Offerfeest en opendagen in de Moskee.

Opendagen in de Mobarak Mokee: 
zondag 28 september, 12 en 26 oktober. van 16:00 t/m 18:00

Wij herdenken het prachtige verhaal van Profeet Abraham vzmh en zijn 
zoon Ismael vzmh, we hopen dezelfde wijsheid te evenaren. Offeren doet 
men uit het hart, het offeren gebeurt in vormen van Tijd, Geld en Leven. 
Graag willen wij u tijdens het genot van een lekkere maaltijd uitleggen 
hoeveel positiviteit men hier uit kan halen en hoe u zelf  sterker in het 
leven zult staan.

Iedereen is welkom !

Ied ul Adha

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

het Offerfeest
Zo. 5 Oktober 2014

Tijdstip: 10:00

Setting the standard  
for international childcare
For over 10 years Zein has provided 
outstanding Day Care, Playgroups, Active & 
Fun After School Care and a Holiday Camps 
programme, in partnership with all  
the international schools in The Hague.
Plus, children from Dutch schools can  
join our Holiday Camps

10 LOCATIONS IN THE HAGUE

Holiday Camps 4 to 12 years
During the holidays your child can enjoy an amazing programme full of fun activities. Theatre and music are very popular, as are our survival lessons. Or they can just free play in our very spacious natural playground with multiple play zones. Plus, several times a week we go on field trips in our British double decker bus! Snowboarding, surfing lessons, or for the smaller ones, the butterfly garden or Museon. 

After-school Care 4 to 12 years
After a long day at school children need to unwind. First we provide a small, healthy and fresh meal to recharge the batteries and then help with getting the homework done. Then it’s time to do what children do best – have fun! Whether it’s climbing the treehouse, playing tennis or football, jumping on the trampoline, discovering the natural playground or working on an arts and crafts project, it’s all available for your child! 

Playgroups 2 to 4 years 
This is the ideal option if you do not need full time care for your child but want your child to socialize with other children. Your little one will learn in a playful way and slowly get used to a class setting which eases the transition into school. 

Day Care 3 months to 4 years 
It really is a home away from home, where children can enjoy a wonderful and fun-filled curriculum, especially created for international children. This enables the seamless transition into full international education or into another day care centre, should your career take you abroad. Individual care is our aim, so the way you take care of your little one at home is the basis for their care with us. 

Dutch language group available (only at The Estate). 

Pick up from the British Schools in Mariahoeve, other schools on request.
Children from all international and Dutch schools can join us during  Holiday Camps.

To reserve a place or for more information contact Zein at info@zeinchildcare.nl  
or 070-3268263. Open day is on June 21st from 13:00 till 15:00.  Address: Jozef Israëalsplein 36, 2596 AV, The Hague.  www.zeinchildcare.nl

Information and help with childcare allowance Zein is a registered and fully licensed childcare provider. Our administration company DebiCare would 
be happy to provide details and free help with your application for working parents childcare allowance. 

• Day care • Playgroups • After school care • Holiday camps

Available soon.

OPEN DAY:  JUNE 21  from 13:00 till 15:00Register for entry via  
info@zeinchildcare.nl by 17th June

NEW: Premium childcare  for international (minded)  
families

THE FORMER RENSWOUDEHUIS  IN THE BENOORDENHOUT AREA

The Estate

To arrange a visit or to request a copy of The Estate  
brochure please contact Zein at www.zeinchildcare.nl   
call + 31 (0) 70 326 82 63 or email info@zeinchildcare.nl

THE  
ESTATE

in the former 
Renswoudehuis, 
Benoordenhout

NEW

XXXX-180x90-wijkblad Benoordenhout.indd   1 30/06/2014   17:43
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International corner
Interview
An interview with Tim Blackmon, a returning Benoordenhouter, pastor of 
the American Protestant Church in The Hague (APCH), a place he grew up in

Music and love
Tim Blackmon was born and raised in 
The Hague. His father was an American 
who fought in World War II in Europe 
and often sang to the troops to keep up 
their spirits. After finishing his studies 
and performing in the USA, he retur-
ned to Europe to perform in Porky and 
Bess. As one would say - the rest is his-
tory. Henry met his Dutch wife Maria 
and settled in The Hague and launched 
a very successful concert and teaching 
career. Additionally, he was the 
Minister of Music at the APCH for forty-
five years. Consequently, the life of the 
Blackmon family - three boys - re-
volved around the church. In Tim’s 
words, ‘at an early age, we were invited 
to join the youth choir. I use the term 
invited ever so loosely because it inevi-
tably involved a seesaw between duty 
and delight.’ During his teen years, Tim 
acted also as the custodian and 
groundskeeper.  

Youth calling
Influenced by two of his uncles who 
were pastors and the close-knit com-
munity of the APCH, Tim realized as a 
teenager that he wanted to join the mi-
nistry. He graduated from Zandvliet 
high school and went to France to 
study at the European Bible Institute in 
Lamorlaye, coming back to The Hague 
each summer for internships in the mi-
nistry. Upon completing his studies in 
France, Tim moved to Grand Rapids, 
Michigan where he attended Calvin 
Theological Seminary. He met his fu-
ture Michigan bride, Betsy, in 1991. 
After graduation and ordination and a 
wedding, they moved to Southern 
California where they enjoyed four 
years at the Oasis Community Church. 
This prepared and encouraged them to 
start a new church for people who 
were new to Christianity. After much 
research they settled on Folsom, loca-
ted near Sacramento, California where 
they founded the River Rock Church. 

During the next ten years, the church 
was fully established in the commu-
nity. Tim and Betsy’s family had also 
grown considerably - four children 
were born in California - Luke, Jessica, 
David and Jonathan.

Back to the roots
In 2008 Tim was approached by the 
APCH about becoming their pastor. On 
a trip to visit his Mom (his father pas-
sed away in 2004) he ‘noticed how 
much more international and diverse 
the congregation had become in the 
years’. In Tim’s words: ‘the embassies, 
tribunals and international courts, and 
of course Shell, make the church a uni-
quely diverse congregation. And, alt-
hough the church still carries the name 
American, people from 55 different 
countries are part of this wonderful 
community.’ That helped the family to 
decide to accept the call to serve at the 
APCH as pastor. That meant of course 
moving his American family to his 

childhood neighbourhood.  A challen-
ging adjustment for all, but one which 
has turned out quite successful. Since 
Tim never did live in The Hague as an 
adult, it took him ‘a while to get used to 
the Dutch way of doing things, from re-
gistering with the gemeente, ballotage 
commissions at sports clubs, getting 
parking passes (where is my drive-
way?), what to do with storage, and 
other minor matters that come with the 
change of scenery.’ Tim did feel that the 
atmosphere in his old neighbourhood 
was the same. He just had to get used to 
storekeepers addressing him as me-
neer! The safety and convenience of the 
Benoordenhout is something the whole 
family appreciates tremendously. We 
are all pleased that Tim Blackmon 
chose to return to The Hague-in his 
words – ‘an amazing city, an amazing 
church.’ I would add to that: an ama-
zing, warm and compassionate man!

Georgia Regnault

Blackmon family
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Join the expat committee at APCH! 
 

On Saturday 11 October from 14.30 to 17.00 visit the American Protestant Church of The Hague, 
learn about the history of the church, the building and the recent renovations.

 
Enjoy a Tea Concert of the Golden Circle Ensemble at 16:00

 
Open to all, but please let us know by email: regnaultsmith@casema.nl or telephone:  06 5428 0545

On the first Thursday of each month 
from 17:00 - 21:00 there is an organi-
zed  60's borrel with music from this 
era at the restaurant at Paul 
Gabrielstraat 60.  This gives the neigh-
borhood residents the chance to meet 
each other in a comfortable and gezel-
lige setting - both Dutch and the vari-
ous non-Dutch that make up the popu-
lation of our beautiful Benoordenhout. 
Don't forget to stop by and enjoy on 
September 4th! 

September 13 there will be a special 
Afternoon Tea concert. This first con-
cert of the year the Golden Circle 
Ensemble with Sae Jeong Kim-soprano, 
João Luis Paixão-bass, Gosia Stencel-
alto and the organist John Bakker will 
feature a mixture of organ solo’s,  ora-
torio music and opera music.

October 11 The Golden Circle ensem-
ble with 8 singers will perform at the 
Afternoon Tea Concert. This ensemble 
will sing Highlights of the Messiah by 
Händel, more information about this 
ensemble can be found on the website 
www.goldencmp.nl

The concerts will start at 4.00 PM. The 
church doors will be open at 3.30 PM. 
There is no admission fee but  a free 
will offering will be taken during the 
concert.

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

27 September for the fifth time the 
Music Ministry of the APCH organizes a 
scratch choir. This time the Messiah by 
G.F. Handel will be on the program. This 
wonderful piece of music will be practi-
ced the whole day with all music loving 
people. We invite everybody who loves 
singing to join us this day. It will be a 

breathtaking experience to practice for a 
whole day and have the concert at the 
end of that same day at 4:00 PM. John 
Bakker will head this scratch choir. The 
soloists of the APCH choir will support 
the choir during the concert and sing the 
solos. We ask everybody with singing ex-
perience to subscribe and join the choir 

for one great day.  If you would like to 
join the choir for this event please send 
an email to John Bakker musicdirector@
apch.nl before 7 September 2014 to re-
ceive more information.

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

Activities in the Benoordenhout
Sixties Borrel (Drinks)-a new phenomenon
in the neighbourhood

Afternoon Tea Concerts at APCH

Scratch choir at APCH

In the picture: Jaap Ijssel de Schepper, Rob Leertouwer, Anita Kuiken, Rudolf Polvliet, 

Erica Versteegh and John Verschragen, photo Annick Smittenaar
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(Self) Guided Walking tour of Clingendael
On a warm and sunny June afternoon, Marja van Loopik guided a group 
of Expats through the beautiful, historic Clingendael park. Although offi-
cially on Wassenaar soil, this beautiful land was purchased by the 
Gemeente Den Haag in 2010. In case you had to miss this opportunity, we 
urge you all to take a self-guided tour, perhaps with this article in hand.

HIghlights
Some of the highlights you will see are 
the Clingendael park and residence: al-
ready back in the 15th century there 
was a farm on this land, so named 
Clinge and dael, meaning dune valley. 
In 1591 a certain Philips Doublet 
bought the property and two generati-
ons later, his grandson dismantled the 
farm and built the impressive mansion 
with its French classical Baroque gar-
dens  In 1839 the Oosterbeek grounds 
were added and the house was occu-
pied then by the Baroness Briemen, 
known affectionately as the Honorable 
Lady Daisy.  It was this same Lady 
Daisy who created the Japanese Garden 
after numerous travels to Japan, during 
which she brought back many of the 
artifacts found in today's Japanese 
Garden. In 2013 the one-hundred year 
anniversary was celebrated. It is now a 
national monument and because of its 
fragility only opened twice a year: 6 
weeks in May/June and 2 in October. 

Occupation
During World War II, the Clingendael 
mansion was occupied by the German 
Reichcommissioner Arthur Seyss-
Inquart, the Reich's representative of 
the German Führer to administrate the 
occupied Netherlands. During this pe-
riod, several bunkers were built and 
the guest house (now housing the 
Tearoom IJgenweis, open in the spring 
and summer) was occupied by the sis-
ter of the Commissioner. Scattered 
around the estate are several buildings: 
the Coach house, the Gardener's quar-
ters, the Guest house and the Ice Room.

Today the mansion houses the 
Clingendael Institute, ‘a think tank and 
diplomatic academy founded in 1983 
that aims to enhance insight into inter-
national relations.’ When walking near 

the Oud-Hollands Tuin, don't forget to 
view the cemetery of the dogs of Miss 
Daisy.  The gravestones were originally 
standing upright, but Seyss-Inquart 
was so worried a sniper would hide be-
hind them, he ordered the stones to be 
lain flat. A plaque on the small building 
directly across from the mansion re-
minds one of the people who were in-
terrogated there by the Germans. 

Perfect setting for plants and produce
And in this part of the park, one can 
see the Serpentine Wall, so built with a 
meandering line of uniform thickness. 
The curves in this type of garden walls 
form sheltered locations for wind-sen-
sitive plants and shrubs.  And if built 
facing south, it is possible to create a 
micro-climate sub-tropical growing si-
tuation, perfect for grapes and figs. 

Elsewhere in these extensive grounds 
is the Sterrenbos, created in the time of 
Lady Daisy, a densely planted area with 
azaleas and rhododendrons.  There is 
also a herb garden and a rose garden,  
as well as a public playground and jog-
ging trail. One could always buy fresh 
eggs from the farm situated near the 
main (Waalsdorperweg) entrance, but 
unfortunately there was a fire there in 
August 2013 and it is currently being 
renovated. But next to the farm is the 
beekeeper, so don't forget to stop by 
there to buy some honey.  
All in all, Park Clingendael has some-
thing for everyone. Do have fun wal-
king there in all seasons and discove-
ring it for yourself !

Georgia Regnault

Clingendael, photo Inge Kneppelhout-Reijnen



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201424Samen sterker

Klik op link 'mobiele diensten' op rabobank.nl voor meer informatie

Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en

afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren App

heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

En meteen
het overzicht
hebben.

Afvragen
hoe je ervoor

staat
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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN
Boeken; ik zou niet zonder kunnen. Het is heerlijk wanneer je met een onderwerp bezig 
bent de benodigde boeken in je eigen boekenkast terug te vinden. Hieronder bespreek ik 
een aantal boeken die ik tegen kwam bij Couvée of waar Benoordenhouters mij over tip-
ten. Met John von Mühlen had ik een goed gesprek, Margreet Hofland ontmoette ik zomaar 
aan een tafeltje bij Pulchri Studio. Inspirerende gesprekken waar je van kunt leren. 

Pays-Bas et Pays Basque, coopéra-
tion et rivalité maritimes au XVIIe 
siècle

Majoor-Arts Tiddo Reddingius in 
Albanese Krijgsdienst, maart-au-
gustus 1914 als deelnemer aan Ne-
derlandse vredesmissie. 
John von Mühlen

Twee boeken van de hand van oud-am-
bassadeur John von Mühlen. Hij is in 
Engeland geboren, als kind woonde hij 
in Wassenaar en Batavia. Na zijn studie 
aan de Universiteit van Utrecht trad hij 
in Nederlandse diplomatieke dienst. 
Hij was werkzaam op posten in West- 
en Oost-Europa, in Noord- en Zuid-
Amerika en Azië. Wat betreft het 
Benoordenhout; hij was lid van HVV en 
heeft met tussenpozen in onze wijk ge-
woond. Het eerste boekje is in het 
Frans geschreven; het verhaalt van de 
walvisvaart. Het vangen van walvissen 
hebben de Nederlanders destijds ge-
leerd van de Basken. Over en weer 
werd handel gedreven; Franse schepen 
meerden aan in de Zuiderzee, 
Hollanders voeren naar St. Jean de Luz. 

Tiddo Reddingius (1873-1961) ver-
bleef als militair arts een klein half jaar 
in Albanië. Aan de missie was de op-

dracht gegeven een Albanese gendar-
merie op te richten. Voor Tiddo en zijn 
collega-officieren zou het een uiterst 
moeizame taak worden; een primitief, 
chaotisch land, een nieuwe staat met 
aan het hoofd een buitenlandse, 
zwakke vorst, externe inmenging, in-
terne verdeeldheid, opstandelingen, 
bloedige gevechtshandelingen, poli-
tieke intriges en de dood van luite-
nant-kolonel Thomson. Het veertigtal 
brieven dat Tiddo vanuit de Albanese 
kuststeden Valona en Durazzo schreef 
aan zijn vrouw Annette, vormden de 
belangrijkste bron voor dit rijk geïllus-
treerde boek. 

Éditeur: Atlantica Séguier, ISBN: 978-2-7588-0443-7, 

2011, € 21,50

Uitgever: Elikser Leeuwarden, ISBN: 978-90-8954-618-

0, 2014, € 17,50

Peter van Tilburg, een koopman
in het Benoordenhout
Yvonne M. Mulder-van Tilburg, 2006

Peter van Tilburg (1910-1974) was 
een koopman, een kenner van wollen 
herenstoffen, die hij inkocht bij fabri-
kanten in Engeland, Schotland, Italië 
en weer doorverkocht aan toonaange-
vende herenmodezaken en maatkleer-
makers in Nederland. Van Tilburg 
woonde een groot deel van zijn leven 

in onze wijk, van 1945 tot 1974. Zijn 
dochter Yvonne M. Mulder-van Tilburg 
scheef in 2006 dit boekje. Zij schetst 
een traditioneel, katholiek gezin dat in 
de loop der jaren wordt gevolgd. Ook 
al is het zo ‘gewoon’ het is een heerlijk 
boekje om te lezen.

Uitgever Couvée, Den Haag, ISBN 90-78256-03-6, € 3,--

Bernini’s waanzin
Margreet Hofland

In Bernini’s waanzin 
keert Margreet 
Hofland terug naar 
de 17e eeuw in Italië. 
Het barokke Rome is 
ook de achtergrond 
van haar vorige ro-

mans: Het genie van Rome en Duizend 
levens. De hoofdpersonen zijn Bernini 
en Borromini, twee kunstenaars die ui-
terlijk en innerlijk zoveel van elkaar 
verschillen als maar mogelijk is. Zij 
maken Rome tot de majestueuze stad, 
die een paus waardig is, maar kunnen 
niet samenwerken. Hun rivaliteit 
mondt uit in moordlust en haat. Als 
Bernini de opdracht krijgt om de klok-
kentorens van de Sint-Pieter te bou-
wen, eindigt dit in een ramp die 
Borromini had kunnen voorkomen. 
Dan ontstaat een gevaarlijke drie-
hoeksverhouding tussen hen en de 
aantrekkelijke Constanza Bonarelli, 
een duivels pact dat uiteindelijk een 
van hen het leven kost. 

Uitgever: In de Knipscheer, Haarlem,  ISBN 978-90-

6265-849-7, 2014, € 17,50

Veel leesplezier!

Willemien de Vlieger-Moll
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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

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

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

Inmiddels uitgebreid met een zesde kleinschalige woonunit voor ouderen met somatische 
en/of psychogeriatrische zorgbehoefte en binnenkort ook een zwembad annex fitness.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl

Nu ook parkeerplaatsen 
te huur in onze onder-
grondse parkeergarage.P
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Open Atelier Route 2014
Op 24 en 25 mei jongstleden kwamen 
honderden bezoekers af op de inmid-
dels traditionele jaarlijkse atelierroute 
in het Benoordenhout. Meer dan 40 
kunstenaars stelden dit keer op 16 loca-
ties hun werk ten toon, de locaties vari-
eerden van een koetshuis in Clingendael 
tot ‘gewone’ tussenwoningen in onze 
prachtige buurt. De werken varieerden 
van glasblaas- tot schilderkunst en van 
beeldhouwwerken tot tekeningen. 
Enkele leden van de cultuurcommissie 
beschreven, geïnspireerd door hun her-
inneringen en de foto’s van Frank van 
der Leer, hun impressies:
Ninky Oijevaar: ‘En wat zei Goethe: 
Bilde, Kunstler! Rede nicht!
Praten, nee kijken, voelen, emotie….. 
en benieuwd zijn naar wat je 
buurman/-vrouw in jouw wijk doet. 
Dat was de bedoeling en daar ging het 
om bij de Open Atelier Route 2014 in 
het Benoordenhout. 

Geslaagd? Zeker, veel bezoekers die 
verrast waren, emoties toonden en een 
interesse opbrachten waarvan zij zich-
zelf niet bewust waren. Volgend jaar 
maar wéér, want hoe meer mensen 
zich bekommeren om ‘KUNST’, des te 
beter want: ‘Zonder kunst is het een 

maatschappij die opdroogt.’ Hélène 
Hammerstein: ‘Stilletjes genieten wij 
hier nog na van de succesvolle 
Kunstroute. Het begon allemaal te 
leven na de eerste ontmoeting in ’t 
Benoordenhuis tijdens de borrel voor 
alle deelnemende kunstenaars van de 
Open Atelier Route in maart. Toen ont-
stond ook het idee om de avond voor 
de kunstroute elkaars werk te bewon-
deren. Wij zijn toen met een groot aan-
tal deelnemers langs elkaars huis/ate-
lier gefietst om ons te laten verrassen 
door de diverse kunstwerken. Tijdens 
de borrel, na afloop van het weekend, 
hoorden wij van de vele aanwezige 
kunstenaars dat zij net als wij zoveel 
bezoekers hadden gehad. Het grootste 
aantal bezoekers bij een van de kunste-
naars bleek over de 350 bezoekers te 
zijn! Er bleek ook een groot aantal wer-
ken verkocht te zijn! Het 
Benoordenhout leefde, fietsers en wan-
delaars met een routekaart in de hand 
die elkaars ervaringen op straat 
deelden.’

Marthe Fuld: ‘Ook dit jaar heb ik weer 
enorm van de kunstroute genoten. 
Omdat we als kunstenaars vooraf el-
kaars locaties hadden bezocht, heb ik 

ook zelf mee mogen genieten van het 
aanbod en veel mooi en interessant 
werk gezien. Bovendien kon ik de be-
zoekers die mij bezochten daardoor 
ook goed wegwijs maken op de route. 
Elke keer is het weer spannend als 
mensen in je huis komen en zich 
hardop een mening vorming over je 
werk. Er waren mensen, die ik een 
beetje op afstand ken, en die dan spon-
taan langskomen. Leuk dat dat ge-
beurt! Of de ‘wildvreemde’ grootmoe-
der die als geoefend atelierbezoeker 
langs mijn werk loopt en haar kleinkin-
deren het verschil uitlegt tussen trans-
parante en dekkende verf. Of iemand 
die ik vaag ken van de groenteboer en 
waarmee ik ineens een gezellig ge-
sprek heb over ‘vroeger’.  En ook een 
enthousiaste kunstminnares die na 
wikken en wegen met heel veel en-
thousiasme een werk koopt. Die afwis-
seling van buurtcontact en kunstinte-
resse maakte de atelierroute voor mij 
weer tot een heel bijzonder weekend. 
Voor herhaling vatbaar!’

Het organisatie comité 
Open Atelier Route 2014
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Foto´s Frank van der Leer
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Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke 
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
supplementen aan. 

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

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

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag

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

Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
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Communicatie 
Van jongs af aan was Barbara geïnte-
resseerd in de communicatie tussen 
mensen. Een studie communicatiewe-
tenschappen aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen was dan ook een logi-
sche keuze. In verschillende grote or-
ganisaties, zoals de ING Group en 
Schiphol, werkte zij vervolgens als 
communicatiedeskundige. Haar passie 
voor het maken van contact met en tus-
sen ouderen ontstond al vroeg. Ze werd 
opgevoed met een oudere vader in het 
gezin. Toen haar vader overleed, of 
beter gezegd: toen zij hem in het pro-
ces naar zijn overlijden bijstond, zag 
Barbara dat er in veel gezondheidszorg 
instellingen een kans lag om een bij-
drage te leveren aan deze sector. 
Barbara staat oudere mensen graag bij 
om een vreugdevoller en actief leven in 
te richten. In een latere fase begeleidt 
zij mensen naar een rustig en waardig 
levenseinde.

Vietnam en het Benoordenhout
Met haar gezin verhuisde Barbara zes 
jaar geleden voor bijna twee jaar naar 
Vietnam. Toen zij terugkwamen, streek 
zij met haar man en twee kinderen 
neer in het Benoordenhout. Daar 
woont zij nu al bijna vijf jaar met veel 
plezier. ‘De wijk is actief: veel bewo-
ners zetten zich in voor de buurt.’ Ook 
met haar Benoordenhoutse vriend-
schappen en de gastvrijheid die zij bin-
nen de wijk ervaart, is zij heel blij. ‘Net 
als in Vietnam, doen wij hier veel 
samen met andere gezinnen en Rosa en 
Morris genieten van school en van alle 
sport die ze in de wijk kunnen doen.’

De stabiliteit van het wonen in het 
Benoordenhout geeft Barbara de ruimte 
om diverse initiatieven te ontwikkelen 
vanuit haar passie voor het werken met 
en voor ouderen. Eerst deed zij dit in de 
hoedanigheid van uitvoerend directeur 
van een verzorgingstehuis. In die functie 

was Barbara nauw betrokken bij de be-
woners en probeerde zij – met haar ach-
tergrond als communicatiedeskundige – 
te achterhalen wat er werkelijk bij hen 
speelde en hoe de bewoners zich meer 
tot elkaar en hun omgeving verbonden 
konden voelen. 

Ondernemen
Met haar ervaring als directrice op zak 
is Barbara nu samen met een aantal 
partners gaan ondernemen. Zij ontwik-
kelt haar eigen programma’s voor 
zowel organisaties als voor individuen. 
Haar aanpak kenmerkt zich door de 
behoefte van de ouderen zelf te achter-
halen.  ‘Wat zijn belangrijke thema’s als 
je ouder wordt? Hoe ga je als oudere 
om met ouder worden en wat zijn 
hierin de sleutels tot succes? Hoe ga je 
om met verlies en wat betekent zinge-
ving en moed bij het ouder worden?’ 
Dit zijn een aantal vragen waar haar 
programma zich op toespitst. Het 
draait er opnieuw om dat ouderen zich 
daadwerkelijk aangesproken voelen. 

Dat zij met onderwerpen als leven en 
dood soms een ethische discussie 
raakt, beseft Barbara zich terdege. En 
de sprankeling in haar ogen verraadt 
dat Barbara ervan overtuigd is dat haar 
programma ouderen daadwerkelijk 
kan helpen om zich langer beter en ge-
lukkiger te voelen. De insteek is posi-
tief. ‘Het gaat erom je blik net iets te 
draaien; dan verschuift de focus en kan 
je kijken naar alles dat er nog wel kan.’

Barbara geniet van haar werk en haar 
gezin. Rust vindt zij door dagelijks ook 
de stilte op te zoeken, tijdens een me-
ditatie of een wandeling. ‘Door de stilte 
op te zoeken in mijzelf, kan ik beschik-
baar zijn voor mijn gezin, familie en 
vrienden en voor mijn werk.’ En over 
vijf jaar? Dan hoopt Barbara dat haar 
programma stevig is geankerd en bo-
venal dat het zijn doel – het leveren 
van een bijdrage aan Healthy Ageing en 
Wellbeing van ouderen –treft. 

Emilie Maclaine Pont

Bewoner in de schijnwerpers
Barbara Piper-Roelofs
Gezond en plezierig ouder worden kan! Gericht op sociaal, geestelijk én fysiek actief 
blijven; dat is de overtuiging van Barbara Piper-Roelofs. In haar werk is dit waar zij 
zich sterk voor maakt door een variëteit aan initiatieven.

Barbara Piper-Roelofs, foto Emile Maclaine Pont
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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) 

 

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.
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Ouderen in de Wijk
ContactClubBenoordenhout 55+

RECTIFICATIE
In het wijkblad van april 2014 staat een verslag van het bezoek van de CCB aan het automuseum Louwman dat geschre-
ven is door Jos Bierlaagh. De foto die erbij is afgedrukt is gemaakt door mevrouw D. Kullman en niet door Jos Bierlaagh.

De ContactClubBenoordenhout heeft 
voor in het najaar interessante lezin-
gen en cursussen georganiseerd. De 
cursussen over kunstgeschiedenis 
worden weer door Marjolijn van Delft 
gegeven. Voor de lezingen, die in prin-
cipe iedere eerste donderdag van de 
maand gehouden worden, hebben wij 
boeiende sprekers bereid gevonden te 
komen vertellen over interessante 
onderwerpen.

De cursussen en lezingen zijn toegan-
kelijk voor CCB leden en niet-leden. 
Voor onze leden hebben wij in de zo-
mermaanden diverse activiteiten geor-
ganiseerd w.o. excursies, koffieochten-
den, een lunch en diner.

Lezingen op donderdag
11 september om 14.30 uur
Een lezing van de heer Bram de Bruin 
over de vele Hebreeuwse woorden die 
in de Nederlandse taal worden 
gebezigd.
Kosten: gratis voor CCB leden en € 5,- 
voor niet-leden.
Plaats: Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

9 oktober om 14.30 uur
Mevr. Annelies Aalders en mevr. Karla 
Zwijgers geven aan de hand van licht-
beelden een lezing over het boeiende 
en fraaie Ijsland, dat zij meermaals 
hebben bereisd.
Kosten: gratis voor CCB leden en € 5,- 
voor niet-leden.
Plaats: Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

Cursus kunstgeschiedenis
Donderdag 16 oktober, donderdag 13 
november, donderdag 11 december.
Mevrouw dra. Marjolijn van Delft, 
kunsthistorica, geeft een cursus over 
Anatolië in de oudheid.
Tijd en plaats: 10.00 – 12.00 uur in het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.
Kosten: € 30,- voor drie ochtenden 
incl. koffie/ thee of € 10,- per keer voor 
CCB leden en niet-leden.
Opgeven bij mevr. Anna de Jonge tel. 
328 01 10.

Najaar bij de ContactClub
De ContactClubBenoordenhout heeft 
voor het najaar interessante lezingen 
en cursussen georganiseerd. De cur-

sussen over kunstgeschiedenis worden 
weer door Marjolijn van Delft gegeven. 
Voor de lezingen, die in principe iedere 
eerste donderdag van de maand ge-
houden worden, hebben wij boeiende 
sprekers bereid gevonden te komen 
vertellen over interessante onderwer-
pen. De cursussen en lezingen zijn toe-
gankelijk voor CCB leden en niet-leden. 
Voor onze leden hebben wij in de zo-
mermaanden diverse activiteiten geor-
ganiseerd w.o. excursies, koffieochten-
den, een lunch en diner.

Word lid!
Mocht u ook graag deelnemen aan de 
maandelijkse activiteiten, wilt u regel-
matig d.m.v. een convocaat of nieuws-
brief op de hoogte worden gehouden 
van andere evenementen, woont u in het 
Benoordenhout en bent u nog geen lid 
van de CCB dan kunt u contact opnemen 
met Rinia de Bruin, tel. 328 24 77, liever 
na 18.00 uur of rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin

Cursusavond ‘Mantelzorger, hoe zorg je voor jezelf?’
Op donderdagavond 4 september orga-
niseren Evita Zorg en Sociëteit Nebo de 
cursus ‘Mantelzorger, hoe zorg je voor 
jezelf?’. Geïnteresseerde mantelzor-
gers, partners en kinderen zijn welkom 
de cursus te volgen. De mantelzorgcur-
sus vindt plaats van 19.30 tot 21.00 
uur in Sociëteit Nebo, Floris 
Arntzeniusplein 65 te Den Haag.

De mantelzorger wordt steeds belang-
rijker binnen de thuiszorg en verpleeg-
huiszorg. Vaak ontstaat deze rol gelei-
delijk, soms van de een op de andere 
dag. Om ervoor te zorgen dat mantel-
zorgers hun rol en inzet goed kunnen 

blijven uitvoeren, willen Evita Zorg en 
Sociëteit Nebo de mantelzorger onder-
steunen met een aanbod van mantel-
zorgcursussen, welke kosteloos en 
apart van elkaar te volgen zijn.

‘Mijn vader leunt erg op mij. Hoe ga ik 
om met zijn afhankelijkheid?’. Dit soort 
vragen en ingebrachte voorbeelden 
zorgden voor waardevolle gesprekken.

De cursus op 4 september is de derde 
in een reeks van vier. De laatste man-
telzorgcursus van dit jaar, ‘Wegwijs in 
Zorgland, wat verandert er in 2015?’, 
vindt plaats op donderdagavond 6 no-

vember 2014. Heeft u interesse in de 
mantelzorgcursussen van Evita Zorg 
en Sociëteit Nebo? Voor vragen en aan-
melding kunt u terecht bij Kim van Dijk 
via k.vandijk@evitazorg.nl of 314 16 00.
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In 1958 was er een wereldtentoonstel-
ling in Brussel. Vooral bekend van die 
tentoonstelling is het Atomium. Minder 
bekend is dat in de schaduw van dit 
bouwsel er een Amerikaanse 
Protestantse Kerk verrees: een als tij-
delijk bedoelde kapel, ontworpen door 
de Zwitser Paul Calamé-Rosset. Het ge-
bouw werd dan ook na de wereldten-
toonstelling gedemonteerd, verpakt en 
opgeslagen. Op foto 1 is de kerk, her-
kenbaar aan de dakvorm van een sleu-
telgat, voor het Atomium te zien.

Een kerk als bouwpakket
In Den Haag was er bij de Amerikaanse 
kerk dringend behoefte aan een eigen 
kerkgebouw. Al sinds 1903 werden er 
Engelstalige diensten gehouden voor 
toeristen en later ook voor expats. 
Lange tijd kerkte men in de kapel van 
het Bronovo ziekenhuis, maar dat werd 
te klein. Er werd geld ingezameld om 
een stuk grond te kopen in de duinen 
op de grens van Scheveningen en Den 
Haag én het bouwpakket uit Brussel. 
Dat pakket werd in 1962 op de plaats 
waar het nu staat weer opgebouwd en 
aangepast om te dienen als kerkelijk en 
cultureel centrum voor de Engels spre-
kende gemeenschap in Den Haag en 
wijde omgeving. 

Rijksmonument
Dit gebouw werd, naast een aantal an-
dere bouwwerken, door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed dit jaar be-
noemd tot rijksmonument. De meeste 
van deze nieuwe monumenten stammen 
uit de jaren 60, de late wederopbouwar-
chitectuur. De Amerikaanse protestantse 
kerk is volgens monumentenzorg van 
architectuurhistorische waarde van-
wege de unieke vormgeving van het 
kerkgebouw en het feit dat het is ont-
staan vanuit een geprefabriceerd pavil-
joen. Daarnaast was de keuze voor in-
dustriële materialen in een kerkgebouw 

erg vooruitstrevend. Cultuurhistorische 
waarde bezit het gebouw vanwege de 
eraan verbonden herinnering aan de 
Wereldtentoonstelling van 1958. Dat het 
een bijzonder gebouw is moge al blijken 
uit de selectie door de gemeente Den 
Haag in 2004. Het werd toen een ge-
meentelijk monument. 

Subtiele vergroting
Net voor de aanwijzing tot 
Rijksmonument was er begonnen met 
een ingrijpende en dure verbouwing. 
Bouwfysisch voldeed het gebouw niet 
meer. De dunne aluminium gevelplaten 
en het enkel glas van de grote puien 
met kleur accenten naast de kansel 
zorgden ervoor dat er in de winter 
flink gestookt moest worden. Dankzij 
extra isolatie en extra voorzetramen 
behoort dat tot de verleden tijd. 
Daarnaast is de asbest uit het gebouw 
verwijderd. Het gebouw is ook op sub-
tiele wijze vergroot.  De kerk is aan de 
zuidoostzijde verlengd met zes en 
halve meter.  Door de gebruikte materi-
alen en kozijnen is er voor de leek ech-
ter nauwelijks verschil te zien tussen 
het bestaande gebouw en de aanbouw. 
Op foto 4 ligt deze scheiding tussen het 
vierde en het vijfde raam op de begane 
grond. Onder de aanbouw bevindt zich 
ook een kelder. De ronde kerkzaal is 

van binnen ongewijzigd, maar in het 
rechthoekige bouwdeel is de indeling 
rigoureus omgegooid waardoor er 
meer ruimte is ontstaan voor de ont-
vangsthal en de keuken op de begane 
grond en de kantoren en lokalen op de 
verdieping. Een extra lift naar de ver-
dieping vergroot de flexibiliteit van het 
gebouw. 

Het Benoordenhout is een rijksmonu-
ment rijker. Het verbouwingsjaar 2014 
zal voor het gebouw zelf als mijlpaal de 
geschiedenis ingaan. Het gebouw is er 
niet alleen voor kerkgangers of belang-
stellenden die er twee diensten op zon-
dag kunnen bijwonen. Er vinden veel 
andere activiteiten plaats zoals concer-
ten, AA-bijeenkomsten en fancy-fairs.

Monumentendag
De kerk hoopt op zondag 31 augustus 
het vernieuwde gebouw officieel in te 
wijden voor gebruik. Ter gelegenheid 
van Monumentendag is het gebouw 
ook op 13 september opengesteld. 
Deze dag is er voor iedereen de gele-
genheid het gebouw te bekijken. Deze 
dag zullen verschillende activiteiten 
georganiseerd worden, waarvoor ie-
dereen van harte wordt uitgenodigd. 
Om 4 uur wordt de dag afgesloten met 
een feestelijk Afternoon Tea Concert. 
The American Protestant Church of 
The Hague is te vinden aan de Esther 
de Boer van Rijklaan 20. Verdere infor-
matie over beide data is te vinden op 
de website www.apch.nl

Foto 1: Monumentenzorg, Den Haag.
Foto 2-4: Inge Kneppelhout-Reijnen.
Rectificatie: In de vorige editie stond 
de naamsvermelding behorende bij 
foto 3, Kroon & Wagtberg Hansen, Den 
Haag, bij foto 2.

Adri Wakkee
Inge Kneppelhout-Reijnen

Hoe het was
Nieuw Rijksmonument in Benoordenhout
The American Protestant Church of The Hague

De kerk op haar oorspronkelijke plek voor het 

atomium
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The American Protestant Church na de verbouwing

De lange rij ramen lijkt er altijd te zijn geweest

Puien met kleuraccenten

APCH  
Afternoon tea concert 

Op 13 september 2014 

om 16.00 met het 

Golden Circle Ensemble 

zie www.goldencmp.nl

Scratch choir 

Op 27 september oefent het 

scratch koor onder leiding 

van John Bakker de hele dag 

op de Messias van G.F. 

Händel en om 16.00 is er een 

optreden. Schrijf je in vóór 7 

september bij John Bakker 

via musicdirector@apch.nl.
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Wijk en Winkel

Paul Gabriel
Op 15 maart 2014 heeft Maartje een 
lunchroom overgenomen op de Paul 
Gabriëlstraat nummer 60, en 3 april 
2014 is Maartje officieel begonnen met 
het volgende concept: vroeg om 8 uur 
voor ontbijt, erna koffie met heerlijke, 
huisgemaakte taartjes, lunch, erna na-

tuurlijk thee en weer taartjes en, last 
but not least, een wijntje/biertje en 
hapjes. Het is de bedoeling dat ieder-
een welkom is, van jong tot oud, van 
0-100 jaar. Er zijn simpele, maar ook 
luxe broodjes te verkrijgen, quiches, 
smoothies, salades, alles dagelijks vers. 

Openingstijden: ma-vr van 08.00- 
17.00 u, za van 09.00-17.00 u en zon-
dag van 10-17.00 uur. Zijn er doelgroe-
pen? Ook na 17.00 kan de zaak 
geopend blijven: contact Maartje via 
info@paulgabriël.nl

SPAR, één jaar na de brand
Spar Clingendael, gevestigd aan de 
Breitnerlaan 271-273 heeft heel wat te 
verduren gehad. Een jaar vóór de brand 
was er een grootscheepse verbouwing 
geweest: nieuwe koeling, broodafdeling 
geheel hernieuwd en precies een jaar 
later kwam er brand, ontstaan van bui-
ten af. Wég was de broodafdeling, veel 
roetschade. De eerste gedachte van de 
heer Mekkes, eigenaar, was dan ook: ‘Ik 
stop ermee!, maar dankzij team- en 
wilskracht staat de Spar er weer. De hele 
voorraad moest worden vernietigd, nie-
mand koopt tenslotte een pakje boter 
met roet. De kassa’s moesten vervangen 
worden. Alles eruit en alles vervangen. 
Dit heeft ruim twee weken geduurd. De 
buurt heeft hartverwarmend gerea-
geerd, tenslotte is het hún Spar! De 

buurman stelde een kamer van zijn kan-
toor beschikbaar tijdens de dagen na de 
brand zodat de administratie, bevoorra-
ding etc. door kon gaan. Veel bloemen 
bij de opening en veel steunbetuigingen 
en nu, een jaar later, loopt alles weer op 
rolletjes. Wegens verjonging van de 
buurt is de Spar nu doordeweeks open 
van 8.00 tot 19.00 uur. De Spar gaat met 
zijn tijd mee: men bezorgt door heel het 
Benoordenhout, de eerste vijf keer gra-
tis, daarna kost bezorging euro 3.50.  De 
boodschappen zijn te bestellen via clin-
gendael@despar.info. Veel expats kopen 
er ook, soms geeft dat verwarring. Een 
Engelsman vroeg buttermilk. Opdracht 
van zijn vrouw, dus hij wist het ook niet. 
Wat bleek? Karnemelk, te gebruiken om 
een cake te bakken! Kortom, de herre-

zen Spar bezoeken is de moeite waard 
en Spar heeft álles wat een goede super-
markt nodig heeft om respect af te 
dwingen!

3&60 verhuisd
Er was eens een hotel in Singapore dat 
niet zo goed liep. Men heeft toen de hulp 
van een boeddhistische priester inge-
roepen en hij adviseerde de hoofdin-
gang te verplaatsen, plus de ingang 
schuin naar binnen te plaatsen. Aldus 
geschiedde, en erna kwam er een veel 
grotere toeloop van hotelgasten. Bij 
3&60 is hetzelfde gebeurd. Ditmaal geen 

advies van de priester, maar pure over-
weging van eigenaresse Margreet. Ook 
meer toeloop. Zelfs mannen komen nu 
de winkel in! Ruim 8 jaar bestaat de 
winkel al. Eerst voerde Margreet veel 
lifestyle artikelen, toen kleine cadeau ar-
tikelen, eerst voor volwassenen, nu ook 
voor kinderen. Allerlei cadeaus voor 
mensen van 0 tot 100 jaar. Originele 
presentjes die je niet overal ziet. Ook 

hebbedingetjes voor kinderfeestjes. Heb 
je leuke ideeën? Altijd welkom in 3&60! 
Open dinsdag tot en met vrijdag van 
09.30-18.00 uur en zaterdag van 10.00-

17.00 uur. 3&60 is sinds kort verhuisd 
Van Weissenbruchstraat 63 naar 
Weissenbruchstraat 54 .

SPAR

De nieuwe winkel van 3&60
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Alanya
In de Weissenbruchstraat op nr 49 
heeft een metamorfose plaatsgevon-
den: van Döner kebab naar barbecue 
van vers vlees op lavasteen. Voortaan 
straalt de Mediterraanse zon op dit 
adres. Het vlammetje van eigenaar 
Serdar was bijna op: hij kon niet meer 
groeien, totdat hij een paar maanden 
geleden hoorde dat de horecawet in 
het Benoordenhout gaat versoepelen. 
De barones haar tijd zit er haast op. 
Voor hem het startsein om de hele zaak 

te strippen en hij heeft er een heel 
leuk, trendy restaurant van gemaakt. 
Sinds twee maanden is de 
Weissenbruchstraat een goed restau-
rant rijker. Het concept is verantwoord, 
lekker eten, 100 % vers, de gerechten 
worden à la minute bereid. Vroeger  
stuurde hij mensen door naar de su-
permarkt als ze iets anders wilden. Nu 
heeft hij zelf de meest uiteenlopende 
producten in zijn zaak. Onder andere 
tapas, humus, tantuni, adana (lam 

spies), en vegetarische gerechten. Zijn 
moeder staat enthousiast achter de 
kookpotten en natuurlijk bij de BBQ 
van lavasteen. Voor afhaal is het aange-
naam verpozen. Het is spannend voor 
moeder en zoon. Elke avond weer 
nieuwe gezichten, andere mensen die 
komen.  Catering? Geen probleem! De 
openingstijden zijn van 11-21.00 uur 
met een uitloop tot 23.00 uur. Lunch, 
diner, afhaal. U bent meer dan welkom 
om u te laten verrassen!

Feestelijke opening van het Willem Royaardsplein
Op 11 mei 2014 opende wethouder 
Boudewijn Revis officieel het vernieuwde 
Willem Rooyaardsplein. Hij deed dit niet 
door een lintje door te knippen, maar… 
door een armleuning te monteren op een 
van de nieuwe bankjes op het plein. Dit 
verdient opheldering: deze Van 
Alffbankjes worden doorgaans door de 
gemeente alleen zónder armleuning gele-
verd zodat Den Haag een uniform gezicht 
krijgt qua bankjes verspreid door de 
Haagse stad. Nu heeft mevrouw Blokpoel, 
ex-gemeenteraadslid van Den Haag, en 
bewoonster van het Benoordenhout, zich 
hard gemaakt om, mede voor het zitge-
mak van de wat oudere bewoners van het 
Benoordenhout, tóch een armleuning op 
het bankje te krijgen, et voilá. De jonge-
ren kunnen hun arm met hun mobiel er 
op laten rusten, en zo is iedereen blij met 
een armleuning. Ruud Ridderhof heeft de 
armleuning ontworpen. 

Goede samenwerking 
Vermeld dient te worden dat er een bij-
zonder goede samenwerking is ge-
weest tussen Lilian Blankwaard, stads-
deeldirecteur Haagse Hout, de 
Wijkvereniging Benoordenhout, IEF 
Capital die eigenaar is van het centrum 
Willem Rooyaardsplein en Ryan 
Spencer van de Ondernemings-
vereniging van het plein en de bewo-
ners van Willem Royaardsplein om de 
vernieuwing van het plein gerealiseerd 
te krijgen. Zij waren dan ook allen aan-
wezig bij de opening. Er is slechts twee 
keer vergaderd! Eén keer kwam het 
initiatief van de klant en één keer 
kwam het initiatief van de gemeente. 

Alles was al goed voorbereid. 
Begonnen op 12 april 2014 en twee 
weken geleden was alles al voltooid. De 
continuïteit van de leefbaarheid van 
het plein is de verantwoordelijkheid 
van de winkels en restaurants van het 
plein en haar bewoners. Bij de opening 
was er een live Dixyland bandje aanwe-
zig. De bedoeling was dat het bandje 
zou rondlopen en alle mensen badend 
in de zon zouden zitten. De kinderen 
zouden gebruikmaken van de stenen, 
de nieuwe, onwrikbare rotsen van het 
plein. Het zou een vrolijke boel wor-
den. Helaas, de regen was een grote 
spelbreker. Niemand op de terrasstoel-
tjes, wel achter glas zaten er wat gas-

ten. Maar niet getreurd, het plein mag 
er zijn! Wacht op de zon en ga een keer 
kijken. Neem een hapje of een drankje, 
kijk wat rond in de winkeltjes of geniet 
gewoon van de bankjes… met armleu-
ning. Uniek in Den Haag! Echter, dd 
7-7-14 zijn de armleuningen tijdelijk 
weg. Ze waren té zwak voor het doel. 
Er worden sterkere gemaakt. 

Tekst en foto´s Annick Smittenaar

Wethouder Revis monteert een armleuning
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Kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen...
Hieronder treft u een verslag over vijf 
instanties waar of door dewelke u uw 
kroost kan laten nursen, begeleiden, 
met huiswerk laten helpen. Er is een 
scala aan mogelijkheden in de wijk. De 
redacteur van het wijkblad preten-
deert dan ook volstrekt niet volledig te 
zijn en heeft voorts geen inzicht in de 
kwaliteit van de verschillende vormen 
van opvang die hier de revue passeren. 
Mocht u interesse hebben raden wij u 
sterk aan zelf een bezoek te brengen 
aan de betreffende instantie.

Een nanny in huis: 
au pair service S.N.A.P.S
S.N.A.P.S staat voor Super Nanny Au 
Pair Services. Op de Breitnerlaan 80 is 
het mogelijk via S.N.A.P.S een nanny in 
huis te nemen. Eigenaresse Inkie 
Zandhuis-Deenen heeft zelf au pairs 
gehad en zodoende kwam ze op het 
idee om te bemiddelen voor au pairs. 
De meeste nanny’s komen uit het bui-
tenland. Sinds tweeëneenhalf jaar is 
S.N.A.P.S uitgegroeid tot bemiddeling 
voor honderdtwintig gezinnen. Wilt u 
ook een au pair? Dit zijn de voorwaar-
den: de au pair mag maximaal acht u 
per dag werken en in totaal maximaal 
dertig uur per week. De au pair krijgt 
de gelegenheid een cursus Nederlands 
te volgen en het is de bedoeling dat u 
de au pair meeneemt op culturele uit-
stapjes. S.N.A.P.S is er om zowel u als 
de au pair te begeleiden. S.N.A.P.S orga-

niseert een paar keer per jaar een so-
cial event voor de au pairs. 
Geïnteresseerd? Zie  inkie@super-
nannyaupairservices.nl. 

Niet iedereen wil een au pair in huis 
hebben, niet getreurd, er zijn nog an-
dere mogelijkheden voor opvang van 
uw kind vanaf de crèche tot de aan 
middelbare school. Hier ziet u twee 
mogelijkheden:

ZEIN childcare
Zein is de familienaam van Robbie Zein, 
eigenaresse van het gelijknamige kin-
derdagverblijf gevestigd in het 
Renswoudehuis, aan het Jozef 
Israëlsplein 36. Geopend sinds 2 juni 
2014. Robbie is als expatkind opge-
groeid. Zij weet hoe moeilijk het is als 
expatkind contact te maken en houden 
met steeds weer nieuwe kinderen. Wat 
mij opvalt als ik door het 
Renswoudehuis loop, is dat het aan-
voelt als een thuis. Het idee, vertelt de 
manager mij, is dat het Renswoudehuis 
ook openstaat voor de buurt. Vanaf on-
geveer september 2014 zal er een thee-
huis in de tuin van het Renswoudehuis 
zijn en het is de bedoeling dat buurtbe-
woners en de ouders en kinderen die 
gedurende de week in het 
Renswoudehuis komen, op zondagmid-
dagen onder het genot van koffie en 
cookies met elkaar kennismaken. 
Verder is er een cirkeltje van bankjes in 

de tuin. Als er een nieuw kindje in het 
Renswoudehuis komt, gaat het op het 
bankje zitten. De kinderen die er al zijn 
weten daardoor dat het kindje nieuw is 
en kunnen dan naast het nieuwe kindje 
gaan zitten om met hem of haar te pra-
ten. Ook is er een moestuin waar de 
kinderen al vanaf de leeftijd van twee 
jaar samen met de kok groenten en 
kruiden mogen plukken en dan samen 
koken. Zij mogen dan hun warme biolo-
gische eten zelf opeten. Er zijn ook een 
kip en konijntjes maar die zijn niet be-
stemd voor de pan! Verder is er een 
grote speeltuin. Alle speelgoed is van 
natuurlijk materiaal. Zein is er voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Day care 
voor kinderen van 3 maanden oud tot 4 
jaar, play groups voor 2-4 jaar, after 
school care voor de leeftijden 4-12 en 
holiday camps voor 4-12 jarigen tij-
dens, uiteraard, de vakanties. Voor in-
ternationale kinderen (Zein heeft een 
partnership met alle internationale 
scholen) en ook voor Nederlandse kin-
deren. Dit is de tiende locatie van Zein, 
ervaring genoeg dus. Meer weten? 
info@zeinchildcare.nl. 

Zo Kinderopvang
Zo Kinderopvang biedt in 
Benoordenhout dagopvang, buiten-
schoolse opvang en voorschoolse op-
vang. Kinderen in alle leeftijden leren 
bij Zo spelenderwijs. Of het nu gaat om S.N.A.P.S.

ZEIN, kinderkamer



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201439

een baby, peuter of een kind in de ba-
sisschoolleeftijd. Zo leert een baby bij-
voorbeeld al vroeg kleuren, geluiden 
en smaken herkennen. De peuters hel-
pen zij een stapje extra te zetten op 
weg naar de basisschool. En voor de 
oudere kinderen is er dagelijks een 
leuk activiteitenprogramma. Zo ver-
veelt het kind zich geen moment. ‘Want 
kinderopvang is zoveel meer dan al-
leen een plek waar kinderen wordt op-
gevangen tijdens werkuren. Bij Zo is 
het een warme aanvulling op de thuis-
opvoeding’ aldus vestigingsmanagers 
Arlette Sijbers en Nelleke Steenman. 
Meer weten? Ga naar zokinderopvang.
nl of bel 070 345 85 63.

En na de lagere school is er altijd nog 
huiswerkbegeleiding!

Lector studiebegeleiding
Aan de Wassenaarseweg 18 kunnen 
sinds 10 maart leerlingen terecht bij 
Lector Studiebegeleiding voor huis-
werkbegeleiding, bijles en examentrai-
ning. Jiles Luyt opende na zijn studie 
psychologie in 2007 de eerste vesti-
ging in Voorburg. In 2010 kwam Marije 
van Deth – van huis uit juriste – het 
team versterken. De begeleiding richt 
zich op vier pijlers: organisatie en 
planning, vakinhoudelijke hulp en uit-
leg, leervaardigheid en strategie en 
motivatie en zelfredzaamheid. Marije: 
‘We werken in groepjes van zo’n zes 
leerlingen per begeleider, daardoor 
kunnen we iedere leerling bieden wat 
hij/zij nodig heeft. Er is bij Lector dus 
niet één standaard aanpak: elke leer-

ling is voor ons uniek!’ Daisy van 
Dansik - pedagoog en docente Frans - 
leidt de vestiging. Daisy vindt het be-
langrijk om toegankelijk te zijn. 
‘Natuurlijk komen ze hier om hun huis-
werk te maken, maar ik geloof erin dat 
een goede sfeer enorm bepalend kan 
zijn voor het resultaat. Ik besteed dus 
niet alleen aandacht aan wiskunde, 
maar evengoed aan puberperikelen als 
liefdesverdriet. Zo’n gesprekje bij een 
kopje thee is mede bepalend voor het 
resultaat!’

Marije en Jiles zijn het erover eens: 
‘Aan het einde van de dag doen we ge-
woon iets wat we waanzinnig leuk vin-
den. Laatst kwamen we een groep oud-
leerlingen tegen. De jongens 
memoreerden het harde werken en de 
leuke sfeer tijdens de begeleiding, plus 
de opgedane vaardigheden die ze tij-

dens hun studie goed hebben kunnen 
gebruiken. Daar zijn we natuurlijk su-
pertrots op!’

AFTER S’COOL,
onderwijsondersteuning
De naam is doordacht: after it is cool, 
dus na school vind je een plek waar je 
je thuis voelt. After´s Cool, Weissen-
bruchstraat 3-5, is een prettig ogend 
onderkomen met veel hout in het inte-
rieur. Overgenomen in 2010 van Jaap 
Stok die in de Weissenbruchstraat 273 
huiswerkbegeleiding gaf. In februari 
2012 is After´s Cool verhuisd naar 
Weissenbruchstraat 3, en recent uitge-
breid naar 5. Voor kinderen van de ba-
sisschool is er diagnostisch onderzoek, 
remedial teaching en zijn er verschil-
lende trainingen waaronder voor de 
entreetoets en citotraining. Brug-
klassers melden zich al vroeg aan om 
de stap te vergemakkelijken. Huis-
werkbegeleiding voor middelbare 
scholieren van 8-20 jaar die een steun-
tje in de rug nodig hebben. De deuren 
sluiten pas om half 7 in de avond. Ook 
Engelstalige scholen maken gebruik 
van After´s Cool. Er wordt, en dat is een 
belangrijk issue, ook aan motivatietrai-
ning gedaan, want dat was, is en blijft 
een moeilijk item voor de jeugd. Er is 
permanent een aantal begeleiders aan-
wezig om de kwaliteit te waarborgen. 
Voor info mail naar benoordenhout@
afterschool.nl, bel 3589930, of loop 
even langs. 

Tekst en foto´s Annick SmittenaarLector: leerlingen aan het werk

After´s cool interieur
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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 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.com
Uw PC ook weer als nieuw?

PC’s PLUS SERVICE

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.

 

Weissenbruchstraat 3-5, tegenover Maison Kelder, 
benoordenhout@afterscool.nl, I www.afterscool.nl

ma t/m vrij van 13.30-18.30 uur. Voor leerlingen van
o.a. Maerlant, HML, AC, Vrije School, Zandvliet, VCL
en Maris. Informatie: Stefanie Boot, tel 0620340451  

  
   Voor info &
   aanmelding
ga naar onze site! 

 ook voor RT
& onderzoek

lid van:

       per sept. 2014
     werkt AFTER’S COOL
  ook in school op het
Maerlant Lyceum

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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Sport in de wijk
Yoga
Yoga is ‘in’. Werd het tot niet lang gele-
den gezien als een zweverige vorm van 
bewegen, inmiddels is het niet meer 
weg te denken uit onze maatschappij. 
Ook in het Benoordenhout zijn er 
steeds meer mogelijkheden om deze 
sport te beoefenen. Eén daarvan is bij 
het Khagaya centrum voor yoga. In 
deze yogastudio geeft Kristel Khagaya, 
grondlegger van Khagaya Yoga, bijna 
dagelijks yogalessen. ‘Yoga is meer dan 
een sport, yoga is een levenswijze’.

Jong geleerd...
Toen Kristel nog op de basisschool zat, 
stond zij al om 5.30 uur op om allerlei 
rek- en strekoefeningen te doen. Op 
haar 21e kwam zij er achter dat die oe-
feningen ook een naam hebben: yoga. 
‘Op dat moment viel alles op z’n plek.’ 
Kristel meldde zich aan voor de 
Saswitha Opleiding voor Yoga en 
Wijsbegeerte in Bilthoven waar zij een 
beroepsopleiding tot yogadocent 
volgde. ‘Wat ik leerde over yoga, adem-
haling, houdingen en bewustzijn 
voelde voor mij heel bekend, alsof ik 
dat altijd al geweten had.’

Love your life
In het jaar 2000 startte Kristel met het 
verzorgen van yogalessen op verschil-
lende locaties. In diezelfde periode 
kreeg zij twee kinderen (Benji en 
Kyara), nam zij deel aan het specialisa-
tiejaar zwangerschapsyoga en volgde 
diverse ‘bewust zwanger, bewust 
baren’ workshops en trainingen als-
mede postnatale yogabegeleiding en 
babymassage.  Met die scholingen op 
zak opende Kristel in 2007 haar eigen 
yogacentrum onder het motto ‘Love 
your Body   Love your Life’. Anders dan 
bij sommige andere yogavormen en –
centra ligt bij haar de focus niet op het 
strak uitvoeren van de verschillende 
houdingen, maar op het op je gemak 
voelen en het jezelf kunnen zijn, je 
thuis voelen bij jezelf en in je eigen li-
chaam. Het creëren van een veilige om-
geving waarin de lessen plaatsvinden, 
is daarbij van wezenlijk belang. 
‘Iedereen heeft een andere reden om 
aan yoga te gaan doen. Voor de één is 

dit de behoefte aan ontspanning, voor 
de ander om fysiek bezig te zijn,  en 
voor weer een ander vanwege het emo-
tionele component. Er wordt intensief 
bewogen, gegaapt, soms gehuild en 
zeker ook gelachen tijdens de lessen.’ 
Want, zo benadrukt Kristel, humor en 
luchtigheid brengt aanwezigheid en 
een diepe ontspanning met zich mee.

Innerlijke kracht
Yoga is dan ook meer dan het doen van 
bepaalde oefeningen die goed zijn voor 
je lijf. ‘Yoga maakt het lichaam sterk en 
flexibeler en brengt het in balans. Die 
lichamelijke kracht en flexibiliteit is di-
rect gekoppeld aan de innerlijke kracht 
en flexibiliteit in de omgang met an-
dere dingen in het leven en in het voe-
len van verbinding met jezelf én met 
anderen. Je kan je door yoga zoveel 
plezieriger voelen in je eigen lichaam, 
in hoe je voor je lichaam zorgt en in 
hoe je naar jezelf kijkt.’

200 botten en 700 spieren
De deelnemers aan haar lessen zijn be-
reid de diepte in te gaan. Dit maakt de 
lessen zowel mentaal als fysiek inten-
sief, maar voor iedereen geldt dat na 
een aantal lessen onder meer rug-
klachten verminderen, het energieni-
veau stijgt en de slaap verbetert. ‘Het 
mooie van yoga is dat alles aan bod 
komt, het werkt door op alle lagen: fy-
siek, emotioneel, mentaal en spiritueel. 

Tijdens een Khagaya Yogales worden 
alle 200 botten en 700 spieren die de 
mens heeft meegenomen, waardoor je 
lichaam als een eenheid en daarmee 
veel lichter, warmer en comfortabeler 
aanvoelt.’

Transformational life coach
Naast groepslessen verzorgt Kristel 
ook privélessen en geeft zij zwanger-
schapsyoga. Bovendien is Kristel een 
‘Transformational Life Coach’ waarin 
zij mensen begeleidt en inspireert 
‘wonden te transformeren in wijsheid’. 
Zij houdt van de afwisseling en geniet 
van haar werk. ‘En’, zo voegt Kristel 
toe, ‘iedereen maakt vervelende din-
gen mee in het leven. Slachtoffer zijn 
van een bepaalde situatie lost alleen je 
problemen niet op. Yoga kan je helpen 
intense ervaringen te verwerken, ze 
een plaatsje te geven en op den duur 
zelfs als een cadeautje te gaan zien... 
Yoga brengt je dichter bij jezelf en bij 
wat er van binnen speelt.’ Die visie 
sluit naadloos aan bij de gedachte dat 
yoga meer is dan een sport alleen, iets 
wat Kristel met hart en ziel uitdraagt.

Nieuwsgierig geworden? In september 
start Kristel met een nieuwe cursus 
voor beginners.

Emilie Maclaine Pont

De yogastudio van Kristel Khagaya
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Mobiele kinderboerderij
Op 25 juni jl was er een ware kinder-
boerderij in woonzorgcentrum 
Oostduin met meer dan 70 dieren 
waaronder varkens, cavias, lama en 

ezels. Deze mobiele kinderboerderij 
was georganiseerd in het kader van het 
project ‘jong ontmoet oud’ voor de be-
woners van Oostduin maar ook voor de 

overige wijkbewoners. Er waren veel 
kinderen en zowel jong als oud heeft 
genoten. 

Stelt u zich eens voor:  mevrouw Jansen 
is 86 en kan ‘s middags onverwachts 
terecht voor een afspraak in het zie-
kenhuis.  Ze heeft helaas geen familie 
of vrienden in de buurt wonen die haar 
zouden kunnen brengen. Stapt u dan 
achter het stuur? Ja? Dan is de 
Burenhulpcentrale iets voor u!  Heeft u 
thuis een klusje dat maar blijft liggen, 
kunt u niet altijd zelf de boodschappen 
doen of heeft u eenmalig vervoer 
nodig? Voor dit soort situaties biedt de 
Burenhulpcentrale uitkomst.

De Burenhulpcentrale is een slimme 
telefooncentrale die vraag en aanbod 
binnen de wijk aan elkaar koppelt. Als 
u een hulpvraag heeft, neemt u telefo-
nisch contact op met de medewerkers 
van de helpdesk (262 99 99). Zij vra-
gen naar uw gegevens en verwerken 

uw verzoek. U staat dan meteen inge-
schreven bij de Burenhulpcentrale en 
de computer zoekt naar een beschik-
bare buur die u zou kunnen helpen.

Wij zijn in het Benoordenhout speci-
fiek op zoek naar deelnemers die tegen 
benzinevergoeding af en toe een buur-
man of buurvrouw willen vervoeren 
naar de bridgeclub, het theater of het 
ziekenhuis. Wilt u deze hulp bieden? 
Geef aan in welke categorie(ën) u kunt 

helpen, zodat u daarvoor kunt worden 
benaderd. U wordt hoogstens eens in 
de drie maanden gebeld en u bent tot 
niets verplicht. Als u een verzoek af-
wijst zoekt de centrale verder naar een 
volgende buur, totdat er iemand is 
gevonden. 

Deelname is voor alle leeftijden en kost 
niets. Het gaat in principe altijd om een-
malige en vrijblijvende klusjes. Wilt u 
uw buurvrouw op weg helpen? Neem 
dan snel contact met ons op!  262 99 99 
of www.burenhulpcentrale.nl/denhaag. 
Voor meer informatie en inschrijvingen 
kunt u contact opnemen met de coördi-
nator Lies Bouts via l.bouts@voorwel-
zijn.nl tel. 347 00 41 dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.00 - 13.00 uur.

Wist u dat?
Samen op weg met de Burenhulpcentrale Benoordenhout
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Gezocht: vrijwilligers Sociëteit Nebo
Heeft u affiniteit met deze doelgroep 
en vind u het leuk om een dag(deel) 
per week te ondersteunen bij het ver-
zorgen van de koffie/thee/broodmaal-
tijd, bij een spel, een creatieve- of een 
bewegingsactiviteit (bijv. wandelen) en 
bent u geduldig en heeft u een goed in-
levingsvermogen? Dan horen we graag 
van u! Sociëteit Nebo is een initiatief 
van VÓÓR Welzijn en Stichting 

Bronovo-Nebo. De Sociëteit is geves-
tigd aan het Floris Arntzeniusplein 65 
en is geopend op maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.00-15.30 uur. Voor 
informatie kunt u terecht bij program-
macoördinator Linda Edelenbos: 312 
37 37, hgmedelenbos@bronovo.nl  of 
Anneke Kroesbergen: 06 83 524 593 of 
akroesbergen@bronovo.nl

De Sociëteit Nebo is op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers. De Sociëteit is 
een ontmoetingsplek voor wijkbewo-
ners van het Benoordenhout met be-
ginnende geheugenproblemen. Wij 
bieden hier een dagprogramma dat 
aansluit bij de behoefte van deze groep. 
Hierbij staan plezier en een goede on-
derlinge sfeer voorop. 

Nieuwe wijkagent
Na vijf jaar verlaat wijkagent Ernst Käuderer het Benoordenhout als 
‘zijn’ wijk. Per 1 september wordt  hij wijkagent in het Bezuidenhout. 
Peter Hoogeveen wordt onze nieuwe wijkagent. De afgelopen jaren 
werkte hij als wijkagent in Mariahoeve. Ernst Käuderer blikt terug.

‘De afgelopen vijf jaar heb ik met heel 
veel plezier als wijkagent in 
Benoordenhout gewerkt. Voordat ik 
hier wijkagent werd, werkte ik negen 
jaar aan politiebureau De Heemstraat, 
bij de Haagse Markt. Een totaal andere 
wereld, dus in het begin moest ik wel 
wennen. Als wijkagent heb ik natuur-
lijk verschillende zaken meegemaakt 
waar ik over kan vertellen, maar dat 
doe ik niet omdat verhalen vaak terug 
te herleiden zijn naar personen. Als 
wijkagent word je vaak in vertrouwen 
genomen en dat vertrouwen wil ik niet 
beschamen. Nou vooruit, eentje dan. Ik 
was laatst in Bezuidenhout en stelde 
mij voor aan een dame van middelbare 
leeftijd: ‘Ernst Käuderer, wijkagent 
Benoordenhout’. De vrouw keek me 
glazig aan en antwoordde: ‘Ach dat valt 
best mee!’. Nu was het mijn beurt om 
glazig te kijken en ik zei tegen haar: 
‘Ik denk dat ik iets gemist heb?’. Toen 
kwam de aap uit de mouw, die dame 
dacht dat ik in plaats van 
‘Benoordenhout’, ‘we worden oud’ had 
gezegd. Benoordenhout is een stabiele 
wijk waar geen grote veranderingen 
plaatsvinden. Als ik er dan toch een 
moet noemen, dan is het wel dat de 
wijkvereniging de laatste jaren veel ac-
tiever bezig is. Denk alleen maar aan 
de festiviteiten op de Hoytemastraat 
op Koningsdag. Dat was een groot suc-
ces. Ik wil heel graag iedereen, bewo-

ners, verenigingen, sportclubs en on-
dernemers hartelijk danken voor de 
samenwerking die ik mocht ontvangen 
de afgelopen jaren. En ik hoop dat u 

met de nieuwe wijkagent Peter 
Hoogeveen, vanaf 1 september aan-
staande, net zo’n goede samenwerking 
zult hebben.’ 

Ernst Käuderer
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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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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

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

Hulp in de huishouding

Mijn betrouwbare en hardwerkende HULP 
heeft nog tijd over om bij u thuis schoon te maken.

Ze is te bereiken op tel. 06 16 118 261
Referenties aanwezig. 

Schilderlessen
Olieverf, acrylverf of aquarelleren. Nieuw: work-

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

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

Ook groepsuitjes

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Ik help u

De helpende hand bij het organiseren van
een feestje of borrel, maar ook bij verhuizing,

koken en gezelschap houden. 
Anna Beenker 

070 42 71 245 / 06 333 15 474 

Scholieren vwo en havo opgelet:

Frans en Duits lastig of moeilijk?
Ik help jullie graag met deze talen. 

Dirk van Munster van Heuven
0626702149

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.

Agenda 
     

17 augustus  17.00 uur Herdenkingsbijeenkomst einde W.O.II in Azië, Duinzichtkerk 

4 september  vanaf 17.00 uur Sixties Borrel in Paul Gabriel 

13 september  15.30 uur. Afternoon tea concert American Protestant Church (APCH)

27 september  hele dag Scratch choir o.l.v. John Bakker ACPH

Info www.wijkverenigingbenoordenhout.nl



Veel dank aan de  organisatoren: Ronald Sanders, Hans Kusters, Cornelis van Aaerssen en Stefan 
Thunnissen. Bijzonder veel dank gaat ook uit naar Chris Harteveld van Florence zonder wie de 

zeepkistenrace niet mogelijk zou zijn geweest, naar de jury, naar de onvolprezen ‘spreekstalmeester’ 
Han Kooy en tot slot naar het enthousiaste  publiek: jong en oud hebben genoten!

ZEEPKISTENRACE 2014
BENOORDENHOUT

WINNAARS

1e prijs 10-13 jaar
Fire racers

Marijn en Hugo
 

1e prijs 7-10
Flozami

Zarah Floor en Michiel

SCHOONDHEIDS/ORIGINALITEITSPRIJS
 

10-13 jaar 
De drie musketiers 

Silvia, Juulke en Eline

7-10 jaar
De goddelijke polder kanaries

Isabella, Lilly Merlijn, Eloise
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Foto´s Frank van der Leer
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Wat heb je nodig?
1 middelgrote courgette voor 4 bakjes
1 lente-ui
1 kleine sjalot
1 teen knoflook
1 flinke hand peterselieblad
4 takjes munt
1 tak basilicum
3 el Panko (Japans gedroogd 
broodkruim)
3 el geraspte Pecorino
3 el olijfolie
Zout en peper

Bereiding
Snijd van de courgette 4 plakken van 
3,5 cm dik. Hol ze uit met een meloen-
bollepel. Kook de uitgeholde stukken 
courgette ondersteboven in de 
stoomoven op 1000C gedurende 3 mi-
nuutjes. Haal eruit en zet apart. Snijd 
het laatste stukje courgette in 4 kwar-
ten en verwijder de zaadlijsten. Snijd 
in de lengte in dunne reepjes en vervol-

gens in een fijne brunoise. Snijd het 
sjalotje en de knoflookteen ook in een 
hele fijne brunoise. Zet een pannetje op 
het vuur met 1 el olie en fruit de gesne-
den groente zachtjes tot gaar. Haal van 
het vuur af. Doe de kruiden en de in 
stukjes gesneden lente-ui in de keu-
kenmachine en maak de kruiden fijn. 
Voeg de gehakte kruiden aan het pan-
netje met courgette toe. Zo ook de res-

terende 2 el olie, de panko en de kaas. 
Roer het geheel goed door tot een sa-
menhangend geheel. Voeg zout en 
peper naar smaak toe. Zo alles kan in de 
ijskast tot u aan tafel wilt gaan. Dan zet u 
de bakjes in de voorverwarmde oven 
van 160C en warm je de bakjes op gedu-
rende 20 minuten.

www.cometaculinair.nl

Van de Chef
Gevulde Courgette

Gevulde Courgette. foto Michiel de Vlieger

Bridge probleem 3

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.

Zuid gever

♠ ♥ ♦ ♣

A  A  10  A
5 V  5  3
2 B    2
 9
 3    

Biedverloop
Zuid  1♥

West  4♠

Noord  6♥

Iedereen past.

Een wilde bieding, maar logisch!
 
West komt uit met Zwarte schoppen ♠H
 
Noord legt het volgende op tafel:

♠ ♥ ♦ ♣

3  H  A  V
 10  H  5
 8  2  4
 7
 6 
         5

♠ ♥ ♦ ♣

A  A  10  A
5 V  5  3
2 B    2
 9
 3    
Slag  

W  N  O  Z 
H♠  3♠  8♠  A♠

Zuid speelt ♥A en legt ♥5 bij, iedereen 
volgt. ♠2 getroeft door N (W gooit een 
♦ weg), Noord speelt AH♦ en 2♦ ge-
troeft, iedereen volgt.

Nu is het contract 100% dicht. Hoezo?

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

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 
Noa ter Avest 06 - 246 344 64 ‘99 
Fay van Baar 070 - 324 38 77 ’95 E X
Sascha Berkelaar 06 - 188 638 06 ‘93 X
Jules van Beurden 06 - 208 950 64 ’98 E F
Suzanne Bours 06 - 163 672 72 ‘96 X
Isabella Busser 06 - 394 862 06 ‘94 E
Lisanne Cohen 070 - 328 23 88 ‘96 E X
Max Croese 070 - 385 98 80 ‘97 E
Bart van Diemen 06 - 811 428 32 ‘98 E S
Nadja van der Drift 06 - 187 010 55 ‘95 E
Leah van Ees 06 - 311 765 76 ’96 E F D
Aron van Ees 06 - 141 612 58 ’98 E
Marguérite Elias 06 - 203 422 90  ‘98 E
Sarah van Engeland 06 - 251 492 45 ‘98 
Geoffroy Feij 06 - 521 941 21 ’96 E F D
Alwine Fennema 06 - 473 597 18 ‘98 E
Jesper Fennema 06 - 112 436 70 ‘97
  070 - 328 10 15 ‘97
Cathérine Frissen 070 - 326 48 64 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070 - 326 48 64 ’96 E
Lidewij van Ham 06 - 467 445 56 ’95 
Charlotte van der Gaag 06 - 532 864 52  

Gilles Gentis 06 - 141 618 59 ’99 E F
Kyllian ten Kate 06 - 394 461 94 ’96 E
Juliette Kool 06 - 555 198 04 ’00 E X
Jolijn Kouwenhoven 06 - 835 974 20 ’97 E
Sabine Kouwenhoven 06 - 107 429 35 ’95 E
Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E
Heleen Luijt 06 - 131 857 73  ’94 E
Thomas Luijt 06 - 202 629 76 ‘96 E 
Emilie Maclaine Pont 06 - 516 263 36  ’85 E 
Marieke McKenna 06 - 504 073 51  ’94 E F
Maria van Meurs 070 - 324 18 19 ‘91 E F
Nienke Meijer 06 - 424 990 85 ‘93 E F
Floor Nicolaï 06 - 422 759 22 ‘00 E
Ida Nicolaï 06 - 508 106 07 ‘97 E
Gwen Quarles 06 - 525 400 24 ‘99 
Jelmer Richel 06 - 538 110 94 ‘98 E
Fien de Ridder 06 - 394 775 32 ‘97 E
Mauk Sewandono  06 - 273 744 87  ‘99 E
Tijn Sewandono 06 - 255 319 17 ‘97 E
Laura Snijders 06 - 464 620 88 ’93 E F D
Justine Stenger 06 - 145 328 52  ‘97 E D
Quentin Stikkers 06 - 343 180 90 ‘95 E
Puck Teleki 06 - 488 138 82 ‘97 E D
Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 
Lisanne Zijlker 06 - 553 352 54 ‘95 E F D
Tammo Zijlker 06 - 175 407 53 ‘95 E F D
Beaudine van der Velden 06 - 524 021 34 ‘99 X
Anna Conrad 06 - 120 663 86 ‘87 E D

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

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

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

Babysitters

Schaakprobleem 132 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 132 
 

XABCDEFGHY 
8-+ltrr+k+( 
7zp-+-+-vlp' 
6-+p+-zpp+& 
5+qsNp+n+-% 
4-+-zP-vL-+$ 
3+P+-+N+P# 
2P+-wQ-zPP+" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Wit begint en wint. 

 

Oplossing probleem131: 1.Dh7+ Kf6 (1… Ke6 2.Dg6+) 2.Txd5! Lxd5 (er dreidt 3.Tf5+ en mat of 

3.Txd7 met stukwinst) 3.Pxd5+ met damewinst (Bosboom-Sethuraman, Haarlem 2013) 

 

Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597 HT 

Den Haag. Goede oplossers worden uitgenodigd om, onder genot van een drankje, kennis te 

komen maken met de gezellige sfeer op de schaakclub. 

 

Inlichtingen:  S. Wijnia, 06-5117 7422, sjors@wijnia.nl  

 

. 
 
 

Wit begint en wint
Oplossing probleem131: 1.Dh7+ Kf6 (1… Ke6 2.Dg6+) 2.Txd5! 
Lxd5 (er dreidt 3.Tf5+ en mat of 3.Txd7 met stukwinst) 3.Pxd5+ met 
damewinst (Bosboom-Sethuraman, Haarlem 2013)

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

Inlichtingen: S. Wijnia, 06-5117 7422, sjors@wijnia.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



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201451

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. 

Bent u 55+-er of 65+-er 
en wilt u (weer) graag 
sportief bewegen met 
mensen van uw leeftijds-
groep? Dan is er nu het 
nieuwe beweegprogram-
ma ‘Kracht & Cardio in 
Clingendael’.

Wij bieden een leuk en 
fris programma  
voor iedereen die:
•  kracht, mobiliteit en 

conditie weer wil op-
bouwen,

•  coördinatie en lenig-
heid wil verbeteren, en

•  zelfvertrouwen en gewicht weer onder controle 
wil krijgen.

Wilt u deze kans niet missen en met ons meedoen?
Kracht en Cardio is voor vrouwen én mannen!  
Meld u zich dan aan via: caroline@kloots.org

Voor nadere informatie, kijk op onze blog:  
www.krachtencardio.nl

Of belt u ons gewoon even:
Caroline Kloots-Koster (1964)

mobiel 06 – 18 17 15 56
Beweegcoach en Nordic walking trainer

André Schutter (1964)
mobiel 06 – 43 85 98 30

Revalidatietrainer en masseur

Kracht & Cardio
in Clingendael

Wij starten op
25 augustus  
Landgoed Clingendael!
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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


