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Voor u ligt alweer het vijfde Wijkblad van dit jaar. Wederom een blad vol nieuws over de ontwikkelingen in de wijk, de 
werkzaamheden van het bestuur van de Wijkvereniging, activiteiten voor jong en oud, cultuur, muziek, sportmogelijkhe-
den en nog veel meer.

In deze editie is daarnaast weer veel aandacht voor architectuur. In het licht van de recente ontwikkelingen in onze wijk 
heeft de redactie besloten tot het openen van een nieuwe rubriek, met als titel ‘Hoe het wordt.’ Het eerste artikel voor 
deze rubriek is een zeer interessant artikel over de bouw van het Internationale Strafhof (ICC ) dat Inge Kneppelhout-
Reijnen in samenwerking met de architecten van dit bijzondere gebouw heeft geschreven. Ook treft u een interview met 
de bekende architect en buurtgenoot Max Boekholt.

Voorts is er aandacht voor die activiteiten die buurtgenoten samen organiseren en samenbrengen. Bijvoorbeeld de 
Burendag 2014 van 27 september jongstleden. Onder ‘Wist  u dat’ treft u een inkijkje in de ontwikkelingen bij het 
Buurthuis van de Toekomst. Jos Bierlaagh doet verslag van een zeer geslaagd uitje van de Contactclub 55+ waarvan Marja 
van Loopik een mooie fotoreportage heeft gemaakt en de organisatoren van het Sinterklaasfeest op de Van Hoytemastraat 
zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de intocht die dit jaar op zaterdag 22 november zal plaatsvinden. 

Maar eerst zullen wij aan het einde van deze maand weer worden opgeschrikt door drommen kindertjes die met meer of 
minder angst aanjagende geschminkte gezichtjes voor een ‘trick or treat’ aanbellen bij die huizen waar een pompoen voor 
het raam of bij de deur staat. Het is bijzonder hoe deze traditie en die van Sint Maarten de laatste jaren door het 
Benoordenhout zijn omarmd en onze kinderen zoveel plezier geven. Doet u dit jaar ook mee?

Sophie Statema
Hoofdredacteur
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Van de Wijkvereniging
Het Benoordenhout in beweging 
Opvolger voor Willem Hoekstra en vacature portefeuille 
Verkeer en Vervoer

Op de voorjaars-ALV is Willem 
Hoekstra teruggetreden als bestuurslid 
voor Leefomgeving aangezien zijn 
tweede en statutair laatste termijn van 
drie jaar erop zat. Omdat er tijdens de 
ALV nog geen opvolger was gevonden, 
zette hij zijn werkzaamheden voort als 
adviseur met volmacht van het bestuur. 
Bij het zoeken naar een opvolger is be-
sloten deze portefeuille weer te split-
sen in Ruimtelijke Ordening (RO) en 
Verkeer en Vervoer zoals tot voor twee 
jaar geleden gebruikelijk was. De afge-
lopen twee jaar behartigde Willem 
beide onderwerpen. Hoewel zij ver-
want zijn, leert de praktijk dat deze 
combinatie heel belastend is en dat dit 

ook het vinden van een opvolger be-
moeilijkt. Des te meer waardering heb-
ben wij dat Willem deze onderwerpen 
wist te combineren.

Vacature Verkeer en Vervoer
Inmiddels is er een opvolger voor de 
RO-portefeuille die zal worden voorge-
dragen op de najaars-ALV. Voor de por-
tefeuille Verkeer en Vervoer zijn wij 
echter nog steeds zoekende onder de 
vele leden (bijna 2.000) en (nog) niet-
leden van de Wijkvereniging. Onder de 
mensen woonachtig op de ca. 8.000 
adressen in onze wijk moet toch ie-
mand hiervoor te vinden zijn? Vandaar 
bij deze een oproep: wie is geïnteres-

seerd in deze boeiende portefeuille, 
heeft er enig verstand van en voelt zich 
zodanig betrokken bij de 
wijk(vereniging) dat hij/zij deze taak 
op zich zou willen nemen?

Wij zijn benieuwd naar de reacties. U 
kunt mij bereiken via email: 
voorzitter@wvbn.nl

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter

Van werken naar wonen
Het grote kantoor van Shell gelegen 
aan de Oostduinlaan aan de westkant 
van het park Arendsdorp zal worden 
omgevormd van 35.000 m2 kantoor-
ruimte naar  299 appartementen. Het 
bestemmingsplan Oostduinplein voor-
ziet hierin en ligt van 11 september tot 
en met 23 oktober 2014 ter visie in het 
stadhuis centrum. Tegelijkertijd ligt ter 
visie de aan de projectontwikkelaar te 
verlenen omgevingsvergunning ten-
einde de procedure te versnellen. Gelet 
op het grote aantal lege kantoorpan-
den in onze wijk is het verheugend dat 
een groot kantoorpand wordt getrans-
formeerd naar woningbouw. Er zullen 
299 appartementen worden gereali-
seerd waarvan 190 in de huursector en 
96 in de vrije sector. Deze laatste ap-
partementen zijn groter dan de huur-
appartementen en zijn gelegen op de 
hoogste etages van het gebouw. Op de 
allerhoogste etage zullen 4 ruime pent-

houses worden gerealiseerd van waar-
uit men een prachtig uitzicht heeft op 
de stad. 

Relatie met Arendsdorp 
Het bestaande gebouw heeft een 
L-vorm. De korte poot zal worden afge-
broken en worden vervangen door een 
lager losstaand bijgebouw van 30 m 
hoog waardoor de relatie met  het ach-
tergelegen park wordt versterkt. 
Verder zal boven de huidige parkeerga-
rage een 2e parkeergarage worden ge-
bouwd welke deels boven de grond uit-
steekt. Deze krijgt een groene 
overkapping waardoor zowel de kwali-
teit van het voorterrein als het uitzicht 
vanuit de woningen wordt verhoogd. 
Het gebouw wordt op deze manier 
meer een onderdeel van het park. 

Aandachtspunten
Er is ook een aantal zorgelijke punten, 
zoals het feit dat de bestemming 

wonen toestaat dat beroep en bedrijf 
aan huis wordt uitgeoefend zonder dat 
aangegeven wordt aan welke voor-
waarden daarbij moet worden voldaan. 
Kennelijk is het toegestaan om een 
licht recreatieve voorziening als bed 
and breakfast uit te oefenen die echter 
niet aan objectieve normen is gebon-
den. Voorts , naar het zich laat aanzien, 
wordt niet voldaan aan de parkeer-
norm… Het wijkbestuur is bij het druk-
ken van dit blad nog bezig het bestem-
mingsplan te bestuderen. Hierbij 
besteden we ook aandacht aan moge-
lijke precedentwerking aangezien een 
licht commerciële en recreatieve ont-
wikkeling niet in overeenstemming 
lijkt met het mooie historisch waarde-
volle park Arendsdorp.

Corine Buter en Willem Hoekstra
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ERRAtum
In wijkblad 4/2014 staat op bladzijde 8 respectievelijk 9 het jaartal 1690 en 1700. Dit moet zijn 1790 en 1800.

Nieuwe woningbouw in onze wijk
Lid worden van de wijkvereniging ?

Ja, doen!
mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10.00 over

op reknr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
www.wvbn.nl
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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

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

Cultuur
HoutKunst

Galerij Prins Willem V,
Buitenhof 33 
Aan de vaste collectie van dit museum 
wordt tot en met 7 december een bij-
zonder schilderij toegevoegd. “Venus 
verrijst uit de zee” van de schilder 
Titiaan (1485/90-1576). Titaan was 
de invloedrijkste schilder van de 16e 
eeuw. Hij had een groot gevoel voor dy-
namiek; zijn werk had grote invloed op 
de Hollandse meesters (o.a. 
Rembrandt). Het schilderij wordt door 
de National Galleries of Scotland in 
Edinburgh uitgeleend aan het 
Mauritshuis, de beheerder van de 
Galerij. Open dinsdag tot en met zater-
dag van 12.00-17.00 uur.

museum Bredius,
Lange Vijverberg 14
Tentoonstelling “Kennerschap: Bredius, 
Jan Steen en het Mauritshuis”, tot en 
met 8 januari 2015. De negen werken 
van Jan Steen uit het bezit van Bredius 
zijn apart voor deze tentoonstelling 
aangevuld met elf schilderijen uit 
openbaar en particulier bezit. 
Abraham Bredius (1855-1946) was 
tussen 1889 en 1909 directeur van het 
Mauritshuis. Tegenover het Museum 
Bredius staat het beeldje van Jantje. 
In 1976 ontworpen door de bekende 
Haagse beeldhouwer Ivo Coljé (1951-
2012). Het beeldje is onlangs ver-
plaatst, iets meer naar het midden. 
Voor Jantje is een lage balustrade ge-
maakt waarop koperen platen zitten. 
Hierop kunt u het panorama van het 
Binnenhof zien, een tekst over de his-
torie van deze gebouwen (in het 
Nederlands en Engels) en natuurlijk de 
tekst van het bekende liedje. ‘In Den 
Haag daar woont een graaf/En zijn 
zoon heet Jantje/Als je vraagt waar 
woont je pa/Dan wijst hij met z’n 

handje/Met z’n vingertje en zijn duim/
Op zijn hoed draagt hij een pluim/Aan 
zijn arm een mandje/Dag mijn lieve 
Jantje’. Open dinsdag tot en met zon-
dag van 11.00-17.00 uur.

Stichting Vrienden van de Hofvijver
Er zijn vele wilde plannen geweest 
voor de Hofvijver. Ik kan mij nog herin-
neren dat men een parkeergarage 
wilde onder deze heilige Haagse grond. 
Nu zijn er plannen voor een garage 
onder het Tournooiveld, iets verderop. 
De Vrienden van de Hofvijver zijn als 
een burgerinitiatief in 2010 opgericht.  
Hun doelstellingen zijn het belichten 
van de schoonheid en veelzijdigheid 
van de Hofvijver e.o. en het organise-
ren van culturele activiteiten rond de 
Hofvijver. Iedere maand kunt u een le-
zing bijwonen die de Stichting in 
Pulchri Studio houdt. Meer informatie 
op www.hofvijver.net of info@hofvij-

ver.net. Gemeentemuseum Den Haag, 
Stadhouderslaan 42. Open van dinsdag 
tot en met zondag van 11.00-17.00 uur.

Rothko in het Gemeentemuseum
Iets verderop, maar ook gelegen aan 
een vijver staat het wonderschone ge-
bouw van de architect H.P. Berlage, het 
Gemeentemuseum. Tot en met 1 maart 
2015 kunt u de tentoonstelling over 
Mark Rothko (1903-1970) bezoeken. 
Deze van oorsprong Joods-Russische 
schilder kwam op zijn tiende in 
Amerika aan. Hoewel hij enige oplei-
dingen op het gebied van de schilder-
kunst heeft gedaan, noemde hij zich-
zelf autodidact. Mondriaan was een 
inspiratiebron voor Rothko, vooral zijn 
kleurgebruik. Het Gemeentemuseum 
Den Haag heeft iedere zondagmiddag 
een lezing, van 14.00 tot 14.45 uur, in 
de aula, € 5,- toegang (excl. museum-
kaartje). Meer informatie op 
www.gemeentemuseumdenhaag.nl. 

Willemien de Vlieger-moll

Het drukke tentoonstellingenseizoen is weer aangebroken. Na een 
heerlijke rustige zomermaand zijn de scholen van start gegaan, is de 
beeldententoonstelling op het Lange Voorhout afgebroken en is Prins-
jesdag alweer geweest. u leest dit keer over de Hofvijver, wat tenslotte 
het episch centrum van Den Haag is. Jantje, Vrienden van de Hofvijver 
en de musea rondom het oude uitgegraven duinvennetje. 

Jantje aan de Lange Vijverberg

Gemeentemuseum
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Röttgering Makelaars is een vertrouwde naam in het Benoordenhout 
en omstreken als het gaat om de aan- en verkoop of verhuur van uw 

woonhuis, villa, �at of étage.

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

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

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

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

Silhouette®

Shades
vanaf
c 243,-
nú met
gemotoriseerde
bediening cadeau
(t.w.v. e 195,-)

Plissé
Shades
vanaf
c 153,-
nú luxe LiteRise®

bediening cadeau
(t.w.v. e 30,-)

Duette®

Shades
vanaf
c 159,-
nú luxe LiteRise®

of SmartCord®

bediening cadeau
(t.w.v. e 40,-)

Optimaal comfort 
met Luxaflex®!
Actie geldig t/m 25 oktober 2014. 

Internationale vorming
Boekholt werd geboren in Indië en ver-
huisde toen hij dertien jaar was naar 
Nederland, waar hij met zijn ouders 
neerstreek in de Haagse Vogelwijk. 
Hier bracht hij met veel plezier zijn 
middelbare schooltijd door. Hoewel hij 
eigenlijk naar de kunstacademie wilde 
om schilder te worden, koos hij er – op 
aanraden van zijn vader – voor om aan 
de hts bouwkunde te studeren. Met zijn 
diploma op zak reisde Boekholt door 
een toevallige ontmoeting af naar 
Stockholm – in die tijd ‘the place to be’ 
als het om architectuur ging. Hier 
leerde hij de eerste kneepjes van het 
vak in de praktijk. Terug in Nederland 
volgde Boekholt een opleiding archi-
tectuur aan de Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam. Gelijktijdig 
werkte hij bij een gerenommeerd 
Haags architectenbureau. Van daaruit 
zette hij, samen met twee partners, een 
eigen bureau op, en met succes. ‘Het 
bureau groeide groot en wij kregen op-
drachten voor grote projecten, onder 
andere voor de universiteiten van 
Amsterdam (UvA), Rotterdam en 
Utrecht. Keerzijde van de grootte van 
de organisatie was dat de productie 
vaak belangrijker werd dan de kwali-
teit van het ontwerp.’ 

Eigen baas, leraar en ontwerper
Begin jaren negentig besloot Boekholt 
daarom om voor zichzelf te beginnen. 
Tegelijkertijd merkte hij dat de 
Nederlandse bouwregelgeving steeds 
strenger en ingewikkelder werd en de 
bureaucratie toenam. De ‘creatieve 
verschraling van het architectenvak’ 
die volgens Boekholt als gevolg hiervan 
optrad, deed hem ertoe besluiten zijn 
koers te wijzigen. Sindsdien verhuurt 

hij zijn architectonische en steden-
bouwkundige expertise op freelance 
basis aan organisaties als projectont-
wikkelaars en grote architectenbu-
reaus. ‘Ik hoef mij nu alleen maar bezig 
te houden met het ontwerpen van con-
cepten, zonder de zorg te moeten dra-
gen voor regelgeving, detaillering en 
bouwkundige uitvoering. Eigenlijk ben 
ik nu dus ontwerper pur sang; een 
enorme bevrijding.’ Naast het ontwer-
pen heeft Boekholt negen jaar met veel 
plezier les gegeven op de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten. 
Verder bekommert hij zich sinds hij als 
freelancer werkt ook om architectoni-
sche en stedenbouwkundige problema-
tieken. ‘Wat mij buitengewoon bezig-
houdt, is de megalomane, wereldwijde 
uitbreiding en groei van steden in lan-
den als China, India en steden in Zuid-
Amerika. Ik doe onderzoek naar de 
wijze waarop deze ongebreidelde groei 
te controleren is en hoe het evenwicht 
tussen landschap en stedelijkheid kan 
worden hersteld. Zo probeer ik vanuit 

architectonisch perspectief een bij-
drage te leveren aan het oplossen van 
deze groeiproblemen.’

De stad en de zee
Niet alleen globale vraagstukken, maar 
zeker ook Haagse gaan Boekholt zeer 
aan het hart. Zo bekommerde hij zich 
in de jaren zestig al om Scheveningen. 
Het oude vissersdorp van Scheveningen 
werd in die tijd bedreigd met sloop en 
hoogbouw. Hier staken de zogenaamde 
‘angry young architects’, waaronder 
Boekholt, met succes een stokje voor. 
Boekholt vindt het daarnaast betreu-
renswaardig dat de connectie tussen 
‘Scheveningen-dorp’ en ‘Den Haag-
stad’ gebrekkig is. ‘Den Haag leeft met 
zijn rug naar de zee toe. En dat terwijl 
de afstand tussen het Binnenhof en de 
zee slechts vijf kilometer is. Die verbin-
ding zou veel meer nadruk moeten 
krijgen.’ Ook over het ontwerp van 
onder meer de Pier en het Spuiforum 
heeft Boekholt tal van ideeën. Hetzelfde 
geldt voor een aantal leegstaande ge-
bouwen in het Benoordenhout; de wijk 
waar hij – na de Vogelwijk, de 
Archipelbuurt, het Belgisch Park, 
Marlot en Wassenaar – dertien jaar ge-
leden neerstreek. Daarnaast is hij vier 
jaar actief betrokken geweest bij het 
project Arendsdorp. Makkelijk is het 
zijn van architect vaak niet. ‘Als archi-
tect moet je voortdurend knokken om 
de kwaliteit van je ontwerp te waar-
borgen.’ Afschrikken doet dat hem 
zeker niet, daarvoor zit het vak hem te 
zeer in het bloed. ‘Ik zeg altijd dat ik 
100 wil worden; ik heb nog zo vreselijk 
veel te doen!’

Emilie maclaine Pont

Max Boekholt

Interview
Max Boekholt
‘Het mooiste aan het vak? Dat is het denken over de vraag hoe de 
wereld er uit zou moeten zien.’ Aldus max Boekholt – een rasechte 
Hagenaar en architect in hart en nieren. Creativiteit zit hem in het 
bloed. Al van jongs af aan richt hij zich vol passie op zijn vak. En nu, 
decennia later, is dat niet anders. Sterker nog, meer dan ooit kan hij nu 
vrij filosoferen over architectuur en stedenbouw. ‘En dat geeft een 
enorm bevrijd gevoel.’
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Sophie Leembruggen Ineke van Mechelen

Op 4 sept. j.l. opende wethouder, te-
vens loco-burgemeester van Den Haag, 
Ingrid van Engelshoven de nieuwe lo-
catie van taekwondovereniging 
Gyeong-rye in het Mearlant Lyceum. De 
wethouder benadrukte in haar ope-
ningswoord dat het voor het 
Benoordenhout een aanwinst is om de 
oudste taekwondovereniging van 
Nederland nu ook in onze wijk te 
mogen verwelkomen. Zij wees er op 
dat deze sport niet alleen de fysieke 

weerbaarheid, maar ook de mentale 
aspecten versterkt, iets wat jong en 
oud ten goede komt. De wethouder at-
tendeerde de aanwezigen voorts op 
het feit dat de vereniging over het FRK 
(Fight Right Keurmerk) beschikt, het 
zwaarste kwaliteitskeurmerk dat door 
het ministerie van VWS is geïntrodu-
ceerd voor verdedigingssporten.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in 
de Duinzichtkerk op 17 augustus 
jongstleden stond het leven in de kam-
pen op Sumatra centraal. Ad van der 
Helm opende met:  ‘…Herdenken is 
niet alleen voor de mensen die het lij-
den van toen hebben meegemaakt, het 
is tevens een waarschuwing aan de 
mens van vandaag om te beseffen 
waartoe de mens in staat kan zijn. Het 
is dus niet omwille van het verleden 
dat we terugkijken, maar omwille van 
de toekomst’.
 
Bob Schuitemaker vertelde over de be-
vrijding van Bangkinang. De Canadese 
luitenant Joan Fletcher kreeg opdracht 
dat zij de kampbewoners moest evacu-
eren naar Padang met 40 Japanse sol-
daten. Die waren geschokt dat zij onder 
commando van een vrouw kwamen. 
Joan had echter de wind er onder en le-
verde de kampbewoners veilig af. De 
Japanse officier overhandigde haar zijn 
Samoerai voor haar moed en humani-

tair optreden jegens zijn militairen. Het 
vrouwenkoor uit Well vertelde het ver-
haal uit het kamp Palembang, hoe een 
geheim koor ontstond door samenwer-
king van Norah Chambers met 
Margaret Dryburgh. Het ‘stemmenor-
kest’ bracht klassieke muzikale werken 
ten gehore. De laatste spreker was 
Christiaan Steenbergen, die onderzoek 
doet naar het eerste repatriëringsschip 
de Nieuw Amsterdam.  ‘…Aan boord 
brak een mazelenepidemie uit, waar-
van vele passagiers, onder wie veel 
kinderen, slachtoffer werden. Vanuit 
Southampton werden zij vervoerd naar 
Amsterdam met de Almanzora en de 
Atlantis. Ten minste 33 personen over-
leden tijdens of kort na aankomst in 
Southampton en vervolgens in 
Nederland.  Graag komen we in contact 
met overlevenden of nabestaanden. 
Velen waren geëmotioneerd door onze 
zoektocht en de gedachte kwam op een 
monumentje op te richten om de nage-
dachtenis aan de omgekomen slachtof-

fers te eren. Wij vragen u om na te den-
ken over vorm en plek’.

Met het Wilhelmus, zesde en vijftiende 
couplet werd de herdenkingsbijeen-
komst afgesloten, die indrukwekkend 
en ontroerend was. Na afloop kreeg 
men van de Japanse Yukari Tangena de 
roos van verzoening.  

Henriette van Raalte-Geel 

Activiteiten in de wijk
Loco-burgemeester Ingrid van Engelshoven 
in het Benoordenhout

Herdenking in de Duinzichtkerk, een verslag

Herdenking in de Duinzichtkerk

loco-burgemeester Ingrid van Engelshoven en 

voorzitter van Gyeong-Rye Ed Boers

Bronovo nodigt u uit 
Concert  in de kapel van Bronovo op zondag 12 oktober 2014 om 16.00 uur.

Het Ooievaar Ensemble speelt het Sextet op. 71 (1796) van Ludwig van Beethoven (1770-1827),
Pent’amuse met Fantasia (Kári Bæk), the laughing moon (Ross Edwards), Quintette no1 (Jean Françaix)

Het concert begint om 16 uur en zal een klein uur duren. De toegang is gratis.
u vindt de kapel op de vijfde verdieping (route 57) van Bronovo, Bronovolaan 5
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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

Lezing in de bibliotheek van Florence Oostduin

Hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning op maandag 24 november 2014 
om 19.30 uur. De toegang is vrij en vrijblijvend, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. 

Voor informatie 0174-24 08 97 of www.bruno-groening-org/nederlands

Zaterdag 13 september werd de Van 
Hoytemastraat feestelijk heropend in 
aanwezigheid van vele winkeliers en 
bewoners. Ook de uitvoerders, aanne-
mersbedrijf van der Meer, en wethou-
der Boudewijn Revis waren aanwezig. 
Herbert  Woudt hield namens vereni-
ging BIZ Van Hoytemastraat een speech 
waarin hij onder andere de gemeente 
en het stadsdeel Haagse Hout bedankte 
voor de financiering van de opknap-
beurt. De hele zomer werd er, voor het 
eerst in 30 jaar, grondig geklust op het 
plein en de Van Hoytemastraat. Het to-
taal aantal klinkers dat vervangen is, 
werd middels een prijsvraag bekend 

gemaakt: 361.000 stuks. Dit alles ge-
beurde terwijl de winkels gewoon open 
moesten blijven. Dankzij de goede en 
gezellig band tussen winkeliers en uit-
voerders ging alles in goed overleg. Om 
de eventuele ergernissen van klanten 
op te vangen, werden er halverwege 
gratis kroketten uitgedeeld aan het 
winkelend publiek. Nu ook de boom-
spiegels gevuld zijn met geraniums, 
alle fietsnietjes geplaatst zijn en de be-
lijningen op de weg zijn opgefrist, kan 
de Van Hoytemastraat er voorlopig 
weer tegen aan. Aanwezige buurtbe-
woners werden daarom getrakteerd op 
feestelijke witte rozen en macarons.

Op zaterdag 23 augustus opende het 
Shell Hoofdkantoor haar deuren voor 
wijkbewoners. Het was een middag met 
een informeel programma waarbij onge-
veer 400 bewoners van het 
Benoordenhout ons pand bezochten. 
Het was een middag bedoeld om elkaar 
beter te leren kennen. Shell Summer 
Expo bood de perfecte gelegenheid om 
gasten ook een indruk te geven van 
Shells activiteiten op lokaal en internati-
onaal niveau. Tijdens de open dag stond 
kunst centraal. Er was speciaal voor 

deze gelegenheid een kunsttentoonstel-
ling samengesteld met kunst van vijftien 
lokale kunstenaars. De publieksprijs 
werd gewonnen door kunstenaar Martin 
Groen, met zijn stuk ‘Het Staelduinse 
Bos’. In een vergaderzaal die was omge-
bouwd tot filmzaal werden verschil-
lende video’s getoond over Shells inno-
vatieprojecten en samenwerkingen met 
andere bedrijven zoals die tussen Shell 
en Ferrari en Shell en het Mauritshuis. 
Daarnaast waren er kraampjes en stands 
met informatie over Shell’s activiteiten 

en projecten. Er waren ook veel kinde-
ren aanwezig en speciaal voor hen wer-
den in de ‘Kinderstudio’ creatieve activi-
teiten georganiseerd. Tevens konden ze 
meedoen aan een kunstpuzzeltocht 
waarvan de trotse winnaar de dertienja-
rige Camille Laguette was. Ze nam een 
schilderpakket als prijs mee naar huis.

Pamela Alvarado
Voorzitter Organisatiecomité Shell 
Summer Expo 

Verslag Open Dag op Shell Hoofdkantoor

Sinterklaas komt weer naar
het Benoordenhout!
Op zaterdag 22 november is het weer zover. Sinterklaas komt naar 
onze wijk. De stoet van Sinterklaas vertrekt om 15.15 uur vanaf de 
Van Hogenhoucklaan (ter hoogte van HVV) richting het Van 
Hoytemaplein. Hier wordt hij om 15.30 uur verwacht. Natuurlijk kun-
nen de kinderen op het plein Sinterklaas ontmoeten en samen leuke 
liedjes zingen. Vanaf 14.00 uur is het al groot feest op het plein want 
de jongens van DJ Balanced brengen de sfeer er al vast in. Vanaf 15.00 
uur zal Piet Rolando op het podium zijn kunsten vertonen.

Feestelijke heropening Van Hoytemastraat

Heropening Van Hoytemastraat
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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-

Jaarlijks organiseren verschillende 
straten in het land in het laatste week-
end van september een burendag. Een 
korte traditie, die mede tot stand is ge-
komen dankzij het Oranje Fonds en een 
bekend koffiemerk. Met een beetje 
subsidie van het fonds, een kleine bij-
drage van de buurtbewoners (geld en/
of natura) en vele handen is het zo ge-
regeld om je straat voor één dag om te 
toveren tot speelparadijs én je buren 
beter te leren kennen.  Volgend jaar 
ook meedoen met jouw straat? 
Check www.burendag.nl

Burendag 2014
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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

Lezers aan het woord
Boeken
’t Is een uur of negen in de avond. In de 
Van Hoytemastraat bekijk ik de etala-
ges van boekhandel Couvée. In de lin-
keretalage, die iets vooruitgeschoven 
is, ligt de Nederlandse en vertaalde li-
teratuur, maar ook veel Engels- en 
vooral Franstalig werk. In de etalage 
rechts foto- en kunstboeken en naslag-
werken. Er ligt ook een grote atlas met 
de kaart van Europa op de omslag. Ik 
zie een dikke bromvlieg, die zich ken-
nelijk heeft laten insluiten, landen op 
die atlas. Precies in de Italiaanse laars, 
ter hoogte van Toscane. Ik geef ‘m geen 
ongelijk. Het is prachtig daar. Het 
beestje vouwt zijn twee voorpootjes, 
alsof hij bidt. Italië is dan ook een gelo-
vig land. Terwijl ik de bewegingen van 
het insect gadesla nadert een man in 
een smal gesneden Burberry regenjas, 
met daaronder een beige ribbroek en 
bruine brogues. Ergens in de zeventig 
schat ik hem. Zijn witte, keurig ge-
kamde haar, met links een scheiding, 
en zijn bril met een goudkleurig mon-
tuur geven hem een aristocratische 
uitstraling.

‘Ik ben blij dat er nog particuliere boe-
kenwinkels zijn’, zegt hij met een don-
kere basstem als hij naast mij staat. 
‘Vroeger kwam ik veel bij Boucher op 
het Noordeinde, later bij Houtschild in 
de Papestraat. Dat waren zaken van 
standing. Die bestaan helaas niet meer. 
Nu haal ik mijn boeken bij Couvée. Ik 
loop elke dag even langs, bekijk de 
nieuwe titels en volg de boekbespre-
kingen in de NRC. Als iets mij aan-
spreekt koop ik het. Lenen bij de bi-
bliotheek is mij te omslachtig. 
Bovendien, die in het Benoordenhout 
is opgedoekt. Je moet dus naar de bin-
nenstad. Ik heb het gedaan, maar 
kwam doorgaans onverrichterzake 
terug. Of ze hadden het boek niet, of 
het was uitgeleend. Als ik een boek 
koop kan ik het elk moment raadple-
gen. u vind ’t misschien gek, maar 
toch….’. 
Hij glimlacht. Zijn ogen doen echter 
niet mee. Die staan somber. Hij zet zich 
aan het bestuderen van de uitgestalde 

Franse literatuur. De vlieg in de andere 
etalage heeft Italië verlaten en bevindt 
zich nu op Zweeds grondgebied. 

‘Ik kijk altijd even bij de Franse boe-
ken’, vervolgt hij. ‘De heer 
Schneiderberg van Couvée spreekt 
vloeiend Frans. Mijn vrouw kocht ook 
hier haar boeken. Zij doceerde Frans 
en kende Schneiderberg uit de tijd dat-
ie een boekhandel had in de 
Molenstraat. Later beheerde hij de 
Franse afdeling bij Houtschild. Helaas 
is mijn vrouw drie jaar geleden overle-
den. Toch kijk ik voor haar naar Franse 
boeken. Ik bezit geen talenknobbel. Ik 
hou het bij Nederlandse literatuur en 
parlementaire geschiedenis. Toen mijn 
vader overleed, jaren geleden, heb ik 
zijn hele boekerij geërfd. Een omvang-
rijke verzameling Nederlandse en 
Vlaamse schrijvers uit de vorige eeuw: 
Den Doolaard, Bernlef, Borderwijk, 
Gijsen, Elsschot, Carmiggelt, Van ’t 
Reve, Vestdijk, Boon, Mulisch, Wolkers, 
Hermans, noem maar op. En boeken 
over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb 
ze thuis allemaal nog staan. Boeken 
wegdoen ligt niet in mijn aard. Mijn 
vrouw kon er evenmin afstand van 
doen.’ Het is even stil. Vanuit mijn oog-

hoek zie ik dat de bromvlieg inmiddels 
schuin naar Engeland is afgedaald. Hij 
staat breeduit ter hoogte van 
Manchester. ‘Dus u heeft veel boeken’, 
zeg ik maar eens.  
‘Héél veel! De meeste kamers in mijn 
huis zijn behangen met boeken. Zelfs in 
de gang, op de trap en in de hal staan 
boeken. In de studeerkamer van mijn 
vrouw staan haar Franse boeken. Ik 
heb die kamer na haar dood in stand 
gelaten, niets veranderd. Ik zit er graag 
en vaak. Vroeger lazen wij er samen, zij 
Frans, ik Nederlands. Bij de schouw. 
Gezellig. Maar ja… Ik zie dat de herin-
neringen aan zijn vrouw hem 
ontroeren. 
‘Welk van al die boeken is u nu het 
meest dierbaar?’, vraag ik uit nieuws-
gierigheid. Hij slikt even. En dan: ‘Het 
boek met foto’s van ons huwelijk. Dat 
brengt mij iedere dag weer troost.’ Zijn 
antwoord ontroert mij. Ik vermijd even 
zijn blik door in de etalage te kijken. Ik 
zie dat de vlieg de Noordzee is overge-
stoken en zich in ons land ter hoogte 
van Schiermonnikoog heeft genesteld. 
Ik geef ‘m geen ongelijk. Ook daar is 
het prachtig. 

marcel van der Horst

foto Henriette van Wermeskerken
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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

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u uit 

te nodigen voor de opendagen in de Moskee.

Opendagen in de Mobarak Mokee: 
zondag 2, 23 november, en zondag 7 december. van 16:00 t/m 18:00

Onderwerp: Vrij. Algemeen hedendaagse thema’s.

Iedereen is welkom !

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

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) 

 

Het Benoordenhout: een prachtwijk? 
Iedere woensdag zie ik met eigen ogen 
hoe mooi en proper het Benoordenhout 
is. Deze foto's spreken boekdelen. 
Waarschijnlijk is het bij de mensen die 
op deze wijze hun vuilnis buitenzetten 
net zo'n troep. En weten ze nog steeds 
niet dat er 'inbraakvrije' vuilniszakken 
te krijgen zijn bij het Stadsdeelkantoor. 

F. van der Linde 

Noot van de redactie
Huisvuil dat huis-aan-huis wordt opge-
haald, mag op dinsdag na 22.00 uur 
worden aangeboden. Bied liever op de 
ophaaldag zelf het afval voor 7.45 uur 
aan. In onze wijk zijn door de ge-
meente extra stevige gele vuilniszak-
ken huis-aan-huis bezorgd. De kleur 
van de vuilniszak zou de meeuwen af-
schrikken en de stevigheid maakt het 
open pikken een stuk lastiger. Elk jaar 
stelt de gemeente ook nog gratis extra 
stevige gele vuilniszakken beschikbaar 
via het stadsdeelkantoor. Dit laatste is 
echter zolang de voorraad strekt! Voor 
dit jaar zijn ze helaas al op. Foto, F. van der Linde 

!!!!!!Wordt!nu!voor!slechts!€!10,00!per!jaar!
!!!!!!lid!van!de!Wijkvereniging!Benoordenhout!!
!!!!!!Uw!bijdrage!is!meer!dan!welkom.
!!!!!!!!Zoals!meepraten!over!ouderenA!en!kinderopvang.
!!!!!!!!Aanwezig!zijn!op!de!jaarvergadering,!uitgenodigd!
!!!!!!!!worden!voor!bijzondere!evenementen!of!zitting!
!!!!!!!!nemen!in!commissie!of!klankbordgroepen.

!!!!!!!!!Met!dank!en!hartelijke!groet,
!!!!!!!!!J.!P.!Savornin!Lohman,!voorzitter

Mail!uw!naam!en!adres!naar!kroemer@kpnmail.nl!en!maak!
€!10.00!over!op!reknr!3804427!tnv.!Wijkvereniging!Benoordenhout
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Word nu voor slechts € 10,00 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage is meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke 
onderwerpen in de wijk, uitgenodigd worden 
voor bijzondere evenementen of zitting nemen 
in commissies of klankbordgroepen.

Met dank en hartelijke groet,
Het Bestuur van de Wijkvereniging

Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10.00 over 
op reknr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Benoordenhouters in den vreemde 
Mieke en Huub de Bruin-Van der Pal groeiden op in het 
Benoordenhout en wonen nu alweer 25 jaar in België
De een (Huub) afkomstig uit Apeldoorn, de ander (Mieke) uit Den Bosch werden 
in 1966 buren op de Van Alkemadelaan. Huub kwam in 1954 naar Den Haag en 
mieke in 1966, beiden in verband met het werk van hun vaders

Lagere school
Huub doorliep de lagere school op de 
openbare Nijenrodeschool (juffrouw 
Mantz) en de christelijke Duinzicht-
school (hr. Maas en Thierry). [foto] 
Mieke heeft de zesde klas van de lagere 
school op de Duinzichtschool gevolgd 
bij meester Tuinstra. [klassefoto] 
Terugdenkend komen namen naar 
voren als Fredje (er was ook een grote 
Fred) uit de Bachmanstraat, Kees Hoff 
die in de Van Diepenburchstraat 
woonde, Peter Gelpke, Ineke 
Steunenbrink. Voor ons beiden een 
hele overgang vanuit de landelijke 
provincies.

tienerjaren
Na de lagere school volgde Huub de 
IVO school (Koninginnegracht), het 
Johan de Wittlyceum en een studie in 
Rotterdam. Tijdens zijn middelbare 
schoolperiode had hij een tijd lang een 
krantenwijk voor de Haagsche 
Courant. Als het slecht weer was vond 
zijn vader het zielig en reed hij met de 
auto de kranten rond, hoefde Huub 
niet op de fiets. Mieke ging na de la-
gere school eerst naar een school 
(MMS, ja, zoiets bestond voor de invoe-
ring van de Mammoetwet nog) in de 
Cartesiusstraat, vervolgens naar een 
school in het Bezuidenhout en be-
landde vervolgens op het Maerlant ly-
ceum. De klas was qua leeftijd zeer ge-
varieerd. Mieke trok op met Barbara 
Voorhans,  die de jongste van de klas 
was (17), maar er zaten ook jongens 
van, 20,  21 jaar in dezelfde groep. Op 
zich geen probleem, maar de een al ge-
motiveerder dan de ander leidde af en 
toe tot bizarre taferelen. Zo werd ik 
door de lerares Frans verzocht een 
oogje in het zeil te houden achterin de 
klas, nadat jongens tijdens de les el-
kaars tas in brand hadden gestoken. De 
tussenuren werden door velen doorge-

bracht in de koffieshop (een echte 
hoor, geen coffeeshop) op het 
Hoytemaplein: Cortado.

Ons Benoordenhout
De wijk zag er toen toch wel anders uit 
dan nu. Op de hoek van de Van 
Alkemadelaan met de Waalsdorperweg 
zat een drogist, rechts daarvan de win-
kel van Han Liesker voor vleeswaren 
en zuivel en rechts daarvan de bakkerij 
van HUS. Op de hoek van de 
Waalsdorperweg en de Van der 
Aastraat een sigarenzaak. Op de hoek 
Waalsdorperweg- Van Hogenhoucklaan 
zat Eldorado, een uitgebreide groente-
winkel die zijn aanbiedingen met wit-
kalk op de ruiten schreef (dat werd er 
door kwajongens (onder wie een van 
mijn jongere broers) afgeveegd, 
waarna ze door de eigenaar bij hun 
kladden werden gegrepen en de ruit 
moesten schoonmaken. Op de hoek 
van de Van Diepenburchstraat zat dan 
nog een bakker Lensvelt Nicola en een 
slager. Tussen Eldorado en de bakker 

zat nog een sigarenzaak, waarvan de 
eigenaar al op gevorderde leeftijd was. 
Na zijn overlijden is de winkel eigen-
dom geworden van de winkeljuffrouw, 
erg tegen het zere been van de familie. 

twee haringen voor een kwartje 
Het Willem Royaardsplein moest nog 
worden aangelegd en er was geen 
echte supermarkt in de buurt. Gelukkig 
kwam menig leverancier aan de deur. 
De melkman met losse melk en zakken 
melk, een eierhandelaar uit 
Zoetermeer, de groenteboer, B.H.  van 
de Putte; vlees werd bezorgd door sla-
ger De Haas uit de Parkstraat en de 
Coöp uit de Stevinstraat bezorgde ook; 
de schillenboer met zijn kar met paard, 
een bakker (Arn van de(r) Ree) uit 
Scheveningen die met zijn bakfiets – 
zonder trapondersteuning! - de bult in 
de Alkemadelaan nam. Dat hij het 
brood aan de deur er vanuit zijn mand 
met een tang beetpakte was natuurlijk 
top chique. Jammer dat hij het er aan 
het begin van de straat wel met de 

Op de foto in ieder geval Peter Gelpke, Anneke van der Poel, Freek, kleine Fred, Ineke Steunenbrink, 

mr. Tuinstra, Wilma, grote Fred, Mieke van der Pal, Margreet Keizer, Helma en Kees Hoff

hand indeed en dat bij gebrek aan een 
urinoir er aan het eind van het kazer-
neterrein wel een tussenstop werd ge-
maakt. Daar was uiteraard van de tang 
geen sprake! ‘s Avonds stond er regel-
matig op de hoek van de Van 
Alkemadelaan-Waalsdorperweg een 
visboer, Teun, waar twee haringen 
ƒ 0,25 (vijfentwintig cent, een kwartje) 
kostte en in de tijd van de nieuwe ha-
ring ƒ 0,25 per stuk. Allemaal uit het 
straatbeeld verdwenen.

trouwe buren
Nadat Huub in 1973 naar Voorschoten 
was verhuisd, ben ik hem in 1975 ge-
volgd. Daar hebben we ruim een jaar 
gezamenlijk gewoond nadat we ge-
huwd zijn in het stadhuis in de 
Javastraat en het kerkelijk huwelijk in 
het Katholiek Militair Tehuis in de Van 
Akenstraat. Dit KMT was voor vele ka-
tholieke kerkgangers uit de wijk een 
beter alternatief dan de Paschaliskerk. 
In 1976 zijn we verhuisd naar Alphen 
aan den Rijn, Huub werkte in 
Voorschoten, vervolgens in Noordwijk, 
Bodegraven en Rotterdam. Ik ben de 
buurt altijd ‘trouw’ gebleven. Ik werkte 
op de Koninginnegracht en vanaf no-
vember 1979 in de Jan van 
Nassaustraat. In 1989 zijn we ten be-
hoeve van het werk van Huub naar 
België verhuisd, waar we inmiddels 
ruim 25 jaar wonen. Over het alge-
meen met veel plezier. 

Oma’s bos
Sinds 1977 hebben we altijd een of 
meerdere honden en waar kun je die 
beter uitlaten dan in Clingendael. Tot 
op de dag van vandaag is dit voor onze 
viervoeters Oma’s bos. Komen we naar 
Den Haag voor (familie)bezoek dan 
plannen we altijd een wandeling in dit 
prachtige park in, waar honden zich 
volledig kunnen uitleven en mensen 
kunnen genieten van de schoonheid 
van het park.

(Ook) Zo blijven we altijd verbonden 
met het Benoordenhout.

mieke en Huub de Bruin-Van der Pal
Huub

Mieke en Huub in de tuin
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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

BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN
Ik woon en fiets al jaren door het Benoordenhout en denk best wel wat mensen te ken-
nen. En toch is het iedere keer verrassend om vriendinnen of kennissen te ontmoeten 
en te mogen horen dat zij óók een boek hebben geschreven. Boeken die in eigen beheer 
worden uitgegeven, ‘print on demand’, of verschenen zijn bij uitgeverijen. Daarnaast 
ontdek ik bij Couvée iedere keer weer interessante boeken. Nederlands-Indië is een 
onderwerp voor Den Haag maar ook iets wat zeer leeft in deze wijk. 

Pubers….. en 
de kunst van 
het loslaten.
Lucy Groen.

Plak je je puber 
het liefst af en 
toe achter het 
behang? Word 
je ook zo moe 
van die eeuwige 
discussies over 

huiswerk, rotzooi op de kamer, gamen, 
Facebook, uitgaan, roken en zakgeld? 
Vraag je je soms af of je puber über-
haupt nog wel naar je luistert? Dan kan 
ik je dit boek echt aanraden; het is een 
gids waar met korte verhalen en inter-
views deskundigen hun tips geven hoe 
hiermee om te gaan. Fieke Ypma 
maakte passende illustraties. Pubers 
komen zelf ook aan het woord; open-
hartige uitspraken geven een inkijk op 
hun belevingswereld. 

Uitgever Mijnbestseller.nl, ISBN 978 946 254 5960, € 

16,95, 2014 

Septische shock, 
een praktische 
steun bij (de ge-
volgen van) ern-
stige bloedvergif-
tiging en 
IC-opname.
Idelette 
Nutma-Bade.

Duidelijke uitleg over het ziektebeeld 
en gevolgen, maar ook over de IC-
opname en –behandelingen. Vervol-
gens komt uitgebreid aan bod wat dit 
allemaal bij de patiënt en diens naas-
ten teweeg kan brengen.

Uitgever Boekscout, ISBN 978 946 176 9855, € 19,95, 2012

Het onvergeten 
verhaal van een 
onwankelbare 
liefde in oorlogs-
tijd.
Charles den Tex & 
Anneloes 
Timmerije.

Een ongelofelijk spannend verhaal 
over het echtpaar Lienke en Guus 
Hagers. Vlak voor het begin van de 
oorlog in Nederlands-Indië trouwen 
zij. Lienke is lerares en Guus is een van 
de beste gevechtsvliegers van de 
Indische Luchtvaart. Zodra de oorlog 
aanvangt wordt Guus Hagers met zijn 
hele squadron overgeplaatst naar 
Australië. Hij ziet vele vliegtuigen met 
vluchtelingen in dit grote land aanko-
men, maar zijn Lienke is er nooit bij. 
Guus Hagers komt terecht in een span-
nend spionnenspel in Australië, waarin 
generaal Spoor, mede-piloten en een 
vrouwelijke spion hoofdrollen spelen. 
Al die tijd blijft hij hunkeren naar zijn 
Lienke. Zij verhuist iedere keer weer 
naar een ander  kamp waar de leef-
ruimte steeds kleiner wordt, het zuur-
verdiende geld wordt ingenomen en 
alles van waarde uiteindelijk moet 
worden ingeleverd. ‘Gelukkig’, zover je 
daar over kunt spreken, zijn haar moe-
der, zusje en schoonmoeder ook in het 
kamp. In het laatste hoofdstuk spreekt 
de schrijfster van het boek met Lienke, 
die na de oorlog met Guus, naar 
Amerika is vertrokken. De dagboeken 
van Guus en Lienke zijn de leidraad 
voor het verhaal. Wat een vaart zit er 
in dit boek; het is spannend, het is his-
torisch interessant en het is liefdevol 
geschreven. 

Uitgeverij De Geus, ISBN 978 90 445 3348 4, € 19,95, 

2014

De Vogels, een flamboyante thea-
terfamilie.
Caroline de Westenholz.

De familie Vogel heeft meer dan een 
eeuw theatergeschiedenis geschreven. 
Afkomstig uit een geslacht van vier ge-
neraties militairen, was Albert Vogel sr. 
de eerste die de planken opging. Met 
zijn voordrachtskunst reisde hij de 
hele wereld rond, en dat als autodi-
dact! Zijn vrouw trad op onder de ar-
tiestennaam Ellen Vareno. Het echt-
paar had drie kinderen, Tanja, Ellen en 
Albert, die ieder naam maakten res-
pectievelijk als balletdanseres, actrice 
en voordrachtskunstenaar. Albert jr. 
was bekend door zijn grote literaire 
one-man-show ‘Van en over Couperus’. 
De première hiervan vond in septem-
ber 1962 in Diligentia plaats. Albert jr. 
was in die tijd hertrouwd met Liesje de 
Westenholz, de moeder van Caroline. 
Het interessante boek is geschreven 
dankzij het prijzengeld behorende bij 
de Victorine Heftingprijs 2013, die in 
2014 werd uitgereikt aan de auteur. 

Lias Uitgeverij, ISBN 978 9088 030 499, € 24,95, 2014

Willemien de Vlieger-moll
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International corner
Interview Johan Feijen - Clingendael Beekeeper 
Who would have thought that in Benoordenhout there would be an aviary and 
beekeeper? I certainly was surprised to learn this and therefore decided to ask Johan 
Feijen if I could interview him for this magazine.  I not only learned a lot of the work 
of a beekeeper, but also about Clingendael in general.

How does one become a beekeeper?
Johan and I met on a warm and sunny 
Wednesday afternoon and sat with his 
Japanese wife in the middle of their 
bee community in Clingendael (located 
on the left hand side as you come in the 
main entrance). Of course my first 
question was:  how did you become a 
beekeeper? And, why here in 
Clingendael? The story is quite interes-
ting and veered at the beginning from 
the story of beekeeping. Firstly, Mr. 
Feijen told of his long-time job with 
The Hague Stadsbeheer (City 
Management Service). One of the res-
ponsibilities of this department is the 
maintenance of all the city's parks and 
greenery. His area was Benoordenhout, 
which included Clingendael and also 
the Japanese garden within the park. 
To ensure that the 100-year old 
Japanese garden was maintained cor-
rectly and to the high standards re-
quired, there was continual contact 
with the Japanese embassy in The 
Hague and through them a Kyoto gar-
den architect. He made several trips to 
Japan to view the gardens there and at 
one time was asked to go to Estonia, as 
a Japanese garden was being created in 
the capital city, Tallinn. On one of those 
trips he met his future wife, as she was 
the Deputy Chief of Mission at the 
Japanese Embassy there. Mr. Feijen 
spoke very devotedly of the Japanese 
garden and its fragility.  The impor-
tance of maintaining it is crucial, yet 
costly. That is why about 12 years ago 
they began having official openings 
each year so that funds could be gathe-
red for its preservation. But soon we 
got back to the subject of how he be-
came a beekeeper.  It all began over 40 
years ago when Mr. Feijen began wor-
king for Stadsbeheer, where his area of 
responsibility at that time was near the 
Vogelwijk. There he met a man who 

had hives in a deserted nursery on the 
Laan van Poot. When Mr. Feijen be-
came interested in learning about this 
trade, this man taught him all he nee-
ded to know. Within a few years, he 
had several hives himself.  When his 
mentor decided to retire, he gave all 
his hives to Mr. Feijen with the stipula-
tion that he always help a beekeeper 
friend of his who had hives in 
Westbroekpark. From these two gen-
tlemen he learned the beekeeper's 
trade.

It’s all about bees (and bumble-
bees and wasps and ants)
About 12 years ago he came to 
Clingendael to help the farmer there. 
There was an orchard next to this farm, 
but the area had become very over-

grown.  After restoring the trees and 
garden, he brought his 30 of his hives 
to Clingendael.  

I then had an extensive lesson in the 
art of being a beekeeper.  Firstly about 
bees, wasps, bumblebees and ants. All 
four are of the same biological group, 
all live in a colony, but bees and ants 
live all year long while wasps and bum-
blebees only survive the summer.  
There are three kinds of bees: the 
Queen bee, a fully-developed female 
bee, only one may remain in a colony, 
the female bee or worker bee, her re-
productive organs are undeveloped, 
and the male bee, the drone, who quic-
kly leaves the hive and dies.  Each 
Spring as the temperature inside the 
hive reaches about 25˚ C. and the out-

side temperature is at least 10˚ C the 
bees start to come out to collect the 
pollen and nectar.  The Queen bee has 
already begun to lay eggs starting in 
January. And when it becomes very 
warm within the hive, she will lay 
about 2000 eggs per day.

Therefore it quickly gets too crowded 
in the hive and when there is more 
than one Queen Bee, the beekeeper 
will take a Queen bee and about one 
third of the colony to one of the 50 
hives he has in the dunes. These have 
to be at least 5 km away, otherwise the 
bees will return to their original hive.  

Follow the leader
I of course quickly asked how they 
know which hive they come from. The 
answer was simple: each Queen Bee 
has a distinctive smell, recognized by 

those in her hive. What followed was a 
more detailed explanation of how the 
bees actually produce the honey and 
make the honeycomb, which I won't at-
tempt to relate in this article. But do 
stop by and visit with Johan Feijen and 
learn firsthand about the job of the 
bees in nature and the task of the 
beekeeper in assisting this process. 
While there, sample the various ho-
ney's produced by the Clingendael 
bees and buy your favorite one to take 
home. This small shop also has many 
other bee products such as honeycomb 
candles (made by Johan’s wife), honey 
spoons and medicinal creams made 
from honey.  The beekeeper is usually 
there Wednesday afternoons and in the 
weekends. Right in the backyard of 
Benoordenhout and well worth a visit!

Georgia Regnault

Johan tending to de bees

Johan Feijen

APCH Church Bazaar
International food and bakery, secondhand books, clothes, treasures

American Protestant Church of the Hague - Willem Royaardsplein - www.apch.nl

Saturday, 1 November 10:00-16:00
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Sunday December 14 the APCH Concert 
Choir will have the annual Christmas 
Concert. This year the Messiah (part 1) 
by G.F. Handel will be on the program. 
Graduate and non-graduate students of 
the Conservatory of The Hague will 
sing the solos. The organist will be the 

regular accompanist of the choir: 
Gijsbert Kok. The musical direction is 
in the hands of John Bakker. There will 
be two concerts, one at 5.00 PM and 
one at 7.00 PM. Church doors will be 
open half an hour before the concert. 
There is no admission fee but a free 

will offering will be taken during the 
concert. For reservation or informa-
tion please contact our musical direc-
tor John Bakker at johnbakkermusic@
icloud.nl. The American Protestant 
Church of The Hague, Esther de Boer-
van Rijklaan 20, Den Haag

On Saturday August 23 Shell 
Headquarters opened its doors to 
neighbors during the Shell Summer 
Expo. The afternoon had an informal 
program and approximately 400 resi-
dents from the Benoordenhout area vi-
sited our office.

It is important to Shell to be a good 
neighbor and to maintain good relati-
ons with local residents. Last weekend 
Real Estate organized the Shell 
Summer Expo especially for them. The 
afternoon focused on getting to know 
the neighbors better and to engage 
with them. Additionally the Shell 

Summer Expo offered the perfect op-
portunity to give visitors an impres-
sion of Shell’s operations, both locally 
and internationally.

Art was the main theme of the day. An 
exhibition of art by 15 local artists was 
put together especially for this occa-
sion. Artist Martin Groen, for his art-
work ‘Het Staelduinse Bos’, won the 
public award. A conference room was 
converted into a cinema showing vari-
ous videos about Shell’s innovation 
projects and partnerships with other 
companies such as the partnerships 
between Shell and Ferrari and between 

Shell and the Mauritshuis. Furthermore 
there were information stands about 
Shell’s operations and projects. Many 
children also attended the event and 
creative activities were organized spe-
cially for them in the play area (in the 
C16 Company Restaurant). They also 
took part in an art treasure hunt of 
which the proud winner was thirteen-
year-old Camille Laguette. As prize, she 
took home an art pack. For questions 
about the event you can contact Pamela 
Alvarado, Chairwoman Organizing 
Committee Shell Summer Expo, on 377 
51 38. 

Activities in the Benoordenhout
Christmas Concert by The APCH Choir

Account of Open House at Shell Headquarters

The Hague Bluff
this concept has several meanings. One of those is that the reputation of the people 
of the Hague is of being braggers and stingy. Other Dutch make fun about the ‘Scot-
tish’ mentality of the Hague inhabitants. This finds its origin in the fact that the 
impoverished nobility and civil servants in the Hague needed to keep up a certain 
status, but couldn’t really afford it. these people lived in ‘decent’ poverty. their clo-
thes were often bought in very expensive shops but were used until they were thread-
bare. Collars were ‘turned’ after a period of time. they had to entertain guests but 
had hardly any budget to do so. this resulted in the following ideas:

A ‘Hague’ cup of coffee 
(in slang: a Haags bakkie)
The cup is only half filled. This was ac-
companied by one biscuit out of the 
cookie jar, which was then again 
closed. This mentality served the Dutch 
population once very well. When after 
WW II the Marshall Aid was discussed 
by an American delegation with the 
prime minister of that time Mr. Willem 
Drees, this delegation was so im-
pressed by this frugal reception that 
they decided it would be money well 
spent! In the city of The Hague there is 
also a unique phenomenon of many 
free standing ‘Koffiehuisjes.’ These are 
little friendly neighborhood café´s 
where everyone is welcome and the 
people of The Hague gather for exchan-
ging news, doing small business and a 
‘gezellig Haags bakkie.’

Potatoes in a violin case
(aardappelen in een vioolkist)
Potatoes, which were considered the 
staple food of the poor, were sup-
posedly transported in a violin case, 
not to show others how poor one really 
had become.

‘Schuifkaas’ 
(The Hague slang for ultra-thin sliced cheese)
The shopkeeper was asked to cut slices 
of cheese and meat wafer thin, so, at 
lunchtime, when sandwiches were 
made, the windows should be closed, 
otherwise the cheese or ham would be 
blown away.

Wooden ham in the chimney
(houten ham in de schoorsteen)
In those times rich people hung a 

whole ham to dry and smoke in the 
chimney. The inhabitants of The Hague 
were said not to be able to afford this, 
but to show off they hung a wooden 
ham in the chimney. When they bought 
meat they ordered very small quanti-
ties, very thinly cut, to be delivered at 
their house. ‘Butcher, 50 grams of steak 
please and slide it under the door.’

‘the Hague floor’
(Haagse verdieping)
The third floor of a house is in certain 
area’s (Statenkwartier, Duinoord) very 
often only one room deep, the rest is a 
flat roof. Seen from the front the house 
looks more impressive than it is in rea-
lity. People from the Indonesian colo-
nies used to call this a ‘verdieping bela-
zer’ (fake floor).

the name of a dessert ‘Haagse Bluf ’ 
It has a very fluffy consistency and 
when you take a bite you experience a 
bite into thin air!

Ingredients for 4 servings:
2 egg whites, 200 gr. sugar and 200 ml 
blackberry (bramen) juice 

Mix all ingredients in a fat free bowl 
and whisk with a mixer until very stiff 
(you must be able to hold the bowl up-
side down, without losing its content).  
Serve in four glass bowls and garnish 
with ‘lange vingers’ (sugary long wa-
fers). If desired, sprinkle with orange 
rind and serve with red fruit.  

‘Haagse bluf ’ is also the name of a 
small shopping mall. This mall is situa-
ted in the city center opposite the ‘’t 

Goude Hooft’ restaurant. You may 
think you’re in a very authentic part of 
the city with an ancient French foun-
tain in the center. The facades look 
centuries old, but most of these are 
modern copies of existing old facades 
elsewhere in The Hague and Delft, e.g. 
the Pagehuis at the Lange Voorhout or 
an 1898 Art Nouveau façade from the 
Denneweg. Behind these, modern 
apartments have been constructed, es-
pecially adapted for disabled people. 
The elevator leading to the roof terrace 
of ‘the Hague Lounge’ is hidden in a 
copy of a Venetian campanile. The 
Haagse Bluf mall was constructed 
around 2000 AD.

Even the stork in the city arms is repu-
ted to be well chosen because he repre-
sents this stingy mentality. ‘Thin 
feathers, an empty stomach and a big 
mouth!’ The Hague in those times was 
also known for its class differences. The 
first settlements of The Hague were ori-
ginally on dune ridges, the swamps were 
only being built on when there was no 
more space left on ‘the sand.’ This hap-
pened in the middle of the nineteenth 
century, when the industrial revolution 
attracted many workers to the Hague, so 
many new houses had to be built quickly 
in the swampy area where now the 
Schilderswijk is situated. These houses 
were inhabited mostly by the poorer 
people. Thus a geographical difference 
in The Hague became reflected also in a 
social difference. Sand versus swamp, 
hats versus caps, and white collar versus 
blue collar.

marja van Loopik‘Haags bakkie’
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In earlier editions we wrote about the 
new building of the International 
Criminal Court on the former site of 
the Alexander Kazerne. This was 
mainly due to the expected parking 
problems. But now the dynamic faca-
des of the ICC itself appear in the sky it 
is time to go and have a look. 

The building was designed by the 
Danish office schmidt hammer lassen 
architects. They are internationally 
known for their public buildings that 
interact with the surroundings and 
that encourage interaction between 
people. The office has been chosen as 
the winner after a selection of archi-
tects in 2010. Courtys was selected for 
the construction of the plan. 

The concept of the design refers to the 
seven key values of the ICC:  Justice, 
Human Dignity, Openness, Credibility, 
Safety, Global and Icon. ‘To the victims, 
to their families and to the world, the 
ICC building must communicate res-
pect, trust and hope. This building can-
not be anonymous; it must have the 

courage to express the values and the 
credibility of the ICC,’ says Bjarne 
Hammer, co-founding partner and cre-
ative director of schmidt hammer las-
sen architects. He continues: ‘the buil-
ding is designed as an abstract and 
informal sculpture in the landscape. 
This way, it becomes a backdrop for the 
ICC to communicate trust, hope, and 
most importantly, faith in Justice and 
fairness.’

The design consists of a composition of 
six volumes of different size and height, 
firmly anchored to the site and rising 
from the surrounding dune landscape. 
The highest of the six towers is the 
'Court Tower’. Between the towers is a 
public garden; according to the archi-
tects this is an ‘open, democratic space 
for contemplation and unity. The 
Permanent Premises must, first and fo-
remost, be a safe place. A place where 
judges, staff, lawyers and visitors at 
all-times feel safe, secure and unimpe-
ded to perform their work. Crucial to 
the successful operations of the Court 
is that witnesses and accused are fully 

protected and also feel that they are in 
a safe environment,’ explains Bjarne 
Hammer. He continues: ‘Safety is only 
partly about physical security like 
strength of walls or video surveillance. 
Feeling safe in a space is also about a 
space that is clear and easy to move 
through, a space that is connected with 
the outside through daylight and gree-
nery, in other words, a space that feels 
generous.’

‘In our design approach it has been pa-
ramount that the security measures, as 
much as possible, are an integrated 
part of the design. An example is the 
landscape around the building which is 
designed to achieve a highly secure en-
vironment without the appearance of 
expected security measures such as 
barbwire and high fences.’ says Bjarne 
Hammer. 

The green garden of the landscape will 
continue on to the facade of the court 
tower as a vertical element. The remai-
ning volumes, office towers, are draped 
in a tapestry grid that accentuates the 

human scale as a contrast to the high 
volumes. The simple grid of a square 
becomes dynamical by placing the 
glass and mullions under different ang-
les. This ensures that the light is al-
ways playfully reflected in a different 
way. The latter is already clearly 
visible. 

Jan-Paul Koning, senior architect, con-
tributes: ‘Several sustainability measu-
rements have been implemented into 
the design. Apart from the heat- and 
cold storage, which is the largest of its 
kind in the Netherlands, there is a long 
list of items and measurements which 
are integrated into the building and 

into the landscape, such as: water-sa-
ving toilets and taps, automatic day-
light control of luminaires for all ligh-
ting in offices, biological cleaning of 
the mirror pond and use of green roofs. 
Another factor, which applies, is the 
fact that the new Premises are located 
on the border of a Natura 2000 site and 
are part of the local water-win area. 
Therefore strict local regulations apply 
for applied materials and their possi-
ble leaching and all work during the 
construction period.’

Unfortunately, it still takes at least a 
year, until the end of 2015, before the 
construction is completed. But the con-

struction site of the International 
Criminal Court is regularly open to cu-
rious neighbours. You can sign up for a 
tour of the construction site, or you can 
drop in on Thursday morning during 
the coffee hour.

More information is available at www.
icc-permanentpremises.org & www.
shl.dk/eng

Inge Kneppelhout-Reijnen

Photo Inge Kneppelhout-Reijnen
Artist impression schmidt hammer 
lassen architects

How it will be…  
International Criminal Court arises
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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

Wijk en Winkel
De Bloemendoos, al 20 jaar een begrip in de wijk
Eerst even het verhaal hoe eigenaar 
Ron van de Hoogenband begonnen is 
aan zijn bloemenzaak: al 8 jaar werkte 
Ron bij Albert Heijn en was daar zon-
der papieren opgeklommen tot afde-
lingsmanager, daarom wilde hij de op-
leiding van bedrijfsleider gaan doen. 
Echter, alvorens hij deze opleiding 
mocht doen, wilde men dat zijn niveau 
getest zou worden. Hij kwaad: ‘Waar 
blijft dan die 8 jaar ervaring?’, dacht 
hij, en liep toen woedend naar de heer 
Brand, die al 8 jaar deze bloemenkiosk 
had, om zijn beklag te doen. Al pratend 
vroeg hij de heer Brand: ‘Verkoop je 
die tent niet?’ ‘Nou’, zei de heer Brand, 
‘als je een goed bod doet, doe ik het.’ 
En aldus geschiedde. Op 1 april 1993 is 
Ron samen met zijn vrouw Sylvia, 
mede-eigenares, de bloemenzaak be-
gonnen, en op diezelfde dag kwam de 
AH personeelsfunctionaris hem de uit-
slag van de test brengen: die was ruim 
toereikend om door te gaan naar de 
functie van bedrijfsleider. Daarna 
moest hij als eigenaar nog het midden-
standsdiploma doen en het diploma 
vakbekwaamheid (hij had al jaren er-
voor in de bloemen gewerkt) en deze 
diploma’s haalde hij zonder naar 

school te gaan. Al vanaf de eerste dag 
liep de verkoop van de bloemen goed. 
Na de verbouwing ging AH ook bloe-
men verkopen. Dat was even een te-
genvaller maar de vaste klanten bleven 
hem gelukkig trouw. Oudere mensen 
weten zelfstandig ondernemen en vak-
manschap te waarderen. Niet iedereen 
heeft groene vingers en weet bloemen 
en planten een lang, gezond leven te 
geven. Hoe behandel je bloemen, koud, 
warm water, hoe afsnijden etc, bij de 
bloemendoos wordt graag advies gege-
ven door Ron, Sylvia en zoon Kevin die 
inmiddels ook in de zaak staat. Een tip: 
laat bloemen niet afsnijden in de zaak 
maar doe het thuis en zet ze dán gelijk 
in het water. Rouwwerk doen ze ook, 
heel belangrijk, rouwwerk dat past bij 
de persoon die overleden is. Verder 
heeft Ron een hobby: hij zingt! Heeft 
opgetreden bij het Voice of Holland 
team van Marco Borsato,  treedt op in 
shortfilms, reclamefilms. Klanten heb-
ben weddenschappen gedaan: dat is 
Ron op tv. ‘Nee’, zegt de ander, ‘dat kan 
niet’, en samen gaan ze dan naar hem 
toe om te vragen wie gelijk heeft. 
Adres: hoek Theo Mann 
Bouwmeesterlaan en Stalpertstraat, 

Telefoon 070-3280808. Openings-
tijden: maandag t/m zaterdag van 
8.30-18.00. De maand december is de 
Bloemendoos ook op zondag open. 

De Bloemendoos, Ron en Kevin

Peter Pan kinderboeken, nieuw in het Benoordenhout
Na acht en een half jaar ervaring te 
hebben opgebouwd in Scheveningen 
zijn de eigenaressen Marlies en 
Caroline in de Weissenbruchstraat 
nummer 18 een kinderboekenzaak ge-
naamd Peter Pan begonnen. Hier zijn, 
uiteraard, kinderboeken te koop maar 
ook cadeau artikelen bestemd voor 
kinderen van 0 tot 15 jaar. Cadeaus 
vanaf vier euro. Originele cadeaus, 
geen ‘dertien in een dozijn’ artikelen. 
De winkel oogt als een feestje. Over 
feestjes gesproken, Marlies en Caroline 
geven ook advies over kinderfeestjes. 
Toch gedurfd, een kinderboekenzaak 
te openen in de tijd van e-readers, e-
books etc., maar een klant in de zaak 
verwoordde het juist: ‘Er is niets heer-
lijker dan je kleinkind op schoot te 

nemen en samen de blaadjes om te 
slaan, achter elke bladzij is weer een 
nieuwe wereld met leuke tekeningen.’ 
Zelf dacht ik ook aan mijn kindertijd: ik 
had een boek met prachtige tekenin-
gen van Sneeuwwitje, goud op snee in 
mijn herinnering. Dat nam ik overal 
mee, en het boek belandde in de zand-
bak, het water, viel herhaaldelijk op de 
grond. Ik denk niet dat een e-reader zo 
kleuter proof is. Pas veel later ben je 
bereid te blijven staren naar een vast 
kastje, toch? Komt u eens kijken in hun 
winkel. Tot nu toe zijn al vele enthousi-
aste klanten hun winkel binnengetre-
den. Dinsdag tot en met zaterdag van 
9.30-17.30 uur. Tel 338 80 50, www.
peterpankinderboeken.nl

Peter Pan Kinderboeken
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BRIGHTEYES-KIDS counseling-en-coaching

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

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

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

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

Schoenmakerij Noorthoek is gestopt
Op de kop af 43 jaar heeft schoenma-
kerij Noorthoek bestaan. Samen met 
de vader van de heer Noorthoek jr be-
gonnen. Eerst op het adres Van 
Hoytemastraat nr 8. In 1980 kwamen 
er 2 keurig geklede heren in hun zaak 
die zeiden: ‘We hebben dit pand ge-
kocht en volgend jaar moet u eruit!’ In 
september 1980 overleed de eigenaar 
van de groentezaak op de Van 
Hoytemastraat 12 en toen hebben de 
heren Noorthoek dit pand kunnen 
kopen, vóór er verdere problemen 
kwamen. Na een rigoureuze verbou-
wing betrokken ze dit pand. Nu gaat 
mr Noorthoek jr met pensioen. Hij 
volgde niet het voorbeeld van zijn 
vader die tot zijn vier en tachtigste 
werkte. Zij hebben een glorierijk verle-
den, mede dankzij hun trouwe klanten 

die altijd vertrouwen in hun kunnen 
hebben gehad. Daarvoor wil de heer 
Noorthoek hen allemaal bedanken. Er 
waren royale, krenterige, lieve en mis-
selijkmakende klanten, maar de lieve 
klanten overheersen. Klanten kwamen 
van verre. Héél ver zelfs! Het verste 
was een klant uit, jawel, Australië. Hij 
nam zijn te repareren schoenen mee 
met verlof om ze bij hem te laten 
maken. Na zijn pensionering gaat hij 
zich helemaal gooien op de Mercedes 
dinky toys, zijn grote hobby, en samen 
met zijn vrouw genieten van de vrije 
tijd. Dit advies wil de heer Noorthoek u 
allen nog meegeven: Zorg evengoed 
voor je schoenen als voor uzelf ! 

teksten en Foto’s Annick Smittenaar

Lof der Zotheid bestaat 20 jaar!
Op de Breitnerlaan 84 is al 20 jaar lang 
het restaurant ‘Lof der Zotheid’ geves-
tigd. Dit is tegenwoordig een record 
want het gemiddelde restaurant heeft 
een levensduur van 6 jaar. De gemeente 
heeft al een cadeautje gegeven: na 20 
jaar mocht het restaurant een heus ter-
rasje voor de deur! 20 jaar heeft het 
verzoek voor een terrasvergunning ge-
duurd! Na 20 jaar is ‘de Lof ’ nog steeds 
de huiskamer van het Benoordenhout. 
Kinderen die vroeger met hun ouders 
in de Lof kwamen eten komen nu met 
hun kroost. Er zijn gerechten voor 
klein en groot, voor ieder wat wils. Het 
blijft ook steeds een thuiskomen want 
eigenaar Evert Jan van der Gun, mana-
ger Leo, chef kok Tom en Joke werken 
er allemaal minimaal 16 jaar. Ze zijn 
allen sociaal bewogen. De Zotheid is 
Evert Jan zelf. De Lof krijgt het perso-
neel. De bediening is snel, vriendelijk 
en informeel, zoals het in een huiska-
mer betaamt. Het eten is goed natuur-
lijk want al 20 jaar komen de mensen 
terug. 70 % van de gasten kent Leo dan 
ook. Veel gasten willen zelfs weer aan 
‘hun’ vaste tafel zitten. Een uitspraak 
van Erasmus is: ‘Wie niet dartelt, heeft 
een korte jeugd’. Als ik u was, zou ik er-
heen dartelen. Speciaal voor het jubi-
leum is er een jubileum arrangement 

gedurende de hele maand november: 3 
gangenmenu, glas champagne, bijpas-
send wijnarrangement, tafelwater, kof-
fie met friandises, en dit alles niet voor 
60 euro maar voor 40 euro, 1 euro kor-
ting per jaar dus. Wat ook 1 euro kost, 
is het tapwater: deze euro gaat naar 
‘Water voor Kenya’, een waterproject 
voor de weeskinderen in Kenya. 
Inmiddels is in 10 jaar tijd, samen met 
de andere restaurants van Evert Jan, 
50.000 euro opgehaald. Een mooi re-
sultaat. Ook leuk te vermelden is dat 
de Lof een grote keuze heeft aan open 
en speciale wijnen. Standaard kan men 

kiezen uit 16 wijnsoorten per glas. 
Verder zoekt vinoloog Leo Pronk naast 
de uitgebreide wijnkaart maandelijks 
een mooie selectie wijnen uit. Als voor-
beeld (reeds verkocht dus deze gaat 
uw neus en mond voorbij) noemt EJ 
een Mouton Rothschild uit 2002, ver-
kocht voor 225 euro terwijl deze wijn 
op internet staat voor 295 euro! 
Uiteraard kan men ook ‘gewone’, lek-
kere huiswijn drinken. Open dinsdag 
t/m vrijdag van 12.00-15.00 uur, diner 
zeven dagen per week van 17.00-24.00 
uur. Tel 324 17 82 denhaag@lofderzot-
heid.nl

Het team van de Lof

De heer Noorthoek
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Oud in Oud
Sinds augustus 2010 is de internatio-
nale afdeling van De Basisschool HSV 
gehuisvest in het schoolgebouw aan de 
Van Nijenrodestraat . De afgelopen vier 
jaar is de school onder leiding van 
Andrea Robson flink gegroeid van 40 
naar 200 kinderen, met ruim 60 ver-
schillende nationaliteiten, verdeeld 
over twaalf klassen. Hoewel zij nog 
niet eens zo heel lang in het gebouw 
gevestigd waren, zijn ze erg blij dat het 
oude gebouw uit 1931 behouden kon 

blijven. Van binnen en van buiten voel 
je de sfeer van het oude gebouw, maar 
dankzij moderne technieken heeft het 
wel de gemakken van deze tijd. Zo zijn 
de stalen kozijnen met enkel glas ver-
vangen door aluminium kozijnen met 
de herkenbare dunne profielen, maar 
nu met dubbel glas er in. De metsel-
werkgevel is gezandstraald waardoor 
het gebouw er ook van buiten weer 
schoon uitziet. Binnen zijn de vloeren, 
plafonds en toiletten in de oude stijl 
vernieuwd. De herkenbare lange gan-
gen, smalle doorkijkjes de lokalen in en 
het oude traphuis zijn geheel intact ge-

bleven. De kinderen en hun families 
zijn ook actief geweest tijdens de ver-
bouwing. Zij hebben geholpen om geld 
in te zamelen voor de aankleding van 
het speelplein door het organiseren 
van een school disco, zomerfeest en 
vele andere evenementen. 

Oud in Nieuw
Schoolvereniging Wolters en 
Montessorischool Waalsdorp kregen 
van de gemeente alleen subsidie bij 
nieuwbouw omdat renovatie niet ren-
dabel zou zijn. ´Dat is natuurlijk even 
slikken bij het afscheid van het oude 
gebouw uit 1939, maar nieuwbouw 
biedt ook heel veel vrijheid.´, aldus 
Ineke Kouwenberg, die al 38 jaar werk-
zaam is bij de school. In 2011 begon 
Wolters, met veel aandacht voor de 
oude spullen,  met de sloop van het ge-
bouw. Zo zijn alle oude schoolbankjes 
nu in gebruik door Afrikaanse school-
kinderen en heeft de architect, TenW 
architecten en adviseurs uit Den Haag, 
veel oude elementen teruggebracht in 
de school. Op de gevel prijken de oude 

letters, bij de bovenbouw op de tweede 
verdieping zien we het glas-in-lood 
terug en zelfs de uiltjes van de oude 
gevel zijn opgenomen boven de nieuwe 
entrees. Op het schoolplein schitteren 
uiteraard nog steeds de speelobjecten 
‘de praatstoelen’ en ‘het bokje’ van 
kunstenares Carla Rutgers. Door de ho-
rizontale betonbanden en het rode 
metselwerk sluit het nieuwe gebouw 
van Wolters naadloos aan bij de archi-

tectuur van het naastgelegen pand van 
de HSV. Binnenin de school is de 
knusse sfeer van het oude gebouw 
dankzij de gekozen kleuren en materi-
alen zoveel mogelijk teruggebracht. 

Nieuw in Nieuw
Het vrije denken past natuurlijk bij het 
montessori onderwijs en is de direc-
teur Eco van Efferink op het lijf ge-
schreven. Door een slimme opzet van 
geïntegreerde naschoolse opvang in 
eigen beheer kwamen er extra vier-
kante meters beschikbaar voor het 
nieuwe gebouw. Hiermee kon hij onder 

andere een grote aula gerealiseerd 
krijgen. Hij had twee duidelijke voor-
beelden voor  architectenbureau De 
Zwarte Hond: het  Gemeentemuseum 
Den Haag van H.P. Berlage en het ge-
bouw aan de Van Alkemadelaan 700, 
op de hoek met de Waalsdorperweg, 
van Jan Wils. Niet alleen de gele bak-
steen, maar ook het metselverband is 
duidelijk herkenbaar uit die stijl. 
Binnen oogt het gebouw fris en licht. Ik 
betreed het gebouw door de gezellige 
‘woonkeuken’ van de BSO. De gangen 
en lokalen zijn met vier meter hoogte 
allemaal uitzonderlijk hoog voor een 
nieuw gebouw. Op de eerste verdieping 

is een grote gymzaal gesitueerd met 
grote kozijnen naar buiten.  Ook vanuit 
binnen kijk je dwars door de zaal heen. 
Op het speelplein blijkt de gele gevel 
niet alleen bij de schooldirecteur favo-
riet te zijn, ook de spelende kinderen 
maken dankbaar gebruik van de ver-
stopplekken in de verticale nissen in 
de gevel.

Inge Kneppelhout-Reijnen

Foto 1 Haags gemeentearchief
Foto’s 2, 3 en 5 Joost Gieskes
Foto 4 Thea van den Heuvel fotografie
Foto 6 Inge Reijnen

foto 5

foto 3

foto 1

foto 2

foto 4

Wie weet waar?
Scholendriehoek weer volledig
in gebruik door de kinderen
De afgelopen jaren is er druk gebouwd aan de utenbroekestraat, Van Nijenrodestraat 
en Van Diepenburchstraat. Op de bekende ‘scholendriehoek’ werd gerenoveerd, 
gesloopt en gebouwd. De drie scholen, Schoolvereniging Wolters, Haagsche School-
vereeniging en montessorischool Waalsdorp zitten inmiddels weer op hun oude plek 
in hun ‘nieuwe’ lokalen. maar de aanpak én het resultaat was voor alle drie anders. 

foto 6
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Ouderen in de Wijk
ContactClubBenoordenhout 55+
Het laatste kwartaal van het jaar is een 
goede tijd om onze activiteiten weer wat 
meer binnenshuis te zoeken. Er worden 
diverse interessante lezingen gegeven 
en ook de cursus van Marjolijn van Delft 
over De wieg der beschaving belooft 
boeiend te worden. De bestuurscommis-
sie van de CCB is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Wie wil er meedenken 
over het invullen van onze taak: het sti-
muleren en organiseren van sociale en 
recreatieve activiteiten voor ouderen. 
Wilt u meer informatie dan kunt u deze 
vragen aan Rinia de Bruin.

Cursus Kunstgeschiedenis
Donderdag 16 oktober, donderdag 
13 november en donderdag 11 
december
Mevr. dr. Marjolijn van Delft, kunsthis-
torica, geeft een vervolgronde kunstge-

schiedenis: De wieg der beschaving 
Anatolië (Turkije) … bakermat der be-
schaving, waar de klassieke goden en 
godinnen nog rondwaren, waar Apollo 
op sommige plekken zijn lier bespeelt 
en waar de verhalen van Ovidius, 
Homerus en Herodoptus nog actueel 
zijn. Deze KunstRijke ronde brengt ons 
o.a. bij de tempel van Apollo te 
Pergamon, het paard van Troye en bij 
plekken waar deze zo bijzondere ver-
halen speelden. Naast een aantal schat-
ten uit de oudheid bekijken wij ook wat 
daarnaast plaatsvond en waar b.v. de 
apostel Johannes een huisje voor Maria 
bouwde en welke sporen de apostel 
Paulus naliet tijdens zijn reizen.

Tijd en plaats: 10.00 – 12.00 uur in het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5. 
Kosten € 30,- voor drie ochtenden of € 
10,- per keer voor CCB leden en niet-le-
den, incl. koffie/ thee.

Lezingen
Kosten: gratis voor CCB-leden, niet-le-
den € 5,-
Plaats: Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

Donderdag 23 oktober om 14.30 uur 
zal mevrouw Anna Krijgsman een fas-
cinerende lezing houden over het gere-
noveerde Rijksmuseum. Zij zal mooie 
beelden laten zien van het museum tij-
dens de verbouwing, maar ook van de 
vele vernieuwde zalen.

Donderdag 6 november om 14.30 uur 
komt Kolja Meeuwsen, musicoloog. Hij 
zal ons verrassen met een lezing uit de 
muziekwereld.

Donderdag 20 november 14.30 uur 
houdt mevrouw Krijgsman een inlei-
ding over het vernieuwde Mauritshuis.
Mocht u ook graag deelnemen aan de 
maandelijkse activiteiten, wilt u regel-
matig d.m.v. een nieuwsbrief 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 met mij 
opnemen, tel. 328 24 77, liever na 
18.00 uur of rinia.db@zonnet.nl.

Rinia de Bruin

Gezocht vrijwillige ouderenondersteuners
Vindt u het leuk om bij ouderen (65+) 
op bezoek te gaan en hen te ondersteu-
nen bij diverse taken? Dan zijn wij op 
zoek naar u. Welke taken heeft u?

Het ondersteunen bij lichte zorgtaken, 
zoals het samen boodschappen doen, 
praatje maken, begeleiding met naar 
buiten gaan, ondersteuning bij bezoe-
ken arts/ziekenhuis, het bereiden van 
een (brood) maaltijd. Signaleren van 
problemen omtrent de zorg en het wel-
zijn van ouderen. Terugkoppelen van 
de geboden ondersteuning en signalen

Wat verwachten wij van u?
Affiniteit met ouderen, Verantwoor-
delijkheidsgevoel hebben, Enthousiast 
en geduldig zijn, Een luisterend oor 
hebben, Kunnen signaleren, Grenzen 
goed kunnen bewaken.

Wie bieden u als vrijwilliger: 
Ondersteuning door de ouderenconsu-
lent, PEP-pas (vrijwilligerspas met di-
verse voordelen), Onkostenvergoeding 
en een Overeenkomst met de oudere 
waarin afspraken goed vastgelegd 
worden

Wilt u meer informatie of wilt u 
zich aanmelden als vrijwilliger? 
Neem dan contact met VÓÓR Welzijn, 
Denise van der Hulst of Daisy 
Krommenhoek. Ouderenconsulent 
Benoordenhout 250 25 60.

De Hoftrammm
De ContactClub Benoordenhout is op 6 
juli met de Hoftrammm gaan rijden en 
dineren.

Een bijzondere ervaring. We reden in 
een prachtig ingerichte tram, die er 
ook van buiten bijzonder uitziet, rich-
ting Scheveningen langs Haagse be-
zienswaardigheden. Onderweg werden 
wij voorzien van drankjes en heerlijke 
gerechten, alles fraai gepresenteerd en 
bereid door chefkok Piere Wind en zijn 
brigade. Unaniem werd geoordeeld dat 
we een prachtige rit hebben gemaakt. 
Hulde alom!

Jos Bierlaagh

Een impressie van een geslaagde dag. Foto´s Marja van Loopik

Tempel van Trajanus te Pergamon
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In 2014 zIjn reeds 55 wonIngen met 
onze hulp van eIgenaar gewIsseld. 
zIt uw wonIng hIer In 2014 bIj?
start met onze gratIs waardebepalIng!

BurgerVanLeeuwen Garantiemakelaars, Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag, T: 070-3502304, info@bvl.nl, www.bvl.nl

Uw garantiemakelaars,
Ted Luijk en Peter Burger

Het bepalen van de waarde van uw woning is de eerste stap op weg naar een succesvolle verkoop. Wij komen graag bij u langs om de waarde van uw 
woning te bepalen. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend. Met Garantiemakelaars begint uw verkoop goed voorbereid. Uw huis te koop zetten is immers 
meer dan een ‘te koop’ bord plaatsen. Welke vraagprijs is realistisch in deze tijd? Hoe trekken wij zoveel mogelijk kijkers voor uw woning? Hoe zit het 
precies met een koopcontract? Vragen waarover wij u graag meer vertellen. Als makelaars gaan wij doelgericht, enthousiast, maar toch persoonlijk en 
met passie voor u aan de slag. Onze lokale kennis en feeling met de markt staan garant voor een eerlijk, helder en betrouwbaar advies. Alles bij elkaar 
zorgt dit voor resultaat! Uw woning wordt verkocht! Wilt u ook snel resultaat? Bel of mail ons vandaag nog voor een afspraak!

 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

                                     Veiligheid in huis
met het Wel Thuis abonnement

inclusief alarmering € 18,50 per maand

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. 

Kunstzinnige lerares
Kunst speelt een centrale rol in het 
leven van Margreet. Ze specialiseerde 
zich, als studente aan de kunstacade-
mie hier in Den Haag, in de schilder-
kunst. Ook behaalde ze daar de be-
voegdheid om les te geven in de kunst. 
Margreet geeft ondertussen al achten-
twintig jaar tekenles en culturele 
kunstzinnige vorming op het Maerlant 
Lyceum. Haar leerlingen weten vaak 
niet dat hun docente ook kunstenares 
is. Haar bevlogenheid en passie voor de 
kunst wordt hen wel al snel duidelijk. 
Zo ging Margreet elk jaar mee met de 
traditionele Romereis van de boven-
bouw. Dan leidde ze de kinderen door 
het oude Rome, en door andere delen 
van Italië, en vertelde ze de verhalen 
waarop haar romans zijn gebaseerd. 

Schrijfster
In de debuutroman van Hofland, geti-
teld Het genie van Rome en uitgegeven 
in 2003, speelt het leven van de 
Italiaanse kunstschilder Caravaggio 
een centrale rol. Waarom juist hij? Als 
docente kunstzinnige vorming schreef 
Hofland destijds mee aan een lesboek 
waarvoor zij onder meer een paragraaf 
over de kunstschilder Caravaggio 
schreef. Het leven van die man bleek zo 
dramatisch en absurd, dat ze dacht: dit 
moet ontelbare schrijvers hebben geïn-
spireerd! Maar dat bleek niet het geval, 
en dus heeft Hofland zelf dat boek 
maar geschreven. Deze debuutroman 
kwam uit vlak voordat er een tentoon-
stelling werd geopend over Caravaggio 
en Rembrandt in het Amsterdamse 
Rijksmuseum. Vanzelfsprekend lag 
haar boek daar in de museumwinkel. 

Historische romans
In 2006 verscheen haar tweede roman, 

Duizend levens. Daarin spelen de ter-
roristische aanslagen in New York een 
centrale rol. Deze aanslagen hebben 
veel kunstenaars geïnspireerd, maar 
geen enkele kunstenaar heeft ooit een 
verband gelegd tussen de vliegtuigen 
die zich het World Trade Centre in-
boorden en Beatrice Cenci, een vrouw 
die haar vader van het balkon gooide 
en een jaar later zelf werd onthoofd. De 
laatste twee gebeurtenissen speelden 
zich af op 11 september, in het Italië 
van 1598 en 1599. Haar meest recente 
boek, Bernini’s Waanzin (2014), vertelt 
over de moeizame werkrelatie tussen 
Bernini, een beeldhouwer en architect, 
zijn rivaal Borromini en een vrouw: 
Costanza Bonarelli. Omdat alle drie de 
boeken zich in dezelfde periode en 
rond dezelfde plaats afspelen, komt de 
lezer steeds dezelfde mensen tegen. Zo 
leer je hen – Pausen, kardinalen en 
meer kleurrijke karakters – beter en 
beter kennen, en kijk je uit naar het 
volgende boek. 

Inspiratie op locatie
Hofland is geweest op alle plaatsen 
waarover ze schrijft. Dan laat ze de 
sfeer op zich inwerken. Zoiets lukt je 
niet als je alleen met Wikipedia van-
achter de computer wat feitjes op-
zoekt. Italianen horen graag dat er over 
hen en hun land geschreven wordt. 
Steeds als Hofland aangaf een boek aan 
het schrijven te zijn, legde men direct 
de rode loper voor haar uit. Zo kreeg ze 
toegang tot plekken die gewone toeris-
ten nooit te zien krijgen. Hofland is ook 
actief in de Haagse kunstscène. Zo is ze 
redactielid van het Pulchriblad en ac-
tief lid van de Haagse Kunstkring. Ze 
heeft recentelijk haar laatste boek in 
Pulchristudio gepresenteerd. Cora 
Beijersbergen van Henegouwen, een 

vriendin van Margreet en een bekende 
portretschilder uit Den Haag, heeft zich 
voor deze gelegenheid laten inspireren 
door de perikelen van Bernini en 
Borromini. Zo kon men bij de 
Kunstkring op de Haagse Denneweg 
een tijdlang een gigantische geschil-
derde kardinaal aantreffen en een drie-
dimensionale voorstelling van de 
vrouw waar alles om draaide: Costanza. 

Na afloop van onze ontmoeting liet 
Margreet een tekening zien waarop de 
ruziënde kunstenaars Bernini en 
Borromini voor een barokke versie van 
het Haagse Spuiforum staan. Destijds 
in Italië werden geschillen over de 
bouw, tussen opdrachtgevers en archi-
tecten onderling, beslecht met het 
zwaard. Het is maar afwachten hoe wij, 
nuchtere Hagenaars, in 2014 een der-
gelijk geschil uitvechten…

Otto Spijkers

Bewoner in de schijnwerpers
Margreet Hofland 
Mijn ontmoeting met docente, kunstschilder en schrijfster Margreet Hofland vond 
plaats onder een gigantisch olieverfschilderij, dat, met zijn sterke contrast tussen 
licht en donker en zijn personages met gezichten vol theatrale emotie deed denken 
aan de schilderkunst van de Italiaanse barok. Het schilderij bleek echter te zijn 
gemaakt door de gastvrouw. 

Margreet Hofland
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Hoe het wordt… 
Het Internationaal Strafhof (ICC) verrijst
Regelmatig laat ik u zien hoe het vroeger was en hoe onze wijk is ontstaan. maar er 
zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande die onze wijk nu veranderen. Af en toe is het 
dus tijd voor een blik in de toekomst. Hoe het wordt…

Al eerder is er geschreven over de 
nieuwbouw van het Internationaal 
Strafhof op de voormalige locatie van 
de Alexanderkazerne. Vaak had dit te 
maken met de verwachte parkeerpro-
blematiek op het maaiveld of de 
warmte-koudeopslag in de grond. In de 
lucht verschijnen inmiddels echter de 
dynamische gevels van het strafhof 
zelf. Tijd dus om eens een kijkje te gaan 
nemen. 

Het gebouw is ontworpen door het 
Deense architectenbureau schmidt 
hammer lassen architects. Zij staan in-
ternationaal bekend om hun publieke 
gebouwen die de interactie met de om-
geving aangaan en die ontmoetingen 
tussen mensen onderling bevorderen. 
Het bureau is na een architectenselec-
tie in 2010 als winnaar gekozen. 
Courtys werd geselecteerd voor de uit-
voering van het plan. 

Het concept van het ontwerp verwijst 
naar zeven, voor het ICC, belangrijke 
begrippen: Gerechtigheid, Waardigheid, 
Openheid, Geloofwaardigheid, Veiligheid, 
Mondialiteit en Icoon. ‘Aan de slachtof-
fers, hun families en aan de wereld, 
moet het ICC gebouw respect, vertrou-
wen en hoop uitstralen. Dit gebouw 
kan niet anoniem zijn; het moet de 
moed hebben om de waarden en de ge-
loofwaardigheid van het ICC uit te dra-
gen,‘ zegt Bjarne Hammer, mede-op-
richter en creatief directeur van 
schmidt hammer lassen architects. Hij 
vervolgt: ‘Het gebouw is ontworpen als 
een abstracte en informele sculptuur 
in het landschap. Op deze manier 
wordt het een decor voor het ICC om 
hun boodschap van vertrouwen, hoop, 
en vooral, geloof in rechtvaardigheid 
en eerlijkheid uit te stralen.’

Het ontwerp bestaat uit een composi-

tie van zes volumes van verschillende 
omvang en hoogte, die uit het omrin-
gende duinlandschap lijken te verrij-
zen. De hoogste van de zes torens is de 
‘Court Tower’. Tussen de torens komt 
een openbare tuin, dat volgens de ar-
chitecten een ‘open, democratische 
ruimte voor beschouwing en eenheid’ 
wordt. De huisvesting moet, in de eer-
ste plaats, een veilige plek zijn. Een 
plek waar rechters, medewerkers, ad-
vocaten en bezoekers op alle tijden 
veilig en ongehinderd hun werk kun-
nen uitvoeren. ‘Essentieel voor de suc-
cesvolle werking van het strafhof is dat 
getuigen en beschuldigden volledig be-
schermd zijn en ook het gevoel hebben 
dat ze in een veilige omgeving zijn’, legt 
Bjarne Hammer uit. Hij vervolgt: 
‘Veiligheid gaat slechts ten dele over 
fysieke beveiliging, zoals de sterkte 
van de muren of videobewaking. Je vei-
lig voelen in een ruimte gaat ook over 

een ruimte die helderheid uitstraalt en 
waar je je goed kan oriënteren, een 
ruimte die is verbonden met de buiten-
wereld door middel van daglicht en 
groen, met andere woorden een ruimte 
die vrij en genereus aanvoelt.’

‘In ons ontwerpproces was het van 
groot belang dat de veiligheidsmaatre-
gelen, zo veel mogelijk, een integraal 
onderdeel van het ontwerp vormden. 
Een voorbeeld hiervan is het landschap 
rond het gebouw. Dat is zo ontworpen 
dat het een zeer veilige omgeving is, 
zonder dat de verwachte veiligheids-
maatregelen zoals prikkeldraad en 
hoge hekken nodig zijn’, aldus Bjarne 
Hammer.

Op de gevel van de ‘Court Tower’ zal de 
groene tuin van het landschap als een 
verticaal element doorgroeien. Over de 
resterende volumes, de kantoortorens, 
is een raster gedrapeerd dat de mense-
lijke schaal accentueert in contrast met 
de grote volumes. Het eenvoudige ras-

ter van vierkanten wordt dynamisch 
doordat het glas en de stijlen elk afzon-
derlijk onder een hoek geplaatst wor-
den. Dit zorgt ervoor dat het licht op 
een speelse manier steeds anders gere-
flecteerd wordt. Dit laatste is al duide-
lijk zichtbaar.

Jan-Paul Koning, senior architect, voegt 
verder toe: ’Verschillende duurzaam-
heidsmaatregelen zijn doorgevoerd in 
het ontwerp. Afgezien van de warmte-
koudeopslag, die de grootste in zijn 
soort is in Nederland, is er een lange 
lijst van maatregelen die zijn geïnte-
greerd in het gebouw en in het land-
schap, denk hierbij aan: waterbespa-
rende toiletten en kranen, 
automatische daglichtregeling van ar-
maturen voor verlichting in kantoren, 
biologische reiniging van de vijver en 
het gebruik van groene daken. Een an-
dere belangrijke factor is het feit dat de 
gebouwen zijn gelegen op de grens van 
een Natura 2000-gebied en deel uit 
maken van het waterwingebied. 

Daarom is er rekening gehouden met 
de strenge regels voor de toegepaste 
materialen en hun mogelijke uitloging 
tijdens de bouwperiode.’

Helaas duurt het nog minstens een jaar 
tot de bouw eind 2015 helemaal is af-
gerond. Maar het bouwterrein van het 
Internationaal Strafhof wordt regelma-
tig opengesteld voor nieuwsgierige 
omwonenden. Zo kunt u zich inschrij-
ven voor een rondleiding over het 
bouwterrein of kunt u op donderdag-
ochtend langsgaan tijdens het 
koffie-uurtje. 

Meer informatie vindt u op 
www.icc-permanentpremises.org
en www.shl.dk/eng

Inge Kneppelhout-Reijnen

Foto en impressie: schmidt hammer 
lassen architects
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Paul Gabriëlstraat 62 | 2596 VG | Den Haag 
      070-2054697 | www.paluco.nl

 pastry    lunch       coffee

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur

zaterdag 8 - 13 uur
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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 

Sport in de wijk
K.S.V. Oranje Nassau
Het Benoordenhout kent vele sportver-
enigingen. Voetbal, tennis, hockey, cric-
ket en ga zo maar door: al deze sporten 
zijn in de wijk vertegenwoordigd. Wat 
waarschijnlijk bij minder bewoners 
bekend is, is dat de wijk ook een schiet-
sportvereniging herbergt. K.S.V. Oranje 
Nassau (voluit: Koninklijke 
Scherpschutters Vereeniging Oranje 
Nassau) is gelegen op een prachtige lo-
catie in het duingebied aan de Oude 
Waalsdorperweg. De vereniging kent 
120 leden, waaronder Saskia Radersma 
en Michel Finkelnberg: twee absolute 
talenten. Dat de sport enorm veelzijdig 
is, blijkt wel uit een gesprek met deze 
twee scherpschutters. ‘De schietsport 
vereist conditie, concentratie en volle-
dige beheersing van het lichaam.’

Saskia (22) begon zeven jaar geleden 
uit nieuwsgierigheid met de schiet-
sport. Al snel bleek zij een groot talent 
op haar onderdelen: luchtpistool en 
vrij pistool. Inmiddels heeft zij al zes 
Nederlandse kampioenschappen op 
haar naam staan, doet zij mee aan di-
verse nationale en internationale wed-
strijden en competities en is zij hard 
op weg om zich te kwalificeren voor de 
Olympische Spelen. Haar leven staat 
dan ook volledig in het teken van haar 
sport. Saskia staat dagelijks op ‘de 
baan’ en in de sportschool. ‘Bij het 
schieten gebruik je enorm veel spieren. 
De uitdaging is om je lichaam zo rustig 
mogelijk te houden terwijl je schiet. Dit 
vereist rompstabiliteit en sterke benen 
en armen. Daarnaast is het de kunst 
om je hartslag zo laag mogelijk te hou-
den. Ook hiervoor is een goede condi-
tie onontbeerlijk.’

De schietsport is Michel (28) met de 
paplepel ingegoten. Al achttien jaar be-
oefent hij deze sport, net als vele van 
zijn familieleden. Na lucht- en klein ka-
libergeweren schiet hij nu met histori-
sche wapens. Iets dat niet alleen een 
gedegen schiettechniek vergt, maar 
ook kennis van wapens en munitie. Net 
als Saskia schiet Michel op nationaal 
en internationaal niveau, waaronder 

tijdens EK’s en WK’s, waar hij ook vaak 
hoge ogen gooit. ‘Internationale wed-
strijden zijn het mooiste wat er is. Dan 
maak je echt vrienden voor het leven. 
Behalve op de baan. Dan wil iedereen 
natuurlijk de beste prestatie neerzet-
ten.’ Dat de winst niet altijd het belang-
rijkst is, beamen zij beide: het is het zo 
goed mogelijk uitvoeren van de tech-
niek dat de meeste vervulling geeft.

Dat de sport vaak in verband wordt ge-
bracht met criminaliteit stuit beiden 
tegen de borst. ‘Veiligheid staat altijd 
voorop. De schietsport is minder ge-
voelig voor blessures en kent de min-

ste dopinggevallen.’ Daarnaast is het 
een heel sociale sport en is het een 
sport voor alle leeftijden, hoog- en 
laagopgeleid: ‘de vereniging voelt als 
één grote familie. De onderlinge be-
trokkenheid is groot en van clubjesvor-
ming is geen sprake. Niemand voelt 
zich buitengesloten.’ De vereniging, die 
in 1875 is opgericht en in 1955 haar 
huidige locatie heeft betrokken, combi-
neert een focus op het wedstrijdele-
ment met gezelligheid. Nieuwe leden 
zijn altijd welkom, maar moeten wel 
volgens strikte regels eerst ‘gescreend’ 
worden door middel van onder meer 
het verstrekken van een Verklaring 
Omtrent Gedrag. Dit is wederom uit 
het oogpunt van veiligheid.

Michel en Saskia noemen de schiet-
sport een lifestyle, waarbij je onder 
meer leert om gezond met je lichaam 
om te gaan, (nieuwe) situaties te be-
oordelen, je te richten op het hier en 
nu, bestendig te zijn tegen druk in het 
dagelijks leven en mensen in te schat-
ten. Uit alles blijkt dat de sport meer is 
dan alleen een trekkertje overhalen. De 
passie straalt van beide af: ‘schieten is 
heel inspannend en tegelijkertijd pure 
ontspanning. Op de schietbaan valt alle 
stress weg.’ Als dit tot een schot in de 
roos leidt, is dat natuurlijk de ultieme 
bekroning.

Emilie maclaine Pont

Michel Finkelnberg

Saskia Radersma
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Hockeyclub hdm, gevestigd in 
Benoordenhout in Den Haag, gelooft in 
de kracht van een vereniging voor de 
samenleving. De benoeming tot 
Buurthuis van de Toekomst was voor 
hdm enerzijds de bevestiging van de 
maatschappelijke inzet tot dan toe en 
anderzijds een aanmoediging om in de 
daluren, ruimte te gaan maken voor 
andere partijen en mensen uit de 
buurt. Hiertoe is de bouw van een mul-
tifunctioneel, toegankelijk sportcen-
trum met een rolstoelopgang inmid-
dels begonnen. De bouw vordert 
gestaag en verwacht wordt dat het ge-
bouw in november 2014 in gebruik kan 
worden genomen.

Het sportcentrum bestaat uit twee ver-
diepingen. Op de begane grond komt 
een sporthal en op de 1e etage komen 
een fitnesszaal, een wachtruimte, een 
behandelruimte voor fysiotherapie en 
een vergaderruimte. Voor het herstel 
van patiënten is het gunstig in een nor-
male sportaccommodatie te revalide-
ren/trainen. Reden voor Capri, hartre-
validatie Bronovo, om intrek te nemen 
in het Sportcentrum. Doel is uiteinde-
lijk dat mensen die iets aan hun hart 
hebben weer volwaardig deel kunnen 
nemen aan het maatschappelijk ver-

keer en hun leven weer oppakken zoals 
ze gewend waren, zij het dan met een 
gezonde leefstijl.  De deelnemers moe-
ten beschikken over een verwijzing van 
een cardioloog en tijdens de training is 
een gespecialiseerd medisch en para-
medisch team aanwezig om zo een op-
timale veiligheid te garanderen. 
Fysiofit gaat, ook op deze locatie, be-
weeggroepen opzetten voor mensen 
met COPD, Reuma, Diabetes en zwan-
gere vrouwen. hdm kijkt verder nog 
naar samenwerking met andere (zorg) 
partijen in de wijk. Maar ook u als 

buurtbewoner kunt gebruik maken van 
het Buurthuis van de Toekomst met het 
schitterende sportcentrum. Een greep 
uit het aanbod: 
Elke maandagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur is er, al weer voor het 6e sei-
zoen, de mogelijkheid mee te doen met 
Seniorengym. Eerst een kopje koffie, 
dan fitness. Er kan gekozen worden uit 
Nordic Walking/wandelen, Bowls, 
Koersbal, Tafeltennis, en Sjoelen. Wilt 
u informatie? Neem dan contact op met 
Jantien Lolcama-Born, buurtparticipa-
tie@hdmonline.nl

Wist u dat?
Het nieuwe hdm Sportcentrum: 
ook voor u als wijkbewoner

Cultuur  Agenda 
2 nov en verder   ‘Bach op vrijdag’, Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7

4, 5, 6, 7, 8 nov   ‘25 years León & Lightfoot’, Nederlands Dans theater 2, theater aan het Spui

9, 30 nov, 7 en 28 dec  ‘Zondag in Den Haag, een middag met Paul van Vliet’, Koninklijke Schouwburg

11 nov    ‘3D printen op topsector niveau’, museum voor Communicatie, Zeestraat 82

13 tot en met 16 nov   ‘Crossing Border Festival’  Koninklijke Schouwburg, Nationaal toneel   
     Gebouw, Festivaltent La Gayola, Korte Voorhout

Sportcentrum vanaf veld, foto Daan Rijnsberger

Huishuidelijk hulp aangeboden

Mijn huishoudelijk hulp
heeft tijd over om elders te helpen in de huishouding. 

Eventueel referenties op te vragen.
Voor info bel Sandra 06-452 360 03

Wist u dat...

...Claar, Marie-Claire en Maurice het helemaal
niet erg vinden als u hun website over “hun” 

weeshuis in Kenya wilt bekijken:
www.projectlalasalama.com, en zo ?

APCH Church Bazaar

Saturday, 1 November 10:00-16:00
Kerk braderie, kunst en kitsch, International food 
and bakery, secondhand books, clothes, treasures

American Protestant Church of The Hague at 
Willem Royaardsplein - www.apch.nl

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 - tel: 06-486 450 87

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Victoria vanuit huis

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

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

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

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

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 

PIANOLES

voor beginners en gevorderden door ervaren en 
enthousiaste lerares. 

Zowel kinderen als volwassenen zijn van harte 
welkom. Speelplezier staat voorop!
Jan van Nassaustraat  tel: 328 15 80

Scholieren vwo en havo opgelet:

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

Dirk van Munster van Heuven
06-267 021 49

Sophie’s truffels

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

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

www.sophiestruffels.com

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.



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201447- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201446

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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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
Anna Conrad 06 - 120 663 86 ‘87 E D
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
Cathérine Frissen 070 - 326 48 64 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070 - 326 48 64 ’96 E
Charlotte van der Gaag 06 - 532 864 52  
Gilles Gentis 06 - 141 618 59 ’99 E F
Lidewij van Ham 06 - 467 445 56 ’95 
Floor Houtstra 06 - 192 067 29 ‘00 O X
Kyllian ten Kate 06 - 394 461 94 ’96 E

Zsófi Kelemen 06 - 495 323 98 ‘93 E D
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
Valerie Lhoëst 06 - 522 224 81 ‘98 E X
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
Marie Robinski 06 - 495 324 09  E D
Paula Sánchez 06 - 495 324 01  S F 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
Isabel Stolk 06 - 509 113 85 ‘00 
Puck Teleki 06 - 488 138 82 ‘97 E D
Beaudine van der Velden 06 - 524 021 34 ‘99 X
Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 

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 133 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Zwart aan zet speelde 1…. d4 en de partij eindigde uiteindelijk in re-
mise. Had zwart niets beters in deze stelling?

Oplossing probleem 132: 1.Lc7! De zwarte dame is nu geheel ingeslo-
ten en 2. a4 met damewinst is niet te voorkomen

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

Inlichtingen over de schaakclub:
070-3280201, info@scbenoordenhout.nl, www.scbenoordenhout.nl
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Bieding

Leider

Dummy

Wat heb je nodig?
1 struik boerenkool, alleen het blad, 
gewassen en gedroogd
1 rode puntpaprika, ontpit en in 
stukken
20-25 gr geraspte Parmezaanse kaas
1-2 teentjes knoflook in stukjes
100 gr rauwe cashewnoten (één uur 
geweekt en gespoeld in water)
1 ingelegde ontpitte citroen
1 eetlepel sojasaus of tamari
25 gr olie
snufje zout
sesamzaad (gewoon of geroosterd)
klein of groot snufje chili vlokken 
(optioneel)

Bereiding 
Doe de cashewnoten, kaas, peper, knof-
look, olie, sojasaus, de citroen en het 
sesamzaad (chili vlokken als optie) in 
de blender. Maal tot een pasta en haal 
die met een spatel uit de kom. Was je 
handen en stroop je mouwen maar op! 
Doe de boerenkool blaadjes in een 
grote kom. Neem een handje cashew-
pasta en wrijf het tussen je vingers, 
zodat je een beetje een gelijkmatige 
verdeling hebt. Vervolgens ga je met je 

handen de boerenkool in. Flink roeren, 
de blaadjes tussen je handen wrijven 
en omscheppen, zodat de pasta gelijk-
matig verdeeld wordt over de blaadjes. 
Let op dat je niet teveel gebruikt, an-
ders proef je geen boerenkool meer. 
Verdeel de blaadjes over een met bak-
papier beklede bakplaat. Droog 3 tot 4 
uur op 70 graden in de heteluchtoven. 
Na ca. 2 uur even omschudden voor ge-
lijkmatige droging. Controleer of ze 
mooi gedroogd zijn en lekker knappe-

rig. Serveer meteen zou ik zeggen. Zelfs 
als je ze in een afgesloten doos bewaart 
worden ze toch weer iets zachter. Het 
lekkerste is zo uit de oven op tafel. 
Eventueel kan je ze voor het serveren 
nog even een extra droogbeurtje geven 
in de oven, weer op 70 graden. Dan zijn 
ze het meest crispy! 

Recept en foto michiel de Vlieger
www.cometaculinair.nl

Van de Chef
Chips van Boerenkool

Bridge probleem 4
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839 2509 JE  Den Haag
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Dick van der Klei
secretaris@wvbn.nl

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wvbn.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

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

Cultuur
Willemien de Vlieger-moll 
cultuur@wvbn.nl

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Wijkcentrum 
 Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 – 324 05 72

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

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

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

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

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

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

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

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

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 353 58 00
Openingstijden Publiekszaken 
(voorheen Burgerzaken)
Ma-, wo-, do- en vrijdag van 8.00 tot 
14.00 uur. Di- van 12.00 tot 20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD)
070 - 364 66 61

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

Politie 
Bureau Overbosch 
0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Ernst Käuderer 
ernst.kauderer@haaglanden.politie.nl 

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Wonen in een mooie 
omgeving, zorg van 
hoge kwaliteit

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

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

Kennis maken? Graag. U kunt ons bellen 
op 070 - 530 05 08 (cliëntadviseur) 
of 070 - 530 05 30 (bedrijfsbureau). 
U vindt ook uitgebreide informatie 
op www.oldael.nl. 
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 Paul
van  
vliet 
en KlaaS 
van DiJK- 
Piano

KoninKliJKe SCHouWBuRG
vanaf 28 september - 15.30 uur. 0900 - 3456789 (10 cpm) / www.ks.nl

one Man SHoW

Zondag in Den Haag
laatsteseizoenHaaSt u!

WWW.Paulvanvliet.nl

Koop nu 2 kaarten 
voor Zondag in  

Den Haag en krijg 
na afloop van de 
voorstelling* een 

zoete versnapering.
 

* alleen geldig voor de voor- 
stellingen van 26 oktober en  

9 november. Bestel uw kaarten met 
prijstype. ‘Benoordenhout’


