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P A R K

HOOG OOST D U I N
Living in the park, enjoying the city

BINNENKORT S TA RT  D E  V E R KO O P

Cees P.A. Kimmel 

Frisia Makelaars 

070 - 342 01 01 

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl 

Nicole Vrolijk 

Nelisse Makelaarsgroep

070 - 350 14 00 

vrolijk@nelisse.nl

Wilt u op de hoogte blijven?
Meld u nu aan via de website www.parkhoogoostduin.nl 

of neem contact op met één van onderstaande makelaars:

 @ParkHoogOostduin 

 @HoogOostduin

Het duurzame ontwerp van architectenbureau cepezed biedt vanaf 

2016 ruimte aan gelijkvloerse appartementen en aantrekkelijke 

penthouses met een wijds uitzicht. De verkoop hiervan gaat 

binnenkort van start. Bekijk de beschikbare informatie over de 

appartementen, inclusief prijzen en plattegronden, op de website of 

volg ons via Facebook en Twitter. 

www.parkhoogoostduin.nl
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Beste wijkgenoten,

WIJKBLAD
BENOORDENHOUT

Uitgave van de Wijkvereniging 
Verschijnt 6x per  jaar en wordt
huis aan huis in de wijk bezorgd.

Oplage ca. 9.300 ex.

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl
Postbus 96839 2509 JH  Den Haag

•   Wouter Storm, hoofdredacteur
•   Willem Hoekstra
•   Inge Kneppelhout-Reijnen
•   Willemien de Vlieger - Moll
• Annick Smittenaar
• Emilie Maclaine Pont
• Otto Spijkers
• Georgia Regnault

Vormgeving en lay-out 
Creative Company - the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Deadline advertenties en kopij
Wijkblad nr. 3 -   4 mei 2015
Wijkblad nr. 4 -  12 juli 2015
  
Verspreiding nr. 3 - 12 juni 2015

Bezorging 
Reclameverspreidingen Haaglanden BV

Niet ontvangen?
orders@reclamehaaglanden.nl

Advertenties 
Voor tarieven en afmetingen kunt u contact 
opnemen met Mirjam Kroemer info@wvbn.nl
Bij afname van zes advertenties in 1 kalender-
jaar is 1 advertentie gratis. Advertentie-
tarieven zijn excl. pre-press werkzaamheden

Benoordenhoutjes 
€ 30,- voor 30 woorden (ook commercieel)

Abonnement 
6 nummers per kalenderjaar € 20,- 
IBAN NL34 INGB 0003804427  
Voor abonnement mail naar info@wvbn.nl

Copyright Wijkblad Benoordenhout
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Ruimtelijke ordening 5
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Groen 11
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Cultuur                                                     15
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Wijk en Winkel                                       31
In de schijnwerpers  33
Sport in de wijk  35
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Culinair 39
Spellen                                                     40
Babysitters  41
Wijkvereniging 42 

Foto omslag  - Creative Company

Een blad maken zoals dat van de Wijkvereniging met een fraaie vormgeving en veelzijdige 
inhoud gaat niet vanzelf en vergt van iedereen dan ook de nodige voorbereiding en coördi-
natie om alle advertenties, artikelen en foto's op tijd binnen te krijgen.

Wouter Storm, onze nieuwe hoofdredacteur, heeft de nodige ervaring opgedaan in de uit-
geverijwereld en is al sinds enige jaren werkzaam bij de weekkrant Den Haag Centraal. 
Met die achtergrond is hij voldoende gemotiveerd om met enthousiasme aan het wijkblad 
te werken en met zijn contacten nieuwe bronnen aan te boren.

Ons wijkblad blijft het belangrijkste communicatiemiddel met de bijna 2000 leden en 
de ca. 6000 overige adressen in onze wijk. Het bestuur hecht er dan ook groot belang 
aan dat het blad op hoog niveau blijft. Wij wensen Wouter met de voltallige redactie en 
alle betrokkenen dan ook alle succes om deze uitdaging waar te maken!

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter
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Een bedrijf met passie en het bouwhart op de juiste plaats

www.alexandriabv.nl
Tel: 070 - 3387438

Vraag vrijblijvend een off erte aan

Aanbouw
Restauratie 
Onderhoud

Verbouw
Schilderwerk
Renovatie

Overweegt u uw huis te verkOpen Of heeft u verhuisplannen en 
wilt u weten wat de waarde van uw wOning is?

Burger van leeuwen garantiemakelaars 
heeft in de afgelOpen 42 jaar vele wOningen verkOcht  

in het BenOOrdenhOut e.O..

nu gratis waardeBepaling van uw huis

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen 

BurgerVanLeeuwen Garantiemakelaars

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

 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

                                        Tai Chi les 
elke maandag van 11.00-12.00 uur

Abonnees Wel Thuis: 10 lessen voor € 36,–
Aanmelden bij de receptie van Gaspard

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

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

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

BENOORDENHOUT 2015-2DEF.indd   4 06/04/15   22:31



5 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 2015

Ruimtelijke Ordening
Willem Royaardsplein

De eerste ontwikkeling die gaat spelen 
is de vernieuwing van het Willem 
Royaardsplein. Dit plein is onlangs ge-
kocht door WP-Retail, een organisatie 
die ook andere winkelpleinen (her)
ontwikkeld heeft. De plannen die WP-
Retail tot nu toe naar buiten heeft ge-
bracht wijken in essentie niet veel af 
van de plannen die we in het verleden 
voor dit plein hebben gezien, zoals de 
verplaatsing van Albert Heijn naar de 
parkeerplaats naast de Amerikaanse 
Kerk, een parkeergarage en extra ap-
partementen om het geheel te kunnen 
bekostigen. Vorige plannen dateren 
van 2002 en sindsdien is alleen op ini-
tiatief van de gemeente het plein opge-
knapt. De winkels en de behuizing zijn 
echter achtergebleven en het geheel 
maakt een wat verwaarloosde indruk. 
WP-Retail heeft haar conceptplannen 
in kleine kring naar buiten gebracht en 
hoopt op een open bijeenkomst (heeft 
eind maart plaatsgevonden, red.) een 
meer definitief plan te kunnen presen-
teren. Er heeft wel een voorlopige en 
daardoor wat misleidende tekening in 
Den Haag Centraal gestaan. De wijk-
vereniging heeft een bijeenkomst met 
de vertegenwoordigers van de omlig-
gende verenigingen van eigenaars ge-
organiseerd en deze vertegenwoordi-
gers gevraagd wat zij van het WR-plein 
verwachten. Men was het erover eens 
dat er iets met het plein moest gebeu-
ren. Over het hoe en wat verschilden 
de meningen. Men realiseerde zich wel 
dat er met het Internationale Strafhof 
en de uitbreiding van de NATO een 
kleine duizend extra potentiële klanten 
zijn te verwachten. Aan de andere kant 
hecht men sterk aan de kleinschalig-
heid van het plein. Ook het parkeren is 
een probleem. In de deelwijk Duinzigt 
heeft men in tegenstelling tot de rest 
van de wijk, vrij parkeren en dat houdt 
in dat veel forensen van deze vrijheid 
gebruik maken. Een gevolg daarvan is 
een tekort aan parkeerplaatsen over-
dag in de directe nabijheid van het WR-
plein, een klacht van veel winkeliers, 

die hun klanten naar andere winkel-
centra zien vertrekken. Het WR-plein 
valt onder de beheersverordening 
Benoordenhout Noord-Oost. Een zoge-
naamde postzegel bestemmingsplan is 
te zijner tijd nodig om de bestemmin-
gen en de inrichting te wijzigen.

Prinses 
Julianakazerne
Een andere ontwikkeling die voor de 
deur staat, is de verkoop van de 
Julianakazerne, eventueel samen met 
de naastgelegen Seyss-Inquart bunker. 
Waar vroeger 600 militairen werkten 
is het nu een oase van stilte. 
Verschillende gegadigden hebben zich 
al aangediend zoals de stichting 

Wereldzending Maasbach, die zegt een 
hotel voor het wereldwijde zendings-
werk te willen huisvesten dan wel al-
leen een kantoor. Andere gegadigden 
spreken over een hotel met conferen-
tiefunctie. De gemeente zelf heeft een 
studie verricht naar woningen en ap-
partementen. De wijkvereniging heeft 
bij de gemeente per brief gepleit voor 
woningen en appartementen, eventu-
eel met zorg, en voor een museale be-
stemming van de bunker. De rijksge-
bouwendienst hield eind maart een 
informatiebijeenkomst met de buurt 

om na te gaan wat men in de wijk ver-
wacht. Het bestemmingsplan uit 1991 
is geconsolideerd. Aan de hand van de 
uitkomst bij de openbare bijeenkomst 
zal de gemeente een nota van uitgangs-
punten samenstellen. Die nota moet 
door de gemeenteraad formeel vastge-
legd worden en eventuele zienswijze-, 
bezwaar- en beroepsprocedures zijn 
hierop van toepassing.

Nog meer
dynamiek
Dan zien we in de directe toekomst 
nieuwe plannen voor de serviceflat 
Arendsdorp tegemoet. De huidige eige-
naar, Pinnacle B.V., wil het 
Lummusgebouw afgewikkeld hebben 

alvorens met Arendsdorp te beginnen. 
Verder staan er nog steeds andere 
grote kantoorpanden te koop. Denk 
hierbij aan het pand Oostduinlaan 2, 
achter de Zuid-Afrikaanse ambassade 
en de voormalige Octrooiraad achter 
Nirwana aan het Willem Witsenplein. 
Ook zoekt men een bestemming voor 
de Beatrixkazerne en staan er kanto-
ren leeg in het ANWB-gebouw. 
Voorlopig is er voldoende dynamiek in 
de wijk te verwachten.

Willem Hoekstra
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   huur-, bouw- en vastgoedrecht 
   

Neemt u gerust contact op voor een eerste kosteloos en 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 
Riouwstraat 172, 2585 HW Den Haag,  
070-326 328 1, info@brugrecht.nl, www.brugrecht.nl 
 
 
	  

 
mr Annemarie A.S. 
Wiesmeier-van der Brugge 
 

Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

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

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

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

U beschikt onder meer over een 
kitchenette, een ruime badkamer, 
een sfeervol restaurant, een ontmoe-
tingsruimte met bibliotheek, een 
prachtige tuin, een beautysalon en 
een fysiotherapieruimte.

Wordt ook lid van de Wijkvereniging en steun 
daarmee onze aktiviteiten in de wijk!
Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak 
€ 10,00 over op rek.nr. NL34 INGB 000380 4427
tnv. Wijkvereniging Benoordenhout

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
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Initiatief Atlantikwall
Vertegenwoordigers van wijkverenigin-
gen om de Atlantikwall zijn bijeenge-
roepen door Gert-Jan van Rijn, pro-
gramma manager/curator van het 
Museon, om te praten over een uitbrei-
ding van een initiatief van wijkvereni-
ging Duinoord om een wandel/fiets-
route te organiseren om de restanten 
van de Atlantikwall heen. Het Museon 
heeft,  samen met de andere buurtver-
enigingen, dit initiatief opgepakt en 
met een subsidie van de gemeente en 
een ruime bijdrage van Fonds 1818, 
een aanzet gemaakt voor deze route. Er 
is een aantal panelen ontworpen die in-
formatie over speciale punten van dat 
gedeelte van de Atlantikwall voor, tij-

dens en na de oorlog, in het Nederlands 
en in het Engels, aangeven.  Het speci-
fieke gedeelte dat nu bijna gereed is, 
valt samen met de Haagse beek en de 
tankgracht die daar indertijd gegraven 
was. Deze route met een daaraan ge-
wijde website, www.atlantikwallden-
haag.nl,  werd op 9 april geopend.

Men wil nu de route naar twee kanten 
uitbreiden.  Aan de ene kant is dat rich-
ting Kijkduin, aan de andere kant is dat 
in onze richting, ten noorden van de 
Raamweg tot en met Clingendael.  We 
zijn op zoek naar vertegenwoordigers 
van de wijkverenigingen die zich daar-
voor willen inzetten.  Het gaat om het 

verzamelen van documentatie en het 
optekenen van informatie die er nog is 
bij overlevenden van de oorlog en hun 
familieleden, zoals verhalen, foto’s en 
dagboeken uit de oorlogstijd. Met de 
vele bunkers en bunkerresten in onze 
wijk, het huis Clingendael, de Seijss-
Inquardt bunker, de Julianakazerne en 
het feit dat onze wijk in de oorlog deels 
ontruimd is geweest, zijn er aangrij-
pingspunten genoeg om dit initiatief te 
ondersteunen.  Leden die dit initiatief 
actief willen steunen wordt verzocht 
zich met mij (tel 3248332) in verbin-
ding te stellen.

Willem Hoekstra
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Voordat de Duitse bezetter met de aanleg van de 
Atlantikwall begon, lag dit kruispunt direct naast 
het Gemeentemuseum. Ongeveer op de plek waar 
nu het Museon staat, stond de Kerk van de Heilige 
Martelaren van Gorcum, ontworpen door Nicolaas 
Molenaar Sr. (1850-1930). Tussen het museum 
en de kerk liep een brede weg met in het midden 
ervan, door groen omgeven, de Haagse Beek. Dat 
was de Cornelis de Wittlaan, die hier overging in het 
Stadhoudersplein. 
Het terrein aan de stadskant van Gemeentemuseum 
veranderde tijdens de oorlog in een meer dan 
driehonderd meter brede strook niemandsland. 
De Haagse Beek werd als basis gebruikt voor een 
zigzag verlopende tankgracht, die vlak achter 
het Gemeentemuseum eindigde. De bewoners 
werden geëvacueerd. De bebouwing, waaronder de 
Martelaren van Gorcumkerk, ging tegen de vlakte. 
Het huidige Museon is gebouwd op de plek waar 
de tankgracht liep. Vanaf deze plek is de nieuwe 
Martelaren van Gorcumkerk te zien, die een eindje 
verderop naar een ontwerp van Nicolaas Molenaar Jr. 
(1892-1973) werd herbouwd.

The Gemeentemuseum and
the former school building
on the opposite side of 
Stadhouderslaan date from 
before World War II. On the 
side nearer the city centre, the 
stream known as the Haagse 
Beek ran through a strip of 
greenery in the middle of a 
wide street.
During the war, this was part 
of a broad stretch of no man’s 
land. The stream was used as 
the basis for a zigzag anti-
tank ditch, ending immediately 
behind the Gemeentemuseum. 
The Museon stands on the line 
of the anti-tank ditch. 

U staat hier midden 
in een tankgracht
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

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

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

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

Klim in de pen...
Kent u nog historische anekdotes, wilt u ons in-
formeren over recente ontwikkelingen in de wijk  
of hebt u gewoon behoefte om uw pesooonlijke ver-
haal te vertellen, klim dan in de pen (computer) en 
mail de redactie in Word uw belevenissen al dan niet 
met foto’s. Voor alle disciplines hebben we onze eigen 
redactieleden, maar bijzondere kopij is altijd welkom!

wijkblad@wvbn.nl

foto Creative CompanyDe redactie van rechts naar links

Wouter Storm   Hoofdredacteur
Otto Spijkers    Interview
Georgia Regnault   International Corner
Willemien de Vlieger-Moll Cultuur en Boeken
Emilie Maclaine Pont  Sport in de Wijk
Willem Hoekstra   Ruimtelijke ordening
Annick Smittenaar   Wijk en Winkel (niet op de foto)
Inge Kneppelhout-Reijnen Architectuur (niet op de foto)
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Ook bij Paluco...

* 1x in de maand open voor diner

* Take away kof�ie en lunch(pakketten)

* Private dining vanaf 15 personen

* Borrels en recepties op aanvraag

* Catering

Elke dag van 9 - 11 uur kof�ie + gebak €4,95

Paul Gabriëlstraat 62 | 2596 VG | Den Haag 
      070-2054697 | www.paluco.nl

  pastry     lunch        coffee

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.

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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Het groen in Benoordenhout en omge-
ving wordt ingrijpend aangepakt
Dit jaar loopt het groenbeleidsplan 
‘Groen kleurt de Stad’ van de gemeente 
Den Haag ten einde. Voor stadsdeel 
Haagse Hout wordt een wijkvisie op 
wijk- en buurtgroen ontwikkeld. 
Activiteitenprogramma Haagse Kracht 
2015 geeft burgers van het 
Benoordenhout ruimte voor participa-
tie. Onlangs presenteerde de gemeente 
het Meerjarenprogramma Groen 2014-
2018 en de tussenstand van de nota 
Ecologische Verbindingszones 2008-
2018 aan de raadscommissie. 
Landgoed Oosterbeek wordt momen-
teel heringericht. Aan de Oude 
Waalsdorperweg krijgt het NATO-
complex uitbreiding. Bij het nieuwe 
Internationale Strafhof is het land-
schap compleet veranderd. Door ach-
terstallig onderhoud in het wijk- en 
buurtgroen worden veel bomen en 
struiken verwijderd. 

Cursus ‘Bomen in het bos’
De Haagse natuurbeschermingsvereni-
ging AVN geeft in samenwerking met 
de Wijkvereniging Benoordenhout dit 
voorjaar een cursus: ‘Bomen in het 
bos’. De nadruk van de cursus ligt op 
het vergroten van de kennis en de be-
trokkenheid bij (de natuur in) het 
Benoordenhout. Door bewuster naar 
de woonomgeving te kijken en hier met 
elkaar over te discussiëren, zullen de 
deelnemers handvatten aangereikt 
krijgen om mee te denken in de besluit-
vorming van de groene leefomgeving. 

Programma
Tijdens de ALV van de wijkvereniging 
Benoordenhout op woensdag 22 april 
wordt een toelichting gegeven op het 
programma en is er ruimschoots gele-
genheid tot het stellen van vragen. 

De cursus bestaat uit 5 avondlessen 
van 2 uur en een afsluitende ochtend-
excursie. De cursus wordt gegeven op 
donderdag 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 
juni en 2 juli.

Zaterdag 4 juli, van 10.00-12.15 uur 
is er een excursie door de wijk.  Aan-
vang van de avondlessen is om 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur. Locatie: 
Evita Lokaal, van Alkemadelaan 315. 

Donderdag 7, aanvang 20.00 uur
Het ontstaan van het landschap Den 
Haag en omgeving. Wat is natuur en  
wat is de waarde van de natuur.

Donderdag 21 mei, 20.00 uur
Natuur en cultuurhistorie in 
Benoordenhout. 

Donderdag 4 juni, 20.00 uur
Biotopen en de ecologie van park- en 
duinbos en bermen. 

Donderdag 18 juni, 20,00 uur
Ecologische Hoofdstructuur en Infra-
structuur. De gebruikers van de (ecolo-
gische) verbindingen in de wijk. 

Donderdag 2 juli, 20.00 uur
Planologie. Hoe zou je de wijk kunnen 
inrichten.

Kosten
€ 85 inclusief cursusmateriaal. Leden 
en donateurs van AVN en leden van 
Wijkvereniging Benoordenhout krijgen 
€ 10 korting. 

Meer informatie
Marian Langeveld 070406 51 69
06140 400 90
marianlangeveld@gmail.com 

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor deze cursus 
door uw naam, adres, telefoonnummer, 
emailadres naar marianlangeveld@
gmail.com te sturen en het bedrag over 
te maken aan IBAN: NL06INGB 
00007388 58, ten name van AVN Den 
Haag o.v.v. naam en cursus Bomen in 
het Bos.

Meld U snel aan, want het maximum 
aantal deelnemers van de cursus is 24. 

Marian Langeveld

Groen
Cursus ‘Bomen in het bos’
Van regels en wetten in de Leefomgeving van Benoordenhout 
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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

Groenelaantjeg20g|g8072gDDgNunspeetg|gwww.islamnu.nl

Open dagen in de Mobarak Moskee.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oostduinlaang79g|g2596gJJgDengHaagg|gT:g070-3245902g

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u uit
       te nodigen voor haar jaarlijkse bijeenkomst in Nunspeet

U bent welkom vanaf 12:00

Iedereen is welkom !

Zaterdag 9 mei 2015

Zondag 26 april   14:00-16:00
Zondag 31 mei    14:00-16:00

www.islamnu.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) 

 

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.

BENOORDENHOUT 2015-2DEF.indd   12 06/04/15   22:32
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Gastcolumn
Step Blok
Een huiskamer in de open lucht! Zo 
ziet het Willem Royaardsplein er uit op 
een mooie dag. Veel oude, of zelfs zéér 
oude mensen, die op een bankje of op 
een stoel op een terras genieten van 
een kopje koffie, een glaasje wijn of een 
blikje fris. En natuurlijk druk in ge-
sprek met elkaar, want daarvoor kom 
je vooral. En dan nog weer anderen, die 
met boodschappen beladen of achter 
een Albert Heijn karretje de dagelijkse 
buit naar huis brengen.

Maar er komen ook jongeren voor een 
kopje koffie met een krantje of voor de 
dagelijkse boodschappen. Tot onze mi-
nister-president aan toe. En soms fietst 
een onverlaat dwars door dit alles 
heen, maar dat is niet de bedoeling! Hij 
wordt kwaad nagekeken.

Soms hoor je smalend: ‘Place des 
Invalides’, maar dat beschouwen de 
terraszitters als een geuzennaam. 
Dankzij de rollator - wat een uitvin-
ding! - kun je daar toch maar lekker 
naartoe komen en samen buiten zitten!

Er zouden plannen zijn om het plein 
‘aan te gaan pakken’! Een projectont-

wikkelaar heeft het eigendom van de 
winkels verworven en er gaat wat ge-
beuren! Donkere wolken pakken zich 
samen ...! Of tóch niet? Er zijn al eerder 
plannen voor renovaties geweest, maar 
tot nu toe hebben die nooit iets opgele-
verd. Deze keer lijkt het serieus te gaan 
worden. Alles goed en wel ..., van tijd 
tot tijd zal zoiets wel nodig zijn, maar 
onze huiskamer in de open lucht willen 
wij houden...! En de omwonenden hun 
uitzicht....! En het moet geen 
‘Leidsenhage’ worden...! En denk eens 
aan de herrie en het stof tijdens de 
bouw ...!

Momenteel is projectontwikkelaar ‘WP 
Retail Invest cv’ bezig met een oriënta-
tieronde onder belanghebbenden en 
omwonenden. Er is sprake van ver-
schillende overleggroepen en er is - 
hoe kan het anders - ook wat ‘uitge-
lekt’, zodat er in de pers gemeld kon 
worden:   ‘... buurt vreest het ergste’. 
Nou, dat valt gelukkig in de praktijk 
wel weer mee.

Eigenlijk is iedereen het er wel over 
eens dat het gehele complex, zoals het 
er nu al sinds de jaren zeventig ligt, een 

facelift kan gebruiken. Daarmee moet 
een goede toekomst veilig gesteld wor-
den. De recente opknapbeurt van het 
plein zelf door de gemeente is al een 
stap in de goede richting. Binnenkort 
komt het International Criminal Court 
in bedrijf. Dat kan een impuls beteke-
nen voor het plein, de winkels, restau-
rants en bedrijven.

Dat de projectontwikkelaar er, financi-
eel gezien, prettig uit moet komen, 
snapt iedereen ook wel. Maar het zou 
fijn zijn wanneer hún streven naar 
gewin voor de buurt en zijn bewoners  
weer voordelen zou opleveren. Dat 
moet kunnen en het is al een oude ge-
dachte dat zoiets mogelijk is. Het feit 
dat vertegenwoordigers van de pro-
jectontwikkelaar zich thans zo grondig 
aan het oriënteren zijn en daarbij met 
de belanghebbenden in gesprek gaan, 
doet het beste er van hopen. 

Step Blok
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2015 Mesdagjaar
Na een periode van restauratie en ver-
bouwing is het museum er meer dan 
ooit klaar voor om het toenemend aan-
tal bezoekers aan zich te binden met 
nieuwe tentoonstellingszalen en mo-
derne publieksfaciliteiten. Het mu-
seum dat het magische zeepanorama 
uit 1881 herbergt, is daarmee gereed 
voor het vieren van het Mesdagjaar dat 
dit jaar plaatsvindt.

Nieuwe faciliteiten
Na de verbouwing beschikt Panorama 
Mesdag over meer ruimte voor de pre-
sentatie van tijdelijke tentoonstellin-
gen. De vaste collectie wordt in een 
nieuwe indeling gepresenteerd waarbij 
er meer informatie gegeven wordt over 
het werk en leven van Hendrik Willem 
Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag-
van Houten. Naast een gezellig muse-
umcafé en een uitnodigende museum-
winkel, beschikt het museum nu ook 
over nieuwe (multifunctionele) zalen 
waar evenementen plaats kunnen vin-
den, zoals lezingen en ontvangsten.

Nalatenschap
Dit jaar viert Den Haag 100 jaar cultu-
reel nalatenschap van Mesdag. Eind 
19e eeuw heeft Mesdag Den Haag 
(inter)nationaal op de culturele kaart 
gezet. Naast zeeschilder was Mesdag 
ook ondernemer, verzamelaar, organi-
sator, mecenas en een belangrijke in-
spirator voor veel schilders van de 
Haagse School. Sindsdien zijn Mesdag 

en de stad Den Haag onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Met verschillende 
tentoonstellingen, symposia en evene-
menten belichten verschillende Haagse 
musea en culturele instellingen in 
2015 de vele gezichten van dit Haagse 
icoon. Panorama Mesdag, De Mesdag 
Collectie, het RKD, het Louis Couperus 
Museum, het Haags Gemeentearchief 
en Pulchri Studio slaan de handen 
ineen om van het Mesdagjaar een suc-
ces te maken. 
Meer informatie vindt u op 
www.mesdagjaar.nl 

Tentoonstelling:
Mesdags uit de familie
Om het Mesdagjaar goed in te luiden is 
vanaf zondag 29 maart tot en met zon-
dag 4 oktober 2015 de tijdelijke ten-
toonstelling ‘Mesdags uit de familie’ te 
zien. Hierin is, vaak zeer persoonlijk, 
werk verzameld van het echtpaar 
Mesdag-van Houten uit de privécollec-
ties van hun nazaten. Bijzonder en nog 
nooit getoond is het portret dat Mesdag 
heeft geschilderd van zijn vader Klaas 
en het prachtige schilderij dat Sientje 
Mesdag-van Houten maakte van hond 
Nero.

Cultuur
Mesdagjaar

Panorama Mesdag 
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Een blauw wit 
yen-yen vaas.
Opgebracht

€ 11.570,-

Gevraagd: hoogwaardige kunst en antiek
Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw hoogwaardige kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze 
gecerti� ceerde taxateurs.

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Lee Man-Fong 
‘Twee eenden’.

Opgebracht
€ 109.800,-

Een Tibetaanse verguld 
bronzen zittende Tara, 

16e eeuw. 
Opbrengst  € 12.850,-

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  •  Telefoon 070 365 88 57  •  www.venduehuis.com

Voorjaarsveiling: 29, 30 april en 1 mei   •   Kijkdagen: 23 t/m 26 april 2015

VH_adv_benoordenhout_Chris.indd   1 05-03-15   10:44

Van Hoytemastraat 
    E N J O Y  S H O P P I N G

 
www.vanhoytemastraat .com

@vanhoytemastraatwinkelgebied van hoytemastraat

hoy.indd   1 26-03-15   17:17

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201516

BENOORDENHOUT 2015-2DEF.indd   16 06/04/15   22:32



17 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 2015

Filmstad
Wie vertelt ons over Filmstad Wassenaar?

Wat is Filmstad Wassenaar?
In de jaren dertig van de twintigste 
eeuw stichtte Loet C. Barnstijn een bij-
zonder filmstudiocomplex op landgoed 
Oosterbeek: Filmstad Wassenaar.

Het noodlot in de Tweede 
Wereldoorlog!
Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloeg 
het noodlot toe. Het filmstudiocomplex 
werd overgenomen door het Duitse 
Universum-Film AG (UFA), dat er films 
maakte. In laatste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog werd Filmstad Wass-
enaar gebombardeerd, waardoor vrij-
wel alles verwoest werd.

Naar wie en wat zijn we opzoek?
Wij zijn op zoek naar mensen die her-
inneringen hebben aan of een verhaal 
kunnen vertellen over Filmstad 
Wassenaar, Loet C. Barnstijn of over 
het noodlot dat Filmstad Wassenaar 
toen trof. Ook willen we graag namen 
van  spelers, figuranten, technici en an-
dere medewerkers of de kinderen 
daarvan. Ook informatie over de be-
heerders A. Sauter en Fritz Metz, de ei-
genaren van Chateau Bleu en de pilo-
ten die de bombardementen uit-
voerden, is welkom. Wij zoeken docu-
menten als dagboeken, brieven, foto’s, 
films.

Geschiedenis
Wij onderzoeken de geschiedenis van 
Filmstad Wassenaar, de locatie en  Loet 
C. Barnstijn en we willen een docu-
mentaire gaan maken  over de Filmstad 
en mogelijk ook een tentoonstelling en 
een boek.

Laat het ons horen!
Heeft u informatie die voor ons van be-
lang kan zijn, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn met ons contact op te nemen. Wees 
niet bescheiden, alle kleine herinnerin-
gen of verhalen kunnen samen leiden 
tot een mooi geheel.

Landgoed Oosterbeek

Documentairemakers op zoek naar verhalen en anekdotes over 
studiocomplex Filmstad Wassenaar.

Stuur uw reacties op naar het Wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

of
Dr. Willem van der Ham & Robbert Clignett

Speenkruidstraat 13 - 2555 PN Den Haag
070 323 04 37 - filmstad@robbertclignett.com
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Tijd	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Programma	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Locatie
10.00	  	  uur	   	   Of2iciële	  opening	  van	  de	  vrijmarkt	   	   	   Koningspodium

10.00	  -‐	  18.00	  uur	   Achtergrondmuziek	  door	  Funky	  Town	  Disco	  show	   Koningspodium

10.00	  -‐	  15.00	  uur	   DJ	  Thymen:	  Jazzy	  &	  Loungy	  Tunes	   	   	   Lovely	  Lounge	  podium

11.00	  -‐	  15.00	  uur	   Elk	  vol	  uur	  kinderdisco	   	   	   	   Koningspodium

11.00	  -‐	  13.30	  uur	   Straatvoetbal,	  -‐hockey	  en	  basketbal	  toernooi	  	   Breitnerlaan

11.00	  -‐	  11.30	  uur	   Matrozenkoor	  	   	   	   	   	   Lovely	  Lounge	  podium

13.45	  -‐	  14.30	  uur	   Kinder	  Bingo	   	   	   	   	   	   Lovely	  Lounge	  podium

14.40	  -‐	  15.30	  uur	   De	  Grote	  Oranje	  Familiequiz	   	   	   	   Koningspodium

15.00	  -‐	  16.30	  uur	   De	  Swingende	  opa's	   	   	   	   	   Lovely	  Lounge	  podium

15.30	  -‐	  16.00	  uur	   Hoytema	  Hakken	  Race	  	   	   	   	   Van	  Hoytemastraat

15.45	  -‐	  16.00	  uur	   Prijsuitreiking	  sport	  toernooi	  	   	   	   Koningspodium

16.00	  -‐	  18.00	  uur	   Bianculli	  Piano	  Show	   	   	   	   	   Koningspodium
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Samen sterker

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

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

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

heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

En meteen
het overzicht
hebben.

Afvragen
hoe je ervoor

staat
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Openbare Basisschool Benoordenhout 
heeft in het afgelopen jaar een ware 
transformatie doorgemaakt. Naast het 
gloednieuwe schoolgebouw aan de 
Dreibholtzstraat, is ook intern alles 
vernieuwd. Het meest opvallende daar-
bij is de lange termijnvisie en de 
enorme stappen die zijn genomen in de 
verwezenlijking daarvan. Het begint al-
lemaal met een gelukkig kind.
“Bij het maken van een schoolkeuze 
voor mijn kinderen, is mijn belangrijk-
ste voorwaarde altijd geweest dat de 
school bijdraagt aan het geluk van mijn 
kinderen. Ik geloof dat mijn kind het 
beste uit zichzelf kan halen op een 
school waar het gelukkig is.”, zegt 
Kristian Gotsch, een van de ouders die 
zijn kinderen heeft toevertrouwd aan 
Openbare Basisschool Benoordenhout 
in Den Haag.

Een gelukkig kind is een 
gemotiveerd kind
“Als ouders hun kind op een basis-
school plaatsen, hopen ze na acht jaar 
het optimale resultaat te zien bij hun 
kinderen”, zegt Berend Plant, directeur 
van OBS Benoordenhout. “Basisscholen 
doen daar op allerlei manieren hun 
best voor. Wat echter vaak onderschat 
wordt, is de absolute voorwaarde dat 
het kind zich veilig en gelukkig voelt op 
school. Want een gelukkig kind is een 
gemotiveerd kind. En alleen een gemo-
tiveerd kind kan zich optimaal 
ontplooien.”

“Het hoort bij de lange termijnvisie van 
onze school, waar wij heilig in geloven 
en veel in geïnvesteerd hebben. Het is 
aan mij als directeur om de voorwaar-
den te scheppen voor dit geluk. Ik moet 
dit faciliteren door te zorgen dat de 
leerkrachten gemotiveerd zijn, dat zij 
vakbekwaam zijn, er goede lesmateria-
len zijn en dat de lesmethoden passend 
en modern zijn.”

Het maximale uit ieder kind
“De resultaten zijn ernaar. De scores 
van de CITO toetsen bij OBS 

Benoordenhout liggen ver boven het 
landelijk gemiddelde, in sommige groe-
pen is zelfs de absoluut hoogste score 
behaald en het niveau van de uitstroom 
naar het voortgezet onderwijs is ge-
weldig. “We kunnen met recht zeggen 
dat we het maximale uit ieder kind 
halen”, vervolgt Berend Plant.

De school heeft het afgelopen jaar een 
enorme transformatie doorgemaakt. Er 
staat een gloednieuw schoolgebouw, 
dat volledig is ingericht met nieuw mo-
dern meubilair en het heeft een apart 
speel- en gymlokaal voor de kleuters. 
De lokalen zijn voorzien van de mo-
dernste touchscreens en de leerkrach-
ten en kinderen werken met de nieuw-
ste schoolmethodes en lesmaterialen.

Engels voor de kleuters
“Zo krijgt bijvoorbeeld iedere leerling 
bij ons Engelse les”, zegt Berend Plant. 
“Dat doen we door met de kinderen 
liedjes uit de top 40 te zingen. Bij de 
kleuters op een eenvoudige en speelse 
manier en naarmate de kinderen ouder 
worden, wordt dat steeds complexer. 
Naast Engelse les geven we ook muzie-
kles en andere culturele en sportlessen 
als aanvulling op de standaardlessen 
die vereist zijn op basisscholen. We 
bieden dit alles aan op niveau. Iedere 
leerkracht werkt bij OBS Be-
noordenhout op een manier die aan-
sluit bij het ontwikkelingsniveau van 
het kind. Instructie en verwerking 
moeten passend zijn voor alle 
kinderen.” 

Voorbereiden op de informatie-
maatschappij
“Bovendien krijgen de groepen 6, 7 en 
8 de methode ‘studievaardigheden’. In 
de informatiemaatschappij waarin we 
leven, is het belangrijk dat kinderen 
leren om al die informatie overzichte-
lijk te houden voor zichzelf. Hoe lees je 
een grafiek? Hoe vind je wat je zoekt in 
al die bronnen van informatie?”
“In onze plusklassen worden kinderen 
die excelleren extra uitgedaagd. Deze 

kinderen doen dingen die ze normaal 
gesproken in de klas niet doen. 
Daarnaast leren onze leerlingen in de 
hogere groepen om te presenteren. Ze 
kiezen een onderwerp, doen daar ge-
degen onderzoek naar, verwerken de 
informatie in de computer en presente-
ren hun bevindingen voor de klas.”

Sociale element
Berend Plant besluit: “Leerkrachten 
moeten kijken, observeren, praten met 
de leerlingen. Want het sociale element 
is net zo belangrijk als goed onderwijs. 
Het is een grote uitdaging om dit goed 
te doen. En we zien dat zowel ons lera-
renteam als onze leerlingen er enorm 
baat bij hebben. 

Alle bovengenoemde componenten bij 
elkaar draagt bij aan het geluk en de 
motivatie van onze leerlingen. Dit is 
waar het over gaat in het onderwijs en 
waar wij het voor doen.”

Groepen 2 t/m 8
Met de ingebruikname van het nieuwe 
schoolgebouw, zijn er extra plaatsen 
gecreëerd in de groepen 2 tot en met 8. 
Het is daarom voor kinderen in deze 
categorie mogelijk om in te stromen in 
een van deze groepen, bijvoorbeeld bij 
een verhuizing naar Den Haag of als 
om andere redenen een nieuwe basis-
school gezocht wordt.

Interview 
Berend Plant
OBS Benoordenhout: ʻeen gemotiveerd kind presteert beterʼ

Samen sterker

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

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

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

heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

En meteen
het overzicht
hebben.

Afvragen
hoe je ervoor

staat
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Prinses Irenelaan 85  -  2273 DH Voorburg  -  070 - 387 45 28  -  info@trouwborst.nl
www.trouwborst.nl 

• gas
• water
• sanitair
• centrale verwarming
• afvoer en riolering

• renovatie van
 - badkamer
 - toilet
 - keuken
• goot- en dakbeddeking

• klimaat technieken
• spouwmuurisolatie
• technisch beheer
• CV-ketel onderhoud
• 24-uurs hulp

F A B I A N A  F I L I P P I

WOUDT fashion for women
Labels  
      Fabiana Filippi
       Riani
       Nice Connection
       ML Collections
       Rosso 35
       She’s So
       Le Tricot Perugia
       Prêt Pour Partir
       Brax
       Trixi Schober
       And Others

Van Hoytemastraat 105
www.woudtdenhaag.n l

woudt.indd   1 06-03-15   11:19

Florence Thuis
in Haagse Hout
Advies, ondersteuning én zorg

Florence Thuis in Haagse Hout, 070 - 41 31 000, 
E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg

Zwaga & Kalkman
A D V O C A T E N

ALGEMENE ADVIES/ PROCESPRAKTIJK EN MEDIATION

mr. Zwaga tel. 070 3143162  mr. Kalkman 070 3143163
Taco Scheltemastraat 5 - 2597 CP Den Haag

www.zwaga-kalkman-advocaten.nl

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag   gesloten

dinsdag t/m vrijdag   9 - 17 uur
zaterdag   8 - 13 uur

KAPSE�
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

070 312 43 90

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   08/12/14   21:42
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Benoordenhouters in den vreemde 
Gajus Scheltema
U bent geboren in New York. Kunt u 
aangeven wat voor band u heeft met 
uw geboortestad?
Ik ben er inderdaad geboren, maar ook 
alweer vertrokken toen ik drie jaar oud 
was. In 2007 keerde ik terug, als 
Consul-Generaal. Ik heb over de relatie 
tussen Nederland en New York een 
reisgids gemaakt, een soort zoektocht 
naar het erfgoed van “Nieuw 
Nederland.” Het is in eerste instantie 
bedoeld voor Amerikanen. New 
Yorkers weten heus wel dat hun stad 
een migrantenstad is, maar slechts 
weinig mensen weten dat “Brooklyn” 
vernoemd is naar het dorpje Breukelen, 
en “Harlem” naar de stad Haarlem, etc. 
Later hebben we die reisgids ook naar 
het Nederlands vertaald, zodat 
Nederlandse toeristen nu door New 
York rondlopen met mijn gids in de 
hand. 

Om van New York naar New York te 
komen heeft u veel gereisd. U bent uw 
carrière als diplomaat begonnen in 
Dhaka, Bangladesh. Dat was wel een 
heftig begin?
Er was daar net een gigantische hon-
gersnood; overal om mij heen rampza-
lige armoede. Mensen stierven gewoon 
op straat. Nederland kon daar veel 
goede dingen doen, ontwikkelingshulp. 
Ik ging af en toe naar Calcutta, in buur-
land India, om even uit te blazen, ter-
wijl dat toch ook niet de makkelijkste 
stad was. 

En daarna ging u onder meer naar 
Jordanië?
Eigenlijk wilde ik vroeger het liefste 
archeoloog worden. Er was voor mij 
dan ook heel veel te beleven in 
Jordanië. Je hebt daar onder meer me-
galithische monumenten; dat zijn een 
soort hunebedden, die waarschijnlijk 
dienst deden als grafmonument. Er 
was niemand die die rotsblokken nog 
ooit uitvoerig had onderzocht. Dat ging 
ik dus doen, in de weekends. Ik trok 
met mijn auto door de woestijn, en be-
studeerde in mijn eentje in de bran-
dende zon die fascinerende stenen. Ik 
heb daar een boek over geschreven; 

dat was gelijk de eerste diepgravende 
studie die erover bestond.

Hadden die stenen een religieuze bete-
kenis? Ik vraag het ook vanwege de re-
cente ontwikkelingen in de regio, waar 
een soort beeldenstorm aan de gang is.
Helemaal zeker weten we dat niet. Wat 
betreft die beeldenstorm… Wij hebben 
in Nederland natuurlijk ook zoiets 
meegemaakt in de zestiende eeuw. Het 
is barbaars en vreselijk wat daar nu ge-
beurt, vooral in Syrië en Irak. 

U hebt, behalve ambassadeur in di-
verse landen, ook nog andere fasci-
nerende functies gehad. Zo was u 
onder meer de rechterhand van Max 
van der Stoel.
Toen Frans Timmersmans eind jaren 
negentig de politiek in ging, heb ik hem 
vervangen als persoonlijk adviseur van 
Max van der Stoel, die benoemd werd 
tot eerste Hoge Commissaris nationale 
minderheden van de OVSE. Van der 
Stoel was een grote inspiratie, vooral 
vanwege zijn gedecideerdheid. De situ-
atie van veel minderheden in Europa is 
natuurlijk nog steeds problematisch. 
Kijk maar naar de huidige ontwikkelin-
gen in de Oekraïne, op de Krim. 

Over minderheden gesproken: u bent 
nu ambassadeur in Hongarije. Dat 
land is omringd door landen met 
Hongaarse minderheden.
Het is niet zo dat de Hongaren allemaal 
hun land hebben verlaten, maar het 
land heeft hen verlaten. Dat komt 
omdat Hongarije, middels het Verdrag 
van Trianon uit 1920, twee-derde van 
zijn grondgebied verloor, en driekwart 
van zijn inwoners. Deze mensen zijn nu 
inwoner van Roemenië, Slowakije, 
Polen, Tsjechië, etc. Maar eigenlijk zijn 
ze gewoon Hongaar gebleven. Het zal, 
denk ik, nooit zover komen dat, zoals 
op de Krim, Hongarije die verloren 
stukken grond met geweld zal gaan op-
eisen en annexeren.

U bent actief op Twitter. Tussen alle 
tweets over de Hongaarse politiek 
vond ik er ineens eentje over vogel-

spotten: “mus en spreeuw haken af, 
reiger en buizerd rukken op,” schreef 
u. U bekommert zich, vanuit 
Boedapest, om het welzijn van de 
Hollandse mus?
Dat houdt me toch wel bezig inder-
daad. Je kunt niet elk moment van de 
dag aan de wereldpolitiek besteden, en 
vogels kijken is absoluut een hobby 
van mij. 

Tot slot. Wat is uw relatie met Den 
Haag, en meer specifiek met 
Benoordenhout? 
Boedapest ligt twee uur vliegen van 
Benoordenhout, dus ik ben zo thuis. 
Recentelijk was ik nog in Den Haag 
voor de jaarlijkse reünie van diploma-
ten, de zogenaamde ambassadeurscon-
ferentie. Mijn partner woont ook in de 
wijk. Ik zie het toch als een ijkpunt. 
Ooit stond ik op de Waalsdorperweg, 
en ik zei tegen mezelf: “dit is het, het 
midden van de wereld.” Een absurde 
gedachte natuurlijk, maar toch!

Otto Spijkers

Wadi Araba, febr. 2005

BENOORDENHOUT 2015-2DEF.indd   23 06/04/15   22:32



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 201524

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     VCA** 2008/5.1ISO 14001:2004 Reg. No 059

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. 

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

Nu ook parkeerplaatsen 
te huur in onze onder-
grondse parkeergarage.P
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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN
In deze maanden kun je er niet omheen. Het is nu eenmaal honderd 
jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond.  Een oorlog die 
ons Nederland als neutraal land meemaakte , maar waar bijvoorbeeld 
wel vele Belgische vluchtelingen zijn opgevangen (o.a. in Scheveningen 
en in barakken in de Bachmanstraat). Wij zijn ooit in het Franse Verdun 
geweest. Grote indruk maakte het knekelhuis met ervoor een enorm 
veld met witte kruisen. Maar het ergste vonden wij toch wel de tekst op 
een bord: ‘Ici fut Fleury’. Het dorpje was geheel platgewalst om 
loopgraven aan te kunnen leggen. Oorlog maakt veel kapot.

Het Mesdagjaar is goed begonnen. 
Naast de vele tentoonstellingen zijn nu 
twee boeken verschenen. Er zullen er 
meer volgen.

Nieuwe boekhandel Couvée-Benoor-
denhaeghe!
Na ruim 45 jaar werkzaam te zijn ge-
weest in het boekenvak trekt Marcel 
(van Couvée) zich terug als boekhan-
delaar. Conny Kalkhoven van kantoor-
boekhandel Benoordenhaeghe heeft 
het initiatief genomen tot de opzet van 
een nieuwe boekhandel. Deze zal ver-
rijzen uit de natte as van de oude boek-
handel, Van Hoytemastraat 66. Zolang 
de verbouwing duurt, zal Conny een 
bescheiden boekenafdeling inrichten 
in haar kantoorboekhandel, Van 
Hoytemastraat 85. Iedere week wor-
den nieuwe boeken aangeleverd, 
Nederlandse en Engelse literatuur en 
bellettrie. Het plan is meer kastruimte 
beschikbaar te maken voor boeken. 
Rond begin augustus gaat de nieuwe 
Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe 
van start!
 

Stefan Hertmans, 
‘Oorlog en terpen-
tijn’, roman
Vlak voor zijn dood 
in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw 
gaf de grootvader 
van de Belg Stefan 
Hertmans zijn 
kleinzoon een paar 

volgeschreven oude cahiers. Jarenlang 
deed Hertmans erover om de cahiers 
te gaan lezen. Eindelijk was het mo-
ment daar; de woorden bleken te ver-

tellen over grootvaders gruwelijke er-
varingen als frontsoldaat in de Eerste 
Wereldoorlog. Marcheren, dagen 
wachten tot de vijand komt, gewond 
raken, huizen vorderen, echt alles 
komt voorbij. Mooie taal, harde woor-
den, om vaak te herlezen.

ISBN: 9789023 476719, De Bezige Bij, Amsterdam, 

2014, € 19,90

Koen Koch, ‘Een kleine geschiedenis 
van de Grote Oorlog 1914-1918’
Alle bekende feiten van de Eerste 
Wereldoorlog, zoals de moord op de 
Habsburgse aartshertog op 28 juni 
1914, de Slag om de Somme, de onbe-
perkte onderzeebotenoorlog en de 
deelname van de Verenigde Staten aan 
de oorlog, worden op een duidelijke 
manier uitgelegd. De Slag om Verdun 
duurdt maandenlang, forten worden 
ingenomen, dorpen bezet, artillerie-
bombardementen duren maar voort. 
Franse, Engelse, Australische en Duitse 
soldaten vechten met en tegen elkaar.  

ISBN: 9789026 327322, Ambo, Amsterdam, 2010, 

€ 17,50

Floor Kist, ‘Slijpsteentjes voor de 
geest’ en ‘Nog meer slijpsteentjes 
voor de geest’. 
Slijpsteentjes zijn korte zinnen die tot 
nadenken stemmen, een idee kunnen 
geven voor een toespraak of gewoon 
heerlijk zijn om zo te lezen. 
Bijvoorbeeld: ‘De kleuren van Vermeer 
zijn bijna vierhonderd jaar fris geble-
ven. Bij Karel Appel moeten we nog 
maar afwachten’, ook een mooie is 
‘Leven als God in Frankrijk gaat een 
atheïst nooit lukken’.

ISBN 9789087 281114, Leiden University Press, 2011 

en ISBN 9789087 282097, Leiden University Press, 

2014. € 14,95 per stuk.

Maite van Dijk, Mayken Jonkman en 
Renske Suijver (red.), Hendrik Wil-
lem Mesdag – kunstenaar, verzame-
laar, entrepreneur.
Maite van Dijk, John Sillevis, Terry van 
Druten, ‘De aquarel’ De 19de eeuw is 
de bloeiperiode van de Nederlandse 
aquarel. Tentoonstelling in De Mesdag 
Collectie in Den Haag en het Teylers 
Museum in Haarlem. 

ISBN 978 906868 637 9m THOTH Bussum, € 17,90

Willemien de Vlieger-Moll
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Sophie Leembruggen Ineke van Mechelen
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International corner
Bronovo Hospital - 150 years young!
I walked into the halls of Bronovo Hospital for the first time in 1972.  
Never in all the countless visits since then, did I question where the 
name came from. But with Bronovo celebrating its 150th anniversary 
this year,  I spotted the special newspaper that has been published 
about its long and distinguished history and found the answer.

It  all begin with a person named de 
Bronovo - namely, Sister Sara Katharina 
de Bronovo, who was the first 
Managing Deaconess of The Hague 
Deaconesses'  Institute.  Established in 
1865 on the Kazernestraat, it moved in 
1879 to a larger new building on the 
Laan van Meerdervoort.  It wasn't  until  
1929 that the present property on 
Bronovolaan was used for a new buil-
ding. At that time, the hospital was 
given the name Ziekenhuis Bronovo in 
honor of its first Director.  This was re-
placed by another new building - the 
one we know now - in 1999.  But 
Bronovo has never stood still - as any-
one will know who has visited the hos-
pital during the last year.  A new wing 
has been built which will house a to-
tally new Emergency room, an exten-
sion of the specialists' offices and a re-
novation of the 1st floors patient 
rooms.  Everything will  become fully 
operational this Spring. 

Bronovo employs over 1500 people 
and has 120 specialists in service.  It is 
very well-known within the 
Netherlands, as it has a special suite 
reserved for the Royal Family.  Also 
Crown Princess Amalia, daughter of 
the King and Queen, was born here in 
December 2003, as well as Princess 
Eloise, the daughter of Prins 

Constantijn and Princess Laurentien. 
In the past,  two nurses from Bronovo 
travelled to the home of Princess 
Juliana at Palace Soestdijk,  to assist at 
the delivery of the former Queen, 
Princess Beatrix. 

In connection with the celebration of 
the 150th anniversary, some special 
activities have been organized. 

Bronovo Courant
A twelve-page anniversary edition tra-
cing the long and rich history of the 
hospital and its home  The Hague.  
They are available in the hospital main 
hall.

Exhibition 
Toen en Nu - Then and Now 
Showing until July 1.
Main Entrance Hall: Exhibits of several 
hospital objects, photo's of old medical 
apparatus, and books about the history 
of the hospital. 

1st Floor - Route 69: 15 original uniforms 
are on display, depicting the develop-
ment of hospital clothing over the years.

1st Floor - Route 23: All aspects of nur-
sing are put in the limelight with an ex-
hibit which includes many books, ob-
jects, and photo's.

3rd Floor - Hallway - Route 33-34: 
Hospital hygiene and cleaning is the 
theme of this part.

These exhibitions have been organized 
in honor of Bronovo's history, but in all 
the halls of the hospital there are on-
going exhibitions of the works of local 
artists. Look for details on the hospi-
tal's website: www.bronovo.nl

Concert Series
This series of 16 concerts began al-
ready in February.  But it is not too late 
to attend some of the others - every 
Thursday from 15:30 - 16:30 in the re-
ception hall of the hospital.  The last 
concert will be on May 28th. 
Additionally on May 31 from 15:00 - 
16:00, there are concerts being held in 
the Chapel on the 5th floor.  More de-
tails can be found on the website: 
https://www.bronovo.nl/agenda/
concerten

While many visits to a hospital are not 
of a pleasant nature, we urge you to 
visit Bronovo sometime this Spring - if 
only to view the new wing, the exhibi-
tion and/or attend one of the concerts.

Georgia Regnault
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

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

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

       
3587969

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

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

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

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

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

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Eisenhowerl
17 M 

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nl

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

eversdijk

Al meer dan 25 jaar in het Benoordenhout!

Administratiekantoor

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

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

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

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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Louwman Museum Visit

Visit to the ‘Koninklijke Marechaussee’

Upcoming Events

One thing is sure - the Louwman 
Museum is worth many more visits!   
What a collection, what a beautiful 
building and what a unique museum 
restaurant.  If you missed the tour or-
ganized by the Expat Committee, we 
urge you to go on your own.  

Perhaps you should plan at least one 
visit before June 21,  as until that time, 
the newly restored Glazen Koets  - 
(Royal) glass coach - will be on exhibit.  

Georgia Regnault

International Criminal Court Tours
The time is nearing that the gigantic buil-
ding site of the ICC will be finished, as 
well as the remodelling of the intersec-
tion van Alkemadelaan/Waalsdorperweg.  
If you are interested in visiting the ICC 
before they actually move in, we urge you 
to go to the following website to make a 
reservation.  http://www.icc-permanent-
premises.org/guided-tours

King's Day - Hoytemastraat
April 27 - this gezellig family-oriented 
Oranje King's Day will once again be 
organized on the Hoytemastraat.  With 
children selling their wares, lively 
music, and all sorts of games - this uni-
que event is one you won't want to 
miss. 

Open Atelier Route
Mark your calendars and plan to attend 
the Benoordenhout Open Atelier Route 
on Saturday and Sunday, May 30 and 
31.  From 12:00 - 17:00 on both days, 
many local artists open their homes for 
the viewing of their works.  Maps are 
available on the website:  www.wijk-
verenigingbenoordenhout.nl or at the 
Wijkcentrum: Bisschopstraat 5.

The Koninklijke Marechaussee, the 
Royal Netherlands Marechaussee, is 
one of the four Services of the armed 
forces of the Netherlands. It is a gen-
darmerie force performing military po-
lice and civil police duties. The present 
marechaussee is a police organization 
with military status, under the juris-
diction of the Ministry of Defense, but 
mostly working for the Ministry of 
Justice and the Ministry of the Interior 
and Kingdom Relations. They perform 
many duties, such as assistance to 
Police force, guarding the national bor-
ders and guarding the royal palaces 
and the house of the Prime Minister.

The Benoordenhout Expat Committee 
is delighted that they have kindly offe-
red to receive us at their headquarters 
- another Benoordenhout familiar sight 
on the van Alkemadelaan -  and tell us 
about their manifold interesting tasks.

Place
Friday 24 April, 15.00 
Van Alkemadelaan 85.  

Program
15:00: reception with coffee/tea
15:30: talk by Colonel Marty 
Messerschmidt about the organization.
16:30: ‘borrel’

All residents  - expats, repats and lo-
cals -  are welcome.
Please RSVP via email: vanloopik@
casema.nl  before 16 April and bring a 
valid ID with you.

Correction
In the article in the last issue of the wijkblad, the email address of the Expatriate Archive Centre was incorrect. 

It should be welcome@xpatarchive.com  
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Bij Zo Kinderopvang kan dat! Kijk bijvoorbeeld voor 
peuters op www.zokinderopvang.nl/peuteropvang. 

P.S. Vanaf 1 februari 2015 ook voor niet-klanten privé 
pianolessen bij Zo aan de Van Nijenrodestraat. 

Informeer bij e vannijenrode@zokinderopvang.nl  
naar de mogelijkheden.

Uw baby, dreumes of peuter  
één ochtend of middag per 
week naar de kinderopvang? 

Ki
nd

er
op

va
ng

 

 

Stijl  & Traditie 
begrafenissen en crematies 

Echte Aandacht en Zorg 
door J.S. van der Meer 

 

Dag & Nacht bereikbaar  

070 – 70 70 007 
of 06 - 573 44 442 

 

 
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 
crematorium, begraafplaats, theater of elders. 
Werkzaam voor u in de gehele Randstad met 
beschikbare rouwcentra zoals; Sorgvliet, de 
Chapelle Ardente of thuis opbaren en stijlvol 
rouwvervoer naar keuze; o.a. Daimler/Citroën. 
Met jarenlange ervaring in o.a. Benoordenhout 
en omgeving, graag nodig ik u uit voor een 
vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. 

Kosteloos vastleggen van uw uitvaartwensen 
en/of fiscaal aantrekkelijk reserveren voor uw 
uitvaartwensen in een depot zijn mogelijk. 

bericht@stijlentraditie.nl /www.stijlentraditie.nl 
De Eerensplein 31, 2593NB in het Haagse Hout. 

IN OMNIA PARATA 
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Wijk en Winkel
Jaap Rijnbende, 4.000 bruidsjurken verder!
Ervaring heeft Jaap, mag je wel zeggen, 
na zoveel bruidsjurken ontworpen te 
hebben. En dat niet alleen, zegt Jaap in 
zijn winkel op de Breitnerlaan 14, 
maar ook ontwerpt hij alle kleding-
stukken voor de vrouw die  van zich-
zelf een ‘eigen ik’ maakt. Ook zijn prêt-
à-porter lijn is er te koop en ook 
merken die niet op zijn naam staan. Al 
op zijn 15e maakte hij kleding voor zijn 
moeder en zussen. Hij is volledig auto-
didact dus zíjn inspiratie komt niet van 
een leraar, maar van de vrouw die zijn 
zaak binnenkomt. Volgens hem is ie-
dere vrouw uniek en hij wil de vrouw 
niet vérkleden, maar áánkleden, naar 
haar eigen identiteit. Als u eens voor 
de spiegel gaat staan en u ziet  elemen-
ten die u niet aanstaan , ga dan eens 
naar Jaap en laat u zich dan professio-
neel adviseren. U zult verbaasd zijn 
hoe u met een tevreden gevoel zijn 
zaak verlaat. Jaap verkoopt niet om de 
kassa te vullen maar om zijn passie te 
verwezenlijken. Dames van alle rangen 
en standen bezoeken zijn zaak. Hij kijkt 
naar de méns, en niet naar waar u van-

daan komt. Lezingen en workshops 
geeft hij ook: het gaat dan over het 
koopgedrag van de Nederlandse vrouw, 
over de kleur die bij haar past, make-
up, een persoonlijk advies zodat het 
makkelijker wordt wat te kopen. Als u 
wat ouder wordt, dan wordt het mid-
denrif wellicht wat zwaarder en slikt u 
pillen om dit tegen te gaan, maar dan is 
het verstandiger om een goede blouse 

te kopen. Toen Jaap zich vestigde op de 
Breitnerlaan, duurde het twee jaar 
vóór men in de gaten had dat de zaak 
van Jaap een gezellige huiskamer is 
met mooie kleren in elke prijsklasse. 
Kortom, ga eens kijken wat bij u past! 
Openingstijden: dinsdag tot en met za-
terdag van 10.00-18.00 uur. Ook op af-
spraak mogelijk. Tel 070-3264771. 
Kijk eens op www.jaaprijnbende.nl

Stomerij de Kroon 5 jaar
Goede kleding behoeft een goede sto-
merij, zegt eigenaar Mohamed Yassin. 
Dat veel mensen zo denken bewijst het 
feit dat hij zo’n 300 stuks stoomgoed 
per dag verwerkt, niet alleen kleding 
van allerlei materiaal, maar ook gordij-
nen, tapijten (laatste 2 gratis halen/
brengen). Ook de uniformen/ perso-
neelskleding van het van der Valk con-
cern en de NATO doet hij, en dat alles 
in zijn eigen zaak. Het is een multiculti 
stomerij: een Marokkaanse perser (al 
30 jaar werkt hij daar), een Pakistaanse 
perser, een Soedanese assistent en een 
Nederlandse dame. Mijnheer Yassin 
belandde na een heel ander leven 
gehad te hebben in de stomerij op het 
Willem Royaardsplein. Hij heeft peda-
gogiek gestudeerd in Cairo (afge-
maakt) en ook Egyptologie en toe-
risme. Hij werd reisleider en daarna 
werd hij regiomanager van Travelways 
in Sharm-el Sheikh. Toen begon hij 

daar een duikschool. Sharm- el Sheikh 
heeft het mooiste duikgebied van de 
wereld. Daar ontmoette hij zijn 
Nederlandse vrouw in 1998 die tot 
2010 in Egypte verbleef. Toen zijn ze 
naar Utrecht verhuisd. Hij verkocht de 
duikschool en kocht toen deze stome-
rij. De vorige eigenaar van de stomerij 
was ook een Egyptenaar. Hij bezocht 
zijn duikschool en zo leerde hij hem 
kennen. Van de Rode Zee naar de 
Noordzee, en hij heeft er geen spijt van. 
Hij geniet van zijn klanten en met volle 
energie en enthousiasme gaat hij met 
zijn team het volgende lustrum tege-
moet. Stomerij de Kroon, Willem 
Royaardsplein 23. Maandag, woensdag 
en vrijdag vóór 10 uur kleding ge-
bracht, zelfde dag op te halen. 
Openingstijden van maandag tot en 
met vrijdag van 9-6 uur en zaterdag 
van 9-5 uur. Tel. 070-3249523.
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

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

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

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

Alles hand gestreken.

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

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

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

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N
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Kun je kort iets vertellen over je leven 
in Iran?
In Iran groeide ik op in de tijd dat de 
sjah nog aan de macht was. Na de isla-
mitische revolutie van 1979 veran-
derde alles. Ik zag dat anders denkende 
mensen werden onderdrukt. En omdat 
ik mijn mening hierover uitte, kwam ik 
al snel in de politiek terecht. Ik werd 
een bekend gezicht in de provincie, en 
later op landelijk niveau. Het was des-
tijds heel gevaarlijk om politiek actief 
te zijn. De oudste broer van mijn toen-
malige man zat in het bestuur van een 
politieke partij. Hij werd gearresteerd 
en dezelfde dag nog geëxecuteerd. De 
nieuwslezer op de nationale televisie 
noemde de namen van alle mensen die 
als vijand van het regime beschouwd 
moesten worden. Een soort angst 
zaaien was dat. 

En toen ben je gevlucht? 
Ik ben eerst, samen met mijn man en 
ons enige kind van toen drie jaar oud, 
gevlucht naar Pakistan. In Pakistan 
hebben we ons bij de Verenigde Naties 
gemeld. Daar hebben we gelijk de 
vluchtelingenstatus gekregen. Pakistan 
was geen veilig land voor ons. De VN 
raadde ons aan zo snel mogelijk naar 
Europa te verhuizen. Toen zijn we – 
een groep van zestig Iraanse vluchte-
lingen – met een groepspaspoort naar 
Nederland gekomen. 

Waarom Nederland? 
Voordat we vluchtten, had mijn oudste 
broer in de gevangenis gezeten in Iran, 
als politiek gevangene. Hij werd voor-
waardelijk vrijgelaten, en toen is hij ge-
lijk, met hulp van een mensensmokke-
laar, gevlucht naar Turkije. Daar heeft 
hij zich bij de VN gemeld, en die heb-
ben hem naar Nederland gestuurd. Dus 
toen ik van de VN mocht kiezen uit een 
aantal Europese landen, koos ik dus 
voor Nederland. Ik herinnerde me het 
advies van mijn moeder: “waar in de 
wereld jullie ook terecht mogen komen, 
proberen jij en je broer in elk geval bij 
elkaar te blijven.” Ik kwam naar 
Nederland als uitgenodigd politiek 
vluchteling. We kregen een economi-

sche basis, een huurwoning, mogelijk-
heden om de taal te leren, cursussen te 
volgen, in te burgeren. Wij kregen ook 
allemaal een contactpersoon, een soort 
buddy. Ik heb mijn broer in Nederland 
teruggevonden. We zien elkaar niet 
elke dag, maar het gevoel dat je iemand 
in de buurt hebt om op terug te vallen, 
dat is een fijn gevoel. 

Je moest hier in Nederland een nieuw 
leven opbouwen. Daar ben je goed in 
geslaagd, weten we nu. Maar hoe was 
het in het begin, toen alles nog onze-
ker was?
Ik kwam in november 1987 naar 
Nederland. Ik had een heel dubbel ge-
voel. De Nederlandse veiligheid en vrij-
heid waren heerlijk. Toch wilde ik ei-
genlijk niet mijn koffers uitpakken. Ik 
had de hoop dat de situatie in Iran snel 
zou veranderen, en dat we weldra 
terug zouden kunnen keren. Maar de 
jaren verstreken, en de situatie in Iran 
veranderde niet. Dus ik moest defini-
tief voor Nederland kiezen, en hier iets 
beginnen op te bouwen. 

En toen ben je gaan studeren?
Ik had destijds twee opgroeiende kin-
deren. Ik was gescheiden, en zat een 
tijdje in de bijstand. Toen ben ik in 
deeltijd, in de avonduren, een hbo-op-
leiding gaan doen. Ik had geen recht op 
studiefinanciering. Ik wist even niet 
hoe het verder moest, en vroeg een ge-
sprek aan met de decaan van de 

Universiteit Groningen. Hij hoorde 
mijn verhaal aan, en zei toen: “er zijn 
genoeg fondsen in Nederland die kun-
nen helpen je studie te financieren.” Ik 
kreeg een lijstje in handen gedrukt, en 
al die fondsen schreef ik mijn levens-
verhaal. Na mijn afstuderen heb ik het 
fonds dat mijn studie bekostigde een 
briefje geschreven om ze te bedanken, 
en te zeggen dat alles gelukt was. 

Ook in Nederland ben je weer politiek 
actief geworden? 
Ik zag om me heen dat ook in 
Nederland mensenrechten worden ge-
schonden. Vrouwen en niet Ne-
derlanders worden gediscrimineerd. 
Vrouwen hebben altijd een dubbele 
verantwoordelijkheid: zorg voor de 
kinderen en een baan buiten de deur. 
Dus hebben ze minder ruimte zich te 
ontwikkelen. Ik ben lid geworden van 
D66. Het is een partij die heel veel aan-
dacht besteedt aan onderwijs, per-
soonlijke groei, geloof in jezelf en je 
eigen kracht. Ik heb in Iran grote on-
rechtvaardigheid meegemaakt; ik weet 
dus dat je moet vechten voor je rech-
ten. Ik ben inmiddels voorzitter van 
Amnesty International Den Haag. Dat 
doe ik naast mijn fulltime baan in 
Amsterdam als portefeuillehouder van 
schuldhulpverlening voor de uitke-
ringsgerechtigden in Amsterdam 
Nieuw West.

Otto Spijkers

Azar Moshaver

Bewoner in de schijnwerpers
Azar Moshaver
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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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Sport in de wijk
Golf Duinzicht
Stichting Golf Duinzicht; die naam 
geeft al iets prijs van haar locatie. 
Naast de duinen, maar ook grenzend 
aan landgoed Clingendael, is in de kop 
van het Benoordenhout de negen-holes 
baan van Stichting Golf Duinzicht gesi-
tueerd. ‘Het unieke van deze golfclub? 
Dat is de combinatie van een mooie 
baan met sportiviteit, gezelligheid en 
zelfredzaamheid.’

De geschiedenis van Stichting Golf 
Duinzicht (‘Golf Duinzicht‘) voert terug 
naar het jaar 1982. Vanuit de gemeente 
Den Haag  werd toen aangestuurd op 
een betere benutting van de Haagse 
sportvelden. Dit leidde in 1984 tot de 
oprichting van Golf Duinzicht door 
hockeyclub HDM. Nu, ruim dertig jaar 
later, is Golf Duinzicht een bloeiende, 
onafhankelijke ‘club’ met actieve leden 
(of – correcter – deelnemers) en een 
baan waar menig andere club jaloers 
op zal zijn.

Geografisch en juridisch gezien lijkt de 
positie van Golf Duinzicht een ingewik-
kelde. De grond waarvan gebruik wordt 
gemaakt, is gelegen op het gebied van 
twee verschillende gemeenten: Den 
Haag en Wassenaar. Een deel van de 
grond is eigendom, andere delen huurt 
Golf Duinzicht van drie verschillende 
verhuurders. Toch wekt de club niet de 
indruk een versnipperd geheel te vor-
men. Integendeel. De ‘leden’, ongeveer 
530, zijn actief in de talrijke commis-
sies die de vereniging kent. Van de 
baancommissie (die onder andere de 
greenkeeper aanstuurt), de clubcom-
missie en de wedstrijdcommissie tot de 
redactiecommissie (van het clubblad 
‘De Duinpieper’) en de GEO-commissie. 
Deze  zorgt ervoor dat Golf Duinzicht 
het zogenaamde  ‘GEO-certificaat’ be-
houdt. Dit certificaat komt toe aan 
clubs die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan en daar ook naar 
handelen. Te denken valt aan het ver-
mijden van het gebruik van kunstmest 
en insecticiden en het beperken van het 
water- en energieverbruik. Golf Duin-
zicht was de eerste kleine golfbaan die 
dit certificaat heeft gekregen.

Twee ‘Duinzichters’ met een zeer 
sterke verenigingsband zijn Peter le 
Noble en René den Hertog. Zelf ver-
dienstelijke golfspelers, zijn zij nu al 
negen respectievelijk acht jaar be-
stuurslid van Golf Duinzicht. Zij be-
amen dat op Golf Duinzicht een spor-
tieve sfeer heerst, waar  regelmatig 
onderlinge wedstrijden plaatsvinden 
(100 per jaar). Een aantal competitie-
teams op landelijk topniveau mee-
draait en gezelligheid hoog in het vaan-
del heeft staan. Regelmatig wordt het 
eerste team van Golf Duinzicht lands-
kampioen. De ‘leden’ zijn gemiddeld 68 
jaar, dus relatief ‘oud’. Voor bewoners 
van de omliggende appartementen is 
het een fantastische achtertuin, waar 
elke dag gespeeld kan worden gedu-
rende het gehele jaar. Maar ook spelers 
van buiten de buurt weten de vereni-
ging te vinden. Het tekent de aantrek-
kelijkheid van de baan en de binding 
die de ‘leden’ met de vereniging voe-
len. De lange wachtlijst is inmiddels 
gedecimeerd. Dit biedt ruimte voor 
nieuwe, zowel ervaren als onervaren, 
spelers.

Eén van de hoogtepunten van Golf 
Duinzicht is de jaarlijks georgani-
seerde ‘Invitational’, meestal eind au-

gustus. Tijdens dit evenement komen 
professionals uit het hele land – én het 
buitenland – een toernooi spelen. Niet 
alleen de spelers zelf ervaren dit als 
een belevenis, maar ook de honderden 
toeschouwers genieten van de sfeer 
die er dan op en rond de vereniging 
hangt. Het is een traditie die Golf 
Duinzicht dan ook graag in ere houdt.

Ook gedurende de rest van het jaar valt 
op Golf Duinzicht, buiten het ‘vrij spelen’ 
om, geregeld iets te beleven. Zo wordt er 
in de winter om de twee weken ge-
bridged. Op dinsdagmiddag krijgt een 
groep middelbare scholieren de kans 
om de beginselen van golf onder de knie 
te krijgen. Veel ‘leden’ nemen les. En 
naast de al genoemde interne wedstrij-
den is Golf Duinzicht van plan een ‘Open 
Benoordenhout kampioenschap’ te or-
ganiseren in september van dit jaar dat 
toegankelijk is voor iedere inwoner van 
het Benoordenhout met ten minste een 
GVB (golfvaardigheidsbewijs). Kortom: 
Golf Duinzicht bruist! En dat Golf Duin-
zicht daarnaast zeer bewust het duinge-
bied waarop de baan gelegen is in stand 
wil houden en zelfs verbeteren, zal 
menig Benoordenhouter bekoren.

Emilie Maclaine Pont
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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
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Verder in de wijk…
Open Atelierdagen Benoordenhout
Zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015, van 12.00 tot 17.00 uur

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei bent 
u, tussen 12.00 en 17.00 uur, welkom 
bij 40 kunstenaars die allen wonen of 
werken in het Benoordenhout. Het is 
een bont gezelschap van professionals 
en amateurs, die vele facetten van 
kunstuitingen tonen zoals tekenen, 
schilderen, beeldhouwen, dichten, fo-
tograferen, musiceren, edelsmeden, sa-
mengesteld met gemengde technieken 
en materialen. De wandel-fietstocht 
langs de diverse locaties kan gestart 
worden bij een van de deelnemers 
langs de route of vanuit het wijkge-

bouw aan de Bisschopstraat 5. Folders 
van  de Open Atelierdagen met route-
kaart zult u in de maand mei kunnen 
vinden bij de exposanten, in uw brie-
venbus, in diverse winkels, in het 
Benoordenhuis  en op de website van 
de wijkvereniging. (www.wvbn.nl)

Bezoekers kunnen met de kunstenaars 
in gesprek gaan over hun inspiratie-
bronnen en de technieken en kunnen 
een toelichting krijgen op het getoonde 
werk. Een aantal kunstenaars bieden de 
tentoongestelde werken te koop aan.

Bovendien kunt u, tegen een kleine 
vergoeding, tijdens deze expositieda-
gen in het Benoordenhuis van heerlijke 
kleine hapjes genieten, verzorgd door 
Michiel de Vlieger van Cometa Culinair. 

Zondag 31 mei zullen, in de middag, 
‘De Vrijdagavond Blazers’ oorstrelend 
voor u spelen.

Kort samengevat bieden de open ate-
lierdagen in het Benoordenhout op 30 
en 31 mei u de gelegenheid te genieten 
van het werk van de vele kunstenaars.
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Rekentoets training

In 8 lessen van 1,5 uur bereiden we je voor op de CITO 
rekentoets 2F of 3F. Begeleiding door een rekenspecialist.

Locatie: Jan van Nassaustraat 93.
www.rekenen4you.nl

Van hier naar daar
Begeleiden van verhuizingen, personal organizing,

ordenen van administraties en het verkoopklaar maken van 
uw huis voor een succesvolle verkoop.

Annelene Graswinckel (06-46615100) en
Fabienne Kasteel (06-24095386)

www.vanhiernaardaar.nl

Catamaranzeilen

Zeilkampen en weekendcursussen voor jongeren. 
Privé lessen en groepsuitjes voor volwassenen.

Catamaranzeilen op zee is een ervaring om nooit meer te 
vergeten! Locatie: strand Wassenaarseslag

www.catamaranschool.nl

House of Company

Gezelschap dienstverlening voor uitstapjes of een goed gesprek.
Wegens grote vraag zoeken wij energieke gezelschapsdames- en 

heren. ZZP’ers, in bezit van auto.
www.houseofcompany.nl | 06 – 53974391

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Marlies Cossée Pianolessen

Individuele pianoles voor beginners en gevorderden, zowel voor 
kinderen als volwassenen. Tevens groepslessen voorbereidend in-

strumentaal onderwijs voor kinderen van 6-8 jaar.
Locatie: Breitnerlaan 61

Info: info@mcossee.nl,  of tel. 0651044715

Schilderlessen

Olieverf, acrylverf of aquarelleren. Nieuw: workshops decora-
tief schilderen van meubels en accessoires.  Al  ruim 10 jaar! 

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

Ook groepsuitjes

Pedicure Praktijk Oostduin
Voor pedicurebehandeling en reflexzonetherapie op afspraak

Ook voor diabetes, en ooievaarspasbonnen
Marja Balk 070-3467778 of 06-14527272

Hetty Verkade 0174-212465 of 06-24789568
Praktijkadres:  Verzorgingshuis Oostduin Goetlijfstraat 5

Balanstraining voor ex-IC-patiënten 
mei/juni

Ervaart u nog dagelijks de impact van een Intensive care-opname?
Mindfulness, lotgenotencontact en informatie bieden u meer balans 

in lijf en leven. 06-41271004 (Idelette Nutma) 
www.sepsis-en-daarna.nl.  

De Klokkerij

Reparatie en Restauratie van
Klokken en Uurwerken. 30 jaar ervaring

Thuisinspectie, Halen/ Brengen,Korte Levertijden
W.Kloppenburg, Wass.weg 168, 2596 EB den Haag 

Tel. 0616556230,  E-mail. wieklop@casema.nl

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Hulp en advies bij verbouwing
Ziet u tegen een verbouwing op???

Irene Ruysch organiseert, coördineert en
begeleidt uw verbouwing.

Voor een oriënterend gesprek (vrijblijvend)
belt u naar 06 2180 4928

Mijn naam  is Desiree

Ik ben een ervaren huishoudelijke hulp met,natuurlijk, goede 
referenties en heb nog enige uren vrij.

U kunt mij bereiken op mijn mobiele nummer
06 19 15 29 50.

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.
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Culinair
Gamba´s a la 
plancha

Ben je een goeie gastvrouw?
Heb je wat tijd over en ga je graag met mensen om, dan ben je van harte welkom
als gastvrouw in het Benoordenhuis aan de Bisschopsstraat 5. Kom eens langs 
of bel voor meer informatie doordeweeks - 070 324 05 72 of 06 207 582 42 

Wat heb je nodig?
1 kilo gamba’s
Knoflooktenen
Olijfolie
Zout en peper
Peterselie
Citroenen

De gamba’s kan je hier het beste uit de 
diepvries kopen, die zijn supervers in-
gevroren en de versheid is zoals altijd 
van groot belang. Ontdooi ze langzaam 
in de ijskast en droog ze daarna goed af.

Meng in een paar flinke eetlepels olijf-
olie drie (of meer) uitgeperste knof-
looktenen, zout, peper en een paar le-
pels gehakte peterselie. Meng de 
garnalen met de olie en zet een dag 
weg in de ijskast.

Voor de bereiding volstaat het om een 
grote koekenpan op het vuur te zetten. 
Bak hierin om en om de garnalen in 
hun marinade. Een paar minuutjes aan 
ieder kant is voldoende dat ze een 
mooie kleur krijgen en gaar zijn.

Serveer de gamba’s met partjes citroen 
om mee te besprenkelen een lekkere 
groene salade en stokbrood of gebak-
ken aardappelen. Een goede alioli erbij 
maakt het natuurlijk helemaal af.

Culinair
Gamba's a la plancha
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Schaakprobleem 136 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-+( 
7+p+-+p+-' 
6p+q+-zP-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3zP-+-+RwQ-# 
2-zPP+-+K+" 
1+-+r+-+-! 
xabcdefghy 

 
Wit staat een pion voor, maar belangrijker is de stand van de zwarte koning. Wit aan zet 
profiteert snel. 
 
Oplossing probleem 135: 1.Txe4! fxe4 2.Lxe5 Txe5 3.Tf8+ Te8 4.De7! en 
wint.(Nakamura-Dambacher, EU-cup 2014) 
 

Wit staat een pion voor, maar belangrijker is de stand van de zwarte 
koning. Wit aan zet profiteert snel.

Oplossing probleem 135: 1.Txe4! fxe4 2.Lxe5 Txe5 3.Tf8+ Te8 4.De7! 
en wint.(Nakamura-Dambacher, EU-cup 2014)

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

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

Bridge probleem 6

Spellen
Schaakprobleem 136                                      Schaakclub Benoordenhout

Als oost speelt u 4«, u moet dus 10 slagen maken

a) Hoeveel verliesslgen telt u?

b) Wat is uw speelplan bij ª of ¨ uitkomst?

c) Welk tegenspel is niet prettig?

Aantwoorden Bridge Quiz:

a) U telt verliesslagen, 1 verliesslag in elke kleur.

b) Eerst een ª verliezer vertroeven en dan pas troef 
trekken.

c) « Aas en « na of © Aas en vervolgens « Aas en « na.

W

« ª © ¨

V H T B
5 3 7 5
  6 4
  5 3
  4

O

« ª © ¨

H A H A
B 5 V 3
T 4  
9   
8
7

N
OW

Z
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Naam Telefoonnummer  

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
Victoria Blij 06 - 396 708 01 ’99 E
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
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 06 - 482 769 66 ’94 E
Anne-Roos Frissen 06 - 280 934 11 ’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 
Thomas van Ham 06 - 102 229 86 ’96 E D 
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

Bibi Ploem 06 - 112 607 46 ‘99 E D

Martijn Ploem 06 - 199 554 61 ‘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

Anouk Verhaegh 06 - 516 886 80 ‘00 E O

Julia Waldman 06 - 836 049 43 ‘98 E F D

Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 

Verklaring tekens

E - ook Engelstalig - English spoken  

F - ook Franstalig   - parle Français  

D - ook Duitstalig   - spricht Deutsch  

S - ook Spaanstalig - Espagnol

X - in het weekend     O - overdag
        
Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemaild 
naar Mirjam Kroemer  - info@wvbn.nl

De redactie kan echter geen verantwoordelijkheid 
nemen voor vermelding in dit wijkblad

Babysitters

Het is belangrijk dat er onderling vooraf duidelijke afspraken  worden gemaakt over de tarieven, 
de tijd van thuiskomst en het al dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten
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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

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

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Adviseur Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wvbn.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

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

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

Bridge Club Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens 
070-324 86 07
Aanmelden: redubeth@gmail.com
website: nbbclubsites.nl/club/3021

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

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

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

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 353 58 00
Openingstijden Publiekszaken 
(voorheen Burgerzaken)
Dagelijks van 09.00 tot 11.00 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 Peter Hoogeveen 
peter.hoogeveen@politie.nl 

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst ´s-Gra-
venhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Lezersactie bij Kader Attou  7,50 korting op eersterangs kaarten 
o.v.v. Benoordenhout 

070 88 00 333 
www.ldt.nl

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

Kader Attou / Cie Accrorap
The Roots

vrijdag 24 en zaterdag 25 april, 20.15 uur

Lucent Danstheater

Holland Baroque Society 
Brandenburgse concerten 

zaterdag 25 april, 20.15 uur 

Dr Anton Philipszaal

Internationaal Danstheater
Crazy Blues

Dinsdag 28 april, 20.15 uur

Lucent Danstheater

Op de Weis, co�ee, tea & more is een nieuwe ko�e en thee speciaalzaak in het Benoordenhout. U kunt bij Op de 
Weis, terecht voor vers gebrande ko�ebonen van kleine lokale branderijen (indien gewenst malen we de bonen 
voor u) en vele soorten losse en verpakte thee. Verder kunt u prachtige accessoires kopen van diverse merken en 
prijsklassen. Tevens hebben wij heerlijke koekjes (ook glutenvrij) en een ruime keuze aan prachtige chocolades.

● Vers gebrande ko�ebonen van Bocca, Boon & Gira�e en cups voor Nespresso
● Losse thee van Treasure Tea en verpakte thee van o.a. Mr Jones en Sonnentor
● Chocolade, o.a. van Dol�n en Chocolatemakers
● Espressomachines en waterkokers van o.a. Bugatti en Solis
● Onderhoudsmiddelen voor ko�e, espresso apparatuur (o.a. voor Jura en Siemens)
● Ko�e en theeservies, o.a. van Bialetti, Blomus, Bredemeijer en Studio Koekepeer

Naast de producten uit de winkel kunt u bij ons ook plaats nemen en genieten van heerlijke ko�e, thee of een vers sapje al 
dan niet vergezeld van heerlijk gebak of een rijkelijk belegd broodje. De kinderen kunnen ondertussen spelen in de speelhoek. 
Ons brood is a�omstig van het Vlaamsch Broodhuys en al ons drinkwater wordt gezuiverd. Tevens bezorgen en a�alen.

Graag tot ziens bij Op de Weis, co�ee, tea & more
Weissenbruchstraat 39, 2596 GB  Den Haag,  070-7520832

www.opdeweis.nl  ●  facebook.com/opdeweis  ●  info@opdeweis.nl

Op de Weis, co�ee, tea & more

adv op de weis.indd   1 03-03-15   16:16
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Drie 
zusters

27 mei t/m 5 juni 2015
exclusief in Den Haag

Koninklijke Schouwburg

ks.nl/driezusters

met
Anniek Pheifer
Sallie Harmsen  
Ariane Schluter

ADV_NT_drieZusters_185x251.indd   1 02-03-15   13:52
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