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P A R K

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

UITZONDERLIJK WONEN IN HET HAAGSE BENOORDENHOUT

Cees P.A. Kimmel 

Frisia Makelaars 

070 - 342 01 01 

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl 

Nicole Vrolijk 

Nelisse Makelaarsgroep

070 - 350 14 00 

vrolijk@nelisse.nl

Groene oase in de stad
Dankzij de gevelbrede puien met rondomlopende 

balkons heeft u in Lage Duin echt het idee midden 

in het groen te wonen. Aan de parkzijde van het 

gebouw kunt u de bomen vanuit uw appartement als 

het ware aanraken. Wonen op een landgoed midden 

in de stad, ziet u het al voor zich?

Meer weten over Park Hoog Oostduin?
Meld u aan op www.parkhoogoostduin.nl of neem 

contact op met:

De werkzaamheden aan het oude Shellkantoor, beter bekend als het 

Lummusgebouw, zijn al in volle gang. Wanneer de transformatie eind 2016 is 

afgerond, zal Den Haag een uitzonderlijke woonlocatie rijker zijn: Park Hoog 

Oostduin, dat bestaat uit de twee luxueuze woongebouwen Hoge Duin en Lage 

Duin pal naast Landgoed Oostduin en Arendsdorp. 

Licht, lucht en uitzicht
Vanuit uw appartement in Hoge Duin heeft u een prachtig uitzicht over de 

Haagse skyline. Aan de andere kant van Hoge Duin woont u misschien wel nog 

mooier. De foto hieronder werd genomen vanaf de veertiende verdieping. Die 

opkomende zon krijgt u er gewoon gratis bij.

www.parkhoogoostduin.nl

Hoge Duin
Uitzicht op stad of zee

36 appartementen (verdieping 11 - 14)

7 penthouses (verdieping 15 en 16)

Lage Duin
Midden in het park

27 appartementen (verdieping BG - 6)

2 penthouses (verdieping 7)

BENOORDENHOUT 2015-3.indd   2 01-06-15   16:52



P A R K

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

UITZONDERLIJK WONEN IN HET HAAGSE BENOORDENHOUT

Cees P.A. Kimmel 

Frisia Makelaars 

070 - 342 01 01 

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl 

Nicole Vrolijk 

Nelisse Makelaarsgroep

070 - 350 14 00 

vrolijk@nelisse.nl

Groene oase in de stad
Dankzij de gevelbrede puien met rondomlopende 

balkons heeft u in Lage Duin echt het idee midden 

in het groen te wonen. Aan de parkzijde van het 

gebouw kunt u de bomen vanuit uw appartement als 

het ware aanraken. Wonen op een landgoed midden 

in de stad, ziet u het al voor zich?

Meer weten over Park Hoog Oostduin?
Meld u aan op www.parkhoogoostduin.nl of neem 

contact op met:

De werkzaamheden aan het oude Shellkantoor, beter bekend als het 

Lummusgebouw, zijn al in volle gang. Wanneer de transformatie eind 2016 is 

afgerond, zal Den Haag een uitzonderlijke woonlocatie rijker zijn: Park Hoog 

Oostduin, dat bestaat uit de twee luxueuze woongebouwen Hoge Duin en Lage 

Duin pal naast Landgoed Oostduin en Arendsdorp. 

Licht, lucht en uitzicht
Vanuit uw appartement in Hoge Duin heeft u een prachtig uitzicht over de 

Haagse skyline. Aan de andere kant van Hoge Duin woont u misschien wel nog 

mooier. De foto hieronder werd genomen vanaf de veertiende verdieping. Die 

opkomende zon krijgt u er gewoon gratis bij.

www.parkhoogoostduin.nl

Hoge Duin
Uitzicht op stad of zee

36 appartementen (verdieping 11 - 14)

7 penthouses (verdieping 15 en 16)

Lage Duin
Midden in het park

27 appartementen (verdieping BG - 6)

2 penthouses (verdieping 7)

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 20153

Beste wijkgenoten,
Voor u ligt alweer het derde nummer van ons wijkblad, het laatste voor de zomer. Dit keer onder eindredactie van Willemien 
de Vlieger als hoofdredacteur ad interim. Wouter Storm kon de vele taken van een eindredacteur niet combineren met zijn ge-
wone werk. Wij zijn Willemien, reeds redacteur voor cultuur en oud-bestuurslid voor deze portefeuille, erkentelijk voor haar 
bereidheid deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Want ons wijkblad is heel belangrijk voor de communicatie met onze 
bewoners.

Met de herbenoeming op de Voorjaars-ALV is het in 2012 gekozen bestuur aan zijn tweede en tevens laatste termijn begonnen. 
Wij zetten graag het tweesporenbeleid voort van behartiging van de belangen op het gebied van leefbaarheid en bevordering 
van de onderlinge verbondenheid. 

Bij leefbaarheid/ruimtelijke ordening biedt transformatie van grote leegstaande gebouwen naar nieuwe bestemmingen zowel 
uitdagingen voor de wijkvereniging als  impulsen voor huizenmarkt en winkelcentra. Wij streven daarbij bij voorkeur naar 
breed gedragen oplossingen via goed overleg met investeerders, Gemeente en betrokken bewoners. Dit jaar zullen vooral de 
Prinses Julianakazerne en renovatie van het Willem Royaardsplein veel aandacht vragen.  

Koningsdag  en de Open Atelierroute zijn grote publiekstrekkers geworden. Daarnaast blijven de intocht van Sinterklaas en de 
Zeepkistenrace op het programma. Ook wijkblad, website en social media dragen bij aan vergroting van de verbondenheid in 
de wijk.  

Op de Voorjaars-ALV sprak wethouder Ingrid van Engelshoven, verantwoordelijk voor het stadsdeel Haagsche Hout, waarde-
ring uit voor de samenwerking met het bestuur vanwege onze actieve en constructief-kritische opstelling. Dat biedt inderdaad 
mogelijkheden zaken tot stand te brengen van belang voor het behoud van het vele dat onze wijk zo de moeite waard maakt.

Een ieder een mooie zomer(vakantie) toegewenst,

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

Wilt u ook uw huis succesvol aan- of verkopen? Of wilt u een gratis 
waardebepaling van uw woning? Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer: 070 - 350 23 04   /   info@bvl.nl   /   www.bvl.nl

GARANTIEMAKELAAR VAN HET JAAR 2015!

BURGER VAN LEEUWEN 
 GARANTIEMAKELAARS 

HEEFT MET HAAR  REVIEWS, LANDELIJK 
 GEMIDDELD, DE HOOGSTE BEOORDELING 

 BEHAALD VAN ALLE 62 GARANTIEMAKELAARS 
KANTOREN.

 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. 
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Ruimtelijke Ordening
Wie het hardst schreeuwt heeft gelijk?

Multatuli schreef reeds: “de dadels van 
Hassan zijn groter dan ze zijn” . Iets 
dergelijk heeft zich afgespeeld rondom 
de bijeenkomst op 26 maart j.l. in de 
Julianakazerne. Zoals u waarschijnlijk 
weet, heeft de Rijksgebouwendienst de 
Juliana kazerne ter verkoop aangebo-
den. De Rijksgebouwendienst heeft die 
bijeenkomst voor omwonenden en be-
langhebbenden georganiseerd om de 
procedure rond de verkoop van deze 
kazerne toe te lichten. De gemeente 
heeft recentelijk een gedigitaliseerde 
versie van het bestemmingsplan voor 
deze kazerne ter visie gelegd. Deze up-
date is nodig omdat het bestemmings-
plan van de kazerne uit 1981 dateert 
en derhalve herzien moet worden. 
Bovendien kan de gemeente geen leges 
heffen wanneer een bestemmingsplan 
verlopen is. Enkele gegadigden voor 
deze kazerne hebben contact gezocht 
met de wijkvereniging. Een van deze 
gegadigden is de Stichting Maasbach, 
die in eerste instantie stelde dat zij de 
kazerne wilde gebruiken als hotel om 
al hun buitenlandse relaties te huisves-
ten. Ondanks het feit dat wij duidelijk 
gesteld hebben dat wij geen voorkeur 
voor enige partij hadden, beweerde de 
stichting Maasbach dat de wijkvereni-
ging hun vestiging in de Julianakazerne 
steunde. Onze voorzitter heeft de stich-
ting per brief gemeld dat zulks niet het 
geval was. In tweede instantie heeft de 
stichting Maasbach doen voorkomen 
dat er van een hotel geen sprake was 
en dat het hun om een kantoorfunctie 
ging. Om dit nog extra te benadrukken 
heeft de stichting voor de bijeenkomst 
van 26 maart brochures in de deelwijk 
Uilennest verspreid.

Tijdens de bijeenkomst heeft Violet 
Falkenburg, de dagvoorzitter, gevraagd 
of er een vertegenwoordiger van de 
stichting Maasbach in de zaal aanwezig 
was opdat deze de plannen van de 
stichting kon toelichten. Niemand 
meldde zich. Na de bijeenkomst ont-
ving de wijkvereniging een brief van de 

stichting Maasbach waarin stond dat 
99,3% van de aanwezigen zich tijdens 
de bijeenkomst tegen de plannen van 
de Gemeente had gekeerd en
daarmee voor vestiging van de stich-
ting Maasbach in de Julianakazerne 
verklaard had. Er waren die avond 230 
aanwezigen, 99,3% van 230 is 228,39. 
Dus slechts 1,61 aanwezige zou tegen 
de vestiging van de stichting Maasbach 
zijn. Dit is een nogal onwaarschijnlijke 
uitkomst, temeer omdat er - formeel 
althans - geen vertegenwoordiger van 
de stichting Maasbach aanwezig was 
en er tijdens de bijeenkomst niet ge-
vraagd is wie van de aanwezigen voor, 
dan wel tegen de vestiging van de 
stichting Maasbach was. De stichting 
Maasbach heeft een brief met gelijke 
strekking naar de gemeente gestuurd.

Eén van de problemen waar zowel om-
wonenden als de wijkvereniging mee 
worstelen is de bereikbaarheid van de 
deelwijk Uilennest. Er is slechts één 
toegangsweg tot de wijk, de 
Wassenaarseweg; de ventweg langs de 
Benoordenhoutseweg kun je moeilijk 
toegangsweg noemen. Ingeval van ca-
lamiteiten is de deelwijk slecht bereik-
baar. Een kantoorfunctie op de ka-
zerne, die vroeger plaats bood aan ca. 
600 militairen, brengt de nodige ver-
keersbewegingen met zich mee en is 
derhalve ongewenst, vooral ook omdat 

er in het Benoordenhout al meer dan 
100.000 vierkante meter kantoor leeg 
staat. Bovendien staat de provincie een 
kantoor op de plaats van de 
Julianakazerne niet toe. De wijkvereni-
ging heeft zich uitgesproken voor een 
woonfunctie, eventueel met zorg voor 
de kazerne en een museale functie 
voor de aanpalende bunker van 
Seyss-Inquart.

Tenslotte moet iedereen zich realise-
ren dat elke nieuwe eigenaar van de 
Julianakazerne het een en ander zal 
moeten veranderen. Als er apparte-
menten komen moet men iets aan het 
uiterlijk doen, omdat voor apparte-
menten meer licht vereist is. Zou men 
er een kantoor willen vestigen dan zijn 
er gelijke condities door de ARBOwet 

van toepassing. Kortom de stelling van 
de stichting Maasbach dat er, als zij ei-
genaar worden, niets aan het gebouw 
verandert is uit de lucht gegrepen en 
niet waar te maken.

Terugkomend op de aanhef van dit 
stuk: wijkbewoners laat je niet in de 
luren leggen door onjuiste aankondi-
gingen en beweringen. De wijkvereni-
ging in ieder geval niet.

Willem Hoekstra

foto Creative Company
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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 
 

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

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

“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)
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CY

CMY

K

Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   08/12/14   21:42

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.nl

Sale 

starts 

now!

UP TO30%

woudt.sale.indd   1 11-05-15   10:43

BENOORDENHOUT 2015-3.indd   6 01-06-15   16:52



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 20157

Ruimtelijke Ordening
Tweede voorlichtingsbijeenkomst 
Julianakazerne op 27 mei

Voorlichtingsbijeenkomst Willem Royaardsplein op 28 mei

De gemeente had op de eerste bijeen-
komst over de toekomst van de 
Julianakazerne toegezegd een tweede 
bijeenkomst te houden. Dit om de con-
cept nota van uitgangspunten toe te 
lichten.  Veel verschillen waren er op 
de tweede bijeenkomst niet, behalve 
dat de gemeente dit keer haar ver-
keerscijfers heeft gepresenteerd.  De 
gemeente houdt vast aan woningen 
met eventueel zorg, hetgeen de wijk-
vereniging gezien de locatie, ook 
steunt. Uitgaande van (maximaal) 99 
te realiseren parkeerplaatsen op eigen 
terrein, kunnen er hooguit zo’n 80 ap-
partementen/woningen gerealiseerd 
worden. Op basis van de door de ge-

meente gehanteerde  autobewegingen 
per woning per dag is dan sprake van 
een beperkte verkeerstoename. Deze 
toename kan dan door het bestaande 
wegenplan zonder problemen ver-
werkt worden.

Sommige omwonenden uitten nog 
steeds hun voorkeur voor een kantoor-
bestemming.  De gemeente stelde dat 
een kantoorbestemming niet haar 
voorkeur had vanwege de vele al leeg-
staande kantoorgebouwen. dat de pro-
vincie een kantoorbestemming op de 
plaats van de Julianakazerne niet toe-
laat en dat voor een kantoorbestem-
ming 220 parkeerplaatsen verwezen-

lijkt zouden moeten worden.  Dit 
vereist een aanzienlijke ingreep die 
waarschijnlijk alleen ten koste van het 
groen of met een parkeergarage gerea-
liseerd kan worden. 

De gemeente wil de nota van uitgangs-
punten voor de herbestemming voor 2 
juli, als het zomerreces begint, klaar 
hebben.  Als daarna de nota van uit-
gangspunten gepubliceerd wordt, be-
gint pas  het proces van aanmeldingen 
van geïnteresseerde partijen met plan-
nen en  het eventueel indienen  van 
zienswijzen, bezwaar en beroep. Wordt 
dus vervolgd.

Op 28 mei heeft WP-Retail voor de 
tweede keer een bijeenkomst georga-
niseerd om hun plannen voor de her-
ziening van het Willem-Royaardsplein 
aan belanghebbenden en omwonenden 
voor te leggen. Na de vorige presenta-
tie hebben veel VvE’s en ander betrok-
kenen direct of indirect hun zorgen en 
wensen aan WP-Retail kenbaar ge-
maakt.  Bij deze bijeenkomst liet WP-
Retail zien hoe zij en hun architect 
deze wensen en zorgen voor zo ver 
mogelijk geïmplementeerd hebben.  
Onder meer heeft de architect  gepro-
beerd de nieuwbouw aan alle kanten 
aan de omgeving aan te passen. Er 
werd duidelijk gesteld dat dit een vol-
gende stap in een continu proces is.  De 
plannen staan nog geenszins vast maar 
vormen de basis waarmee men met de 
gemeente en andere instanties gaat on-
derhandelen.  De opmerkingen en sug-
gesties uit de zaal zullen , waar moge-
lijk, meegenomen worden.

Veel aanwezigen maakten zich zorgen 
over de omvang van het plein in zijn 
nieuwe gedaante. De architect heeft 

laten zien dat het plein niet veel klei-
ner wordt.  In tegenstelling tot de vo-
rige presentatie zijn de opbouwen aan 
de kant van het bestaande parkeerter-
rein terug getrokken zodat de licht-
vang groter wordt.  Ook wordt de be-
staande indeling van het plein zoveel 
mogelijk gehandhaafd en zelfs aan 
weerszijden naar de Theo Mann 
Bouwmeesterlaan en de Esther de 
Boer van Rijkstraat uitgebreid. 

Een essentieel onderdeel van het voor-
liggende plan is de ondergrondse par-
keergarage die zich onder het huidige 
parkeerterrein en deels onder het 
plein zelf uitstrekt. De verkeersuitwer-
king van de in- en uitrit van de par-
keergarage aan de Theo Mann 
Bouwmeesterlaan baarde velen zor-
gen, onder meer vanwege het risico 
voor voetgangers. 

Een enkeling vroeg zich af of de nu 
voorliggende plannen niet te ambitieus 
waren. WP-Retail legde uit dat met het 
kwaliteitsniveau van de wijk ook kwa-
liteit van het winkelcentrum nodig is, 

wil het überhaupt bestaansrecht 
hebben.

Zoals meestal  bij nieuwe plannen 
werd ook op deze plannen met het no-
dige conservatisme gereageerd. In 
principe staat menigeen huiverig tegen 
veranderingen, hoewel velen zich ook 
realiseren dat het winkelplein zonder 
ingrijpende aanpassingen op den duur 
niet overleeft.

Er komt zeker nog een reeks van bij-
eenkomsten waarbij de plannen steeds 
verder aangescherpt worden en waarin 
dan ook de inbreng van de gemeente  
en andere instanties verwerkt is.

Willem Hoekstra
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13e ZEEPKISTENRACE
2015

bENOORDENHOUT

zondag 21 juni 2015 vanaf 14:00 uur
kinderen 7 t/m 13 jaar

Arendsdorp-Oostduin (bij Florence)
Info: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Word nu voor slechts € 10,00 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn 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.

Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10,00 over
op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout 

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl

AKER UITVAARTEN
onderscheidend, persoonlijk, stijlvol

Ilona Molhuysen
06 24 61 12 00

Simone Remmen
06 55 70 66 15

www.akeruitvaarten.nl
Plein 2, 2242 KB Wassenaar

Overlijden melden? 
Bel 24 uur per dag 

088-788 0 788
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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.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u uit te 

nodigen voor voor het gezamelijk breken van vasten op zaterdagen.

Zaterdag 20, 27 juni en 4, 11 juli 2015.
Tijdstip 22:00 

Ramadan 2015

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oostduinlaanw79w|w2596wJJwDenwHaagw|wT:w070-3245902w
F:w070-3242881w|wwww.islamnu.nl

Zondag19 juli 2015
Tijdstip: 10:00IED FITR

einde vastenmaand

Iedereen is welkom !

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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De Draadloper is een door zonne-ener-
gie aangedreven, balancerende figuur 
die op twaalf meter hoogte over de 
Carel van Bylandtlaan beweegt. Met dit 
bijzondere kunstobject van Henk Visch 
wil Shell in Den Haag de subtiele ba-
lans met zijn omgeving symboliseren. 
Maar de sculptuur moet ook de ver-
bondenheid benadrukken die Shell 
heeft met de wijk. Bovendien vormt de 
koorddanser een mooie verbinding 
tussen de Shell-gebouwen aan weers-
zijden van de straat.

Reparatie
Doordat de Draadloper op zonne-ener-
gie over de staaldraad beweegt, is zijn 
snelheid afhankelijk van de hoeveel-
heid zonlicht die hij op vangt. Dat ver-
klaart waarom hij op zonnige dagen 
meer meters aflegt dan op bewolkte 
dagen en hij dus eerder aan de over-
kant komt. 

De Draadloper stopte in 2013 meer-
dere malen met bewegen. De van alu-
minium gemaakte figuur kon de 
warmte en het licht van de zon niet 
meer omzetten in bewegingsenergie. 
Shell’s afdeling Real Estate ging 
daarom op zoek naar een zeer specia-
listisch bedrijf. Dat bleek te vinden in 
België en het nam in 2014 de vrij com-
plexe reparatie op zich. De werkzaam-
heden behelsden het vervangen van de 
zonnecollectoren die gekoppeld zijn 
aan het mechanisme dat de voortgang 
van de Draadloper bepaalt. Daarnaast 
is de honderd meter lange staaldraad 
onlangs geïnspecteerd en opnieuw 
goedgekeurd.
                              
De Draadloper ging donderdag 26 
maart weer op zijn draad en buren, 
omstanders en Shell-medewerkers 
kunnen sindsdien weer genieten van 
zijn trouwe aanwezigheid. 

Als u nog vragen heeft over de Draad-
loper kunt u contact opnemen met 
Rosalie van Egmond: Rosalie.vanEg-
mond@shell.com/+31703773501.

The Tightrope Walker is a solar-powe-
red, suspended figure that crosses 
Carel van Bylandtlaan at a height of 
twelve metres. This spectacular work 
of art by Henk Visch is how Shell in The 
Hague symbolises the subtle balance 
with its surroundings. But the sculp-
ture also emphasises the ties that Shell 
has with the area. Furthermore the 
Tightrope Walker is a nice link between 
the Shell buildings on both sides of the 
street.

Repairs
Because the Tightrope Walker uses 
solar power to cross the steel rope his 
speed is governed by the amount of 

sunlight he receives. That explains why 
he covers more metres and reaches the 
other side earlier on sunny days than 
on cloudy days. 

The Tightrope Walker stopped moving 
several times in 2013. The aluminium fi-
gure was no longer able to convert the 
sun’s energy into kinetic energy, so Shell’s 
Real Estate department set about finding 
a highly specialised repair company. This 
turned out to be in Belgium and it took on 
the very complex repairs in 2014. The 
work consisted of replacing the solar pa-
nels that are connected to the mechanism 
that determines the Tightrope Walker’s 
progress. Additionally, the 100 metre 

long steel rope was recently inspected 
and certified again.

The Tightrope Walker was reinstalled 
on his rope on Thursday March and 
since then neighbours,  onlookers and 
Shell staff are able to enjoy his loyal 
presence again. 

If you have any questions about the 
Tightrope Walker please contact Rosalie 
van Egmond: Rosalie.vanEgmond@shell.
com/+31703773501.

Pamela Alvarado, Communicatie-
adviseur, Shell International B.V. 

Wijk in beeld
Welkom terug Draadloper! 

Welcome back Tightrope Walker!

Na een grondige inspectie en reparatie is de Draadloper weer     
teruggekeerd naar het Shell hoofdkantoor. Het kunstwerk laat sinds 
donderdag 26 maart hoog in de lucht zijn kunstje weer zien. 

After a thorough inspection and repairs the Tightrope Walker    
returned to Shell Headquarters. From Thursday March 26 the         
artwork is demonstrating its skills again high above ground. 

foto Creative Company
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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

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.

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
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In de voormalige telefooncentrale waar 
communicatie primair was, is nu het 
wijkcentrum ‘t Benoordenhuis, geves-
tigd.  Veel wat met communiceren te 
maken heeft, kan daar uitgeoefend wor-
den. Dit centrum is niet bedoeld voor 
bruiloften en partijen, wel voor activi-
teiten die men in clubverband kan doen 
zoals bridgen, schaken en  volksdansen. 
Ook exposities en lezingen kunnen daar 
georganiseerd worden. Heeft u inte-
resse? U kunt contact opnemen met de 
beheerder mevrouw Ria Heemskerk, tel 
070-3240572. Ria heeft ervaring in 
communiceren/beheren: samen met 

haar man hebben zij 25 jaar tennispark 
Leimonias beheerd en sinds 2006, ook 
na het overlijden van haar echtgenoot, 
beheert zij nu het Benoordenhuis. Ria 
doet alles: bardiensten, inkoop, roos-
ters maken voor de vrijwilligers, admi-
nistratie. Zij vindt het nog steeds leuk. 
Zij is in dienst van de Wijkvereniging 
Benoordenhout. Ria heeft vele interes-
ses zoals opera, operettes (zingt zelf 
ook in een koor), houdt van klaverjas-
sen (daar mag je meer praten), gaat 
veel naar Australië waar zij ook 2 jaar 
heeft gewoond. Ook is zij een enthousi-
aste oma van 3 kleinkinders.

Daar weet Coby van Straaten alles van: 
Zij is al sinds 1993 vrijwilligster. Het 
Benoordenhuis is toen 2 maanden dicht 
geweest. Het is zodanig verbouwd, dat 
er 70 mensen in mogen (limiet volgens 
de brandweer). Er is een bar in geko-
men, die, zo later bleek, té hoog was 
voor de gastvrouwen zodat de bar weer 

lager moest. Er zijn coolers onder de bar 
gebouwd. Er zijn glas in lood schilde-
rijen uit het Van Bylandhuis gehaald en 
toen in het wijkcentrum opgehangen, 
één schilderij heeft zelfs naast de bar 
een lichtje zodat het nóg mooier tot zijn 
recht komt. Een design scheidingswand 
is er geïnstalleerd waardoor er 2 lokalen 

i.p.v. één kunnen worden gebruikt. De 
gastvrouwen werken er met veel plezier 
omdat zij overal in betrokken worden en 
er is een paaslunch en een kerstdiner 
voor hen, plus een Nieuwjaar borrel. 
Ieder heeft zijn vaste club om bardien-
sten te draaien zodat men de mensen 
die er komen beter kan leren kennen. 

Wijk in beeld
Ons wijkcentrum Benoordenhuis is er ook voor u

10 jaar geleden is het Benoordenhuis gerenoveerd

Bridgeclub Redubeth is een voorbeeld 
van een club die in het Benoordenhuis 
gevestigd is. Al sinds 1983 is elke don-
derdagavond, van half 8 tot rond 11 
uur Redubeth in actie. U wordt ontvan-
gen met een kop koffie en zo, dan 
wordt er 1 ½ uur gebridged, 20 minu-
ten pauze, dan weer 1 ½ uur bridge, en 
daarna wachten de meesten op de uit-
slag. Er is altijd wel iemand jarig ge-
weest in de week ervoor en dat wordt 
gevierd na de bridge  met een hapje en 
een drankje. Jarig? Naar de leeftijd 
wordt niet gevraagd. Bridge is een so-
ciaal gebeuren: men kan over de hele 
wereld bridgen, ook  via de computer, 
maar spannender is het dat men in le-
vende lijve de bridgepartner en tegen-
stander ziet, toch? Nee, er wordt niet 
met het mes op tafel gespeeld, het is 
een laagdrempelige groep. Heeft u 
geen bridgepartner? Geen probleem, 
Redubeth zoekt voor u een partner. In 

de eerste 4 avonden kunt u meedoen, 
de sfeer proeven en bekijken of u in lijn 
A of B wilt meedoen en of u met de-
zelfde partner wilt doorgaan.  
Redubeth speelt het hele jaar door. 
Gaat u op vakantie, dan wordt er reke-
ning gehouden met de telling die door-
gegeven wordt naar de Bridgebond 

waarvan Redubeth lid is.  Er worden 6 
ronden gespeeld in een competitie, 
erna worden er 3 paren gedegradeerd 
naar B, of gepromoveerd naar A. Bent u 
een enthousiaste thuisbridger maar is 
er altijd wel een van de vier afwezig? 
Dan is dit dé manier om toch continu te 
kunnen spelen. Neem uw groepje mee, 
of kom met een partner of kom alleen, 
alles is mogelijk! Van 2 juli t/m 27 au-
gustus is er de zomercompetitie: ie-
dere donderdagavond om half 8. De 
A-lijners spelen tegen de B-lijners, 
ieder uiteraard met zijn eigen scoretel-
ling. U hoeft niet zelf een partner mee 
te nemen. De kosten zijn 5 euro, inclu-
sief een kopje koffie. Wilt u best uw 
huis uit, en kunt u 4 spellen in een half 
uur spelen? Dan is dit dé formule om 
uw leven een leuke draai te geven. U 
kunt mailen naar Redubeth@gmail.
com of u belt mevrouw Goossens, tel 
070-3248607.

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

uw specialist in maatwerk traplopers
De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,  
veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-
volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 
geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 
loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.
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Deze verkiezingen zijn ook in het 
Benoordenhuis! Sjaak van Koppen 
heeft al 6 keer in het Benoordenhuis 
gewerkt tijdens de verkiezingen. Hij is 
ambtenaar bij de Haeghe groep 
(Sociale Werkplaats Den Haag) en ruilt 
zijn plek daar deze dag in voor het 
Benoordenhuis. Om 6 uur ’s ochtends 
begint men al. De stoelen en tafels wor-
den aan de kant gezet, de stemhokjes 
komen daarvoor in de plaats, dan de 
tafels voor de aanmelding, een loop-
plank en een extra laag hokje voor 
mensen in een rolstoel, een loep voor 
slecht zienden, (een voorbeeld hoe het 
dus wel kan), een kieswetsboek, rode 
potloden (per wet verplicht rood!, an-
ders geen stem uit te brengen!) dus 
ook een puntenslijper, en de papieren 
stemformulieren. Digitaal stemmen 
was fraudegevoelig, dus weer ouder-

wets papier. Benoordenhout heeft vol-
gens Sjaak een relatief hoge opkomst, 
is plichtsgetrouw en beseft de nood-
zaak. Wel jammer dat de kiezer veel 
onbekende namen ziet die de rest van 
de jaren nauwelijks zichtbaar zijn voor 
het publiek. Het stembureau is ge-
opend van half acht in de ochtend tot 
negen uur in de avond. Dan gaan de 
voorzitter en de vicevoorzitter tellen. 
De kieswet zegt dat je mag komen kij-
ken. Alle bladen worden opengevou-
wen, verkeerd of niet  ingevulde for-
mulieren gaan weg, dan op naam partij 
gelegd, dan op persoon. De 4 grootste 
gemeenten van Nederland doen een 
wedstrijd wie het eerste klaar is!

Annick Smittenaar
tekst en foto's

Dit jaar gedenkt Europa dat 70 jaar ge-
leden de Tweede Wereldoorlog is be-
eindigd. In augustus staan we stil bij 
het einde van de oorlog in het voorma-
lig Nederlands Indië. Op zondag 16 au-
gustus om 16.30 uur organiseert de 
Haagse Gemeenschap van Kerken, in 
samenwerking met de Duinzichtkerk-
gemeente, een herdenkingssamen-
komst. De bijeenkomst vindt plaats in 
de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 
89, Benoordenhout, Den Haag. 

Deze plechtigheid, die vijftien jaar ge-
leden voor het eerst werd gehouden, 
staat dit jaar onder het thema 'broe-
derschap in geloof '. De internering in 
Japanse kampen bracht mensen van 
verschillende religies bij elkaar. Mgr. 
R.Ph. Bär osb, zelf in een kamp geïnter-
neerd, en Ds Aart Mak, neef van Ds 
Catrinus Mak die ook geïnterneerd was 
en over die ervaringen heeft geschre-
ven, spreken met elkaar over hetgeen 
het kamp gedaan heeft met mensen 
van verschillende confessies. Ook 

wordt nagedacht over het nut van her-
denken en de mogelijkheden van 
verzoening. 

Muziek en zang omlijsten de verhalen 
en er is ruimte voor ontmoeting na 
afloop. 

Meer informatie:Ad van der Helm, 
voorzitter Haagse Gemeenschap van 
Kerken, voorzitter@oeucumeneden-
haag.nl en www.duinzichtkerk.nl.

Herdenkingsbijeenkomst

Wijk in beeld
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

foto Creative Company

Gezellig werkbezoek van 
burgemeester Van Aartsen 
aan het mr L.E. Visserhuis, 
Joods Woonzorgcentrum in 
het Benoordenhout.
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Op 18 juni Haagse Kracht bijeenkomst over 
gebiedsprogramma Benoordenhout 2016-2019

Voorgaande jaren kenden de stadsdelen Stadsdeelplannen. De huidige plannen lopen 
dit jaar af. Ze zijn inmiddels vervangen door zogenaamde gebiedsprogramma’s, die een 
breder terrein dan voorheen bestrijken. Het gaat niet alleen over leefbaarheid, veiligheid 
e.d., maar ook over onderwijs en werkgelegenheid. Met deze bredere programma’s wil de 
Gemeente de betrokkenheid van bewoners stimuleren en eigen initiatieven mogelijk maken.

Het gebiedsprogramma Haagse Hout, voor zover betrekking hebbend op het Benoordenhout, 
wordt op donderdag 18 juni vanaf 19.30 uur besproken. Hier zijn vertegenwoordigers van 
de gemeente bij. De bijeenkomst is in het Woonzorgcentrum Oostduin Florence in de Goetlijf-
straat. Wanneer u hieraan wilt deelnemen, stuur dan een email naar haagsehout@denhaag.nl
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Groen
Orchideeën zijn leuk en gezellig
De kans is groot dat u op uw venster-
bank een mooie orchidee heeft staan 
die luistert naar de moeilijke naam 
Phalaenopsis. (zie foto's). Hij kan een 
paar maanden rijk  bloeien en vergt 
maar weinig verzorging. Vroeger 
waren ze heel duur en exclusief, maar 
tegenwoordig kun je ze overal goed-
koop krijgen.   

Als ze zo makkelijk te verzorgen zijn, 
wat kan er dan nog mis gaan? Plagen 
zoals luizen en schimmel. Kweekfouten 
zoals kroonrot, wortelrot, zonnebrand, 
uitdrogen en blaren. Soms wil het ge-
woon niet lukken en wat doe je dan ? 
Gooi je hem weg en koop je een nieuwe 
of  vraag je mensen die het wel lukt om 
raad. 

Van september tot juni komt in ons 
mooie Het Benoordenhuis op de laatste 
maandag van de maand tussen 20:00 
t/m 22:00 de Haagsche Orchideeën 
Kring bij elkaar.  De leden hebben veel 
ervaring met het houden en verzorgen 
van orchideeën en staan mensen graag 
met raad en advies bij.
 
In deze gezelligheidsvereniging, waar 
het lidmaatschap slechts € 25,- / jaar 
bedraagt, zitten mensen die orchideeën 
leuk vinden. Hun uitdaging is om een 
orchidee weer opnieuw in bloei te krij-
gen. Allerlei weetjes en tips worden on-
derling besproken en zowaar, meestal 
lukt het. Er zijn mensen die dezelfde or-
chidee al meer dan 10 jaar, ieder jaar 1x 
of 2x  aan het bloeien krijgen.

We nemen soms onze eigen planten 
mee om te laten zien hoe mooi ze zijn 
geworden en bespreken hoe we dat re-
sultaat voor elkaar gekregen hebben. 
Er worden planten geruild, vertelt hoe 
je stekjes kunt maken of waar je goed-
koop plantjes kunt kopen. Daarnaast 
houden we regelmatig lezingen en ex-
cursies. Zo zijn we recent op bezoek 
geweest bij de Hortus Botanicus in 
Leiden. Ook geven leden regelmatig le-
zingen buiten de vereniging of advies 
als orchideeëndokter in een tuincen-
trum. Als het ons een keer niet lukt 

door kweekfouten zoals verkeerd 
water geven, ziektes of plagen of de 
verkeerde temperatuur of vensterraam 
dan helpt advies van een clublid om be-
tere kweekomstandigheden te vinden.

Uiteindelijk is er niets zo leuk als een 
plant een of meerdere nieuwe bloem-
takken te zien maken.  Een tak waarvan 
de bloemen weer een paar maanden 
bloeien. Dan heb je lol en plezier van al 
je goede zorgen. Dat plezier word nog 
eens vergroot door je kennis en kunde 
te delen met mensen. En daarna? Dan 
neem een andere plant erbij. Er zijn 
wereldwijd meer dan 20.000 verschil-
lende soorten om uit te kiezen.

Wil je meer weten kijk dan op onze 
website www.orchidee-denhaag.nl  of 
kom een keer op bezoek. De toegang is 
vrijblijvend en gratis en we zijn 
nieuwsgierig naar welke orchideeën jij 
op de vensterbank hebt staan. 

Rob Hendriks
Voorzitter Haagsche Orchideeën kring
06-34195148 

Of neem contact op met onze secretaris 
Nova de Jong via info@orchidee-den-
haag.nl

Phaleonopsis hybride

Phaleonopsis hybride tijger
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Tijdens een bijeenkomst in het 
Benoordenhuis ontmoette ik wijkge-
noot Cray van Zutphen. Een jongeman 
van 16 jaar die zeer geïnteresseerd is 
in de vele bunkers die in onze wijk 
staan. Hij weet er veel van en vertelde 
zeer geanimeerd over zijn fascinatie 
voor bunkers. Het is de bedoeling dat 
Cray in de volgende Wijkbladen over 
bunkers, en andere overblijfselen van 
de Tweede Wereldoorlog in onze wijk, 
gaat schrijven. 
Hierbij wat foto’s van Cray bij een bun-
ker in Clingendael en het parkje bij de 
Oostduinlaan. Kijkt u vooral ook op zijn 
website: www.atlanticwall.nl. 

Museon en Atlantikwall
In het Museon (Stadhouderslaan 37) is 
op het moment de tentoonstelling ‘Den 
Haag en de Atlantikwall, oorlog in de 
stad van vrede’ te zien (tot en met 1 
november). De stad Den Haag is ge-
raakt en getekend door de oorlog, dui-
zenden mensen kwamen om. Daarnaast 
is Den Haag bijzonder getroffen door 
de aanleg van de Duitse verdedigingsli-
nie Atlantikwall. De aanleg van alle 
bunkers en tankgrachten bracht de 
stad enorme schade toe op materieel 
gebied en stelde de bewoners zwaar op 
de proef. Zo moesten 135.000 mensen 
onder dwang hun huis verlaten. Meer 
informatie op www.museon.nl. 

Bunkermuseum
Wist u dat er een Bunkermuseum in 
Den Haag is? Dit museum ligt aan de 
Strandweg op Scheveningen, tegenover 
het rode Havenhoofd. Open woensdag 
13 -1 7 uur, zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. www.haagsebun-
kerploeg.nl, informatie via  070-
3227001 en contact@bunkermuseum-
denhaag.nl. De Haagse bunkerploeg 
zou graag de zogenaamde ‘Seyss-
Inquart-bunker’ tot museum willen in-
richten. Deze bunker vindt u aan het 
einde van de Wassenaarseweg aan de 
linkerhand. Rechts is de Julianakazerne. 

Atlantikwall 
Er is een ‘Herinneringsroute Atlantikwall 
Den Haag’ verschenen. Een handige uit-
vouwkaart die uitgegeven is door de 
Stichting Bewonersoverleg Duinoord, 
Museon en Haags Historisch Museum. 
De gemeente Den Haag en Fonds 1818 
zijn de sponsors. Op deze route, lopend 
vanaf hoek Kwartellaan naar het George 
Maduroplein, vindt u op een aantal pun-
ten informatiepanelen waarop informa-
tie over de Atlantikwall.

Meer informatie op:
www.atlantikwalldenhaag.nl. 

Willemien de Vlieger-Moll, 
met hulp van Cray van Zutphen

De Tweede Wereldoorlog in het Benoordenhout

De Tweede Wereldoorlog heeft veel sporen achtergelaten in onze 
wijk, maar ook in Duinoord, Statenkwartier, Kijkduin en 
Bezuidenhout om maar wat te noemen
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Activiteiten rondom het Mesdagjaar
In het kader van het Mesdagjaar wor-
den meerdere tentoonstellingen geor-
ganiseerd, waaronder dus die in het 
Louis Couperus Museum. Maar ook 
Pulchri Studio sluit aan bij dit bijzon-
dere jaar. Hendrik Willem Mesdag was 
immers jarenlang voorzitter van deze 
kunstenaarsvereniging. Het Haags 
Gemeentearchief toont, onder de titel 
‘Uit ijver voor het schone’ in de 
Mesdagzaal vele archiefbescheiden die 
met de beroemde zeeschilder te maken 
hebben. ‘Denkend aan Mesdag’: dertig 
Pulchri kunstenaars en twee kunste-
naarscollectieven maakten werk in re-
latie tot Mesdag. Een hedendaags eer-
betoon aan de grondlegger van het 
gebouw aan het Lange Voorhout 
(Hardenberg- en Weissenbruchzaal).  
Het Gemeentemuseum Den Haag en 

het Dordrechts Museum hebben een 
dubbeltentoonstelling over de Haagse 
School, ‘Holland op z’n mooist’. In het 
Haags Historisch Museum gaat het 
over de duinen, in afbeelding, gedicht 
en verhalen. Het Muzee Scheveningen 
heeft een mooie tentoonstelling over 
de Scheveningseweg. Deze werd in 
1665 ontworpen door Constantijn 
Huygens en was de eerste verharde 
weg in de Republiek tussen twee ver-
schillende plaatsen sinds de Romeinse 
tijd! 

Naar de Boeren!
Van een heel ander chapiter is de ten-
toonstelling over de kinderevacuaties 
in de Hongerwinter. Tot en met 16 au-
gustus in het Haags Historisch 
Museum. Tijdens de winter van 1944-
45 heerste in het westen van het land 
een groot voedseltekort, wat leidde tot 
een humanitaire ramp. Duizenden 
mensen stierven van de honger. Een 

groot aantal kinderen werd echter 
gered door evacuaties naar ‘de boeren’ 
in het noorden en oosten van het land. 

Matrozenkoor – Krönungsmesse – 
Mozartjaar 
Hebt u ook zo genoten van het optre-
den van het Matrozenkoor op 
Koningsdag? Schattig die kleine man-
netjes die wellicht voor het eerst op 
traden. De pianist hield hen goed bij de 
les. Op 4 juli a.s. treedt het 
Matrozenkoor op, samen met het 
Residentieorkest. Zij voeren een bij-
zonder stuk uit; Die Krönungsmesse. 
Deze muziek is geschreven door 
Wolfgang Amadeus Mozart, het won-
derkind, dat in 1765 en 1766 enkele 
dagen in Den Haag verbleef. Op de 
website www.mozartindenhaag.nl 
vindt u gegevens over de viering van 
250 jaar Mozart in Den Haag. In sep-
tember gaat dit plaatsvinden. 

Kunst in Bronovo Ziekenhuis
Ik ben al bijna twee jaar Coördinator 
Kunst in Bronovo; een vrijwilligers-
baantje. Er zijn een aantal gangen en 
vitrines beschikbaar. Daar probeer ik 
een zo gevarieerd mogelijk aanbod te 
laten zien; de kunst is ook te koop bij 
de kunstenaar zelf. Tot en met begin 
juli is de tentoonstelling over het 150-
jarig bestaan van het ziekenhuis te 
zien. In de gang op de tweede verdie-
ping hangen kleurrijke schilderijen van 
Myriam Radoux. In de vitrines op eer-
ste verdieping zijn bronzen beeldjes 
van Tineke Nusink te bewonderen. 

Willemien de Vlieger-Moll

Cultuur
HoutKunst
In drukke tijden is het wel eens moeilijk om een column te schrijven. 
Het lijkt wel of alles tegelijk komt. Dit keer waren het de 
voorbereidingen van een tentoonstelling in het Louis Couperus 
Museum. Het is allemaal gedaan; het onderzoek om de tekst te 
schrijven, het uitzoeken van de aan te vragen kunstwerken, de 
bijschriften bij de foto’s, prenten en schilderijen. Het resultaat is erg 
mooi geworden. U kunt het nog zien tot en met 27 september.
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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
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Op het Willem Royaardsplein wordt 
weer eens een boeken- en antiekmarkt 
gehouden. Bij een kraam met 
langspeelplaten en cd’s ontdek ik een 
verzamel-cd van Gilbert Bécaud, 
"L'important c'est la rose". Voor nog 
geen tientje word ik eigenaar. Als ik 
met Bécaud in m’n binnenzak verder 
slenter moet ik aan Klaartje denken. 
Op de middelbare school zit ze bij mij 
in de klas. 'N paardenstaart, wipneus 
en een blik in haar ogen die ik pas veel 
later als 'verleidelijk' onder ken. 
Klaartje maakt bij mij onbestemde 
gevoelens wakker. Door een enkel 
gebaar of knipoog krijg ik het idee een 
bijzondere rol in haar leven te spelen. 
Een rol die ik ook maar wat graag wil 
vervullen. Nóóit zal ik Klaartje’s 
verjaardagspartijtje vergeten. Ergens 
in december, eind jaren zestig. Hoewel 
ze op zondag jarig is, geeft ze haar fuif 
op een zaterdag avond. Samen met wat 
jongens uit de klas ben ook ik 
uitgenodigd. Om een uur of acht begint 
het. Gezamenlijk hebben we geld 
bijeen gebracht en als cadeautje een 
langspeelplaat van the Beatles gekocht.

"Geweldig, jongens!", kirt ze. 't Rondje 
kuise bedankzoenen ervaren we, 
zonder uitzondering, allemaal al als 
een van de hoogtepunten van de nog 
jonge avond. Als de koffie wordt 
ingeschonken klinkt de huisbel weer. 
Nu tweemaal kort achter elkaar. Ben 
ik, net als de anderen, door Klaartje’s 
zusje binnengelaten, nu stormt Klaartje 
zelf de kamer uit om open te doen.

"Jongens, dit is Edward". Vol trots 
troont ze de nieuwe gast de huiskamer 
binnen. Ik herken hem onmiddellijk. 't 
Is die lange blonde bink uit de hoogste 
klas, die zo goed hockeyen kan. Dragen 
de meesten van ons een gewone broek 
en trui, hij heeft voor de gelegenheid 
een blauw pak aangetrokken. Edward’s 
cadeautje is in fraai rood glanzend 
papier verborgen. Als het is uitgepakt 
blijkt het de single "L'important c'est la 
rose" van Gilbert Bécaud te zijn. 
Klaartje krijgt er een hoogrode kleur 
van. Een stevige omhelzing valt 

Edward te deel. Ik sta er bij en kijk er 
vol afgunst naar. Ook de andere 
jongens uit de klas vervult deze aanblik 
met weerzin. Als geslagen honden 
trekken we ons in een kringetje terug. 
We hebben bij Klaartje het nazien. Dat 
is wel duidelijk.

De rest van de avond is Klaartje niet 
meer bij Edward weg te slaan. Ik hou 
mij groot, dans wat met vriendinnen 
van Klaartje en haat Edward vanuit het 
diepst van mijn hart. 

Om vijf voor twaalf verlaat het tweetal 
ineens de kamer om pas om tien over 
twaalf terug te keren. Klaartje’s 
wangen gloeien van opwinding. In haar 
hand draagt ze één dieprode roos.

"Van Edward gekregen", zegt ze 
verlegen. Ze vleit zich innig tegen hem 
aan. Helemaal van Edward! Na het 
gebruikelijke "Lang zal ze leven" en 
een toast rondje zingt Gilbert Bécaud 
voor de zoveelste keer die avond 
"L'important c'est la rose". The Beatles 
komen er maar bekaaid vanaf. En 

Edward danst weer met Klaartje, 
intiemer dan ooit tevoren.

Teleurgesteld fiets ik die nacht naar 
huis. Ik voel me als een acteur die 
zichzelf al de glansrol heeft toe 
bedacht, maar uiteindelijk niet eens 
auditie mag doen. Na de kerstvakantie 
worden een aantal grote klassen op 
school opgesplitst in een A en 
B-gedeelte. Ook onze klas wordt in 
tweeën opgedeeld. Klaartje verhuist 
naar een ander lokaal. Hierdoor wordt 
de wond niet geheeld, maar de pijn wel 
verzacht. In de pauze zie ik haar nog 
wel eens lopen. Steeds met Edward.

Een paar jaar geleden ontmoet ik 
Klaartje weer op een schoolreünie. Ze 
noemt zich tegenwoordig Claire, is 
getrouwd, heeft een zoon en woont op 
een boerderij in Zalk, vlakbij Zwolle. 
Niet met Edward. Daar heeft ze het al 
spoedig weer mee uitgemaakt. Gek, 
maar na al die jaren denk ik tóch heel 
even: “Nèt goed!".

Marcel van der Horst                         

Gastcolumn
Klaartje
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Koningsdag 2015
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Koningsdag 2015

Fotografie Frank van der Leer 
www.northsea-art.com/evenementen
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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. 

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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International corner
Royal Netherlands Marechaussee - making the difference
Besides cabin personnel on an airplane, the first Dutch person you      

- as a new resident to the Netherlands - probably ever met was the 

man asking for your passport at Schiphol or at another border 

entering into country. Well, he was part of the Royal Netherlands 

Marechaussee - or known as the Koninklijke Marechaussee

Who was he?  What is his training?  
Does he have other functions as well?  
To answer these questions, the Expat 
Committee organized an excursion to 
the headquarters of the Marechaussee 
on the van Alkemadelaan.  About 40 
Expat and Dutch residents of 
Benoordenhout gathered there on a 
Friday afternoon in April.  After a 
warm welcome by the Commander of 
the Royal Netherlands Marechaussee, 
Lieutenant General Dr. Hans Leijtens. 
We were given an in- depth presenta-
tion on the work of the Koninklijke 
Marechaussee by Colonel  mr. Marty 
Th.J. Messerschmidt.  

He began by explaining the profile of 
the organization.  It is basically a mili-
tary-driven organization under the 
Defense Department, but also a police 
organization with military status that 
engages in national and worldwide de-
ployment, especially in difficult 
circumstances.

Last year they celebrated their bicen-

tenary anniversary having been foun-
ded in 1814.  Some highlights of their 
history:  in 1908 they began the secu-
rity detail at the Royal Palaces and in 
1919 the Police Troops Corps was esta-
blished for law enforcement and de-
mobilization. It wasn't until 1954 that 
this Corps was given the Border 
Control Task and only in 1994 that 
they took over the police and security 
tasks at all Dutch airports.  And finally 
in 1998 it became an independent 
Service within the Netherlands Armed 
Forces.

Unfortunately in today's society, secu-
rity and surveillance has had to reach a 
very important position and need, so in 
turn the duties of Koninklijke 
Marechaussee has been increased and 
expanded to meet this need.  Colonel 
Messerschmidt talked about the coope-
ration that has been established within 
the country with Customs, the National 
Police Force, Repatriation and Departure 
Service, Coastguard, and Immigration 
and Naturalisation Service (a depart-

ment the Expat knows quite well !) On 
the European front, they work together 
with European Gendarmerie Force, 
Frontex, the Bundespolizei and a Cross-
border Police Team.

The core values of the Koninklijke 
Marechaussee are very clear:  robust 
and energetic, reliable, flexible, and the 
interoperability of systems.  Colonel 
Messerschmidt surely showed us that 
the 6000 men (and women - about 10 
%) live and work by these core values.  
After this presentation, there was an 
opportunity to ask questions and a 
chance to socialize.  We thank the 
Dutch Marechaussee for their hospita-
lity and this glimpse into their work 
both here and abroad. If you are intere-
sted in learning even more about the 
Koninklijke Marechaussee, we recom-
mend that you visit their museum in 
Buren. 

Georgia Regnault
Source: Presentation by Colonel 
Messerschmidt

Koningin Beatrixkazerne

BENOORDENHOUT 2015-3.indd   25 01-06-15   16:53



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201526

Sophie Leembruggen Ineke van Mechelen
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Last year Herman van den Bergh spoke 
at the American Women's Club of the 
Hague.  I remember being fascinated 
by the story he told us of his life prece-
ding and during World War II.  And 
now recently I was paired with Herman 
van den Bergh at a bridge event.  To the 
surprise of both of us, we won the first 
prize.  When I later met with this spry 
96-year old at the mr. L.E. Visserhuis -  
where his daughter the Director is -  for 
coffee and to bask a little longer in our 
glory, I asked if I could interview him 
for this edition of the Wijkblad.  

And a story he had to tell:  Born in 
Rotterdam in April 1919, he attended 
schools there, played field hockey at 
Victoria - a rather typical youth. But al-
ready there was the threat of Hitler, 
which was shown through his speeches 
and that made his Jewish family be-
come increasingly worried about their 
future.  Because his father had busi-
ness relations in Mexico, Herman was 
sent there soon after his graduation 
from high school in 1938. The plan was 
for him to spend some months there le-
arning his father's trade. The occupa-
tion of Holland on May 10, 1940 by the 
Germans changed this plan and his life 
forever. On that same evening, he regis-
tered himself as a volunteer for the 
Dutch army.

But it wasn't until September 1941 - 
more than a year later - that Herman 
was called up and left Mexico. Via the 
USA , he arrived in Stratford, Canada 
for his first military training.  As soon 
as some 55 Dutch young men had gat-
hered there from all parts of the wes-
tern world, they departed for England 
on a troopship  in December 1941.  
This crossing became even more dan-
gerous as the USA had just entered the 
war  as a result of the attack on Pearl 
Harbor on December 7, 1941.
Once in England, Herman joined the 
newly formed Princess Irene Brigade 
in Wolverhampton.  At first there was 
very little to do and since travel 

through England was allowed, Herman 
did just that.  It wasn't until August  5, 
1944 - almost three years after arri-
ving in England that Herman returned 
to Continental Europe, landing in 
Normandy some two months after 
D-Day.  There the brigade slowly made 
their way up to Nijmegen to fight in the 
unfortunate Operation Market Garden, 
well-known from the movie, A Bridge 
too Far.

Slowly, but surely, news via English 
newspapers began to reach Herman re-
garding the terrible fate of the Jewish 
people during the war. When he re-
ceived the  message that Bergen Belsen 
was freed in April 1945, he insisted on 
going there to look for his family.  
Under threat of desertion, he went. As 
the first Dutchman to view the terrible 
catastrophe that had taken place there, 
words couldn't express what he experi-
enced. This horror became even more 
apparent for him, when he discovered 
that his father had died in this camp on 
13th March 1945 - just weeks before 
the capitulation.  He also learned  that 
his mother and two sisters had been 
sent to a camp in the eastern part of 
Germany.  This one was freed by the 
Russians in April of 1945, but his mo-
ther was too weak and sadly passed 
away on May 9, 1945 of thyroid fever.

Coming back from Bergen Belsen on 
May 4, he learned that the Germans 
had capitulated - his remark upon hea-
ring this news was:  "too late for me".  
On May 8 the Irene Brigade drove 
through Wassenaar along the 
Rijksstraatweg to be welcomed as 
heroes in The Hague.  

At that moment, Herman truly believed 
the war was over and he resigned his 
position with the Irene Brigade. Shortly 
thereafter he  began to rebuild his life 
and set about re-establishing the vari-
ous family businesses.  Soon after the 
war, he met his future wife, Job Simons, 
who had her own war story to tell. 

After their marriage, they moved to 
The Hague, as his wife was born in 
Benoordenhout and had spent her en-
tire youth in The Hague.  They then 
built a beautiful life together, having 
three children and now 8 grandchild-
ren - some of whom were born in the 
USA.  After selling the family business  
and retiring at age 60,  Herman entered 
his second career and joined the board 
of the charitable foundation Van 
Ommeren.  This organization was res-
ponsible for the establishment in 
Wassenaar of the Wavopark, the 
Johannahuis and the Park Rust en 
Vreugd Foundation.  
Upon his second retirement at the 
compulsory age of 75, Herman re-
ceived the Order of Oranje Nassau, a 
more than deserved recognition  of his 
life's work in social-medical field. 

Herman van den Bergh - a soldier, a life 
partner to Job, a business man, a volun-
teer, a sportsman and  a very sharp 
bridge player. What a rich and varied 
life!

Georgia Regnault

H.A. van den Bergh

International corner 
Interview with H.A. van den Bergh - A World War II story 
A Princess Irene Brigade soldier
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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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International corner
American Women's Club of The Hague 85 years and counting!
On a warm evening last month, the 
AWC of The Hague had a celebratory 
85th anniversary evening at 
Nieuwspoort with Mayor van Aartsen 
and his wife as our special guests.  In 
keeping with the club's long tradition 
of philanthropic work in The 
Netherlands and abroad, the evening 
wasn't only a celebration, but a chance 
to raise funds for Hulphond Nederland, 
Laat ze maar Lachen,  Lighthouse 
Special Education and the FAWCO 
Target Project - Free the Girls.  

In the past, the AWC of The Hague has 
also organized five 'Breast Cancer 
Awareness and Research' galas and 
raised in total well over 1 million 
Euro's .  And some have been on a 
smaller more hands-on scale, such as 
making Easter Baskets or Holiday 
Gingerbread houses for children's hos-
pitals or orphanages.      

Over the years activities and events 
have been planned by the club mem-
bers - always  keeping in mind to help 
others, whether it was providing assis-
tance to our own members to get set-
tled into life in The Hague by various 
newcomers' events or writing a book 
entitled, - At Home in Holland for all 
new foreign residents of The Hague. 
This wonderful resource book was ori-
ginally published in 1963 and is now in 
its 12th edition. 

When the club was founded in 1930 by 
55 ladies in hats and gloves, one of the 
reasons they wanted to get together 
was to exchange English language 
books with each other.  This small 
thought  grew into ultimately the 
largest English language collection in 
the Netherlands, having by 1964, 4,500 
volumes. These were all housed in the 
American Protestant Church of The 
Hague in Benoordenhout.  

In 1984 the club purchased an 11-
room house on the Nieuwe Duinweg in 
Scheveningen and for the first time it 
created a true 'home away from home' 
- a small piece of America in The 
Hague. This move allowed the club to 
extend its library facilities and by 2005 

the library had 8,500 books, video's, 
DVD's and audio tapes. The club also 
changed its Constitution and began 
welcoming non-American members as 
associates.

The AWC of The Hague was also one of 
the six founding members of the 
Federation of American Women's Club 
Overseas (FAWCO).  Founded in 1931, 
FAWCO is an international network of 
independent volunteer clubs and asso-
ciations, located in 34 countries world-
wide.  It serves as a resource and chan-
nel of information among its 12,000 
members; promotes the rights of US ci-
tizens overseas; is active as a Non-
Governmental organization (NGO) 
with special consultative status to the 
UN Economic and Social Council, and 
contributes to the global community 
through its Task Forces and The 
FAWCO Foundation (established in 
1967), which provides development 
grants and education awards.

New members - both American and 
those with an affinity for the USA - are 
welcome at the club's new home on the 
Johan van Oldenbarneveltlaan in the 
Statenkwartier. For more information 
on the club's illustrious 85-year his-
tory and its present day activities, visit 
their website: www.awcthehague.org.  

Georgia Regnault

ContactClub Benoordenhout 55+
Voor de zomermaanden stellen wij 
voor onze leden een klein programma 
samen. Niet iedereen gaat in die maan-
den met vakantie of moet op hun klein-
kinderen passen. Daarom doen we iets 
gezelligs met hen die thuisblijven.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN DE CCB
Donderdag 11 juni om 14.30 uur in het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS
Donderdag 18 juni zal mw. Marjolijn 

van Delft de cursus La Grande Bellezza, 
'Alle wegen leiden naar Rome' afron-
den. Tijd en plaats: 10.00 – 12.00 uur 
in het Benoordenhuis, Bisschopstraat 
5. Kosten: € 10,-- voor leden en niet-le-
den, incl. koffie/thee.

LUNCH VOOR LEDEN
Dinsdag 23 juni om 12.00 uur gaan we 
lunchen bij Kurhaus Waves in  het ver-
nieuwde  restaurant met uitzicht op 
zee. Opgeven bij Jos Bierlaagh, tel. 3 10 
66 61.

In juli en augustus zullen wij voor onze 
leden excursies organiseren en gaan 
we ook weer ergens eten en/of koffie 
drinken.

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

Een fijne zomer!

Rinia de Bruin
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Kijk op www.zokinderopvang.nl/vakantieprogramma. 

P.S. Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod 
van € 20,-- voor een ochtend of € 35,-- voor een hele 
dag meespelen.  

Mail naar e vannijenrode@zokinderopvang.nl  of 
bel 070 328 2301.

Het vakantieprogramma  
voor de BSO is klaar!

Ki
nd

er
op
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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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Zorg in de wijk
Grip en Glans
Op 22 april j.l. vond in het Aloysius 
College een grote voorlichtingsbijeen-
komst plaats. Deze was georganiseerd 
door diverse zorg- en welzijnsinstan-
ties, allen gevestigd in het 

Benoordenhout. Ongeveer 90 gasten 
hebben de bijeenkomst bezocht. Grip 
en Glans; meer grip houden door de 
juiste informatie en glans ervaren in 
het leven. 

Voor de bewoners van Benoordenhout 
zal de wijkagent Peter Hoogeveen vanaf 
dinsdag 12 mei 2015 starten met een 
spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u 
kennis maken met de wijkagent van het 
Benoordenhout en kunt u terecht met 
al uw vragen over veiligheid en leef-
baarheid. Denkt u bijvoorbeeld ook aan 
preventietips en adviezen, of heeft u 
zelf ideeën of initiatieven om het 
Benoordenhout veiliger te maken, dan 
bent u eveneens van harte welkom!

Het spreekuur zal worden gehouden in 
Evita-Lokaal aan de Van Alkemadelaan 
309A tussen 14:00 en 16:00 uur.  De 
eerstvolgende data zijn 23 juni en 7 
juli. In principe daarna iedere twee 
weken (21 juli, 4, 18 augustus, 1 sep-
tember etc.).foto is van M. Brobbel
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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
Haagsch Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaen
De boog kan niet altijd gespannen zijn. 
Als een pijl uit een boog vertrekken. Meer 
pijlen op je boog hebben. Zomaar enkele 
alledaagse gezegden die te herleiden zijn 
tot de handboog. Een naar schatting al 
zo’n 40.000 jaar bestaande ‘machine’ – 
vroeger functioneel gebruikt en tegen-
woordig hét benodigde instrument voor 
het beoefenen van de handboogsport. 
Ook aan het noordelijke randje van het 
Benoordenhout is het al decennia moge-
lijk om de boog ter hand te nemen, bij het 
Haagsch Handboogschuttersgilde van 
Sint Sebastiaen. ‘De handboogschietsport 
leeft!’

Het huidige Sint Sebastiaen was oor-
spronkelijk een ‘gewone’ vereniging, op-
gericht in 1958. Vijf jaar later kwamen 
de leden tot de ontdekking dat er in de 
middeleeuwen een Haags handboog-
schuttersgilde bestond; Sint Sebastiaen 
geheten. Om de tradities in ere te hou-
den, zette de vereniging zich om in een 
‘gilde’. Concreet hield dit in dat dit vanaf 
toen allerlei activiteiten organiseerde 
die ook ten tijde van het middeleeuwse 
gilde plaatsvonden. Te denken valt aan 
vendelzwaaien, trommelslagen en 
Koningschieten. Geschoten werd er in 
een gildekostuum. Deze tradities hiel-
den tot in de jaren zeventig stand. Wat 
daarna overeind bleef, zijn de jaarlijks 
op Hemelvaartsdag door Sint Sebastiaen 
geïnitieerde Koningschieten – de 
clubkampioenschappen.

Henk Chervet kent het gilde door en 
door. Hij werd lid in 1972 en is sinds-
dien, met een onderbreking  van vijf-
tien jaar vanwege een verhuizing, 
nauw bij het gilde betrokken. Eerst 
vooral als schutter en nu ook als be-
stuurslid, jeugdtrainer en materiaal-
man. Dankzij zijn belangstelling voor 
geschiedenis in combinatie met het 
schrijven van een boek over Sint 
Sebastiaen (verleden jaar verschenen) 
weet hij levendig te vertellen over de 
handboogsport. ‘Naar alle waarschijn-
lijkheid is de handboog de eerste ‘ma-
chine’ die de mens heeft uitgevonden. 
Gek genoeg had de boog niet alleen een 
vernietigende kracht, maar was het te-

vens het eerste snaarinstrument dat de 
mens heeft uitgevonden.’

Sint Sebastiaen is een groeiende ver-
eniging en kent nu zo’n 210 leden, 
waarvan zestig jeugdleden. Het is hier-
mee één van de grootste handboog-
clubs van Nederland. Sinds 1969 is het 
gevestigd op de huidige locatie aan het 
Groenendaal. Het gilde beschikt over 
meer dan veertig banen vanwaar over 
verschillende afstanden, van vijf tot 
negentig meter, te schieten is. Het 
grootste deel van de leden is recreant. 
‘Handboogschieten is een individuele 
sport. Zowel degenen die op de traditi-
onele manier wil schieten als voor 
sporters die zich willen bekwamen in 
de moderne  varianten van deze sport 
is er ruimte binnen het gilde.’

De onderverdeling tussen het traditio-
nele en het moderne handboogschie-
ten is onder meer gelegen in het soort 
boog: een lange, houten boog versus 
een geavanceerde boog met afstelmo-
gelijkheden, een zogenaamde ‘recurve’ 
en veelal metalen elementen. Het trek-
gewicht van een moderne boog kan op-
lopen tot 20 kilo. Met dergelijke zwaar-
gewichten schiet een pijl met circa 200 
kilometer per uur van de boog af. 
Daarnaast kan ook het object waarop de 
sporter schiet verschillen. Moderne 
schutters richten hun vizier op een bla-
zoen – een schietschijf met punten. 

Schutters die een traditionele boog han-
teren, doen daarentegen ook aan zoge-
naamd 3D-schieten. In dat geval vinden 
jachtsimulaties plaats: doel is niet het 
raken van een schietschijf, maar een na-
gebootst driedimensionaal (jacht)dier 
in een natuurlijke omgeving.

Door films als Lord of the Rings is het 
handboogschieten een groeiende 
sport. Een andere ontwikkeling is dat 
steeds meer vrouwen de boog ter hand 
nemen. Vorig jaar werd zelfs voor het 
eerst in de geschiedenis van Sint 
Sebastiaen een vrouw clubkampioen. 
Wekelijks is het overal in het land mo-
gelijk om deel te nemen aan wedstrij-
den. Sint Sebastiaen is vanwege het 
ontbreken van een indoorbaan op dit 
moment geen officiële wedstrijdloca-
tie. Maar mogelijk komt daar in de toe-
komst verandering in: een aanvraag 
voor een vergunning voor de bouw van 
een indoorbaan is ingediend. 

Nog altijd beleeft Henk Chervet – eige-
naar van tien bogen – veel plezier aan 
het beoefenen van de sport. ‘De schiet-
beweging zo perfect mogelijk uitvoe-
ren: dat geeft een kick en werkt ont-
spannend.’ Getuige het feit dat steeds 
meer personen deze oeroude sport be-
oefenen, is hij hierin zeker niet de 
enige!

Emilie Maclaine Pont

Ingeborg Hol,clubkampioene 2014 (foto, Henk Chervet)
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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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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN

Het wordt vakantietijd, eindelijk eens de tijd om rustig een boek te 
lezen, ter voorbereiding op de reis of om mee te nemen. Heerlijk   
luieren op het strand, met de kinderen naar het zwemparadijs of  een 
cultureel uitstapje. Daarom dit keer een boekenrubriek met 
beschrijvingen van boeken die over reizen gaan, of dit nu in ons 
mooie landje is, in Europa of ver weg. 

‘Holland op z’n mooist – Op reis met 
de Haagse School’, Charlotte Dema-
tons
Illustrator Charlotte Dematons neemt 
ons mee op reis van Bloemendaal, via 
Haarlem, naar het Gemeentemuseum 
in Den Haag. Er staat geen letter tekst 
in dit boek, dat is ook niet nodig die 
komen zo boven wanneer u de prach-
tige tekeningen ziet. Het is een kinder-
boek, maar wij kunnen er ook uren 
mee doorbrengen. Dit prentenboek is 
uitgegeven tegelijkertijd met de ten-
toonstelling over de Haagse School, 
‘Holland op z’n mooist’ in het  
Gemeentemuseum Den Haag (tot en 
met 30 augustus). 
Uitgeverij Leopold, 2015, ISBN 978 902 586 7539, 

€ 14,99

‘Het relaas van 
Solle’, Andreas 
Oosthoek
Alleen al voor de 
omslag zou je het 
boek kopen. 
Oosthoek, oud-
hoofdredacteur 
van de Provinciale 
Zeeuwse Courant, 

Nijhoff-biograaf en dichter, schreef een 
boek over een opbloeiende liefde in 
het Zeeuwse polderlandschap. Het 

boek is een portret van Zeeland en zijn 
bewoners in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw. 
Uitgeverij Cossee, 2015, ISBN 978 905 936 5698, 

€ 19,90

‘Italiaanse 
streken, Een 
Romeinse 
wandeling 
door een land 
op drift’, Bas 
Mesters
Toen God Italië 
creëerde 
schrok hij; zo 
mooi vond hij 
zijn schepping. 
Hij vreesde dat 

de rest van de wereld jaloers zou wor-
den. Daarom besloot hij het land te 
laten bewonen door Italianen. Deze 
grap omvat de kern het boek. Een boek 
over sluwe maffiosi en corrupte poli-
tici. Over de moed van rechters, jour-
nalisten en burgers. Schrijver Bas 
Mesters is journalist, Italië-deskundige 
en Vaticaan-watcher; dat zie je terug in 
de tekst. 
Uitgeverij Prometheus, 2015, ISBN 978 903 514 0028, 

€ 17,95

‘Een onvol-
tooide reis, 
van de IJzeren 
Poort tot aan 
de berg Athos’, 
Sir Patrick 
Leigh Fermor 
(1915-2011)
Dit is het laat-
ste deel in een 
trilogie: ‘Een 
voettocht langs 
Rijn en Donau’ 

en ‘Tussen wouden en water’ zijn de 
eerste twee boeken. De trilogie is een 

verslag van een voettocht die hij op 
18-jarige leeftijd maakte van Hoek van 
Holland naar Constantinopel 
(Istanbul). Reis-schrijver Colin 
Thubron en biograaf Artemis Cooper 
hebben zijn aantekeningen van deze 
laatste etappe bij elkaar gebracht en 
een verhaal geschreven. 
Uitgeverij Atlas Contact, 2014, ISBN 978 904 502 6923, 

€ 29,99

‘Nippon, met 
Louis Coupe-
rus in Japan’, 
Louis Coupe-
rus (1863-
1923)
Sommige boe-
ken blijf je 
herlezen. Zo 
las ik met 
grote inte-
resse deze 
nieuwe uit-

gave van een boek uit 1925. De reis 
was een werkopdracht voor De 
Haagsche Post. Eerst werd Nederlands-
Indië aangedaan, vervolgens naar 
China en als laatste Japan. Met 
Engelssprekende gidsen hebben Louis 
Couperus en zijn vrouw Elisabeth Baud 
veel van Japan gezien. Zijn feuilletons 
met verhalen over de musea, de 
Boeddhatempels, de mooie bloesem-
bomen, theeceremonies, de Nõ-
dansers enzovoort verschenen tussen 
september 1922 en mei 1923 in De 
Haagsche Post. In 1925 kwam, pos-
tuum, het boek Nippon uit. 
Uitgeverij Astoria, 2013, ISBN 978 949 161 8215, 

€ 18,50

Willemien de Vlieger-Moll
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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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Hoe zit dat?
Bemiddelingskosten bij huur

Men heeft het over... in het Benoordenhout

In onze mooie wijk worden veel wonin-
gen gehuurd. De woningen worden 
door huurbemiddelaars, zoals make-
laars, via verschillende media aangebo-
den en zo door woningzoekenden ge-
vonden. Bij de totstandkoming van een 
huurovereenkomst, krijgt de huurder 
vaak van de bemiddelaar een rekening. 
De rekening ziet dan op bemiddelings-
kosten en de hoogte ervan kan tot een 
maand huur inclusief voorschot gas/
water/licht en servicekosten te ver-
meerderen met 21% BTW behelzen.

Is dat wel juist?
Vaak niet. Wanneer de bemiddelaar de 
woning namens de verhuurder aan-
biedt, dan handelt de bemiddelaar in 
opdracht van de verhuurder. In dat 
geval mogen geen bemiddelingskosten 
aan de huurder in rekening gebracht 
worden. Het is bij wet verboden om 
“twee heren te dienen”, ter voorkoming 
van belangenverstrengeling.

Wel bemiddelingskosten
In het geval u een bemiddelaar op-
dracht geeft om voor u een woning te 
zoeken, dan mogen wel bemiddelings-
kosten in rekening gebracht worden, 
mits de uiteindelijk gehuurde woning 
niet komt uit het eigen woningaanbod 
van de bemiddelaar.

Bij kamer(ver)huur mag de bemidde-
laar zowel aan de verhuurder als aan 
de huurder bemiddelingskosten vra-
gen. Ook in het geval dat de huurder 
handelt met bedrijfsmatige doeleinden 
handelt, mogen bij zowel de verhuur-
der als de huurder bemiddelingskosten 
in rekening gebracht worden.

Andere kosten bij huur
De huurder kan naast bemiddelings-
kosten ook met andere kosten te 
maken krijgen van de bemiddelaar, 
zoals inschrijfgeld en/of administratie-
kosten. Deze kosten mogen in rekening 

gebracht worden, mist ze redelijk zijn. 
Tegenover de in rekening gebrachte 
kosten dient wel een tegenprestatie 
van de bemiddelaar te staan. En de 
kosten mogen geen verkapte bemidde-
lingskosten zijn.

Terug vorderen kosten
Staan de in rekening gebrachte kosten 
niet in verhouding tot de verrichte 
prestatie van de makelaar en/of be-
treffen het (verkapte) bemiddelings-
kosten, dan is er sprake van een onre-
delijk voordeel voor de bemiddelaar, 
hetgeen bij wet verboden is. Deze kos-
ten zijn dan onverschuldigd betaald. U 
kunt deze dan tot 5 jaar na de betaling 
ervan nog terug vorderen.

Annemarie Wiesmeier-van 
der Brugge

Een nieuwe column in het Wijkblad. 
Geschreven door een Benoordenhouter. 
Bedoeld om nieuwtjes, grappige din-
gen, zomaar iets wat opvalt of wat 
wordt gehoord, op te schrijven en met 
de lezers van het Wijkblad te delen. 
Niet hoogdravend, maar wel 
interessant. 

Rustica is nog wel eens ergens in het 
Benoordenhout en  legt een luisterend 
oor in één van de vele koffietenten, of 
hoort in het voorbijgaan van alles. 
Zinnen als ‘Haal jij de kinderen op’ of 
‘Ja, maar zo dadelijk heb ik een advo-
caat op mijn dak’. Het kan gelukkig ook 
wat minder heftig. 

Rustica verwondert zich over de snel-
heid van de jonge mensen, met twee 
kinderen in de bakfiets, die toch nog 
even inhalen en het liefst door het rode 
licht fietsen. Dan sta je namelijk net 
iets eerder bij het volgende rode licht. 
Heel logisch, toch? Of het op de stoep 
fietsen, kinderen, volwassenen, ieder-

een doet het. De oudere mensen, die 
nog lopen want anders gaat niet, 
schrikken zich een hoedje of nog erger, 
worden aangereden. Moet dat nou 
echt, zo omgaan met je medemens? Dit 
is een stokpaardje voor Rustica, het zal 
vaker langskomen. 

Koningsdag was ook zo’n heerlijk mo-
ment. Prachtig om al die met oranje 
uitgedoste mensen tegen te komen. 
Opeens blijkt een dame heel frivool 
een oranje hoedje op te hebben, of 
komt een notabel in een oranje pak 
langs lopen. Rustica ving op dat vele 
kinderen nu een hoge spaarrekening 
hebben na het verkopen van compli-
menten, schmink of broodjes worst. 

Koningsdag is een typisch voorbeeld 
van de verbondenheid die er in onze 
wijk is. 

Rustica 
Geschreven onder pseudoniem, naam 
bij de redactie bekend. foto Creative Company
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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

Moniek Somai

HUISHOUDELIJKE HULP
Betrouwbaar en ruime ervaring.

Wilt u een fris huis met glimmende ramen en uw 
kleding gestreken? Ik help u graag en heb goede referenties.

Mob: 06 16 11 82 61

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

Gezellige ruime woonboot
aan de Kaag te huur

6 tot 8 pers. Grote tuin grenst aan haventje met eigen steiger.
Mod keuken , knusse eetkamer en zitkamer met open haard. 

Eigen parkerplek. 
voor info. 0650685851

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Marlies Cossée Pianolessen

Pianoles (individueel) voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Cursus van 10 lessen in groepsverband ter voorbereiding 

van pianoles start in september.
Locatie: Breitnerlaan 61

Informatie: 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

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.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

Expat Home Services

Organization, coordination & supervision
of refurbishment & renovation work 

Property management | Rentals | Home search services
info@expathomeservices.nl | +31 6 2180 4928

www.expathomeservices.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 plan-
cha

Wat heb je nodig?
500 gram top kwaliteit donkere 
chocolade
(ik gebruik 72% Tanzaniaanse )
6 eieren
4 eetlepels lekkere likeur; 
Frangelico, 43 of anders brandy.
180 gram ongebrande hazelnoten
250 gram room, geklopt

Leg de hazelnoten op een bakblik en 
rooster deze in een voorverwarmde 
oven van 1500C vijftien minuten. Laten 
afkoelen, hak de noten daarna fijn. 
Intussen. Neem een ronde 20-22 cm 
springvorm. Beboter deze goed en leg 
een stuk op maat geknipt bakpapier op 
de bodem.

Smelt de chocolade au bain-marie. Af 
en toe roeren. Doe de eieren met de li-
keur van je keuze in een pan en zet 
deze ook weer au bain-marie op. Klop 
het mengsel met een elektrische mixer 
op hoge snelheid voor zeker 7 minuten 
tot luchtig en stevig. Neem de pan uit 
de au bain-marie.

Giet de gesmolten chocolade langzaam 
bij het eischuim. Let op dat je goed en 
snel moet blijven roeren met een meta-

len lepel of vork totdat alles gemengd is. 
Het wordt een stevige massa. Roer hier 
de gehakte noten door en giet de hele 
boel in de springvorm. Strijk glad. 

Zet de vorm in de warme oven (105 C), 
een uur lang. Haal uit de oven en laat af-
koelen. Daarna nog een paar uur in de 
ijskast en je taart is klaar voor gebruik. 

Je kan er lekker dik geslagen slagroom 
bij geven en je kan hem ook bepoede-
ren met suiker, maar ja dan komt er 
toch weer suiker bij…. Overigens ook 
pure 72% chocolade bevat een deel 
suiker. Lekker bij de koffie.

Michiel de Vlieger,
Cometa Culinair

Culinair
Meel- en (bijna) suikerloze chocoladetaart

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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Schaakprobleem 137 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7+-+-+pzp-' 
6-+q+n+-zp& 
5+pvl-+-+-% 
4-+-+-+P+$ 
3+PwQN+P+P# 
2-vLP+R+K+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Zwart is aan zet. Hij staat een pion achter, maar zijn stukken staan actief. Heeft 
hij een snelle winst? 
 
Oplossing probleem 136: 1.Db8+ De8 2.Th3! en mat is ondekbaar (2… Dxb8 
3.Th8 mat, 2… Td2+ 3.Kf3) 
(Bartel-Nepomniasjtsji, Jeruzalem 2015) 
 

 

Zwart is aan zet. Hij staat een pion achter, maar zijn stukken staan actief. Heeft hij een snelle winst?

Oplossing probleem 136: 1.Db8+ De8 2.Th3! en mat is ondekbaar (2… Dxb8 3.Th8 mat, 2… Td2+ 3.Kf3) (Bartel-
Nepomniasjtsji, Jeruzalem 2015)

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

Spellen
Schaakprobleem 137                                       Schaakclub Benoordenhout
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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

BridgeClub 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
www.denhaag.nl

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-Gravenhage en omstreken)

Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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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

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. 
Opgebracht  € 12.850,-

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

VH_adv_benoordenhout_Chris_april2015.indd   1 07-04-15   20:20
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