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P A R K

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

www.parkhoogoostduin.nl

UITZONDERLIJK WONEN IN HET HAAGSE BENOORDENHOUT

Nicole Vrolijk 

Nelisse Makelaarsgroep

070 - 350 14 00 

vrolijk@nelisse.nl 

Cees P.A. Kimmel 

Frisia Makelaars 

070 - 342 01 01 

nieuwbouw@frisiamakelaars.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 makelaars voor informatie en brochuremateriaal:

De werkzaamheden aan het oude Shellkantoor, beter bekend als het 

Lummusgebouw, zijn al in volle gang. Wanneer de transformatie begin 2017 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 met uitzicht over zee tot aan de horizon.

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 - 7)

2 penthouses (verdieping 7)
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Geachte lezers,

En dan ben je opeens hoofdredacteur geworden. Iets wat ik nooit heb geambieerd, maar wat mij wel 
op het lijf is geschreven. Onderzoek en schrijven zijn mijn dagelijkse bezigheid, het onderwerp is ove-
rigens dan vooral kunst. 

Een redactie werkt samen, om iedere keer weer een mooi Wijkblad te kunnen maken. Nieuwe auteurs 
dienen zich aan. Zo heeft Theo Bollerman zich bereid verklaard een serie over sporthistorie in ons 
blad te schrijven. Er zijn nieuwe pagina’s zijn aangemaakt; Zorg in de Wijk, Haagse Hout, Podiumkunst 
en Onze wijk. Er gebeurt immers zo veel op deze gebieden in onze wijk, en iets daarbuiten. Vertrouwde 
rubrieken blijven, soms net iets anders. 

Veel leesplezier!

Willemien de Vlieger-Moll

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

Oplage ca. 9.300 ex.

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl
•   Willemien de Vlieger - Moll
•   Willem Hoekstra
• Annick Smittenaar
• Emilie Maclaine Pont
• Otto Spijkers
• Georgia Regnault

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Copyright Wijkblad Benoordenhout

Deadline advertenties en kopij

Wijkblad nr. 5 - 7 september 2015
Wijkblad nr. 6 - 2 november 2015

Verspreiding nr. 5 - medio oktober

Bezorging 
Reclameverspreidingen Haaglanden BV

Niet ontvangen?
orders@reclamehaaglanden.nl

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

Benoordenhoutjes 
€ 30,- voor 30 woorden.

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

Ruimtelijke Ordening
Prinses Juliana Kazerne: de teerling 
lijkt geworpen
Het lijkt erop dat de Prinses Juliana 
Kazerne (PJK) een woonbestemming 
krijgt. Eind juni hebben B en W een 
Nota van Uitgangpunten gepubliceerd 
die het kader schetst voor een nieuwe 
bestemming: wonen met behoud van 
het karakteristieke gebouw en het 
groen en onder voorwaarden is enige 
uitbreiding mogelijk. De Wijkvereniging 
is blij met deze ontwikkeling. 

Zoals bekend vonden er dit voorjaar 
twee voorlichtingsbijeenkomsten plaats 
in de Kazerne, waar de gemeente al aan-
gaf een woonbestemming na te streven. 
Maasbach poogde maandenlang met 
een opdringerige campagne en via flyers 
vol beloftes in de buurt de stemming te 
beïnvloeden en geeft nog niet op.  

Op 17 juni jl.  vergaderde de Raads-
commissie Ruimte over de Kazerne. 
Formeel stond op de agenda een conser-
verend bestemmingsplan, omdat het 
oude bestemmingsplan was verlopen. 
De discussie ging echter vooral over de 
toekomstige bestemming. De 
Wijkvereniging pleitte voor behoud van 
het bijzondere karakter van de kazerne, 
wil dat rekening wordt gehouden met 
het rustige leefklimaat in deze buurt en 
pleitte daarom voor een woonbestem-
ming met eventueel zorg gezien ook de 
ligging in het groen. Wel werd bij voor-
baat gewaarschuwd dat als de prijs voor 
verfraaiing van het kazerneterrein is dat 
een investeerder mag bijbouwen in de 
fraaie tuin dit op bezwaren zal stuiten. 
De Stichting het Paardeweidje overhan-
digde alvast enkele honderden handte-
keningen hiertegen. 

Verschillende fracties spraken zich 
eveneens al uit voor wonen. Wethouder 
Weismuller gaf, vooruitlopend op de 
toen nog niet gepublicerde Nota van 
Uitgangspunten van het College, aan 
ook wonen een goede bestemming te 
vinden. Desgevraagd zei hij dat er geen 

toezeggingen zijn gedaan aan 
Maasbach en een kantoor op deze plek 
niet gewenst is. Dat sluit aan op onze 
opvatting zoals in het vorige wijkblad 
toegelicht. 

Het wachten is nu op een investeerder 
die zich meldt. Na de zomer gaat de 
discussie verder en naar verwachting 
zal, behalve de verkeersdruk, vooral 
het al of niet en in welke mate eventu-
eel mogen bijbouwen strijdpunt 
worden.

Willem Royaardsplein
Na de voorlichtingsavond in het 
Aloysius op 28 mei jl. is het nu even stil 
op dit front. WP Retail werkt haar 
plannen nader uit en overlegt met de 
Gemeente die ook bepaalde eisen 
heeft. De Klankbordgroep, waarin 
naast de Wijkvereniging ook naburige 
VvE’s zitting hebben, gaat na de zomer 
intensief met WP Retail nader overleg-
gen over aspecten van de plannen. 
Daarbij zal onze inzet allereerst zijn 
dat het plein zijn functie behoudt als 
sociaal trefpunt. Andere belangrijke 
aspecten zijn de parkeers- en verkeers-
problematiek, hoogbouw en de bran-
chering (winkelaanbod).  Wij verwach-
ten daarover pittige discussies. 

Het zal een lastige opgave worden vol-
doende draagvlak te krijgen voor de 
uitvoering van de plannen, maar dat 
zou wel wenselijk zijn. Want voor 
Duinzicht, maar ook voor de wijk als 
geheel is een toekomstbestendig win-
kelcentrum op het WR-plein van groot 
belang, maar evenzeer dat het plein als 
gezellig sociaal trefpunt behouden 
blijft.  

Verkeersmaatregelen  Groenhoven-
straat en omgeving i.v.m. renovatie 
Shell-gebouw
Het bijna 100 jaar oude Shell-gebouw 
aan de Carel van Bylandtstraat onder-
gaat de komende anderhalf jaar een 
restauratie. Dat betreft met name het 

dak. In verband daarmee is de 
Groenhovenstraat achter dat gebouw 
gedurende die periode afgesloten. Die 
straat was een prima aanrijroute voor 
Shell-werknemers naar hun garage en 
fungeerde tevens als sluiproute.

Er is tevoren overleg geweest van Shell 
met de Wijkvereniging over e.e.a., maar 
de impact en duur van te nemen maatre-
gelen op het verkeer in de achterlig-
gende buurt bleken veel groter dan ver-
wacht. De Groenhovenstraat aan de 
overzijde, waar woningen zijn met veel 
kinderen, zou liefst 1,5 jaar tweerich-
tingsverkeer krijgen. Dat kwam hard 
aan bij de buurt. Zo’n lange periode zou 
een niet aanvaardbare verkeersoverlast 
brengen mede vanwege het sluipver-
keer en het vaak te harde rijden in deze 
straat. 

Daarop besloot de gemeente het een-
richtingsverkeer weer in te voeren 
voor de Groenhovenstraat, maar in 
omgekeerde richting. Toen verplaatste 
het de wijk uitgaande verkeer zich ech-
ter meteen naar omliggende, ook kin-
derrijke, straten (Burnierstraat, 
Schiefbaanstraat). Daarom  heeft de 
Gemeente, in goed overleg met politie, 
Shell, Wijkvereniging en bewoners, de 
maatregelen andermaal aangepast. De 
verkeersstromen van en naar Shell en 
van en naar de woonwijk worden nu 
gescheiden.

Met deze oplossing dient zowel de ver-
keersveiligheid als de leefbaarheid in 
deze buurt. Wij zijn de gemeente er-
kentelijk voor de voortvarende manier 
waarop onder leiding van stadsdeeldi-
recteur Lilianne Blankwaard, de plan-
nen tweemaal zijn aangepast. 
Daarnaast zijn we Shell en de bewo-
ners dankbaar voor hun constructieve 
meedenken.   
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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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WOUDT 
fashion for women
La Brax
      Fabiana Filippi
       Gimo’s
       Guido Lombardi
       Le Tricot Perugia
       ML Collections
       Nice Connection
       Riani
       She’s So
       Schneiders
       Via Masini 80
       and more.. .

 Van Hoytemastraat 105
 www.woudtdenhaag.n l

Vernielingen zandbak Arendsdorp

Nieuwe bestemmingen voor leeg-
staande kantoren gewenst maar 
lange weg
In het wijkblad hebben wij meermalen 
aandacht gevraagd voor de problema-
tiek van de leegstand van grote kan-
toorpanden in onze wijk.  Niet iedereen 
weet om hoeveel en welke gebouwen 
het hierbij gaat. Daarom in dit rustige 
zomernummer een overzicht.

Het betreft                         
                                                                                                            
- drie vroegere kantoren van Shell, 
t.w. het Ypsilongebouw en 
Oostduinlaan 75 (later Lummus) ge-
legen in Park Arendsdorp alsmede 
Oostduinlaan 2 (later CBS)
                                                                                                                    
- ex-Europol (op de hoek Raamweg/
Hubertusviaduct)
                                                                                         
- Berlage-huis aan de Raamweg  
(vroeger Nederlanden van 1840 en 
Orange)
                                                                              
- Rode Olifant (ooit Esso, later advo-
catenkantoor de Brauw Blackstone 
Westbroek),
                                                                      
- van Bylandthuis aan de 
Benoordenhoutseweg (laatstelijk 
Elsevier)
                                                                                                                 
- Willem Witsenplein 6 
(Octrooiraad)
                                                                                                                    
- Prinses Juliana Kazerne
                                                                                                                                
- voormalige serviceflat Arendsdorp                    

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat zo-
veel gebouwen in relatief korte tijd 
leeg zijn komen te staan door verhui-
zingen naar elders of inkrimping van 
organisaties. In totaal liefst tien vaak 
forse  gebouwen, bij elkaar in de orde 
van 150.000 m2, waarmee het toch pri-
mair als aantrekkelijke woonwijk be-
kend staande Benoordenhout in de top 

kantorenleegstand van Den Haag zit. 
Daarnaast zijn er overigens ook nog 
kleinere kantoorpanden die leeg staan. 

Langdurige leegstand is niet goed
Sommige bewoners vinden leegstand 
best. Wel zo rustig immers. Dat is wel 
zo, maar op den duur leidt leegstand 
tot verloedering- ook in de omgeving. 
En  eigenaren laten hun gebouwen echt 
niet eindeloos leeg staan. Het is ook 
niet te verwachten dat er kantoren voor 
terugkomen. Derhalve is herbestem-
ming  nodig. Dat geeft bovendien onze 
wijk alsmede woningmarkt en winkel-
centra impulsen. Aan nieuwe woningen 
en appartementen is zeker behoefte en 
de winkelcentra kunnen meer klandizie 
ook goed gebruiken. Vandaar dat het 
wijkbestuur vanaf ons aantreden in 
2012 de leegstand hoog op de agenda 
heeft staan. Wij kunnen daarbij profite-
ren van het gegeven dat onze wijk een 
aantrekkelijke woonwijk is om te leven 
en inmiddels de economie weer in de 
lift zit. Dat merken we nu ook.

Stand van zaken
Sinds twee jaar zit Spaces (verhuur 
kleine kantoren) in de Rode Olifant, 
verblijft de Muziekacademie in het sou-
terrain van het Berlage-huis en wordt 
Oostduinlaan 75 omgebouwd tot onge-
veer 220 koop- en huurappartementen 
in de loop van 2016 gereed. In juni 
heeft de Gemeente een Nota van 
Uitgangspunten vastgesteld voor de 
toekomstige bestemming van de 
Prinses Juliana Kazerne waarbij wordt 
gestreefd naar een woonbestemming 
eventueel met zorg, in lijn met onze 
voorkeur (zie elders in het blad).  

In Ypsilon en het Van Bylandhuis is 
sprake van tijdelijke verhuur aan kan-
toren. Ook  in het voormalige Europol-
gebouw zitten tijdelijke huurders, in 
afwachting van een mogelijke nieuwe 
bestemming (wellicht een Tribunaal).  
De vroegere serviceflat Arendsdorp is 

aangekocht door Pinnacle BV, dat ook 
Oostduinlaan 75 ontwikkelt, maar 
Pinnacle heeft voor Arendsdorp nog 
geen plannen. Oostduinlaan 2 wordt 
waarschijnlijk  voor een aantal jaren 
weer verhuurd.  Willem Witsenplein 6 
komt misschien dit jaar op de markt.   

Proces van lange adem
Het vinden van nieuwe bestemmingen 
voor zoveel grote gebouwen is een pro-
ces van lange adem. Bovendien is nie-
mand ermee gebaat als nieuwe be-
stemmingen ook weer tot leegstand 
leiden. Het zal dan ook interessant zijn 
hoe de verkoop en verhuur van de 220 
appartementen van Oostduinlaan 75 
uitpakt. Maar wij vinden het wel be-
langrijk dat er beweging in de aanpak 
van de leegstand is en blijft, want er is 
veel concurrentie elders in de stad. 
Uiteraard moeten nieuwe bestemmin-
gen passen in de wijk en in het bestem-
mingsplan, moet rekening wordt ge-
houden met verkeers- en parkeerdruk 
alsmede met belangen van omwonen-
den. De Wijkvereniging zal dat zeker 
goed bewaken. We benaderen dit lang-
durige proces en concrete plannen 
daarom constructief-kritisch. Wordt 
vervolgd. 

Pieter de Savornin Lohman
en Willem Hoekstra

In het weekend van 20/21 juni zijn     
‘snachts vernielingen aangericht in de 
fraaie zandbak van Arendsdorp. Naast 
veel rommel waren er palen uit de 

grond getrokken, was een huisje ver-
nield, was er een brandgat in de pick-
nicktafel en lag er her en der glas in de 
zandbak. Naar inmiddels duidelijk is, 

waren de boosdoeners eindexaminati 
die een ‘feestje’ hielden. Triest. 
Waakzaamheid is dus geboden. 
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Activiteiten  Evita Lokaal
SEPTEMBER/OKTOBER 

10.00u.:
Poëzie en Stem
15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

10.00u.:
Poëzie en Stem
15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

10.00u.:
Poëzie en Stem
15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

10.00u.:
Poëzie en Stem
15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

15.00-16.30u.:
Verpleegkundig spreekuur

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

‘s middags:
Leer beter bridgen*

14.30-16.30u.: Keramieken

09.30u.: Gratis Introductie Stoelyoga
14.30-16.30u.: Keramieken
17.00u.: Diner- en filmavond

09.30u.: Stoelyoga
14.30-16.30u.: Keramieken

09.30u.: Stoelyoga
13.00u.: Gezamenlijke lunch
14.30-16.30u.: Keramieken

09.30u.: Stoelyoga
14.30-16.30u.: Keramieken

09.30u.: Stoelyoga
14.30-16.30u.: Keramieken
17.00u.: Diner- en filmavond

09.30u.: Stoelyoga
14.30-16.30u.: Keramieken

09.30u.: Stoelyoga
13.00u.: Gezamenlijke lunch
14.30-16.30u.: Keramieken

09.30u.: Stoelyoga
14.30-16.30u.: Keramieken

11.00u.:
Koffieconcertje 
Haags Dames-
koor

16.30u.:
Viering 200 jaar 
Koningschap

13.30u.:
Aquarelleren

10.00u.:
Computer/tablet les
13.30u.:
Aquarelleren
13.30u.:
Aquarelleren

10.00u.:
Computer/tablet les
13.30u.:
Aquarelleren
13.30u.:
Aquarelleren

10.00u.:
Computer/tablet les
13.30u.:
Aquarelleren
13.30u.:
Aquarelleren

10.00u.:
Computer/tablet les
13.30u.:
Aquarelleren
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* bij voldoende deelnemers

Evita Lokaal is een ontmoetingsplek 
voor en door buurtbewoners uit 
Benoordenhout. Voor jong & oud! 
In het Lokaal kan iedereen terecht 
voor een goede kop koffie, diverse 
activiteiten, uitleen van hulpmiddelen, het 
verpleegkundig spreekuur en voor het 
Gemeentelijk ServicePunt.

De wijkagent houdt op 
dinsdagmiddag spreekuur, 
zie elders in dit katern data 
en tijden.

dagelijks
•  Gemeentelijk ServicePunt
•  Uitleen hulpmiddelen
 (o.a. rollators, bedverhogers, krukken)

Voor informatie, de actuele kalender en 
inschrijven kunt u binnenlopen, bellen naar 
070 - 3141606, mailen naar info@evitalokaal.nl 
of kijken op www.evitalokaal.nl. 

Evita Lokaal
Van Alkemadelaan 309a
2597 AJ Den Haag
Dagelijks geopend van 09.30 – 16.30 uur
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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

Sinds 1 augustus is een Servicepunt 
voor werk, zorg en welzijn van start ge-
gaan. Hier kunt u terecht met vragen als 
u zelf niet zo bekend bent met de digi-
tale dienstverlening van de gemeente 
die op www.denhaag.nl/servicepuntso-
ciaal te vinden is. Medewerkers van het 
Servicepunt helpen u op weg. 

Elke werkdag van 9.30 tot 16.30 uur 
staat er iemand voor u klaar om te hel-
pen bij het vinden van de weg op www.
denhaag.nl/servicepuntsociaal. Ook 
kunt er terecht voor ondersteuning bij 
het invullen van digitale (gemeente-
lijke) aanvraagformulieren. En indien 
nodig kan er een afspraak voor u wor-
den gemaakt met een maatschappelijk 
werker, ouderenconsulent of jeugd-
werker voor verdere ondersteuning. 
Als er geen begeleiding aanwezig is, 
kunt u ook zelf aan de slag op de com-
puters die er staan. Het Servicepunt is 
natuurlijk ook goed toegankelijk voor 
mensen met een beperking.

Officiële opening
Het servicepunt wordt dinsdag 8 sep-
tember feestelijk geopend en uiter-
aard bent u hierbij van harte welkom. 
Vanaf 11.00 uur staan onze medewer-
kers met koffie en iets lekkers klaar om 
uw vragen over het Servicepunt te be-
antwoorden en om 17.00 uur is er een 
officieel gedeelte. 

De gemeente Den Haag wil dat iedere 
Hagenaar in zijn eigen buurt terecht kan 
voor persoonlijke ondersteuning bij 
denhaag.nl op het gebied van werk, zorg 
en welzijn. De gemeente ontwikkelt 
daarvoor Servicepunten op ruim twintig 
plaatsen in de stad. Sinds begin 2015 is 
er voor iedereen in Den Haag op ander-
halve kilometer afstand een Servicepunt 
beschikbaar. Een Servicepunt is een her-
kenbare plek met moderne computers 
in een bibliotheek, Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG), Wijkcentrum of stadsdeel-
kantoor. Het uitgangspunt is dat u zelf 
aan de slag gaat. 

Kijk www.denhaag.nl/servicepuntsociaal 
voor meer informatie en een overzicht 
van alle Servicepunten in  Den Haag.

Voor informatie:
Evita Lokaal. Van Alkemadelaan 309a
2597 AJ  Den Haag

Zorg in de wijk
Servicepunt werk, zorg en welzijn van start bij Evita Lokaal

Servicepunt

Vragen over 
werk, zorg  
en welzijn?

Samen vinden we het op  
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal 

3046.1025 SPS Poster_A3_bij banieren_CS6_WT.indd   1 28-11-14   09:49

http://www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
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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 Offerfeest en opendagen in de Moskee0

Opendagen in de Mobarak Mokee: 
zondag!6!september!en!11!oktober. van!16:00!t/ m!18:00

Wij herdenken het prachtige verhaal van Profeet Abraham vzmh en zijn 
zoon Ismael vzmhH we hopen dezelfde wijsheid te evenaren0 Offeren doet 
men uit het hartH het offeren gebeurt in vormen van TijdH Geld en Leven0 
Graag willen wij u tijdens het genot van een lekkere maaltijd uitleggen 
hoeveel positiviteit men hier uit kan halen en hoe u zelf  sterker in het 
leven zult staan0

I e d  u l  A d h a

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79 | 1596 JJ Den Haag | T: 373:3145931 

www.islamnu.nl

het Offerfeest
Za.! 26!september!2015

Tijdstip: 43:33

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. 

Informatiebijeenkomst 23 september
Informatie en handvatten voor mensen 
met dementie, mantelzorgers en be-
trokken buurtbewoners. Maakt u zich 
zorgen over uw geheugen of dat van een 
dierbare? Weet u wat u kunt doen voor 
iemand met beginnende geheugenklach-
ten, of vraagt u zich af wat de screening 
bij een geriater aanhoudt?

Op woensdag 23 september, van 13.30 
- 16.30 uur, organiseren de gezamenlijke 
zorg- en welzijnspartners én de Wijk-

vereniging Benoordenhout een voorlich-
tingsbijeenkomst over dementie. Deze 
middag is bedoeld voor iedereen die ge-
interesseerd is in het onderwerp en in 
het bijzonder voor familie, mantelzorgers 
en buurtgenoten van iemand met geheu-
genproblematiek. Het programma wordt 
geopend door Prof. Dr. Gerard Jan Blauw, 
internist en hoogleraar ouderengenees-
kunde (LUMC en MCH/Bronovo). Hij 
neemt ons mee in het proces van 
screening en bespreekt de actualiteit op 
het gebied van dementie. 

Aansluitend bent u welkom op de infor-
matiemarkt, voor informatie over: wat te 
doen bij een ‘niet-pluis’-gevoel, welke 
zorg- en dienstverlening is er mogelijk, 
hoe blijf ik mentaal en lichamelijk actief 
en voor het delen van persoonlijke erva-
ringen. De locatie is het Aloysius College. 
Aan deelname zijn geen kosten verbon-
den. Voor informatie en aanmelding kunt 
u zich wenden tot Monica Visée op 070-
3141600. Of mailen naar m.visee@evita-
zorg.nl o.v.v. voorlichtingsbijeenkomst.

Na een intensive care verzorging kunnen 
allerlei (rest)klachten optreden. Denk 
aan post traumatische stress, vermoeid-
heid en sterk verminderde afweer. In dit 
kader organiseren Hanneke Oonk (trai-
ner, coach en IC-verpleegkundige) en 

Idelette Nutma (oud-verpleegkundige, 
ex-IC-patiënt en auteur van het boek 
Septische shock) een balanstraining. In 
een serie van vijf bijeenkomsten kunnen 
ex-patiënten nieuwe manieren verken-
nen om te werken aan hun herstel op 

mentaal, fysiek en sociaal vlak. De eerste 
training start op 11 september, in het 
souterrain van Sweelinckplein 50. Meer 
informatie via wijkbewoonster Idelette 
Nutma, nutma@sepsis-en-daarna.nl of 
via haar website www.sepsis-en-daarna.nl.

In het Huis Nebo zijn vrijwilligers ac-
tief. We zoeken nog meer vrijwilligers!

De bewoners hebben een verhoogd ri-
sico om verward te raken of fysiek ach-
teruit te gaan. Dat risico wordt kleiner 
als zij, naast een optimale medische 
verzorging, geleverd door betaalde me-
dewerkers, op andere terreinen zo in-
tensief mogelijk worden begeleid. Deze 
extra begeleiding kunnen de medewer-
kers door de hoge werkdruk niet geven. 
De getrainde vrijwilligers zullen aan de 
hand van protocollen, de bewoners hel-
pen om weer actief te worden en te on-
dersteunen daar waar nodig. Een soort-
gelijk project 'ouderenzorg' loopt al 
binnen Bronovo en is een succes.

We bieden de vrijwilligers ouderenzorg, 
een scholing en goede begeleiding, een 
inspirerende werkomgeving en per-

soonlijk contact met de ouderen. Heeft u 
een vriendelijke, respectvolle houding? 
Bent u tussen de 18 en 75 jaar? En kunt 
u 1-2 diensten van 3 uur per week wer-
ken? Dan zijn we op zoek naar u!

Meer informatie over het project kunt 
u opvragen bij Barbara van der Meer, 

Projectleider Ouderenzorg het Huis 
Nebo. Via telefoon: 06 - 15 32 26 77 of 
e-mail: byvandermeer@bronovo.nl.

Het Huis Nebo heeft een subsidie van 
Fonds NutsOhra ontvangen om vrijwil-
ligers op te leiden.

Veilig en actief leven met dementie

Balanstraining voor ex-intensive care patiënten

Vrijwilligers in het Huis Nebo

Spreekuur Wijkagent in Evita Lokaal
Voor de bewoners van Benoordenhout houdt de wijkagent Peter Hoogeveen iedere tweede dinsdag 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 leefbaarheid. Denkt u bijvoorbeeld ook aan preventie-
tips 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 18 augustus,  1 september, 15 sep-
tember, 29 september.
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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

www . f e e l f i t d e n h a a g . n l

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

Magda Oord • Tennispark WW • van Hogenhoucklaan 35
070 - 3062505 / 06-53685547 • magdaoord@kpnmail.nl

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE

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

Als er een wijk bestaat die recht heeft 
op de eretitel  ‘belangrijkste sportwijk 
van Nederland’, dan is dat het 
Benoordenhout. Twee bewoners van 
het landgoed Clingendael hebben na-
melijk  vanaf 1880 de hoofdrol ge-
speeld bij de sportieve ontwikkeling 
van Den Haag, ja zelfs van Nederland: 
Arnoud baron Van Brienen van de 
Groote Lindt (1839 – 1903) en zijn 
dochter  Marguérite Mary (1871 – 
1939), die zich bij voorkeur freule 
Daisy liet noemen vanwege haar grote 
liefde voor het Verenigd Koninkrijk, 
het geboorteland van haar moeder. 
Behalve deze twee sportliefhebbers 
woonden in het Benoordenhout nog 
veel meer enthousiastelingen, zoals 
bijvoorbeeld de tennisspeler Jules 
graaf Van Bylandt, en wat later vele, 
vele cricket-, voetbal-, tennis-, golf- en 
hockeykampioenen. Clingendael en de 
aangrenzende landgoederen 
Oosterbeek, Duinhorst en Duindigt gin-
gen aan het einde van de negentiende 
en in het begin van de twintigste eeuw 
‘onderdak’ bieden aan een grote veel-
heid van sporten. 
 
Als we het heden ten dage over sport 
hebben, denkt men vooral aan de uit 
Engeland in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw overgewaaide spor-
ten als voetbal, lawntennis, hockey, 
rugby, tafeltennis, badminton en bok-
sen. Maar de hogere standen beoefen-
den in Den Haag al vele eeuwen lang 
activiteiten, die we gerust tot ‘sport’ 
mogen rekenen. De Prinsen van Oranje 
schermden, tennisten en schaakten in 
de vijftiende en zestiende eeuw dat het 
een lieve lust was. Voorlopers van het 
golfspel werden ook beoefend: vele 
herbergen kenden een kolfzaal, waar 
men met grote ‘sticks’ een bal tegen 
palen moest spelen; en het Malieveld is 
genoemd naar het maliespel, waarbij 
het de bedoeling was een bal met net 
zo’n slaghout als bij kolf in zo min mo-
gelijk slagen langs een schutting van 
vijfhonderd meter te jagen. Den Haag 
was ook al minstens vijfhonderd jaar 
geleden een centrum van de tennis-
sport. Het spel werd echter toen ‘dak-

jeskaatsen’ genoemd. Achter de 
Ridderzaal lag een baan en in een 
straal van vijfhonderd meter van het 
Binnenhof waren er nog vijf. De litera-
tuur maakt er ook melding van dat zo’n 
‘kaatsbaan’ zich op Clingendael heeft 
bevonden, maar de exacte locatie daar-
van is helaas nog niet achterhaald. 

Tweehonderdvijftig jaar later. Arnoud 
van Brienen van de Groote Lindt had 
een vooruitziende blik waar het de ont-
wikkeling van de uit Engeland afkom-
stige sporten in Nederland betrof. Daar 

had hij namelijk regelmatig vertoefd in 
de hoogste kringen en hij had gecon-
stateerd dat het bedrijven van sport 
een vast patroon van de Britse cultuur 
vormde. Zijn huwelijk met Sophie 
Mathilde Henriette Billitonia 
Wilhelmina, de dochter van Vincent 
Gildemeester Baron Van Tuyll van 
Serooskerken had hem de ogen ge-
opend. De vierde voornaam van zijn 
vrouw verklapt veel over haar afkomst: 
haar vader had het mijnbouwbedrijf 
Billiton opgericht en een Engelse 
vrouw gehuwd, die deel uitmaakte van 
de Mansfield clan. Deze familie ver-
keerde in de onmiddellijke nabijheid 
van het Britse koningshuis. Zijn 
schoonfamilie leverde Arnoud van 
Brienen tevens een vriend in zaken en 
hobby op. In zijn zwager Frits van Tuyll 
van Serooskerken vond hij al snel een 
gelijkgestemde geest. Frits was name-
lijk niet alleen buitengewoon kamer-
heer van Wilhelmina net als Arnoud, 
maar ook een groot liefhebber van 

sport en met name van lawntennis. 
Samen zouden zij zich in menig zaken-
avontuur storten en sportactiviteiten 
organiseren. Frits van Tuyll van 
Serooskerken werd uiteindelijk in 
1908 voorzitter van het Nederlands 
Olympisch Committee (NOC) en erelid 
van menig sportbond.

Beide vrienden hadden geconcludeerd 
dat sport en vrijetijdsbesteding de grote 
mode ging worden en het stond je na-
tuurlijk vrij om daar ook aan te gaan 
verdienen. In 1881 investeerden zij dan 
ook een fiks bedrag in de naamloze ven-
nootschap, die Wijk aan Zee zou gaan 
ontwikkelen tot een badplaats met de al-
lure van Scheveningen, bedoeld voor de 
rijkere Amsterdammers. In dezelfde tijd 
hadden joodse investeerders ook 
Zandvoort ontdekt als geschikte locatie 
voor een badplaats, maar dat werd toen 
niet als aanbeveling gezien en het le-
verde voornamelijk joodse gasten op. 
Tevens investeerden zij in de in 1882 be-
gonnen Amsterdamse Sport Vereniging.
 
Datzelfde jaar kon een ander idee wor-
den uitgevoerd, ditmaal op Clingendael. 
De paardensport had Arnoud al lang 
aangetrokken. De rennen met de sjees 
op het Malieveld trokken altijd al decen-
nia veel publiek en de renbaan, die op 
Scheveningen vanaf 1846 had gelegen, 
bestond niet meer. Een imposante paar-
denrenbaan met fraaie tribunes en al 
werd op Clingendael aangelegd en trok 
erg veel publiek. Arnoud van Brienen 
werd natuurlijk ook voorzitter van de 
Nederlandse Draf en Rensport Bond. 

Voor Clingendael was dit de eerste 
stap. Het landgoed zou vanaf dat mo-
ment ontwikkeld worden tot een cen-
trum van sportactiviteiten. Daarover 
meer in de volgende delen.

Theo Bollerman is de auteur van het op 
1 juli jl. verschenen boek over de 
Haagse sportgeschiedenis ‘Den Haag, 
al eeuwen onverslaanbaar’, uitgeverij 
de Haagse Sportboeken Club, verkrijg-
baar in de boekhandel.

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (I)

Arnoud baron Van Brienen van de Groote Lindt
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Seizoensopening DiamantTheater 
zondag 20 september
Het nieuwe theaterseizoen gaat weer 
van start in het DiamantTheater! Een 
seizoen vol theater, muziek, amateur-
kunst, jeugdvoorstellingen, festivals en 

film. Met Haagse Helden als Sjaak Bral 
en De Règâhs, maar ook met vaste on-
derdelen in de programmering, zoals 
kindervoorstellingen in het eerste we-
kend van de maand, en koffieconcerten 
op woensdagochtend.

Benieuwd naar het theater en onze pro-
grammering? Op zondag 20 september 
verwelkomen we u graag tijdens onze 
seizoensopening. Vanaf 14.00 uur is er 
een gevarieerd programma met voor-
stellingen, voorproefjes van het nieuwe 

theaterseizoen en leuke activiteiten 
voor kinderen. Toegang gratis. Tot dan! 
www.diamanttheater.nl
 
Het DiamantTheater wordt in belang-
rijke mate ondersteund door enthousi-
aste vrijwilligers uit het stadsdeel. Op 
dit moment zijn we op zoek naar ver-
sterking van ons team van vrijwilligers 
voor horeca, ontvangst van gasten en 
marketing. Interesse? Kijk op de web-
site voor meer informatie of mail het 
ons! joeri@diamanttheater.nl

Heb je wekelijks twee uurtjes over en 
lijkt het je leuk om te helpen in een 
speel-o-theek? Meld je dan aan als vrij-
williger bij speel-o-theek De Schat-
kamer in CJG Haagse Hout! Je beslist 
mee over o.a. het speelgoedaanbod en 

je leent natuurlijk speelgoed uit.  
Verrassend werk binnen een leuk team 
en ook goed voor je CV! Als je kinderen 
hebt, mogen die gewoon mee.

Voor vragen of informatie kijk op
www.speelotheek-deschatkamer.nl 
of stuur een mail naar 
info@speelotheek-deschatkamer.nl.  

Je kan ook langskomen tijdens de ope-
ningstijden of even bellen: 070-75 
26543. We  hebben vooral mensen nodig 
voor dinsdagavond (1 x per maand) en 
woensdagochtend (wekelijks).
 
Adres: CJG Haagse Hout
Koningin Sophiestraat 122
2595 TM Den Haag

Haagse Hout
DiamantTheater 

Vrijwilligers gevraagd voor Speel-o-theek in Haagse Hout

OOPOEH, Opa’s en Oma’s Passen 
Op Een Huisdier
Stichting OOPOEH brengt 55-plussers 
in contact met mensen, die zo nu en 
dan een oppas zoeken voor hun huis-
dier. OOPOEH slaat zo drie vliegen in 
één klap. Ouderen kunnen profiteren 
van een huisdier zonder er een aan te 
hoeven schaffen, baasjes hebben wat 
meer bewegingsvrijheid en huisdieren 
krijgen alle liefde en aandacht die ze 
nodig hebben. 

Informatie kunt u vinden op 
www.oopoeh.nl, of per telefoon 
020-7853745.
Claire de Jonge van Zwijnsbergen-
Cannegieter, ambassadeur voor 
OOPOEH, wijkbewoner.

‘De Betovering’, internationaal kunst-
festival voor de jeugd in de herfstva-
kantie
EY (Ernst & Young), Wassenaarseweg 80, 
haalt, in het kader van ‘De Betovering in 
Bedrijven’, op donderdag 22 oktober Mr 
Molsk in huis! (Groot)ouders met kinde-
ren in de leeftijd van 4-8 jaar kunnen 
vanaf 15.30 uur naar binnen. Aanmelden 
tot 7 oktober bij ernestine.kneepkens@
nl.ey.com, o.v.v. het aantal aanwezigen.  

De KledingBank
Zaterdag 29 augustus wordt op de 
Tarwekamp 3 tijdens de Sport en 
Speldag Mariahoeve, De KledingBank 
Haagse Hout- Mariahoeve feestelijk 

geopend. De KledingBank is er voor 
diegene die om financiële reden geen 
of moeilijk kleding kan aan schaffen. 
De KledingBank probeert medebur-
gers die het moeilijk hebben te helpen 

met het verstrekken van kleding. Heeft 
u kleding voor ons of wilt u meer in-
formatie dan kunt u contact opnemen 
via info@klankbord-mariahoeve.nl of 
06-24702891, Joke Kemper. 

Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

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

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

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

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

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 

foto Oetske Gratama

mailto:info@klankbod-mariahoeve.nl


NIEUW THEATER 
NIEUW PROGRAMMA
kijk nu op zuiderstrandtheater.nl

 @ZStrandtheater
 hetZuiderstrandtheater

070 88 00 333

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

jouw stijl
dankzij ons

advies
specialist in: verf, 
behang, gordijnen, 
raamdecoratie en 
vloeren
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Op 5-1-15 is Michaël Weijl zijn zaak op 
de hoek van de Weissenbruchstraat en 
de Jozef Israëlslaan begonnen. Het is 
met recht een speciaalzaak in thee, kof-
fie, chocolade cadeau artikelen betref-
fende koffie en thee. Plus the more: 
broodjes, huisgemaakte soepen, salades 
- om ter plekke te eten, maar ook om 
mee te nemen of te laten bezorgen. Aan 
de kinderen is eveneens gedacht: er is 
een kinderhoek waar de kleine zich kan 
vermaken terwijl u rustig kunt lunchen 
of winkelen. 24 soorten losse thee en 3 
merken verpakte thee (waaronder Mr 
Jones!) heeft hij, 10 soorten Arabica kof-
fie, espressomachines, waterkokers, 
Nespresso capsules en hebbedingetjes 
rond thee en koffie. Daarnaast is Op de 
Weis de officiële Jura dealer. 

De koffie komt van lokale koffiebrande-
rijen waaronder Boon, een Haagse 
branderij; Giraffe, een Rotterdamse 
branderij en Bocca, the best European 
coffee roaster. Bent u verknocht aan 
versgemalen koffie en u bent onder-
weg, dan heeft Michaël een speciaal 
hebbeding: het merk Cafflano heeft een 
thermosbeker die bestaat uit een kof-
fiemolen, een vaste filter en een heet 

water containertje. U maalt de koffie-
bonen, deze belanden op de vaste filter, 
u neemt het meegenomen hete water 
en dat giet u op de gemalen bonen, en u 
heeft heerlijke koffie. Dit is beter dan 
de koffie die u thuis al in de thermos 
doet, want koffie die al een paar uur in 
de thermos huist, verliest zijn lekkere 
smaak. Wilt u een uniek cadeau geven, 
dan is dit de oplossing: Op de Weiss is 
de enige verkoper van dit product in 
Nederland. 

VVV-bonnen kunnen hier ingewisseld 
worden. Ook “more”: Op de Weis organi-
seert Barista workshops: professioneel 
koffiezetten met “latte art”, de geschie-
denis van koffie, het malen etc. Ook weer 
“more”: high tea, ontbijt in groepsver-
band (liefst wel reserveren), of gewoon 
een ontbijt meenemen? Nog meer 
“more”: Professor Grünschnabel ijs. Dit 
ijs is lactose, glüten- en sojavrij, plus nog 
eens veganistisch. En toch is het ijs en 
nog overheerlijk ook! Tip: probeer zijn 
ijskoffie, zijn smoothies. Heeft u een 
kind dat al die allergieën heeft: uw 
spruit kan er onbekommerd ijs eten.  
Michaël is opgegroeid in de 
Weissenbruchstraat, heeft 15 jaar mar-

keting ervaring en 10 jaar horeca erva-
ring. Hij is getrouwd en heeft een doch-
ter van 6. Toen de gelegenheid zich voor 
deed deze zaak te beginnen, is hij er vol 
enthousiasme ingestapt, zonder één dag 
spijt. Samen met 2 uiterst vriendelijke 
meisjes beheert hij de zaak. Broodjes, 
koffie etc. kunnen worden gebracht op 
kantoor. Kijkt u eens op zijn webshop 
www.opdeweis.nl. of “like”de facebook 
pagina facebook.com/opdeweis. Adres: 
Weissenbruchstraat 39. 

Openingstijden: van maandag t/m vrij-
dag van 8.30 tot 17.00 uur, zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Telefoon 
070-7520832.

Sinds 10 mei 2014 is in de 
Weissenbruchstraat 63 de dierenwinkel 
Happy Critters gevestigd. Eigenaren 
Mike Aartsen en zijn vrouw Cathy waren 
vanwege hun twee honden vaste klant 
bij Frans die de dierenspeciaalzaak 
“Weissenbruch” runde. Toen ze hoorden 
dat hij overleden was, waren natuurlijk 
hun eerste gedachten bij Frans, hoe ver-
schrikkelijk het was. Hun tweede ge-
dachte was: “Wat nu? Waar gaan wij 
heen voor onze honden?” Hun derde ge-
dachte was het idee om een dierenzaak 
in de buurt te beginnen. En zo ge-
schiedde, Mike en Cathy hadden geen er-
varing met het runnen van een dieren-
zaak, ze hebben wel ervaring in de liefde 
voor dieren en het zelf houden van hon-
den. Deze combinatie, plus het goed luis-
teren naar wat de klanten willen hebben 

voor hun dieren, zorgen ervoor dat de 
zaak steeds beter gaat lopen. Ongeveer 
een derde van wat in de winkel ligt, is op 
verzoek van ‘de klant’ binnengekomen.  
Mike gaat met de huidige trend mee. 
Biologische en/of graanvrije producten. 
Dikwijls, als het baasje naar de Ekoplaza 
gaat, wil hij dat ook voor zijn of haar 
huisdier. Verder is er voldoende snoep-

goed voor uw huisdier te koop. Er 
komen steeds meer speeltjes voor het 
huisdier in de zaak. Als bijvoorbeeld de 
zak voer, een konijnenkooi of een zak 
kattenvulling  etc. te groot, te veel of te 
zwaar is om zelf te dragen, wordt het, 
meestal dezelfde dag, gratis thuisge-
bracht. Specifiek voer kan men bestel-
len. Toekomstmuziek is een honden 
trimsalon toe te voegen.  Al met al, 
Happy Critters is er voor u, doch vooral 
voor uw huisdier.

Openingstijden: Maandag van 12.30-
18.00 uur , dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-18.00 uur, zaterdag van 9-17 uur. 
Telefoon: 070-7370856, www.happy-
critters.nl.

tekst en foto's Annick Smittenaar

Dierenwinkel Happy Critters

Wijk en winkel
Op de Weis, coffee, tea and more

http://www.opdeweis.nl.of
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Interview
Peter Blokhuis
Hoe komt een schilderij tot stand?
Ik ga vaak naar andere steden. Dan kijk 
ik vanuit mijn hotelraam naar buiten, en 
voel mij een buitenstaander. Of ik loop 
door de stad, en maak ter plekke een te-
kening. Of ik nu in een bos of een stad of 
waar dan ook ben, ik probeer altijd min-
stens anderhalf uur naar een bepaalde 
plek te kijken, want dan beleef ik die 
plek anders dan wanneer ik er snel een 
foto van zou maken om vervolgens weer 
voort te gaan. Ik maak ter plaatse wat 
schetsen, en die neem ik mee naar mijn 
atelier. Daar maak ik voorstudies, en laat 
ik stukken weg die het beeld verstoren. 
Ik manipuleer dus het beeld, om de es-
sentie te vangen. Ik blijf een buiten-
staander, en probeer daarom ook niet te 
dramatisch, te betrokken, te schilderen. 
Ik streep weg, verduidelijk, en wijk dus 
duidelijk af van het werkelijke beeld.

Hoe reageren mensen daarop, als u an-
derhalf uur zit te kijken en te schetsen?
Ik zorg altijd voor rugdekking, en laat 
mijn schetsen nooit aan mensen zien. Ik 
probeer onzichtbaar te zijn, maar dat 
ben ik natuurlijk niet. Ik probeer zo min 
mogelijk aandacht te trekken. Als ik dak-
lozen schilder, ga ik dus niet in mijn 
beste kostuum op pad. Als ik in een kof-
fiehuis zit, neem ik eerst een kopje kof-
fie. En dan leg ik uit wat ik van plan ben. 

Als u door de stad loopt, waar bent u 
dan naar op zoek?
Elk schilderij is een zelfportret. Berusting, 
stilte, ouder worden.. die aspecten sijpe-
len ook door in een schilderij van meubi-
lair in een koffiehuis. Ik ga niet vertellen 
hoe ik dat voor mekaar krijg, want dan 
gaat iedereen aan het schilderen! Als 
mensen een schilderij van mij zien en 
zeggen: “goh, wat een leuke kleuren en 
een gezellige boel daar,” dan heb ik iets 
verkeerd gedaan. Ik zoek ook naar een 
zekere spanning. Het lijkt een rustig en 
pittoresk tafereel, maar de toeschouwer 
voelt dat er iets staat te gebeuren. 

Zijn er plekken die u in het bijzonder in-
spireren tot het maken van een schilde-
rij? Marrakesh lijkt een terugkerende 
inspiratiebron te zijn?

Bij toeval kwam ik daar terecht, in 1960-
1961. Ik ging daarheen om wat van de 
wereld te zien. Achteraf gezien heeft die 
stad toch wel een blijvende indruk ach-
tergelaten. Ik heb daar thema’s gevon-
den die nog steeds terugkeren in mijn 
werk. Daklozen in New York heb ik ook 
vaak geschilderd. En ik heb ook veel 
schilderijen van de Hoefkade gemaakt. 
Benoordenhout inspireert mij wat min-
der… Ik heb hier een mooi huis en een 
rustig atelier. Dat is de bijdrage van deze 
buurt aan mijn kunst. Ik ga niet zo snel 
op straat in Benoordenhout zitten om 
tekeningen te maken. 

U lijkt te zoeken naar taferelen die iets 
schrijnends, iets ongemakkelijks hebben.
Je hoeft de krant maar open te slaan, en 
je ziet foto’s van bootvluchtelingen die 
naar Europa willen. Dat zijn grote the-
ma’s, en daar kun je je ogen niet voor 
sluiten. Maar om te schilderen is dat 
misschien te heftig. Je moet je er toch in 
kunnen verplaatsen. De vele taferelen 
van het wachten, lege stoelen, wachten 
op betere tijden… dat kun je ook wel 
verklaren door persoonlijke gebeurte-
nissen uit mijn eigen leven, zoals de 
dood van mijn vrouw. Ik wil de mensen 
die ik portretteer niet als zielige perso-
nen afbeelden. Mijn keuze voor be-
paalde taferelen heeft ook praktische 
redenen. Ik teken vaak mensen die stil 
liggen of stil zitten, omdat die nu een-
maal makkelijker te schetsen zijn.

U had best vroeg al een eigen stijl ont-
wikkeld, waar u toch wel trouw aan ge-
bleven bent.
Je bent daar eigenlijk als schilder zelf 
niet zo bewust mee bezig. Vroeger 
schilderde ik wat gladder, en nu ge-
bruik ik verf die ook de sfeer wat meer 
onderstreept. Ik heb nooit radicaal ge-
broken met een eerdere stijl of iets 
dergelijks. Maar ik heb wel geëxperi-
menteerd. Zo moesten we, lang gele-
den voor een bepaalde tentoonstelling, 
in razend tempo schilderijen maken op 
basis van wat we lazen in de krant. Dan 
maakten we een schilderij van twee bij 
drie meter in de stijl van Da Vinci of 
Dali over een actuele gebeurtenis. 

Binnenkort heeft u een tentoonstelling in 
de Haagse Kunstkring, opening 19 septem-
ber 2015. Wat kunnen we verwachten?
Dat is werk van de laatste vijf à tien jaar. 
Het heeft niet echt een overkoepelend 
thema. Het zijn tekeningen over boek-
verbrandingen – om aan te geven dat er 
een en ander gebeurt in de wereld. 
Foto’s van vermisten in Buenos Aires. 
Interieurs van koffiehuizen, met mensen 
die wachten op betere tijden. Een rode 
draad, die zal ik waarschijnlijk pas zien 
als ik de schilderijen heb opgehangen. Ik 
ben benieuwd hoe mensen reageren. 

Wat is precies uw relatie met de Haagse  
Kunstkring?
De laatste keer dat ik daar exposeerde 
was 49 jaar geleden, en toen had ik grote 
tekeningen gemaakt over de oorlog in 
Vietnam. Die moest ik weghalen, want 
de Kunstkring was neutraal en ik mocht 
met mijn kunst geen politiek standpunt 
innemen. Mijn tekeningen stelden wel 
het Amerikaanse standpunt aan de kaak, 
vandaar. Men zei toen: “hij tekent poli-
tieke taferelen om de krant te halen.” 
Twee of drie weken later was er een ver-
gadering, en toen heeft het bestuur bak-
zeil gehaald en besloten dat de tentoon-
stelling toch door kon gaan. Maar 
inmiddels had ik al een andere plek ge-
vonden, en had ik mijn lidmaatschap op 
de Kunstkring opgezegd. Maar op een 
gegeven moment ben ik toch weer lid 
van de Kunstkring geworden. 

Otto Spijkers 

Voor een gezonde mond en mooie tanden
Voor jong en oud, klein en groot, angstig of niet ..

En voor jou!

Tandarts Maaike Tandarts Gerdien

Weissenbruchstraat 281, 2596 GH Den Haag

T : 06-209 08 796/ 070-762 0920

W : www.dehaagseangsttandarts.nl

@ : info@dehaagseangsttandarts.nl

- We speak English-

Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/beleggerstest

Beleggen. Je wilt wel, maar het is ook spannend. Dus hoe begin je? 
Met de Rabo Beleggerstest. Dat is een online test waarmee je gemakkelijk de
beleggersvorm vindt die bij je past. Zo kan iedereen met een gerust hart beleggen. 

Doe de Rabo Beleggerstest

en beleg met een 
gerust hart.

Ontdek de vorm 
die bij jou past
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B.V. MAKELAARSKANTOREN
P A U L  F.  D E  H A A S  &  C o .

TE HUUR 
HOOIGRACHT 7/8

Op de meest gewilde Haagse gracht gelegen 
herenhuis in perfecte staat met binnenplaats, 
veranda en doorgang naar GROTE GARAGE. 

FOR RENT 
Fabulous townhouse on one of the only canals in The 

Hague, in a very desirable location in the centre of 
town. The house has a courtyard, veranda and LARGE 

GARAGE at the back.

TE HUUR
JOZEF ISRAËLSLAAN 6

Recent luxueus gerenoveerd, gestoffeerd 3 kamer 
appartement op de eerste verdieping met een ruim 

en zonnig balkon (zw)
FOR RENT

Recently luxuriously renovated, semi-furnished two 
bedroom apartment near the city centre on the first 

floor with a spacious, sunny balcony (sw)

Te koop gevraagd
Halfvrijstaande of tussenwoningen

Benoordenhout en omstreken

Bel ons voor een vrijblijvend verkoopadvies
T 070 511 9229  |  E info@pauldehaas.nl

www.pauldehaas.nl

P.de Haas advertentie.indd   1 07-07-15   13:42

In het laatste weekeind van mei 2015  
vond een succesvolle atelierroute 
plaats die door een klein comité, met 
steun van de Wijkvereniging, werd  ge-
organiseerd. De kunstenaars hebben 
met het openstellen van hun huizen en  
ateliers een enorme gastvrijheid laten 
zien. We kunnen verklappen dat het or-
ganiserend comité  alweer de eerste 
stappen heeft gezet ten behoeve van de 
voorbereiding van de Benoordenhoutse 
Open Atelier Route van 2016. 

Geattendeerd door de flyers en posters 
of door buren die elkaar wezen op inte-
ressant werk dat in de ateliers en hui-
zen was te zien kwamen de bezoekers 
op de exposities af. Anderen bezochten 
de locaties op goed geluk om te kijken 
of er kunst te zien was die hun aan-
sprak en daarbij vonden ze het ook 
vaak leuk zomaar in het huis van een 
eerder onbekende buurtgenoot te kun-
nen rondkijken.

We maakten een rondje langs een aan-
tal kunstenaars en mensen van de or-
ganisatie. Zo weten we dat, ondanks 
kou en regen, ongeveer 450 mensen 
het atelier in het Koetshuis in 
Clingendael wisten te vinden. Een ver-
gelijkbaar aantal bezoekers kwam naar 
het Benoordenhuis voor kunst en lek-
kere hapjes. Ook alle andere kunste-
naars werden goed bezocht, sommigen 
door honderden, andere door tiental-
len belangstellenden. Er werden de no-
dige kunstwerken verkocht en som-
mige kunstenaars konden, dankzij de 
atelierroute, leerlingen voor hun cur-
sus noteren. De exposanten gaven aan 
dat ze de aandacht van de bezoekers 
voor hun werk erg konden waarderen, 
en dat ze het prettig vonden om men-
sen met hun werk te kunnen 
verrassen.

Opgetekend met hulp van bijdragen van 
Anne Borsboom, Hendrikje Claasen, 
Marthe Fuld, Hélène Hammerstein, 
Jeannine de Hoop Scheffer, Ninky 
Oijevaar, Mieneke van Teylingen en 
Renée Toolen.

Open Atelier Route Benoordenhout 2015
Een terugblik

foto's Frank van der Leer
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Scratch Choir Saturday September 26 2015

Afternoon Tea Concert - Anglican Music

The American Protestant Church of 
The Hague, Esther de Boer-van 
Rijklaan 20, Den Haag

We are very pleased to inform you 
about a new opportunity to join the 
Scratch Choir in the American 
Protestant Church. The next  Scratch 
Choir  day will be held on September 
26 2015 from 10.00 AM till 5.00 PM 
featuring The Requiem by G. Fauré, a 

wonderful and very touching piece of 
music.

This day will be used to study the 
music for some hours. At the end of the 
day this will result in a concert at 4.00 
PM. This will be a day for everybody 
who would love to sing this wonderful 
music. It will be a breathtaking experi-
ence to practice for a whole day and 
have the concert at the end of that 

same day at 4:00 PM. 

We ask everybody with  singing experi-
ence to subscribe and join the choir for 
one great day.   

If you would like to join the choir for 
this event please send an email to John 
Bakker johnbakkermusic@icloud.com 
before September 1 2014 to receive 
more information.

The American Protestant Church of 
The Hague, Esther de Boer-van 
Rijklaan 20, Den Haag

On September 12, 2015 at 4.00 PM the 
new season will start with the Golden 
Circle Ensemble singing Anglican 
Music. The singers are very excited by 
this program. 

This concert offers wonderful choral 
works and lovely solos as well as the 
opportunity to sing along with some 
beautiful hymns.

We expect this will be the first concert 
with the renovated Grand Piano. John 
Bakker arranged a young pianist who 
will surprise everybody in the audience.

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

For more information please send an 
email to John Bakker johnbakkermu-
sic@icloud.com

International corner
ICC - International Criminal Court - Permanent Premises
Living in Benoordenhout, one cannot 
help but notice the tremendous complex 
that has been rising on the corner of Van 
Alkemadelaan and Waldsdorperweg. 
This is going to be the permanent pre-
mises of the International Criminal 
Court (Internationale Strafhof). For 
those of you unfamiliar with this court, 
ICC is the “first permanent, treaty based 
international criminal court established 
to help end impunity for the perpetra-
tors of the most serious crimes of con-
cern to the international community.”  It 
was established in July 1988 when 120 
States (now there are 123 States) adop-
ted the Rome Statute, which forms the 
legal basis of the Court.

Since I live in an apartment on the Else 
Mauhslaan I have been able to watch 
the construction step by step since it 
started in 2013.  From the majestic cra-
nes swinging in the wind to the place-
ment of the unusual glass windows 
and to the huge piles of sand being 
placed around the building to give the 
effect of the environment of the dunes 
behind it, it has been extremely 
interesting.

The ICC has been in The Hague since 
2002, located in a building in Voorburg. 
Several years ago the Expat Committee 
organized an excursion to the ICC 
headquarters.  Besides learning about 
the workings of the Court, we were 
shown a model of what the permanent 
premises would look like.  Hard to be-
lieve that what we saw then would 
emerge into this impressive complex.  
After watching it develop over the last 
two years, I decided I should see it all 
from the inside, so I had the opportu-
nity to take one of the last tours of the 
construction site on Sunday, May 31. 
After 171 applicants submitted designs 
for the complex, the Danish firm 
Schmidt Hammer Lassen was chosen, 
as “its design met all the ICC’s criteria, 
including design quality, sustainability, 
functionality and cost.”  The tendering 
procedure for the General Contractor 
then began and the two Dutch firms, 
Visser & Smit Bouw and Boele & van 

Eesteren (“Courtys”), were selected.  
The groundbreaking took place in April 
2013 and completion is expected on 
schedule by December 2015, allowing 
the buildings to be fully functional and 
open to the public by January 2016. 
During the tour of the construction 
site, a small group of about 15 people 
gathered at  the entrance on the 
Landscheidingsweg/Waalsdorperweg 
(by the roundabout). After a security 
check, we entered a small building, 
where we were outfitted in hard hats, 
boots and yellow vests.  Properly 
dressed for a construction site, the 
tour could begin. Walking down a long 
ramp, we entered a huge hall, which 
will be used as a distribution center of 
goods and materials.  Here under-
ground a top security system will in-
spect everything before it enters the 
actual Court buildings.  At the time of 
our visit it was still full of building 
materials.  

Via a lift we went to the ground floor 
and saw for the first time, the impres-
sive moat that surrounds the entire 
complex. Since the workings of the 
Court demand a high level of security, 
this moat is seen as an ideal manner of 
combining nature with an unobtrusive 
form of  defense. From there we wal-
ked all along the hallway connecting 
the five buildings towards the 
Courtroom tower and main entrance. It 

is at this point where there is a bridge 
connecting the buildings to the main 
entrance. Once inside the Courtroom 
tower, there will  be an area open to 
the public with a small refreshment 
place. 

Much thought has gone into making 
the complex very sustainable with a 
roof terrace on top of the courtroom 
tower and a self-producing energy sys-
tem for the heating and air conditio-
ning of the buildings. With the 
Courtroom Tower having a green 
facade and dune-like landscaping, it is 
obvious that the environment and the 
surrounding nature have been taken 
into account in every detail of the 
complex.

Most of what I have described has be-
come much more visual to those wal-
king by the building this summer, but 
to see it from the inside while still 
under construction was a worthwhile 
and interesting excursion.  I urge you 
all to visit the ICC when it officially 
opens its doors to the public in January 
2016. In the meantime, do visit their 
website, www.icc-permanentpremises.
org for daily updates on the final sta-
ges of construction or www.icc-cpi.org 
for information on the Court itself.

Georgia Regnault
Sources:  ICC websites

ContactClub Benoordenhout 55+
De ledenvergadering van de CCB op 11 
juni j.l. was goed bezocht; met dank 
aan alle aanwezigen.

Anna de Jonge, die 7 jaar een be-
stuurstaak vervulde en met veel toe-
wijding interessante lezingen en cur-
sussen heeft georganiseerd, heeft 
afscheid genomen.  

Zelf heb ik besloten na 6 jaar het voor-
zitterschap per 1 september over te 
dragen. Wij hopen een opvolger te vin-
den die dit werk, met net zoveel inzet 
en voldoening als ik, kan overnemen.  
Mocht u iemand weten of zelf  inte-

resse hebben voor deze functie dan 
graag contact opnemen met Jeannine 
de Hoop Scheffer (3244783 of joe@
wvbn.nl) of met mij ( 3282477).

De ContactClub Benoordenhout 55+ 
is een subcommissie van de wijkver-
eniging Benoordenhout. Zij heeft tot 
doel het stimuleren van sociale, soci-
aal-culturele activiteiten voor oude-
ren. De CCB tracht haar doel te berei-
ken door het bieden van een 
programma met een zo groot moge-
lijke variatie waarbij nieuwe contac-
ten met wijkbewoners gemaakt kun-
nen worden.

Programma augustus
Voor onze leden hebben wij in augustus 
evenementen georganiseerd naar het 
Noord Brabantsmuseum in Den Bosch, 
Museum in Rijswijk, lunch bij Waterfront 
Vlietland en een bezoek aan het 
Schevenings museum Muzee. De cursus-
sen en lezingen voor leden en niet-leden 
beginnen weer in september. 

Leden van de CCB moeten woonachtig 
zijn in het Benoordenhout. Voor mensen 
buiten het Benoordenhout bestaat de 
mogelijkheid om donateur te worden.

Rinia de Bruin

Ever wonder where
your water comes from?

Join us for a special excursion on  
Saturday September 12 at 15:00

 to the Dunea Water company on the Pompstationsweg
Sign up by September 5 to vanloopik@casema.nl

Mark your calendars for 
the Flea Markets on 

Willem Royaardsplein
Saturdays

15 August, 3 October, 
14 November

19th of December
a special Christmas market

mailto:joe@wvbn.nl
mailto:joe@wvbn.nl
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Bunkerdag
Op 6 Juli was het 70 jaar geleden dat de 
landing bij Normandië oftewel D-Day, 
plaats vond maar het was ook de dag 
voor Bunkerdag. Dit jaar werd 
Bunkerdag voor de tweede keer gehou-
den en deze keer niet alleen in Den 
Haag maar ook in andere delen van het 
land. Zo ook waren er een aantal bun-
kers in Benoordenhout open.
De bunker aan de Raamweg trok veel 
bekijks doordat de noodgeneratoren 
van het voormalige Europol er machtig 
uitzagen. Ook de Keukenbunker in het 
Bunkerbosje aan de Ruijchrocklaan 
was open gesteld.

Het bijzondere aan de Keukenbunker 
was dat de deuren en stoppenkasten 
uit de Koude Oorlog nog aanwezig 
waren inclusief de fluorerende randen 
langs de deuren en op de deurgrepen.

Volgend jaar wordt Bunkerdag weer 
gehouden. De Bunkerdag in 
Benoordenhout zal groots worden aan-
gepakt, dus houd de website www.bun-
kerdag.nl in de gaten voor de actuele 
data over Bunkerdag 2016.

Bunkerbosje Goetlijfpark
Aan de Ruijchrocklaan ligt een klein 
parkje dat via het Goetlijfpad verbon-
den is aan het park Arendsdorp. In dat 
parkje bevinden zich 8 bunkers waar-
van 3 grote en 5 kleine. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verbleven er 41 
Duitse soldaten. Na de oorlog zijn de 
bunkers leeggehaald en afgesloten. 
Daarna zijn er nog aanvragen vanuit 
een hobbyclub en de Padvindersgroep 
Baron van Pallandt gedaan om de bun-
kers te hergebruiken maar dat heeft de 
gemeente afgewezen.

Het ministerie van Defensie wilde in de 
Koude oorlog de bunkers gaan herge-
bruiken voor militaire doelen zo ook 
het Bunkerbosje. In 1972 heeft het mi-
nisterie van defensie de bunkers be-
mand en gebruikt voor diverse (nog 
onbekende) militaire doelen.

Na de Koude oorlog zijn de bunkers af-
gesloten met de inhoud er nog in; dus 

in het park Arendsdorp liggen vele tijd-
capsules die binnenkort worden 
onthuld.

Verduistering maatregelen
De Duitsers wilden bij een eventuele 
aanval niet zichtbaar zijn, vandaar dat 
er verschillende verduisteringsmaatre-
gelen getroffen zijn. Zoals de witte 
strepen op de lantarenpalen zo dat nie-
mand hier tegenaan fietste in het don-
ker aangezien de fietsverlichting was 
veranderd in een dun lichtstreepje.

Veder werd er ook geëxperimenteerd 
met blauwe straatverlichting aange-
zien vliegtuigen die niet vanuit de lucht 
konden zien. Fietsers en auto’s kregen 
een verdunde lichtspleet.

Oproep
Hebt u zelf een bijzonder verhaal over 
de oorlog of hebt u na de oorlog bij de 
bunkers gespeeld en kunt u mij er wat 
over vertellen. 

Ik zoek ook foto’s van bunkers in 
Benoordenhout en Clingendael (in het 
bijzonder Bunkerbosje Arendsdorp).

Laat het mij weten via 
E-mail: crayvanzutphen@outlook.com
of telefoon: 06 27 0660 12

Cray van Zutphen
www.atlanticwall.nl

De Tweede Wereldoorlog in het Benoordenhout

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

Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
jaar. Wij zijn in staat werkzaamheden 
vakkundig in een korte tijd uit te voeren. Onze 
opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coöperaties en de 
zakelijke markt.

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi
is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. Wij bieden een uitvaartverzekering en 
beschikken over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio ’s-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl
Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, ’s-Gravenhage

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651
Adv. 185 x 80 mm.indd   1 27-12-13   16:26

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

35 ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met zorg op maat en 

38 psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zes kleinschalige woonunits 

(twee units kosjer). Een gezellig restaurant, zonnige tuin en binnenkort ook een 

zwembad met fitness. Winkels en terrasjes op loopafstand.

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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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

Het eerste weekend van september 
staat bol van de activiteiten. Op zater-
dag 5 september is de Museumnacht; 
voor kinderen van 16.30 – 20.00 uur; 
volwassenen kunnen tussen 20.00 en 
01.00 uur terecht in veertig Haagse 
musea. Meer informatie op muse-
umnacht.nl. Zondag 6 september is het 
Haags UIT festival, hier kunt u zich 
laten informeren van alle optredens op 
het gebied van muziek, toneel, cabaret 
en meer die in het nieuwe seizoen te 
beluisteren zijn.  Op dezelfde dag houdt 
het Bunker Museum Den Haag open 
dag. U kunt hen vinden op Strandweg 
1a, bij het FAST Surfdorp Scheveningen. 
Tussen 09.00 en 18.00 uur, een World 
War II Military Event. Informatie; haag-
sebunkerploeg.nl. 

Een week later, in het weekend van 
12 en 13 september zijn de Open 
Monumentendagen. Het thema van dit 
jaar is ‘Kunst en Ambacht’. Wijkgenoten 
Hans Kusters en Rob Gmelich Meijling 
mailden mij over de openstelling van de 
Theekoepel en de Joodse Begraafplaats.  
De Theekoepel op landgoed Arendsdorp 
zal op zaterdag 12 september 2015 voor 

het eerst ter bezichtiging worden open-
gesteld. De geschiedenis en de naam van 
landgoed Arendsdorp gaan terug tot 
1586 wanneer Arend van Dorp een boe-
renhoeve met land aankoopt. Omstreeks 
1650 wordt in Arendsdorp een apart als 
woning dienend paviljoen gebouwd dat 
tegenwoordig de Theekoepel wordt ge-
noemd. De huidige Theekoepel is qua 
bouw 18de eeuws maar heeft er niet al-
tijd zo uitgezien. Tot ruim honderd jaar 
geleden was de huidige Theekoepel het 
hart van een gebouw met zijvleugels aan 

beide zijden. Tijdens Open Monumen-
tendag zal er aandacht worden besteed 
aan de geschiedenis van deze verrassende 
parel midden in het Benoordenhout. 

De Joodse begraafplaats aan de 
Scheveningseweg werd in 1694 ge-
sticht, naast het nog steeds bestaande 
tolhuis. De begraafplaats was bestemd 
voor Sefardische (Portugese) en 
Asjkenazische (Hoogduitse) Joden. Zij 
vestigden zich in de 17e eeuw in Den 
Haag, de Portugese Joden waren vooral 
zakenlieden, juweliers en financiers, de 
Hoogduitse Joden werden de kosjere 
slagers of keukenpersoneel. in 1710 
werd de begraafplaats in tweeën ge-
deeld; voor beide groepen Joden een 
eigen gedeelte. Op het grote veld zijn 
onder andere de schilders Jozef Israëls 
en Salomon Verveer begraven. De be-
graafplaats is op zondag 13 september 
geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Er 
worden rondleidingen georganiseerd. 
Bezoekende mannen en jongen moeten 
een hoofddeksel dragen, huisdieren 
worden niet toegelaten. 

In het Joods Historisch Museum in 
Amsterdam is onlangs een interessante 
tentoonstelling geopend. De titel 
‘Haagse meesters van de romantiek, 
de gebroeders Verveer herontdekt’, 
tot en met 1 november 2015. Salomon, 
Maurits en Elchanon Verveer waren 
markante en bekende persoonlijkhe-
den in de Haagse negentiende eeuwse 
kunstwereld. Salomon was een talent-
volle schilder van de Hollandse roman-
tiek, Maurits blonk uit als portretfoto-
graaf en Elchanon schilderde het 
Hollandse vissersleven en maakte rake 
karikaturen van tijdgenoten. De 

Verveers waren lid van Pulchri Studio. 
Bij de tentoonstelling is een prachtig 
boek verschenen, een uitgave van de 
Walburg Pers. Informatie op jhm.nl/
verveer. 

Ik vraag nog eens uw aandacht voor 
een tentoonstelling in het Haags 
Historisch Museum, ‘Op ’t duin’. In sa-
menwerking met het Letterkundig 
Museum toont het museum in meer 
dan tachtig kunstwerken hoe de dui-
nen een geliefde inspiratiebron vor-
men voor schilders en dichters. Van 
Constantijn Huygens tot Bernlef en van 
Jan van Goyen en Jan Toorop tot heden-
daagse schilders. Er ontstaan verfris-
sende combinaties. Uitgeverij THOTH 
verzorgde een boek met een bloemle-
zing van de honderd mooiste gedich-
ten. Tot en met 15 september te zien. 

Iets heel anders; het aanstaande Haags 
Orgelfestival dat dit jaar in de week 
van 22 tot en met 29 augustus in de 
Grote Kerk plaats vindt. Grote namen 
in orgelland spelen op het mooie 
Metzler-orgel. Ben van Oosten, de vaste 
bespeler van dit orgel, verzorgt een bij-
zondere avond op 29 augustus. 

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst

Theekoepel

 Joodse begraafplaats. Joods Historisch Museum

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 Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

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

Kunst- en Antiekveiling 2 en 3 september  •  Kijkdagen: 28 t/m 31 augustus 2015

VH_adv_benoordenhout_Peter_sept2015.indd   1 29-06-15   12:01
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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

Sport in de wijk
Touch rugby
Een sport die in Nederland nog relatief 
weinig bekendheid geniet. In tegen-
stelling tot in landen als Australië en 
Nieuw-Zeeland, waar het een volks-
sport is, beoefenen hier op dit moment 
slechts zo’n honderd spelers touch 
rugby. Maar als het aan Frits Köhler en 
Hester Kannamuller ligt, komt daar 
gauw verandering in: ‘touch is een heel 
open, laagdrempelige, sociale sport 
voor alle leeftijden’.

Frits (47) en Hester (29) zijn beiden 
lid van Den Haag Touch – de Haagse 
touch rugbyvereniging. Als voorzitter 
respectievelijk toernooicommissielid 
behoren zij tot de actieve leden van 
Den Haag Touch. Daarnaast vertegen-
woordigden zij Nederland tijdens het 
afgelopen WK touch rugby in Australië. 
Vol enthousiasme vertellen zij over 
hun sport, die zij nu vier jaar uitoefe-
nen. ‘Touch rugby is een soft contact 
sport, in tegenstelling tot het ‘regu-
liere’ rugbyspel. In zes zogenaamde 
touches – het aanraken van een speler 
van het andere team – moet je van de 
ene kant van het veld naar de andere 
kant zien te komen met de rugbybal. 
Harde fysieke aanraking is niet 
toegestaan.’ 

De teams bestaan elk uit zes spelers. 
Vaak zijn dit mixed teams, bestaande 
uit drie mannen en drie vrouwen. Het 
spel is snel, vanwege het geringe aantal 
onderbrekingen, en strategisch. 
Vanwege de hoge intensiteit wisselen 
de spelers regelmatig door. 
Wedstrijden duren twee keer 12,5 of 
20 minuten. Er zijn open teams, vanaf 
de leeftijd van 17 jaar, en senior teams, 
waarin je niet jonger dan 30 jaar mag 
zijn. Daarnaast is het mogelijk om in 
een mixed team te spelen of juist in on-
gemengd team.

Nederland telt momenteel twee clubs: 
in Den Haag en Amsterdam. Voor com-
petities en toernooien reizen spelers 
dan ook regelmatig af naar het buiten-
land: nabij gelegen landen, zoals 
Duitsland en België, en soms zoeken de 
teams het verder van huis. ‘Als speler 

kan je je inschrijven voor een toernooi 
of competitie. De samenstelling van de 
teams verandert dus steeds. En het is 
op ieder moment aan jou hoe fanatiek 
je met de sport bezig wil zijn.’

Hester en Frits geven aan dat je in feite 
op drie niveaus kan touch rugbyen bij 
Den Haag Touch. Ten eerste organi-
seert Den Haag touch elke zaterdag en 
woensdag ‘social touch’ in het 
Westbroekpark of op HRC. Hier verza-
melen leden en geïnteresseerden zich 
om twee uur lang te spelen. De sfeer is 
ontspannen en (extra) sociaal. Voor de 
iets fanatiekere spelers is er daarnaast 
zo’n één keer per week skills training 
en de mogelijkheid om mee te spelen 
in competities en toernooien. Wil je tot 
slot deel uitmaken van het Nederlands 
team gedurende een groot internatio-
naal toernooi, dan kan je je opgeven ter 
selectie. Na het doen van een (ge-
slaagde) fitnesstest en daarop vol-
gende selectie vindt een intensieve 
trainingsperiode plaats, waarbij de 
spelers bijna dagelijks trainen.

Nederland is, doordat touch rugby nog 
zo klein is, (nog) geen mondiale hoog-
vlieger. Op Europees niveau draait 
Nederland daarentegen al aardig mee. 
Op het meest recente EK bijvoorbeeld, 

eindigde het mixed open team als 
zesde en bleef daarmee slechts enkele 
toplanden als Frankrijk achter. Touch 
rugby timmert in Nederland dus flink 
aan de weg. Dit is ook wat spelers als 
Frits en Hester nastreven. ‘Momenteel 
is 80 procent van de spelers nog expat. 
Door middel van het organiseren van 
toernooien en het op verschillende wij-
zen meer treden in de openbaarheid, 
proberen wij de bekendheid van de 
sport onder Nederlanders te vergroten 
– (juist) ook bij de jeugd.’ 

Den Haag Touch timmert dus aan de 
weg. Hester en Frits benadrukken de 
ambiance die heerst in de sport: ‘de 
sfeer onderling is altijd heel goed. Het 
is echt een ‘honesty sport’: eerlijkheid, 
respect en sociaal gedrag staan hoog in 
het vaandel. Dit komt mede omdat 
touch rugby, zelfs niet in landen als 
Australië, nog altijd een amateursport 
is. Iedere speler rugbyt voor het ple-
zier.’ De laagdrempeligheid van touch 
rugby uit zich bovendien in de hoogte 
van het lidmaatschapscontributie (30 
euro, voor studenten de helft daarvan). 
‘Maar bovenal’, zo benadrukken Frits 
en Hester: ‘is touch rugby gewoon een 
ontzettend leuke sport!’

Emilie Maclaine Pont

Den Haag Touch
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Kijk op: 
www.zokinderopvang.nl/gratismeespelen 

Als u bij ons voor een rondleiding komt,  
vraag dan naar het handige zadelhoesje.

Kom je een keer  
gratis meespelen? 

Ki
nd

er
op

va
ng

 

 

Stijl  & Traditie 
begrafenissen en crematies 

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

 

Dag & Nacht bereikbaar  

070 – 70 70 007 
of 06 - 573 44 442 

 

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

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

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

IN OMNIA PARATA 

BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN

Het blijft toch iedere keer weer een verrassing welke boeken van 
schrijvende wijkbewoners ik ontvang. Soms blijft het bij één boek, 
zoals deze keer. Om toch over meer boeken te kunnen schrijven ga ik 
naar de Haagse Boekerij. Wat is er nieuw, of een bijzondere uitgave. 
Soms hoor ik via via van nieuwe uitgaven. 

Kent u de Koninklijke Bibliotheek of 
Nationale bibliotheek van Nederland? 
De KB is in het witte gebouw naast het 
Centraal Station gevestigd. Voor het 
eerst in haar geschiedenis is op 1 juli jl. 
een vrouwelijke algemeen directeur 
benoemd: Dr. E.J.B. Knibbeler. Een be-
langrijke opdracht voor haar en mede-
werkers wordt het realiseren van een 
nationale digitale bibliotheek. De web-
site www.kb.nl geeft veel informatie. 

‘Schout bij nacht’, Jan Willem Verkiel
Dit boek heb ik ín één keer uitgelezen. 
Het bijzondere van dit boek is dat het 
beschrevene zo herkenbaar is. Alsof de 
schrijver een bepaalde persoon voor 
ogen had. Het boek vertelt het pijnlijke 

levensverhaal van Rinse Boelema. Een 
man die ogenschijnlijk veel succes had 
als marineofficier, het zelfs tot minis-
ter schopte, maar thuis toch niet die 
grote man was. Dochterlief dwingt 
haar vader naar de psychotherapeut te 
gaan. Daar komen de meest pijnlijke 
verhalen naar boven, die Boelema het 
liefst had willen achterlaten in de beer-
put. Kernwoorden in het boek zijn ka-
meraadschap, elkaar altijd steunen, 
tegen wil en dank. Fictie en non-fictie 
lopen in deze roman door elkaar. 
Uitgever Bravenewbooks.nl, ISBN 978 940 213 1086, 

april 2015,  € 17,95

‘Museumbezoeking’, Pauline Slot
Over de hoogte- en dieptepunten van 
modern museumbezoek. De ondertitel 
luidt dan ook ‘waarom wij naar musea 
gaan’. Pauline Slot bezocht vele musea, 
gevestigd in spectaculaire gebouwen, 
zij drukte op educatieve knoppen, zag 

veel achterhoofden bij topschilderijen 
en keurde museumwinkels. Het resul-
taat van dit onderzoek is een persoon-
lijk boek over ergernis en extase in 
kleine en grote musea. 
Uitgever De Arbeiderspers, ISBN 978 902 953 9289, 

juni 2015, € 16,99

´De Wadden´, Matthijs Deen
De Wadden zijn een woest en veran-
derlijk kustgebied waar niets zich laat 
vastleggen en alles beweegt. Wie er wil 
wonen of verblijven moet zich aanpas-
sen. Deen vertelt over boeren en vis-
sers, Friezen, Vikingen, piraten, schip-
breukelingen en badgasten.
Uitgever Thomas Rap, ISBN 978 940 040 1877, septem-

ber 2013, € 19,90

Willemien de Vlieger-Moll

http://www.kb.nl
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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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Op zondag 21 juni 2015 is wederom op 
initiatief van de Wijkvereniging 
Benoordenhout, en in het bijzonder op 
voorzet van Jeannine de Hoop Scheffer, 
voor de 13e keer de Benoordenhoutse 
Zeepkistenrace georganiseerd. Ook dit 
jaar was de organisatie in de ver-
trouwde handen van Ronald Sanders 
en Hans Kusters. 

Maar liefst negen teams streden er dit 
jaar op het bekende parcours naast 
Florence Woonzorgcentrum Oostduin 
om de eer en om de felbegeerde bekers 
die er te winnen waren. De namen van 
de teams (die dit jaar duidelijk geïnspi-
reerd leken door Willy Vandersteen 
van de bekende stripboeken serie 
Suske & Wiske) waren respectievelijk: 

1  De Flitsende Bubbels
2  De Vliegende Hollanders
3  Wizzing Wizzards
4  Speedies
5  Pink Fluffy Cows
6  De Buurmeisjes
7  Supersonische Slechtvalken
8  De Verschrikkelijke Gevaarlijke 
9  Moerwijnen
10 De Kameleon

Het waren dit jaar weliswaar iets min-
der inschrijvingen dan voorgaande 
jaren en ook het weer leek op voorhand 
roet in het eten te willen gooien, maar 
uiteindelijk viel er letterlijk slechts een 
spat en heeft de sfeer en het enthousi-
asme van zowel de deelnemers als het 
publiek de pret geenszins gedrukt.

Na de verplichte veiligheidskeuring 
door Stephan Thunnissen werden de 
start & finish en tijdswaarneming dit 
jaar professioneel begeleid door zoon 
Nicolaas én vader Cornels van Aerssen. 
Per twee Zeepkisten tegelijk streden 
de teams per leeftijdscategorie om de 
snelste tijd, ondertussen voorzien van 
nadere details en commentaar door 
Han Kooij en met op de achtergrond 
muziek van Thymen Nederhoed. Alle 
deze vrijwilligers zijn inmiddels ver-
trouwde gezichten bij dit jaarlijks te-
rugkerende evenement. De jury werd 
dit jaar naast Jeannine de Hoop 
Scheffer bemand door Ruby 

Thunnissen en de allernieuwste bewo-
nersaanwinst van Florence Woon-
zorgcentrum Oostduin. Dit jaar vielen 
o.a. in de prijzen voor de snelste tijd 
dan wel de mooiste Zeepkistencar de 
Wizzing Wizzards, De Flitsende 
Bubbels en De Buurmeisjes. 

Na drie jaren dit Benoordenhoutse 
Zeepkistenevenement te hebben georga-
niseerd hebben Ronald Sanders en Hans 
Kusters het organisatorische stokje over-

gedragen aan John Boss en Sándor van 
der Sterren, zodat de continuïteit de ko-
mende jaren gewaarborgd blijft. 

Om op de inmiddels standaard manier 
af te sluiten: met een ijsje, verzorgd 
door Chris Harteveld namens het 
Florence Woonzorgcentrum Oostduin 
voelde het alsof alle kinderen hadden 
gewonnen! Op naar het volgende jaar. 

De Zeepkistenrace organisatie 

Zeepkistenrace
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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

Onze wijk
Gaslek van Hogenhoucklaan

Bezichtiging van een modelflat in Nirwana

Stadsontbijt Benoordenhout

Jeu de Boulesbaan Duinzigt in de Bosjes van Zanen

Op 18 juni werd de Van Hogenhouck-
laan opgeschrikt door een gaslek
Nadat ’s ochtends de straat was open-
gebroken zonder dat de bewoners 
daarvan op de hoogte gesteld werden, 
is in de loop van de ochtend bij de 
werkzaamheden een gaslek ontstaan.  
Het was te ruiken en men kon het 
horen sissen. Bewoners hebben 112 

gebeld, waarna in no time politie en 
brandweer op de stoep stonden en 
Joulz het lek kon dichten.  De betrok-
ken bewoners waren erg ontstemd 
over het feit dat men niet van te voren 
van gemeentewege van de werkzaam-
heden op de hoogte gesteld was en 
over de laksheid van de aannemer.

In Nirwana, het markante betonnen ge-
bouw op het Willem Witsenplein, nr 
7/8,is een modelflat ingericht die laat 
zien hoe zo’n flat er tijdens de opleve-

ring van het gebouw, omstreeks 1930, 
eruit kon hebben gezien. Op 12 en 13 
september, tijdens Open Monumenten-
dag, heeft men van 11:00 tot 16:00 uur 

weer de gelegenheid om deze unieke 
flat te bezichtigen.

Vertrouwen op Haagse Kracht is het 
motto van het college van B&W. Om 
ideeën en initiatieven die leven in wij-
ken op te pikken organiseert het col-
lege onder meer een stadsontbijt per 
wijk.  Op dinsdag 7 juli was bij Evita 
Lokaal op de van Alkemadelaan het 
Stadsontbijt voor het Benoordenhout.

Het Stadsdeelkantoor Haagse Hout had 
zowel mensen uitgenodigd die be-
roepsmatig in de wijk werkzaam zijn 
als ook bewoners die zich vrijwillig in-
zetten. De burgemeester kon helaas 
niet komen, de wethouders – Ingrid 
van Engelshoven, Rabin Baldewsingh, 
Joris Wijsmuller, Boudewijn Revis, 

Karsten Klein en Tom de Bruijn - waren 
allen aanwezig. Zij mengden zich vlot 
in de informele gesprekken en lieten 
zich de ontbijtlekkernijen van Michiel 
de Vlieger lekker smaken. Al met al een 
nuttige informele (netwerk)bijeenkomst. 

Vanaf begin september ligt er in de 
Bosjes van Zanen in Duinzigt een nieuwe 
Jeu de Boulesbaan. In 2014 heeft een 
groep bewoners uit Duinzigt het initia-
tief genomen om een Jeu de Boulesbaan 
aan te leggen. De Jeu de Boulesbaan 
komt naast de Ruychroklaan te liggen 
ter hoogte van de Bernardusschool.

Ontmoeten en bewegen
De initiatiefnemers, waaronder Mevr. 
Truus Krumbholz-Kole, hebben een Jeu 
de Boulesbaan opgezet om samen met 
de buurtbewoners gezellig in de open-
bare ruimte te spelen en te ontspan-
nen. Het doel van deze baan is dat men 
elkaar ontmoet en tegelijkertijd aan li-
chaamsbeweging kan doen. De initia-
tiefnemers hopen dan ook dat de Jeu 
de Boulesbaan een ontmoetingsplek 
voor buurtbewoners kan zijn. 

Ondersteuning initiatief
Stadsdeel Haagse Hout en ook de 
Wijkvereniging Benoordenhout onder-
steunen dit initiatief van harte. In de 
afgelopen maanden hebben alle partijen 
(de initiatiefnemers, de Bernardus-
school, de wijkvereniging en het 
Stadsdeel Haagse Hout) de voorberei-
dingen getroffen voor de aanleg van 
deze voorziening.

Eind augustus gereed
De werkzaamheden zijn inmiddels ge-
start en men verwacht dat de baan 
eind augustus gereed zal zijn. Op don-
derdag 10 september om 15.00 uur 
wordt de Jeu de Boulesbaan officieel 
geopend door Stadsdeelwethouder 
Ingrid van Engelshoven. Jeannine de 
Hoop Scheffer – van Oorschot namens 
Wijkvereniging Benoordenhout en 

Moenin Goedan namens Gemeente Den 
Haag - Stadsdeel Haagse Hout wensen 
u veel plezier!

foto A.H. Borgts-Kooijmans
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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

Jarenlang was het borrelpraat. 
Jarenlang voelden ze zich tekort ge-
daan. Jarenlang voelden ze zich prima 
in het Haagse Benoordenhout, maar 
toch…Er miste iets. Vorig jaar op 
Koningsdag besloten we met drie 
Brabanders, tijdens het geweld van 
Oranje-euforie en Hoge Hakken-race in 
de Van Hoytemastraat, dat het brui-
sende Benoordenhout een Brabants 
Genootschap nodig heeft. Het zou nog 
één jaar duren.

Op d’n aovond veur Koningsdag di jaor 
war den oprichtingsvergaodering van ut 
BenoordBrabantseHout-genootschap.

Un gezelschap veur Brabantse mannen 
die wonen in ut Benoordenhout. Tijdens 
een verantwoorde boerenkool mi worst-
maaltijd en Hertog Jan-pils en ut 
Tilburgsche Schrobbeler als nagerecht, 
wier de oprichting een feit. Die aovond 
wier besproke wa ons bindt en waorum 
wij zo van Brabant houwe. We draaiden 
de meziek van Guus Meeuwis en andere 
lokale troubadours. Carnavalservaringen 
wieren uitgewisseld en de gemoedelijk-
heid van het leven kwaom naar boven. 
We constateerden da Brabant in bijna 
alles veurop loopt en da ook het Haagse 
Benoordenhout daarvan kan profiteren. 
De successen van Brabant liggen op de 
gebieden economie (Brainport), 
waogens (Daf), cultuur (Guus Meeuwis), 
sport (hockey, voetbal, pèrdesport, klei-
duifskiete, zwemme) en ga zo mèr door. 
Hoe succesvol we zen als klein gezel-
schap bleek binnen enkele weken toen 
voetbal- en hockeytitels naar PSV, 
Oranje-Zwart en Den Bosch gingen. Het 
optreje van Guus Meeuwis in den Royal 
Albert Hall in Londen in mei war een 
ander succes/ hoogtepunt. 

Verder hebbe we die aovond bespro-
ken wa we allemaol nog meer kenne 
organisere hier. Da’s hil wa. Mer urst 
wille we wa meer leje hebbe, zodat we 
meer invloed hebbe in di gebied. ’t Zou 
goed zen wanneer ook in andere delen 
van den stad di soort klupkes komen. 

Dan zen we saome sterker. Mer goed, 
we beginne hier in ut Benoordenhout.

Na de oprichtingsvergadering zijn we 
die bewuste aovond veur Koningsnacht 
de stad ingegaan. Helaas moesten we 
da buiten het Benoordenhout doen, 
omdat hier gin kroegen zijn. De reden, 
zo gaot ut verhaol, is da de Gravin van 
Bylandt niet wil dat er kroege in dit 
gebied opgericht worden. Da ken nie 
en da meug nie. Daarum willen wij, 
den hertog is veul belangrijker als de 
gravin, da we daor over na gaon denke 
of da da nie anders kan. 

Trug naor ons gezelschap. Wie is wel-
kom? Iedere man die uit Brabant 
komt, zich Brabander voelt en zich 
toch ook wel een bietje als 
Benoordenhouter ziet, omdat hij daor 
woont, kan zich melden. De ballotage 
is strak en overzichtelijk: een goei ge-
sprek kunne voere in het Braobants 
dialect.

Even serieus. We gaan mooie dingen 
organiseren met steeds een Brabants 
tintje. Belangstellenden kunnen zich 
melden via mail bij Frankamvanden-
heuvel@gmail.com of bij één van de 
andere oprichters. 

De volgende bijeenkomst van het 
BenoordBrabantseHout-genootschap 
staat gepland voor 29 augustus. Dan 
zal het programma voor 11 november 
besproken worden en kunnen mogelijk 
al de urste neje kandidaten besproken 
worden deur het presidium. En, zoals u 
gewend bent van Brabanders, de deur 
staat altijd open

Houdoe,

De oprichters

Bart Cunnen, Adjudant
Frank van den Heuvel, Hertog
Eric Kahle, Hofnar
Rob Koch, Jeugdprins

Gastcolumn
Het Leven is Goed in het Benoordenhout…
Hoe Brabanders overleven in Den Haag

David Teniers (1610-1690), 'Interieur herberg', 1658, olieverf op paneel,
The National Gallery of Art, Washington D.C.

mailto:Frankamvandenheuvel@gmail.com
mailto:Frankamvandenheuvel@gmail.com
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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

Maak kennis met Tai Chi! 
Gratis proeflessen en 

Open Dagen op 7, 9, 12, 13, 14 of 16 sept; 
Weissenbruchstraat/Benoordenhout. 

Kijk op www.kinsantaichi.nl of 
bel Hanneke Verduyn: tel. 06 44570694

Nieuw: Pilates bij Feel Fit
Vanaf 31 augustus pilates olv gecertificeerd pilatesdocente 

Valerie Ketjen, tevens yogadocente.
Elke maandagavond 19.15-20.15 uur en elke vrijdagochtend 

9.00-10.00 uur. Locatie: WW Tennispark
Feel Fit: 06-53685547 of www.feelfitdenhaag.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 - www.woonbootdeark.nl

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Balanstraining ex-IC-patiënten,
start 11 september

Ervaart u nog dagelijks de impact van een Intensive care-opname? 
Gerichte nazorg in 5 bijeenkomsten, met professionele begeleiding 

(locatie: Sweelinckplein 50B), 
06-36191021 (Hanneke Oonk) - www.gezondheidszorgcoach.nl

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

Infrarood Saunacombinatie 
aangeboden 

2-pers. cabine (1.60x1.60 m). Binnenzijde Lindehout, 
buitenzijde Cedarhout, biokachel, verlichting, glazen deur, 

5x IR-stralers met open roosters. Zo goed als nieuw. 
Nieuwwaarde € 7.500,-. Vr.pr. € 3.500,- (incl. transport en 

opbouw dealer). Meer inl. (06) 19194170

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

Woonatelier Horus
Breitnerlaan 107 

25% KORTING
OP ONZE VOUWGORDIJNEN.

Vrijblijvende offerte.
WWW.HORUS-ATELIER.NL

Lessen Frans ?
Spreekvaardigheid verbeteren - Grammatica ophalen

Zaken doen in het Frans...
Of  zomaar, voor de gezelligheid…

Ervaren, enthousiaste lerares (native speaker) 
staat voor u klaar

drs M.J. Carlier mjcarlier@versatel.nl

Woonatelier Horus verhuisd
Nu gevestigd aan de Breitnerlaan 107

U bent van harte welkom
Donderdag t/m zaterdag 12-00 tot 17-00 uur

en op afspraak 0645424170
WWW.HORUS-ATELIER.NL

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.

Deze stichting organiseert al ruim hon-
derd jaar concerten in Diligentia aan het 
Lange Voorhout. Het doel is het bevor-
deren van het concertwezen op het ge-
bied van kamermuziek te 's-Gravenhage 
in de ruime zin des woords.  Jaarlijks 
vindt een serie van zes kamermuziek-

concerten plaatsen. Hiervoor zijn abon-
nementen en losse kaarten te koop. 

Voor dit jaar zijn de volgende concer-
ten gepland: 

13 oktober: Ad Libitum Kwartet

10 november: Apollon Musagète 
Kwartet
8 december: Jerusalem Kwartet
Aanvang 20.15 uur. 

Meer informatie vindt u op de website: 
www.stichtingkamermuziekdenhaag.nl

Vanaf september 2015 zullen er in het 
Berlage-Huis aan de Raamweg 36 lessen 
worden gegeven in klassiek ballet, kids 
dance, streetdance, peuterdans, jazz, 
show/musical, modern en cheerleading.

Op 21 augustus 2015 is iedereen uitge-
nodigd voor een gratis proefles bij de 
Dansacademie Den Haag waar ook door-
groei mogelijk is naar de beroepsoplei-
ding om als uitvoerende danser(es) te 

gaan werken of als docent.
Elk jaar wordt er gewerkt aan een 
voorstelling. Van de peuters tot de ge-
vorderde- en volwassen leerlingen, er 
is voor elk wat wils.

Dus of je nou voor de lol komt of echt 
iets in het vak wil bereiken, mogelijk-
heden genoeg! Kijk op de site en kom 
langs voor een proefles: 
www.dansacademiedenhaag.nl 

Podiumkunst
Stichting Kamermuziek Den Haag

Nieuw in het Berlage-Huis….

 

ENTREE: € 15,00
(excl. € 2,00 reserveringskosten)

KAARTVERKOOP EN INFORMATIE:
http://www.interticket.nl/iddanoa-monteleone

CONTACT:
sardinie.koor@gmail.com

Koor “Iddanoa Monteleone” uit Sardinië in Nederland

ZATERDAG
26 SEPTEMBER 2015
UTRECHT   20:30 UUR
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof 8

ZONDAG
27 SEPTEMBER 2015 
DEN HAAG 15:30 UUR
Duinzichtkerk
van Hogenhoucklaan 89-91

Traditionele en zelf gecomponeerde polyfone liederen

Na afloop Sardijnse hapjes en drankjes,

verzorgd door www.aromasardo.com

SARDIJNS MANNENKOOR

‘Iddanoa Monteleone’
o.l.v. Maestro Paolo Carta

http://www.feelfitdenhaag.nl
http://www.horus-atelier.nl/
mailto:mjcarlier@versatel.nl
http://www.horus-atelier.nl/
http://www.dansacademiedenhaag.nl
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Benoordenhout Golf zaterdag 3 oktober
De golfers , die lid zijn van één van de 
talrijke golfverenigingen in en om Den 
Haag en woonachtig zijn in 
Benoordenhout  nodigen wij uit om 
een gezellige golfdag te beleven bij 
golfclub  “Duinzicht”.

Wij, als golfclub “Duinzicht” verheugen 
ons er op de Benoordenhout- golfers zo 
bij elkaar te zien en zij de gelegenheid 
krijgen het mooie golfspel op de gevari-
eerde baan van Duinzicht  te kunnen 

spelen. De “Stableford” wedstrijd zal 
over 2 x 9 holes gaan. U kunt zich in-
schrijven voor de morgen- of middag-
wedstrijd op zaterdag 3 oktober.

Na de wedstrijd is er de mogelijkheid 
om aan te zitten aan een Indonesische 
rijsttafel en zo met elkaar na te genie-
ten als “Benoordenhouters”.  

Alle geïnteresseerde golfers, in het bezit 
van een golfvaardigheidsbewijs,  kunnen 
op de website: www.golfduinzicht.nl  

het aanmeldingsformulier vinden of u 
kunt dit ook bij het clubhuis van  
Duinzicht ophalen. Misschien ten over-
vloede: Golf  Duinzicht is gevestigd achter 
de HDM hockey velden.

Als er  vragen zijn over deze dag, kunt 
u ze richten aan ajbol@hotmail.com 
Stichting Golf “Duinzicht”

Aad Bol
coördinator

Schaakprobleem 138                                                             Schaakclub Benoordenhout

Golfclub 'Duinzicht'

 
 

Schaakprobleem 138 
X 

ABCDEFGHY 
8-wQ-+-vlk+( 
7sN-+-+pzpp' 
6-+-trp+-+& 
5+-+l+-+-% 
4-zP-+-zP-+$ 
3zP-+r+-+-# 
2-+q+-vLPzP" 
1+-tR-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
Zwart is aan zet. Zijn dame staat aangevallen en als deze wijkt dreigt Tc8. Heeft zwart nog een 

oplossing? 

 

Oplossing probleem 137: Het lijkt heel eenvoudig, maar er zit een addertje onder het gras. 1…. 

Txd3 2.cxd3 Pf4+ 3.Kh2! (Hier zit het addertje. Als zwart nu 3… Pxe2 speelt volgt 4.Dxg7 mat!) 

3… Lg1+! en na 4.Kxg1 volgt 4… Pxe2+ met damewinst en na 4.Kh1 komt 4… Dxf3+ en spoedig 

mat. (Ibarra – Stella, Lorca 2014) 

Zwart is aan zet. Zijn dame staat aangevallen en als deze wijkt dreigt 
Tc8. Heeft zwart nog een oplossing?

Oplossing probleem 137: Het lijkt heel eenvoudig, maar er zit een 
addertje onder het gras. 1…. Txd3 2.cxd3 Pf4+ 3.Kh2! (Hier zit het 
addertje. Als zwart nu 3… Pxe2 speelt volgt 4.Dxg7 mat!) 3… Lg1+! en 
na 4.Kxg1 volgt 4… Pxe2+ met damewinst en na 4.Kh1 komt 4… 
Dxf3+ en spoedig mat. (Ibarra – Stella, Lorca 2014)

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

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

    Small BusinessSaturday!  
             Zaterdag 5 september in de Van Hoytemastraat

De Small Business Saturday! legt de focus op kleine zelfstandigen in een tijd 
dat grote winkelketens de markt domineren en het online winkelen aan het 
groeien is. Om die reden zal de BIZ Van Hoytema dit evenement, dat oor-
spronkelijk uit Amerika komt, hier in september voor het eerst organiseren.

De winkeliers in de Van Hoytemastraat onderscheiden zich door het aanbod 
en de kwaliteit van hun produkten, verrijkt met hun persoonlijke bediening.
Elke eerste zaterdag van de maand zullen de winkeliers u weer verrassen 
met nieuwe thema's. De eerste Small Business Saturday! zal plaatsvinden op 
zaterdag 5 september ondersteund door muziek en vele aktiviteiten!

vanhoytemastraatdenhaag

       @vanhoytemastraat

Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
4 ons zeebaars filet in 12 schuine 
stukjes gesneden en drooggedept 
2 el sesamolie of anders 
1 paksoi 
1 cm gember (of naar smaak) fijn 
geraspt 
1 gewassen komkommer  
50 ml neutrale azijn 
30 gram suiker 
¼ rode peper in dunne ringetjes 
gesneden, de pitjes verwijderd 
2 el geroosterde sesamzaadjes 
zout en citroenpeper 
2 el Vietnamese (!!) vissaus (bijv. 
Hu’ng Thânh bij Wa Nam Hong) 

Zet de oven (hete lucht) op 1300 C en 
zet meteen vier borden klaar. 
Meng azijn, suiker en helft rode peper 
in een pannetje op laag vuur tot suiker 
is opgelost. Haal dit van het vuur. Snijd 
de komkommer (zonder de zaadlijs-

ten) in de lengte in spaghetti slierten of 
gebruik een speciale rasp. Meng de 
slierten goed met het azijnmengsel en 
zet apart. Verhit een royale koekenpan 
en voeg de olie toe. Zet het vuur half en 
leg de zeebaars filetstukjes met het vel 
in de olie. Druk plat met een spatel en 
laat bakken tot het vel bruin kleurt en 
de vis begint te garen. Haal dan uit de 
pan en leg op een bord. Was de paksoi, 
verwijder de stronkjes en snijd de 
blaadjes van de dikke stelen. Snijd de 

steeltjes in smallere reepjes, zo ook de 
blaadjes. Houdt beiden apart. 
 
Zet het bord met de vis in de oven. Snel 
doorwerken nu, want de vis is zo gaar. 
Dep wat overtollige olie uit de pan, zet 
het vuur hoger en bak de paksoi stelen, 
gember en rest rode peper snel om en 
om. Voeg dan de paksoi blaadjes toe en 
schep om. Kost alles bij elkaar 2 minuut-
jes. Haal van het vuur, maal er de ci-
troenpeper over en besprenkel met de 
vissaus. Schep een paar keer om en ver-
deel over de borden. Giet de komkom-
mer af en verdeel de komkommerslier-
ten over de 4 borden op de paksoi. 
Schik de vis hier dakpansgewijs op, maal 
er nog wat peper en pietsje zout over en 
besprenkel met de sesamzaadjes. 

Serveer direct.

Michiel de Vlieger
www.cometaculinair.nl 

De tijd gaat zo snel, iedere dag is er wel wat 
te doen, gebeurt er wat of komt iets interes-
sants op je pad. Rustica observeert, legt een 
luisterend oor. Dat kan op straat zijn of in 
een koffietent ergens in onze wijk. 

Naast dat er een Pappa-dag bestaat, 
veelal op vrijdag, is er misschien ook een 
Pappa-met-hond-dag. Opvallend vaak zie 
ik een Pappa, achter de Ipad nog wat 
zaken regelen,  de hond ligt gedwee naast 
hem op de grond. Maar wat denkt u nu 
van een opmerking van overbezorgde ou-
ders die het volgende zeggen: ‘je mag niet 
met autootjes spelen, je kunt beter puz-
zelen omdat dat dat beter is voor je ont-
wikkeling’. Tegen een knulletje van vier, 
vijf jaar. Dat vredige verdwijnt wanneer 
je foto’s op de Benoordenhout pagina op 
Facebook ziet van een in brand gestoken 
bank in Arendsdorp. Nog erger, wat dacht 
u van het verhaal dat de eieren van de 

zwanen in hetzelfde park zijn weggeno-
men. En moeder zwaan de hals omge-
draaid is. Of dit waar is, ik weet het niet.  

Het is bijna vakantie wanneer ik dit 
schrijf, er zal een heerlijke rust over onze 
wijk neerdalen. Geen hordes fietsers bij 
het stoplicht, rustig kunnen lopen op de 
stoep zonder dat je ondersteboven wordt 
gereden. Of auto’s die in lange files langs 
de scholen rijden. Schoolgaande kinde-
ren die op de stoep liggen, op je stoep zit-
ten of quasi nonchalant tegen je gevel aan 
staan. In colonne lopen naar de dichtst-
bijzijnde broodjestent. 

Een goede zomer voor iedereen.

Rustica

Culinair
Zomerse roerbak met zeebaars (4 personen)

Rustica
‘Men’ heeft het over...in het Benoordenhout

foto, Frank van der Leer

http://www.cometaculinair.nl
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839  2509 JE  Den Haag
 
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Dick van der Klei
secretaris@wvbn.nl

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

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Projecten
Mw Drs J.P. Messerschmidt-Otten RA
projecten@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 – 14 070
www.denhaag.nl

Ouderenwerk Haagse Hout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-205 25 60 

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

Telefooncirkel 55+
Mevr. Denise van der Hulst,
d.vanderhulst@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

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

Sophie Leembruggen Ineke van Mechelen

mailto:joe@wijkverenigingbenoordenhout.nl
mailto:rinia.db@zonnet.nl
http://www.denhaag.nl/gemeenteberichten
http://www.denhaag.nl/welstand
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Van en met Huub Stapel

do 20 & vr 21 augustus – 20.15 uur

Special: André Kuipers

za 22 augustus – 20.15 uur

De Kreutzersonate, 

als het verlangen maar stopt

Met Angela Schijf e.a.

vr 28 & za 29 augustus – 20.15 uur

Zomeravonden in de Schouwburg!


