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BEKIJK NU ONLINE UW NIEUWE APPARTEMENT IN PARK HOOG OOSTDUIN

Cees P.A. Kimmel 

Frisia Makelaars 

070 - 342 01 01 

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl 

Nicole Vrolijk 

Nelisse Makelaarsgroep

070 - 350 14 00 

vrolijk@nelisse.nl

Park Hoog Oostduin is het resultaat van een 

indrukwekkende transformatie van de gebouwen 

en het gebied eromheen. Maar bovenal is het 

uitzonderlijk wonen op een landgoed midden in 

de stad, met een fenomenaal uitzicht op de Haagse 

skyline, de zee of het park.

Nu online te bekijken

Bekijk alle appartementen, types en plattegronden 

van Park Hoog Oostduin nu online op:  

www.parkhoogoostduin.nl. Interesse in één van 

de woningen in Park Hoog Oostduin? Neem dan 

contact op met:

Vlak voor de zomer vroegen we geïnteresseerden om feedback op de 

plattegronden en indelingen van de koopappartementen. Dankzij hun 

waardevolle input durven we nu met zekerheid te zeggen: wonen in  

Park Hoog Oostduin voldoet écht aan al uw wensen. Benieuwd? Bekijk dan 

meteen online de artistieke impressies en uitgewerkte plattegronden van  

alle appartementtypen.

Licht, lucht en uitzicht

In de groene wijk Benoordenhout, pal naast Landgoed Oostduin en Arendsdorp, 

stond voorheen het Lummusgebouw, in de jaren 60 ontworpen als kantoor 

voor Shell. Vanaf begin 2017 vindt u hier de twee luxueuze woongebouwen van 

Park Hoog Oostduin:

www.parkhoogoostduin.nl

Hoge Duin

Uitzicht op stad of zee

36 appartementen (verdieping 11 - 14)

7 penthouses (verdieping 15 en 16)

Lage Duin

Midden in het park

27 appartementen (verdieping BG - 6)

2 penthouses (verdieping 7)

P A R K

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

Ik heb iets met literatuur, vooral die van rond 1900. Heerlijk om de boeken te lezen van Louis Couperus 
of Frans Erens. Ook vrouwen schreven, hun boeken zijn misschien wat minder bekend bij het grote 
publiek. In het Letterkundig Museum, de Koninklijke Bibliotheek en het Damesleesmuseum 
(Nassauplein), is tot en met 15 november een tentoonstelling te zien met de titel ‘Nederlandse schrijf-
sters uit de 19e eeuw’. Een ware eye-opener. 

Meer over schrijven en schrijvers vindt u in dit Wijkblad, zoals de opening van Couvée-
Benoordenhaeghe en de bespreking van het boek ‘Diplomatiek onderhandelen’. Verder leest u over 
zonnepanelen op het dak, een kind in Sperrgebiet, een Netwerkborrel, het aankomende 
Sinterklaasfeest en zondagse Jazz-concerten. Voor iedereen iets!

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
• 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. 6 - 2 november 2015
Wijkblad nr. 1 - 4 januari 2016

Verspreiding nr. 6 - ????????????

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 krijgt 
woonbestemming
Begin september besprak de Commssie 
Ruimte van de gemeenteraad de Nota 
van Uitgangspunten (NvU) die B. en W. 
kort voor de zomer vaststelden, betref-
fende de toekomstige bestemming van 
de Prinses Juliana Kazerne. Het College 
kiest daarin voor transformatie naar 
wonen al dan niet in combinatie met 
zorg. Dat is in lijn met de wensen van 
de Wijkvereniging, mede gezien de lo-
catie in het groen. Studentenhuisvesting 
wordt niet toegestaan. 

De NvU beschrijft de kaders waarbin-
nen herontwikkeling kan plaatsvinden. 
Kort gezegd komt dat neer op: behoud 
van het bestaande gemeentelijke mo-
nument m.n. aan de buitenzijde, be-
houd van beide toegangspoorten, geen 
privétuinen maar een collectieve tuin, 
rekening houden met de ‘groene set-
ting’ van de locatie, herstel van de his-
torische verbinding met park 
Oosterbeek en het opheffen van de ge-
slotenheid van de vroegere kazerne 
richting de wijk. De nota opent onder 
strikte voorwaarden de mogelijkheid 
van nieuwbouw aan de zuid-oostzijde. 
Parkeren moet op eigen terrein. Naar 
verwachting kunnen er maximaal 99 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd 
wat leidt tot een aantal appartementen 
van eveneens maximaal 99.

Bij de behandeling op 2 september j.l. 
steunde de Wijkvereniging de keuze 
voor wonen en de genoemde kaders 
waaronder het meer verbinden van de 
locatie met Oosterbeek en de wijk, 
maar sprak wel zorg uit over evt. 
nieuwbouw. Ook werd betreurd dat de 
procedure voor de Kazerne niet gelijk 
opgaat met die voor de naastliggende 
Seyss-Inquart bunker, waarvoor de 
Gemeente Wassenaar verantwoorde-
lijk is. Een nieuwe bestemming daar-
voor kan immers ook verkeersgevol-
gen hebben voor deze buurt. De 
Stichting ‘t Paardeweitje die direct om-

wonenden vertegenwoordigt, vond de 
randvoorwaarden bij  transformatie te 
algemeen (‘zo veel mogelijk’, ‘wense-
lijk’ e.d.) , voelt weinig voor herstel van 
de historische verbinding met 
Oosterbeek en wil het gesloten karak-
ter van de kazernelocatie liever 
behouden.   

Vanuit de raadsfracties was brede 
steun voor wonen al of niet met zorg, 
maar een aantal fracties was even-
eens bezorgd over nieuwbouw en be-
houd van het groen. Wethouder 
Wijsmuller maakte duidelijk dat zon-
der de mogelijkheid van enige nieuw-
bouw verkoop lastiger zal worden. 
Dat de randvoorwaarden enige ruimte 
laten komt vnl. omdat er nog geen 
enkel concreet plan is.  

Na de vaststelling van de nota door de 
gemeenteraad eind september kan de 
openbare verkoopprocedure door het 
Rijksvastgoedbedrijf beginnen. Dat 
proces duurt gemiddeld zes à negen 
maanden. Zodra er een koper is zal die 
met plannen moeten komen en die 
moeten bespreken met de buurt en de 
Wijkvereniging.  Dat is tegenwoordig 
een duidelijke eis van de gemeente. 
Volgend jaar weten we dus meer en 
gaat het overleg verder.

Pieter de Savornin Lohman
en Willem Hoekstra
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   huur-, bouw- en vastgoedrecht 
   

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

 
mr Annemarie A.S. 
Wiesmeier-van der Brugge 
 

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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       Brax
       Fabiana Fi l ippi
       Gimo’s
       Guido Lombardi
       Le Tricot Perugia
       ML Collections
       Nice Connection
       Riani
       She’s So
       Schneiders
       and more...

 Van Hoytemastraat 105
 www.woudtdenhaag.nl
 van Hoytemastraat 105

WOUDT
FASHION FOR WOMEN

        Fall/Winter 2015

Op dinsdag 8 september jl. vond bij 
Evita Lokaal de opening plaats van het 
gemeentelijk Servicepunt van het 
Benoordenhout.

Zoals inmiddels al menige wijkbewo-
ner bekend, bestaat sinds najaar 2014 
Evita Lokaal, gevestigd aan de Van 
Alkemadelaan 309a.  Evita Lokaal - een 
initiatief van Evita Zorg -   is een ‘huis 
van de wijk’ voor en door buurtbewo-
ners, jong en oud. Het werd 25 novem-
ber 2014 geopend door wethouder 
Karsten Klein. 

De visie achter het ‘huis van de wijk’ is 
het stimuleren van  participatie, zelf-
redzaamheid en saamhorigheid in onze 
wijk door de samenwerking tussen 
wijkbewoners, instellingen, bedrijfsle-
ven, (sport)clubs en de gemeente te 
bevorderen.

Naast de organisatie van allerlei activi-

teiten en het ontmoeten van andere 
mensen,  is het ‘huis van de wijk‘ ook 
een antwoord op de behoefte vragen te 
stellen op allerlei gebieden.  Zo houdt 
de wijkagent Peter Hoogeveen er regel-
matig spreekuur.

Met de komst van het gemeentelijk 
Servicepunt is het nu mogelijk bewo-
ners  professioneel op weg te helpen 
met vragen over zorg, welzijn en jeugd. 
Vrijwilligers staan klaar met vraag en 
antwoord, evt. doorverwijzing naar 
professionals of het aanvragen van 
zorg en begeleiding. Bij de bijeenkomst 
op 8 september reikte de gemeente aan 
een groep vrijwilligers een certificaat 
uit voor het volgen van een training 
daarvoor.  

De Wijkvereniging is bijzonder blij dat 
in ons eigen ‘huis van de wijk’ nu ook 
deze belangrijke service kan worden 
geboden aan bewoners met vragen die 

een professioneel vervolg vereisen.

Zorg in de wijk
Opening gemeentelijk Servicepunt in 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
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Open dagenRR         

Iedereen is van harte welkom

Mobarak Moskee |  Oostduinlaan 8L |  )yL1 JJ Den Haag |  

TR ,8,.K)AyL,) |

‘Zelfs wanneer Gog en M agog zullen 
worden losgelaten en zij elke hoogte 
zullen overschrijden’’

Door vele profeten zijn ‘latere dagen’ voorspeld waarin 
enerzijds het materialisme hoogtij zou vierenc maar waarin 
ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid 
te redden van de ondergang’ Mohammed fvrede zij met 
hemG voorspelde deze tijd tot in detail’ Gog en Magogc 
materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van 
vuurc zouden onheil stichten op aardec terwijl de moslims 
geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen’ In die 
omstandigheden zou de Messias de enige uitweg zijn’ De 
Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken 
met de MessiasR zijn leer van gebed en vergevingc en zijn 
inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede’

(8 oktober
K( oktober
(A november
Tijd (1R,, . (ER,,

DE HEILIGE KORAN )(RL8

www’Islamnu’nl | www’alislam’org

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

Krijg weer GRIP op je 
schoolwerk of studie!

Lucy Groen - 070 32 42 728
www.gripstudiebegeleiding.nl  

•	Faalangst
•	Examen-/toetsstress
•	Planning	en	overzicht
•	Voor	scholieren	en	
	 studenten
•	In	het	Benoordenhout

Speciaal voor scholieren en studenten: 
een individueel studiekeuze-onderzoek voor 
meer plezier en succes in je studie 
 
Bel of mail Hempenius Consultancy 
Psychologisch adviesbureau voor studie- en 
beroepskeuze 
 
H. Zwaardecroonstraat 5 - 2593 XK Den Haag 
hempcon@dds.nl   -  070 3222917 

www.studieloopbaankeuze.nl 

In juni van dit jaar heeft de gemeente, 
in samenwerking met de politie, een 
informatieavond gegeven met betrek-
king tot inbraak in woningen in het 
Benoordenhout. 

Wellicht heeft u ook de lichtgevende 
tekstkar in de wijk gezien, met waar-
schuwingen voor inbraken. Daarnaast 
is via social media(Twitter en 
Facebook) informatie gedeeld over ac-
tuele ‘modus operandi’, oftewel de 
werkwijze van inbrekers. Misschien 

herinnert u zich dan ook de berichtge-
ving omtrent de papiertjes tussen de 
deur? Bij deze berichtgeving werd aan 
u gevraagd oplettend te zijn en bij ver-
dachte omstandigheden direct de poli-
tie via 112 te bellen. 

Ik ben blij dat ik kan melden dat door 
uw oplettendheid dan ook een mooi 
succes is behaald! Onlangs zijn naar 
aanleiding van zo’n 112-melding van 
‘verdachte omstandigheden’ in het 
Benoordenhout drie personen door de 

politie gecontroleerd. Zij bleken in het 
bezit van inbrekerswerktuigen en van 
soortgelijke papiertjes die werden ge-
bruikt. Het openbaar ministerie houdt 
deze verdachten voorlopig achter ge-
sloten deuren terwijl het onderzoek 
naar hun betrokkenheid bij diverse in-
braken plaats vindt. 

Dank voor uw oplettendheid en ziet u 
iets verdachts? Bel dan 112. 

Peter Hoogeveen

In Den Haag begon 200 jaar geleden 
ons Koninkrijk; dit wordt herdacht en 
gevierd in Den Haag. In dat kader orga-
niseerde Evita Lokaal op donderdag 10 
september een feestelijke samenkomst.

Buurtgenoten van alle leeftijden wer-
den verwelkomd met een oranje aperi-
tief. De Haagse Stembevrijders open-
den muzikaal de avond.  Zij zongen 
odes voor de Koninginnen en Koningen 
in het gezelschap. Ter plekke werd 
door de aanwezigen een gedicht ge-
schreven met woorden die de gasten 
aan 200 jaar Koninkrijk deden denken. 
Dit gedicht werd vervolgens vol en-
thousiasme door iedereen mee 
gezongen. 

Daarna verzorgde Michiel de Vlieger 
een fantastisch Oranje Souper waar 
met volle teugen van werd genoten. 
Jeanne Caminada heeft de gasten de 
rest van de avond geboeid met een pre-
sentatie ‘Van Koning Willem I tot en 
met Koning Willem Alexander’.

Bericht van de wijkagent in het Benoordenhout

Viering 200 jaar Koninkrijk!

Politiespreekuur met de wijkagent
Deze spreekuren, die plaatsvinden bij Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 315,  zijn vanaf 20 oktober 2015 

iedere veertien dagen van 14.00 tot 15.00 uur. De volgende data zijn dus: 3 en 17 november, 1 en 15 december. 

Informatiemiddag over “Het 
Gehoor” en aansluitend uw 
gehoor laten testen!
Heeft u altijd al eens willen weten 
hoe het met u gehoor gesteld is? Hoe 
het oor werkt?

Welke soorten hoortoestellen er 
zijn? Heeft u vragen over uw gehoor 
of over hoortoestellen? 

Op woensdagmiddag 28 oktober 
zullen Nicole Rijnaars en Hanneke 
Verbeek al uw vragen omtrent het 
gehoor beantwoorden! Hanneke en 
Nicole zijn triage-audicien bij 
Oorwerk op de Aert van der 
Goesstraat te Den Haag. Zij zullen 
deze middag voor u verzorgen met 
een presentatie over het gehoor en 
aansluitend kunt u uw gehoor laten 
testen.

Graag tot ziens en horens om 14.00 
uur op woensdagmiddag 28 oktober 
in Evita Lokaal aan de Van 
Alkemadelaan 319. 

	  
	  
	  

	  
Aert	  van	  der	  Goesstraat	  29	  
2582AJ	  Den	  Haag	  
T	  	  070	  779	  60	  20	  
F	  	  070-‐779	  60	  21	  
E	  	  denhaag2@oorwerk.nl	  
	  
openingstijden:	  
di	  t/m	  vrij	  9.30	  -‐	  17.30	  
za	  9.30	  -‐	  15.00	  
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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.

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. 

Eind vorige maand was het tien jaar 
geleden dat Hospice Wassenaar is ge-
start. De primaire zorgregio is noord-
Den Haag (waaronder het 
Benoordenhout), Voorschoten en 
Wassenaar. Midden 2003 onderzocht 
een werkgroep de haalbaarheid van 
een hospice in Wassenaar. Begin 2004 
werden de Stichting Hospice 
Wassenaar en de Stichting Vrienden 
van Hospice Wassenaar opgericht.

Missie
De missie was en is een bijna-thuis-huis 
te bieden aan hen voor wie verzorging 
in het eigen (t)huis in de laatste maan-
den niet (meer) mogelijk is. Inmiddels 
is het hospice uitgegroeid tot een er-
kend huis, waar bijna 550 gasten, waar-
onder ruim 100 uit Den Haag, liefdevol 
zijn ontvangen en verzorgd. Eerst 
negen jaren aan de Van Zuylen van 
Nijeveltstraat en sedert mei 2014 in 
een mooi ruim pand met beschutte tuin 
in de Kerkstraat 79 in Wassenaar. 

Bijzondere zorg
De bijzondere vorm van zorg, die de 
gasten wordt geboden kan worden ge-
realiseerd door de betrokken inzet van 
ca. 80 vrijwilligers, waarvan een be-
hoorlijk aantal afkomstig is uit noord 
Den Haag. Er zijn ook nog steeds circa 
vijftien vrijwilligers van het eerste uur 
werkzaam. Ieder jaar stromen zo’n tien 
nieuwe vrijwilligers in die, na een spe-
ciale training en een proefperiode, aan 
de slag gaan in het team. 
Gespecialiseerde verpleegkundigen 
van Florence zijn samen met de huis-
arts verantwoordelijk voor de ver-
pleegkundige/medische zorg. De dage-
lijkse leiding van het hospice is in 
handen van drie coördinatoren.

Een van de “Haagse” vrijwilligers is 
Douwe Wielinga, hij woont op de grens 
van het Benoordenhout en 
Scheveningen. Douwe vertelt enthousi-
ast over zijn vrijwilligerswerk; ‘Het 

mooie van het Hospice is dat het áltijd 
over het leven gaat. Bij iedere over-
dracht is dat het belangrijkste onder-
werp: hoe maken wij het leven en het 
verblijf van onze gasten zo aangenaam 
mogelijk. Dat spreekt mij het meeste 
aan in het werk in dit Hospice. Het vrij-
willigerswerk kan je net zo veelzijdig 
maken als je zelf wilt. In iedere dienst 
zitten mogelijkheden om ontmoetin-
gen met collega’s en de gasten te heb-
ben en niet zelden komen daar verras-
sende en mooie ontmoetingen uit 
voort. Onder de collega-vrijwilligers 
heb ik fijne nieuwe vriendschappen ge-
sloten en dankzij mijn favoriete dienst, 
de kookdienst, heb ik menig gast blij 
kunnen maken. Wat mij opvalt in het 
leven buiten het Hospice, is de bewon-

dering die mijn omgeving voor mij 
heeft omdat ik dit werk doe. En dat ter-
wijl ík er met name heel veel plezier 
aan beleef!’

Niet zonder uw hulp
De gulle gaven van de donateurs, fami-
lie van gasten, fondsen/stichtingen en 
serviceclubs en de giften in natura van 
veel winkeliers stellen het hospice 
mede in staat deze bijzondere vorm 
van zorg te kunnen aanbieden.

Als u meer wilt weten over Hospice 
Wassenaar bezoek dan de website; 
www.hospicewassenaar.nl

Tien jaar Hospice Wassenaar     

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

Douwe Wielinga: mijn favoriete dienst is de kookdienst
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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

Arnoud baron Van Brienen van de 
Groote Lindt was dus vanaf 1883 de 
trotse eigenaar van de paardenrenbaan, 
die in de hoek van zijn landgoed gelegen 
was, ongeveer  waar nu de 
Landscheidingsweg de bocht naar 
Wassenaar maakt. De renbaan was een 
groot succes en menigmaal woonden 
Koningin-Moeder Emma en haar doch-
ter Wilhelmina de rennen bij. Natuurlijk 
hield de baron er zelf ook een fraaie ren-
stal op na en fokte er diverse prijswin-
nende paarden. Walter Jochems, eige-
naar van de aangrenzende landgoederen, 
was ook gecharmeerd geraakt van het 
racen. Zelfs zo, dat hij bij voorkeur zelf 
als jockey zijn paarden naar de overwin-
ning stuurde. En toen de renbaan van 
Clingendael in 1903 moest verdwijnen 
door de aanleg van de spoorlijn van 
Rotterdam naar Scheveningen, ver-
leende hij alras zijn toestemming om 
Duindigt aan te leggen.

Terug naar 1883. De honger naar 
Engelse sporten had Arnoud van 
Brienen nog niet voldoende gestild. In 
dat jaar begon hij met het organiseren 
van cricketontmoetingen tussen een 
Engels en een Nederlands team. Dit 
zou later uitgroeien tot de Clingendael 
cricketweek. Zo’n week hield meer in 
dan alleen cricket. Soms leek het meer 
een excuus om gezellige lunches, high 
teas en diners te houden. Daarbij was 
het de gewoonte dat de prestaties met 
bat en bal van die dag in lied en gezang 
werden toegelicht, bij voorkeur met 
lichte spot en geestige vondsten. Dit 
soort speelse sportontmoetingen werd 
in Engeland ‘country house cricket’ ge-
noemd. Arnoud van Brienen genoot 
daarvan met volle teugen. Al in 1866 
was hij betrokken bij de oprichting van 
het cultureel gezelschap De Sphinx; in 
het kader daarvan organiseerde hij in 
zijn huis een ontvangst voor Hans 
Christian Andersen, waarbij een to-
neelstuk werd opgevoerd met hemzelf 
in de glansrol van huisknecht.
 
Bij de wedstrijden trad zijn dochter 
Freule Daisy vaak op als scoorster. Het 
zou me niet verbazen, als ze tijdens de 

pauzes het bat ter hand nam, een bow-
ler vroeg om een bal te gooien om die 
vervolgens het veld uit te jagen. Ze had 
een groot balgevoel en beoefende als 
sinds haar jongste jeugd het tennisspel, 
waarbij ze bekend stond om haar fikse 
forehand.

De Nederlandse cricket-teams werden 
samengesteld met behulp van de 
Nederlandse Cricket Bond, waarvan 
Pim Mulier voorzitter was en waarin 
natuurlijk diverse leden van de 
Haagsche Cricket Club (HCC) zitting 
hadden. Deze club was opgericht in 
1882 en benutte het Malieveld als 
speelveld. Twee jaar later werd de 
Haagsche Voetbal Vereniging (HVV) 
opgericht, die ook het Malieveld 
claimde samen met diverse andere 
clubjes. Met de boswachter was altijd 
trammelant. Die moest de militairen te 
vriend houden, die de oudste rechten 
bezaten op gebruik van het Malieveld 
voor oefeningen en parades. En dan 
was er ook nog de schaapsherder, die 
zijn kudde wilde laten grazen. Die voet-
ballende kereltjes hadden in zijn ogen 
een te grote waffel en als het aan hem 
lag verbood hij dat sportgedoe. Drie 
keer had hij al een verbod uitgevaar-

digd, maar elke keer wisten de invloed-
rijke ouders van de voetballers en cric-
keters dit teniet te doen. Maar in 1897 
was het toch echt einde verhaal. Clubs 
als HCC& VV en HBS, dat ook het 
Malieveld als thuisbasis beschouwde, 
moesten elders onderdak zoeken. 
Gelukkig hadden de cricketers een 
goede relatie opgebouwd met de sport-
baron van Clingendael. Hij stemde er 
mee in, dat de vereniging op de Diepput 
mocht gaan spelen, in een andere hoek 
van zijn landgoed.

In het volgende artikel gaan we terug 
naar 1889 wanneer de allereerste golf-
links van Nederland op Clingendael 
worden aangelegd en 1892 als de eer-
ste Nederlandse Sport Tentoonstelling 
in Scheveningen plaats vindt met 
Arnoud van Brienen als de grote 
stimulator.

Theo Bollerman is de auteur van het op 
1 juli 2015 verschenen boek over de 
Haagse sportgeschiedenis ‘Sportstad 
Den Haag, al eeuwen onverslaanbaar’, 
uitgeverij de Nederlandse Sportboeken 
Club, verkrijgbaar in boekhandel 
Couvée-Benoordenhaeghe. 

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (II)
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Open Dag bij Fysiofit Den Haag, locatie Benoordenhout 

Onder het motto ‘samen werken aan herstel’ biedt Fysiofit Den Haag multi-
disciplinaire, efficiënte en doelmatige fysiotherapeutische zorg. U kunt bij ons 
terecht voor bijna alle klachten en aandoeningen.

Om de opening van de vestiging van Fysiofit in het Benoordenhout te vieren, 
nodigen wij u van harte uit voor een open dag op:

Kom een kijkje nemen in de behandelruimtes en fitnesszaal, geniet van een 
kopje koffie met iets lekkers en maak kennis met de therapeuten. Zij vertellen 
u graag meer over de verschillende therapieën en andere activiteiten zoals 
(senioren) fitness, yoga, Zwangerfit® en Pilates. Ook kunt u zich inschrijven 
voor een gratis rugscan of valpreventietest en ontvangt u een klein presentje.

Wij hopen u op 31 oktober te ontmoeten:

zaterdag 31 oktober 2015 van 10.00 tot 16.00 uur

Theo Mann Bouwmeesterlaan 207, Den Haag. 

‘Samen werken aan herstel’. Dat doen we graag!

www.fysiofit.com
info@fysiofit.com
070 3546309
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Het Alzheimer Café Haagse Hout 
opende op 9 september jl. het nieuwe 
seizoen van maandelijkse bijeenkom-
sten met gastspreker Hugo Borst, co-
lumnist in het AD/HC. Hij vertelde 
openhartig over de dementie van zijn 
moeder naar aanleiding van zijn boek 
‘Ma’, dat in november aanstaande ver-
schijnt. Zijn verhalen zorgden voor 
herkenning en uitwisseling onder de 
mantelzorgers in het publiek. Het werd 
in Wijkcentrum Mariahoeve een bij-
zondere avond met meer dan honderd 
bezoekers.

In het Alzheimer Café Haagse Hout 
staat elke tweede woensdag van de 
maand een ander thema met gastspre-
ker centraal. Op 14 oktober aanstaande 
is het onderwerp ‘Wat is vergeetachtig-
heid en wat is dementie?’, 11 november 
‘Omgang met gedragsveranderingen’ 
en het jaar wordt afgesloten op 9 de-
cember met ‘De draagkracht van de 
mantelzorger’. 

Geïnteresseerden voor het Alzheimer 
Café aan Ivoorhorst 155 zijn op de 
avonden vanaf 19.00 uur welkom, het 
programma duurt van 19.30 tot 21.00 

uur. Voor meer informatie kunt u te-
recht bij programma coördinator 

Jozien Wolthers, jwolthers@cardia.nl, 
06-13802118.

Praat mee over Cultuur in Haagse Hout
Is er genoeg cultureel aanbod in Haagse 
Hout, of juist te weinig?  Worden alle 
doelgroepen bediend?  Hoe goed is het 
aanbod te vinden? Het DiamantTheater 
nodigt bewoners van het stadsdeel 
Haagse Hout uit om mee te discussië-
ren tijdens een serie Cultuurcafé’s. 
Ieder café kent een ander thema. Aan 
de hand van prikkelende stellingen 
gaan cultuuraanbieders en stadsdeel-
bewoners met elkaar in discussie over 
de culturele stand van zaken.  

Het eerstvolgende Cultuurcafé is op 
donderdag 15 oktober, vanaf 17.00 uur 
in het theatercafé van het 
DiamantTheater, Diamanthorst 183. 
Het thema: Cultuur en ouderen. Is er 
voldoende cultuuraanbod voor senio-

ren?  Praat mee en laat uw mening 
horen!  Aanmelden kan via info@dia-
manttheater.nl, de toegang is gratis.  

Festival de Betovering in het 
DiamantTheater
Tot slot: bent u op zoek naar een cultu-
reel uitstapje met kinderen in de 
herfstvakantie? Kom dan naar Festival 
De Betovering in het DiamantTheater! 
Op vrijdag 23 oktober speelt om 9.30 
en 11.00 uur de vrolijke, prijswinnende 
voorstelling “Veel te veel Pinguins” (1 – 
5 jaar ).  Na afloop van de voorstelling 
mogen de kinderen even met de pingu-
ins spelen.
 
Tot ziens in het theater!  
www.diamanttheater.nl. Diamanthorst 
183 - 2592 GD Den Haag

Willemsvaart
Tip voor de herfstvakantie: de Willemsvaart, rondvaarten in Den Haag 

en Scheveningen. Informatie over de tochten en reserveren kan op 
www.willemsvaart.nl, info@willemsvaart.nl. 

Haagse Hout
DiamantTheater 

Nieuw seizoen programma Alzheimer Café Haagse Hout

foto Hugo Borst



NIEUW THEATER 
NIEUW PROGRAMMA
kijk nu op zuiderstrandtheater.nl

 @ZStrandtheater
 hetZuiderstrandtheater

070 88 00 333

Actie geldig t/m 
30 november 2015. 

Kijk voor de actievoorwaarden 
op luxafl ex.nl/actiesLaan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag

Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

NIEUW! Volledig elektrische bediening. Nu zelfs gratis voor u!*

*Per product met een minimale consumenten adviesprijs van e 395,-
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‘Vader ziet opeens een vlekkie’, kent u 
dat, Van Toon Hermans? En oh zo her-
kenbaar, dat vlekkie dat steeds groter 
lijkt te worden, vooral op uw favoriete 
kledingstuk.Dry Cleaning Ocean heeft 
daar een oplossing voor. Met uw kle-
dingstuk met dat vlekkie gaat u naar de 
Weissenbruchstraat 47, alwaar Dry 
Cleaning Ocean gevestigd is. 

Mevrouw Ruhan heeft nu tien jaar gele-
den Dry Cleaning Ocean overgenomen. 
Zij had al vijftien jaar ervaring met dry 
cleaning. Zes jaar geleden is haar zoon 
Eren ook in het dry cleanen gestapt. Hij 
volgt een opleiding waar alle weetjes 
over het dry cleanen worden geleerd; 
wat is een vlek, welk materiaal en hoe 
deze het beste te verwijderen. Alle be-
handelingen doen zij in de zaak zelf. 
Naast de vele particulieren uit de wijk, 

komen ook modezaken uit het 
Noordeinde en de Hoogstraat naar Dry 
Cleaning Ocean toe. Natuurlijk zijn er 
andere materialen die u kunt brengen 
om te laten stomen: bruidsjurken, kle-
dingstukken die onderhoud nodig heb-
ben, gordijnen, keukendoeken, tafel-
kleden, tapijten en meer. Ook 
kledingreparaties zijn mogelijk. 

Openingstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 
van 9.00 – 15.00 uur. Telefoonnummers: 
070-3280383 of 06-45011009. 
Website: www.blijmetdestomerij.nl, e-
mail: info@blijmetdestomerij.nl . 

Van 9.00 tot 21.00 uur is er een gratis 
bezorgservice, dit bij een besteding 
boven € 20,-. Via de website kunt u uw 
order plaatsen. 

De nieuwe kapsalon, gevestigd in de 
van Hoytemastraat 32, is er werkelijk 
voor iedereen in onze wijk: voor 
dames, heren én kinderen. Eerst iets 
over de initiatiefnemer/eigenaar: 
Maged Hanna is Egyptenaar van ge-
boorte en daar vijftien jaar actief als 
barbier/kapper. In Egypte ontmoette 
hij Marloes Knijnenburg, dochter van 
de eigenaren van restaurant The 
Clipper. Deze liefde deed hem besluiten 
naar Nederland te komen. 

In eerste instantie werkte hij in een 
kapperszaak in Leiden waar hij 
Roeland Jongman ontmoette. Roeland, 
al 29 jaar in het vak, is nu de enthousi-
aste medewerker van de Kapsalon & 
Barbershop Benoordenhout. Roeland 
is al langer actief in deze wereld, het 
resultaat van zijn werk is in meerdere 
fotoboeken in de zaak te zien. 

Op 1 september opende Maged een 
laagdrempelige kapsalon. Kinderen 
tot en met 12 jaar kunnen hier zes 
dagen per week terecht. Voor de 
heren is er een speciale barberhoek, 
waar de heren kunnen worden ge-

knipt en op traditionele wijze met 
kwast en zeep kunnen worden ge-
schoren. Dit alles afgerond met een 
warme handdoek en lekkere after-
shave. Ook baard trimmen is moge-
lijk. De dames kunnen hun haar laten 
knippen, hun wenkbrauwen of hun 
hele gezicht laten epileren met de tra-
ditionele draadmethode.  De behan-
deling wordt gecomplementeerd met 
een gezichtsmassage.  

Kortom, een aanwinst voor de wijk. 
Openingstijden: maandag van 11.00 - 
17.30 uur, dinsdag-woensdag-vrijdag 
van 9.00 - 17.30 uur, donderdag 9.00 - 
20.00 uur en zaterdag van 8.30 - 16.30 
uur. Telefoonnummer: 070-4448402 
E-mailadres: info@kapsalonbenoor-
denhout.nl. Website: www.kapsalon-
benoordenhout.nl.

Annick Smittenaar

Kapsalon & Barbershop Benoordenhout

Wijk en winkel
Dry Cleaning Ocean bestaat tien jaar!
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Diplomatiek onderhandelen
Een gesprek tussen Paul Meerts en Jaap de Hoop Scheffer
Inleiding 
Wat hebben tinnen soldaatjes van doen 
met diplomatie? Het strategisch neer-
zetten van de verschillende soldaatjes, 
de veldslagen die nagespeeld kunnen 
worden. Dit staat tegenover het onder-
handelen en diplomatie; oorlogen met 
woorden. 

Wijkgenoot Paul Meerts promoveerde 
op 4 november 2014 op het onderwerp 
diplomatiek onderhandelen. Hij heeft 
jarenlang bij Instituut Clingendael ge-
werkt, was zelfs één van de oprichters. 
En verzorgt nu nog regelmatig trainin-
gen in het buitenland, in opdracht van 
het instituut. Clingendael, onder an-
dere bekend van de zogenaamde ‘di-
plomatenklasjes’, is de laatste jaren 
omgevormd tot een kennisinstituut.

Bij de promotie waren de professoren 
Van der Staden (Universiteit Leiden) 
en Zartman (John Hopkins University, 
Baltimore, VS) aanwezig, Jaap de Hoop 
Scheffer was opponent. De Hoop 
Scheffer is een rasonderhandelaar. Als 
oud-minister van Buitenlandse Zaken 
en oud-Secretaris-Generaal van de 
NAVO deed hij niet anders. 
Tegenwoordig is Jaap hoogleraar inter-
nationale betrekkingen en diploma-
tieke praktijk aan de Campus Den Haag 
van de Universiteit Leiden. 

In een vijftigtal minuten hebben beide 
heren met elkaar geconverseerd, van 
alles uitgelegd over diplomatiek onder-
handelen. Het was een bijzondere erva-
ring om op deze manier inzichten te 
krijgen, daar op die zolderkamer met 
de tinnen soldaatjes om mij heen. 

Diplomatiek onderhandelen
Het Handvest van de Verenigde Naties 
beschouwt onderhandelen als het 
meest prominente middel om conflic-
ten tussen staten te beheersen en, in-
dien mogelijk, tot een oplossing te 
brengen. Daarmee is het een kernpunt 
van de internationale betrekkingen en 
één van de belangrijkste instrumenten 
in het diplomatieke verkeer. 
Diplomatiek onderhandelen is in 

sterke mate politiek onderhandelen en 
politiek gaat over het gebruik van 
macht. Hierin ligt een verschil met on-
derhandelingen in de private sector. 

Onderhandelen is een diplomatiek 
spel. Denk aan de voertaal Engels, de 
Britten hebben hierin een voorsprong. 
Het is moeilijk om exact te vertalen; 
fair in het Engels en neutraal in het 
Nederlands. Alleen al in dit woord zit-
ten vele nuances, het is op verschil-
lende manieren uit te leggen (ambiguï-
teit). Wat betekent dat voor vertalingen 
in het Russisch, Arabisch, Frans of 
Hebreeuws? Er zijn natuurlijk be-
paalde vaardigheden; ‘as appropriate’  
(indien nodig) achter elke zin zetten, 
dit kan de tekst ontkrachten. 
Onderhandelen gaat over het ego van 
het land. Wist u dat de Belgen meesters 
in het compromissen maken zijn? 
Nederlanders denken daarentegen het 
compromis al gevonden te hebben. 
Bij onderhandelen gaat het om ver-
trouwen. Mensen kunnen een onder-
ling vertrouwen opbouwen, maar sta-
ten hebben belangen die hen er soms 
toe brengen het onderling vertrouwen 
te beschamen. Daarnaast bestaat er 
ook ‘Egotiation’. Dit is een vorm van 
onderhandelen waarbij het behoud van 
de reputatie van de onderhandelaar 
belangrijker is dan de landsbelangen 
die hij of zij moet dienen. Soms moet je 
bij politiek meebuigen als een rietje, 
dat is beter dan star achter principes te 
blijven staan. Bij het onderhandelen is 
het belangrijk ’s lands mores te weten. 
Zo geeft men in moslimlanden niets 
aan een ander met de linkerhand. 

Het trainen van aanstaande diplomaten 
in het zo belangrijke onderhandelings-
proces wordt gedaan aan de hand van si-
mulaties. Onderhandelen is een goed al-
ternatief voor oorlog, het zijn vreedzame 
middelen. Daarom is het belangrijk 
goede handvatten te hebben van de 
wijze waarop ‘het spel’ wordt gespeeld. 
Een voorbeeld van een simulatie is het 
opstellen van een voorlopig contract 
tussen twee landen. Op deze manier 
weten de onderhandelaars hoe iedereen 

er over denkt en kan er gehandeld wor-
den.  Dat maakt de definitieve opstelling 
weer makkelijker. Ook dat is onderhan-
delen. Dit soort constructies bescher-
men het onderhandelingsproces.

Het boek ‘Diplomatic Negotiation’
Tijdens de promotie verdedigde Paul 
zijn proefschrift. Hiervan is nu een 
boekuitgave gemaakt. Het is een prak-
tisch boek, waarin de geschiedenis van 
het onderhandelen wordt weergegeven 
(diplomaten komen pas in de acht-
tiende eeuw aan de onderhandelings-
tafel). Een boek dat voor alle politiek 
geïnteresseerden zeker de moeite 
waard is.

Op de voorkant van het boek staat een 
foto. Deze foto, van de Joodse fotograaf 
Dr Erich Salomon, heeft net dat ene be-
langrijke geschiedenismoment vastge-
legd. De foto laat de laatste geheime on-
derhandelingen over de Duitse 
teruggave na de Eerste Wereldoorlog 
zien. De foto is in 1932  genomen in de 
hotelkamer (hotel Beau-Rivage, 
Lausanne) van de toenmalige Britse mi-
nister-president Ramsay MacDonald. 
Het gaat vooral om de non-verbale com-
municatie; de onderhandelaars kijken 
elkaar niet aan, er wordt een sigaar op-
gestoken, men heeft niet door dat er een 
fotograaf aanwezig is. 

Erich Salomon (Berlijn 1886-Auschwitz 
1944) was de uitvinder van de candid 
camera. Hij vluchtte voor de Duitsers 
naar Nederland, hij woonde in de 
Schoutenstraat in het Benoordenhout. 
Door verraad is hij getransporteerd 
naar Auschwitz alwaar hij is overleden. 
Paul Meerts heeft diens hoogbejaarde 
schoondochter nog voor haar dood (fe-
bruari 2015) kunnen spreken. 

Willemien de Vlieger-Moll

‘Diplomatic Negotiation, Essence and Evolution’, Paul 
Meerts, Uitgave Clingendael Institute 2015, ISBN 978-
94-610-8781-2, € 20,-. Te koop bij Haagse Boekerij, 
Frederikstraat; Douwes op de hoek Herengracht/
Prinsessegracht en bij Couvée-Benoordenhaeghe. 

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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Concerts at APCH

years they have been residents of the 
Benoordenhout.  

Throughout her entire time outside the 
USA, Susan developed her high school in-
terest in photography into a professional 
hobby. She photographs mainly architec-
tural structures, such as a series of the 
Museum of Art in Barcelona.  Working 
originally in just black and white photo-
graphy, Susan is now experimenting with 
various techniques and surfaces for her 

pictures.  She exhibits quite often, inclu-
ding at the Shell open house in the sum-
mer of 2014, the American Women's Club 
of The Hague and various other galleries 
in the vicinity.  She is contemplating 
doing a series on 'every stop on the 9 
tram' or a series on Benoordenhout buil-
dings.  At the moment she is also waiting 
for the perfect day weather-wise, com-
bined with her availability, to take pic-
tures of The Hague Town Hall and/or the 
new ICC complex.

In her free time - although I am not 
sure when that is - Susan has been 
President of the Petroleum Wives Club 
and very active in the international 
photography club in The Hague, 
Images. I hope Susan's many activities 
will serve as an incentive to all expats, 
repats and residents of the 
Benoordenhout to 'bloom where you 
are planted'. 

Georgia Regnault

Afternoon Tea Concert
Saturday,November 14, the Golden 
Circle Ensemble with 8 professional 
singers will perform ‘Highlights of The 
Messiah’ by G.F. Händel at the 
Afternoon Tea Concert. The ensemble 
will be accompanied by the organist 
André de Jager and violin player 
Leonid Nikishin. John Bakker is the 
conductor of this ensemble. The sin-
ging wil be alternated by some nice 

organ solo’s and wonderful violin 
music. 

The doors for the ATC open at 3.30PM; 
before the concert tea and coffee will 
be served. The concert will start at 
4.00 PM. 

There is no entrance fee. There will be 
a free will offering. 

Christmas Concert by The APCH Choir
Sunday December 20 the APCH Choir 
will have the annual Christmas 
Concert. This time “Festival of Lessons 
and Carols”  will be on the program. 
The solos will be sang by graduate and 
non-graduate students of the 
Conservatory of The Hague. The orga-

nist will be the regular accompanist of 
the choir: Gijsbert Kok. The musical di-
rection is in the hands of John Bakker.
The concert will start at 4.00 PM until 
5.00 PM. The  church doors will be 
open half an hour before the concert. 
There is no admission fee but  a free 
will offering will be taken during the 
concert.

For reservation of seats or information 
please send an email to John 
Bakker(Director of music): johnbak-
kermusic@icloud.nl

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

International corner
Susan McKinley - A multi-faceted expat in the Benoordenhout!
A good friend of mine coined a phase 
years ago about expat life:  ‘‘Bloom 
where you are planted.’’  This is sound 
advice actually for anyone. So when at 
last editor's meeting, there was a re-
quest that I interview an expat in the 
Benoordenhout for the international 
section of this magazine, my first 
thought was to ask Susan McKinley if 
she would consent to such an inter-
view.  I felt she was certainly a woman 
who had 'bloomed where she was plan-
ted' and had a story to tell.

Happily she agreed and I spent an en-
joyable morning at her home hearing 
about her background, her hobbies 
and her career as a photographer.  

The McKinley's expat life began in 
Indonesia, where her husband, Alan, 
had an assignment with Shell from 
1993-1997. At that time their daughter 
was 3 years old and they enrolled her 
in the American School in Jakarta.

Having moved from Texas where Susan 
and Alan grew up, the tropical weather 
didn't entail much adjustment on their 
part. Other aspects however were enti-
rely new and challenging to them. 
Because life there involved having ser-
vants in the home and a driver, Susan 
was able to devote her time to her hob-
bies, interests, as well as community 
work.  

After attending a lecture on Indonesian 
textiles at the American Women's 
Association of Jakarta, her interest was 
awakened enough to pursue the sub-
ject in more depth. She realised that it 
was women who created the dyes, 
wove the cloth and ultimately wore or 
used their creations in some fashion. 
Researching various textiles in 
Indonesia and other Asian countries 
became in Susan's words ‘a free an-
thropology lesson’.  She attended vari-
ous study groups at the Indo Heritage 
Society and even travelled to the island 
of Sumba (not the typical Indonesian 
tourist place), where she viewed first-
hand the women at work on an ikat, a 

dying technique which differs from 
batik and tie-dying, in that the yarns 
are dyed, not the cloth after being 
woven. This means that the design of 
an ikat is on both sides of the cloth. In 
Susan's opinion, most textiles tell a 
story, so by collecting various fabrics, 
this is the way to learn about the cul-
ture of a people.

To develop her interest beyond 
Indonesia, Susan now collects from all 
over the world.  Luckily her husband 
does have to travel frequently for his 
work, so he is always asked by Susan to 
pick up fabric and usually from the 
local market. She then researches its 
technique and its history. She also do-
nates her time to present lectures to 
interested groups, so that others will 
gain a respect for textiles.

Some of her time in Indonesia was also 
spent as a 'community activist'.  When 
she discovered that there were no seat 
belts in the school bus that her daugh-
ter was travelling in daily, she mounted 
a campaign to install them on all the 
school busses.  She first was successful 
with General Motors providing the seat 
belts, but the campaign became so 
well-known that the Ford Motor 
Company contacted her and wanted to 
be part of the project.  Susan was also 
the editor of the AWA monthly publica-
tion in Jakarta and because the club 
didn't really need the advertising reve-
nues, she suggested donating all the 
funds to social welfare projects in 
Indonesia. 

As with all expat assignments, their 
stay in Indonesia came to an end after 
four years and Alan was assigned to 
The Hague.  They arrived on December 
31, 1997 and stayed at the Kurhaus in 
Scheveningen. You can imagine that 
their first impressions of the 
Netherlands involved fireworks at mid-
night and thousands of ‘crazy, but en-
thusiastic’ people running toward the 
water for the New Year's Dip in the 
North Sea.  Susan expressed her first 
feelings about Holland as: ‘while I did-
n't have servants anymore, the family 
did have sidewalks, showers, and parks 
- lots of parks!’

They lived in Wassenaar for two years 
before Alan was called back to Houston, 
where they stayed for the following 
four years.  One day Alan came home 
and asked Susan whether she would 
like to return to the Netherlands.  
Susan's fast reply: ‘I'll race you to the 
plane.’  Once again they decided to rent 
a house in Wassenaar, as their daugh-
ter was going to be a sophomore in 
high school at the American School 
there.

After their daughter went off to univer-
sity, first in the USA, then Dublin and 
now in Edinburgh for a PhD in Ancient 
History, Susan and Alan decided to 
move into The Hague. For the last three 

ContactClub Benoordenhout 55+
Voorzitter CCB
Zoals eerder aangegeven is Rinia de 
Bruin per 1 september jl. teruggetre-
den als voorzitter van de CCB. Wij zijn 
Rinia zeer dankbaar voor alles wat zij 
gedurende haar zes jaar als voorzitter 
voor de club heeft gedaan en voor wat 
zij in die periode tot stand heeft ge-
bracht. Zij laat een bloeiende club vol 
van activiteit achter.  Rinia blijft toch 
nog actief voor de club via het up-to-
date houden van het adressenbestand. 
Tot onze grote vreugde is Jan van 
Kreveld beschikbaar om het voorzit-
terschap van de CCB voorlopig waar te 
nemen.    

Activiteitenprogramma van de CCB 
Voor dit najaar hebben wij weer een 

mooi activiteitenprogramma met excur-
sies naar bijvoorbeeld het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam en 
het Nationaal Militair Museum in 
Soesterberg. Voorts zullen er interes-
sante lezingen, gezamenlijke maaltijden 
en een prachtige cursus getiteld ‘Kunst 
in de Islam’ plaatsvinden.  Details van de 
activiteiten kunt u vinden in onze 
nieuwsbrief en op de website van de 
Wijkvereniging Benoordenhout (www.
wvbn.nl ) onder ‘ledenpagina’s, nieuws-
brief Contactclub 55+’.

Lidmaatschap en donateurschap van 
de CCB
U kunt lid worden van de CCB als u in 
het Benoordenhout woont en lid bent 
van de Wijkvereniging Benoordenhout. 

Als u niet in het Benoordenhout woont 
dan kunt u donateur worden.  Als do-
nateur kunt u deelnemen aan alle acti-
viteiten met dien verstande dat als een 
activiteit is volgeboekt, leden voorrang 
krijgen en dat u geen stemrecht heeft 
in de jaarlijkse ledenvergadering van 
de CCB.  Voor lidmaatschap of dona-
teurschap van de CCB betaalt u indivi-
dueel 9,50 euro per jaar  en 16 euro als 
echtpaar.  Aanmelden kan via de web-
site van de Wijkvereniging (www.
wvbn.nl)  onder ’Contact’.  Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 
ondergetekende.

Jeannine de Hoop Scheffer - van 
Oorschot
Telefoonnummer: 070-3244783

Susan McKinley

Ikat, Susan McKinley
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Kind in Sperrgebiet
Het leven toen, in de tijd dat Duitse sol-
daten door onze straten stapten, was 
angstig en avontuurlijk voor een kind. 
Niet een angstig avontuur, maar afwis-
selend avontuurlijk en angstig en 's 
winters koud.

Duitse soldaten. dat waren in mijn 
12-jarige ogen geen mensen. maar uni-
formen. Wezens die kwade macht had-
den en vervelende dingen konden 
doen. Bij het zien van hen voelde ik 
angst. Maar de grootste spanning gaf 
het gebrul van de geleide projectielen, 
de V-l's en V-2's, die ergens in 
Clingendael werden afgevuurd en van-
daar over ons huis vlogen. Maar nee, de 
angst kwam pas als het gebrul plotse-
ling stopte; dat betekende dat het me-
chanisme defect was , dat het ding ging 
neerstorten. Waar zou het neerkomen? 
Op ons ditmaal? Als de klap van de lan-
ding en de explosie was geweest kon je 
weer opgelucht gaan slapen. Niet op 
ons, ditmaal. In mijn herinnering viel 
er wel elke nacht één op het 
Benoordenhout te pletter.

Het was inderdaad een gevaarlijk ge-
bied waar wij woonden, het 
"Sperrgebiet" ofwel de Vesting. Wij 
woonden daar nog omdat, vóórdat het 
hele gebied door de bewoners ont-
ruimd moest worden, ons huis 
(Schoutenstraat, hoek Van 
Hogenhoucklaan) door de Duitsers ge-
vorderd was als tandartspraktijk: 
Zahnstation der Waffen-SS. Wij ver-
huisden naar de Van Hogenhoucklaan, 
maar nauwelijks zaten we daar of ook 
dat huis werd weer gevorderd. Een 
NSB-er moest er wonen. Wij zijn toen 
op de Van Alkemadelaan terecht geko-
men. Toen na een poos het bericht 
kwam dat het hele Benoordenhout ont-
ruimd moest worden, wisten mijn ou-
ders de Ortskommandant te vermur-
wen ons daar te laten wonen. Op een 
dag stond er een meisje van mijn leef-
tijd op de stoep, zij bleek ook in de 
Vesting te wonen. Het was voorzichtig 
aftasten of het gezin van haar niet 
"fout", dat is pro-Duits was. Het was 
OK, we hoefden niet op elk woord te 
letten uit angst dat het doorgegeven 

zou worden. Met haar heb ik leuke 
avonturen beleefd, namelijk het exploi-
teren van de verlaten tuinen. We klom-
men vanuit onze tuin over de schut-
ting, en steeds verder, en kwamen in 
een soort sprookjesland, waar je de 
pruimen en appels plukte, bossen bloe-
men mee uit nam, een konijn tegen-
kwam. Ik geloof niet dat we de lege 
huizen binnengingen. Veel ruiten 
waren wel gesprongen door de explo-
sies van de neerkomende V's, maar het 
lokte ons kennelijk niet en wij waren 
beschroomd.

Onze school, het VCL, moest ook uit 

haar pand en trok in bij het Nederlands 
Lyceum. 's Morgens had de ene school 
les, 's middags de andere. Na verloop 
van tijd hoefden wij, of mochten wij, 
maar één dag per week naar school. 
Dan werd er summier wat uitgelegd en 
kregen we huiswerk en bestudeerwerk 
mee. Ik zie me nog van huis weg stap-
pen - een fiets had ik niet meer - met 
de leren schooltas over mijn arm. 
Daarin mijn Ausweis; zonder dat kwam 
je de Vesting niet uit of in. Halverwege 
het stuk Van Alkemadelaan-
Mauritskade voelde de tas al lood-
zwaar aan. Zo fit waren we in die tijd 
niet door gebrek aan goed voedsel. Na 
zo'n schooldag kwam ik doodmoe 
thuis. Omdat er niet zo veel te beleven 
was, geen sportclubs, geen uitjes, werd 
het huiswerk serieus gedaan. Maar wel 
in een kamer die pas tegen de avond 
verwarmd werd, dus in herfst en win-
ter klom de kou van je voeten omhoog. 
Ik had toen nog niet het benul dat als je 
je wat ging bewegen er wat warmte in 
je kwam. Of ik had daar de fut niet voor. 
Maar wel, en dat herinner ik mij op-
eens, konden we heerlijk rolschaatsen. 
De Van Alkemadelaan, toen al geasfal-
teerd, was bijna verlaten. Een enkele 
Duitse vrachtwagen, verder kwam er 
niets over. En dat, het zwieren op de 
wijdheid van de weg, gaf mij midden in 
de oorlog het gevoel van VRIJHEID.

Irene Kortleven-van Pernis

De Tweede Wereldoorlog in het Benoordenhout

Van Stienhovenstraat, de bouw van een munitiebunker. Haagse Beeldbank

Riouwstraat, verwoesting door een mislukte V2 
raket. Haagse Beeldbank

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

Zo’n vijfentwintig, dertig jaar geleden 
maakte ik deel uit van de redactie van 
het Wijkblad Benoordenhout en ver-
zorgde ik de eindredactie . In die tijd 
was het nog allemaal handwerk – desk-
toppublishing bestond nog niet. Ik re-
digeerde de binnengekomen kopij en 
samen met foto’s en illustraties bracht 
ik het hele pakket naar de drukkerij. 
Na een week werd een en ander weer 
bij mij thuisbezorgd in grote vellen met 
tekst bedrukt papier en daarvan knipte 
ik, samen met een mede redactielid, 
stroken. Daarmee maakten we dan zo 
mooi mogelijke pagina’s,die uiteinde-
lijk ons tweemaandelijkse blad wer-
den. Leuk ambachtelijk werk.

Iedere keer was er kopij bij van de 
Contactclub Benoordenhout, die toen 
ook al allerlei culturele uitjes organi-
seerde. Wij, veertigers, konden ons bij 
die mededelingen van gezamenlijke 
koffieochtenden, excursies en lezingen 
weinig voorstellen en al helemaal niet 
om met z’n allen in een bus te stappen 
die ons naar welk museum dan ook 
vervoerde. Overigens gaven we die 
kopij toch altijd wel een mooi plaatsje 
in het blad. Maar wat bracht al die ou-
deren ertoe om met zoveel man/ 
vrouw in een bus te stappen om naar 
een museum te gaan? 

Hoe anders ervaar ik die Contactclub 
momenteel, nu ik zelf de leeftijd heb 
om met heel veel plezier in de bus te 
stappen om mij comfortabel naar al die 
prachtige musea in binnen- en soms 
ook buitenland te laten vervoeren, in 
een prachtige bus met chauffeur die 
ons in de meeste gevallen vlak voor de 
entree van het museum afzet en ons 
soms ook nog trakteert op door zijn 
zoon gebakken kersverse stroopwafels. 
Zijn er trouwens nog meer wijkvereni-
gingen in Den Haag of elders in 
Nederland met zo’n actieve contactclub 
voor ouderen?!

Ik vind, en ik denk velen met mij, dat 
de organisatoren van zowel lezingen 
als excursies en koffieochtenden e.d. 
van onze contactclub wel eens een heel 

dikke pluim mogen krijgen voor het 
vele werk dat zij verzetten om al die 
Benoordenhoutse ouderen (vanafzes-
tig jaar) te laten genieten van cultuur 
die ze zomaar in de schoot geworpen 
krijgen.

De lezingen kunstgeschiedenis die Jos 
Boerlaagh organiseert, kan ik jammer 
genoeg vrijwel nooit bijwonen. Deze 

vinden altijd plaats op donderdag en 
dat is mijn golfdag, dus hierover kan ik 
dan ook niet oordelen.

Maar in het bijzonder mag Marjolein 
Schröder toch wel eens in het zonnetje 
gezet worden. Zij zoekt, al jarenlang, 
voor ons de mooiste musea uit, een 
paar maanden geleden nog de prach-
tige Marc Chagall tentoonstelling in het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. 
Het bezoek aan het nieuwe museum 
MORE (Modern Realisme met schilde-
rijen van o.a. Carel Willink en Jan 
Mankes) in Gorssel in de Achterhoek 
was ook zeer de moeite waard. En de 
busreis en de lunches etc. worden tot 
in de puntjes verzorgd. 

Ik kijk met plezier uit naar al het moois 
dat we nog gaan bezoeken. Jos en 
Marlolein en de andere vrijwilligers 
die ik niet genoemd heb: van harte 
dank namens veel Benoordenhoutse 
ouderen!

Mieke van Gaalen

Ingezonden brief
Contactclub Benoordenhout mag nooit verloren!

Marjolein Schröder

Marjolein aan het hoofd van haar ‘kudde’

Een blauw wit 
yen-yen vaas.
Opgebracht

€ 11.570,-

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

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

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Lee Man-Fong 
‘Twee eenden’.

Opgebracht
€ 109.800,-

Een Tibetaanse verguld 
bronzen zittende Tara, 

16e eeuw. 
Opgebracht  € 12.850,-

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

Najaarsveiling: 11, 12 en 13 november   •   Kijkdagen: 6 t/m 9 november 2015

VH_adv_benoordenhout_Chris_nov2015.indd   1 15-09-15   10:16
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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
De Benoordenhoutse Judoschool
Een uit de hand gelopen hobby. De ju-
doschool van John Kleijn is hier een 
sprekend voorbeeld van. Wat begon 
met het geven van wat lesjes in een 
gymzaal is inmiddels uitgegroeid tot 
de Benoordenhoutse Judoschool – met 
een eigen locatie en zo’n 400 leden. 
‘Het meeste plezier? Dat haal ik uit het 
op een speelse manier ontwikkelen 
van motorische vaardigheden en weer-
baarheid van kinderen.’

Als kind was John Kleijn (53) een fana-
tiek judoka. Hij speelde wedstrijden op 
hoog niveau. De daarbij behorende 
trainingsintensiteit liet hij los tijdens 
zijn studententijd. Wel ging hij judoles-
sen geven. Toen hij naar het 
Benoordenhout verhuisde, inmiddels 
vijfentwintig jaar geleden, viel het hem 
op dat er zich in deze wijk geen jud-
overeniging bevond. En dat terwijl 
daar wel vraag naar was. Naast zijn 
baan als wiskundedocent voorzag John 
– eerst op kleine schaal – in deze be-
hoefte. Met succes; zijn judoschool is 
inmiddels niet meer uit het 
Benoordenhout weg te denken. 

Ook zijn dochter, Sarah (22), draaide 
voorheen mee in de Nederlandse judo-
top. Haar hart gaat nog steeds sneller 
kloppen van de sport – zij het dat zij 
het beoefenen ervan op een lager pitje 
heeft gezet. Naast studente civiele 
techniek is zij bovendien als lerares nu 
nog nauw betrokken bij de judoschool 
van haar vader.

Voor wie judo een relatief onbekende 
sport is: judowedstrijden draaien om 
het behalen van zoveel mogelijk pun-
ten in een bepaalde tijd tijdens een één 
tegen één duel. Punten kan de judoka 
behalen door het uitvoeren van be-
paalde grepen bij zijn tegenstander. De 
‘ippon’ leidt tot een directe overwin-
ning op de tegenstander, ongeacht de 
resterende speeltijd. Er zijn verschil-
lende gewichtsklassen. Hoe goed je de 
verschillende judo technieken be-
heerst, komt in uitdrukking tot de 
kleur van de band die de judoka draagt 
en het aantal ‘slips’ daarbinnen. Bij de 

zwarte, hoogste, band is het daarbij 
mogelijk om een ‘dan’ (van 1 tot 10), 
een meestergraad, te behalen. Vanaf de 
6e dan gaat het daarbij niet meer om 
de judo kwaliteiten, maar om unieke 
prestaties die de sporter heeft gele-
verd. John bezit de 6e dan – onder 
meer dankzij zijn actieve rol binnen de 
Judobond en het opzetten van de sport 
in Suriname; Sarah de 2e.

Binnen de Benoordenhoutse Judoschool 
zijn deze rangen van ondergeschikt be-
lang. Plezier in de sport en het ontwik-
kelen van vaardigheden; dat is waar het 
bij deze club om draait. ‘Het doel is om 
de kinderen geestelijk en lichamelijk te 
ontwikkelen. Judo is bij uitstek een 
sport waarbij de motorische vaardig-
heid van zeker jongere beoefenaars tot 
ontwikkeling komt. Flexibiliteit, door-
zettingsvermogen, snelheid, kunnen an-
ticiperen op onverwachtheden, kracht 
en techniek: in judo komt het allemaal 
terug. Niet voor niets stelt Ajax haar 
spelers verplicht om aan judo te doen’, 
zo geeft John aan. Maar judo is meer: ‘je 
leert samenwerken en elkaar onderling 
met respect behandelen. Het maakt judo 
tot een sociale sport.’

De kwaliteit van de leraren staat bij 
John in het selecteren van hen voorop. 

De leden van de Benoordenhoutse 
Judoschool (van wie ongeveer een 
kwart expat is) zijn voornamelijk ba-
sisschoolkinderen. De indeling in les-
sen, bestaande uit vijftien à twintig 
kinderen, gebeurt aan de hand van 
leeftijd. Het niveau is daarin dus niet 
van belang, nu dat voor het oefenen 
van technieken irrelevant is. Tweemaal 
per jaar bestaat er voor de leden de 
mogelijkheid om de geleerde technie-
ken te laten zien tijdens een examen. 
Zeven jaar geleden verkaste de school 
naar Park WW.  Naar volle tevreden-
heid, mede vanwege de sfeer die er 
hangt door het aantal in deze omge-
ving gevestigde sportverenigingen.

Sarahs ogen twinkelen nog altijd wan-
neer zij het over haar sport heeft. 
‘Ongeacht het niveau waarop je aan 
judo doet – altijd is het mogelijk tech-
nieken te perfectioneren. Dit maakt de 
sport zo leuk!’ Grondlegger en eige-
naar John combineert het geven van ju-
dolessen, wekelijks zo’n vijftien, ook 
nu nog met zijn baan als docent. Hij 
oogt daar ontspannen onder. Wat als 
hobby begon, zal dus ook altijd wel - zij 
het in een stuk professioneler jasje - 
een hobby blijven…

Emilie Maclaine Pont

Team 1



29 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 2015- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201528

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? 
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Stijl  & Traditie 
begrafenissen en crematies 

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

 

Dag & Nacht bereikbaar  

070 – 70 70 007 
of 06 - 573 44 442 

 

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

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

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

IN OMNIA PARATA 

BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN

Op 12 september jl. is boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe door 
Jeannine de Hoop Scheffer geopend. Vóór de opening had ik al een 
gesprek met Conny Kalkhoven, eigenaresse van de boekhandel maar 
ook van de tegenover gelegen kantoorboekhandel. 

De nieuwe boekhandel is heel fris inge-
richt, bij binnenkomst vallen het zitje 
links op en ook de wand met schrijver-
snamen (waaronder ook een paar au-
teurs uit de wijk). Veel is bij het oude 
gebleven maar gelukkig is er ook ver-
anderd. De onderwerpen literatuur, ge-
schiedenis, politiek en kinderboeken 
zijn gebleven. Nieuw zijn de stripboe-
ken, de afdeling Fantasy (‘In de ban 
van de ring’ en ‘Game of the thrones’) 
en de zogenaamde boek gerelateerde 
artikelen. Dat zijn onder andere lees-
brillen, opschrijfboekjes en kaarten. 

Couvée-Benoordenhaeghe is aangeslo-
ten bij Libris Blz. Via de website www.
boekhandel-denhaag.nl is het mogelijk 
om boeken te bestellen. Deze zijn op te 
halen bij Couvée-Benoordenhaeghe zelf 
of worden bij u thuis bezorgd. Er komt 
een nieuwsbrief, vele  activiteiten zitten 
inde planning zoals signeersessies, le-
zingen, voorleesmiddagen, samenwer-
king met de nabij liggende winkels voor 
de presentatie van bijvoorbeeld een 
kookboek en nog veel meer. 

Conny en haar medewerkers Frances, 
David en Patricia helpen u graag met 
het uitzoeken van dat net verschenen 
boek en staan klaar voor al uw vragen. 

Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe, 
Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den 
Haag, telefoon (nieuw!): 070-4129122, 
www.boekhandel-denhaag.nl, info@
boekhandel-denhaag.nl. Open: maan-
dag tot en met vrijdag: 9.00 - 17.30 
uur, zaterdag: 9.00 - 17.00 uur. 

Onderstaande boeken zijn te koop bij 
Couvée-Benoordenhaeghe: 

‘Engelandvaarders en vluchtelingen’, 
1940-1945: de Noordzee-route. Over 
allen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog over de Noordzee naar Enge-
land wilden gaan. Pauline van Till en 
Harald van der Straaten. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwa-
men ruim 1700 Engelandvaarders in 
Engeland aan. Ongeveer 500 mensen 
probeerden de Noordzee over te ste-
ken, meestal in gammele bootjes, soms 

een kano. Van hen bereikten slechts 
172 hun doel. De meeste 
Engelandvaarders kozen voor de 
Noordelijke route via Stockholm of de 
zuidelijke route via Frankrijk en 
Zwitserland, of zij staken de Pyreneeën 
over en vertrokken dan via Lissabon of 
Gibraltar. De route over zee was het 
snelst maar ook het gevaarlijkst. 
Het boek vertelt over de vluchtroutes, 
de gebruikte boten, bootjes en kano’s, 
een opsomming van geslaagde vlucht-
routes (met namen deelnemers, de 
tocht), over de vele mislukte pogingen. 
Achterin is een namenlijst van alle 
Engelandvaarders te vinden. 
ISBN 978-90-823207-0-1, Uitgave Colorworks Den 

Haag, 2015, € 19,95

De Sprong, Herinneringen 1940-
1945, Eduard Jacob Rosen Jacobson
Augustus 1942; na een mislukte po-
ging om bezet Frankrijk te bereiken, 
bevinden Jaap en Rob Rosen Jacobson, 
twee broers van Joodse afkomst, zich 
in de trein richting een concentratie-
kamp in Oost-Europa. De beide broers 
besluiten het noodlot niet af te wach-
ten. Na het openen van de deur van de 
rijdende trein, springen zij naar bui-
ten, een sprong naar de vrijheid. 
Uitgeverij Verloren BV, Hilversum, ISBN 978-90-

821643-1-2, 2015, € 15,-

Willemien de Vlieger-Moll
Foto’s Creative Company

Opening van Couvée-Benoordenhaeghe



31 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 2015- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201530

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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Autoliefhebbers heb je in allerlei soor-
ten en maten. Hugh Ellis (69) is dusda-
nig gepassioneerd dat na een gesprek 
met hem zelfs degene die niets met au-
to’s heeft, spontaan ‘besmet’ raakt. Met 
een liefde voor vintage cars (‘auto’s 
van vóór 1930’) welteverstaan, want 
dat is waar Hugh’s grote hobby op toe-
ziet. ‘De materialen, de geur, het geluid, 
de rijke geschiedenis, het eigen karak-
ter en de Spartaanse uitdaging om met 
zo’n auto op pad te zijn: op al die ele-
menten raak ik nooit uitgekeken.’

De passie van Hugh, afkomstig uit 
Engeland en sinds 1976 in Den Haag 
woonachtig, voert terug naar zijn mid-
delbare schooltijd. Als zestienjarige be-
zocht hij zo vaak hij kon in de pauze een 
lokaal autobedrijf. De verhalen van de 
eigenaar, blij met zijn jeugdige klandizie, 
wekte zijn interesse in oldtimers op. 
Nog voordat hij überhaupt mocht rijden, 
kocht hij zijn eerste exemplaar: een zo-
genaamde Singer Junior uit 1931, voor 
een bedrag van £ 45. Een jaar later – rij-
bevoegd ben je in Engeland vanaf zeven-
tienjarige leeftijd – haalde hij na één les 
zijn rijbewijs. Het examen legde hij af in 
zijn eigen auto. ‘If you can drive this, you 
can drive anything’ merkte zijn exami-
nator op.

Zijn liefde voor vintage cars bleef en 
groeide. Hugh kocht als student aan 
het Britannia Royal Naval College 
(Dartmouth, Engeland) een Humber 
14/40 uit 1928 en verving deze in de 
jaren negentig door een zwarte 
Sunbeam 20 uit 1927. Later breidde 
zijn ‘collectie’ zich uit met een Lagonda 
2 liter (bouwjaar 1930). De laatste 
aanwinst betreft een Bullnose Morris, 
dat zijn naam mede dankt aan de ronde 
radiator aan de voorkant. ‘Ik ging vijf 
jaar terug  met pensioen en wilde een 
auto die ik ‘back to life’ kon brengen 
met mijn relatief beperkte vakkennis. 
Deze auto, uit 1925, leek mij daartoe 
de moeite waard’. Zijn exemplaar van 
de Bullnose Morris kent een veelbewo-
gen geschiedenis. Onder andere legde 
het in 1952 een reis van 10.291 mijl af 
van Engeland naar Rhodesië (nu 
Zimbabwe), destijds een Engelse kolo-
nie. Verslagen uit de Engelse ‘Motor 

Magazine’ uit die tijd , voorzien van fo-
to’s waarop hetzelfde kenteken zicht-
baar is, leveren daarvan het bewijs. De 
twee inzittenden waren landbouwstu-
denten die daar een boerderij wilden 
beginnen. Hugh sleutelt aan de auto op 
zijn garagepad wanneer hij zin heeft en 
het weer zich hiervoor leent. Na de ko-
mende winter hoopt hij zijn eerste rit 
te kunnen maken.

Wat trekt Hugh zo in classic cars? ‘Het 
is een combinatie van elementen: de 
moeilijkheid van het rijden met zo’n 
auto – van het opstarten tot het navige-
ren, de technische aspecten, de levens-
geschiedenis van elk exemplaar, maar 
ook het zoeken op autobeurzen, evene-
menten en op internet naar originele 
onderdelen en het verzamelen van 
oude vakliteratuur en –informatie.’ De 
glimlach van Hugh, aldoor aanwezig 

wanneer hij vertelt, verbreedt zich als 
hij het heeft over het ruiken en horen 
van een oude auto… En het summum? 
‘Dat is wanneer de auto goed presteert 
tijdens een rit van een paar uurtjes. 
Dat is een ware challenge. Als dat lukt, 
ben ik zeer content!’

Zijn  echtgenote, met wie hij tien jaar 
geleden trouwde (uiteraard reden hij 
en zijn vrouw op de huwelijksdag in de 
Sunbeam, de dominee op de achter-
bank), is inmiddels ook ‘aangestoken’. 
Sterker nog, zij heeft haar eigen klas-
sieker, een Triumph TR6. Aan rally’s 
neemt Hugh af en toe deel, voorname-
lijk met de Lagonda Club in Nederland 
en in het Verenigd Koninkrijk, alsmede 
aan evenementen zoals Concours 
d’Elegance, Apeldoorn. Hij is ook lid 
van verschillende merkclubs. 
Daarnaast komt hij wekelijks in Den 
Haag bijeen met een aantal vrienden 
met dezelfde passie.

Voorlopig is Hugh nog bezig met zijn 
Bullnose Morris project. En daarna? 
’Misschien een nieuw project: tips van 
lezers zijn welkom!’ En natuurlijk ook 
het maken van een rit zo af en toe – op 
die momenten komen zijn classics im-
mers het meest tot hun recht!

Emilie Maclaine Pont

Bewoner in de schijnwerpers

Klussen aan Bullnose Morris

Bullnose Morris nu



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201533- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201532

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
APCH Jaarlijkse Bazaar; een bijzondere dag voor iedereen

Feest in de Mesdagstraat

MCH Bronovoziekenhuis

Op zaterdag 7 november a.s. organi-
seert de Amerikaanse Kerk voor de 
58e keer haar jaarlijkse Bazaar, van 
10.00 tot 16.00 uur. In de recent gere-
noveerde zalen van de kerk – kom kij-
ken hoe mooi het is geworden – kunt u 
genieten o.a. de internationale keuken 
(met vers door leden van de kerk be-
reide gerechten!), zelfgemaakt gebak 
en lekkernijen, boeken, kleding en ac-

cessoires, kunst & kitsch en nog veel 
meer. Er is voor elk wat wils. 

U bent van harte welkom. Toegang is 
gratis. De opbrengst gaat naar goede 
doelen over de hele wereld. 

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

Na een tentoonstelling van de werken 
van onze kunstenaars, vijf in getal, in 
het atrium van het stadhuis, vierde de 
Mesdagstraat met een geweldig straat-
feest de honderdjarige sterfdag van 
Hendrik Willem Mesdag op 10 juli jl.. 
Al jaren viert onze straat twee maal 
per jaar een borrel en een eet bijeen-
komst, waarop wij elkaar spreken, 
beter leren kennen en kennis maken 
met de nieuwkomers.

Een lange inleiding om iets te vertellen 
over ons feest. Voor de kinderen was 
een springkussen in de vorm van een 
huisje met een haai erbovenop ge-
huurd, waarmee deze groep blij, en-
thousiast en zoet was. Ook mochten ze 
ballonnen met water vullen, waarna ze 
een waar watergevecht hielden, ook al 
zo dol. Er stond een tafel met limonade 
en snoepgoed voor hen. 

Voor de volwassenen was een borrel en 
een barbecue gepland. Eerst werden 

van alle kanten heerlijke hapjes aange-
dragen. De firma Kelder had haar lek-
kere zoute koekjes ingeleverd. Aan 
partytafels en op zitjes van meege-
brachte stoelen stonden en zaten de 
bewoners te praten onder het genot 
van een glas wijn, bier of sapje. Na de 
borrel werden op twee meter lange 
barbecues hamburgers, worstjes, kip-
satés en garnalen geroosterd. Grote 
schalen met salades, frites en stok-
brood complementeerden het geheel. 
Het dessert was een enorme vruchten-

salade. Als klap op de vuurpijl kwam 
een ijscoman luid bellend de straat 
inrijden. 

De feestcommissie had kopieën van 
schilderijen van Mesdag laten maken 
en ook een levensloop van Mesdag. Dit 
alles werd, samen met de resultaten 
van de tekenwedstrijd, ingelijst en al 
tegen de muur geplakt. 

Om 23.00 uur kwam de ruimdienst in 
actie. Het springkussen was al opge-
haald, de (lege) schalen en stoelen 
waren allang weer terug bij de bewo-
ners. Zondag was de straat als van-
ouds; auto’s kunnen parkeren, de stoep 
tekeningen en een verdwaalde ballon 
herinnerden ons aan het gezellige 
feest. Dank aan allen; de initiatiefne-
mers en alle medewerkers, namens 
ons allemaal, de bewoners van de 
Mesdagstraat. 
 
Hanneke Simons, Greetje Lampe

Op het moment zijn de volgende ten-
toonstellingen te zien in het Bronovo 
ziekenhuis. Op de eerste etage, in de 
vitrines bij de liften, beeldjes van Frans 
Gort en in de vitrines bij Heelkunde 
glas van Mirka Menken. In de gang 
prachtige foto’s van Den Haag en 
Scheveningen. Op de tweede etage in 
de gang schilderijen van Myriam 
Radoux, tot en met 21 oktober aan-
staande. En op de vijfde verdieping in 

de gang vitrine kinder haakwerk van 
Annemieke Pomstra. De vrolijke schil-
derijen komen ook terug.

Op de begane grond van het Bronovo 
ziekenhuis is ISS catering aanwezig. Zij 
beheren de koffiecorner en het restau-
rant, de zogenaamde Orangerie. Hier 
kan iedereen een kop koffie komen 
drinken of iets eten; personeel, patiën-
ten, familie en buurtbewoners. Er zijn 

250 zitplaatsen. De koffiecorner is de 
hele week open, van 8.00 tot 20.00 uur, 
het restaurant daarentegen alleen op 
werkdagen, van 12.00 tot 19.30 uur. 
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Op zaterdag 21 november is het weer 
zover. Sinterklaas komt naar onze wijk.
De stoet van Sinterklaas vertrekt om 
15.15 uur vanaf het Jozef Israëlsplein  
en gaat via de Weissenbruchstraat naar 
het van Hoytemaplein waar Sinterklaas 
ca. 15.30 uur zal aankomen.

Natuurlijk kunnen de kinderen  op het 
plein Sinterklaas ontmoeten en samen 
leuke liedjes zingen.

Vanaf 15.00 uur is het groot feest op 
het plein waar Piet Rolando zijn kun-
sten zal vertonen.

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.

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

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

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

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

 

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

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

  
  Voor info &
   aanmelding
    ga naar onze site! 

  ook voor RT
& onderzoek

lid van:

       AFTER’S COOL
        werkt ook op het
     Maerlant Lyceum

Ondernemers Netwerkborrel Benoordenhout

Sinterklaas komt weer naar het Benoordenhout

Max Health Club

Op 30 oktober van 17.00 - 18.30 uur 
organiseren initiatiefnemers Jeanne 
Caminada en Debby Keesmaat bij Evita 
Lokaal de eerste ‘Ondernemers 
Netwerkborrel Benoordenhout’. 

Iedereen die zich tot deze groep mag 
rekenen is van harte uitgenodigd. 

- Vergroot je netwerk in de wijk.
- Leer nieuwe mensen kennen en weet 

wat er in jouw directe omgeving te vin-
den is. Raak geïnspireerd om nieuwe 
plannen te maken of te komen tot 
samenwerking.
- Wissel ideeën en wensen uit.

Kosten: € 5,- (incl. hapje en drankje)
Locatie: Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 
309a, 2597 AJ Den Haag. Voor meer in-
formatie: jeanne@jeannepresenteert.nl, 
debby@snijderbloemen.nl

Sporten en ontspannen op hoog ni-
veau. In de bosrijke omgeving aan de 
rand van het Benoordenhout en 
Scheveningen ligt Max Health Club di-
rect naast hockeyclub Klein 
Zwitserland. 

Bosrijke omgeving 
Jacco en Niels geven als trotse eigena-
ren graag een rondleiding in deze mo-
derne club. Opvallend zijn de nieuwe 
faciliteiten zoals sport-, cycling-, en fit-
nesszalen, een afdeling fysiotherapie, 
een royaal sportzwembad en een com-
plete nieuwe wellness met sauna's en 
een stoombad. Vanuit deze luxe ambi-
ance geven de grote ramen in de club 
een ongelofelijk mooi uitzicht op de 
groene omgeving. Er worden zelfs tal-
loze sportactiviteiten buiten gegeven.  
Bijvoorbeeld een yogaklas op het gras, 
met de geur van bomen en het geluid 
van vogels. Het kan allemaal bij Max 

Health Club. Boven in het gebouw van 
Max Health Club is de receptie en een 
sfeervolle lounge waar je voor of na het 
sporten even kunt genieten van een 
verse muntthee, groenten smoothies of 
een heerlijke latte macchiato. 

Hoog niveau
‘Onze kracht is dat we begeleiding aan-
bieden op het allerhoogste niveau. Het 
team Max Health Club weet hoe je het 
beste uit jezelf kunt halen, in een 
groepsles, individueel of met een per-
sonal trainer’. Jacco: ‘Om te kijken of je 
toe bent aan Max Health Club hebben 
wij een test ontwikkeld die je online 
via onze website kunt invullen. Als de 
eerste stap is gezet, kun je hier vrijblij-
vend een proefweek volgen waarin wij 
je adviseren en begeleiden zodat spor-
ten, doelen bereiken en ontspannen 
voor jou optimaal in balans worden 
gebracht’. 

Complete club
‘Wij richten ons ook op gezinnen 
daarom bieden wij naast de gratis kin-
deropvang de mogelijkheid voor kinde-
ren, om voor een speciaal tarief lid te 
worden. Speciaal voor hen zijn er 
sportactiviteiten onder begeleiding 
zoals judo, streetdance en junior fit-
ness. Binnenkort zal ook diploma-
zwemmen, bij Zwemschool Max, tot de 
mogelijkheden behoren’.

Deze complete club is dan ook geschikt 
voor een grote doelgroep en is speci-
fiek voor mensen die op het hoogste ni-
veau sport en ontspanning willen erva-
ren in een luxe ambiance. 

Max Health Club. Klatteweg 109 Den 
Haag, tel.  070 35 49 328, www.max-
healthclub.nl

                         
Small
Business 
Saturdaynovember

7
Van Hoytemastraat

Small Business Saturday
De Small Business Saturday is een maandelijks terugkerend

initiatief van de winkeliers van de Van Hoytemastraat als 
charme offensief tegen de grote winkelketens en het online winkelen.
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* 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

In de omgeving van Clingendael zijn 
enkele maneges. Elke keer als ik een 
jonge vrouw op met een paard in de 
weer zie moet ik automatisch denken 
aan Hanneke. Hanneke is een oude 
vlam uit mijn studietijd in Groningen. 
Zij studeert Duits, rijdt paard en woont 
vlak bij het stadion van FC Groningen. 
Op zondagmiddag kun je in haar kamer 
het gejuich horen als de club heeft ge-
scoord. Een langgerekt "Ooooh"? Dan 
heeft de bal het doel gemist.  

Hanneke heeft een lief gezicht, lang wit 
haar en blossen op haar wangen. Ze is 
opgewekt en schept een knusse sfeer 
om zich heen. Dé vrouw om mee op een 
boerderij te wonen, met vier kinderen 
en veel beesten.

Om Hanneke deelgenoot te maken van 
mijn gevoelens nodig ik haar uit te 
komen eten. De afspraak heeft veel voe-
ten in de aarde. Hanneke is druk. Niet 
alleen met haar studie, haar jaarclub, 
maar ook met haar paard, de donker-
bruine hengst Santana, vernoemd naar 
haar favoriete popgroep. Santana is ge-
stald bij het Noorderpark, een half uur 
fietsen vanaf Hanneke's kamer. Elke 
dag gaat ze er langs om hem te borste-
len en te berijden. We vinden toch een 
datum. Ze gaat eerder naar haar vierbe-
nige vriend, zodat ze tegen zevenen bij 
mij kan zijn. 's Middags maak ik ge-
vulde tomaten. 't Kapje eraf, uithollen, 
opvullen met garnalen, 'n toefje mayo-
naise en peterselie. Dan het kapje er 
weer op. Bloemkool gewassen, draad-
jesvlees laten sudderen en kaneelijs ge-
haald. Ik heb een beperkt budget, toch 
bezuinig ik niet voor Hanneke!

Iets na half acht is ze er, in een wollen 
jurk met een ruime kol. Ik ben in de 
wolken.

Eerst borrelen. We praten over haar 
paard, haar paard en haar paard. 
Daarna aan tafel. Knus!

"Héééérlijk die tomaten!”, zegt ze en 
geeft een knipoog. Ja, het belooft een 
mooie avond te worden!

Na de bloemkool, het draadjesvlees, 
dat haar ook  - "Verrukkelijk!!"  -  heeft 
gesmaakt, is het tijd open kaart te spe-
len. Ik stamel: "Eh, Hanneke, ik eh…ik 
eh..je moet weten dat ik jou heel speci-
aal vind en ben. ..eh..verliefd op jou". 
Mijn hart bonst. Zó moet een verdachte 
zich voelen als de rechter uitspraak 
doet na een vol vuur bepleite 
vrijspraak. 

Hanneke kijkt voor zich uit en zegt ach-
teloos: "Nou, Marcel, ik niet op jou". 
Bij een voetbalwedstrijd zou nu een 
langgerekt "Ooooh" klinken. 't Is even 
stil tussen ons.

"Wil je koffie?", stel ik gehaast voor. 
Aan kaneelijs bestaat geen behoefte 
meer. Wel aan koffie. Mèt cognac, een 
flinke bel Remi-Martin, die ik ook nog 
heb gekocht. 

"Nee, ik moet naar huis. Morgen heb ik 
een belangrijk college. Daarvoor wil ik 
bij Santana langs".

“Wil je niet één kopje?”
Nee, ze moet ècht gaan. Jammer vind ik 
het niet. Ik heb behoefte om alleen te 
zijn.

Bij de deur zegt Hanneke: "'t Was ge-
zellig. Wij zien elkaar weer hè?". Het 
klinkt flets. 
"Zeker weten", zeg ik. Als ze wegfietst 
roep ik tegen haar rug: "Doe Santana 

mijn groeten". Ik probeer het niet cy-
nisch te laten klinken.

Terug in mijn kamer luister ik naar me-
lancholieke Franse chansons en ver-
zwelg in zelfmedelijden. Telkens hoor 
ik haar nasale stem zeggen "Nou, 
Marcel, ik niet op jou". Die woorden 
zijn blijven hangen en weerkaatsen on-
ophoudelijk tussen de muren. Uitgeput 
val ik in slaap.

Hanneke kom ik nog wel eens tegen. 
Wij knikken of steken een hand op. Ik 
bezoek haar niet meer en ook zij mijdt 
mij. Na mijn vertrek uit Groningen heb 
ik haar nooit meer gezien.

Vorige maand woon ik in Groningen de 
oratie bij van een tot hoogleraar be-
noemde vriend. Tijdens de receptie 
tref ik Beatrijs, bevriend met Hanneke. 
"Hanneke, hoe gaat het daarmee?, 
vraag ik.

"’t Gaat heel goed met Hanneke", ant-
woordt zij opgetogen. "Zij is getrouwd 
met Sjoerd, een advocaat. Ze wonen op 
een boerderij bij Amersfoort. Veel 
beesten. Heel erg knus. Drie kinderen 
hebben ze, twee jongens en een meisje. 
En… ze is zwanger van de vierde!". 
      

                          
Marcel van der Horst

Gastcolumn
Oude Vlam
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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

Als eerste in Nederland combineren wij adem- en 
hartcoherentietraining met Physioacoustic therapie voor het 
verbeteren van uw slaappatroon, concentratie en bloeddruk. 

Meer informatie:
www.degroenegolven.nl  - Weissenbruchstraat 81

070-3628789

De Zonnebloem,
die zich al 65 jaar inzet voor mensen met een fysieke 

beperking, zoekt vrijwilligers die deze wijkgenoten willen 
bezoeken. Wil je bezoek of wil je vrijwilliger worden, meld je 

dan bij C. van Veen 
tel: 070-3247445.

Expat Home Services 
Organization, coordination & supervision of refurbishment 

& renovation work  - Property management 
Rentals - Home search services

 +31 6 2180 4928
info@expathomeservices.nl - www.expathomeservices.nl

Aphrodite Ambulant
Uw coiffure & manicure aan huis

Salonkwaliteit, Luxe & Comfort bij u thuis. 
Voor informatie, bedrijfsbrochure, referentie of een afspraak 

belt u 070-7443239 of 06-40833854. 
Email: aphroditeambulant@ziggo.nl

Cursus Chinees Mandarijn
In groepsverband en door ervaren docenten worden er 

op verschillende niveaus praktijkgerichte cursussen 
Mandarijn gegeven. Meer informatie kunt u vinden op 

www.st-hcs.org of bellen op 06-53360241.

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

Succes: Pilates bij Feel Fit
U kunt nog meedoen. Vanaf 31 augustus zijn wij met goed 

gevolg begonnen met Pilates olv gecertificeerd Pilatesdocen-
te Valerie Ketjen, tevens Yogadocente. Maandagavond  / vrij-
dagochtend. Locatie: WW Tennispark. Feel Fit: 06-53685547 

of www.feelfitdenhaag.nl

De Klokkerij
Reparatie en Restauratie van

Klokken en Uurwerken. 30 jaar ervaring
Thuisinspectie, Halen/ Brengen,Korte Levertijden
W.Kloppenburg, Wass.weg 168, 2596 EB den Haag 

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

Feel Fit 25 jaar
 8 Oktober bestaat Feel Fit 25 jaar. Met de lessen BBB Body-
shape, Stretching en Pilates hadden we succes. Vier met ons 

dit feestje mee en volg een gratis proefles. Feel Fit 06-
53685547 of www.feelfitdenhaag.nl

Mijn naam is Desiree. Ik ben een ervaren hulp in de 
huishouding met uiteraard goede referenties. Ik heb nog 

enige uren over. Als u geïnteresseerd bent, mijn 
telefoonnummer is 06 45 23 60 03.

Mindfulness Training, Yoga & meer...
Voor meer rust, ontspanning, wijsheid en (zelf )compassie.

Dichtbij huis en in een aangename en persoonlijke sfeer.
Gevarieerd aanbod aan lessen, cursussen 

en individuele begeleiding.
www.bezinningenverstilling.nl of 06-50805784

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.

Afternoon Tea Concert
Zaterdag 14 november zal het “Golden 
Circle Ensemble”, een vocaal ensemble 
met  8 professionele zangers de 
“Highlights from the Messiah” van G.F. 
Händel uitvoeren. Het ensemble wordt 
begeleid door André de Jager op het orgel 
en Leonid Nikishin op de viool. De vaste 
dirigent van het ensemble is John Bakker.

Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur 
het Afternoon Tea Concert begint om 
16.00 uur. De toegang is vrij, een vrij-

willige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 
Kerst Concert
Het jaarlijkse kerstconcert van het 
APCH Choir wordt dit jaar gegeven op 
zondag 20 december. Dit jaar zullen zij 
het “Festival van Lesson and Carols” 
uitvoeren. Het koor wordt op het orgel 
begeleid door de vaste organist van het 
koor Gijsbert Kok. De dirigent is John 
Bakker. Enkele studenten van het con-
servatorium en pas afgestudeerde zan-
gers zullen het koor ondersteunen en 

enkele mooie solo’s zingen. Het concert 
begint om 16.00 uur en duurt tot onge-
veer 17.00 uur. De deuren gaan open 
om 15.30 uur. De toegang is vrij, een 
bijdrage wordt op prijs gesteld.. 

Voor meer informatie over deze con-
certen kunt u contact opnemen met: 

John Bakker (Director of Traditional 
music) johnbakkermusic@icloud.com
The American Protestant Church, Esther 
de Boer-van Rijklaan 20, Den Haag

Podiumkunst

 
 

 
 

 
 

             Al bijna 70 jaar jaar sfeervol luisteren 
naar goede jazzmuziek in Den Haag! 

 
Iedere zondagmiddag van oktober t/m april live in het Crowne Plaza Den Haag‐
Promenade (Residentiezaal)  Van Stolkweg 1, 2585 JL Den Haag.  
Optredens van 14.30‐17.30 uur; zaal open om 14.00 uur. Goed bereikbaar met 
openbaar vervoer (tramlijn 1) , voldoende parkeergelegenheid;(1e 2uur  gratis). 
Gelegenheid tot dansen. Entree € 10,‐. Studenten op vertoon van studentenpas € 5,‐. 
Leden op vertoon van lidmaatschapskaart gratis. Het lidmaatschap bedraagt € 90,‐ 
per persoon per kalenderjaar. 

 

Programma oktober t/m december 2015 
 

      4     oktober            Start nieuwe seizoen met de Herringtown Jazzband 

      11   oktober            Jay Jay’s Border Jazzmen 

      18  oktober            Haagse Jazz Club Session Band

       25  oktober            Frits Kaatee and Friends 

       1    november        Rob Agerbeek Kwintet 

       8    november        Ted Easton reünie 

       15  november        Haagse Jazz Club Session Band 

       22  november        Bamboula New Orleans Jazz Band 

       29  november        Andors Jazz Band 

       6    december        Spiegeltent Swingband 

       13  december        Iris & Friends 

       20   december       Haagse Jazz Club Session Band 

       27   december     Frits Kaatee and Friends 
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Martin Beenen - Street Parade

Concerten in deAmerikaanse kerk

Word nu voor slechts € 10,00 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen 
in de wijk, uitgenodigd worden voor bijzondere evenementen of 
zitting nemen in commissies of klankbordgroepen.

Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10,00 over
op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout 
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De oplossing vindt u steeds twee 
weken na verschijning van het 
Wijkblad op de website van de 
Wijkvereniging bij de tab Wijkblad 
onder het kopje Benoordenhout Bridge 
Probleem – oplossing.

Als west speelt u 4«, u moet dus 10 sla-
gen maken.

a) Hoeveel verliesslagen telt u ?

b) Wat is uw speelplan bij ª uikomst ?

c) Welk tegenspel is niet prettig ?

Graag uw reactie naar wijkblad@wvbn.nl

Schaakprobleem 139                                                            Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 139 
 

XABCDEFGHY 
8k+l+-+-+( 
7zpp+-+-+-' 
6-+-wQ-+-tr& 
5+-+-zp-+-% 
4-+R+Nwq-+$ 
3+-+-+-+-# 
2P+-+-zpL+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 

 
Zwart is aan zet. Hij staat een stuk achter en wit dreigt mat op c8. Heeft zwart nog een uitweg? 

 

Oplossing probleem 138: Zwart wint door middel van de fraaie zet 1…. Tg3!! als wit 2.Txc2 doet 

volgt 2….  Txg2+ 3.Kh1 Tg6 mat en op 2.hxg3 komt 2… De4 en 3…. Dxg2 mat. 
 

Zwart is aan zet. Hij staat een stuk achter en wit dreigt mat op c8. 
Heeft zwart nog een uitweg?

Oplossing probleem 138: Zwart wint door middel van de fraaie zet 
1…. Tg3!! als wit 2.Txc2 doet volgt 2…. Txg2+ 3.Kh1 Tg6 mat en op 2.
hxg3 komt 2… De4 en 3…. Dxg2 mat.

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
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     Algemene Leden Vergadering
     Wijkvereniging Benoordenhout
                        woensdag 11 november 2015 in het Aloysius College
        zaal open om 19.30 uur  |                       

                                  
aanvang vergadering 19.45 uur 

                      

  Vergaderpunten zijn onder andere de voordracht tot benoeming van Foppe de Vries 
  als nieuw bestuurslid, met de portefeuille Ruimtelijke Ordening en het jaarplan 2016

Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
500 gram verse sperzieboontjes
1 grote witte ui, in fijne brunoise 
gesneden
1 rode paprika, in fijne brunoise 
gesneden
1 grote vleestomaat, geschild en 
grof gesneden, vocht erbij!
2 tenen knoflook, fijn gehakt
Paar flinke lepels olijfolie
Groot glas witte wijn 

Zet een grote pan met dikke bodem op 
hoog vuur met de olie erin en bak 
hierin de paprika. Voeg de uien toe en 
de knoflook. Bak en roer tot de knof-
look een beetje bruin wordt. Dan de to-
maten erbij. Goed doorroeren en mee-
bakken. Vervolgens de witte wijn erbij 
en alles laten inkoken, onder af en toe 
roeren tot een dikke nog licht vloeibare 
massa. Vuur uit. Klaar.

Intussen haal je de boontjes af en snijd 
je ze in kleinere stukjes. In een grote 
pan met flink gezouten kokend water 
blancheer je de bonen tot ze net gaar 
zijn. Afgieten en afspoelen met koud 
water. Klaar.

Tot zover je mis en place. Dat kan dus 
goed van te voren. Dan wel alles opber-
gen in de ijskast.

Voor het ter tafel brengen verwarm je 
het paprika-ui-tomaat mengsel en 
warm je er de gekookte boontjes in op. 
Schep alles over in een leuke schaal, 
maal er nog wat peper over, wat ge-
hakte peterselie en aan tafel!

Michiel de Vlieger
www.cometaculinair.nl 

Iedereen heeft het wel eens mee ge-
maakt, een lekkage en wat nu? Als 
huurder neem je dan contact op met de 
verhuurder. Wat zijn de rechten en 
plichten van de huurder en verhuurder 
bij gebreken aan de woning?

Wat is een gebrek?
Simpel gezegd is een gebrek iets dat er 
voor zorgt dat de huurder niet het 
huurgenot heeft van de woning dat 
deze mocht verwachten bij het aan-
gaan van de huurovereenkomst van 
een goed onderhouden zaak. Het be-
treft alle huurgenotsbeperkingen die 
niet aan de huurder zijn toe te 
rekenen.

Positie verhuurder bij een gebrek
De verhuurder is verplicht om gebre-
ken aan het gehuurde te herstellen. Dit 
geldt voor gebreken die bestonden 
voor het aangaan van de huurovereen-

komst en die daarna zijn ontstaan, als 
ook voor gebreken die niet aan de ver-
huurder zijn toe te rekenen.

Positie huurder bij een gebrek
De huurder is verplicht gebreken zo 
spoedig mogelijk te melden aan de ver-
huurder. Doet hij dat niet, dan is de 
schade door nalatigheid voor rekening 
van huurder. Als de verhuurder niet wil 
herstellen, kan de huurder zelf de ge-
breken (laten) verhelpen en de herstel-
kosten op de verhuurder verhalen of 
verrekenen met de huur. Leidt het ge-
brek tot een aanzienlijke huurgenot-
aantasting, dan kan huurvermindering 
gevorderd worden.

Verhuurder hoeft niet te herstellen, als:
a) het gebrek door de huurder komt;
b) het een kleine herstelling betreft die 
voor kosten van huurder komt;
c) het herstel fysiek onmogelijk is;

d) de herstelkosten dermate hoog zijn 
dat in redelijkheid deze uitgaven niet 
van de verhuurder gevergd kunnen 
worden.

Verhuurder moet schade vergoeden, als:
a) het gebrek is ontstaan na aanvang 
van de huurovereenkomst en de ver-
huurder is toe te rekenen;
b) verhuurder bij het aangaan van de 
huurovereenkomst van het gebrek wist 
of had moeten weten en het heeft ver-
zwegen of ontkend;
c) verhuurder nalaat adequaat en 
voortvarend het gebrek te herstellen.

Mocht u geconfronteerd worden met 
een gebrek, dan weet u weer even hoe 
dat zit.

Annemarie Wiesmeier- van der 
Brugge

Culinair
Mallorquinse bonenschotel

Uw goed recht
Gebrek aan de huurwoning

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
Jolanda Messerschmidt-Otten
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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Het schaap 
Veronica (6+)

20 t/m 23 oktober

De leukste voorstellingen voor kinderen 
in de Koninklijke Schouwburg


