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VERKOOP PARK HOOG OOSTDUIN IN VOLLE GANG

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 gefaseerd in verkoop gegaan. Op de 

website ziet u in onze Woningzoeker welke appartementen 

te koop en beschikbaar zijn of nog in verkoop zullen gaan. 

Bekijk alle appartementen, types en plattegronden op:  

www.parkhoogoostduin.nl. 

Interesse in één van de woningen in Park Hoog Oostduin? 

Neem dan contact op met:

Bijzonderheden:
• Duurzame energiezuinige appartementen met onder andere vloerverwarming

• Indien gewenst sleutelklaar opgeleverd

• Ruime privé parkeervoorziening voor u en uw gasten, direct bereikbaar

• Hotelappartementen voor gasten beschikbaar

• Wijnkelder, fitness-ruimte en per appartement extra berging

Licht, lucht en uitzicht
Park Hoog Oostduin, ontworpen door het prijswinnende 

architectenbureau cepezed, ligt aan de rand van Landgoed Oostduin en 

Arendsdorp, midden in het Benoordenhout.  Vanaf begin 2017 vindt u 

hier de twee luxueuze woongebouwen van Park Hoog Oostduin:

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

www.parkhoogoostduin.nl
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Beste buurtgenoten,

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. 1 - 4 januari 2016
Wijkblad nr. 2 - 7 maart 2016

Verspreiding nr. 1 - medio februari

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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Omslag Haagse Bos anno 1932
Foto Haags Gemeentearchief

Het leven van een hoofdredacteur gaat niet altijd over rozen. Ik ben in de mooie positie dat redacteu-
ren en wijkbewoners vele artikelen aanleveren. Het liefst plaats ik alles, maar soms is dat gewoon niet 
mogelijk, o.a. door ruimtegebrek. Het zijn vaak moeilijke beslissingen. 

Dit keer staat het Wijkblad, is het toeval of niet, redelijk vol met sport, groen en zorg. Daarnaast na-
tuurlijk de bekende columns en de start van een nieuwe reeks, ditmaal over de Nirwana flat.

Plannen voor het volgend jaar zijn er zeker. Een blad maken met vele leuke weetjes, activiteiten voor 
alle leeftijden, afgewisseld met de vaste rubrieken. Minder verslagen, meer informatie. 

Laten we hopen dat 2016 een goed jaar wordt, met veel mooie gebeurtenissen in onze prachtige wijk 
het Benoordenhout!

Willemien de Vlieger-Moll
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De DJ’s in het Glazen Huis in Heerlen zetten zich in december 2015 samen 
met Nederland in voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en confl ict-
gebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstan-
digheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. 
Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog.

Steun ook Serious Request 
kijk hoe op:
www.alexandriabv.nl
of vraag daar vrijblijvend 
een offerte aan voor een van 
onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS STEUNT VOOR HET VIJFDE JAAR SERIOUS REQUEST

AlexandriaADV185x135BHkerst.indd   1 27-11-15   12:08

CelesteParfums
Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

FREDERIKSTRAAT 963  -  [070] 346  14  87 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL 

        
24/7 online

 9  6   3

celeste.adv-mei.indd   1 22-05-14   16:02
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Het Benoordenhout, asielzoekers en 
de media
In oktober jl. verschenen er enkele 
nogal gekleurde krantenartikelen over 
onze wijk naar aanleiding van het feit 
dat in het Benoordenhout geen asiel-
zoekers of statushouders zouden wor-
den ondergebracht. Dit heeft onder be-
woners enige verwarring veroorzaakt 
en vragen opgeroepen. Het bestuur van 
de wijkvereniging betreurt de ontstane 
beeldvorming en geeft hierbij toelichting 
op de gang van zaken.  

In de loop van de week van 5 oktober jl. 
verschenen er berichten in media dat, 
naast o.a. het sinds kort leegstaande mi-
nisterie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in het Bezuidenhout, 
ook de Prinses Julianakazerne in onze 
wijk door de Rijksvastgoeddienst zou 
zijn ‘vrijgegeven’ als mogelijke locatie 
voor huisvesting van asielzoekers of 
vluchtelingen met een verblijfsstatus 
(statushouders). Voor dit soort lege 
rijkspanden is de Rijksvastgoeddienst 
bezig kopers en nieuwe bestemmingen 
te vinden. Voor de Julianakazerne was 
nauwelijks twee weken eerder door de 
Haagse gemeenteraad, met instemming 
van de wijkvereniging, besloten tot een 
woonbestemming met evt. zorg. De re-
acties van wijkbewoners op de media-
berichten over mogelijke huisvesting 
van asielzoekers in de Julianakazerne 
waren ‘gemengd’ te noemen. In de brief 

van 13 oktober jl., waarin het college van 
B en W zijn plannen voor opvang van 
asielzoekers ontvouwde, werd de 
Julianakazerne niet genoemd. Kort 
daarop uitten sommige media kritiek op 
het feit dat het Benoordenhout buiten be-
schouwing was gebleven. De Telegraaf 
sprak over de Haagse VVD die asielzoe-
kers ‘weerde uit de achtertuin’ en in NRC 
verscheen een artikel onder de kop ‘een 
wijk vol mondige mensen met vrienden’, 
met enige quotes van de wijkvoorzitter 
waarin de indruk werd gewekt dat wij 
het hier allemaal wel regelen. 

Het is nuttig te vermelden dat het col-
lege van B en W in antwoord op schrif-
telijke vragen uit de gemeenteraad over 
locaties voor opvang van asielzoekers 
eind oktober jl. stelde: ‘Voor de Prinses 
Julianakazerne heeft de gemeente geen 
verzoek van het COA ontvangen.’ Het 
bestuur van de wijkvereniging is voorts 
niet geraadpleegd in het kader van de 
besluitvorming door de gemeente noch 
hebben wij een mening gegeven. Dit 
soort aangelegenheden zijn immers bij 
uitstek politiek van aard. 

Naar aanleiding van het Telegraaf-
artikel waarin stond dat de VVD asiel-
zoekers ‘weert uit de achtertuin’ – 
daarmee doelend op onze wijk – zocht 
een NRC-journaliste contact met de 
voorzitter van de wijkvereniging. Ik gaf 
aan dat de wijkvereniging geen uit-

spraken kan noch wil doen over de 
asielzoekersproblematiek of -opvang, 
waarna zij graag wilde vernemen hoe 
een/onze wijkvereniging werkt.

Vervolgens heb ik aan betrokkene uiteen-
gezet hoe ons bestuur overleg en samen-
werking zoekt met de gemeente en even-
tuele investeerders (wat vroeger veel 
minder het geval was), onze inzet toege-
licht via evenementen (Koningsdag, ate-
lierroute) om de verbondenheid in de wijk 
te vergroten, gesproken over de steun die 
wij geven aan activiteiten op zorggebied - 
Evita Lokaal en voorlichtingsmiddagen -, 
dat ook in onze wijk eenzaamheid voor-
komt, etc. Helaas pikte de journaliste pre-
cies die uitspraken eruit die in haar voor-
opgezette verhaal pasten dat ‘we het 
allemaal wel regelen hier’. Het was weer 
eens een vervelende ervaring hoe lastig 
het is een bepaalde boodschap over te 
brengen via (vooringenomen) media.

Het is overigens op zichzelf zeker zo dat 
in onze wijk heel wat mondige mensen 
wonen, maar als wijkvereniging willen 
wij die mondigheid juist constructief 
aanwenden door mee te denken in 
plaats van vooral dwars te liggen. Wij 
zullen daar ook mee doorgaan. 

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter Wijkvereniging Benoordenhout

wijkblad@wvbn.nl

Het bestuur van de Wijkvereniging en 
de redactie van het Wijkblad wensen u 

Gezellige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
_______________

Merry Christmas 
Happy New Year!

Ruimtelijke Ordening
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Ook bij Paluco...

* 1x in de maand open voor diner

* Take away kof�ie en lunch(pakketten)

* Private dining vanaf 15 personen

* Borrels en recepties op aanvraag

* Catering

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

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

  pastry     lunch        coffee

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. . .
      
       
 www.woudtdenhaag.nl
 van Hoytemastraat 105

WOUDT
FASHION FOR WOMEN

        Winter 2015

 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

Woonzorgcentrum 
Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW  Den Haag
tel. (070) 37 47 200

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl

Informatie bij de coördinator Welzijn

                                        Tai Chi les 
elke maandag van 11.00-12.00 uur

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

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

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

Ook heeft het Wel Thuis abonnement een verandering ondergaan. 
Wel Thuis biedt nu een basis abonnement, met ondersteuning en 
service en bemiddeling voor bijvoorbeeld de kortdurende 
opname in het Maison. Daarnaast is er een Plus 
abonnement met alarmering. 
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Op 20 januari 2016 onthult Karsten 
Klein het bordje aan de gevel
Sinds 2012 is het Buurthuis van de 
Toekomst (BvdT) een bekend begrip in 
Den Haag. Een BvdT is een ontmoe-
tingsplaats waar samenwerking en 
participatie tot stand kan komen. De 
komende jaren wil de gemeente de rol 
van Buurthuizen van de Toekomst als 
onderdeel van maatschappelijke on-
dersteuning van (kwetsbare) bewo-
ners versterken en beter verankeren. 
De BvdT’s spelen hier al een belang-
rijke rol in, maar de samenwerking met 
bijvoorbeeld het professionele wel-
zijnswerk en de eerstelijns zorg willen 
zij graag verbeteren. Ook wil de ge-
meente stimuleren dat het Buurthuis 
van de toekomst een plek wordt waar 
bewoners in georganiseerd verband 
meer zeggenschap kunnen hebben 
over hun eigen zorg. Dit is immers een 

belangrijk element uit het coalitieak-
koord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’. 
Hiermee wordt ook de rol van een 
BvdT als ontmoetingsplek in de wijk 
versterkt. 

En precies vanuit deze gedachte heeft 
Evita Zorg op 25 november 2014 het 
Evita Lokaal – Huis van de wijk ge-
opend. Met het Lokaal wil zij participa-
tie, zelfredzaamheid en saamhorigheid 
stimuleren in de wijk. Daarnaast wil zij 
het gevoel van civil society in de wijk 
versterken door samenwerkingen tus-
sen wijkbewoners, instellingen, be-
drijfsleven, (sport)clubs en sociale 
wijkteams te stimuleren.

Nu – ruim een jaar later – heeft de ge-
meente Den Haag besloten Evita Lokaal 
te erkennen als Buurthuis van de 
Toekomst. ‘Evita heeft een rol op zich 

genomen in de wijk voor de burger. Zij 
doen meer dan zij als zorgaanbieder in 
de basis zou hoeven doen. Door alles 
wat zij het afgelopen jaar hebben ge-
daan en ondernomen, zijn zij eigenlijk 
al een Buurthuis van de Toekomst. Het 
bordje is een waardering en erkenning 
voor het werk dat Evita doet in de wijk.’ 
Aldus een woordvoerder van de ge-
meente Den Haag. 

De gemeente wil van deze erkenning 
een speciaal moment maken met een 
werkbezoek van wethouder Karsten 
Klein. Deze mooie happening vindt 
plaats op woensdag 20 januari 2016 
om 16.00 uur. 

De bewoners, ondernemers, verenigin-
gen en instellingen van het 
Benoordenhout zijn van harte 
uitgenodigd! 

Zorg in de wijk
Evita Lokaal 50e Buurthuis van de Toekomst
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Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

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

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 Nieuwjaars Receptie

vrijdag 22 januari | 19:00-20:00 uur

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | T: 070-3245902 
www.Islamnu.nl | www.alislam.org

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, 

heeft het genoegen u uit te nodigen voor het

bijwonen van haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

Tevens zal van deze gelegenheid gebruik worden 

gemaakt, om u kennis te laten maken met onze 

gemeenschap.

Iedereen is Welkom !

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.
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Bewegen en gezondheid
Bronovo focust op optimale zorg voor 
kwetsbare ouderen. Dat leidde dit jaar 
wederom tot het toegekende keurmerk 
‘seniorvriendelijk ziekenhuis’. De toe-
gankelijkheid van het gebouw en de in-
formatievoorziening behoorden tot de 
criteria. Wat het hoofd fysiotherapie 
Rik van Hooff betreft, zijn we er daar-
mee nog niet. Het is bekend dat oude-
ren baat hebben bij beweging, zowel 
tijdens het revalideren na een ingreep 
als na de formele revalidatieperiode. 
‘Bewegen verweven in het dagelijks 

leven, daar zouden wij een stimule-
rende rol in kunnen spelen’, was zijn 
stelling. Immers voorkom je hiermee 
ook nieuwe afwijkingen en ongevallen. 
Met zijn stellingname trok hij de aan-
dacht van de gemeente Den Haag, die 
komend jaar invulling geeft aan de 
identiteit ‘Ageing City’. Met steun van 
de gemeente, maar ook van de Stichting 
De Vrienden van Bronovo, zal het idee  
zeer tastbaar worden. 

Bronovo Beweegtuin
De verwachting is dat er vanaf april 

2016 een zogenaamde ‘speeltuin’ voor 
senioren komt. Deze zal bestaan uit 
een parcours waar op een prettige ma-
nier kan worden gewerkt aan het op-
bouwen van steviger spieren en het 
verkrijgen van een betere houding en 
conditie. Onderwijl houdt de buiten-
lucht het hoofd koel en omringen de 
bomen, vogels en planten van het park 
de deelnemers. Via het wijkblad, maar 
ook op de website van Bronovo,  zal u 
op de hoogte worden gebracht van de 
vorderingen. Vanaf april op het terr-
rein van Bronovo.

Ruim 190 belangstellenden op 23 
september 2015 in Aloysius College.
In een bomvolle aula van het Aloysius 
College hebben bewoners van het 
Benoordenhout zich laten informeren 
over het thema ‘Veilig en actief leven 
met dementie’. Prof. dr. Blauw en mw. 
dr. Jurgens gaven de bezoekers een 
beeld bij wat dementie is en het proces 
van screening van iemand met 
geheugenklachten.

Prof. dr. Blauw, internist in het MCH/
Bronovo en hoogleraar Ouderen-
geneeskunde aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum, legde uit dat het ge-
heugen vanaf het 30e levensjaar ach-
teruitgang vertoont en dat een persoon 
van 85 jaar gemiddeld 20% geheugen 
kwijt is geraakt. De mens maakt een 
natuurlijk verouderingsproces door. 
Pas als naast het geheugen ook op an-
dere aspecten van het denken proble-
men ontstaan en het dagelijks functio-
neren is verminderd, kan er sprake zijn 
van dementie. Geheugenklachten kun-
nen tevens worden veroorzaakt door 
factoren als stress, medicatiegebruik, 
alcoholgebruik en depressie. ‘Heb hart 
voor het hoofd en zorg dus voor ge-
noeg beweging en stop met roken’, 
aldus Blauw over de rol van hart- en 
vaatziekten in het ontstaan van 
dementie.

‘Spieren kun je trainen, maar de herse-

nen zijn geen spier. Uit onderzoek 
blijkt dat geheugentraining niet de op-
lossing is om met dementie om te gaan 
en verdere achteruitgang te voorko-
men. Het is vooral belangrijk dat je 
blijft doen wat je leuk vindt’, aldus dr. 
Caroline Jurgens, neuropsycholoog in 
het MCH/Bronovo.  Ze vervolgt: ’Ér is 
geen standaard handleiding over hoe 
om te gaan met dementie, het is maat-
werk.’ Jurgens gaf enkele tips over het 
leven met geheugenklachten, zoals het 
aanbrengen van dagstructuur, genoeg 
te bewegen en het tempo van praten, 
handelen en lopen aan te passen aan 
de persoon met de geheugenklachten. 
En bovenal niet te snel zaken over te 
nemen van de persoon met 
geheugenklachten. 

Een van de wijkbewoners zei na afloop: 
‘Mijn echtgenoot is behoorlijk verward 
en ik vind het fijn om te weten wat er 
tijdens een geheugenscreening gebeurt. 
Ook de tips voor omgaan met dementie 
waren zeer bruikbaar voor mij.’ 

Natalie Bommeljé, directeur van Evita 
Zorg en een van de initiatiefnemers 
van de informatiebijeenkomst: ‘We 
weten dat de bewoners van het 
Benoordenhout graag goed geïnfor-
meerd zijn, maar de belangstelling 
voor deze bijeenkomst is opvallend 
groot te noemen. Bewoners zijn actief 
bezig met hoe je regie kunt behouden 

tijdens het dementieel proces. De diag-
nose dementie is ingrijpend, maar het 
proces van dementie heeft een gelei-
dende schaal. Mensen kunnen vaak nog 
prima functioneren en zijn nog lang 
wilsbekwaam.

De middag werd georganiseerd door 
de zorg- en welzijnsinstellingen actief 
in het Benoordenhout en met steun 
van de Wijkvereniging Benoordenhout 
en stadsdeelkantoor Haagse Hout van 
de gemeente Den Haag.

foto´s Emmy de Graaf

Bewegen in de open lucht

Het Benoordenhout loopt uit voor informatiebijeenkomst 
over veilig en actief leven met dementie
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

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

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

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

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

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

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

35 ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met zorg op maat, variërend 

van lichte tot zeer intensieve verpleeghuiszorg en 38 psychogeriatrische en 

somatische verpleegplaatsen in zes kleinschalige woongroepen.

Een gezellig restaurant en een zonnige tuin. Winkels en terrasjes op loopafstand.

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

Parkeerplaatsen te huur 
in onze ondergrondse 
parkeergarage.P
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De Zonnebloem is een landelijke orga-
nisatie die al tientallen jaren activitei-
ten organiseert voor mensen met een 
lichamelijke beperking. De Zonnebloem 
staat onder andere bekend om de va-
kanties in de gelijknamige boot en om 
de lotenverkoop. Maar er is veel meer. 
In het hele land zetten ruim 40.000 
vrijwilligers zich in om duizenden gas-
ten thuis te bezoeken en met hen mee 
te gaan naar allerlei activiteiten, varië-
rend van een bezoek aan de Keukenhof 
tot het bijwonen van concerten. 

Ook in het Benoordenhout is de 
Zonnebloem actief. Hier zijn Carla van 
Veen, Ellen van Krevel, Riemke 
Riemersma en Eveline Schotman nu al 
jarenlang het gezicht van De 
Zonnebloem.  Zij organiseren het huis-
bezoek  en de uitjes voor bewoners van 
het  Benoordenhout.  Na jarenlange 
trouwe dienst hebben de vier dames 
besloten op 1 januari aanstaande te 
stoppen met het organiseren en coör-
dineren van activiteiten.

Maar maakt u zich geen zorgen: ook 
vanaf 1 januari 2016 blijft De 
Zonnebloem in het Benoordenhout ac-
tief. De afdeling Haagse Hout van De 
Zonnebloem, waaronder het 
Benoordenhout valt, organiseert ook 

het komende jaar veel activiteiten voor 
mensen die slecht ter been zijn of een 
andere beperking hebben.

We doen hier een greep uit het 
aanbod:
- een rondvaart in Amsterdam
- een theaterbezoek aan onder an-
dere Stef Bos en Mathilde Santing
- een bezoek aan het museum 
Beelden aan Zee
- samen winkelen
- een bezoek aan een kerstmarkt en 
een kerstconcert

Daarnaast kan iedere gast huisbezoek 
krijgen van een vrijwilliger en zijn er 
jaarlijks meerdaagse vakanties met 
medewerking van verpleegkundigen.

Vanaf oktober 2015  staat er een com-
fortabele rolstoelauto van De 
Zonnebloem in Den Haag. Deze is ex-
clusief te huur voor mensen die ge-
bruik maken van een rolstoel of scoot-
mobiel . Zo kunnen zij een dag opstap 
met  familie en vrienden. Ook wil De 
Zonnebloem het mogelijk maken dat 
vrijwilligers samen gasten individueel 
of in kleine groepen uitstapjes maken.

Wilt u meer weten over het werk van 
de Zonnebloem of wilt u zich aanmel-
den als deelnemer/gast of vrijwilliger, 
neem dan contact met op met het be-
stuur van afdeling Haagse Hout. Wij 
zullen u van harte verwelkomen.

Contactpersonen 
Ineke den Harink, voorzitter 
Zonnebloem Haagse Hout
Email:  inekedenharinkzonnebloem@
gmail.com
Telefoon: 070-38324127

Wim van Noort, secretaris Zonnebloem 
Haagse Hout
Email: wimvannoort@live.nl
Telefoon: 06 13 333 303
www.zonnebloem.nl/
denhaag-haagsehout.

De Zonnebloem: ook in het Benoordenhout!

Politiespreekuur met de wijkagent
Onze wijkagent, Peter Hoogeveen, houdt iedere twee weken, van 14.00 tot 15.00 uur, spreekuur bij 

Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309A. U bent van harte welkom op de dinsdagen 15 en 29 december, 
12 en 26 januari 2016, 9 en 23 februari. 

 
 
 
 
 
 
 

Cultuuragenda 
Gemeentemuseum Den Haag -  ‘Ode aan de mode’, ‘Kleur!’

Haags Historisch Museum -  ‘Helden op sokkel’, tentoonstelling naar aanleiding 125 jaar Die Haghe

Museon -  iedere dinsdagmiddag een lezing. Meer informatie op museon.nl. 

Muziekacademie Den Haag -  Kerstconcert/marathon, 13 december, 12 tot 18 uur

Panorama Mesdag -  ‘De wereld van Mesdag in Stereofotografie’, tot en met maart 2016
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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. 

AKER UITVAARTEN
onderscheidend, persoonlijk, stijlvol

Ilona Molhuysen
06 24 61 12 00

Simone Remmen
06 55 70 66 15

www.akeruitvaarten.nl
Plein 2, 2242 KB Wassenaar

Overlijden melden? 
Bel 24 uur per dag 

088-788 0 788
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Onze wijk
Buurtbibliotheek Benoordenhout
Buurtbibliotheek Benoordenhout, 
Goetlijfstraat 5,  heeft de openingsda-
gen veranderd en is nu geopend op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
14.00 – 17.00 uur. De buurtbibliotheek 
is gevestigd in het Woonzorgcentrum 
Oostduin-Florence. De ingang is aan de 
achterkant van het gebouw, aan de 
rand van het park. Op de website  
www.bibliotheekdenhaag.nl ziet u een 
foto van de ingang.

De buurtbibliotheek is bedoeld voor 
minder valide ouderen en kinderen tot 
en met 12 jaar. Hoort u in deze doel-
groep en bent u lid van de Bibliotheek 
Den Haag dan kunt u hier ook terecht 
voor het lenen en het eventueel inleve-
ren van boeken uit een andere vesti-
ging. U kunt tevens materialen reserve-
ren, ook vanuit huis, en deze in de 
Goetlijfstraat klaar laten zetten en af-
halen. Via de website kunt u op titel of 
schrijver de collectie van de buurtbi-
bliotheek bekijken.

Wij hebben de zomermaanden ge-
bruikt om de collectie op te frissen. De 
oudere titels zijn eruit gehaald en hier-
voor in de plaats hebben wij nieuwere 
titels aan de collectie toegevoegd. En 
er is tegenwoordig een kleine aanvoer 
van nieuwe titels, zoals bijvoorbeeld 
Kom hier dat ik u kus. 

Sinds de zomer is ook hier een ge-
meentelijk Servicepunt geplaatst, waar 
u terecht kunt voor vragen over werk, 
zorg en welzijn. Samen vinden we ant-
woorden op uw vragen, via de website 
www.denhaag.nl/servicepuntsociaal.
In het najaar organiseren wij sinds 
kort activiteiten in de buurtbiblio-
theek. Bijvoorbeeld de workshop: ‘de 
tablet, een eerste kennismaking’. De 
activiteiten zijn terug te vinden op de 
website van Bibliotheek Den Haag. Het 
gratis boek van de landelijke actie 
Nederland leest is ook af te halen voor 
leden van de bibliotheek. Voor kinde-
ren vanaf 3 jaar is er iedere woensdag-

middag voorlezen en kleuren of knut-
selen van 15.00 – 16.00 uur.  En 
rondom de kerstdagen een extra fees-
telijke knutsel. 

Het team vrijwilligers ontvangt u graag 
op de aangegeven openingstijden.

Bij het contactcentrum van de ge-
meente Den Haag komen telefonisch 
en via de website regelmatig klach-
ten en vragen binnen over losse 
stoeptegels en achterstallig snoei-
werk. Hoe gaat dit in zijn werk en 
welke stappen kunt u nemen? 

Wanneer u een klacht of een vraag 
heeft over de openbare ruimte dan 
kunt u hiervan een melding maken via 
www.denhaag.nl/meldingen of telefo-
nisch via 14070. Er is ook een app be-
schikbaar waarmee u meldingen kunt 
doen (Android en Apple). Uw melding 

komt dan terecht bij de betreffende 
weg-, groen- of milieubeheerder. Hij 
geeft opdracht om de melding zo snel 
mogelijk, maar het liefst binnen drie 
werkdagen op te lossen. Als de melding 
binnen drie werkdagen opgelost kan 
worden, dan wordt u hiervan op de 
hoogte gesteld. Dit gebeurt alleen als u 
bij het doen van de melding heeft aan-
gegeven dit op prijs te stellen.

Veel meldingen, over bijvoorbeeld 
zwerfvuil of losliggende stoeptegels, 
kunnen snel worden verholpen. Bij 
werkzaamheden aan het groen ligt dat 

vaak anders omdat dit vaak gebonden 
is aan seizoenen of aan ingeplande 
werkzaamheden waarvoor al opdrach-
ten aan aannemers zijn verstrekt. Ook 
dit wordt aan u verteld wanneer u 
heeft aangegeven dit op prijs te stellen. 
Dit gebeurt ook als het niet mogelijk is 
om actie te ondernemen. 

Wanneer een beheerder constateert 
dat de melding een situatie betreft die 
acuut gevaar oplevert, zal hij proberen 
dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bibliotheek team

SAVE THE DATE!
Open AtelierRoute Benoordenhout -  zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016

Zowel kunstenaars als bezoekers adviseren wij deze datum alvast nú in hun agenda te noteren. 
In 2015 waren er meer dan veertig kunstenaars die niet alleen schilderkunst toonden, maar ook beeldhouw-, 

glas- boetseerkunst, foto’s en juwelen. Een vrolijk orkest liet van zich horen en er waren heerlijke 
versnaperingen van een topkok. Wij hopen dat 2016 net zo levendig zal worden!

Iedereen uit onze wijk die kunst wil tonen in huis of atelier is van harte welkom om mee  te doen. 
Kunstenaars kunnen zich opgeven vóór maart 2016 bij Ninky Oijevaar: ninky@oijevaar.eu.
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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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Voorkom diefstal uit uw woning

WhatsApp tegen woninginbraak

Ondernemers/ ZZP Netwerkborrel Benoordenhout

Een inbraak is ver-
velend om mee te 
maken. U kunt lang 
last hebben van een 
onveilig gevoel in 
uw eigen huis. Ook 
in het Benoordenhout 
zijn bewoners he-
laas wel eens het 

slachtoffer van een woninginbraak. 
Wacht niet tot er bij u ingebroken wordt, 
maar zorg dat u veilig woont.

Waarschijnlijk kent u de meeste pre-
ventietips al en doet u de deur goed op 
slot en laat u licht branden als u ’s 
avonds de deur uit gaat. Maar wist u 
dat inbrekers ook methoden hebben 
om te zien of u thuis bent? In het 
Benoordenhout werken inbrekers mo-

menteel vaak met een heel specifieke 
methode. Zij stoppen kleine materialen, 
zoals stukjes papier, een muntje of elas-
tiekjes, tussen de (voor)deur en de 
deurpost. Komt de bewoner thuis, dan 
waait het papiertje vanzelf weg of valt 
het elastiekje/muntje op de grond. Is 
de bewoner langer van huis dan blijft 
het op zijn plek. De inbreker weet dan 
dat u niet thuis bent. Wees alert op 
zulke papiertjes, elastiekjes of andere 
(onlogische) materialen tussen de deur. 
Treft u iets dergelijks aan? Bel dan di-
rect de politie via het nummer 112. Uw 
telefoontje naar het alarmnummer 112 
kan belangrijk zijn en de pakkans van 
de dader(s) wordt hiermee vergroot! 

Lees meer tips om woninginbraak te 
voorkomen op www.denhaag.nl/veilig. 

Een onbekende in de tuin van de buren? 
Een verdacht persoon die rondhangt op 
straat? Natuurlijk belt u dan direct de 
politie. Maar hoe mooi zou het zijn om 
direct ook alle buurtbewoners te waar-

schuwen? Met WhatsApp kunt u uw 
buurtbewoners snel waarschuwen. De 
gemeente Den Haag vindt het oprich-
ten van WhatsApp-groepen een goed 
initiatief, maar het is en blijft een initi-
atief vóór en dóór burgers. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden om te star-
ten met een WhatsApp-groep. Een 
aantal tips om zelf een WhatsApp-
groep op te starten:

u kunt zelf een WhatsApp-groep starten 
met uw buren tot maximaal honderd 
deelnemers. Zo kunt u informatie uit-
wisselen over bijvoorbeeld veiligheid en 
leefbaarheid in uw straat of buurt.; 

spreek onderling spelregels af over bij-
voorbeeld de minimumleeftijd van deel-
nemers en welke straten bij ‘de wijk’ 
horen;

spreek af dat in een verdachte situatie 
één iemand 112 belt en laat dit aan el-
kaar weten; 

gebruik de SAAR-formule: Signaleren, 
Alarmeren, Appen en Registreren.

Lees meer over het starten van 
WhatsApp-groepen opwww.denhaag.
nl/veilig.

Vanwege een opkomst van dertig on-
dernemers/ zzp-ers tijdens de eerste 
netwerkborrel is besloten dit netwerk 
verder uit te bouwen en te verdiepen. 
Iedere laatste vrijdag van de maand 
van 17.00 – 18.30 uur organiseren ini-
tiatiefnemers Jeanne Caminada en 
Debby Keesmaat de Ondernemers/ZZP 
Netwerkborrel Benoordenhout bij 
Evita Lokaal. 

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.

Voor meer informatie kijk op www.evi-
talokaal.nl of neem contact op met 
Jeanne Caminada +31 (0)6 121 57 266 

jeanne@jeannepresenteert.nl of Debby 
Keesmaat +31 (0)6 245 41 828 
debby@snijderbloemen.nl.
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

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

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

         Het team van stomerij Pols strijkt alles met de hand.Ook kunt u bij 
ons terecht met uw gordijnen, dekbedden, slaapzakken, lakenpakketten 
en huishoudwas.

        Our professionals all iron your laundry by hand! But we also dry 
clean your curtains, sleeping bags, linens,  comforter and your regular 
laundry. 

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

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

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N
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Jeu de boules in het Benoordenhout

Golf voor de Benoordenhouters eerste editie

Nooit had ik gedacht dat mijn opmer-
king bij de opening van de mooie trim-
baan in Clingendael zo'n twee jaar 
geleden(‘Een jeu de boulesbaan hier in 
de wijk waar veel ouderen wonen zou 
mooi zijn.’), werkelijkheid zou worden. 
Maar: de baan ligt er – en hoe!

Langs de Ruychrocklaan tegenover de 
Bernardusschool, goed zichtbaar vanaf 
de weg, is er nu een open jeu de bou-
lesbaan. Iedereen kan hier gaan spelen. 
Er is geen speciale club. Er zal nog een 
bank worden geplaatst.

Ik kwam op dit idee, omdat ik na een 
leven vol sport door een slechte heup 
niet veel meer kon. Bij toeval maakte 
ik kennis met jeu de boules. Ik zag 
daarbij dat mensen – sommigen niet 
meer zo goed ter been en met een rol-
lator in de buurt – tot op hoge leeftijd 

plezier aan het spel beleven. Vanaf 
eind augustus jl. probeer ik elke dins-
dag- en donderdagmiddag vanaf 14.00 
uur op de baan te zijn. Als u het spel 
kent, behoeft u geen uitleg meer, maar 

indien iemand het spel wil leren: ik 
geef graag instructie.

Ik dank de wijkvereniging en de bewo-
ners uit de buurt, die door hun handte-
kening mij in dit plan ondersteunden. 
Bovenal dank ik de gemeente, die dit 
mogelijk maakte en ons een schitte-
rende jeu de boulesbaan heeft 
gegeven. 

Truus Krumbholz-Kole

Jeu de Boules
21 december Evita Jeu-de-Boules, 
Place Jeu de Boules – Bosjes van 
Zanen- Ruychrocklaan
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur. 

Aansluitend napraten in Lokaal Evita. 
Alle bewoners van het Benoordenhout 
zijn van harte uitgenodigd!

Een geslaagd experiment. Zo mag het 
golftoernooi voor Benoordenhouters, 
dat op zaterdag 3 oktober jl. voor de 
eerste maal op Golf Duinzicht werd ge-
houden, zeker wel worden betiteld. 

Het betrof een Stableford wedstrijd 
over 18 holes met twee starttijden: om 
10.00 uur en om 14.00 uur. Voor de 
deelnemers met een (golf)handicap 
onder de twintig was er ook nog een 
Strokeplay competitie. Het toernooi 
werd voor de eerste keer georgani-
seerd op initiatief van en door Aad Bol 
met behulp van een flankerende com-
missie. Gelukkig was er veel animo. 
Voor iedereen was er een toernooitasje 
met o.a. een  bekend sportdrankje, een 
appel en dankzij een sponsor ging ie-
dereen ook nog extra gewapend, met 
een sleeve nieuwe ballen de baan op.

Vele buurmannen en -vrouwen hadden 
elkaar gevonden om gezamenlijk in 
een vriendschappelijke, maar bovenal 
competitieve sfeer, een rondje te lopen 
naar de geest van het spel. Voor som-
migen was dit de eerste keer op onze 
mooie baan, welke er – mede door het 
goede weer – prima bij lag.

Om 18.00 uur was de prijsuitreiking. 
Bij de dames was mevrouw Annemarie 
Plantinga van de Haagsche met 34 
Stablefordpunten de winnaar. Bij de 

heren: Floris Jan van Duijvenbode met 
36 punten. De Strokeplaywedstrijd 
werd gewonnen door de heer Robert 
Bijloos met 67 bruto slagen. Op hole 
negen sloeg de heer Hubo Vermeulen 
een hole-in-one en werd daarvoor 
apart ‘in de drank’ gezet.

Het was voor veel Benoordenhouters 
– met of zonder een andere home-
course – een ideale gelegenheid om 
met de (‘hartstikke leuke/ echte 
baan/ toch best wel leuke’) baan en 
met de club Golf Duinzicht kennis te 
maken . De geanimeerde borrel tus-
sen buurtgenoten werd snel (te?) na 
de prijsuitreiking gevolgd door een 
Indonesisch buffet met de bekende 
lange tafelopstelling; een culinair en 
sociaal genoegen. Het diner werd op-
geluisterd door optredens van de 
heer Bol “uit de oude doos”.

De toernooileider verzekerde ons, ook 
ongevraagd, dat een traditie is geboren 
en wij ook volgend jaar weer kunnen 
uitzien naar ‘Golf voor de 
Benoordenhouters’.

Ton Levert
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Met onze jarenlange ervaring en expertise in onroerend goed, 
krijgt u van ons het beste advies bij de aan- en verkoop of 
verhuur van uw woonhuis, villa, flat of étage.
Voor een vrijblijvend gesprek komen we graag bij u langs, maar u 
bent ook van harte welkom op ons kantoor aan de Breitnerlaan 287.

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur

Röttgering NVM Makelaars
Breitnerlaan 287
2596 HA Den Haag
telefoon (070) 324 55 66
info@rottgering.nl
www.rottgering.nl
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Contactbijeenkomst voor mensen met een 
visuele beperking, uit het Benoordenhout
Met genoegen nodig ik mensen met 
een visuele beperking – voor het eerst 
in de geschiedenis van het 
Benoordenhout – uit voor een con-
tactbijeenkomst bij Evita Lokaal aan 
de Van Alkemadelaan 309a op don-
derdag 28 januari 2016 van 15.00 tot 
17.00 uur. 

Onder het genot van een kopje koffie/
thee/glaasje kunt u dan nader kennis 
maken met mede wijkbewoners met de 
zelfde beperking. 

U hoeft zich niet van te voren aan te 
melden of lid te zijn van een belangen-
organisatie. Aan deze activiteit zijn 

voor u geen kosten verbonden. Dit ini-
tiatief is mogelijk gemaakt door de me-
dewerking van Evita Lokaal.

Ik (Theo Baijer – wijkbewoner met een 
visuele beperking) hoop u op 28 janu-
ari 2016 te mogen ontmoeten. 

Wanneer u voor uw werk tijdelijk in 
het buitenland gaat wonen of als uw 
woning te koop staat, kan de wens be-
staan om de leegstaande woning te 
verhuren. Bij tijdelijke verhuur is de in-
tentie dat de huurovereenkomst na af-
loop van de afgesproken huurperiode 
ook daadwerkelijk eindigt en de huur-
der de woning verlaat.

In Nederland zijn huurders bijzonder 
goed beschermd. Een tijdelijke huur-
overeenkomst loopt niet van rechts-
wege af, maar dient tijdig en correct – 
op grond van de in de wet limitatief 
genoemde gronden - te worden opge-
zegd. Gebeurt dit niet dan wordt de tij-
delijke huurovereenkomst een over-
eenkomst van onbepaalde tijd en 
geniet de huurder huurbescherming.

Verhuur bij tijdelijk vertrek naar bui-
tenland
De meest ‘veilige’ manier om de wo-
ning tijdelijk te verhuren is om dat te 
doen op basis van de zogenoemde ‘di-
plomaten clausule’.  Dit is één van de in 
de wet genoemde opzeggronden. 
Voorwaarde daarbij is wel, dat de ver-

huurder zelf de vorige bewoner van de 
huurwoning was en dat hij deze weer 
zelf betrekt na afloop van de huurperi-
ode. De diplomaten clausule dient op-
genomen te worden in de huurover-
eenkomst alsook een beding dat de 
huurder na afloop van de huurperiode 
de woning zal ontruimen. 

Tijdelijke verhuur van te koop 
staande woning
De meest ‘veilige’ manier om een leeg- 
en te koop staande woning tijdelijk te 
verhuren is om deze te verhuren op 
basis van de Leegstandswet. De 
Leegstandswet biedt de mogelijkheid 
om de woning tijdelijk te verhuren 
waarbij de huurder geen aanspraak 
kan maken op huurbescherming wan-
neer de huur wordt opgezegd.

U dient in dit geval een leegstandsver-
gunning bij de Gemeente aan te vragen. 
Belangrijkste vereiste voor verkrijging 
van de vergunning is, dat u in een peri-
ode van minimaal 12 maanden vooraf-
gaande aan de leegstand van de te koop 
staande woning deze zelf heeft 
bewoond. 

Van belang in deze gevallen van tijde-
lijke verhuur van de eigen woning
U dient een goede op uw situatie toege-
spitste huurovereenkomst met de 
huurder te sluiten. Het is dan ook aan 
te raden om daarvoor een ter zake des-
kundige, advocaat of makelaar, in te 
schakelen, zodat uw rechten het beste 
zijn geborgd.

De huurovereenkomst dient in alle ge-
vallen tijdig en correct opgezegd te 
worden, bij gebreke waarvan de huur-
overeenkomst een van onbepaalde tijd 
wordt en de huurder huurbescherming 
heeft. Indien de huurder weigert te 
vertrekken zult u zich moeten wenden 
tot de rechter teneinde de huurover-
eenkomst te beëindigen en de huurder 
uit uw woning te kunnen krijgen.

Ten slotte is het bij verhuur van uw 
woning aan te raden om toestemming 
van uw hypotheekverstrekker te heb-
ben en uw verzekeraar in te lichten.

Annemarie A.S. Wiesmeier-van der 
Brugge

Uw goed recht
Tijdelijke verhuur van de woning

Lid worden van de wijkvereniging ?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 12.50 over 

op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 
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Maandag Gesloten
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

MARTINHAIR
DAMES & HEREN KAPPERS

Weissenbruchstraat 62
2596 GA  Den Haag 
Tel. 070 - 324 37 31

Online reserveren: www.martinhair.nl
Op donderdag geopend tot 20.00 uur

W E L K O M  I N  O N Z E  S A L O N

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

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  
070–205 56 34/06-23 26 32 46 
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRIGHTEYES-KIDS counseling-en-coaching

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

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

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

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

ALGEMENE ADVIES/ PROCESPRAKTIJK EN MEDIATION

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

www.zwaga-kalkman-advocaten.nl
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In artikelen in eerdere edities van dit 
wijkblad kon u lezen hoe Arnoud baron 
Van Brienen van de Groote Lindt zich 
ontwikkelde tot één van de belangrijk-
ste stimulatoren van de Engelse spor-
ten in Nederland. Zijn landgoed 
Clingendael ontwikkelde hij tot hét 
centrum daarvoor. Zo bouwde hij een 
prachtige renbaan met tribunes en al 
en jaarlijks organiseerde hij de cricket-
week met een bezoekend Engels team.

Zijn dochter Mary Marguerite had haar 
opvoeding in Engeland genoten. Haar 
moeder Charlotte Mansfield was im-
mers een Engelse, getrouwd met Van 
Tuyll van Serooskerken, de oprichter 
van Billiton. Zij sprak liever Engels dan 
Nederlands en liet zich dan ook het 
liefst freule Daisy noemen. In Engeland 
had zij tennissen en golfen geleerd; 
beide sporten wilde ze graag blijven 
beoefenen na haar terugkeer. 

Vader Arnoud had zich al met zijn zwa-
ger Frits van Tuyll van Serooskerke be-
geven in diverse zakelijke avonturen. 
Zo wilden zij van Wijk aan Zee een chi-
que badplaats maken, het Scheveningen 
van de Amsterdammers. Het kust-
plaatsje moest daartoe nog in de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw voor-
zien worden van hotels, nadat de be-
reikbaarheid verbeterd was door de 
aanleg van eens spoorlijn. In 1887 was 
de tijd rijp om propaganda te maken. In 
Wijk aan Zee werd het Nederlands eer-
ste landelijk bekende tennistoernooi 
georganiseerd. Freule Daisy was zes-
tien jaar oud toen ze het damesdubbel-
spel won dankzij haar krachtige fore-
hand. Het is niet onwaarschijnlijk dat in 
die periode ook de tennisbaan werd 
aangelegd die op Clingendael heeft ge-
legen en waarvan het houten tenni-
shuisje, dat zich naast huize Clingendael 
bevindt,  nog een stille getuige is. Het 
liefst speelde ze echter golf.

Ze moet haar vader gek gezeurd heb-
ben. Pas toen ze achttien jaar oud 
werd, kreeg ze haar zin. Haar vader liet 
in 1899 enkele oefenholes aanleggen. 
Toen bleek dat er meer geïnteresseer-

den waren, werd in 1893 de Haagse 
Golf Club opgericht met baron Arnoud 
als voorzitter. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog verhuisde de oudste 
golfclub van Nederland naar 
Wassenaar. 

Terug naar 1892, of liever twee jaar eer-
der. Baron Arnoud stond bekend als de 
grote man van de sport. Daarom leek het 
de verslaggever W. Travaglino de juiste 
aanpak om hem te benaderen met zijn 
idee. Zou het niet mogelijk zijn een schit-
terende sporttentoonstelling in het 
leven te roepen, waar alle mogelijke tak-
ken van sport gedemonstreerd en beoe-
fend konden worden, en waar de fabri-
kanten hun laatste nieuwigheden 
konden tonen? Van Brienen was op slag 
enthousiast. Hij overtuigde vervolgens 
zijn adellijke makkers Van Tuyll en Van 
Limburg Stirum samen met hem zitting 
te nemen in het Voorlopig Comité. Na 
een geslaagde vergadering op 17 no-
vember 1890 in Diligentia werd een 
maatschappij opgericht, die de organisa-
tie op zich zou nemen. Het maatschap-
pelijk kapitaal moest honderdduizend 
gulden bedragen. Eén derde daarvan 
werd al snel toegezegd door 
Maatschappij Zeebad Scheveningen en 

de Staatsspoorwegen. De aandelen vlo-
gen vervolgens als warme broodjes over 
de toonbank. Met dit gewenste  startka-
pitaal kon het ambitieuze plan uitge-
voerd gaan worden. De grote 
Internationale Sport-, Visserij- en 
Paardententoonstelling Scheveningen 
1892 was een feit.

Een imposante tentoonstellingshal 
werd vervolgens uit de grond gestampt. 
De afmetingen waren van een onge-
kende schaal. Wel driehonderd meter 
lang en tachtig meter breed met twee 
majestueuze torens naast de ingang, 
die drieënveertig meter hoog waren.

W.B. van Liefland was de architect. Had 
hij wat veel gedronken toen hij zijn ont-
werp tekende, of hield hij niet van rechte 
lijnen? De opvallende voorgevel met cir-
kels en ovalen trok in ieder geval de no-
dige aandacht. Sportterreinen moesten 
ook nog worden aangelegd op het bijna 
vier hectare grote terrein, gelegen te-
genover het Kurhaus. Het was een groot 
succes. Meer dan tweehonderdduizend 
mensen bezochten de tentoonstelling.

Theo Bollerman

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (III)

Benoordenhout Golf Van Brienen
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Vier kerst

aan zee

O.A. ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST, HOLLAND BAROQUE

DE MOOISTE 
KLASSIEKE WERKEN

BOEK NU VIA ZUIDERSTRANDTHEATER.NL/KERST  |  070 88 00 333

Geldig t/m 31 december 2015. 
Niet geldig i.c.m. andere acties. 

Vraag in de winkel naar de 
actievoorwaarden.

MOOI MEEGENOMEN

NU 20%
KORTING
OP LUXAFLEX DUETTE 
EN PLISSÉ GORDIJNEN

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl
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Ontmoetingen maken het leven inte-
ressanter. Soms zijn deze contacten 
vluchtig, sommige mensen blijven 
‘hangen’. Zo verging het tussen Karel 
Bodegom en mij ook. De eerste ont-
moetingen waren op de ArtiFair in de 
Fokkerterminal in de Binckhorst. Karel 
met zijn bijzondere ontwerpen waar 
hij uren over kan praten, mijn rondlei-
dinggroepjes stonden met open mond. 

Daarna kom je elkaar tegen, op de fiets, 
bij een lezing of gewoon op het Plein. 
Een paar korte kwinkslagen, naden-
kers uitwisselen en je kunt weer 
verder. 

De laatste tijd zie ik Karel steeds meer. 
Hij heeft het nobele plan opgevat om in 
Nirwana een appartement om te tove-
ren tot een toonkamer van wonen en 
kunst. Ideeën van een openbare woon-
kamer, broedplaats van kunst, ontmoe-

tingen en informatie uitwisselen, dat is 
iets waar Karel voor staat en gaat. 

Laten we Karel zelf aan het woord 

laten; hij kan zijn ideeën veel beter zelf 
verwoorden. 

Willemien de Vlieger-Moll

 –  www.karelbodegom.nl  –

i.s.m.
Menno Schut « grafisch ontwerp 

fotografie » Esther van der Wallen

Vanuit het Haagse Bos gereden zag ik 
het ’s ochtends altijd, op weg naar het 
Nederlands Lyceum en telde de vele 
ramen als het licht mij tot stoppen 
bracht, keer op keer, Nirwana. ’s 
Middsags stond ik erbij, zag hoe de 
herstelwerkplaats ernaast, van 
Telegraaf uitdeelpost, veranderde in 
een bouwval. Dat was 1980, Nirwana 
50 jaar oud.

Mag ik me aan u voorstellen, Karel 
Bodem. Willemien spreekt over een to-
venaar in woonruimte, er zijn mensen 
die zeggen je bent een huis-arts. In 
deze context spreek ik dan ook liever 
over Nirwana, op weg naar 100 jaar 
springlevend jong, modern wonen in 
topconditie, passend vanaf 50 vier-
kante meter.

Met deze column neem ik u graag mee 
naar december 2014, de maand waarin 
ik de telefoon pakte en belde met make-
laardij Beeuwkes met de vraag of ik in 
de zomer van 2015 de deuren van het te 
koop staande appartement op de eerste 
woonlaag kon gaan open zetten. Met 
welk doel? Ik denk te begrijpen waarom 

modern wonen in Nirwana niet begre-
pen wordt en daar graag uitleg aan wil 
geven, aan iedereen, ‘pardon’. 

Ja, op weg naar honderd jaar Nirwana 
duurt nog vijftien jaar en dat is om-
wille van de respectabele leeftijd van 
nu 85 jaar hoog tijd en u hebt die troef 
in handen. De sleutel van het apparte-
ment, laat de deur opendraaien, voor 

mij, voor u, 250 vierkante meter moge-
lijkheid in wit, zwart, grijs – gebruikt, 
verlaten historie. Daar moet leven in te 
brengen zijn. Ik kantel de lamellen 
open en met licht begint het ontwikke-
len van het Nirwana wonen in de 
toekomst. 

Karel Bodegom
www.karelbodegom.nl 

Van buiten naar binnen

Nirwana
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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-
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Groen
Hoe duurzaam is het Benoordenhout?
Zonnepanelen
We wonen zelf al jaren in het 
Benoordenhout en hebben nu ons huis 
zelf, op valreep van het nieuwe jaar 
(2015), duurzamer gemaakt. Ons dak 
ligt nu vol met zonnepanelen, vol-
doende om aan eind van jaar uit te 
komen op een stroomverbruik van 0 
Kwh. In totaal zijn het 24 panelen. Deze 
waren binnen één  dag geïnstalleerd! 
De panelen leveren ca. 5.400 kWh per 
jaar op. Dus nu geen stroomrekening, 
geen energiebelasting, opslagen, trans-
portkosten en evenmin BTW hierover! 
En ook zijn er nauwelijks zichtbare lei-
dingen in huis. Natuurlijk zijn wij niet 
de enigen. Als nog meer mensen dit 
zouden doen kan er weer een kolen-
centrale dicht!

Warmtepomp
Een warmtepomp wordt als alternatief 
gezien van zonnepanelen. Alleen bij 
huizen die gebouwd zijn voor 1 januari  
2008 wordt nog subsidie gegeven, bij 
aanschaf van een warmtepomp. 
Aangezien de aanschaf kosten vrij hoog 
zijn, lijkt het alleen zinvol voor grote 
huizen of bedrijven, waar verwarming 
wordt gecombineerd met airconditio-
ning, of bij nieuwbouw huizen die nog 
niet op gasnet zijn aangesloten. Het 
rendement hangt ook sterk af van ener-
gieprijs. Mogelijk zijn er al particulie-
ren in het Benoordenhout die zo’n in-
stallatie hebben aangeschaft.

Het Benoordenhout
Het Benoordenhout kenmerkt zich 
door zijn vele rode, schuine daken. 
Maar wij, en ook sommige andere be-
woners, hebben gelukkig een plat dak. 
De zonnepanelen die hierop liggen zijn 
vrijwel onzichtbaar voor de omgeving. 
Het geeft geen aanstoot voor omwo-
nenden en ze zijn zonder vergunning te 
plaatsen.

Waarom duurzaam?
Wij liepen al langer met plannen rond 
maar hebben de knoop doorgehakt 
toen we het interview zagen, van Ivo 
Niehe en Wubbo Ockels  (op zijn sterf-
bed). Hierin zegt Wubbo letterlijk:

‘Our earth has cancer and I have cancer 
too,
The Earth, is the only planet we have,
And there is no spare.
Most people with cancer will die…’

We waren hier zo door geroerd dat we 
besloten om hieraan een steentje (een 
‘paneeltje’)  te willen bijdragen in 
2015!

Bronovo
Ook op andere plaatsen in onze wijk 
zien we hiervan soms voorbeelden. Als 
je in het ziekenhuis Bronovo op de be-
gane grond loopt, zie je een groot 
beeldscherm met daarop grafisch 
weergegeven de opbrengsten, per dag 
en per maand, van de zonnepanelen 
die ze daar op het dak hebben ge-
plaatst. Op de website van Bronovo 
staat: ‘Zonnepanelen passen we toe 
voor goedkope energie. Op het dak van 
het ziekenhuis zijn zonnepanelen ge-
plaatst die samen met de solarpaal op 
het parkeerdek gemiddeld 21.000 kWh 
per jaar aan elektriciteit leveren. De 
elektriciteitsopwekking van de zonne-
panelen is af te lezen op de monitor in 
de ontvangsthal van het ziekenhuis. 
Uitbreiding van het aantal zonnepane-
len is mogelijk door ook het dak van 
het Poortgebouw daarvoor te 
gebruiken’. 

In vergelijking hiermee: onze panelen 
leveren een kwart op (ca. 5.400 KWh), 
genoeg voor eigen gebruik met kleine 
overcapaciteit. Mogelijk verdient dit 
navolging te krijgen, in het ons geliefde 
Benoordenhout!

Uitwisselen van ervaring
Mogelijk zijn er in onze wijk veel be-
woners die ook ervaringen hebben in 
het laten plaatsen van zonnepanelen of 
warmtepompen, of mensen die over-
wegen om panelen aan te schaffen 
maar nog niet een besluit hebben ge-
nomen. Mogelijk kan onze wijkvereni-
ging hierin een bemiddelende rol spe-
len. Een bijeenkomst voor gebruikers 
en geïnteresseerden, aangevuld met in-
stallateurs, zou het gebruik van pane-
len in een stroomversnelling kunnen 
brengen. Tevens zouden korte excur-
sies naar gebruikers die de panelen al 
hebben geïnstalleerd, kunnen 
plaatsvinden. 

Wij leven in een groene wijk en kunnen 
dit misschien nog meer uitstralen door 
zelf ook groene energie op te wekken 
en te gebruiken! 

Thérèse en Hans Jansen
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

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

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

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

Een blauw wit 
yen-yen vaas.
Opgebracht

€ 11.570,-

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

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

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Lee Man-Fong 
‘Twee eenden’.

Opgebracht
€ 109.800,-

Een Tibetaanse verguld 
bronzen zittende Tara, 

16e eeuw. 
Opgebracht  € 12.850,-

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

Kunst- en Antiekveiling : 16 en 17 december
Kijkdagen: 11, 13 en 14 december 2015

VH_adv_benoordenhout_Peter_december2015.indd   1 01-11-15   20:17
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Diagnostiek van bomen
De boomverzorger met  prikstok en 
klophamer kan nog heel veel aan de toe-
stand van een boom ontdekken; het zijn 
prima hulpmiddelen. Maar net zoals in 
de medische wereld zijn ook in de bo-
menwereld nieuwe hulpmiddelen waar-
onder elektronische geïntroduceerd. Zo 
is er de resistograaf die de sterkte van 
het hout meet. Hoe hoger de weerstand, 
hoe harder het hout. De tomograaf 
(‘Picus’) meet het inwendige van een 
boom, vooral de kwaliteit van het hout. 
De treetronic meet het vochtigheidsge-
halte van het hout (in Wijkblad 3/2014 
al beschreven). Met een grondradar kan 
men metingen op wortels uitvoeren.

Wat is het doel van al die metingen? Het 
antwoord daarop is dat de boomverzor-
ger een optimaal beeld krijgt van de con-
ditie inclusief eventuele gebreken van 
de boom, en daarmee een waardevol 
hulpmiddel voor de diagnosestelling. 

De trekproef
Een ander interessant systeem is de zo-
genaamde trekproef. Op zekere hoogte 
wordt een kabel rond de stam bevestigd 
en met een lier wordt dan een kracht op 
de stam uitgeoefend. De kracht uitgeoe-
fend op de boom door de wind  wordt 

aldus nagebootst.  Het doel van de trek-
proef is om te beoordelen of een boom 
stabiel staat. Als de boom schever kan 
worden getrokken dan een tevoren be-
paald criterium verklaart men de boom 
verdacht of zelfs instabiel. Een boom 
kan instabiel komen te staan als bijvoor-
beeld het wortelstelsel is verzwakt door 
bv ouderdom,  of wordt aangetast door 
ziekten, of schade door bijvoorbeeld 
graafmachines.

De Tree Motion Sensor (TMS)
De Australische wetenschapper Ken 
James  heeft al meer dan een decennium 
het fenomeen wind in relatie tot bomen 
bestudeerd. Op basis van de resultaten 
van zijn studies heeft hij een systeem 
ontwikkeld dat de ware bewegingen van 
een boom bij wind meet. Wat voor boom 
het ook is: groot of klein; welke kroon-
vorm dan ook; rechtop of scheefstaand; 
aangetast door zwammen of met een 
slecht wortelgestel; goede of slechte of 
natte grond, de resulterende beweging 
van de boom ofwel het dynamisch ge-
drag van de boom in windcondities 
wordt opgemeten. Het systeem heet 
‘Tree Motion Sensor’ ofwel de TMS.

Hoe doet men dat? Heel laag op de stam 
wordt een zeer gevoelig meetinstru-

ment bevestigd dat met hoge frequentie 
elke beweging van de – ondergrondse -  
wortelplaat opmeet. Hoger in de boom 
wordt een zelfde meetinstrument op de 
stam bevestigd. Dat meet de beweging 
van de boom met al zijn takken en bla-
deren. Aldus weet men de beweging van 
de wortelplaat in relatie tot de uitgeoe-
fende windkrachten. Met een computer 
worden alle meetgegevens geregistreerd 
en in grafieken weergeven. Op deze ma-
nier krijgt de boomverzorger een goed 
beeld hoe de boom zich gedraagt bij 
wind. Het is eigenlijk een verbluffend 
eenvoudig systeem.

Het TMS - systeem wordt al bij meerdere 
boomverzorgingsbedrijven toegepast, 
en ook de gemeente Den Haag heeft op 
een enkele plaats gebruik van gemaakt, 
met interessante resultaten.

Bomen zijn de longen van de wereld. 
Een wereld zonder bomen zou onbe-
woonbaar zijn. Er moet met de grootste 
zorg mee worden omgesprongen. 
Nieuwe technische middelen dragen 
daartoe bij.

Joost S.H. Gieskes

Veel wijkgenoten zullen zich nog de 
ernstige brand herinneren van de boer-
derij van Clingendael. De datum van 
dat voorval was 30 augustus 2013, dus 
alweer ruim twee jaar geleden. Het was 
een ramp voor de bewoners van de 
boerderij: Marcel Kleijweg met zijn 
gezin. Marcel beheert op Clingendael 
en op weidegebieden elders een vee-
houderij; een buitengewoon zware en 
drukke baan. Daarnaast is hij nog dag-
loner, want de inkomsten van het boe-
renbedrijf zijn matig. Maar Marcel is 
een gemotiveerd man, gesteund door 
zijn gezin.

Zijn bedrijf brengt veel levendigheid op 
Clingendael: niet alleen staan er 
koeien, ezels en paarden in de wei, 
maar ook zijn er schapen en geiten en 

nog meer om van te genieten door en 
voor de wandelaars. Zonder de 
Kleijwegs zou het een stuk saaier wor-
den op Clingendael!

Direct na de brand hebben zeer veel wijk-
genoten en ook van elders een spontane 
gift bijeen weten te brengen. Een beter 
bewijs hoe zijn bedrijf en de Kleijwegs 
persoonlijk worden gewaardeerd, be-
staat er niet. Dat gebaar werd door 
Marcel hogelijk op prijs gesteld! Als een 
soort vrijwillige tegenprestatie heeft 
Marcel voor de boerderij langs de oprij-
laan een nieuwe geitenwei, een konijnen-
heuvel en een kippenren gemaakt. De 
ezels komen ook weer terug in de wei.

Door allerlei rompslomp heeft het lang 
geduurd voordat de gift aan Marcel de-

finitief ter hand kon worden gesteld. 
Dat gebeurde uiteindelijk op 22 sep-
tember 2015 door de penningmeester 
van de Wijkvereniging, Op de bijgaande 
foto is deze overdracht te zien. Leuk 
voor alle gulle gevers, fijn voor een 
dankbare Marcel met vrouw en 
kinderen.

Joost S.H. Gieskes

Hoor de wind waait door de bomen

Buurt helpt boer

Wim Borsboom in de opgeknapte boerderijkeuken

BENOORDENHOUT 2015-6.indd   27 07-12-15   00:31



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201528

International corner
From expat wife to Pilates instructor
In the last issue I had interviewed an 
expat, Susan McKinley.  This time a 
repat, Ineke Latour,  is the subject.  As 
we know, the Benoordenhout has many 
repat's  because of its proximity to the 
government ministries and Royal 
Dutch Shell being headquartered right 
in the neighborhood.   

In most cases, it is the husband who is 
given an overseas assignment and the 
wife and family follow.  In this new 
country, the husband has his job to go 
to and the children their new internati-
onal school.  This often leaves  the wife 
to be the person who has to help the fa-
mily adjust to the new environment 
and community.  If that wife has also 
been working in the home country, 
then it is an additional personal adjust-
ment to find herself without a job.

Many of these expat wives learn to re-
invent themselves and enter into an 
entirely new field or study again.  Ineke 
Latour is just such a person.  

Although both she and her husband 
were born  in The Hague, neither grew 
up here.  Ineke was raised in the 
Utrecht area, living in Driebergen and 
studying at the University of Utrecht.   
After 25 years in IT - Sales and 
Marketing,  Ineke's husband was trans-
ferred in 1999 to Houston, Texas, with 
Royal Dutch Shell.   Their two children 
were two and four years old and thus 
began their international education.  
After four and half years they moved 
back to the Netherlands, taking up re-
sidence in Leidschendam. 

To keep up her American ties and those 
of her husband - his mother was 
American,  Ineke became a member of 
the American Women's Club of The 
Hague.  And suspecting that they would 
be sent abroad again, they enrolled 
their children in the International 
Elementary School of The Hague - at 
that time located near the World 
Forum.  That suspicion became a rea-
lity and in 2006 they were sent to 
Malaysia for three years.  

Once the family had settled in Kuala 
Lumpur,  Ineke decided to pursue a 
sport/profession where she was active 
in her youth: gymnastics.  She trained 
in Malaysia and in 2008 became a per-
sonal trainer  - certified by ACE: the 
American Council for Exercise.  
Through the International American 
School that her children attended, she 
began giving lessons in responsible 
exercising and fitness. This led quite 
quickly to learning pilates. 

Since I didn't know much about this 
field of sport, I asked Ineke the logical 
question: ‘What is the difference 
between pilates, yoga and physical the-
rapy?’ Her answer in short: ‘Pilates is 
'maintenance for your body';  yoga 
combines exercise with meditation and 
through its several poses, connects the 
mind and body; and,  physical therapy  
works with just one portion of the 
body.’  Lesson learned!

Besides just helping men and women 
who want to keep fit and healthy, Ineke 
has also developed the so called Pink 
Pilates Program,  ‘dedicated to help 
women diagnosed with cancer to re-
gain their physical confidence and to 
re-connect with their body.’ She has of-
fered this in collaboration with 
Bronovo Hospital.  And she has also ad-
vised varsity high school teams to have 
more awareness of their bodies, hence 
often having  less injuries.

Ineke Latour is a woman who re-inven-
ted herself to new fulfilment!
Ineke Latour - Pilates instructor
06-43092027
Facebook: Perfect Core Pilates

No matter where you choose to exer-
cise or keep fit, I close with the words 
of Ineke Latour: ’Stay active and keep 
moving forward! ‘  and those of Magda 
Oord: ‘Feel fit is in my heart’.

Georgia Regnault

Ineke with equipment

P I L AT E S
This form of exercise was founded 
by Joseph Pilates in the 1920's. 
Growing up in Germany, as a sickly 
child, who suffered from asthma, 
rickets and rheumatic fever, Pilates 
dedicated his life to improving his 
physical strength.  Doing both gym-
nastics and bodybuilding along with 
some martial arts, he felt strongly 
that the life style in those days of 
poor posture and inefficient bre-
athing lay at the roots of poor health. 

In 1925 he immigrated to America. 
On the boat he met his future wife, 
Clara,  and together they founded a 
studio in New York City, where they 
taught students well into the 1960's.  
Some of their most famous devotees 
were George Balanchine and Martha 
Graham, who praised their 'exercise 
regimen built on flexibility, strength 
and stamina’.

Now pilates has become a generic 
term for various forms of exercise 
with three main features - the au-
thentic, the classical and the contem-
porary.   Ineke Latour devotes her-
self mainly with the contemporary 
or stott pilates.  Based on five basic 
principles: breathing, pelvic place-
ment, rib cage placement, scapular 
movement and stabilization and 
head and cervical placement, this 
form was developed by the Canadian, 
Maria Stott, who as a ballerina tried 
pilates when she sustained an injury.
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Fitness in the Benoordenhout
Usually one makes New Year's resoluti-
ons to exercise more or practice heal-
thy habits in January of the new year. 
This time the Expat Committee is pre-
senting to the reader a teacher, a  form 
of fitness and an exercise place in the 
Benoordenhout before the holidays, so 
you can consider them for the future.

Feel Fit 25 years
There are several fitness centers in the 
Benoordenhout area, but one stands 
out for its long service to our neigh-
bourhood community. Celebrating 25 
years in October of this year, it was 
quite an occasion with alderman Rabin 
Baldewsingh from the municipality 
present to congratulate the founder, 
Magda Oord. Magda reminisced how 
she started in her living room in 1988 
and now has over 250 active partici-
pants. Feel Fit is located now on the 
premises of the WW sports complex.  

Feel Fit
van Hogenhoucklaan 35
Magda Oord:  06-53685547 
www.feelfitdenhaag.nl

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Na het vertrek per 1 september van 
Rinia de Bruin als voorzitter van de 
ContactClub, treed ik – tot de ledenver-
gadering van juni 2016 – als waarne-
mend voorzitter van onze bloeiende 
club op. Als u suggesties hebt voor le-
zingen, cursussen, excursies of andere 
activiteiten van de ContactClub, dan 
ontvang ik die heel graag (jh.vankre-
veld@ziggo.nl, of tel. 06 47 78 71 09). 

Heb u zelf interesse in een mogelijk lid-
maatschap onze bestuurscommissie, 
met een bijzondere verantwoordelijk-
heid voor het organiseren van lezingen 
en cursussen? Belt of mailt u mij dan ge-
rust voor verdere informatie. U kunt ons 
uiteraard ook wijzen op anderen dan u 
zelf, die mogelijk geïnteresseerd zijn.   

Rinia de Bruin blijft gelukkig het leden- en 
adressenbestand bijhouden. U kunt wijzi-
gingen aan haar doorgeven (rinia.db@
zonnet.nl, of na 18.00 uur tel. 3 28 24 77). 

Activiteitenprogramma 
van de CCB
In januari wordt het derde deel van de 
boeiende cursus “Kunst in de Islam” 
gegeven. Zie voor de precieze datum 
onderstaande website. Op 16 decem-
ber vindt een excursie plaats naar de 
tentoonstelling “De heksen van 
Breughel” in het Catharijnenconvent 
in Utrecht. Gezien de zeer geslaagde 
kerstlunch van vorig jaar hebben we 
op 19 december weer een kerstlunch, 
in Chateau Bleu. Op 20 december gaan 
we naar de nieuwe voorstelling 
“ALLEEN OP ZONDAG” van Paul van 
Vliet, in de Schouwburg. Details en 
ook informatie over andere activitei-
ten, zoals lezingen, koffieochtenden 
en gemeenschappelijke maaltijden, 
kunt u vinden in onze tweemaande-
lijkse Nieuwsbrief en op de website 
van de Wijkvereniging (www.wvbn.nl 
) onder “ledenpagina’s, nieuwsbrief 
Contact-club 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 donateur kunt u deelnemen aan 
alle activiteiten. Echter, als een activi-
teit is volgeboekt, hebben leden voor-
rang boven donateurs; verder hebben 
donateurs geen stemrecht in de leden-
vergadering van de CCB.  Voor lidmaat-
schap of donateurschap van de CCB 
betaalt u per jaar 9,50 euro voor een 
individueel persoon en 16,00 euro 
voor een echtpaar.  Aanmelden kan via 
de website van de Wijkvereniging 
(www.wvbn.nl)  onder “Contact”.  Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
ondergetekende.

 Jan van Kreveld                                                                                                      
 06  47 78 71 09 

Staff of Feel Fit
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begeleiding al vanaf 2 middagen
per week

Professionele en resultaatgerichte huiswerkbegeleiding 
voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs

Bijles in alle vakken

Examentraining

Structuur

Planmatige hulp bij het leren

Kleine groepjes

Open contact met ouders

iedere leerling een vaste, betrokken begeleider

Rustige leeromgeving

Nassau Huiswerkbegeleiding
Wassenaarseweg 24  -  2596 CH Den Haag 

06 42858040  Mariëtte Brugman-Tazelaar 

info@nassau-huiswerkbegeleiding.nl
www.nassau-huiswerkbegeleiding.nl

Fabulous
Food & Body, Wassenaar

‘Reset & get back in shape’
In recordtijd verantwoord slank en �t 

Wil jij ook lekker eten en afval-
len? Bel dan 06-14.79.36.14 

voor een gratis afspraak. 
Succes gegarandeerd.

info@stichtingkamermuziekdenhaag.nl
www.stichtingkamermuziekdenhaag.nl

CONCERT

info@stichtingkamermuziekdenhaag.nl
www.stichtingkamermuziekdenhaag.nl

CONCERT

info@stichtingkamermuziekdenhaag.nl
www.stichtingkamermuziekdenhaag.nl

CONCERT

info@stichtingkamermuziekdenhaag.nl
www.stichtingkamermuziekdenhaag.nl

CONCERT

KAMERMUZIEK in DILIGENTIA 
met toonaangevende ensembles

MOZART PIANOKWARTET (Duitsland) 
met Rick Stotijn, contrabas 26 januari 20:15 uur
SCHUMANN KWARTET (Duitsland)     
 1 maart 20:15 uur 
VAN BAERLE TRIO (Nederland)       
 5 april 20:15 uur

PRIJS                                              € 40,- / € 20,- / € 5,- 
KAARTVERKOOP DILIGENTIA
dinsdag t/m vrijdag 13:00 – 16:00 uur
op de dag van het concert 19:30 – 20:15 uur
per telefoon 070 361 05 40 13:00 – 16:00 uur
via de website www.diligentia-pepijn.nl

THEATER DILIGENTIA: 
Lange Voorhout 5, 2514 EA Den Haag

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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Kunst en muziek gaan prachtig samen. 
Door muziek kun je je laten inspireren 
tot het tekenen van ontwerpen of het 
schrijven van een boek. 

Het Mesdagjaar sluit met een aantal 
spetterende tentoonstellingen af. 
Wijkgenoot Peter George d’Angelino 
Tap showt in Panorama Mesdag De 
Mesdag Collectie en het Louis Couperus 
Museum zijn creaties. De titel van de 
tentoonstelling is ‘Chansons grises’. 
Inspiratie haalt de kunstenaar uit de 
schilderijen van H.W. Mesdag en 
Vincent van Gogh. Het uitgangspunt 
blijft de naaldkunst en de unieke bena-
dering van het patroon. Het is onge-
looflijk wat u ziet: japonnen gemaakt 
van stof, vervilte stroken, borduur-
werk, opgespelde parelmoeren knoop-
jes of schelpen en lange veren als kra-
gen.  Naast deze japonnen en mantels 
in Panorama Mesdag hangen grote 
wandkleden in de gang. De inspiratie 
hiervoor vond Tap in de liederencyclus 
van Reynaldo Hahn, op tekst gezet 
door Paul Verlaine. In de wandkleden, 
zeven in getal, zijn veel hedendaagse 
verwijzingen te zien. 

In De Mesdag Collectie zijn twee tafels 
aangekleed met een japon; één in de 
stijl van Mesdag en de ander in die van 
Van Gogh. Op het japonnenkleed staan 
serviezen die Tap overtrok met bor-
duurwerk en met kunsthars werden 
geglaceerd. Het Louis Couperus 
Museum heeft het derde deel van de 
‘Chansons grises’ in huis. Hier staan 
grote stoelen opgesteld. Op iedere stoel 
is een poëtische tekst van Louis 
Couperus óf van Paul Verlaine gebor-
duurd. Gaat u lekker zitten, doe de kop-
telefoon op en hoor deze gedichten in 
uw oren. Ook hier staan creaties van 
Tap; immens grote boeken van stof. 

Alles bij elkaar geven deze drie musea 
een bijzondere impuls aan het 
Mesdagjaar. Nog te zien en te beluiste-
ren tot en met 20 maart 2016. Alle in-
formatie over openingstijden is te vin-
den op mesdagjaar.nl. 

De Muziekacademie biedt veel meer 
dan u denkt! Onlangs had ik een ge-
sprek met Maria Lewanski, de direc-
teur van de Muziekacademie. Wist u 
dat er regelmatig professionele concer-
ten, door topensembles zoals 
Symphonie Atlantique, worden gege-
ven in de grote zaal van het 
Berlagegebouw? Ook worden master-
classes georganiseerd met topnamen 
als countertenor Michael Chance – en 
deze zijn toegankelijk voor publiek. 
Daarnaast geven cursisten regelmatig 
concerten. Voor de meeste concerten is 
de toegang gratis, indien nodig betaalt 
u een lage entreeprijs. 

Maria vertelde over de vele lessen die 
in de Muziekacademie worden gege-
ven. Onlangs is dit aanbod uitgebreid 
met lessen in klavecimbel, orgel, key-
board, luit en jazz-piano. Er zijn nu 47 
docenten, allen gediplomeerd en met 
lesbevoegdheid. Velen onder deze  do-
centen spelen in bijvoorbeeld het 
Hollands Symfonie Orkest of het The 
Hague Jazz project. 
Voor iedereen is er wat wils in de 
Muziekacademie. Het is fijn om samen 
met elkaar te kunnen musiceren, een 
ensemble te vormen en daarna op te 
treden. Dit hele proces van lessen in 

het beter kunnen spelen en het coa-
chen om podiumervaring te krijgen, is 
hier voorhanden. Voor de jonge (11 tot 
14 jaar) jazzfanaten is er de 
Bikkelband. Zelfs aan de hele kleintjes 
wordt gedacht; zij spelen in een begin-
nersband, de Firestones. 

Nieuwe inschrijvingen
Op het moment zijn er circa 800 leer-
lingen in de Muziekacademie. Nieuwe 
inschrijvingen zijn van harte welkom. 
De Dansacademie, sinds deze zomer 
ook in het gebouw gevestigd, biedt les-
sen in streetdance, kleuterdans en 
klassiek en modern ballet. Dit maakt 
het aanbod van lessen enorm groot. En 
dat in onze eigen wijk!

Oproep
De Muziekacademie zoekt vrijwilligers 
die baliedienst kunnen doen of als host 
fungeren bij concerten. Wist u daar-
naast dat de ruimtes van de 
Muziekacademie in de ochtenden en 
weekenden te huur zijn? 

Dus; omarm de Muziekacademie in 
onze wijk. Het interview heeft mij in 
ieder geval geïnspireerd: ik ga mij op-
geven voor zangles. 

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst
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foto’s Fiene en Frank van der Leer - www.070fotograaf.nl

Sinds dit najaar zijn er zo’n 20 kerk-
muizen komen wonen in de 
Duinzichtkerk. Op  zondagmiddag 20 
december kunnen  kinderen van 4-12 
jaar deze muizen zoeken tijdens de 
Kerst Inn in de Duizichtkerk, van 
16.00-19.00 uur. Elk kind krijgt een 
muizenspeurboekje, er is ook een 
workshop kerstmuizen maken.  Om 
17.00 uur volgt de uitslag van de wed-
strijd koekhuisjes maken.  Tijdens de 
Kerst Inn zijn er voor jong en oud  

workshops;  vrij schaken, kerststukjes 
schikken, kerstborrelhappen maken. 
Tevens is er een verkoop van 2e hands 
kerstartikelen, boeken en LP’s voor het 
goede doel.  Warme chocolade melk,  
glühwein en een winterse soep staan 
klaar. Om 18.30 uur is er een vesper. 
Wees welkom en kom langs! Op de 
website www.dzkvk.nl kunt u meer 
lezen over deze Kerst Inn.  Duinzichtkerk, 
Van Hogenhoucklaan 89. 

Ben jij tussen de 8 en 14 jaar en houd je 
van zingen, dansen en toneel spelen?

Kom deze kerstvakantie dan naar het 
Diamant Theater en volg een musical 
workshop van twee middagen!

De workshops zijn op
Maandag 21 dec. van 13:00 - 15:30 uur

Dinsdag 22 dec. van 13:00 - 15:30 uur 
- met eindpresentatie

Schrijf je in via info@diamanttheater.
nl. De kosten zijn slechts €7,50 per 
kind (voor twee middagen).

Op dinsdagmiddag 22 december zijn je 
familie en vrienden van harte welkom 
om naar de feestelijke eindpresentatie 
te komen. Hierin kun je aan iedereen 
laten zien wat je tijdens de workshops 
geleerd hebt. De toegang hiervoor is 
gratis!

Feestelijk Decemberprogramma in 
het Zuiderstrandtheater
Zondag 13 december, 14.15 uur
Holland Baroque & Vox Luminus – LUX
De mooiste kerstmuziek uit de zeven-
tiende eeuw van o.a. Buxtehude en 
Praetorius

Woensdag 16 en donderdag 17 de-
cember, 20.00 uur
Oekraïens Staats Opera en Ballet: De 
Notenkraker

Zaterdag 19 december, 20.00 uur
Rotterdams Philharmonisch Orkest – 
kerst met Joshua Bell. Russische 
componisten zorgen voor licht en 
warmte tijdens de donkere 
decembermaand

Vrijdag 25 tot en met 28 december, 
14.00 en 19.30 uur
Residentie Orkest & De Dutch Don’t 
Dance Division – Dancing in a Winter 
Wonderland

Zaterdag 2 januari, 14.00 uur
Ballet van Tatarstan – Doornroosje
Dit magische sprookjesballet betovert 
jong en oud. Live begeleid door orkest.

En nog veel meer!

Meer informatie en kaartverkoop op: 
www.zuiderstrandtheater.nl/kerst
Zuiderstrandtheater, Kranenburgweg 
211, 2583 ER Den Haag (bus 22)

Muizen zoeken in de Duinzichtkerk

Musical workshops voor kinderen! 

Vier kerst aan zee

Haarlem Voices 
zingt Lessons and 
Carols in de 
Paschaliskerk 
Op zaterdag 19 december om 19.30 
uur kunt u weer genieten van de 
‘Ceremony of Nine Lessons and 
Carols’ in de Paschaliskerk aan de 
Wassenaarseweg. 

Deze uitvoering, gezongen door de 
‘Haarlem Voices’, is inmiddels een 
goede traditie geworden. Dit koor is 
van grote klasse en zingt onder lei-
ding van Sarah Barrett. Het orgel-
spel wordt verzorgd door Wim 
Voogd. Negen lezingen over advent 
en kerst worden afgewisseld met 
koorzang. Ook is er samenzang van 
enkele bekende Engelse kerstliede-
ren. Na de uitvoering kunt u nog 
even napraten onder het genot van 
een glaasje glühwein. Warm aanbe-
volen en u bent van harte welkom!

Weihnachts Oratorium van Johann 
Sebastian Bach
Op vrijdag 18 december om 20.00 
uur, in de Kloosterkerk aan het 
Lange Voorhout. 

Het Weihnachts Oratorium bestaat 
uit zes aparte cantates, die elk over 
een andere dag uit het kerstverhaal 
vertellen. De Koninklijke 
Zangvereniging Excelsior voert de 
Eerste, Tweede, Derde, Vijfde en 
Zesde cantate uit. Dit onder de be-
zielende leiding van dirigent Johan 
Sonneveld en begeleid door het pro-
fessionele Holland Symfonie Orkest. 
Samen met vier solisten van grote 
klasse; Titia van Heyst (sopraan), 
Dave ten Kate (countertenor), Seil 
Kim (tenor) en Hans Christian Hinz 
(bas). 

Toegangskaarten kunnen besteld 
worden op www.kzvexcelior.nl.

KERST

workshops;  vrij schaken, kerststukjes 
schikken, kerstborrelhappen maken. 
Tevens is er een verkoop van 2e hands 
kerstartikelen, boeken en LP’s voor het 
goede doel.  Warme chocolade melk,  
glühwein en een winterse soep staan 
klaar. Om 18.30 uur is er een vesper. 
Wees welkom en kom langs! Op de 
website www.dzkvk.nl kunt u meer 
lezen over deze Kerst Inn.  Duinzichtkerk, 

Haarlem Voices 
zingt Lessons and 
Carols in de 
Paschaliskerk 
Op zaterdag 19 december om 19.30 
uur kunt u weer genieten van de 
‘Ceremony of Nine Lessons and 
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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

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

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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Sport in de wijk
HCC
De sport met de langste wedstrijdduur. 
Voor deze ‘titel’ komt cricket ongetwij-
feld in aanmerking met partijen die tot 
vier dagen kunnen duren. Langdradig? 
Als het aan Tom de Grooth ligt niet: 
‘Het wedstrijdverloop is elke keer weer 
onvoorspelbaar. Dat maakt het van het 
begin tot het eind spannend!’

Tom (36) is met recht een rasechte 
cricketer te noemen. Hij groeide min 
op min op het veld van KZKC (later: 
HCKZ) op, dankzij zijn vader die actief 
lid was van deze vereniging. Zijn eerste 
speelminuten maakte hij al op vijfja-
rige leeftijd. Noodgedwongen – bij ge-
brek aan jeugdspelers – verkaste Tom 
een aantal jaar later naar de 
Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal 
Vereeniging aan de Van Hogenhouck-
laan. Nu, bijna dertig jaar nadien, is hij 
nog altijd nauw betrokken bij de club. 
Als speler/ captain van ‘het eerste’ en 
als verantwoordelijke voor alle 
cricketjeugdteams.

‘Zijn’ vereniging kent een roemruchte 
geschiedenis, die twee eeuwen terug-
voert. Vanaf 1878 troffen spelers 
(zowel cricket als voetbal) elkaar op 
het Malieveld, totdat de gemeente het 
spelen op die plek verbood. De op 
Clingendael woonachtige baron bood 
een deel van zijn landgoed te huur aan. 
De voorwaarde? De baron wilde onder 
geen beding de voetballers zien. Met 
een vlag in de hand liep de toenmalige 
voorzitter net zo lang van het landhuis 
vandaan, totdat deze voor de baron 
niet meer zichtbaar was. De huidige lo-
catie, de Diepput genoemd en in 1898 
in gebruik genomen, dankt de vereni-
ging aan dit historische feit.

Nog altijd bestaat de vereniging uit een 
voetbal- en een cricketgedeelte. 
Daarnaast valt sinds 1978 squash bin-
nen de clubactiviteiten. Van mei tot en 
met september beoefenen de cricke-
ters van ‘HCC’ hun sport op het veld 
van de vereniging. De rest van het jaar 
maken de voetballers van ‘HVV’, na een 
ombouw, van het gras gebruik. In 
Nederland is cricket een relatief be-

scheiden sport, met zo’n 5000 leden. 
HCC heeft er 250, waarvan 180 jeugd-
spelers. Daarmee huisvest de club 
(maar liefst) twintig procent van alle 
Nederlandse cricketjeugd. ‘De jongere 
spelers hier komen vrijwel allemaal uit 
de wijk. Veel van hen voetballen in de 
winter en cricketten in de zomer.’ Tom 
merkt op dat, mede hierdoor, de ver-
eniging een echte familieclub is. ‘Ook 
vanwege de centraal in de wijk gelegen 
ligging komen leden en hun ouders of 
andere belangstellenden ’s avonds ge-
regeld langs voor een wijntje, al die 
niet terwijl hun kroost zich uitleeft op 
het veld. En of je nu voetbalt, squasht 
of cricket, iedereen maakt deel uit van 
de vereniging.’

Los van dit sociale component is het 
eerste zondagteam van HCC ook op 
sportief gebied succesvol. In het verle-
den behaalde dit team al diverse lands-
kampioenschappen. En na een onge-
lukkige degradatie vorig jaar 
promoveerde het dit afgelopen seizoen 
glansrijk naar de hoogste klasse. Tom 
geeft aan dat het de ambitie van HCC is 
om zoveel mogelijk eigen jeugd in te 
zetten en niet te leunen op buiten-
landse spelers. Zijn eigen aandeel zal 
ook niet onbelangrijk zijn. Tot voor 
kort zat Tom in het Nederlands elftal. 
Bovendien beoefende hij de sport tien 
jaar in ‘cricketlanden’ als Zuid-Afrika 
en Nieuw-Zeeland. Zijn persoonlijke 
hoogtepunt? ‘Tijdens het WK in 2009 
wonnen wij van cricketgrootmacht 
Engeland op Lords – het Wembley van 
het cricket. Als klap op de vuurpijl 
werd ik man of the match.’ Zijn glim-
lach verraadt het plezier waarmee hij 
nog altijd aan deze dag terugdenkt.

En wat is nu de magie van cricket? ‘Bij 
het cricketspel komen elementen van 
diverse andere sporten terug. Het is 
heel tactisch. Wie zet je wanneer in en 
waar positioneer je een speler? Je moet 
atletisch zijn en het is een balsport. 
Bovendien is het, omdat wedstrijden 
doorgaans een dag duren, belangrijk 
om ook mentaal sterk te zijn. De weers-
omstandigheden (heeft het geregend?) 

zijn eveneens van invloed op de moge-
lijkheid om punten te scoren.’ 

Voor buitenstaanders kan het spel in-
gewikkeld ogen. De oplossing? ‘Kom 
kijken en laat het je uitleggen.’ Het is 
nog even geduld hebben, maar de uit-
nodiging voor het komende seizoen 
ligt alvast…

Emilie Maclaine Pont

Tom de Grooth na het behalen van het 

kampioenschap (fotograaf Marjolijn Bijloos)
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Bij Zo Kinderopvang kan dat! Kijk bijvoorbeeld voor 
peuters op www.zokinderopvang.nl/peuteropvang. 

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

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

Ki
nd

er
op

va
ng

 

 

Stijl  & Traditie 
begrafenissen en crematies 

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

 

Dag & Nacht bereikbaar  

070 – 70 70 007 
of 06 - 573 44 442 

 

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

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

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

IN OMNIA PARATA 
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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN

De decembermaand is dé tijd om eens alle boeken te lezen die nog op 
stapels in huis zwerven. In ieder geval is dat bij mij thuis het geval. 
Kunstboeken, literatuur en oude drukken stapelen zich maar op en 
op. Er wordt regelmatig opgeruimd, de boeken gaan naar de kring-
loop of een boekenmarkt in de buurt. Hier volgt een aantal leestips.

‘Maanman’, Kieke Plooij
Een ontroerende roman over een jong 
meisje dat klem komt te zitten door 
een vader, die almaar psychotischer 
wordt. De kunstschilder die steeds 
meer in zijn eigen wereld leeft, zijn 
dochter afstoot, maar ook aanhaalt. Dit 
alles speelt in de vijftiger jaren; de tijd 
waarin alles wat maar even anders 
was, verborgen werd gehouden. 
Beklemmend, maar ook mooi boek.
Brainbooks Uitgeverij de Brouwerij Maassluis, ISBN 

978 90 78905 82 0, € 19,95

‘Het legaat, de 
wisselwer-
king tussen 
civiel en fis-
caal recht’, 
Mr. Dr. 
G.G.B.Boelens
Onlangs pro-
moveerde 
wijkgenoot 
Guus Boelens 
op dit onder-
werp. In zijn 
proefschrift 
geeft hij eerst 

een overzicht van de rechtsfiguren le-
gaat en testamentaire last. Na uitleg 
van de diverse soorten van deze twee 
termen concludeert hij onder meer dat 
artikel 10 van de Successiewet resul-
teert in een overkill aan heffing van 
erfbelasting. Guus stelt voor een  
nieuw artikel in deze wet te maken. 
Daarnaast is het interessant zijn stel-
lingen te lezen, zoals nummer 5. De 
erfbelasting is ten onrechte een van de 
meest gehate belastingen. En wat 
dacht u van deze uitsmijter, nummer 
12: het doorzagen van een vrouw is de 
meeste afgezaagde act van een 
goochelaar. 
Uitgeverij Wolters Kluwer, Ars Notariatus, deel 161, 

2015, ISBN 978 90 1313 386 8, € 42,50

‘Den Haag in beelden’, Geschiedkun-
dige Vereniging Die Haghe
Die Haghe bestaat 125 jaar, de reden 
om dit jubileumboek samen te stellen. 
In het boek worden zestig beelden en 
gedenktekens genoemd. Deze zijn op-
gericht ter herinnering aan voor ons 
bekende en minder bekende personen 
en gebeurtenissen uit de geschiedenis 
van Den Haag. Wervende teksten van 
Michiel van der Mast, Chris Nigten en 
Lex van Tilborg, foto’s  van Jan Klop. 
Benoordenhoutse beelden zijn konin-
gin Emma in het Rosarium en Marie 
gravin van Bylandt in het parkje bij flat 
Arendsdorp.
Uitgeverij De Nieuwe Haagsche 2015, ISBN 978 90 

8068 37 78, € 17,95

‘F. Bordewijk, 
Een Haagse wan-
deling’, José Bus-
chman
‘Den Haag, stad, 
boordevol 
Bordewijk…’ is 
een zin uit het be-
roemde gedicht 
‘Passage’ (153) 
van Gerrit 
Achterberg. 
Zonder twijfel is 

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) na 
Louis Couperus de meest bekende 
Haagse schrijver van ons land. Dat 
Haagse komt goed tot uiting in dit 
boekje met een aantal wandelingen. 
Wandeling 1 voert ook naar het 
Benoordenhout. Bordewijk woonde, 
als jongeman een aantal jaren, in de 
Nassau Zuilensteinstraat 8.
Bekking & Blitz Uitgevers BV, Miniaturen reeks, deel 62, 

2015, ISBN 978 90 6109 48 90, € 9,90

‘Hier woonden wij, hoe een stad zijn 
Joodse verleden herontdekt’, Wim 
Willems en Hanneke Verbeek
U weet het vast nog wel, de vondst een 
aantal jaren geleden, van een bundel 
brieven in een kelder in een huis aan 
de Harstenhoekweg op Scheveningen. 
Dit boek vertelt over deze brieven en 
laat de  geschiedenis van het Joodse fa-
milie leven in het dorp, tussen 1900 en 
1942, zien. Op de achterflap staat het 
commentaar van Adriaan van Dis: 
‘Machtig interessant, onthullend en 
pijnlijk, pijnlijk ontroerend.’ Het boek 
is opgedragen aan Rolf Nihom (1924-
2015), oud-leraar op het Nederlandsch 
Lyceum. 
Uitgeverij Prometheus Amsterdam, 2015, ISBN 978 90 

351 4147 2, € 29,95

Willemien de Vlieger-Moll

Ars Notariatus

161

HET LEGAAT, 

DE WISSELWERKING

TUSSEN CIVIEL 

EN FISCAAL RECHT

Mr. G.G.B. Boelens
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www.wolterskluwer.nl

A
rs 

N
otariatus

9 789013 133868

T I P !
‘Hendrik Willem Mesdag, Zeeschil-

der van de Haagse School’, Pano-
rama Mesdag, DVD

Het leven van Hendrik Willem 
Mesdag verbeeld. Pulchri-

kunstenaar Jos van den Berg speelt 
Mesdag zeer overtuigend. Prachtige 
opnames van de zee, het schilderen, 

zijn leven met Sientje van Houten 
en Pulchri Studio. 

Robin Lutz AV producties Den Haag, 2015, te koop 

bij het Panorama Mesdag, € 10,-
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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.

	  

Boekhandel	  	  
Couvée-‐Benoordenhaeghe	  

Sinds	  augustus	  zijn	  wij	  weer	  het	  adres	  voor	  alle	  
boekenliefhebbers.	  Daarnaast	  hebben	  wij	  ook	  
leuke	  cadeauartikelen	  die	  deze	  maand	  zeker	  van	  
pas	  kunnen	  komen.	  

Wist	  u	  dat	  wij	  ook	  online	  actief	  zijn?	  Like	  ons	  op	  
Facebook	  of	  kijk	  op	  onze	  website	  voor	  nieuws	  en	  
activiteiten	  en	  schrijf	  u	  in	  voor	  onze	  nieuwsbrief.	  

We	  zien	  u	  uiteraard	  ook	  graag	  in	  de	  winkel!	  

Van	  Hoytemastraat	  66	  
070	  412	  9122	  
Info@boekhandel-‐denhaag.nl	  
www.boekhandel-‐denhaag.nl	  

	   	  

	  

 

Kantoorartikelen, Inkcardridges, Diverse 
soorten postpapier, Feestartikelen, Diverse 

merken agenda’s/kalenders, 
Schoolartikelen/speelgoed/Kaloo, 

Uitgebreid assortiment wenskaarten en 
kerstkaarten 

Van Hoytemastraat 85 
070 324 9347 

info@kantoorboekhandel-denhaag.nl 
www.kantoorboekhandel-denhaag.nl 

 

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
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Anjers voor de Duitsers
Een van de eerste winkels die het 
Benoordenhout kende was Bloemen-
magazijn J.W. de Groot & Zn. De in 1927 
door Joop de Groot senior opgerichte 
bloemenwinkel was het bruisend hart 
van de wijk waar de bewoners in voor- 
en tegenspoed een bloemetje kwamen 
kopen.

Toen de Tweede Wereldoorlog begon, 
veranderde in eerste instantie weinig 
aan het alledaags leven in de wijk. Door 
de invoering van het Sperrgebiet in 
1942 was geen sprake meer van het 
normale leven: de inwoners van het 
Benoordenhout moesten evacueren. De 
winkeliers moesten verplicht open blij-

ven zodat de Duitsers (die veelal in de 
toen verlaten huizen trokken) gebruik 
konden maken van hun voorzieningen.
Zo ook moest Bloemenmagazijn J.W. de 
Groot open blijven.De zaken gingen ge-
woon door; veel van hun vaste klandi-
zie kon blijven langskomen mits zij een 
vergunning hadden om het Sperrgebiet 
te betreden. Sommige Duitsers werden 
klant, aangezien ook zij een bloemetje 
op tafel wilden hebben.

In 1944, tijdens de verschrikkelijk hon-
gerwinter, gingen de zaken voor het 
Bloemenmagazijn achteruit;  de 
Nederlandse klanten hielden zich voor-
namelijk met andere zaken bezig. 
Duitsers waren nu hun belangrijkste af-
nemer. Zo ook kwam er een bestelling 
binnen voor anjers die naar Huize 
‘Windekind’ moesten worden gebracht.
Huize’ Windekind’. gelegen aan de 
Nieuwe Parklaan 76, was het gespecia-

liseerde politiebureau van de 
Sicherheitspolizei waarin de opsporing 
en het verhoor van ondergedoken 
Joden en hun helpers waren geconcen-
treerd. Bij de verhoren door de 
‘Sachbearbeiter’ ging het veelal ruw 
toe; niet-meewerkende verdachten 
werden in de folterkamers in de onder-
bouw van ‘Windekind’ ernstig mishan-
deld. De winkeliers van het 
Benoordenhout wisten waarschijnlijk 
niet van deze praktijken.

Toen Joop een telefoontje kreeg dat hij 
anjers moest bezorgen bij Huize 
Windekind was hij erg blij want hij had 
bijna geen klanten tijdens deze hon-
gerwinter. Hij pakte de anjers mooi in 

en gaf ze aan Miep, zijn dochter en ver-
trok met haar op de slee naar Huize 
‘Windekind’. Eenmaal aangekomen 
klopte hij op de deur, en toen een 
Duitser open deed, kwam er een walm 
van heerlijk eten naar buiten. Hij gaf de 
anjers aan de Duitser zei Joop: “Ik hoef 
geen geld, ik wil alleen dat mijn doch-
ter wat kan eten, is dat alstublieft mo-
gelijk? De Duitser nodigde hen naar 
binnen en ze kregen beiden een bord 
vol hachee en groenten, dat ze gulzig 
opaten. Toen ze weer naar buiten gin-
gen, wenste de soldaat hun veel succes 
en betaalde alsnog voor de anjers.

Cray van Zutphen

De Tweede Wereldoorlog in het Benoordenhout

Huize ‘Windekind’, Haags Gemeentearchief

Tankgracht Haagse Bos
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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

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  
070–205 56 34/06-23 26 32 46 
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T H U I S Z O R G

Telefoon  070-345 85 15  
Email       info@optima-cura.nl
Website   www.optima-cura.nl

advies, bemiddeling & begeleiding

oc

Contact
Optima Cura
Van der Houvenstraat 15
2596 PL Den Haag

de complementaire zorg : maria schilte en ine deuling   adviseurs met ambitie

Wij bieden:

•	 Persoonlijke hulp, verzor-
ging en verpleging.

•	 Begeleiding en bevordering 
zelfredzaamheid.

•	 Activerende begeleiding 
in het omgaan met beper-
kingen.

•	 Palliatieve- en terminale 
zorg. 

•	 Vakantiebegeleiding

Niemand zit graag thuis met 
een vreemde opgescheept. 
Optima Cura acht het juist 
daarom van groot belang voor 
‘passende’ hulpverlening te 
zorgen waarmee zoveel mo-
gelijk gelijkwaardige, zonodig 
terughoudende en daardoor 
plezierige omgang mogelijk is.

OPTIMA CURA
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Saskia Steysiger (33) en Tjeerd 
Mouthaan (33)  openden ruim zes jaar 
geleden hun eerste Personal Training 
Studio aan de Javastraat, waar mensen 
1-op-1 met een trainer werken. ‘Veel 
mensen uit het Benoordenhout zijn se-
rieus met hun gezondheid bezig’, zegt 
Saskia. 

Daarom hadden Saskia en Tjeerd de af-
gelopen negen jaar dan ook, naast hun 
PT-studio, een aparte fitnessclub in het 
Benoordenhout, in het Aloysius 
College. Helaas werd bekend dat het AC 
zou gaan sluiten; daarom trok deze fit-
nessclub uit het gebouw. Aanvankelijk 
was het de bedoeling de al jaren leeg-
staande begane grond van Nirwana te 
betrekken. ’Uiteindelijk hebben we he-
lemaal van het plan afgezien een 
nieuwe fitnessclub te openen,’ zegt 
Tjeerd. ‘Fitness is de afgelopen jaren in 
belangrijke mate een prijsvechters-
markt geworden. Als reactie daarop zie 
je fitness clubs nog grootschaliger en 
drukker worden of juist upgraden met 
luxe wellness-faciliteiten. Bij geen van 
die twee uitersten voelen wij ons thuis. 
Dus hebben we uiteindelijk de keuze 
gemaakt voor louter personal training.’

Bewust werd gekozen voor een nieuwe 
studio in het Benoordenhout. “Het 
Benoordenhout kwam al bij ons, nu 
komen wij ook naar ’t Benoordenhout’, 
zegt Saskia. Saskia vervult zelf een be-
langrijke taak bij de eerste kennisma-
king, het intakegesprek. ‘Wat wil ie-
mand? Wat voor verwachtingen heeft 
een nieuwe klant? Wil iemand zich al-
geheel fitter gaan voelen? Gaat het om 
afvallen, gaat het om conditie opbou-
wen? Heeft iemand bepaalde medische 
klachten? Moet er worden gerevali-
deerd? We kijken welke trainer uit ons 
team het best bij die persoon past. 
Daar zit een belangrijk deel van onze 
kracht’.

Tijdens de twee open dagen afgelopen 
september kreeg Get Fit Stay Fit be-
hoorlijk wat aanloop aan de 

Breitnerlaan 8. ‘Er kwamen meteen al 
veel buurtbewoners die zich wilden 
oriënteren op personal training en 
zelfs al aardig wat mensen die terstond 
een intake boekten,’ weet Tjeerd.

De belangstelling voor personal trai-
ning is enorm toegenomen,’ voegt 
Saskia toe. ‘Het is prettig om alleen op 
afspraak te kunnen fitnessen, op een 
tijdstip dat de klant goed ligt’.

Een personal trainer zorgt ervoor dat 
het fijn is om effectief aan je lichaam te 
werken, de vooruitgang te zien. En die 
trainer houdt je natuurlijk ook bij de 
les.’

Meer informatie: www.getfitstayfit.nl

Coos Versteeg

Gastcolumn
‘Het Benoordenhout kwam al bij ons,
nu komen wij naar ‘t Benoordenhout’

Tjeerd en Saskia voor hun studio

Exact vijf jaar geleden besloot 
wijkbewoner Coos Versteeg, 
hoofdredacteur van weekkrant 
Den Haag Centraal, zijn overge-
wicht aan te pakken. Als recen-
sent van restaurants (De Gouden 
Pollepel in de Haagsche Courant 
en nadien De Eetrubriek in Den 
Haag Centraal) had hij in ruim 
twintig jaar tijd liefst 40 kilo culi-
naire ballast verzameld. 

Drie maanden achtereen deed hij 
wekelijks verslag in Den Haag 
Centraal van de strijd tegen de ki-
lo’s bij Get Fit Stay Fit. Na twaalf 
weken was Coos Versteeg vijftien 
kilo vet kwijt en had hij drie kilo 
spiermassa bij getraind. Het vet-
percentage in zijn lichaam was ge-
daald van 35% naar 29%!
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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

Mijn naam is Sandra en ik maak graag schoon. 
Om die reden ben ik op zoek naar nieuwe adressen, 

als hulp in de huishouding. Ik ben een ervaren hulp met 
goede referenties. Als u geïnteresseerd bent, 

kunt u mij bereiken via 06 19152950

Jouw essentiële levensbron 
in maar 2 sessies

Geeft toegang tot levensvreugde - juiste baan- fijne relaties
 marjonlandheer@hetlevenscollege.nl 

20 jaar ervaring als coach

Victoria Collette 
zorgt voor uw buffet! 

Student, 19 jaar, kookt heel graag bij u thuis 
Keuze uit 6 menu’s, maximaal 6 personen, 10 euro p.p. 

06 13801074

Woonatelier Horus 
Breitnerlaan 107 

25% Korting op onze vouwgordijnen.
bel, mail of kom langs voor een vrijblijvende offerte.

WWW.HORUS-ATELIER.NL
06 45424170

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

Feel Fit…  Feel Fine!
“actief bewegen in een ontspannen sfeer”

Pilates - BBB - Bodyshape - Yoga/Stretching
Ook lessen geschikt voor ouderen.

Gratis proefles,tienrittenkaarten, geen inschrijfkosten.
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. 06 16556230,  Email wieklop@casema.nl

Hulp bij studiekeuze!
Met een persoonlijk studiekeuze-advies kom je verder.

Vrijblijvend oriënterend gesprek.
www.studieloopbaankeuze.nl

drs. Franka Hempenius, tel. 070 3222917
Email hempcon@dds.nl 

Mijn hulp Moniek is nog een aantal uur in de week 
beschikbaar. Ze werkt hard en is betrouwbaar. U kunt haar 

bellen op 06 16 11 82 61. Referentie is mogelijk.  

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

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, Email atris_nl@yahoo.com 
of 070-260 00 40.
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Woonatelier Horus 
voor al uw raamdecoratie

gevestigd aan de Breitnerlaan 107.
(voorheen Weissenbruchstraat 36)

geopend donderdag t/m zaterdag 12-00 tot 17-00
en op afspraak 06 45424170

WWW.HORUS-ATELIER.NL

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP NEDERL AND

Mobarak Moskee, Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag

T: 070-3245902, F: 070-3242881

E: info@islamnu.nl | www.islamnu.nl

L IEFDE  VOOR IEDEREEN

HA AT  VOOR N IEMAND

6 0  J A A R
M O B A R A K  M O S K E E 

D E N  H A A G

Diamanten jubileum
van de eerste moskee van Nederland

       

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

U I T NOD I G I N G

Diamanten Jubileumviering 
woensdag  december 

Locatie: Mobarak Moskee
Oostduinlaan , Den Haag

Programma

: Inloop en bezichtiging tentoonstelling
:  Opening door de heer H.N.L. Verhagen, 
 voorzitter Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
:  Prof. Dr. h.c. J.P. Pronk, hoofd International 
 Institute of Social Studies, Den Haag, 
 voormalig minister voor Ontwikkelingssamen-
 werking en minister van 
:  Introductie�lm van de Ahmadiyya 
 Moslim Gemeenschap 
:  Re�ectie door gasten
:  Diner  
: Sluiting

Gelieve uw komst per e-mail aan te melden bij:
azharnaeem.1@kpnmail.nl

Afbeeldingen

Voorzijde: Hare Majesteit Koningin Beatrix en Hibatunnoer Verhagen, 

voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, bij haar bezoek 

aan de moskee in 2006. Achterzijde: Prins Fahd al-Faisal, 

burgemeester van Ar Ryadh (Saudi Arabië) met missionaris Q.U. Hafiz 

in de Mobarak Moskee in 1958; professor Brugman in de jaren 1970; 

De eerste spade in de grond door Sir Mohammed Zafrullah Khan, 

rechter bij het Internationaal Gerechtshof te Den Haag, 1955.

6 0  J A A R

R E S P E C T 
D I A L O O G

B E G R I P
R E D E

G E B E D
N A B U U R S C H A P

V R E D E
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Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Voor 4-6 personen

VOOR HET DEEG
150 gr volkoren speltbloem
60 gr koude boter, in kleine 
blokjes 
50 gr fijn verkruimelde feta
1 los geklopt ei

VULLING
600 gr spruitjes, ca. 500 gr schoon
200 gr gekookte kastanjes (va-
cuüm verpakt van Ponthier)

GEZOUTEN KARAMEL
60 ml balsamicoazijn
40 ml olijfolie 
2 el lichte honing 
1 tl mosterd
½ tl zeezout 
½ tl zuiveringszout (baking soda)

Voor het deeg. Bloem in een kom, voeg 
de boter toe en kneed tot een crumble. 
Voeg de feta, het ei en peper toe en 
kneed alles door tot een deeg. 

Breng een pan met water aan de kook. 
Maak de spruitjes schoon. Blancheer 
de schone spruitjes in het kokende 
water voor 2 minuten en giet af. Spoel 
na met koud water.

Voor de karamel. Neem een aardewer-
ken of glazen ronde schaal van Ø 22 à23 
cm. Zet de schaal op een plaatje op het 
vuur en giet de balsamicoazijn, olijfolie, 
honing, zout en zuiveringszout erin. 
Kook op het vuur voor ca. 10 minuten 
tot een stroperige karamel ontstaat. 
Roer regelmatig, het schuim trekt weer 
weg. Neem van het vuur (pas op je han-
den: karamel wordt erg heet).

Plaats de spruitjes met de ronde kant 
op de karamel. Vul de ruimtes ertussen 
met stukjes kastanje.

Verwarm de oven voor op 180°C. Rol 
het deeg uit op een met bloem besto-
ven werkvlak tot een lap op maat van 
de vorm. Leg het deeg op de spruitjes. 

Druk het deeg met je vingers of een 
spatel, langs de wand van de vorm. 
Maak gaatjes in het midden, zodat de 
stoom kan ontsnappen.

Zet de vorm in de hete oven. Na 30 mi-
nuten zet je de oven uit en laat je het 
10 minuten staan.

Haal de vorm uit de oven en wacht een 
tijdje voordat je de vorm omkeert op 
een schaal. 

Rasp er nog wat sinaasappelschil over-
heen. Serveer lauwwarm. 

© Cometa Culinair, de vliegende 
keuken 

Dit keer, zo met het einde van het jaar 
in het zicht, is het tijd om de jonge pap-
pa’s en mamma’s eens een compliment 
te geven. Het is nogal wat; werken, kin-
deren grootbrengen, een sociaal leven 
proberen te hebben en natuurlijk de 
gezelligheid met elkaar. 

Onlangs zag ik een vader, met op een 
knie een peuter, de laptop op het tafel-
tje, aan het werk. Moeders die met de 
bakfiets proberen te manoeuvreren 
door het drukke verkeer. Opa en oma 
worden ingezet, met alle plezier wan-

neer ik zo de gezichten zie. ’s Zomers 
krioelt het in de parken van ouders 
met kinderen, de straatfeesten verste-
vigen het ‘wij-gevoel’. Onze wijk is een 
bijzondere, met een mooie mix tussen 
oud en jong.

Het ga u goed.

Culinair
Tarte Tatin van spruitjes

Rustica
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Behandeling van een speelfiguur

Wat is de beste aanpak om met deze 
kaartverdeling vier slagen te maken ?
(Entrees genoeg in beide handen)
  

Aanpak
Zonder informatie over puntenverde-
ling is een redelijke speelwijze om 
eerst de Aas en vervolgens de “2” naar 
de Vrouw te spelen.

Bij een 3-3 verdeling is de kans 50% 
groot dat de Heer bij de linkertegenstan-
der zit en zelfs met HBx bij hem zal het 
goed gaan. Tevens wordt de kans meege-
nomen dat een tegenstander Bx heeft.

Overigens, mocht er informatie zijn dat 
de Heer bij de rechtertegenstander zit, 
dan is het voorspelen van de Vrouw 
een goed alternatief.

Deze speelwijze is zelfs superieur als 
dummy VT984 heeft ipv VT954.  

Noot
Bij een 6-0 of 5-1 verdeling zal het niet 
lukken (tip: koop op deze dag geen 
staatslot).

Ook bij een 4-2 verdeling gaat het mis 
als een tegenstander HBxx of Bxxx 
heeft.

Spellen
Schaakprobleem 140                                                        Schaakclub Benoordenhout

 
 

Schaakprobleem 140 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6p+-+-+-+& 
5+p+-+-+-% 
4-zP-+-zpk+$ 
3zP-+-+-+-# 
2-+-+-mKP+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Wit is aan zet. De witspeler, een ervaren grootmeester, gaf in deze stelling op. Was dit terecht? 

 

Oplossing probleem 139: Vanwege de matdreiging op c8 moet zwart krachtdadig optreden. 1… 

Th1+! 2.Lxh1 (ook na 2.Ke2 f1D+ 3.Lxf1 Th2+! loopt wit mat) Lh3+ 3.Lg2 (3.Ke2 f1+D mat) Lxg2+ 

4.Kxg2 f1D mat.  (Nestorovic – Atalik, Veliko Gradiste 2015) 

Wit is aan zet. De witspeler, een ervaren grootmeester, gaf in deze 
stelling op. Was dit terecht?

Oplossing probleem 139: Vanwege de matdreiging op c8 moet zwart 
krachtdadig optreden. 1… Th1+! 2.Lxh1 (ook na 2.Ke2 f1D+ 3.Lxf1 
Th2+! loopt wit mat) Lh3+ 3.Lg2 (3.Ke2 f1+D mat) Lxg2+ 4.Kxg2 f1D 
mat. (Nestorovic – Atalik, Veliko Gradiste 2015)

Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers worden 
uitgenodigd om, onder genot van een drankje, kennis te maken met 
de gezellige sfeer op de schaakclub. Inlichtingen over de club 
070-3280201 - info@scbenoordenhout.nl - www.scbenoordenhout.nl

Bridge Quiz

dummy
VT954

▀
A2

leider

onderweg naar 2016...
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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

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries
ro@wvbn.nl

Adviseur Ruimtelijke Ordening 
Corine Buter-de Haas

Adviseur Leefomgeving 
Willem Hoekstra

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer 
info@wvbn.nl
kosten lidmaatschap € 12,50 per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Wijkcentrum 
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 – 324 05 72
Beheerder 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

Evita-Lokaal
070 - 314 16 06
info@eviatlokaal.nl

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

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

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

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD)  070 - 364 66 61

__________________________________________

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

Politie 
Bureau Overbosch 
0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 

Wijkagent: de heer Peter Hoogeveen 
peter.hoogeveen@politie.nl 

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)

Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 
geen ander. Wij hebben een lange ervaring en een breed netwerk. Wij kennen onze klanten 
en weten wat ze willen. En waarom. Daarom zijn wij de beste onderhandelaars, de meest 
gedegen adviseurs en de meest empathische coaches. Omdat dat is wat ons drijft: uw 
beslissing er een te laten worden waar u nooit spijt van hebt.

070 350 70 50  |  WWW.ESTATA.NLUnique people, unique homes

Margot Koesen Ineke van Mechelen SALES  |  RENTALS  |  PROPERTY MANAGEMENTMarceline Strumphler
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Midzomernachtdroom

het Nationale Toneel
Vr 25 t/m wo 30 december
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