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WIJKBLAD
BENOORDENHOUT

Beste wijkgenoten,

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
• 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. 2 - 7 maart 2016
Wijkblad nr. 3 - 2 mei 2016

Verspreiding nr. 2 - medio april 2016

Bezorging 
Reclameverspreidingen Haaglanden BV

Niet ontvangen?
orders@reclamehaaglanden.nl

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

Benoordenhoutjes 
€ 50,- voor maximaal 30 woorden.

Abonnement 
6 nummers per kalenderjaar € 30,- 
IBAN: NL34 INGB 0003804427  
Voor abonnement mail naar kroemer@kpnmail.nl

JAARGANG 40 - NR 1

Omslagfoto Frank van der Leer

In het nieuwe jaar wil het bestuur van de wijkvereniging, mede namens de redactie van het Wijkblad, u allen 
voorspoed en goede gezondheid toewensen. Ook 2016 wordt stellig weer een interessant jaar en hopelijk in-
ternationaal minder dramatisch als afgelopen jaar. In de wijk staat ons op velerlei terrein – o.a. ruimtelijke or-
dening, evenementen, cultuur en sport - genoeg te wachten. Het Wijkblad Benoordenhout zal u hiervan, onder 
leiding van hoofdredacteur Willemien de Vlieger, op de hoogte houden.   

In onze wijk verwelkomen wij de ruim 1.000 medewerkers die in december het nieuwe gebouw van het 
Internationaal Strafhof zijn ingetrokken. Evenzeer heten wij nu al welkom de 800 scholieren van het Vrijzinnig 
Christelijk Lyceum (VCL), onder wie tal van Benoordenhoutse kinderen. In verband met  nieuwbouw van hun 
school volgen zij na komende zomer voor twee jaar hun lessen in het gebouw van het Aloysius College. 

We also wish all expats a happy new year and wholeheartedly welcome in our neighbourhood the staff members 
of the ICC who moved last December in their new building.

Laten wij, ieder op zijn/haar wijze, ook dit jaar ons steentje bijdragen aan de leefbaarheid en beleving van onze 
fraaie wijk. 

Pieter de Savornin Lohman                                                                                             
Voorzitter Wijkvereniging Benoordenhout
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KOM OOK TENNISSEN BIJ OTC!

Oranje Tennis Club, de familieclub van het Benoordenhout, heeft 9 gravel+ premium banen en vier van deze banen 
hebben ook verlichting. Er kan dus tot ver in de avond en ook in de wintermaanden getennist worden. OTC staat 
bekend om zijn gezelligheid en actieve verenigingsleven; zowel voor de recreant als voor de competitiespeler, voor 
jong en oud, worden er talrijke toernooien en evenementen georganiseerd.

ORANJE TENNIS CLUB  |  Van Zaeckstraat 100  |  2596 TV Den Haag  |  070 - 324 23 85
info@oranje-tc.nl  |  www.oranje-tc.nl  |         Oranje Tennis Club  |         @oranjetc

MAAK KENNIS MET TENNIS!
Neem in maart 4 proeflessen voor € 30,-. Dit aanbod geldt voor volwassenen 
en kinderen vanaf 5 jaar. U kunt een racket lenen en krijgt les in een groepje van 4 personen. 
Nieuwsgierig of dit wat voor u is? Mail dan naar info@oranje-tc.nl.

ACTIE!4 proeflessenvoor € 30,-

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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Het Benoordenhout telt ongeveer 
13.300 inwoners. Er wonen relatief 
veel gezinnen, een kwart is boven de 
65 jaar (twee keer meer dan gemid-
deld in Den Haag) en een derde is 
expat. Het is een welvarende wijk, het 
opleidingsniveau behoort tot de hoog-
ste in onze stad en de werkloosheid 
(1%) tot de laagste. De wijk wordt ge-
kenmerkt door grote groengebieden en 
waardevolle architectuur met veel 
laagbouw. Bijna de hele wijk geldt als 
beschermd stadsgezicht.  

Wie deze inleiding op het gemeente-
lijke wijkprogramma 2016-2019 voor 
het Benoordenhout leest, beseft te 
meer hoe bevoorrecht wij zijn in dit 
deel van Den Haag te wonen. Het aan 
zijn tweede termijn begonnen bestuur 
blijft zich dan ook inzetten voor de be-
hartiging van onze belangen op het ge-
bied van leefbaarheid en daarnaast 
voor bevordering van de onderlinge 
verbondenheid. Speciale aandacht 
blijft er voor ouderen en expats, nieuw 
is de grotere rol op het gebied van 
zorg. 

Ruimtelijke dynamiek
Door transformatie van leegstaande 
kantoorgebouwen is sprake van meer 
dynamiek dan in andere jaren. 
Woonbestemmingen zijn wel zo lo-
gisch omdat Den Haag groeit en er in 
onze wijk behoefte bestaat aan meer 
aanbod en een grotere diversiteit aan 
appartementen. Transformatie naar 
wonen geeft ook impulsen aan door-
stroming op de huizenmarkt en aan de 
winkelcentra.

-Oostduinplein 74 - voorheen ABB 
Lummus – wordt verbouwd naar ca. 

220 appartementen die (zoals beoogd) 
in het voorjaar van 2017 gereed zijn.   

- Eind afgelopen jaar werd het al lang 
leegstaande Willem Witsenplein 6 
(laatstelijk gebruikt door de 
Octrooiraad) verkocht. De nieuwe eige-
naar zou er, in lijn met de Nota van 
Uitgangspunten, appartementen willen 
vestigen. We wachten de plannen af.  

- Inmiddels is voor de Prinses 
Julianakazerne het verkoopproces be-
gonnen. Volgens de in november 2015 
vastgestelde Nota van Uitgangspunten 
heeft ook de kazerne een bestemming 
wonen evt. in combinatie met zorg. Het 
verkoopproces duurt tot na de zomer. 
 
- Afgelopen jaar is tussen de nieuwe ei-
genaar van het Willem Royaards win-
kelcentrum en belanghebbenden (de 
Wijkvereniging, directe buren en nabu-
rige VvE’s alsmede de gemeente) in-
tensief gesproken over de plannen 
voor renovatie van het gedateerde win-
kelcentrum. Dit heeft tot duidelijke 
verbeteringen geleid (zie elders in dit 
nummer).
 
Hopelijk vinden we dit jaar met de ge-
meente oplossingen voor  enkele ge-
vaarlijke verkeerssituaties. Na het in 
2014 nogal fors uitgevallen groot on-
derhoud blijven we alert op de ontwik-
kelingen inzake het groen.  

Verbondenheid en betrokkenheid
Bij de bevordering van de sociale ver-
bondenheid gaan we in 2016 vanzelf-
sprekend door met het organiseren van 
de vaste, zeer goed bezochte evenemen-
ten: Koningsdag, Open Atelierroute, 
Zeepkistenrace en Sinterklaasintocht.

Het bestuur wil voorts het 40-jarig be-
staan van onze Wijkvereniging in 2017 
met enige festiviteiten omlijsten. Enkele 
vrijwilligers zijn al bezig met de voorbe-
reidingen van deze lustrumviering. 

Zorg
De wijkvereniging kan zelf geen directe 
rol vervullen maar wel ondersteuning 
bieden. Onder leiding van Evita Lokaal 
organiseert een groot aantal in het 
Benoordenhout werkzame zorginstel-
lingen zeer goed bezochte informatie-
bijeenkomsten over ontwikkelingen in 
de zorg. Derhalve ondersteunen wij 
deze bijeenkomsten en dragen er fi-
nancieel aan bij.   

Communicatie
Het Wijkblad blijft cruciaal in onze 
communicatie naar onze 1.800 leden 
alsook de niet-leden. Daarnaast ont-
wikkelen de website en de sociale 
media zich steeds duidelijker als com-
municatiemiddelen. Hiermee stimule-
ren we onderlinge contacten en kun-
nen we meer bewoners bereiken. 

Ten slotte hopen we ook in 2016 te 
kunnen rekenen op de steun van al die 
bewoners die zich in commissies, 
werkgroepen, het Wijkblad, de website 
of als individuele vrijwilliger inzetten. 
Die steun is essentieel voor onze in-
spanningen voor behoud van het vele 
dat goed en waardevol is in onze mooie 
wijk, nu en in de toekomst. 

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter

Van de Wijkvereniging
Ook 2016 wordt een boeiend jaar
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Ook bij Paluco...

* Take away

* 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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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

exclusieve damesmode
van Hoytemastraat 99, 2596 EP Den Haag

Tel. 070 324 22 24  www.mar-y-mar.nl

marymar_adv_90x80_.indd   1 13-01-16   12:31

WOUDT
VAN HOYTEMASTRAAT  1 0 5

WWW.WOUDTDAMESMODE.NL

	
	
	 	
	 	
	
	

				Exclusieve	kwaliteit	met	persoonlijke	aandacht	
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Zoals bekend wil WP-Retail Invest 
(WPRI), dat in 2014 het Willem 
Royaardsplein kocht, het winkelcen-
trum ingrijpend vernieuwen. Eerdere 
plannen daartoe zijn om uiteenlopende 
redenen gestrand. De revitalisatie door 
de gemeente in 2014 had alleen be-
trekking op de inrichting van het plein. 
Ook volgens de gemeente is winkelcen-
trum aan het eind van haar levensduur 
met alle gevolgen van dien voor het 
winkelaanbod alsmede de omgeving.

WPRI heeft al vroeg contact gezocht 
met de Wijkvereniging. Evenals de ge-
meente hebben wij erop aangedrongen 
om de plannen uitgebreid met winke-
liers en andere belanghebbenden te 
bespreken. In het begin heeft de 
Wijkvereniging een bijeenkomst be-
legd met naburige belanghebbenden. 
Daarbij gaf WPRI aan dat de realisatie 
van een gelijkvloerse vestiging van 
Albert Heijn – met een oppervlakte die 
minstens even groot is als de huidige 
vestiging met zijn twee verdiepingen – 
een primair gegeven was. Er was over-
eenstemming dat er iets met het plein 
moest gebeuren; over het wat en hoe 
verschilden de meningen. De belang-
hebbenden is gevraagd hun wensen op 
papier te zetten om WPRI en zijn archi-
tect richtlijnen te geven. 

In het eerste schetsontwerp waren er 
een aantal opvallende punten. 
Hieronder was een grote ondergrondse 
parkeergarage onder de huidige par-
keerplaats, doorlopend onder het plein 
met daarboven de nieuwe AH met ap-

partementen erboven. Voorts betrof 
het ontwerp een toren op de plek van 
de huidige AH. Vooral direct omwonen-
den waren bezorgd over de massaliteit 
hiervan en vreesden dat het plein zelf 
smaller zou worden en zijn functie van 
ontmoetingsplaats zou verliezen. 

Een klankbordgroep is aan de slag ge-
gaan met vertegenwoordigers van de 
gemeente, de Wijkvereniging, naburige 
bewoners en VvE’s. Er was in het begin 
sprake van een behoudende instelling: 
de omvang van het plein mocht niet 
veranderen, de bebouwing niet te 
hoog, het mocht niet drukker worden 
en de bewoners van appartementen 
boven de winkels wilden niet in hun 
uitzicht worden beperkt.

In de volgende bijeenkomsten werd het 
accent achtereenvolgens gelegd op as-
pecten als omvang en sociale functie 
van het plein, de parkeerproblematiek 
en bouwgrootte en -hoogte. De toren 
boven de huidige AH verdween van het 
ontwerp (qua constructie niet haalbaar 
en te duur). Gaandeweg werd onder-
kend dat naast grootte ook functionali-
teit van belang is voor het plein. De 
Wijkvereniging toonde aan dat de 
grootte van de parkeergarage automa-
tisch beperkingen opleverde voor het 
aantal appartementen boven de nieuwe 
AH-vestiging. Omwonenden hadden 
ook zelf een architect ingeschakeld en 
kwamen met een schaalmodel om hun 
visie weer te geven. Aspecten hiervan 
zouden uiteindelijk worden overgeno-
men door de architect van WPRI.

Het resultaat van de soms gepassio-
neerde interacties in de klankbord-
groep is een op allerlei punten duide-
lijk verbeterd schetsontwerp. Het 
bevat een ruimer opgezet plein dan 
eerst, minder bouwvolume en luchti-
ger opbouw, waar een ieder zich meer 
of minder in kon vinden. Dit ontwerp 
wordt meegenomen in de door de ge-
meente op te stellen Nota van 
Uitgangspunten (NvU) met de beleids-
matige kaders die hopelijk in februari 
2016 wordt gepubliceerd. Daarna kan 
het aangepaste ontwerp van WPRI in 
samenhang met de concept NvU in een 
openbare bijeenkomst worden 
gepresenteerd.

Al met al bleek er meer consensus dan 
eerst mogelijk leek. Volgende fases van 
het proces betreffen behandeling van 
de NvU door de gemeenteraad, publi-
catie en vaststelling van een nieuw be-
stemmingsplan voor het Willem 
Royaardsplein, publicatie van de aan-
vraag aanlegvergunning, presentatie 
aan Welstand- en Monumenten-
commissie van de gemeente en verle-
ning van de bouwvergunning. In al 
deze fases is inspraak mogelijk. Hoe 
men er ook tegenaan kijkt, er ligt nu 
een zorgvuldig uitgewerkt en uitvoerig 
besproken plan voor de toekomst van 
het voor de buurt, maar ook voor de 
gehele wijk belangrijke winkelcentrum 
en plein.

Willem Hoekstra en Foppe de Vries

Ruimtelijke Ordening
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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

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn 
er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zes kleinschalige 
woongroepen. U kunt gebruik maken van een gezellig restaurant en een 
zonnige tuin. Er zijn 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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Op woensdag 6 april 2016, van 13.30-
16.30 uur, organiseren de gezamenlijke 
zorg- en welzijnspartners én de 
Wijkvereniging Benoordenhout weer 
een informatie-bijeenkomst.

Tijdens deze middag zullen twee on-
derwerpen aan bod komen: hoe regel 
ik mijn zorg anno 2016 en mantelzorg 
in een gezonde balans. Wijkbewoners 
worden geïnformeerd over de verande-
ringen in de zorg, die 1 januari 2015 

zijn ingevoerd. Aan de hand van voor-
beelden wordt informatie gegeven over 
de mogelijkheden van thuiszorg, ver-
pleeghuiszorg, WMO, vervoer en activi-
teiten in de wijk. Bij deze bijeenkomst 
zal een beleidsambtenaar van de ge-
meente aanwezig zijn. Ook wordt inge-
gaan op mantelzorg en ondersteuning 
waarin de vraag centraal staat: hoe kan 
mantelzorg duurzaam worden volge-
houden. Er is voldoende gelegenheid 
tot het stellen van vragen. De middag 

wordt afgesloten met een gezellig 
samenzijn.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de 
Bernardusschool aan de Theo Mann-  
Bouwmeesterlaan 63 in Den Haag. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden. 
Voor vragen en aanmelding kunt u te-
recht bij Monica Visee tel. 070-
3141600. Of mailen naar info@evita-
zorg.nl ovv informatiebijeenkomst.

Zorg in de wijk
Informatiebijeenkomst 6 april 'Regie over uw eigen zorg!'
(Mantel)zorg en ondersteuning anno 2016

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 23 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3 en 18 mei. 
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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

Een bedrijf met passie en het bouwhart op de juiste plaats

www.alexandriabv.nl
Tel: 070 - 3387438

Vraag vrijblijvend een off erte aan

Aanbouw
Restauratie 
Onderhoud

Verbouw
Schilderwerk
Renovatie

	  
	  

  
 
 
 
 

   huur-, bouw- en vastgoedrecht 
   

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

 
mr Annemarie A.S. 
Wiesmeier-van der Brugge 
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Sinds 2011 is in het Benoordenhout, 
dichtbij het Willem Royaardsplein, het 
joodse mr L.E. Visserhuis gevestigd. Dit 
is een modern woonzorgcentrum waar 
ouderen lang zelfstandig kunnen 
wonen, ook als zij intensieve zorg 
nodig hebben. 

Wat kan het mr L.E. Visserhuis voor u 
als wijkbewoner betekenen? Het mooie 
van ons huis is dat er voor iedere ou-
dere iets te halen valt. Wilt u bij ons 
lunchen of dineren in ons gezellige res-
taurant? Dat kan van maandag tot en 
met vrijdag tot 19.30 uur en in het 
weekend tot 17.00 uur. Wilt u naar één 
van onze interessante lezingen op zon-
dagochtend komen? Wandelt u rustig 
eens binnen! Wilt u bij ons wonen? Wij 
hebben 36 prachtige, ruime apparte-
menten met hoge plafonds waar u zelf-
standig kunt wonen, maar zo nodig ook 
met intensieve zorg door onze eigen 
medewerkers. Als u of uw partner de 
regie over het leven verliest, is een ver-
huizing mogelijk naar het kleinschalige 
verpleeghuis onder hetzelfde dak, 
zodat u niet door weer en wind hoeft 
om uw partner elders te bezoeken. 

Er is altijd wat te doen bij ons in huis. 
Bridgers, wandelaars met en zonder 
hond strijken bij ons neer in het res-
taurant/Grand Café, zo maar eens of 
elke week, individueel of in clubver-

band. Wij proberen het voor onze be-
woners zo aangenaam mogelijk te 
maken en één van de dingen die de be-
woners belangrijk vinden is ‘onderdeel 
van de maatschappij te blijven’. Het 
huis heeft een joodse identiteit en die 
houden we hoog in het vaandel. Dus bij 
ons staat er in december geen kerst-
boom in het restaurant, maar branden 
er chanoeka-kaarsjes in de menora 
(joodse kandelaar). Dat hoeft u er ove-
rigens niet van te weerhouden om in 
uw appartement een kerstboom op te 
zetten. Iedereen is vrij om te doen en 
laten wat hij of zij wil en ouderen van 
alle gezindten, kerkelijk en niet kerke-
lijk, zijn welkom. 

Bij de bouw was een ruimte vrijgehou-

den voor de installatie van een zwem-
bad met fitness. Helaas is het niet ge-
lukt hiervoor een exploitant te vinden. 
De bedoeling is nu het leegstaande deel 
om te bouwen tot kleine appartemen-
ten, waar ouderen met lichte psychoge-
riatrische problemen veilig maar toch 
zelfstandig kunnen wonen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom 
eens kijken of maak een afspraak voor 
een bezichtiging. 

Voor meer informatie verwijs ik u 
graag naar onze website: www.jbc-vis-
serhuis.nl

Noor van den Bergh
directeur mr L.E. Visserhuis

Mr L.E. Visserhuis, voor alle oudere wijkbewoners 

WELZIJN INFORMAtIE VOOR WIJkBEWONERS
Data mantelzorg cursussen in de wijk

14-03-2016         
Nebo - Oorzaken en achtergronden van onbegrepen gedrag bij dementie                                

09-05-2016         
Evita - Hoe houdt het leven zijn glans ondanks verlies

20-06-2016         
mr. L.E Visserhuis - Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie
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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. 

 
 
 
 
 
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 
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Sport in de wijk
Schermclub Den Haag
Ridder worden. Dat was de droom van 
Pernette Osinga als tienjarige. Michael 
van der Klip wilde de moderne vijf-
kamp beoefenen. Het bracht hen in 
aanraking met één van de oudste 
Olympische sporten. En daar bleef het 
niet bij: beiden raakten verknocht aan 
het spel. Nu, een paar decennia later, 
willen zij hun sport nieuw leven inbla-
zen in Den Haag. ‘Schermen heeft alles 
in zich!’

Het spelen van riddertje, waarmee het 
schermen voor Pernette begon, bleek 
voor haar niet alleen leuk te zijn: zij 
presteerde daarnaast allerminst on-
verdienstelijk. Inmiddels heeft 
Pernette een erelijst waar menigeen ja-
loers op zou zijn. Negentien maal 
Nederlands kampioen, diverse deelna-
mes aan en medailles op Europese en 
wereldkampioenschappen, goud op de 
Militaire Wereldspelen en ga zo maar 
door. Door blessures was zij tot haar 
eigen grote spijt genoodzaakt haar 
(topsport)carrière aan de wilgen te 
hangen. Sporten in het algemeen en 
schermen in het bijzonder zitten nog 
altijd in haar hart. Tegenwoordig 
maakt zij haar werk van (onder an-
dere) het enthousiasmeren van men-
sen om te gaan sporten én het geven 
van schermlessen aan kinderen.

Een topsportloopbaan heeft Michael 
niet geambieerd, maar gedurende zijn 
werkzame leven bij Defensie was hij 
wel altijd een actief schermer – en 
evenmin de minste, gezien het feit dat 
ook hij een aantal Nederlandse titels 
heeft veroverd. Nog steeds staat hij 
met veel plezier tweemaal per week op 
‘de loper’. In Den Haag welteverstaan, 
want waar Den Haag van oudsher het 
schermmekka van Nederland was met 
verscheidene kampioenen in de gele-
deren, was daar tot voor kort weinig 
van over. Michael is nu, samen met 
Pernette, de aandrijver van de oprich-
ting van een Haagse schermvereniging. 
De eerste stappen zijn gezet. Op dit 
moment biedt de Schermclub Den 
Haag op donderdagavonden trainingen 
voor volwassenen aan in de gymzaal 

van de Montessorischool Waalsdorp 
aan de Utenbroekestraat. Voor kinde-
ren van 7 tot 12 jaar organiseren 
Pernette en Michael introductielessen 
op dinsdagmiddag op dezelfde locatie.

In theorie is schermen een eenvoudig 
spel. Gewapend met een degen, sabel 
of floret – de ‘wapens’ – trek je ten 
strijde tegen een tegenstander. Je moet 
deze tegenstander raken met het 
wapen zonder zelf geraakt te worden. 
Elke treffer levert een punt op. Het spel 
is afgelopen na drie keer drie minuten 
gespeeld te hebben. De speler die op 
dat moment de meeste punten heeft 
behaald, wint. Is voor het verstrijken 
van die termijn een speler tot vijftien 
punten gekomen, dan daarmee de wed-
strijd ten einde.

‘Een relaxte sport, dat is wat mensen 
vaak denken. Maar schermen is in de 
praktijk moeilijk en zwaar. Het vergt 
continue een opperste staat van con-
centratie en aldoor sta je onder span-
ning. Je moet observeren en anticipe-
ren. Het is een explosieve sport en 
vereist zelfbeheersing. Timing is 
enorm belangrijk: het is de kunst om 
het juiste moment te kiezen om de te-
genstander te raken. Lukt dat op de 
wijze die je in je hoofd had, dan geeft 
dat een enorme kick!’ Voor Michael is 
dat laatste één van de hoofdredenen 

waarom hij zoveel plezier aan de sport 
beleeft. Pernette ziet vooral de combi-
natie van elementen die terugkomen in 
het schermen als uniek voor de sport.

En de sport is meer dan plezier maken. 
Het schermen is goed voor de oog-
handcoördinatie, het gebruik van een 
breed palet aan spieren en het ontwik-
kelen van concentratievermogen. 
‘Vanwege dat laatste is het voor kinde-
ren met ADHD uitermate nuttig om te 
schermen. Zij leren hiermee te focus-
sen. Voor ouderen is het juist een mid-
del om een dementieproces te vertra-
gen. In feite is schermen een ultieme 
wijze van mindful zijn.’

Omdat voor het schermen ook denk-
werk is vereist, is het voor sommigen 
soms even doorbijten alvorens zij de 
sport waarderen. Eenmaal door die 
barrière heen, kan schermen echter 
verslavend werken. Voor Pernette en 
Michael geldt dat in elk geval op en top. 
Zij zouden hun passie graag overbren-
gen en zien hiervoor in het 
Benoordenhout en omstreken genoeg 
mogelijkheden. En wie weet schuilt er 
in die kweekvijver wel een Olympisch 
kampioen… Al is het hen daar niet om 
te doen. ‘Schermen is bovenal gewoon 
hartstikke leuk!’ 

Emilie Maclaine Pont

Pernette Osinga in actie als docente schermen, foto Patrick Post
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ExpEriEncE thE diffErEncE 
Enjoy thE rEsults

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax  +31 (0)70 3 244 002

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nlSophie Jonkers-

Leembruggen
Onno de With Bob van Deelen Marianne de 

Bruijn

K O O p  E n  V E r K O O p    I    H u u r  E n  V E r H u u r    I    B E H E E r  E n  ( n W W I )  Ta x aT I E S

 
 

KANTOORGENOTEN GEZOCHT 
 Haagrecht Advocaten is eigenaar geworden van 

het kantoorpand aan de Jan van Nassaustraat 55 te 
Den Haag. Met de koop van het pand hebben wij 
er 200 m2 aan kantoorruimte bijgekregen. 
 
Wij zijn daarom op zoek naar kantoorgenoten die 
een eigen praktijk hebben en de ambitie hebben 
om na verloop van tijd mede-eigenaar van ons 
kantoor en eventueel mede-eigenaar van ons kan-
toorpand te worden. 
 
Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact 
op met: Walter Römelingh. 

Haagrecht Advocaten   -   Jan van Nassaustraat 55   -   2596 BP  Den Haag   -   070-2055900 
advocaten@haagrecht.nl   -   www.haagrecht.nl 

 

H A A G R E C H T 
A D V O C A T E N 
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Internationale Strafhof
‘Gerechtigheid naast uw voordeur’ in onze wijk
In december 2015 is het Internationaal 
Strafhof (International Criminal Court, 
het ICC) met zijn medewerkers ver-
huisd naar de permanente huisvesting 
op de hoek van de Van Alkemadelaan 
en de Oude Waalsdorperweg. 
Nederland is gastland van deze presti-
gieuze internationale instelling en voor 
Den Haag betekent het een bevestiging 
van de status van ‘Legal Capital of the 
World’. 

Het Strafhof was vanaf de opening in 
2002 in een tijdelijk pand gehuisvest, 
het voormalige KPN- gebouw op de 
grens van Den Haag en Voorburg. Dit 
pand voldeed echter niet aan de eisen 
van het Strafhof met betrekking tot 
ruimte, functionaliteit, specifieke voor-
zieningen en veiligheidsvoorschriften. 

De landen die Partij zijn bij het Statuut 
van Rome dat aan het Strafhof ten 
grondslag ligt, besloten daarom in 
2007 tot de vestiging van een nieuw 
permanent gebouw, dat “op maat” ge-
maakt zou zijn. 

Het ontwerp van het nieuwe gebouw 
op het terrein van de voormalige 
Alexanderkazerne weerspiegelt de be-
langrijkste waarden van het ICC, open-
heid en transparantie. Het combineert 
een opvallende architectuur met 
strenge veiligheidsmaatregelen en 
houdt rekening met duurzaamheid en 
respect voor de natuur.

Het complex bestaat uit zes torens die 
op de begane grond en eerste verdie-
ping zijn verbonden en bieden functio-
nele en praktische werkplekken voor 
de medewerkers. Het hoogste gebouw 
is de “Court Tower”, dat ruimte biedt 
aan de drie rechtszalen en het “media 
center”. De openbare ruimte op de be-
gane grond verwelkomt bezoekers 
voor de publieke tribunes van de 
rechtszalen en daar zijn ook het bezoe-
kerscentrum en een - café. In tegenstel-
ling tot vele traditionele hoofdkanto-
ren, die vaak een zekere macht en 
hiërarchische organisatie uitstralen, 
wil dit gebouw het tegenovergestelde 

uitdrukken: een laagdrempelige, demo-
cratische, niet-hiërarchische instelling.

Vanaf het begin van het planningspro-
ces, is het Strafhof zich bewust geweest 
van gemengde gevoelens bij de toe-
komstige buren van het ICC. Aan de 
ene kant kan het Benoordenhout trots 
zijn dat een prestigieus internationaal 
instituut daar is gevestigd, dat ook het 
aanzien van Den Haag als 
Internationale Stad van Vrede en Recht 
versterkt. Aan de andere kant, zouden 
de wijkbewoners zorgen kunnen heb-
ben over de gevolgen voor hun leefom-
geving en woongenot in de wijk. De 
klankbordgroep, de speciaal ingestelde 
bewonerswerkgroep, natuurorganisa-
ties en de direct omwonenden zijn 
daarom samen met het ICC betrokken 
geweest in alle stadia van de planning 
en het bouwproces en deze dialoog 
blijft doorgaan. 

Het ICC is nu open voor het publiek en 
bezoekers zijn van harte welkom om 
zittingen bij te wonen of aan te sluiten 
bij de informatie bezoeken.

Meer informatie over het ICC, informa-
tie bezoeken en hoorzittingen is te vin-
den op de website: www.icc-cpi.int.

©ICC-CPI/Inna Storchak

©ICC-CPI/Aleksandra Milic

©ICC-CPI/Aleksandra Milic
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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 R O E N S P E C I A L I S T E N
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Het muzikale ‘Wunderkind’ in 
Wenen, Delft, Venetië en….. Den Haag.
Solist: Reinier Wink (13 jaar), cello
Op zaterdag 13 februari 2016 om 20.15 
uur geeft Camerata Delft een bijzonder 
concert in de Berlagezaal, Raamweg 36 
te Den Haag. ‘Knappe Knapen’ gaat 
over muzikale wonderen, jeugdige mu-
ziek en jong talent. Solist is de 13-ja-
rige (!) cellist Reinier Wink. 

Reinier won in 2015 diverse concour-
sen, waaronder het Concertgebouw-
concours. Hij heeft les op het Koninklijk 
Conservatorium en is, net als de musici 
van Camerata Delft, verslingerd aan 
barokmuziek. 

Kamermuziek ensemble Camerata 
Delft brengt op bijzondere locaties 
oude meesterwerken uit de barokmu-
ziek samen met hedendaagse composi-
ties en eigen arrangementen. 
Concerten die de fantasie prikkelen, 
uitvoeringen die inspireren en nieuw 
geluid geven aan oude muziek. 

Zaterdag 13 februari, 20.15 uur, 
Berlagezaal, Raamweg 36 (Muziek-
academie). Toegang €  17,50. 

Reserveren via reserveren@camerata-
delft.nl of telefonisch via 06-203 287 00. 
Zie ook: www.cameratadelft.nl. 

Podiumkunst
Camerata Delft met knappe knapen

Reinier Wink. 

theatercolleges in de koninklijke Schouwburg
Na de drukbezochte theatercolleges 
van André Kuipers en Anton Corbijn 
(NTR Collegetour) ontvangt de 
Koninklijke Schouwburg in het nieuwe 
jaar wederom twee inspirerende spre-
kers. Dinsdag 23 februari 2016 geeft 
hersenprofessor en bestsellerauteur 
Dick Swaab een theatercollege over 
ons brein. Strafpleiter Wim Anker is op 
maandag 23 mei a.s. te gast en vertelt 
openharig over zijn werk in de advoca-
tuur. Na afloop van elk college is er een 
Meet & Greet in de foyer. De theatercol-
leges blijken uit reacties van gasten 
zowel vermakelijk als leerzaam en ge-
schikt voor alles leeftijden. 

Dick Swaab blikt vooruit op zijn 
nieuwe boek ‘Ons creatieve brein’ dat 
in april zal verschijnen. En strafrecht-
advocaat Wim Anker laat zijn principes 
de revue passeren. 

Theatercollege Dick Swaab: ‘Ons crea-
tieve brein’, 23 februari 2016, 20.15 
uur.

Theatercollege Wim Anker: 
‘Strafpleiter op een evenwichtsbalk’, 23 
mei 2016, 2015 uur. 

Kaarten en meer informatie: 
Koninklijke Schouwburg, Korte 
Voorhout 3, 2511 CW Den Haag, tele-
foon 0900-3456789 (10cpm), dinsdag 
tot en met zaterdag 13.00 – 17.00 uur. 
Ook via www.ks.nl/dickswaab of www.
ks.nl/wimanker. 

Wim AnkerDick Swaab
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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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Baron Arnoud van Brienen had vele 
maatschappelijke functies. Zo was hij 
druk doende om Engelse sporten te 
promoten en Clingendael te ontwikke-
len tot het fraaiste sportterrein van 
Nederland. Daarnaast was hij kamer-
heer in buitengewone dienst van prin-
ses Wilhelmina. Met haar moeder ko-
ningin-regentes Emma bezocht de 
jonge vorstin met enige regelmaat de 
paardenrennen op Clingendael. 
Wilhelmina wilde toen zij jong was 
graag bewegen. Er bestaat een prent 
van Johan Braakensiek met daarop af-
gebeeld de wijze waarop de jonge 
Wilhelmina werd bezig gehouden door 
leden van het Garderegiment 
Grenadiers en Jagers. Met een militair 
is ze aan het dammen. Met een andere 
is ze aan het tennissen. In 1893 werd 
zelfs een foto vrijgegeven waarop zij 
schaatst bij Huis ten Bosch. Zij had het 
schaatsen al in het geheim als achtja-
rige geleerd op de vijver van Paleis het 
Loo van een adjudant van haar vader. 
Koning Willem III vond namelijk dat 
meisjes niet hoorden te schaatsen. 
Paardrijden behoorde vanzelfsprekend 
ook tot de basisvaardigheden en zij 
hield er als elfjarige al van haar paard 
op pittige wijze de sporen te geven. 

Baron Arnoud leek het dan ook een 
briljant idee om de inhuldiging van 
Wilhelmina te benutten om aan haar 
en heel Nederland te laten zien hoe be-
langrijk sport aan het worden was. De 
aangewezen plaats voor dat huldeblijk 
was vanzelfsprekend Clingendael. De 
paardenrenbaan had immers fraaie tri-
bunes, waarop de kersverse koningin 
kon plaatsnemen. De grote ‘Nationale 
Sportbetoging’ vond plaats op 22 sep-
tember 1898. Zo’n tweeduizend verte-
genwoordigers van sportverenigingen 
en sportbonden defileerden langs de 
jonge vorstin. Er werden natuurlijk ook  
demonstraties verzorgd. Zo kreeg Den 
Haag de primeur van de eerste boks-
wedstrijd, waarbij de Amsterdamse 
bokser Henri Placké de hoofdrol ver-
tolkte. Ook cricket, voetbal, hockey en 
kaatsen werden getoond. Van de spor-
ten die daar niet op dat moment beoe-

fend konden worden, werden materia-
len als roeispanen, masten en 
schaatsen meegedragen. De sportbeto-
ging was een groot succes en als er 
toen al televisie had bestaan, was hier-
van een lange en enthousiast becom-
mentarieerde live uitzending gemaakt. 
Extra trots was baron Arnoud op het 
meelopen van Haagse hockeyers.

Als oprechte Hagenaar had het baron 
Arnoud gestoken in 1897 dat er nog 
geen Haagse hockeyclub bestond. Hij 
polste wat mensen, moedigde deze en 
gene aan, stelde weer een andere hoek 
van zijn landgoed ter beschikking en 
voila, de ‘s-Gravenhaagsche Hockey en 
Bandyclub (HH&BC) kon zijn eerste 
wedstrijdjes gaan spelen. Het zou het 
begin zijn van een lange Haagse hoc-
keytraditie. Baron Arnoud zou eigen-
lijk postuum erelid gemaakt moeten 
worden van KZ, HDM en HGC. Want je 
kan wel stellen dat die clubs veel te 
danken hebben aan Clingendael. De 
HH&BC was echter geen lang leven be-
schoren. Dat kwam omdat de zusters 
van voorzitter Van Aken ervan baalden 

dat ze niet mee mochten doen. Die zus-
ters waren sportieve meiden, die alle-
bei erg goed tennisten op Leimonias. 
Één was zelfs kampioen van Nederland 
geworden in het enkelspel. Zij wilden 
dolgraag in de winter ook aan sport 
doen en hockey was voor menig tennis-
speler de logische activiteit. Van Aken 
richtte vervolgens de Haagse Mixed 
Hockey Club op. Met hockeyclubs als 
onder meer PIOD (Pret maken Is Ons 
Doel) en ODIS (Ons Doel Is Scoren) fu-
seerden zij  uiteindelijk tot HGC on-
danks de verschillende doelstellingen. 
En met lang gerokte dames en omge-
ploegde velden begon zo de vader-
landse hockeygeschiedenis  zich te ont-
wikkelen. Clingendael kan echt gezien 
worden als de bakermat van de Haagse 
sport met HVV in de ene hoek en hoc-
key en golf in de andere, terwijl de 
paardenrenbaan in 1906 verderop 
werd aangelegd.

theo Bollerman

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (IV)
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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

Wij zijn een modern, breed georiënteerd gezondheidscentrum. 
Optimaliseer uw fysieke en mentale fitheid met onze unieke 

formule voor u op maat gemaakt!

Breitnerlaan 243-245 • 2596 GZ Den Haag • 070-3698828
info@corpusmens.nl • www.corpusmens.nl

Wat doen wij voor u?
Fysiotherapie
Fysio fitness
Personal training
Massage

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

Van Hoytemastraat 26 | 2596 ER Den Haag | T 070 - 3268983
E info@voedingsadvieswinkel.nl

Lekker in je vel!

Ook voor advies bij 

ondervoeding, allergie 

en darmklachten.

Gezond en verantwoord afvallen 
met hulp van de diëtist.  
De diëtisten van de Voedings- 
advieswinkel coachen u om  
gezond en verantwoord af te  
vallen. Afvallen kan met                           
                 , waarvan wij in  
Den Haag exclusief aanbieder 
zijn. Loop binnen of bel en  
maak een afspraak voor advies.

Achterzijde 

  Gezond en verantwoord afvallen met hulp van de diëtist 

De diëtisten van de Voedingsadvieswinkel coachen u om gezond en verantwoord af te vallen. 

Afvallen kan bijvoorbeeld met Prodimed, waarvan wij in Den Haag exclusief aanbieder zijn. 

Loop binnen of bel en maak een afspraak voor advies.  

 

De Voedingsadvieswinkel 

Van Hoytemastraat 26 

2596 ER Den Haag 

Telefoon: 070 - 3268983 

Email:      info@voedingsadvieswinkel.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
Inbraakpreventie? Zo kunt u bijdragen!

Zeg het met bloemen!

DuurSaam Benoordenhout

Aangemoedigd door de politie en de ge-
meente, maar vooral door het grote aan-
tal inbraken, zijn her en der in de wijk 
Whatsapp-groepen gestart van buurtge-
noten die elkaar waarschuwen als ze iets 
verdachts zien. Deze groepen beslaan en-
kele straten en bestaan bij voorkeur uit 

enkele tientallen deelnemers. De erva-
ring van de politie is dat alleen al de aan-
wezigheid van dit soort groepen preven-
tief werkt. En…: als er genoeg groepen 
actief zijn, zal de gemeente bordjes in de 
wijk plaatsen om inbrekers te waarschu-
wen dat buurtbewoners alert zijn.

Bent u nog niet aangesloten bij een 
buurtpreventie-Whatsapp? Meld u dan 
snel aan bij benoordenhoutbuurtpre-
ventie@gmail.com.

Daniëlla Gidaly

Elke twee maanden zet Snijder Bloemen 
een bewoner van het Benoordenhout in 
de bloemetjes. Wie verdient er volgens u 
een bloemetje? De buurvrouw die altijd 
voor u klaar staat, een mantelzorger die 
wel eens in het zonnetje gezet mag wor-
den of een vriendin die een hart onder 
de riem kan gebruiken? Stuur een mail-
tje aan wijkblad@wvbn.nl met een korte 
motivatie waarom degene die u voor-
draagt een bos bloemen verdient. 

Debby Keesmaat, Snijder Bloemen, 
kiosk Van Hogenhoucklaan.

Van Natuur & Milieu, gemeente Den 
Haag, krijgen we als DuurSaam 
Benoordenhout de optie om een jaar 
lang een E-Golf te leasen. We zoeken 
wijkbewoners die zich voor een week 
willen inschrijven. De auto komt in 

maart 2016, de geschatte kosten per 
week bedragen € 175 tot € 185. De the-
oretische actieradius is 190 km, maar 
reken op 140 km. Daarmee zijn 
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam re-
tour bereikbaar. Schrijf je in via LinkedIn 

DuurSaam Benoordenhout of duursaam-
benoordenhout2@gmail.com.

Josee van Eijndhoven
Gerd-Jan Otten
Daniëlla Gidaly

Johannes Passion in de Paschaliskerk

Diamanttheater, Cultuuranker Haagse Hout

Op zondag 20 maart 2016 zal de 
Johannes Passion van Johan Sebastian 
Bach worden uitgevoerd in de 
Paschaliskerk. De uitvoering wordt 

verzorgd door de Academy of Vocal 
Arts (ACVA). De ACVA is een stichting 
die kinderen en volwassenen de vocale 
kunst laat ontdekken en beleven. 

Paschaliskerk, hoek Neuhuyskade/
Wassenaarseweg,  20 maart 2016, 
15.30 uur. Reserveren van kaarten via 
de website: www.acva.nl. 

Dit seizoen organiseert het 
DiamantTheater een serie 
Cultuurcafés. Doel van deze cafés is el-
kaar te ontmoeten en te praten over 
cultuur in de Haagse Hout. De eerst-
volgende is op 18 februari 2016, om 
17.00 uur. 

Op de woensdagochtend Koffie-
concerten spelen studenten van het 
Koninklijk Conservatorium voor u. De 
data zijn 30 maart, 20 april en 4 en 25 
mei 2016. Aanvang om 10.45 uur, toe-
gang is € 3,50. Voor alle informatie: 
www.diamanttheater.nl. 
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Ingezonden brief

hdm, Buurthuis van de toekomst!

Is deze trieste foto van de overblijfse-
len van de Oudejaarsviering 2015-16 
genomen in een Haagse achterstands-
wijk? Waar de de omwonenden vaak 
zeggen dat rommel de ‘schuld’ is van 
de niet snel opdagende gemeentelijke 
reinigingsdienst. Dat laatste is waar 
maar het eerste niet. Helaas betreft het 
onze eigen ‘volksbuurt’, het zgn. be-
schaafde Benoordenhout en wel de 
veronderstelde gezellige Van 
Hoytemastraat.  En niet de dag na 
Nieuwjaar maar op zaterdagmiddag 2 

januari om 14.00 uur als de winkeliers 
graag het publiek tot kopen en consu-
meren uitnodigen. Schijnbaar waren 
winkeliers en omwonenden blind die 
dag. Is dit symbolisch voor een wijk 
waar men het allemaal zo goed weet 
maar zelf aan de kant blijft staan? Stof 
tot nadenken!

Ben Droste, wijkbewoner

Sinds kort is het clubhuis van hockey-
club hdm open op de woensdagen  van 
09.30 – 12.30 uur. Buren van deze club 
en andere geïnteresseerden kunnen 
dan op hdm terecht voor gezelligheid, 
contact en een goede kop koffie.  
Tevens is er gelegenheid tot het beoe-
fenen van enkele sporten/spellen.

Wanneer?
Woensdagen* van 09.30 – 12.30 uur.

Wat is er te doen?
Binnen: o.a. kaarten en sjoelbak.
Buiten: bowls, jeu de boules en nordic 
walking. Vanaf 12.00 uur is er binnen 
nog gelegenheid om te tafeltennissen.
Alle materialen zijn aanwezig bij de 
bar. De bar is open voor drinken en 
eten (te betalen met pinpas**).

Wat is er nog meer?
Tussen 10.00 – 11.00 uur Peutergym in 
de zaal, gegeven door Ren4Sport. De 
kosten bedragen € 6 cash per keer, te 
voldoen bij Ren4Sport ter plekke (zie 
www.ren4sport.nl , bij activiteiten).
Denk aan schone (binnen)schoenen!

Tussen 11.00 – 12.00 uur Seniorengym 
in de zaal, gegeven door Fysiofit. De 
kosten bedragen € 5 per keer,  te beta-
len vooraf bij de bar met pinpas** Denk 
aan schone (binnen)schoenen!

Voor vragen of aanmelden (niet vooraf 
nodig)  buurtparticipatie@hdmonline.
nl, t.a.v. Jantien Lolcama-Born

Locatie
Hockeyclub hdm. Theo Mann-

Bouwmeesterlaan 205, 2597 GV Den 
Haag. Tel. clubhuis: 070-3241353

NB!
hdm is een hockeyclub en is tevens een 
Buurthuis van de Toekomst. hdm wil 
aan de buurt een plek bieden waar men 
kan samenkomen. hdm is altijd op zoek 
naar mogelijkheden om de activiteiten 
uit te breiden. Ook kunt u zelf iets op 
deze woensdagochtenden op hdm or-
ganiseren. Heeft u suggesties? Meer 
ideeën en wensen zijn altijd welkom! 
hdmenmaatschappij@hdmonline.nl

*met uitzondering van schoolvakanties: 
dus niet 24 februari 2016, 27 april 2016, 
4 en 11 mei 2016 en van 13 juli t/m 17 
augustus 2016. **hdm werkt cashless. 
Betalen kan alleen met de pinpas.
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Tai9    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Open	  Dag	  en	  proeflessen	  
Tai	  Chi!	  

	  

	  -‐	  Chinese	  bewegingskunst	  voor	  jong	  en	  oud	  -‐	  	  
	  

Den	  Haag/Benoordenhout	  
Gymzaal	  Oranje	  Nassauschool,	  Weissenbruchstraat	  119:	  

	  
Loop	  binnen	  op	  de	  	  

Open	  Dag:	  zaterdag	  12	  sept	  
11.00-‐15.00	  uur	  

	  

Of	  kom	  naar	  een	  gratis	  	  

Proefles:	  
woensdag	  9	  of	  16	  sept	  

19.00-‐20.00	  uur	  
	  

Ook	  lessen	  in	  Wassenaar,	  zie	  	  

www.kinsantaichi.nl	  
	  

Aanmelden	  voor	  proefles	  hoeft	  niet,	  mag	  wel:	  Hanneke	  Verduyn	  
Tel.	  06	  44570694/E-‐mail:	  j.m.verduyn@planet.nl	  

Klatteweg 109, 2597 KA Den Haag
070 - 354 93 28, www.maxhealthclub.nl

KOM KENNIS MAKEN 
MET DE NIEUWE

M A X

WILT U OOK UW HUIS SUCCESVOL VERKOPEN? NEEM DAN CONTACT OP MET 1 VAN ONZE MAKELAARS!

K
lantenbeoordeling fu

nd
a8,958,95

CIJFER

Van der Aastraat 94
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 1 MAAND

Van der Aastraat 34
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 1 MAAND

De Poorterstraat 30
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 1 WEEK

Cees Laseurlaan 261
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 1 MAAND

Van Tedingerbrouckstraat 
Den Haag

AANGEKOCHT

BurgerVanLeeuwen Garantiemakelaars   I   Stevinstraat 157   I   070-3502304   I   info@bvl.nl   I   www.bvl.nl

SUCCESVOL VERKOCHT!
WIJ VERKOCHTEN ONDER ANDERE DEZE WONINGEN HET AFGELOPEN JAAR BIJ U IN DE BUURT!

Peter BurgerTed Luijk
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Bewoner in de schijnwerpers
Coos van Beuningen-Romeijn
Al bijna 105 jaar organiseert de 
Stichting voor Kamermuziek Den Haag 
concerten in Diligentia. De 
Benoordenhoutse Coos van Beuningen-
Romeijn is al 25 jaar trouwe bezoek-
ster van deze concerten, de laatste 
twintig jaar mede in hoedanigheid van 
bestuurslid van de stichting. Er kan 
dan ook geen misverstand over be-
staan dat kamermuziek in haar genen 
zit. ‘Het kunnen volgen van de indivi-
duele stemmen van de musici, dat 
maakt kamermuziek zo bijzonder!’

De Stichting voor Kamermuziek Den 
Haag, opgericht op 11 november 1912 
en tot 1989 met de vereniging als 
rechtsvorm, zetelt al van begin af aan 
in Diligentia. Jaarlijks arrangeert deze 
volledig particuliere stichting zes ka-
mermuziekconcerten in een seizoen 
dat loopt van oktober tot april. Musici 
kunnen uit alle landen van de wereld 
afkomstig zijn – van Israël tot Frankrijk. 
Strijkers komen het meest in het pro-
gramma terug, maar ook pianocombi-
naties en een enkele blazer (klarinet, 
fagot) zijn te beluisteren. De ensembles 
behoren steevast tot de wereldtop of 
hebben – bijvoorbeeld gelet op het 
winnen van een vooraanstaand con-
cours – het in zich om die te bereiken. 
De muziek die zij spelen is veelal klas-
siek en geschreven door componisten 
vanaf 1750, het jaar dat Bach overleed. 
Met andere woorden: barok is in prin-
cipe niet te horen. Wél krijgen de con-
certen soms een moderne ‘twist’ met 
een hedendaags stuk in het 
programma. 

Dit laatste is mede de invloed geweest 
van Coos van Beuningen-Romeijn: ka-
mermuziekliefhebster van het eerste 
uur. Van jongs af aan is Coos al bezig 
met muziek. Jarenlang speelde en do-
ceerde zij blokfluit. Daarnaast volgde 
zij een opleiding aan de voorloper van 
de Schumann Akademie, die de focus 
legt op de muziektheorie. Als kenner 
woonde zij met veel plezier de kamer-
muziekconcerten in Diligentia bij, maar 
miste bij haar bezoeken een schrifte-
lijke toelichting op de musici en de 

stukken die zij speelden. Van het één 
kwam het ander en inmiddels maakt 
Coos al twee decennia deel uit van het 
bestuur van de stichting. Als vicevoor-
zitster is zij verantwoordelijk voor de 
programmering en de publiciteit van 
de concerten. Een allerminst onbelang-
rijke taak gezien de beoogde kwaliteit 
van de ensembles die in Diligentia ten 
tonele verschijnen.

‘Het zoeken naar geschikte ensembles 
start al bijna twee jaar voor het betref-
fende seizoen. Het begint met het luis-
teren naar ensembles. Want op papier 
kunnen musici wel toonaangevend zijn, 
ik wil ook kunnen voelen dat zij inspi-
reren wanneer ze spelen. Jaarlijks be-
zoek ik vele concerten en festivals: in 
Nederland, maar zeker ook in het 
buitenland.’ 

Het contracteren van de musici vindt 
plaats via hun impresariaten. Bij het 

samenstellen van het programma 
houdt Coos rekening met tal van facto-
ren. ‘In een serie concerten willen wij 
als bestuur altijd één trekker hebben. 
Daarnaast zoeken we één of twee en-
sembles met een pianist, kijken we 
welke in het verleden goed zijn beval-
len, gaat de voorkeur uit naar sprei-
ding over verschillende landen én wil-
len wij graag één Nederlandse 
combinatie presenteren. Met de komst 
van de Nederlandse StrijkKwartet 
Academie kunnen steeds meer 
Nederlandse musici zich meten met de 
internationale top en zijn daarmee 
goed genoeg om één van de optre-
dende ensembles te zijn.’

Naast haar kritische oor als het om 
haar rol als bestuurslid van de stich-
ting gaat, geniet Coos (gelukkig) ook 
met volle teugen van het luisteren naar 
kamermuziek. ‘In tegenstelling tot bij 
symfonieorkesten kan je bij kamermu-
ziek contact maken met de musici: de 
formaties zijn klein en de relatief klei-
nere zaal maakt het bovendien intie-
mer.’ Diligentia, waarvan het podium 
voor de kamermuziekconcerten wordt 
omgebouwd tot concertkamer ter be-
vordering van de akoestiek, heeft 
plaats voor zo’n 450 luisteraars. De 
meeste daarvan (dit seizoen 320) zijn 
abonnementhouders en komen al 
jaren. Daarnaast weten steeds meer 
muziekliefhebbende jongeren de weg 
naar Diligentia te vinden.

Hoewel het keihard werken is, geldt 
voor alle ensembles die de stichting 
aantrekt dat zij spelen met bezieling. 
‘De kamermusici hebben een bewonde-
renswaardige energie, inzet en zijn zo 
gepassioneerd: dat inspireert enorm, 
elk concert weer!’ En je hoeft maar 
naar Coos te kijken om te zien dat de 
programma’s met een soortgelijke 
inzet worden samengesteld. Die voor 
het seizoen 2016/2017 ligt klaar – 
voor het daaropvolgende lustrumsei-
zoen staan haar muzikale antennes al-
weer uit…

Emilie Maclaine Pont

Coos van Beuningen-Romeijn

BENOORDENHOUT 2016-1.indd   25 29-01-16   11:48



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 201626

International corner
A visit to “De Dutch Don’t Dance Division”
the Expat Committee of the Benoor-
denhout announces a visit to “De 
Dutch Don’t Dance Division”. Friday 19 
February 2016 at 15.30 hrs. Address:  
Raamweg 47, 2596 HN Den Haag

Maybe you were lucky enough to attend 
their last performance ’Dancing in a 
Winter Wonderland’ in the 
Zuiderstrand theatre or their perfor-
mances at the ‘Hofvijver concerts’. If 
you missed out on these occasions, you 
get another chance now to discover this 
wonderful company. The expat commit-
tee of the Benoordenhout and DeDDDD 
would like to invite you to visit their 
studio in the former premises of 
Europol and attend a rehearsal of their 
newest performance ‘Ballet Blanc’, ope-
ning on February 24 2016 in Delft.

Mission and Vision
De Dutch Don’t Dance Division’s 
(DeDDDD) main goal is to create and 
produce multi-disciplinary dance per-
formances. Based in The Hague,  the 
dance company was founded by Rinus 
Sprong and Thom Stuart in 1996. De 
Dutch Don’t Dance Division aims to in-
terest a broad and new public for 
dance and to enlarge the cooperation 
between professional and nonprofessi-
onal dancers. Education, artistic qua-
lity and sense of humor are important 
elements in their way of working. 

We are so lucky that they have offered 
this unique visit to their studio in the 
Benoordenhout! 

the Formation of DeDDDD
The founders of De Dutch Don’t Dance 
Division (DeDDDD), Rinus Sprong and 
Thom Stuart, are creators of theatre 
by nature. Their individual careers 
spread out over more than 28 years of 
singing, dancing and choreographies, 
performed and designed for both nati-
onal and international theatres. Since 
1996 they have combined their talents 
and passion for theatre and dance in 
the DeDDDD Foundation and have 
been collaborating on a wide variety 
of projects.

The unorthodox projects and views of 
Stuart and Sprong are unique in the 
Dutch theater culture. Mostly they 
were opposite to what was generally 
accepted by most cultural funds and 
sponsors. Mixing different types of the-
ater, working with both professional 
dancers from various ballet compa-
nies, non-professionals and students 
was simply ‘not done’.

Sprong and Stuart saw the potential 
and opportunities of this kind of coo-
peration between professional and 
nonprofessional artists. They had al-
ready observed this work method in 
the USA, where the term ‘community 
art’ was well-known. Here in Holland, 
one can sense a shift in the approach 
towards this method.  Through the 
years, DeDDDD has developed a uni-
que profile within the Dutch dance 
scene, with a diverse and large public 
following.

Since 2009 DeDDDD has been officially 
acknowledged as a dance company by 
The Hague City Council, which entitles 
the company to receive some financial 
assistance.  A good recognition, but 
Stuart and Sprong (and their enthusi-
astic team) definitely don’t want to be-
come ‘just another‘ new dance com-

pany. Instead, they want to continue 
with the approach they have developed 
over the past years.

Due to the structure, their contact with 
the dance scene in all its different lay-
ers, their bonding with (young) 
dancers, artists and people from all 
walks of life and different cultures, 
they will always create inspiring 
productions.

Come join DeDDDD for this unique 
event on Friday, February 19th.

foto Studio Oostrum

PROGRAM
15.00 – 16.00 hrs

reception with coffee/tea and 
introduction of DeDDDD

 
16.00 – 18.00 hrs

repetition of the running 
performance ‘Ballet Blanc’

18.00 -  18.30 hrs
drinks and ’Meet & Greet’

Max. 25 persons, so hurry to reserve 
a place by sending an email to Marja 
van Loopik, vanloopik@gmail.com

The Dutch don't dance,
there are a few who do,
just a few and if they do
it gets too much for the other Dutch
So they never get a chance

(Annie M.G. Schmidt, uit de musical 'Foxtrot')
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Hague Bridge - Haagse Brug
The reader may wonder what this ex-
pression stands for.  It was coined by 
Willem Post in 2009 as a means of inte-
grating the 40,000+ internationals li-
ving in The Hague.  Post is a specialist 
on politics and foreign policy (especi-
ally American) and frequently appears 
on Dutch television and other media as 
an analyst and commentator on the 
United States.  He is also a Senior 
Visiting Fellow with Clingendael,  the 
Netherlands Institute of International 
Relations, located on the grounds of 
Park Clingendael.  Willem Post has 
written innumerable books,  on both 
politics and history and even a tour 
guide of New York City.  

On one of his frequent trips to the 
United States, he was invited to visit 
one of the  international hospitality 
centers which have been established in 
some 100 cities throughout the USA.  
He was so impressed with this concept 
that he conferred with Mayor Van 
Aartsen about introducing this idea 
here in The Hague.  In 2009 it became 
known as the Haagse Brug. At that time 
he was also asked by the Mayor to be-
come Head of The Hague Hospitality 
Center, a meeting point for the interna-
tional media and visitors, of which The 
Hague Bridge formed a part.  This pro-
gram organizes events in all districts of 
the city to make the inhabitants more 
aware of and connect to this 
International City of Peace and Justice.  

The Municipal Council urged all neigh-
borhoods of the city to ‘build a bridge’ 
between the locals and the 
internationals.  

The Board of the Benoordenhout 
Residents’ Association did just that and 
right away in 2009 formed an Expat 
Committee. Since that time, the com-
mittee has organized events, such as 
excursions to organizations in the 
neighborhood, lectures in the associati-
on’s center on Bisschopstraat and wal-
king tours of the various parks in our 
green Benoordenhout.  These events, 
such as the one on February 19 at the 
Dutch Don’t Dance Division, are open to 
all members of the Wijkvereniging.  
While they might be directed towards 
the internationals and the spoken lan-
guage is (usually) English, we welcome 
everyone living in Benoordenhout.

One of our other projects has been the 
guide to Benoordenhout, the second 
edition of which was inserted in the 
December issue of the Wijkblad and 
distributed to all homes in the neigh-
borhood.  As the cover says, it is ‘Your 
Guide to Benoordenhout’, which means 
it is for every resident, not just the in-
ternationals.  Even if you have lived in 
this area for 20 years like myself, we 
hope you will find something useful in 
this booklet.  Extra copies were printed 
and we plan to distribute them at the 
Haagse Hout Service Center for new 

Dutch residents of Benoordenhout and 
the International Center at the Hague 
City Hall for incoming Internationals.  
Should you require additional copies, 
please contact me at regnaultsmith@
casema.nl.

My thanks to Willem Post and the 
Coordinator of the Haagse Brug, 
Hannelore Taal, for meeting with me.  
For more information about the work 
of the Hague Bridge and the upcoming 
events they have planned, go to their 
website, available in Dutch, English and 
French: www.denhaag.nl/haagsebrug

Georgia Regnault

Willem Post

1

YOUR GUIDE TO

THE BENOORDENHOUT
_______________________

_____________________

Edition January 2016

General information   -   Activities   -   Clubs  

Medical Services   -   Restaurants   -  Parking

expat brochure dec 2015_v3.indd   1

01-12-15   08:38

YOUR GUIDE TO
THE BENOORDENHOUT
Edition January 2016
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 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

Feestelijk programma 
                           op 21 april

ochtend: wijkbewoners  /  middag: alle abonnees

De sfeervolle en servicegerichte locatie Maison Gaspard de Coligny is prachtig gelegen in het 
Benoordenhout, vlakbij het Willem Royaardsplein. Na een renovatie zijn de verzorgingshuis-
appartementen merendeels verruimd. Daarnaast bieden de zorggarantiewoningen in het Maison 
comfortabel wonen met de nodige zorg. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom in het Maison en kunnen gebruik maken 
van diverse faciliteiten. Zoals van de praktijk fysiotherapie en het wijkservicepunt
met diverse hulpmiddelen van Medipoint.

Het Wel Thuis abonnement voor wijkbewoners biedt een 
basisabonnement, met ondersteuning, service en bemiddeling 
voor bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison. 
Daarnaast is er de mogelijkheid voor een Plus 
abonnement met 7 x 24 uur alarmering.

25 jaar

HEERLIJKE KOFFIE & THEE
DAGVERSE BROWNIES EN TAART

AMBACHTELIJKE LUNCHES
HIGH-TEA EN BORREL
NO TIME TO STAY?  
TAKE IT AWAY!

Weissenbruchstraat 34, denhaag@browniesanddownies.nl, T 070 - 360 27 96
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Groen
Naar een natuurrijk Benoordenhouts groen 
Onlangs is de commissie Groen van de Wijkvereniging nieuw leven 
ingeblazen. Zij wil u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen 
rondom het groen in de wijk en u aanmoedigen uw (gevel)tuin en/of 
balkon natuurrijk te maken.

Mede dankzij duizenden actieve vrij-
willigers, die vanaf 1990 hun waarne-
mingen in ‘het veld’ systematisch vast-
leggen, beschikt Nederland over een 
verbluffende hoeveelheid vastgelegde 
natuurgegevens van uitstekende kwali-
teit: de Nederlandse Living Planet 
Index (LPI). 
 
Natuur en biodiversiteit in Nederland
Het lijkt erop dat natuur in Nederland 
vooral nuttig moet zijn. Maar liefst 70 
procent van het Nederlandse landge-
bruik kent een agrarische bestemming, 
tegenover 14 procent beschermde na-
tuurgebieden op land en op zee. We 
bewonen, bewerken en bebouwen ons 
kleine en dichtbevolkte land zeer suc-
cesvol. Daarvoor betalen we wel een 
hoge prijs. Als gevolg van de maat-
schappelijke keuzes die Nederland de 
afgelopen anderhalve eeuw heeft ge-
maakt, is ons land kampioen ‘biodiver-
siteitsverlies’ van Europa. 

Natuur in de stad
Bijna 15 procent van het Nederlandse 
landoppervlak is bebouwde kom en 
dat percentage neemt toe. De hoeveel-
heid natuur in steden en dorpen ging 
erop achteruit. Dit blijkt uit de gemid-
delde afname in populatieomvang van 
soorten broedvogels en dagvlinders: 
tussen 1990 en 2013 zijn die popula-
ties met 30 procent afgenomen.
Voor het herstel van de soortenrijkdom 

in de stad is het planten van een groot 
aantal bomen en struiken en het aan-
leggen van natuurlijke tuinen en 
groene daken niet voldoende. Het 
groen moet ook gebruikt kunnen wor-
den door vogels, vlinders, insecten en 
andere dieren. Dit vergt een andere 
manier van denken: van het plannen 
van stedelijk groen naar de ontwikke-
ling van stedelijke habitats waar plan-
ten en dieren voor hun voedsel-, schuil- 
en nestbehoefte ook in de stad terecht 
kunnen. Zo hebben mezen rupsen 
nodig om hun jongen groot te brengen. 
Dus wil je mezen in de stad stimuleren; 
dan heb je de juiste bomen en struiken 
nodig waarop rupsen voorkomen. 

Hoewel er een toenemende aandacht is 
voor de stad als biotoop en voor groen 
in de stad, profiteert de natuur nog niet. 
Want de bebouwing wordt dichter, tuin-
bezitters vervangen het groen door te-
gels, plantsoenen worden aangeharkt en 
braakliggende landjes met onkruid en 
ruigtes verdwijnen. Zo verliezen vogels 
hun voedsel (zaden, insecten) en vlin-
ders hun nectarplanten en waardplan-
ten. Vogels verliezen bovendien nest-
plaatsen bij huizen door renovatie, 
isolatie en sneldek pannen. Na de ‘op-
knapbeurt’ in Oosterbeek is het aantal 
huismussen en spreeuwen met 30 pro-
cent afgenomen. (aldus W. Kooij, 2015/3 
Haagwinde, tijdschrift van de Haagse 
natuurvereniging AVN).

Groen in het Benoordenhout: klas-
siek tuinieren of kringloop tuinieren
De landgoederen in onze wijk behoren 
tot de kerngebieden van de Stedelijke 
Ecologische Hoofdstructuur. Deze ver-
bindt het Oostduingebied met het 
Westduingebied, via groenstroken, 
parkjes, boom lanen en privétuinen. 
Privétuinen zijn ook belangrijke ecolo-
gische schakels in onze wijk. Hier ziet 
men aan de ene kant de toename van 
belangstelling voor ‘moestuinieren’ en 
aan de andere kant verstenen tuinen of 
is de opmars van kunstgras te zien.

Wie minder in de tuin wil werken, zal 
met de groen cirkelbeweging in de na-
tuur moeten leren ‘kringlooptuinieren’. 
In klassieke tuinen wordt de natuurlijke 
kringloop constant tegengewerkt: er 
wordt bemest, gekalkt, geverticuteerd, 
gesproeid met herbiciden en insectici-
den, gedraineerd en beregend met kost-
baar drinkwater. In een dynamische, na-
tuurrijke  tuin wordt weliswaar nog veel 
harder gewerkt. Daarin wordt het 
meeste werk door (bodem)dieren ge-
daan. In een natuurrijke tuin kunt u tui-
nieren met veel minder werk, minder 
kosten en vooral minder afval. Met een 
natuurrijke tuin met dieren wordt een 
tuin van ergernis een tuin met plezier.

Marian Langeveld

Een veelzijdige, kunstzinnige website
Enige maanden geleden werd onderge-
tekende geïnterviewd door webmaster 
Jos Evers over de Japanse tuin van 
Clingendael. Het interview – het werd 
meer een samenvatting – was bestemd 
voor de website ‘Culture for Friends’.

Op 10 januari j.l. kwam de aflevering 

(issue 36) met daarin het interview op 
internet. De website (www.culturefor-
friends.eu)  is niet alleen voor tuinlief-
hebbers bestemd. Integendeel! Het is 
een wereldwijde, zeer veelzijdige bron, 
waar  een schat aan informatie is te 
vinden over onder andere architectuur, 
literatuur, mode, dans, muziek (ook te 

horen!), schilderkunst, beeldhouw-
kunst, juwelen en nog veel meer. Alleen 
‘culture for friends’ op google intypen 
lukt ook. Het is dus ‘voor elk wat wils’. 
Een aanrader en niet alleen voor de 
Japanse tuin,  want die kent u al!

Joost S.H. Gieskes
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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 Eisenhowerlaan 114 

2509 JH 's-Gravenhage 2517 KM 's-Gravenhage 

Telefoon 070 – 338.29.50 Telefax 070 – 338.29.59 

 

 

Email: info@rosenbergpolak.nl 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u 

uit te nodigen voor de volgende programma’s:
Dag van de beloofde Hervormer
ZondagD21DfebruariDvanD14:00Dt/m15:00

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
OostduinlaanD79D|D2596DJJDDenDHaagD|DT:D070-3245902D
DDDDDDDE:Dinfo@mobarak-moskee.nlD|Dwww.islamnu.nl

ZondagD27DmaartDvanD14:00Dt/m15:00

Iedereen is welkom !

Dag van de beloofde Messias

Bezoek ook de tentoonstelling 
60 jaar Mobarak Moskee !

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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Het is september 1990 als ik besluit 
om mijn hart te volgen: ik zeg mijn 
goede baan op en start een eigen op-
tiekzaak. Mijn leven is op dat moment 
volop in bloei. Ik ben getrouwd met 
Monique, zoon Karsten is bijna vier 
jaar en dochter Bibiane zal zich binnen 
enkele weken melden. Het is spannend, 
maar de opening van deze brilmode-
zaak is mijn droom. 

Vijfentwintig jaar. Een kwart eeuw 
waarin ik steeds meer geniet als ik 
mijn winkel binnen loop. Waarin ik met 
een glimlach de brillen recht hang in 
het rek, waarmee ik overigens niet wil 

suggereren dat Alvaro (al 23 jaar een 
trouwe collega) deze scheef ophangt. 
Jaren waarin ik vele bijzondere men-
sen heb ontmoet: veelal wijkbewoners, 
maar ook mensen van daarbuiten. 

Om mijn jubileum te vieren heb ik het 
boek ‘Beautiful Holland’ klaarliggen 
voor iedere brilzoekende klant. Het op-
tiekvak gaat immers over ‘zien’.

Brilmode Verhey van Wijk, 
Weissenbruchstraat 44, 2596 GJ Den 
Haag, tel. 070-3245218, www.bril-
mode.com. 

Wijk en winkel
Brilmode Verhey van Wijk, al 25 jaar zijn uw ogen onze passie!

Brownies & downieS op de Weissenbruchstraat

Pure SB cosmetics

Hervé International

Vanaf 23 februari 2016 is het 
Benoordenhout weer een leuke plek 
rijker,Op die dag opent Brownies & 
downieS namelijk haar deuren aan de 
Weissenbruchstraat 34. 

Brownies & downieS is een lunchroom 
waar mensen met een verstandelijke 
beperking werken. Deze bijzondere 
medewerkers zetten hun beste beentje 
voor om een onvergetelijke luncherva-
ring te verzorgen. Naast lekkere lunch-
gerechten zullen er natuurlijk ook dag-

verse brownies en taarten op de kaart 
staan, een verrassende high tea en ook 
een high wine. Kenmerkend is dat alle 
gerechten vers worden bereid in de ge-
zellige open keuken en dat er maande-
lijks wisselende specials zijn. 

De eigenaar van de zaak is Miranda 
Broers, die in maart 2015 de eerste 
Brownies & downieS in Den Haag 
opende op de Thomsonlaan. Ze is zelf 
moeder van een zoon met 
downsyndroom. 

Brownies & downieS is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag, van 9.00 
tot 16.00 uur. 

Tien jaar geleden volgde Susanne haar 
hart en begon Pure SB Cosmetics van-
uit een passie voor schoonheid en kwa-
liteit. Susanne is gespecialiseerd in 
huid verbeterende behandelingen voor 

de man en de vrouw. Haar doel is je te 
laten ontspannen en je thuis te laten 
voelen. 

Het tienjarig bestaan wordt in stijl ge-
vierd. Naast een kennismaking met 
Susannes tien favoriete producten zul-
len klanten kunnen genieten van speci-
ale treatments en acties. Zo kunt u 

make-uples, een manicure of cosmeti-
sche voetverzorging krijgen en is er ‘de 
Mom’s to be’-treatment (voor de ver-
anderingen in de huid bij een 
zwangerschap).

Pure SB Cosmetics, Van Diepenburch-
straat 2, tel. 070-3248844.
www.puresbcosmetics.nl

Na 23 jaar een kapsalon gehad te heb-
ben op de Frederikstraat 66 zijn wij ver-
huisd. De Frederikstraat werd steeds 
moeilijker bereikbaar voor onze cliën-

ten. Het duurde twee jaar om een ge-
schikte plek te vinden. Deze plek vonden 
wij in de Van Hoytemastraat 80. U bent 
van harte welkom in onze kapsalon.

Hervé International, Van Hoytema-
straat 80, 2596 ET Den Haag, telefoon 
070-3459032. www.hervelecoiffeur.com
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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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De eerste helft van het schooljaar ligt 
achter ons en er begint langzamer-
hand een beeld te ontstaan van de 
prestaties van uw kind op school.  
Heeft uw zoon/dochter prestaties 
neergezet die minder goed zijn dan 
hij- of zijzelf en de docenten hadden 
verwacht? Soms is er een duidelijke 
reden aanwijsbaar: ziekte of een keer-
tje ‘gewoon’ niet goed geleerd. Maar 
soms is die reden helemaal niet duide-
lijk en staan er flink wat onvoldoendes 
op het rapport, terwijl uw zoon/doch-

ter aangeeft zijn/haar best te hebben 
gedaan. 

Mogelijke oorzaken?
Faalangst, verminderde motivatie, con-
centratieproblemen, moeite met plan-
nen, overzicht kwijt

Herkenbaar? 
Kom op dinsdagen langs op het gratis 
inloopspreekuur van faalangsttrainer 
en studiebegeleider Lucy Groen in 
Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 315.

Zij biedt u een luisterend oor en zal 
samen met u kijken naar mogelijke 
oplossingsrichtingen. 

U bent welkom van 14.00 tot 16.00 uur. 
U kunt van tevoren een afspraak maken 
voor een blok van twintig minuten via 
e-mail, maar u kunt ook zo binnenlo-
pen. Dan is er een wachttijd mogelijk. 

Meer informatie  en aanmelding: Lucy 
Groen, info@gripstudiebegeleiding.nl

Beste wijkgenoten,

Allereerst wil ook ik jullie, hoewel ja-
nuari alweer achter ons ligt, alsnog een 
mooi en liefdevol 2016 wensen. Mijn 
goede voornemen is om het Wijkblad 
een nieuwe kleur te geven in de vorm 
van een column over en voor alle kin-
deren uit onze wijk. Deze kolom is dan 
ook in elke kleur en vorm mogelijk en 
wel met jullie hulp.

Laat ik mij eerst voorstellen en iets 
van mijn achtergrond vertellen. Ik 
ben Harriet Poolman, geboren en 
getogen in deze buurt tot op de dag 
van vandaag. De scholen die ik be-
zocht, zijn Schoolvereniging Wolters 
en het Nederlands Lyceum. In 1983 
kreeg ik mijn eerste zoon, Arthur 
Levert, en daarna kwamen Dennis 
en Clemens. Door hun komst is mijn 
leven in het teken van kinderen 
komen te staan. 
In samenloop met het hebben van ver-
schillende banen is mijn eigen ‘be-
drijfje’ voor de opvang van kinderen 
ontstaan. Ik pas inmiddels 33 jaar op 
kinderen uit verschillende gezinnen. 
Die baan is voor mij elke week weer 
een bron van vreugde en plezier. Het is 
zogezegd een uitgelopen hobby waar ik 
geen genoeg van kan krijgen. 

In die jaren is ook het idee ontstaan om 
de kinderen beter te leren begrijpen en 
hun beter te kunnen begeleiden. 
Uiteindelijk ben je toch de eerste die ze 
zien als de school uit is en vaak komen 

dan de verhalen wat er op school ge-
beurd is en waar ze moeite of klein of 
groot verdriet van hebben (ervaren). In 
de afgelopen negen jaar heb ik de studie 
‘kindercounselor en tekentherapeut’ ge-
volgd en diverse andere gerichte work-
shops en studierichtingen. Inmiddels 
heb ik mijn eigen bescheiden praktijk 
opgebouwd en geniet dan ook als er 
weer een kind ‘goed in zijn/haar velle-
tje‘ zit. Positief coachen is niet zomaar 
een kreet; het is noodzaak, wat ze ook 
doen of het nu school, sport of spel is.

Mijn column zal zich daarom ook rich-
ten op het aan het woord laten van kin-
deren die hun mooie momenten delen 

met jullie als ouders, oma`s en opa`s, 
tantes en ooms en alle andere buurtge-
noten. Uiteraard heb ik jullie hulp 
nodig en ik zou het dan ook geweldig 
vinden om deze verhalen te mogen 
laten zien in dit blad. Ik hoop op vele 
leuke reacties en uiteraard ga ik zelf 
ook op pad om mooie kindermomen-
ten met jullie te delen! Onze wijk leeft 
en ik ben er trots op.

Warme groet,
Harriet Poolman

Mijn e-mail adres is harpoolman@gmail.
com en ik beantwoord alle e-mails.

kinderen in beeld
Als het niet lekker loopt op school…
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Extra voorstellingen van:
‘IN DE SCHADUW VAN THORBECKE’
Over Grondwet en Koningschap
Historisch spel van Philip Walkate
www.hetportretspreekt.nl

vrijdag  4 maart 20 uur
zondag 13 maart 16 uur
Muzee Scheveningen
www.muzeescheveningen.nl

v.l.n.r. 
Diana Dobbelman, 
Anna Nicolaï, 
Roelant Radier, 
Piet van der Pas

foto Rob Bertsch

 

Stijl  & Traditie 

Persoonlijke Uitvaartverzorging 

Met Aandacht en Zorg 
J.S. van der Meer 

 

Dag & Nacht bereikbaar  

070 – 70 70 007 
of 06 - 573 44 442 

 

 
 
Invulling geven aan uw eigen wensen met 
deskundige begeleiding en oog voor detail. 
Kleinschalig maar wel direct benaderbaar. 
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 
crematorium, begraafplaats, theater of anders… 
Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan. 
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie. 

Graag nodig ik u uit voor een kosteloos en 
oriënterend gesprek, dat kan ook bij u thuis. 

 

bericht@stijlentraditie.nl / www.stijlentraditie.nl 
 

 schoolwerk, goed geregeld !

huiswerk & bijles
 bij AFTER’S COOL

Voor leerlingen van o.a. Maerlant, HML, Zandvliet, 
Vrije School, VCL en Maris van maandag tot en 
met vrijdag van 13.30 - 18.30 uur aan de 
Weissenbruchstraat 3-5, tegenover Maison Kelder 
en in het Maerlant Lyceum.

Informatie: Stephanie Boot MSc, tel. 0620340451
benoordenhout@afterscool.nl - www.afterscool.nl
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In den beginne was er buiten ruimte. 
Het is toch werkelijk wonderschoon: 
de foto van Nirwana, vanuit een vlieg-
tuig genomen in 1929. De stad Den 
Haag, de wijk het Benoordenhout, uw 
directe woonomgeving in wording, lag 
toen op de teken- en vergadertafel. 

Het begon met het op papier zetten 
van gedachten. Een leeg vel, met alle 
ruimte voor nieuwe ideeën, schetsen in 

inkt en potlood, beschreven met letter-
blokjes via op koolstof grafiet gezet lint 
gedrukt werden. Om de visie over licht 
lucht en ruimte over te brengen in ar-
chitectuur en bestuur.

Nirwana is zo gemaakt, geboren, ge-
groeid in de loop van jaren.

De tijd en het leven, is tastbaar mense-
lijk te maken door er een foto van civiel 

ingenieur Jan Gerko Wiebenga zelf, 
vlak na oplevering, met vrouw en doch-
ter, hier naast te plaatsen. 

Architectuur is vooral iets wat je van 
buiten beleeft, maar we willen naar 
binnen. Om daar te komen moet je bij 
het ontstaan beginnen.

karel Bodegom
www.karelbodegom.nl. 

Luchtfoto Nirwana. ©Aviodrome, Lelystad

Mevrouw en dochter Wiebenga

Nirwana

Karel met typemachine
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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.

School voor ouders 
Ouders of toezichthouders kunnen meedoen op 
onze school. Er wordt in kleine groepen gewerkt 
om de juiste trainingen te geven die bij u passen.

Met onze hulp boek je progressie, 
persoonlijk en in het onderwijs.

Bij ons wordt huiswerk maken 
eenvoudiger. Je haalt betere resultaten
met minder moeite.

Excellent Naschools Onderwijs voor
 VMBO, HAVO & VWO

NASCHOOLS ONDERWIJS

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar

�	alle zorg en ondersteuning thuis

�	vaste zorgverlener die bij ú past

�	volgens afspraak op afgesproken tijd

Thuiszorg die bij u past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
t 070-3141606
info@evitalokaal.nl
www.evitazorg.nl/evita-lokaal

Voor vrijblijvend advies en informatie belt u 070 314 16 00
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Branoul literair theater
Branoul. Het zo bekende literaire thea-
ter in de Maliestraat bestaat al weer 
twintig jaar. Vanaf het eerste uur en 
nog steeds is Bob Schwarze de bezie-
lende leider. Vol enthousiasme vertelde 
hij mij over zijn plannen voor dit jaar 
en de jaren hierna. Natuurlijk, het is 
niet makkelijk om een theater te run-
nen in deze tijden waarin de subsidie-
kraan het liefst dichtgedraaid wordt, zo 
gaf hij aan. Desalniettemin geeft hij er 
de voorkeur aan om vooruit te kijken. 

Branoul Producties gaat een podium 
geven aan ‘jonge makers’. Dit zijn jonge 
mensen die graag het toneel op willen. 
Branoul Producties wil hen de kans 
geven hun podiumkunsten te vervol-
maken. Het publiek kan meedenken en 
commentaar geven; een uitstekende 
leerschool. Leren in Branoul, optreden 
in Theater de Appel en verder. 

Andere plannen zijn de tweejaarlijkse 
producties; deze zijn speciaal voor 
Branoul door theaterschrijver Manon 
Barthels gemaakt. Zo zal in maart 2016 
het boek ‘Gevallen Engelen’ van Eric 
Jourdan te zien zijn. Een jongeman van 
zeventien jaar schreef in 1950 een 
roman over homoseksualiteit zoals 
Bob zegt: ‘een agressieve liefdesro-
man’. In die tijd werd het boek meteen 
verbannen. 

Het Branoulpodium is er ook voor gast-
gezelschappen. Ideeën zijn er te over, 
gedacht wordt aan vijftien voorstellin-
gen per jaar. Verder zijn er maandelijks 
programma’s voor expats (The Hague 

English Comedy Nights). Daarbij wordt 
er aan educatie gedacht. Een voorbeeld 
van een op te starten project is het 
geven van een workshop aan middel-
bare schoolleerlingen die daarin in 
drie uur tijd een gelezen roman op to-
neel zetten.

Zoveel plannen waar je enorm enthou-
siast van wordt. En dat dichtbij onze 
wijk. 

Maar, dit alles heeft natuurlijk een fi-
nanciële basis nodig. Daarom is Bob op 
zoek naar nieuwe donateurs. En fond-
sen. Ik ben zelf al jaren donateur; het is 
zo belangrijk dat dit soort theaters er 
zijn en vooral blijven bestaan. Ik hoop 
dat ik u kan overhalen om Branoul te 
steunen, zodat zij hun prachtige voor-
stellingen kunnen blijven maken. 
Branoul heeft de ANBI-status.

Literair Theater Branoul, Maliestraat 
12, 2514 CA Den Haag, tel. 070-
3657285, theater@branoul.nl, www.
branoul.nl. 

MCH Bronovo en Pulchri Studio
Zoals bekend organiseer ik in Bronovo 
tentoonstellingen. Sinds eind vorig jaar 
zijn de vitrines op de eerste en derde 
verdieping in bruikleen gegeven aan 
kunstenaars van Pulchri Studio. Iedere 
drie à vier maanden wisselt de ten-
toonstelling. Zo kunt u nu in de vitrines 
op de eerste verdieping werk zien van 
Greetje Sieders (sieraden), Riëlle 
Beekmans (keramiek), Loek Bos (beel-
den) en Ton Klop (kleuretsen). Op de 
derde etage staat er werk van Ellen van 
Toor (collages), Truus Groen (bomen-
serie), Dick Roukes (bloemenschilde-
rijtjes) en Coby Brinkers (keramiek). 

Chansons grises
Wijkgenoot Peter George d’Angelino 
Tap exposeert nog tot en met eind 
maart in Panorama Mesdag, de Mesdag 
Collectie en het Louis Couperus 
Museum. 

Museon dinsdagmiddagpresentaties
Het Museon heeft een mooi programma 
lezingen op de dinsdagmiddag. 

16 februari: ‘Oman; een rondreis door 
een land met geschiedenis’, Cor 
Montagne

23 februari: ‘Toepassing van moderne 
technologieën bij opsporing en win-
ning van olie en gas, Paul van den Hoek

1 maart: ‘Natuur in het spoor van de 
IJstijd’, Philip Friskorn

8 maart: ‘Omdat ik iets te zeggen had’: 
Nederlandse schrijfsters uit de negen-
tiende eeuw, Suzan van Dijk 
(Internationale Vrouwendag)

15 maart: ‘Den Haag Natuurlijk’: 30 
jaar later, Monique van den Broek
Meer informatie op www.museon.nl 

Willemien de Vlieger-Moll

Houtkunst
Dit keer een Houtkunst met een verslag van mijn gesprek met Bob 
Schwarze. Daarnaast is deze rubriek gevuld met enkele korte 
berichten over kunst in onze buurt en iets daarbuiten
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Oppasmoeder aan huis gezocht
Wij zoeken een oppasmoeder die vanaf 1 mei 

2 a 3 (mid)dagen op onze baby wil passen. 
Wij wonen nabij het van Hoytemaplein.

Mocht u interesse hebben bel ons tel: 06 43 80 10 46.
Anne-Claire en Stefan

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.

In Van Hoytemastraat 85 vindt u bij kantoorvakhandel 
Benoordenhaeghe kantoorartikelen en agenda’s/kalenders. 
Op nummer 66 bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe 

is er ruime keuze aan boeken en cadeauartikelen. 
Bestellen kan ook via www.boekhandel-denhaag.nl.

Zin in vakantie bij Hapimag?
Mail voor informatie naar asuylen@gmail.com 

of bel 0703243939

Dutch Language
to feel at home in your city

to feel confident
to make contact

carolinerinkel@ziggo.nl
06 134 177 81

qualified teacher

Victoria interiors at Home
Nu al 38 jaar voor uw interieur advies.

Gordijnen, meubelen, (Her-)stofferingen. 
Ook voor Trollbeads.

Alleen op afspraak.  info@VictoriaDenHaag.nl
Thérèse Jansen – 070 324 75 79

Levensverhaal schrijven
Laat nu uw levensverhaal schrijven door een professioneel 
auteur. Bel voor meer informatie naar tel. 06 57085193 of 

kijk op www.portretvaneenleven.nl

Moeite met Grieks of Latijn?
Zeer ervaren, gepensioneerde lerares geeft graag bijles.

25 euro per uur.
tel. 070 399 55 88

Email. hhvandervaart@Planet.nl

Fysiotherapie Bruno treipl
Breitnerlaan 243

Beweeg je vrij, voel je vrij. Voor behandeling van klachten 
aan o.a. rug, nek, knie en heup. Sportblessures en 

onverklaarde klachten.
Tel: 06 2500 2181.

www.fysiotherapie-brunotreipl.nl

te huur: Vakantiehuis in de Dordogne 
Sfeervolle, geheel gerenoveerde, landelijke vakantiewoning.

Max 6 pers. Met alle comfort en omgeven door grote 
omheinde tuin. Vrij gelegen tussen Sarlat en Souillac. Via 

A20 makkelijk bereikbaar.
Fam. Jansen 070 324 75 79 / 06 387 957 49

www.vakantiehuisindeDordogne.nl

Lid worden van de wijkvereniging ?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)

De ContactClub heeft een mooi, ac-
tief jaar 2015 achter de rug: 21 ex-
cursies per bus vanuit onze wijk naar 
diverse musea in Nederland en ook 
naar Brussel. Wegens overgrote be-
langstelling werden enkele excursies 
zelfs herhaald. Daarnaast hebben er 
vanuit de ContactClub 3 cursussen 
kunstgeschiedenis, 7 lezingen, 7 di-
ners, 7 lunches en 9 koffiebijeen-
komsten plaatsgevonden. Op 19 de-
cember sloten wij 2015 met een 
uitgebreide kerstlunch af (44 deelne-
mers). En er waren voldoende kaar-
ten bemachtigd om de volgende dag 
opnieuw op pad te gaan: naar de 
nieuwe voorstelling ‘Alleen op 
Zondag’ van Paul van Vliet.
 
Voor 2016 hebben we wederom zo’n 
verscheidenheid aan activiteiten in de 
planning. Maar toch: steeds blijven 
suggesties, voor onderwerpen van le-
zingen en cursussen én inleiders (!) 
van harte welkom. Dat geldt ook voor 
ideeën over excursies en andere 
activiteiten.

Wilt ook ú actief zijn als lid van het be-
stuur van onze ContactClub of als vrij-
williger? Of kent u iemand die daar-
voor belangstelling mogelijk heeft? 
Belt of mailt u mij dan voor verdere 
informatie.    

Enkele activiteiten begin 2016
Als dit blad verschijnt, zijn we al weer 
in diverse musea geweest: ons 
Gemeentemuseum, Museum 
Meermanno, Stedelijk Museum 
Schiedam en de Hermitage in 
Amsterdam. Op de rol staat een excur-
sie naar het Teylers in Haarlem (23 fe-
bruari). In het Benoordenhuis vinden 
lezingen en cursussen plaats. In onze 
nieuwe serie ‘Lezingen van bekende 
mensen uit onze wijk‘ treedt als eerste 
prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer op, met 
het actuele onderwerp ‘Naar nieuwe 
geopolitieke verhoudingen; heeft 
Europa een antwoord?’ (18 februari, 
14.30 uur). Opnieuw geeft ook drs. 
Paul Gerretsen (oud-rector VCL) een 
lezing, nu over het geheimzinnige ver-
leden van het Haagse Bos (3 maart, 
14.30 uur). Drs. Marjolijn van Delft 
geeft een interessante cursus kunstge-
schiedenis over een aantal kunstenaars 
met hun inspiratiebronnen (17 maart, 
21 april en 5 mei, steeds om 10.00 
uur). Bent u géén lid of donateur van 
de ContactClub, dan kunt u aan een le-
zing of cursus toch deelnemen, tegen 
betaling ter plekke van € 5,- per 
bijeenkomst.   

De informatie over alle excursies, le-
zingen, cursussen, koffie-, lunch- en 
dinerbijeenkomsten komt steeds in 

de tweemaandelijkse Nieuwsbrief aan 
onze leden en donateurs, en op de 
website van de Wijkvereniging 
Benoordenhout (www.wvbn.nl) 
onder “ledenpagina’s , nieuwsbrief 
Contactclub 55+”.   

Lidmaatschap en donateurschap van 
de CCB
U kunt lid worden van de CCB, als u in 
het Benoordenhout woont en ook lid 
van de Wijkvereniging bent of wordt. 
Woont u niet in het Benoordenhout, 
dan kunt u donateur worden. 
Donateurs kunnen aan alle CCB-
activiteiten deelnemen. Maar: is een 
activiteit volgeboekt, dan hebben leden 
voorrang boven donateurs. Het lid-
maatschap of donateurschap van de 
CCB kost – naast het lidmaatschap of 
donateurschap van de Wijkvereniging 
– € 9,50 voor één persoon resp. € 16,- 
voor een echtpaar per jaar. Aanmelden 
als lid of donateur kan via de website 
van de Wijkvereniging (www.wvbn.nl) 
onder ‘Contact’, of bij Rinia de Bruin 
(rinia.db@zonnet.nl of na 18.00 uur 
tel. 070-3 28 24 77). Voor verdere in-
formatie ben ik per telefoon of e-mail 
graag beschikbaar.

Jan van kreveld
06-47 78 71 09, jh.vankreveld@ziggo.nl                                                     
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Word nu voor slechts € 12,50 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.

op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout 
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12,50 over

Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Nodig voor ca. 12 glaasjes 

1 ananas 
2 el bruine rum (optie) 
75 ml kokosroom 
150 ml slagroom 
1 ½ el fijne kristalsuiker 
¼ tl kruidnagelpoeder

Als ik een ontbijt of een lunch cater, 
maak ik steevast een paar lekkere 
glaasjes met vruchtensalade. Je kan er 
mooi de seizoenen mee volgen, in elk 
jaargetijde zijn er heerlijke vruchten te 
koop. Ik heb hier een lekker recept van 
een ananas salade.
 
Koop een goede ananas. Deze is te her-
kennen aan de glanzende groene ‘ogen’ 
en de ananasgeur. Voor dit recept snijd 
je de ananas in kleine blokjes. Snijd 
daarvoor de hoed en de bodem van de 
ananas en zet hem rechtop. Snijd nu de 
schil van boven naar beneden in plak-
ken eraf.  Zorg ervoor dat je de bruine 
oogjes wegsnijdt. Vervolgens snijd je 
de ananas in kwarten, waarna je de 
harde kern daar weer van afsnijdt. 
Snijd de kwarten in plakken, de plak-
ken weer in strips en de strips ten-
slotte in blokjes. Als je het als toetje 

maakt kan je er nog wat rum aan toe-
voegen. Zet het mengsel koel weg en 
roer af en toe om. De mise en place 
(MEP) is 24 uur. 
 
Voor de kokosroom meng je de romen, 
suiker en kruidnagelpoeder door el-
kaar en klop het tot het licht lobbig van 
structuur is, het moet nog een beetje 
kunnen vloeien. MEP=24 uur
 
Serveren: Doe wat ananas (ca. 60 
gram) in een glaasje of een bakje en 

lepel er wat kruidnagelroom (ca. 15 
gram) overheen. Als garnering kan je 
er een pietsje kruidnagelpoeder over 
sprenkelen. MEP=12 uur

Ik heb ook een lekker variatie met 
hangop. Lees verder op www.cometa-
culinair.nl/blog . Daar vind je ook meer 
uitleg over MEP. 

© Cometa Culinair, de vliegende 
keuken 

Culinair
Ananas met kokos-kruidnagel room
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Schaakprobleem 141                                                        Schaakclub Benoordenhout

 
 

X 
Schaakprobleem 141 
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Wit is aan zet. Materieel staat het gelijk, maar niet voor lang. Hoe wint wit? 
 
Oplossing probleem 140:  Ten onrechte hees de witspeler de witte vlag: 1.Ke2 
(ook Ke1 of Kg1 maken remise) 1… Kg3 2.Kf1 g3 3.gxf3 Kxf3 4.Ke1 Ke3 5.Kd1 Kd3 
6.Kc1 Kc3 (daarom gaf wit op. Beide witte pionnen lijken te vallen, echter: ) 7.a4! 
en zowel na 7… bxa4 8.Kb1 als na 7…. Kxb4 8.axb5 axb5 9.Kb2 ontstaat een 
theoretische remisestand. (Hillarp Persson – Ragger, Helsingør 2015) 
 

Wit is aan zet. Materieel staat het gelijk, maar niet voor lang. Hoe 
wint wit?

Oplossing probleem 140: Ten onrechte hees de witspeler de witte 
vlag: 1.Ke2 (ook Ke1 of Kg1 maken remise) 1… Kg3 2.Kf1 g3 3.gxf3 
Kxf3 4.Ke1 Ke3 5.Kd1 Kd3 6.Kc1 Kc3 (daarom gaf wit op. Beide witte 
pionnen lijken te vallen, echter: ) 7.a4! en zowel na 7… bxa4 8.Kb1 als 
na 7…. Kxb4 8.axb5 axb5 9.Kb2 ontstaat een theoretische remise-
stand. (Hillarp Persson – Ragger, Helsingør 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

Als u gaat verbouwen, waar moet u 
rekening mee houden?
Bij het vinden van een goede aannemer 
is het altijd nuttig om referenties op te 
vragen en te checken of hij afdoende is 
verzekerd. Zo weet u hoe de aannemer 
werkt, hij het werk oplevert en hij om-
gaat met schadeclaims. Verder is het 
aan te raden om een aannemer te kie-
zen die is aangesloten bij een branche-
vereniging met een geschillenregeling. 
In geval van een geschil met uw aanne-
mer kunt u zich dan wenden tot een ge-
schillencommissie in plaats van dat u 
naar de rechter moet. Vanwege de re-
cente crisis kwamen aardig wat aanne-
mers in de financiële problemen, waar-
door veel van hun opdrachtgevers de 
dupe waren. Indien u dat risico niet 
wenst te lopen, dan kunt u via 
Bouwgarant een verbouwgarantie af-
sluiten. Indien de aannemer failliet zou 
gaan, bent u verzekerd tegen de extra 
afbouwkosten en u heeft garantie tegen 
gebreken en constructieve gebreken 
die blijken na oplevering.

Bij of in de offerte van de aannemer 
treft u meestal een betaalschema aan. 
Ik raad u aan nooit een te groot bedrag 
vooruit te betalen. Mocht de aannemer 
failliet gaan, dan bent u al dat geld 
kwijt. Gebruikelijk is om de werkzaam-
heden op te delen en daarbij de kosten 
te bepalen. Wanneer die werkzaamhe-

den deugdelijk zijn verricht, dan dient 
het erbij horende deel betaald te wor-
den. Zo is uw risico beperkt en het 
spoort de aannemer aan om het werk 
deugdelijk en tijdig te realiseren. 

Voorts is het verstandig om met de 
aannemer een opleverdatum met een 
boetebeding af te spreken. Een stok 
achter de deur om het werk tijdig op-
geleverd te krijgen. 

Als de werkzaamheden afgerond zijn, 
volgt de oplevering. Het is zeker zinvol 
om een verslag van oplevering te 
maken. Op die manier weet u welke 
zaken de aannemer nog dient te her-
stellen en wat u heeft geaccepteerd. In 
beginsel is de aannemer na de opleve-
ring niet meer aansprakelijk voor het 
werk, behalve in het geval van verbor-

gen gebreken die hem zijn toe te 
rekenen.

Heeft u een geschil met uw aannemer 
over zijn werk, dan is het van belang 
dat u hem dit ook schriftelijk meldt. U 
dient hem dan een redelijke termijn te 
bieden om herstel te plegen. Laat hij 
dit na, dan raakt hij in verzuim en daar-
mee wordt hij schadeplichtig jegens u. 

De meeste verbouwingen verlopen 
probleemloos. Toch is het nuttig om te 
weten waar u  in ieder geval op moet 
letten. Voorkom onaangename verras-
singen; maak duidelijke afspraken met 
uw aannemer en leg ze vast.

Annemarie Wiesmeier-van der 
Brugge

Uw goed recht
Bij het verbouwen van uw woning
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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 
kroemer@kpnmail.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

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld 
06 - 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.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

Servicepunt gemeente Den Haag/
Buurthuis van de toekomst
Evita Lokaal
Van Alkemandelaan 309A
2597 AJ Den Haag
070 - 314 16 06
info@evitalokaal.nl

hdm Buurthuis van de toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag
070 - 324 13 53
buurtparticipatie@hdmonline.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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Een blauw wit 
yen-yen vaas.
Opgebracht

€ 11.570,-

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

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

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Lee Man-Fong 
‘Twee eenden’.

Opgebracht
€ 109.800,-

Een Tibetaanse verguld 
bronzen zittende Tara, 

16e eeuw. 
Opgebracht € 12.850,-

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

Kunst- en Antiekveiling 2 en 3 maart • Kijkdagen: 26, 28 en 29 februari 2016

VH_adv_benoordenhout_Chris_jan2016.indd   1 03-01-16   15:45

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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Paul van Vliet
Extra voorstellingen met Pasen!
Zondag 27 maart, 20.15 uur (1e Paasdag) & maandag 
28 maart, 15.30 uur (2e Paasdag)
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