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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testamenten en levenstestamenten (volmachten)

Afwikkeling van nalatenschappen  
Schenkingstrajecten (estate planning)

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichtingen en statutenwijzigingen 

Herstructering en aandelenoverdrachten
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een goed advies bij: 

U bent van harte welkom! 

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

Frederikstraat 963  telefoon 346 14  87 
           www.celeste-parfums.nl    24/7 online
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  WIJKBLAD
  BENOORDENHOUT

Beste wijkgenoten,

Het is een hele klus om het wijkblad te maken. Welke foto komt er op de voorkant, heb ik genoeg kopij 
of juist teveel, zijn de ingestuurde foto’s in het goede bestand. Daarna wordt er veel gemaild, over en 
weer met corrector, opmaker, vormgever en drukker. 

Wellicht is het u opgevallen; langzaam sluipen er veranderingen in. De langere artikelen zijn van de 
redacteuren, afgewisseld met bladzijden met activiteiten hier in de buurt, of net daarbuiten. Geen 
verslagen, liever veel nieuws. 

Dit keer geef ik onder andere aandacht aan Koningsdag en het Oranjecomité, de aanleg van de ORAC,s, 
een informatieavond, de Open Atelierroute, de vroege geschiedenis van het Aloysius College en kroos. 
Activiteiten en informatie over onze wijk. Met recht kunnen we spreken over een bruisende wijk.

Willemien de Vlieger-Moll

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

Oplage ca. 9.300 ex.

Verspreiding nr. 3 - medio juni 2016

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

Advertenties 
Voor tarieven en afmetingen mail naar 
Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmailnl. 

Bij afname van zes advertenties in 
1 kalenderjaar is 1 advertentie gratis. 
Advertentietarieven zijn excl. pre-press 
werkzaamheden

Benoordenhoutjes
€ 50,- voor maximaal 30 woorden.

Deadline advertenties en kopij
Wijkblad nr. 3 - 2 mei 2016

 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

   Bezorging 
   Reclameverspreidingen Haaglanden BV

   Niet ontvangen?
   orders@reclamehaaglanden.nl

   Copyright Wijkblad Benoordenhout        Cover Aloysius College
Foto van Frank van der Leer
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 

geen ander. Wij hebben een lange ervaring en een breed netwerk. Wij kennen onze klanten 

en weten wat ze willen. En waarom. Daarom zijn wij de beste onderhandelaars, de meest 

gedegen adviseurs en de meest empathische coaches. Omdat dat is wat ons drijft: uw 

beslissing er een te laten worden waar u nooit spijt van hebt.

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

Margot Koesen Ineke van Mechelen SALES  |  RENTALS  |  PROPERTY MANAGEMENTMarceline Strumphler
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In februari jl. heeft het gemeentebe-
stuur locaties aangewezen voor huis-
vesting van statushouders. Die laatste 
zijn vluchtelingen met een tijdelijke 
verblijfsvergunning die in Nederland 
mogen blijven. Een van de locaties be-
treft een vleugel van het gebouw van 
het Aloysius College (AC) dat deze 
zomer vrijkomt als gevolg van de op-

het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) 
het AC-gebouw na de zomer voor twee 
jaar gaan betrekken i.v.m. nieuwbouw 
op hun huidige stek in het Van 
Stolkpark. Het VCL heeft echter niet 
het gehele gebouw nodig. De ca. dertig 
statushouders komen voor vijf jaar in 
een afzonderlijke vleugel die over een 
bruggetje bereikbaar is vanaf de 
Waalsdorperweg. De  vleugel zal eerst 
voor bewoning geschikt worden 
gemaakt.

De wijkvereniging heeft er begrip voor 
dat ook in onze wijk statushouders 

worden ondergebracht. Ook Den Haag 
moet van het Rijk immers statushou-
ders huisvesten. Wij hebben in onze 
contacten met de gemeente en in de 
gemeenteraad aandacht gevraagd voor 
zaken als de veiligheid, met name van 
leerlingen, het beoogde aantal (als 
voormeld: ca. dertig) en de samenstel-
ling van de groep statushouders (ge-
streefd wordt naar gezinnen), het ge-
bruik van de sportvelden (alleen voor 
leerlingen) en de bestemming van het 
AC-gebouw na vertrek van het VCL (dat 
behoudt een schoolbestemming). Wij 
hebben over deze zaken nauw contact 
met de VvE in het voormalige 
Patershuis alsmede met het VCL.

Er komt een overleggroep onder lei-
ding van stadsdeeldirecteur mevrouw 
Blankwaard waarin zaken betreffende 
de komst en inburgering  van de sta-
tushouders alsmede aspecten als vei-
ligheid worden besproken. Naast de 
wijkagent zullen in deze overleggroep 

ook omwonenden, het VCL en de wijk-
vereniging zijn vertegenwoordigd. 
Naar verwachting zal Vluchte-
lingenwerk een centrale rol gaan ver-
vullen voor scholing, dagbesteding e.d. 
van de statushouders. Vanuit onze wijk 
zijn er reeds initiatieven om de status-
houders te steunen en zich thuis te 
laten voelen. Deze zullen voorlopig 
worden gecoördineerd door de diaco-
naal opbouwwerker voor Haagse Hout, 
Robin de Jong, en kunnen aansluiten 
op wat Vluchtelingenwerk doet. Op dit 
moment is het voor concrete actie ech-
ter nog te vroeg. De statushouders 
komen pas na de zomer en we weten 
nog niet wie. 

Wij zullen voorts de wijkbewoners via 
het wijkblad en de website op de 
hoogte houden van de voortgang.                                                                                                                      

Pieter de Savornin Lohman 
Voorzitter

Van de Wijkvereniging
Statushouders in het gebouw van het Aloysius College

De wijkvereniging wordt herhaaldelijk 
benaderd met vragen over ORAC’s en 
laadpalen. ORAC staat voor 
Ondergrondse Rest Afval Container. 
Laadpalen worden gebruikt om elek-
trische of hybride voertuigen op te 
laden. Beide staan op of langs de stoep 
en ORAC’s in het algemeen niet op 
doorgaande wegen. De gemeente han-
teert voor ORAC’s een andere vergun-
ningssystematiek dan voor laadpalen. 
Dat heeft mede te maken met het feit 
dat de besluitvorming over plaatsing 
van ORAC’s in Den Haag al heeft plaats-
gevonden. Dat er ORAC’s komen is dus 
al een gegeven, de voorliggende be-
sluitvorming betreft uitsluitend nog 
het bepalen van de locaties ervan. 

Vergunningen voor de plaatsen van 
ORAC’s worden dan ook in één keer 
voor een wijkdeel verleend, maar voor 
het besluit tot plaatsing van iedere 
laadpaal wordt een aparte vergunning 
verleend.  Beide vergunningsaanvra-
gen worden gepubliceerd in het ge-
meenteblad, zie http://www.denhaag.
nl/home.htm onder de kolom nieuws. 
Ik ga eerst op de ORAC’s in.

U wordt, indien u het vergunningsbe-
sluit tot het graven van proefsleuven 
hebt gemist,  met ORAC’s meestal voor 
het eerst geconfronteerd als de ge-
meente in uw straat proefsleuven 
graaft.  Die proefsleuven zijn nodig om 
vast te stellen of er geen ondergrondse 

kabels e.d. de plaatsing van een ORAC 
in de weg staan. In principe heeft de 
gemeente de plaats voor een eventuele 
ORAC al aangewezen en stelt zij nu 
zeker dat plaatsing daadwerkelijk kan 
plaatsvinden. Uit door ons toegekomen 
reacties blijkt dat veel wijkbewoners 
zich voelen overvallen wanneer de 
proefsleuven in de buurt van hun wo-
ning worden gegraven.

De gemeente hanteert bepaalde crite-
ria voor het aanwijzen van een locatie. 

-
deur en een ORAC maximaal 125 meter 
zijn. Toch constateert de wijkvereni-
ging dat die locaties voor proefsleuven 
af en toe willekeurig gekozen lijken te 

Ruimtelijke Ordening
ORACs en laadpalen

BENOORDENHOUT 2016-2.indd   5 08-04-16   10:59



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 20166

Ook bij Paluco...

* Take away

* Private dining vanaf 15 personen

* Borrels en recepties op aanvraag

* Catering

Elke dag van 9 - 11 uur 
€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

KAPSELS
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)

een kleine greep 
uit onze collectie.

van Hoytemastraat 99, 2596 EP Den Haag
Tel. 070 324 22 24  www.mar-y-mar.nl

WOUDT
van Hoytemastraat  105
telefoon 324 85 17
www.woudtdamesmode.nl
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zijn. Soms op de stoep vlak voor een 
woning terwijl aan de overkant van de 
straat, langs een plantsoen, ook plaat-
singsmogelijkheden zijn.Het is voor de 
wijkvereniging ondoenlijk om alle spe-

u zich in de hierboven gegeven voor-
beelden herkennen en u willen verzet-
ten tegen de plaatsing van de ORAC in 
uw directe woonomgeving, dan verwijs 
ik u naar de gemeentelijke website die 
ik hieronder kort samenvat. Ik raad u 
wel aan een eventuele zienswijze of be-
zwaar tijdig aangetekend op te sturen 
of in te leveren bij de receptie op het 
stadhuis tegen afgifte van een ont-
vangstbewijs.  Mondelinge afspraken 
tijdens een inloopbijeenkomst komen 
soms niet door.

Indien  u een alternatieve oplossing 
voor de plaatsing heeft, is het verstan-
dig dat  u dat aangeeft. Indiende ge-
meente stelt dat een ORAC niet ge-
plaatst kan worden op een stoep aan 
de overkant, kunt u bijvoorbeeld voor-
stellen om er een zebrapad aan te leg-
gen of om de ORAC naast een bestaand 
zebrapad te plaatsen. Hierbij kunt u 
proberen, al dan niet met uw buurtge-
noten, samen met de gemeente te 
komen tot een optimale plaatsing van 
ORACs in uw directe omgeving.

Ter illustratie, hierbij een deel van het 
besluit van de gemeente voor wijk 79 
(Hoytemastraat) d.d. 26 januari j.l. De 
deelwijk Arendsdorp is in maart aan de 
beurt en de deelwijk Waalsdorp waar-
schijnlijk in mei.

….. Overwegende dat:
- in het raadsvoorstel inzake 3e pro-
gramma ORAC’s 1.000 extra (RIS 
266686) besloten is in verschillende 
wijken ondergrondse restafvalcontai-
ners te plaatsen;

- in het raadsvoorstel ondergrondse 
restafvalcontainers (RIS 160943) crite-
ria zijn vastgesteld voor de plaatsing 
van ORAC’s

- op basis van deze criteria een ont-

werp plaatsingsplan is opgesteld;

- de loopafstand voor verschillende be-
woners van de Wassenaarseweg meer 
dan 125 meter bedraagt;

- belanghebbenden de mogelijkheid 
moeten hebben hun zienswijzen op het 
ontwerp plaatsingsplan kenbaar te 
maken.

Besluit:
I. Belanghebbenden gedurende zes 
weken na publicatie van dit besluit tot 
vrijgave voor inspraak de mogelijkheid 
te geven om hun zienswijzen kenbaar 
te maken op het ontwerpplan locaties 
voor ORAC’s in de wijk Van 
Hoytemastraat (wijk 79) zoals aange-
geven op de bij dit besluit behorende 
kaart: “PROGRAMMA ORAC’s 2015-
2017 79 Van Hoytemastraat e.o. 
(Haagse Hout) Het Ontwerp 
Plaatsingsplan”.

II. Dat dit besluit wordt gepubliceerd in 
het gemeenteblad van week 5 van 2016 
en met ingang van 4 februari 2016, in-
clusief toelichting en bijlage, terug te 
vinden zal zijn op de site www.den-
haag.nl/bestuurlijkestukken, onder 
risnummer 291183…..

160943) voor de aanleg van ORAC’s 
zijn:

Loopafstand: De maximale loopafstand 
van de huisdeur tot de container mag 
ingevolge de regelgeving maximaal 75 
m. bedragen, waarbij onder bijzondere 
omstandigheden een uitloop naar 
maximaal 125 m. is toegestaan.

Parkeren: Het aantal te vervallen par-
keerplaatsen wordt tot een minimum 
beperkt.

Bomen: zo min mogelijk kappen of ver-
plaatsen van bomen.

Ondergrondse infrastructuur: zo min 
mogelijk omleggen van reeds aanwezige 
kabels, leidingen en riolering (kosten!).

Overige obstakels: zo min mogelijk ver-
plaatsen van lichtmasten, telefoonzui-
len, HTM-masten en bovenleidingen 
(kosten!).

Bereikbaarheid leegwagen: De leegwa-
gen moet voldoende ruimte hebben om 
op te stellen.
Veiligheid: Bij de route van huisdeur 
naar container moet kruising met 
hoofdroutes en wijkontsluitingswegen 
worden vermeden.

Het verdient aanbeveling bij indiening 
van een zienswijze voor een ORAC aan 
een tegenspraak met één of meerdere 
van bovenstaande aandachtspunten te 
refereren.

Laadpalen worden per afzonderlijke 
vergunning geplaatst. De gemeente 
heeft bewoners opgeroepen om aan te 
geven waar ze behoefte hebben aan 
laadpalen om ze daarna, na beoorde-
ling van de aanvraag, tot plaatsing te 
kunnen overgaan. Er is echter niet 
sprake van een vergelijkbare uitrol als 
met de ORAC’s, aangezien plaatsing 
hier vooral nog vraaggestuurd is 
(http://www.denhaag.nl/home/bewo-
ners/verkeer-en-vervoer/to/Geef-
locaties-voor-elektrische-oplaadpalen-
door.htm). Misschien heeft u of een van 
uw buurtgenoten al van deze mogelijk-
heid gebruik gemaakt. Ook de vergun-
ningsaanvragen voor laadpalen wor-
den in het gemeenteblad gepubliceerd. 
Net als bij de ORAC’s kunt u  op dit be-
sluit een zienswijze indienen als u het 
niet met de voorgestelde plaats van de 
laadpaal eens bent of als er te veel par-
keerplaatsen worden opgeofferd. 
Wellicht kan dat echter worden voor-
komen bij goed overleg vooraf.

Misschien ten overvloede: u kunt zich 
abonneren op vergunningsaanvragen 
en -verlening in Uw buurt via de web-
site: https://zoek.overheid.nl/, zo blijft 
U op de hoogte van wat er zich in Uw 
buurt afspeelt.

Foppe de Vries en Willem Hoekstra
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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

Familiebedrijf Alexandria bv onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoogwaardig vakwerk, dat gepaard gaat 

met een uitstekende service op basis van jarenlange praktijkervaring. Wat ons bedrijf bijzonder maakt, is de liefde en trots 

voor ons vak. Heeft u twijfels over de huidige toestand van uw woning? Vraag dan naar onze gratis bouwkundige taxatie.

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

op www.alexandriabv.nl voor 

een van onze diensten.

ALEXANDRIA GARANTIE AANNEMERS IS DE AANNEMER VOOR HET BENOORDENHOUT

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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Literaire club

Iedere maand wordt er een boek, ge-
dicht of literair onderwerp met elkaar 
besproken onder de bezielende leiding 
van onze vrijwilliger Astrid.
Heeft u interesse om zich bij dit groepje 
aan te sluiten of wilt u nog iets weten? 
Neem contact op met Astrid: alexa-
nas@xs4all.nl of 070-3243719.
Datum: iedere laatste maandag van de 
maand. Tijd: 14.30 – 16.00 uur. Prijs: 
€ 5,00 (incl. koffie/thee)

Met de pan op tafel
Ouderwets met de pan op tafel een dege-
lijke maaltijd eten in het gezelschap van 
buurtbewoners. Dat is het idee van vrij-

en u kunt aanschuiven in Evita Lokaal. 
Datum: elke 3e donderdag van de 
maand, 21 april, 19 mei, 16 juni, 21 juli 
2016. Tijd: 18.00 uur. Prijs: € 6,50 excl. 
drankjes

Happy Ouder   
Kent u dat? Einde van de middag…. Het 
is somber weer, u heeft alles gedaan 
wat er gedaan moet worden en dan is 
het wachten tot het diner. Wat is het 
dan leuk om nog even een drankje met 
wat gelijkgestemden te drinken, ge-
woon voor de gezelligheid! Vrijwilligers 
Puck en Caroline organiseren nu 1x per 
maand het borreluurtje ‘Happy Ouder’.

Datum: elke 1e  dinsdag van de maand 
3 mei, 7 juni, 5 juli 2016. Tijd: 16.00 – 
17.00 uur. Prijs: € 6,00

Ondernemers Netwerkborrel 
Benoordenhout
Iedere laatste vrijdag van de maand  
organiseren initiatiefnemers Jeanne 
Caminada en Debby Keesmaat de 
Ondernemers Netwerkborrel 
Benoordenhout. Altijd een interessant 
onderwerp, een pitch en een borrel. 
Iedereen die zich tot deze groep mag 
rekenen is van harte uitgenodigd.
Datum: iedere laatste vrijdag van de 
maand. Tijdstip:  17.00 uur – 19.00 uur.
Prijs: € 5,00 (incl. hapje en drankje)

Voor alle activiteiten graag van tevo-
ren aanmelden: info@evitalokaal.nl 
of  via tel. 070-314 16 06.

Persoonlijke aandacht voor de oudere 
bewoners in het Benoordenhout is al 
jaren de kernkwaliteit van Emy 
Schokking. Emy Schokking is de coördi-
nator van het abonnement Wel Thuis 

verbindende schakel tussen de abon-
nees, de wijk  en Maison Gaspard de 

Thuisabonnement een duidelijke plaats 
gegeven in de wijk en is voor velen een 
bekend gezicht. Toch volgt er nu een af-
scheid, omdat Emy Schokking van haar 
pensioen gaat genieten. Reden voor een 
kleine terugblik samen met haar. 

‘Ik ben opgeleid als intensive carever-
pleegkundige en heb daarna een aan-
vullende managementopleiding ge-
volgd. In 1988 ben ik als avondhoofd 
gaan werken in Maison Gaspard de 
Coligny waarna ik tot 1997 hoofd ver-
zorging ben geweest in ‘het Maison’: 
een bijzonder periode. Vanaf 2010 ben 
ik mij intensief gaan inzetten voor het 
Wel Thuisabonnement wat goed bij 
mijn ambities en kwaliteiten paste.’ Het 
Wel Thuisabonnement is gericht op het 
zelfstandig blijven wonen met de no-

dige veiligheid en aandacht voor de 
vragen waar men  mee te maken kan  
krijgen in het leven. Kennis van sociale 
kaart, oprechte aandacht voor de mens 
en met Maison Gaspard de Coligny als 

beschermd te wonen. Dit alles combi-
neert Emy Schokking in haar functie en 
dat gaat dus nu veranderen.

We nemen afscheid op donderdag 21 
april a.s. tijdens een afscheidsreceptie 
voor abonnees en relaties o.a. uit het 

Platform Benoordenhout. Op deze dag 
vieren we gelijktijdig het vijfentwintig-
jarig bestaan van Wel Thuisabonnement 
met een terugblik op het ontstaan en 
met de viering van nieuwe initiatieven 
en activiteiten, waar Emy Schokking tot 
de dag van vandaag mee bezig is. Wij 
wensen Emy veel goede jaren en  Emy 
wenst u hetzelfde en is dankbaar voor 
alle bijzondere contacten met zowel 
haar abonnees als haar collega’s,  ex-
terne contacten  en leden van het 
Platform Benoordenhout.

Zorg in de wijk
Evita Lokaal Agenda

Afscheid van Emy Schokking
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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

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw waardevolle kunst en antiek 
te veilen.

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

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Een lavendelblauw 
geglazuurde wierookbrander

Qianlong.

Adrien Jean le Mayeur 
de Merprès, Ni Pollok.

Een encre de chine 
‘European subject’ bord 

met portret van Willem IV.

Gevraagd: kunst en antiek
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Zorggroep Oldael: een (t)huis voor ouderen met aandacht 
voor welzijn en zorg op maat

Speciaal voor wijkbewoners: kom ‘beter bewegen’ bij Oldael

Beweegtuin voor ouderen bij MCH Bronovo

zo lang mogelijk zelfstandig en toch 
beschut in onze woonzorgcentra 
Oldeslo in Duttendel of Aelbrecht van 
Beijeren in het Benoordenhout. 

Wonen bij Oldael kan in één van de 
ruime appartementen op grond van 
de Wet langdurige zorg (Wlz) of als 
particulier, met of zonder zorg, of in 
onze aanleunwoningen. Dit biedt u 

stel bij elkaar blijven als de één wel 
en de ander geen zorg nodig heeft. Of 
u kunt in een aanleunwoning starten 
en binnen dezelfde locatie doorstro-
men wanneer meer zorg nodig is. 
Oldael beschikt tevens over een ge-
sloten psychogeriatrische afdeling in 
Oldeslo. 

Ongeacht uw keuze, Oldael wil dat u 
zich thuis voelt. Dat begint al met de 
mogelijkheid om uw eigen meubels 
mee te verhuizen. We willen dat u uw 
leven zoveel mogelijk naar eigen in-
zicht bij ons kunt voortzetten. Uw wel-
bevinden staat hierbij voorop. Daar 
geven we samen met u en uw familie of 
mantelzorger invulling aan. 

U bent van harte welkom voor een rond-
leiding. Onze cliëntadviseur informeert 
u graag verder: 06 - 463 414 91; client-
adviseur@oldael.nl; www.oldael.nl

Beweging is belangrijk om zo zelf-
standig mogelijk te blijven. Oldael no-
digt u daarom uit voor twee 
workshops:

1. Rollator lopen: hoe kan ik de rol-
lator handig gebruiken?

2. Val preventie: hoe voorkom ik 
dat ik val?

Heeft u belangstelling voor deelname 
aan een workshop? Maak dit dan ken-
baar bij ons woon-zorgcentrum 
Aelbrecht van Beijeren (Theo Mann-
Bouwmeesterlaan 1): 070 - 530 05 30 
of communicatie@oldael.nl.

Bij voldoende belangstelling nodigen 
we u graag uit om in ons woonzorg-
centrum de workshop te volgen. 

Bewegen is belangrijk voor de gezond-
heid. Dat geldt voor jong én voor oud. 
Daarom opent MCH Bronovo op 21 
april a.s. de Bronovo Beweegtuin. 
Patiënten uit het ziekenhuis en buurt-
bewoners zijn hier dagelijks van harte 
welkom voor een gezonde portie be-
weging. De beweegtuin bij Bronovo is 
mogelijk gemaakt door de Stichting De 
Vrienden van Bronovo.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen zich 
zelfverzekerder voelen als ze meer 
gaan bewegen. Ook neemt de angst 
voor vallen af en wordt de kans op de-
mentie kleiner. Bovendien herstellen 
ouderen na een ingreep sneller als ze 
aan beweging doen. Redenen genoeg 
dus om ook buiten in beweging te 
komen. De Bronovo Beweegtuin biedt 
volop mogelijkheden en is een aanvul-
ling op de fysiotherapiebehandelingen 
in Bronovo. In de beweegtuin voor se-

nioren komen eenvoudige toestellen te 
staan waarmee ouderen, ieder op zijn 
of haar eigen niveau, makkelijk de con-
ditie kunnen verbeteren of de spieren 
kunnen versterken. 

gezonder voelt door bewegen? Vanaf 
22 april a.s. is de beweegtuin bij MCH 
Bronovo dagelijks geopend voor pu-
bliek. Iedere dinsdag en donderdag is 
er tussen 14.00 en 15.00 uur begelei-
ding aanwezig. U vindt de tuin achter 
de afdeling fysiotherapie/ergothera-
pie. De Bronovo Beweegtuin is vrij 
toegankelijk.

Zittend op een stoel kunt u het hele lichaam goed 
oefenen en ontdekken dat u meer kunt dan u dacht.

Foto beschikbaar gesteld door leverancier en 
speeltuinontwerper Yalp
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Aan-/verkoop Rentals Taxaties BeleggingenConsultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs Herman Kastelein   Lars Olie

Cees Lieshout   Cindy Wisse
Frouke de Roo

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Ontwerp, inrichting en onderhoud
van tuinen en groenvoorzieningen.

Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Telefoon: 015 - 361 09 78

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N
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OUD geleerd JONG gedaan

De Stoel van Klank

OUD geleerd JONG gedaan: (oudere) 
wijkbewoners leren de kunsten van 
het handwerken aan de volgende gene-
raties! We gaan dit voorjaar van start, 
met vier bijeenkomsten van elk twee 
uur. Voorafgaand aan de cursus organi-
seren wij een inloopmiddag op zondag 
29 mei van 15.00 –17.00 uur voor een 
eerste kennismaking bij Evita Lokaal.

OUD geleerd 
Kunt u goed breien, haken, naaien of 
beheerst u een andere handvaardig-
heid? De volgende generaties willen dit 
graag van u leren. Meld u aan of kom 
langs op de gezellige inloopmiddag.

JONG gedaan
Handwerken is weer hartstikke HIP ge-

broekje maken voor je kind of een oude 
stoel stofferen! Kun je dat nog niet? 
Geen probleem, dit kan je nu leren! 
Ook jij kunt je nu al aanmelden maar je 
bent natuurlijk ook van harte welkom 
op 29 mei a.s.! 

Aanmelden voor dit nieuwe initiatief 
kan alvast via info@evitalokaal.nl of 
06-41322224 (Anne Poley-Siblesz), 
maar het is ook mogelijk tijdens de 
kunstroute op 22 mei a.s. in Evita 
Lokaal.

Bent u mantelzorger of kent u iemand 
in uw buurt die u eens op een bijzon-
der manier wilt verwennen?

Maak dan een afspraak voor de Stoel 
van Klank. Een klankbad voor thuis van 
de Haagse Stembevrijders. Met klan-
ken van stem, eenvoudige instrumen-
ten en zachte aanrakingen op hoofd, 
benen en handen.

Volledige onstpanning en welbevinden 
is het gevolg. Bel ons voor afspraak bij 
u thuis of bij Evita Lokaal (Van 
Alkemandelaan 309a).

Conny en Joyce werden opgeleid tot 
stembevrijders bij de academie voor 
stembevrijding. Samen vormen zij een 
sterk duo dat in staat is ruimte te cree-
ren voor de ander met hun eigen 
geluid.

Joyce Weber 06 23369854
Conny van Leeuwen 06 51643006
www.dehaagsestembevrijders.nl

Kosten: € 55,-. Tot 1 juni 2016 is het 
gratis voor bewoners van de Haagse 
Hout.

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 31 mei, 14 en 28 juni. 

Meld u aan voor Burgernet.
Ogen en oren in de wijk, ten behoeve van de politie. 

www.burgernet.nl. 
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rondleiding in Aelbrecht van Beijeren
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met
onze cliëntadviseur op 070-530 05 08

www.oldael.nl
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Sport in de wijk
Tennisclub WW
Het is by far de jongste tennisvereni-
ging van het Benoordenhout, maar 
zeker niet de kleinste: Tennisclub WW 
– opgericht in 2012 en thans een club 
met ruim 500 leden. ‘WW huisvest een 
mooie mix van jongere en oudere en 
recreatieve en prestatieve tennissers. 
Een wijkclub met mogelijkheden voor 
alle niveaus!’

Ferry de Rijcke is WW’er van het eerste 
uur. Toen de Koninklijke Haagsche 
Cricket en Voetbalvereniging enkele 
jaren geleden besloot  haar tennisacti-
viteiten onder de naam HTV af te sto-
ten, greep hij samen met een aantal an-
deren de mogelijkheid aan om een 

-
daan. Er kwamen nieuwe statuten, een 
nieuw bestuur – met Ferry als voorzit-
ter – en een contract met de beheerder 
van Park WW voor het gebruik van de 
daarop gelegen tennisbanen. 
Tennisclub WW was een feit. Wie gro-
tendeels bleven, waren de leden. In de 
bijna vier jaar dat de vereniging nu be-
staat, is het aantal inmiddels zelfs met 
bijna 200 gestegen...

Ook Henriette Mout is van begin af aan 
lid van Tennisclub WW. Sinds twee jaar 
vervult zij daarnaast een bestuursfunc-

Een niet onbelangrijke taak aangezien 
pakweg de helft van de leden van de 
vereniging jonger is dan achttien jaar. 

motor achter de organisatie van ver-
scheidene evenementen voor de jeugd. 
Voor de kleinsten – aspiranten ge-
noemd – is er bijvoorbeeld het jaar-
lijkse Paaseitjestoernooi, waarbij het 
spelen van de voor velen eerste wed-
strijdjes gecombineerd wordt met het 
zoeken van paaseieren. Voor de wat 
grotere kinderen, de junioren (vanaf 
twaalf jaar), vormen de Jeugd 
ClubKampioenschappen eind juni 
ieder jaar één van de hoogtepunten.

Niet alleen voor kinderen is er gere-
geld wat bijzonders te beleven op de 
vereniging. ‘Ook voor senioren vinden 
gedurende het jaar tal van activiteiten 

plaats. Los van verscheidene toer-
nooien is er de wekelijkse clubavond. 
Elke donderdag verzamelt zich een va-
riërend aantal leden om samen te ten-
nissen. Ook niet-leden zijn dan welkom 
om eens kennis te maken met de sport 
en/of de club.’ Daarnaast nemen zowel 
junioren– als seniorenteams deel aan 
de KNLTB-voorjaarscompetitie. Hoe fa-
natiek, dat is aan de teams zelf. Want 
plezier, dat is waar het in beginsel om 
draait bij Tennisclub WW, zo bena-
drukken Henriette en Ferry.

WW staat voor Wassenaarse Weg. Het 
verwijst uiteraard naar de locatie van 
het park – strikt genomen gelegen aan 
de Van Hogenhoucklaan. Het leeuwen-
deel van de leden woont in het 
Benoordenhout, maar er zijn zeker uit-

haar man en twee kinderen geregeld 
vanuit het centrum van Den Haag naar 
de club toe. Voor een vergadering, het 
krijgen van training van één van de 
trainers van Tennisschool Jan de Rook, 
met welke de vereniging een samen-
werkingsverband heeft, of natuurlijk 
gewoon om een potje te tennissen. 

je van tevoren al of er een baan vrij is. 
Maar eigenlijk is dat altijd het geval. 
Alleen bij hoge uitzondering kan je niet 

spelen. Het gaat dan om drukke com-
petitiedagen in het voorjaar.’ Ook wa-
terval vormt meestal geen beletsel om 
één van de acht gravelbanen op te gaan 
waarvan de vereniging gebruik mag 
maken. ‘Een paar jaar geleden zijn alle 
banen grondig gerenoveerd en sinds-
dien van topkwaliteit. Het is verbazing-
wekkend hoe snel je vaak de baan op 

Waar de tennissers eerst werden om-
ringd door voetballers, cricketers en 
squashers lopen er nu ook beoefenaars 
van judo, yoga, bridge en nog altijd 
squash door het gebouw dat de vereni-
ging faciliteert. Volgens Ferry en 
Henriette is dit een meerwaarde. 
‘Wanneer je ook komt, er is altijd wel 
wat te doen. Ook veel niet-sporters 
weten de weg naar Park WW te vinden 
om bijvoorbeeld een hapje te eten. De 
sfeer is gezellig, open en ontspannen.’ 
Het nieuwe seizoen is op 3 april jl. van 
start gegaan met een open wijkdag, 
waarbij buurtbewoners konden proe-
ven van tennissen op WW. Voor dege-
nen die deze kans hebben gemist, 
komen er vast nog voldoende mooie 
dagen om alsnog eens naar WW te 
gaan, met óf zonder racket!

Emilie Maclaine Pont

Winnaars Jeugd ClubKampioenschappen 2015
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

JOUW STIJL
DANKZIJ ONS

ADVIES
SPECIALIST IN: VERF, 
BEHANG, GORDIJNEN, 
RAAMDECORATIE EN 
VLOEREN
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In het weekend van 23 en 24 april a.s. 
wordt opnieuw een tweedehands boe-
kenbeurs georganiseerd binnen de 
Koninklijke Haagsche Cricket en 
Voetbal Vereeniging. Iedereen kan ge-
lezen boeken inleveren en kilo’s boe-
ken terugkopen. En voor hen die meer 
van rijden dan van lezen houden, is er 

De opbrengst van alle evenementen 
gaat naar het goede doel, dit jaar de 
Gary Kirsten Foundation. Deze helpt 

beter bestaan op te bouwen door hen 

sportfaciliteiten en goede sportbege-
leiding te bieden. 

Het inleveren van boeken kan op zater-
dag 16 april van 11 – 14 uur, zondag 17 
april van 10 – 15 uur en woensdag 20 
april van 14 – 17 uur. Op vrijdag 22 
april is een speciale voorverkoop voor 
kinderen (18.00 – 20.00 uur). De boe-
kenbeurs is zaterdag van 10 -17 uur en 
zondag 11 -16.30 uur. Heleen Rijkens 
namens de Boek en Bal-commissie 

Voor meer informatie over de boeken 
en de rally’s: webredactie@konhcvv.nl. 

‘Schatgraven in de 
kelder van tante D., 
zoektocht naar de 
onbekende biolo-
gische vader’
In het voorwoord 
van René 
Hoksbergen, emeri-
tus-hoogleraar 

adoptie, schrijft hij over de zoektocht 
van Maureen naar haar vader. ‘Prachtig 
en ontroerend laat de auteur ons zien 
hoe zij emotioneel heeft geworsteld 
met het niet mogen kennen van haar 
vader […] Al nadenkend en schrijvend 
is Maureen met haar boek nog tot veel 
meer gekomen. Niet alleen heeft zij ons 
een blik gegund op haar persoonlijke 
en heel intieme ervaringen en gevoe-

van de ethische, psychologische en juri-
dische praktijk van de moderne voort-
planting.’ Ik kan het niet mooier ver-
woorden. Het is een bijzonder boek, bij 
het lezen komen alle emoties naar 
boven. 
Maureen Davis, Uitgeverij Elikser, Leeuwarden, 2014, 

ISBN: 976 90 8954 638 8, € 19,95

In de Mesdag Collectie is onlangs een 
tentoonstelling geopend over fotogra-

-

Landschapsschilders maakten gebruik 
-

seerd in de nieuwe mogelijkheden die 

als studiemateriaal of ter aanvulling 
van hun schetsboeken.

De Mesdag Collectie, Laan van 
Meerdervoort 7-11, informatie op de-
mesdagcollectie.nl. Tot 5 juni 2016. 

Mega HIP, Historische Informatiepunt
In de Centrale Bibliotheek, aan het 
Spui, is een grote HIP geopend. HIP is 
een samenwerkingsproject van het 
Haags Gemeentearchief, de Bibliotheek 
Den Haag, het Haags Historisch 
Museum en de afdelingen Archeologie 
en Monumentenzorg van de gemeente 

Den Haag. Tevens is er plek voor de 
verschillende historische verenigingen 
die Den Haag rijk is. 

Wat biedt het HIP? Een boekencollectie 
over Den Haag, toegang tot 200.000 fo-
to’s, de Haagsche Courant van 1940 tot 
en met 1966 is in te zien, er zijn inter-
actieve beeldschermen en nog veel 
meer. Meer informatie vindt u op histo-
rischdenhaag.nl. 

Van Zero tot Kleine Zielen, twintig 
jaar Louis Couperus Museum
Louis Couperus Museum, Javastraat 17, 
Den Haag, tot 6 november 2016, infor-
matie op louiscouperusmuseum.nl. 

De Haagse Dierentuin

onder de Grote Marktstraat, heeft dit 
keer een tentoonstelling over de Haagse 
Dierentuin. In de Dierentuin werden 
examens afgenomen, traden beroemde 
artiesten op, olifant Betsy deed haar 
kunstjes, er was een berenkuil en zwa-
nen en apen bevolkten de tuin. 

-
gang kruispunt Spui/Grote Marktstraat. 
Informatie op haagsebeeldbank.nl. Te 
zien tot 22 juni 2016. 

De Tong Tong Fair
Op het Malieveld, is dit jaar van 28 mei 
tot en met 5 juni. Heerlijk struinen langs 
alle eettentjes, de Indische markt, kook-
demonstraties, tentoonstellingen, voor-
stellingen en lezingen. Meer informatie 
op tongtongfair.nl.

Willemien de Vlieger-Moll 

HoutKunst & Boeken
Dit keer zijn de pagina’s Boeken en HoutKunst gecombineerd. U leest over 
een boekenbeurs, een wijkbewoonster die een indringend boek schreef 
en verder veel tips over tentoonstellingen in onze directe omgeving.
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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

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

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!

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.

          

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
Preventie. Papiertje tussen de deur?

B B B B B B? - Doe mee!

Verhuizing ‘The Sixties’

Heeft u dat ook weleens gehad? Bij 
thuiskomst zie je een snippertje papier 
tussen de deur. Wat doe je dan? Mijn 
eerste neiging is het mopperend weg te 
halen en boos op de kinderen te 
worden. 

Sinds mijn gesprek met de wijkagent 
Peter Hoogeveen, in het kader van de 
buurtpreventie app, weet ik beter. Niet 

aanraken en onmiddellijk 112 bellen. 
Waarschijnlijk is het papiertje (of het 
muntje of takje) door een potentiële 
inbreker aangebracht die wil achterha-
len waar mensen niet thuis zijn om zijn 
beroepsrisico bij het inbreken omlaag 
te brengen. Als het papiertje of het 
takje lang blijft zitten, wordt de deur 
niet gebruikt en zullen mensen dus wel 
niet thuis zijn. Veel van deze potentiële 

inbrekers brengen het papiertje of 
takje aan zonder handschoenen. En 
dus rukt de politie graag uit als u 112 
belt. Want DNA-onderzoek kan een 
match opleveren met iemand die al be-
kend is bij de politie. benoordenhout-
buurtpreventie@gmail.com

Daniëlla Gidaly

Bewegen met je Body in de Bosjes van 
Benoordenhout bij het 

Boulen geeft je een Best gevoel!  En ... 
gezellig is het ook!

Sinds in het najaar in de Bosjes van 

gemeente werd geopend, hebben wij 
vrijwel altijd op dinsdag- en donder-
dagmiddag vanaf 14.00 uur gezellig ge-
speeld. We begonnen niet in het beste 

seizoen voor jeu de boules spelen, 
maar de baan ligt beschut en meestal 
speelden we anderhalf tot twee uur. 
Slechts een enkele keer zijn we letter-
lijk weggewaaid of weg geregend.

Wij komen nu in een voor ‘het buiten 
spelen’ – zoals ik dat dan noem – beter 
seizoen en ik hoop dat er meer spelers 
komen. Extra sets boules breng ik mee, 
die mag u gratis proberen. Wie het spel 

kent heeft geen introductie nodig. Wie 
het wil leren geef ik graag instructie. 
Het is een open baan; voor iedereen 
toegankelijk, er is geen speciale club. 
Heeft u belangstelling, kom dan eens 
kijken, de baan is altijd open.

Voor nadere info:
Truus Krumbholz-Kole
Krumbholz-kole@kpnplanet.nl

Voor degenen die ons nog niet kennen: 
Booming B'hout – Wijkborrel 'The 
Sixties', bestaat nu bijna twee jaar!

Na regelmatig bij ‘Paul Gabriël’ samen te 
zijn gekomen hebben wij besloten om 
vanaf heden onze borrel te organiseren 
in het ‘Buffet van de Koninklijke 
Haagsche Cricket en Voetbalvereeniging’ 
aan de Van Hogenhoucklaan 37.

Wilt u ook iedere maand gezellig langs 
komen, laat u dat dan weten aan Anita 
Kuiken (kuiken.anita@gmail.com) en/
of Jaap IJssel de Schepper (jdschep-
per@casema.nl). Naast borrelen is er 
ruimte voor korte verhalen, berichten, 
poëzie, zang etc. Gelieve aan te melden 
bij: anneborsboom@hotmail.com.

Tot ziens bij ‘The Sixties’

Op zondag 8 mei a.s. organiseert het 
DiamantTheater een speciale middag 
voor iedereen die zijn of haar moeder 
wil verwennen. 

We beginnen om 14.30 uur met een 
heerlijke high tea. Lekkere hartige en 
zoete hapjes zullen voorbij komen met 

Klets gezellig bij onder genot van el-
kaars gezelschap. 

Na de high tea vervolgen we naar de 
theaterzaal waar om 16,00 uur een 

even en verrassing!

Aanvang 14.30 uur
Entree €15,-
(50% korting met Ooievaarspas)
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Algemene 
Ledenvergadering 

van de 
Wijkvereniging

20 april a.s. in de aula van het Aloysius College
Inloop vanaf 19.30 uur

Aanvang: 19.45 uur 
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Willem Witsenplein 6

Open Atelierroute in het Benoordenhout

heeft het grote, al enige jaren leeg-
staande, kantoorgebouw Willem 
Witsenplein 6, waar voorheen de 
Octrooiraad en daarvoor een postkan-
toor gehuisvest waren, een nieuwe ei-
genaar (Reshape Properties).

Deze wil het gebouw in lijn met de ge-
meentelijke Nota van Uitgangspunten, 
die spreekt van een woonbestemming, 
transformeren tot appartementen.

Er worden tussen de zestig en zeventig 
vrij grote appartementen met balkons 
gepland. Daaraan bestaat behoefte in 
Den Haag, waar komende jaren ette-
lijke duizenden woningen extra nodig 

zijn, alsook in onze wijk. Bovendien is 
leegstand niet goed.

Het is positief wanneer onze wijk via 
transformatie van leegstaande kanto-
ren zowel bijdraagt aan de creatie van 
nieuwe woningen als aan doorstro-
ming binnen de wijk. De benodigde 
parkeerplaatsen komen op eigen 
grond. Het bestuur heeft een eerste 
overleg gehad met Reshape en aange-
drongen op een informatieavond voor 
de buurtbewoners. Dan kunnen wij 
meer horen en ons een mening vormen 
over de precieze plannen.

Onderstaand staat een uitnodiging voor 
deze avond van de nieuwe eigenaar.

Wegens groot succes ook dit jaar weer de Open Atelierroute in 
het Benoordenhout op 21 en 22 mei 2016.

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei a.s. bent u, tussen 12.00 en 17.00 
uur, welkom bij vele kunstenaars die allen wonen en/of werken in 
het Benoordenhout. Het is een bont gezelschap van professionals en 
amateurs die vele facetten van kunstuitingen tonen. 

-
den bij één van de deelnemers langs de route of vanuit het wijk-
gebouw ‘t Benoordenhuis aan de Bisschopstraat 5.

Mocht u geen routekaart ontvangen dan kunt u via de website van 
de wijkvereniging (www.wijkverenigingbenoordenhout.nl) er 
één uitprinten, een routekaart ophalen in ’t Benoordenhuis of bij 
één van de exposanten. De expositie locaties zijn herkenbaar aan 
ballonnen in tuinen of aan gevels.

Bezoekers kunnen met de kunstenaars in gesprek gaan, toelichting 
krijgen op het getoonde werk en meer te weten komen over hun in-
spiratiebronnen en toegepaste technieken. Bij de kunstenaars zijn 
de tentoongestelde werken van vanzelfsprekend ook te koop.

Bovendien kunt u in ’t Benoordenhuis, dat ook als expositieruimte 
ingericht zal zijn, tegen een kleine vergoeding, genieten van heer-
lijke kleine culinaire hapjes verzorgd door Michiel de Vlieger. 

Uitnodiging informatieavond Willem Witsenplein 6
Beryllus Gamma, een investeringsvehikel van onder meer Atlas Invest en Reshape Properties, heeft het gebouw Willem 

Witsenplein 6 gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Inmiddels beginnen de plannen vorm te krijgen. Reshape 
Properties nodigt daarom de omwonenden / de buurt uit om van deze plannen kennis te nemen. 

Voor locatie zie de website, wvbn.nl of stuur een mail aan secretaris@wvbn.nl.
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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

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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Van de bloemetjes en de bijtjes

Podiumkunst
Kamerkoor JIP 
presenteert ‘Op 
doortocht... moving 
cultures’

SchermOscar

Nu het zomer gaat worden, zien wij 
steeds meer bedrijvige bijen van 
bloem tot bloem gaan in onze tuinen. 
Op de foto’s zijn zeer waarschijnlijk de 
bijen van onze imker Johan Feijen uit 
Park Clingendael te zien. Deze imker 
houdt in Clingendael 30 volken. Ook 
heeft hij nog 20 volken verspreid over 
de duinen en onder andere op de 
Posbank bij Arnhem, dit voor de 
heidehoning. 

Al een aantal jaren hebben de bijen het 
tegenwoordig beter in de stad dan op 
het platteland. De stadsbijen vinden 
meer nectar voor de honing door de 
variatie in bloemensoorten in onze tui-
nen en balkons. De landbouwgiften op 
het land zijn daar ook debet aan, daar-
door sterven veel bijen.

Ga eens kijken en proeven van de ho-
ning, misschien wel van eigen bloe-
men, bij de imker in Clingendael. Hij is 
aanwezig als het hek open is; meestal 
woensdagmiddag na 13.30 uur en za-
terdag en zondag van 10.30 tot 16.00 
uur. Het adres is Laan van Clingendael, 
naast de boerderij. 

Erin Eeuwes
foto's Frank van der Leer

JIP is een bekend Utrechts koor be-
staande uit jonge getalenteerde zan-

Masai, de Inuit en Spaanse zigeuners. 
Het concert wordt voorafgegaan met 
een expositie van kunst. 

Tentoonstelling en concert, op 22 april 
2016 in de Duinzichtkerk (Van 
Hogenhoucklaan 89). 

www.kamerkoorJIP.nl. 

Pernette Osinga, van Schermclub Den 
Haag, heeft op 28 februari jl. de 
‘Carrière Scherm-Oscar 2015’ ontvan-
gen als blijk van waardering voor haar 
loopbaan in het schermen (o.a. brons 

handen van maître Kasper Kardolus. 

Pernette geeft op woensdagmiddag in 
de Montessorischool schermles aan 
kinderen.

-
haag@ziggo.nl of 06-83556576.

Imker Johan Feijen en zijn bijen. 
Met de rook van kruidentabak houdt Johan Feijen de bijen rustig en op afstand
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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

Informatie bij de coördinator Welzijn

Informatie op www.saffi erderesidentie.nl

De sfeervolle en servicegerichte locatie Maison Gaspard de Coligny biedt comfortabel 
wonen met de nodige zorg. 

Het Wel Thuis abonnement voor wijkbewoners biedt een basisabonnement, met 
ondersteuning, service en bemiddeling voor bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison. 
Het Wel Thuis Plus abonnement biedt personenalarmering in samenwerking met Evita 
Zorg (vanaf 1 mei 2016). Een veilig gevoel.

25 jaar Wel Thuis
Op 21 april vieren we het feit dat Wel Thuis 25 jaar bestaat. Samen met u!
In de ochtend met een interessante lezing over het ontstaan van het Maison, informatie 
en muziek. In de middag richt het programma zich op nieuwe ontwikkelingen.

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

Peter BurgerTed Luijk
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Gastcolumn
De voorgeschiedenis van het Aloysius College
Het AC is de laatste tijd veel in het 
nieuws. Het leek de hoofdredacteur 
een goed idee om nu eens de begin-
geschiedenis van deze school voor 
het voetlicht te brengen. 

De oorsprong van het Aloysius College 
ligt in feite in Katwijk aan de Rijn. Wat 
was namelijk het geval?  In juni 1830 
kochten Cornelius Ludovicus baron de 
Wijkerslooth, de heer van Schalkwijk 
en de heer Weerdesteyn aldaar het Hof 
van Katwijk met bijbehoren om er  een 
gymnasium met internaat voor ‘katho-
lieke jongeheeren uit den beschaafden 
stand’, te stichten onder de naam Sint 
Willibrord College.  Lokaal stond dit 
college beter bekend als “de 
Heerenschool”.  Aan de Overrijn 7 in 
Katwijk kan men nog steeds een aantal 
plekken vinden die herinneren aan het 
rijke Roomse leven van weleer, zoals 
bijvoorbeeld het Heerenschoolbos.In 
de hal van het verpleeghuis De Wilbert 
staat een 2,24 m hoog beeld van St. 
Willibrord, gemaakt door Charles Vos 

beeld herinnert aan deze monnik die in 
690 (na Christus) vanuit Ierland met elf 
metgezellen bij Katwijk voet aan wal 
zette. In de spreekkamer van de school 
hing een groot portret van de baron, in 
1836 geschilderd door Charles van 
Beveren, dat thans in bezit is van het 
Museum Catharijneconvent te Utrecht.

Aanvankelijk nam het aantal leerlin-
gen jaarlijks gestaag toe, maar toen er 
zowel in Amsterdam als in Nijmegen 
eveneens dergelijke colleges kwamen, 
liep het aantal leerlingen eind negen-
tiende eeuw drastisch terug.  
Inmiddels waren echter de gebouwen 
van het college danig in verval geraakt. 
Men kwam tot de conclusie dat een to-
tale restauratie financieel niet meer 
verantwoord was. 

Daarop werd in 1917 besloten de op-
leiding naar Den Haag te verplaatsen. 
In afwachting van een nieuw gebouw 
werd er op diverse plaatsen tijdelijke  
onderdak gevonden, bijvoorbeeld aan 
de Laan 27. 

Voor een bedrag van ca. 350.000 gul-
den werd van de bewoonster van land-
goed Oostduin, Marie A.O.C. gravin Van 
Bylandt, een stuk grond gekocht. 
Vervolgens kreeg de Rotterdamse ar-
chitect Piet G. Buskens, destijds voor-
zitter van de vakgroep bouwkunst van 
de Algemene Katholieke Kunstenaars-
vereniging, opdracht voor het ontwerp 
van het nieuwe gebouw.   

Op donderdag 8 januari 1925 kwam de 
pauselijke internuntius Mgr. C. Orsenigo 
het gebouw inzegenen.  De school begon 
met 197 HBS-leerlingen en 53 gymnasi-
asten. De naam van het college komt 
van de (heilig verklaarde) Italiaanse 

De naam ‘Huize Katwijk‘ van het pand 
aan de Raamweg 47, herinnert nog 
steeds aan de internen uit Katwijk die 
er destijds gehuisvest waren.

Het voorgenomen 100-jarig bestaan in 
2017 zal het Aloysius College aan de 
Oostduinlaan 50 helaas niet meer kun-
nen vieren.

Ton van Deijk   

Cornelius L. baron De Wijckersloot, heer van 
Schalkwijk en Weerdesteyn (1786-1851), in 
1836 geschilderd door Charles van Beveren. 

Catharijneconvent Utrecht

In 1830 kocht baron De Wijckersloot het Hof van 
Katwijk. Hij richtte hier een gymnasium met 
internaat op. Glas-in-loodraam in grafkapel 
familie De Wijckersloot in Schalkwijk, 1883
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International corner
Women's Business Initiative International  (WBII)

Founded just ten years ago by 
American Suzy Ogé, WBII has grown 
into a diverse and dynamic association 
of women entrepreneurs. Each word in 
its name has meaning:  it is an network 
organization for women, for women in 
business, for international women, and 
most importantly for women with ini-
tiative and resourcefulness. Ms. Ogé's 
vision was fascinating, her plan ambiti-

Laan Copes van Cattenburch from 
which ‘members could run their busi-
ness, offer workshops, have meetings 
and together – regardless of each one's 
business focus – work towards advan-
cing themselves as well as others like 
them.’   

I learned about this group at its launch 
on March 8th, 2006 – an appropriate 
day as that is International Women's 
Day.  Being a freelance relocation con-

-

space where I could meet my clients or 
just work in a place outside my own 

-
came so much more than that.  In the 
words of one of its members, Deborah 
Valentine: ‘It is not simply a professio-
nal network, but for many women, it 

starting point from where they could 
reach out from their comfort zone and 
launch or expand their business.’  
In preparing for this article I located 
four members of WBII who are resi-
dent in the Benoordenhout.  It was in-
teresting to hear their stories and their 
view of WBII.

Lucy Bosscher is owner of Aspire 
Pilates, but before she opened this 
business, her expatiate life and career 
had many other facets.  Born of a Polish 
mother and Persian father, Lucy grew 

up  in Minsk, became a trained linguist 
in some eight languages and was wor-
king in Ankara for the United Nations, 
when she met her Dutch husband, a 
career diplomat. What followed was 25 
years of expatriate life all around the 
globe and a truly international career 
that ranged from foreign affairs to fa-
shion (both writing and designing 
handbags) to executive education.  
Moving back to The Hague in 2011, 
Lucy and her family (nineteen-year old 
twins) settled in the Benoordenhout.  
It was then that she decided to convert 
her passion for Pilates into a business. 
She joined WBII three years ago and 

Lianne de Vries  is Dutch and has a cre-
ative editorial agency for transparent, 
commercial and journalistic (web) wri-

Madrid and working for an advertising 
company, she settled back in The 
Hague in 2006. At that time, she took 
the plunge and started her business 
with the remarkable name, 
MevrouwdeVries.  Joining WBII in 
2008, she did so because she ‘liked the 
idea of meeting women from all over 
the world, the international vibe, and 
sharing experiences in running your 
own business from different views and 
perspectives.’

Akkie Okma, also a Dutch national, has 
lived in both Suriname and New York 
City. In fact, she and her family moved 
back from New York on 9/11 and es-
caped the terrible destruction that was 
to take place that day. In the course of 
her career, she has worked as a senior 
HR advisor in a large professional or-
ganization.  This training she has put to 
good use and started her own company 
– Okma Advies, which specializes in 

career counselling and coaching. In 
2010 she joined WBII and soon served  
a one-year term as president.

Deborah Valentine's story is similar to 
Lucy Bosscher – she is a truly interna-
tional woman. Born in Germany to 
Canadian/Jamaican parents who were 
on a diplomatic posting, the family 
moved throughout the world: 
Columbia, Brazil, Canada, and Iran. 
While in Brazil she met and married a 
Dutch diplomat and they in turn lived 
here as well as South Africa and 
Columbia. In 2004 she settled perma-
nently in the Benoordenhout.  After ha-

most expatriate women would agree), 
Deborah started her own business, a 
hand in The Hague, which is primarily 
an English language copywriting for 
government services as well as small 
entrepreneurs. Since 2010, she has 
been Executive Director of ACCESS –a 

supporting the international commu-
nity in the Netherlands.  

On International Women's Day 2016 
WBII celebrated its tenth anniversary 
at the Crown Plaza Hotel. An afternoon 
of workshops and an elegant dinner 
with several guest speakers rounded 
out this celebratory event.  Since 
WBII's founder, Suze Ogé, now lives in 
Jakarta, she sent her greetings via 
Skype and gave some insight into her 
initiative in 2006:  ‘My not so secret 
wish’ to this day, ten years later, is still 
to see even more women dare to dream 
bigger about their businesses and re-
ally go for it.’  In this international The 
Hague, WBII is an opportunity for all 
women entrepreneurs, Dutch and fo-
reign, to learn and to network.

Georgia Regnault
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De Dutch Don't Dance Division
Friday afternoon, February 19th 2016: 
about 40 Benoordenhouters were trea-
ted to a wonderful welcome by Rinus 
Sprong and Thom Stuart, the directors 
of  the De Dutch Don't Dance Division, 
located on the Raamweg.  Thanks to 
the efforts of Marja van Loopik, we 
were invited to attend a dress rehear-
sal of their upcoming tour of Ballet 
Blanc throughout the Netherlands.  

We not only viewed their entire perfor-
mance, but before, during and after, 
Rinus Sprong, also one of the  choreo-
graphers, explained what a White 
Ballet was, and outlined the history of 
the DDDDD and in particular this 
group of dancers. They form a part of 
the De Dutch Junior Dance Division, a 
group of ten young people ranging in 
age from 18 - 23 and coming from al-
most as many countries throughout 
the world.  From as far away as 
Australia and USA to Belgium, France, 
Italy and Switzerland, they all ultima-
tely found their way to The Hague.  

After their very exciting performance 
of classical and modern ballet, we had 
the opportunity to meet and talk with 
the dancers and hear about their back-
grounds. Many of them had left their 
home countries quite young to study 
elsewhere and to live their dream.

In the words of one of the dancers: ‘I’m 
very excited to join De Dutch Junior 

Dance Division and experience the in-
credibly varied repertoire and perfor-
mance opportunities this company has 
to offer. The dancers and artistic team 
have been so warm and welcoming and 
I’m looking forward to going on this 
journey with them!’

foto's Maggy Doolhof
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Oranjefeest 2016 Benoordenhout
Vrijwilligers gezocht
Het belooft weer een fantastisch Oranjefeest te worden op 
woensdag 27 april. Voor de vierde keer op rij zal de Van 
Hoytemastraat en omgeving  druk bezocht worden door 
jong en oud Benoordenhout.

Naast de bekende onderdelen zullen er ook veel nieuwe en 

gespeeld worden op de grootste voetbaltafel van Nederland 
en kan iedereen zijn race-talenten tonen op de F1 simulator 
en kans maken op een weekendje cabrio rijden aangeboden 
door Wittebrug Autogroep. Het programma start om 10.00 
uur en duurt tot 18.00 uur.

Het Oranjefeest  wordt mogelijk gemaakt door sponsoren, 
de wijkvereniging Benoordenhout en de winkeliers in de 
Van Hoytemastraat en rondom het plein. Vele winkels  zul-
len tijdens deze dag open zijn.

Het programma bestaat o.a. uit:
- Vrijmarkt
- Oud Hollandse kinderspelen
- Poppenkast en ballonnenman
- Sporttoernooi voor kinderen
- Hoge hakkenrace
- DJ’s op het hoofdpodium
- Jazz muziek op het Rabobank podium
- Bingo
- Oranje borrel
- Live muziekoptredens 

-
gramma zal  huis-aan-huis verspreid worden in het 
Benoordenhout. Daarnaast zal op de website van de wijk-
vereniging het laatste nieuws gepubliceerd worden. Houd 
deze website dus in de gaten:  www.wijkverenigingbenoor-
denhout.nl

Het organiseren van dit Oranjefeest kan niet zonder de hulp 
van vele vrijwilligers. Vindt u het leuk om te helpen bij de 
kinderspelen, het sporttoernooi of de bar, meld u dan aan 
via de website van de wijkvereniging.

Volg de laatste nieuwtjes over dit Oranjefeest op de face-
book pagina van de wijkvereniging Benoordenhout: 
https://www.facebook.com/WijkverenigingBenoordenhout:
“Benoordenhout Oranjefeest”.  

Samen maken wij er fantastische dag van!

Het Oranjecomité
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Het Nederlands elftal heeft zich dan 
wel niet voor het EK voetbal aanko-
mende zomer geplaatst; er is één dag 
waarop je je – hoe het ook zij – ongege-
neerd volledig in het oranje mag hul-
len: Koningsdag! 

Binnenkort is het weer zover en ook 
dit jaar belooft het Benoordenhout 
oranje te kleuren. Gedurende de gehele 
dag vinden er op en rond het Van 
Hoytemaplein voor het vierde jaar op 
rij tal van festiviteiten plaats voor jong 
en oud. De motor hierachter is het 
Oranjecomité. Dit comité, op dit mo-
ment bestaande uit veertien leden, is al 
een aantal maanden in de weer om van 
Koningsdag opnieuw een groot succes 
te maken. Michiel de Vlieger maakt zes 
jaar deel uit van de organisatie is daar-
mee inmiddels een ervaren kracht. Als 

geen ander weet hij dan ook wat erbij 
komt kijken om het evenement op 
poten te zetten.

‘Het begint allemaal met het aanvragen 
van een vergunning bij de gemeente 
aan het begin van het jaar. Vervolgens 
vindt een aantal meetings plaats met 
de comitéleden. Ieder heeft zijn eigen 

acquisitie, het in elkaar zetten van het 
Koningsdagboekje dat wijkbewoners 
ontvangen, het huren van zaken als een 
bar en een podium, het regelen van be-
veiliging en een dj, het opzetten van 
sport- en spelactiviteiten en ga zo maar 
door. Ook brainstormen we elk jaar 
over wat er anders kan, zowel uit prak-
tisch oogpunt als voor wat betreft de 
inhoud van het programma. Het pro-
gramma van het afgelopen jaar is het 

uitgangspunt, maar nieuwe ideeën ont-

dit jaar de Kop van Jut en een Formule 
1-simulatie in de gelijknamige stand.’

Het zal geen verrassing zijn dat het or-
ganiseren van een dergelijk evene-
ment, met duizenden bezoekers, de no-
dige uurtjes kost. ‘Maar het hele 
proces, inclusief de gezellige avonden 
met het comité, is juist ook hartstikke 
leuk. Als dan op de dag zelf alles draait, 
er geen incidenten plaatsvinden en het 
ook nog eens goed weer is, dan loop je 
op wolkjes rond – daar doe je het voor!’

Emilie Maclaine Pont

Het Oranjecomité in het Benoordenhout
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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

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Open dagen in de Mobarak Moskee.

Koffie staat klaar!

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 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 .nleversdijk

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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Groen
Voorjaar in het Benoordenhout
Park- en stinzenbos
Parkbossen zijn alle vormen van bos 
die vallen binnen een historisch park- 
of tuinaanleg. Stinzenbossen bestaan 
veelal uit oude bossen bij landgoede-
ren met een karakteristieke stinzen-

-
tige overblijvende gewassen in de 
ondergroei. De parkbossen krijgen 
vaak een rijke struiklaag en veel krui-
den, die vooral in het voorjaar bloeien. 
Deze planten zijn oorspronkelijk aan-
geplant, maar inmiddels verwilderd en 
inheems geworden. Ook zijn in dit bos-
type veel uitheemse bomen te vinden, 
aangeplant ter verfraaiing van het bos.  
Beheer is gericht op het behouden van 
de bijzondere (uitheemse) bomen en 
het handhaven van karakteristieke 
struiklaag en kruiden. Park- en stin-
zenbossen kennen tegenwoordig vaak 
een actief beheer gericht op het in 
stand houden van oude bomen en 
boomholten en daaraan gekoppeld de 
aanwezigheid van broedvogels en 
vleermuizen.

Benoordenhoutse parkbossen
Het Benoordenhout maakt (tussen 
Waalsdorperweg en Wassenaarseweg) 
deel uit van de oude landgoederenzone 
op zandruggen van oude duinen. Op de 
rand van de strandwal zijn in de zes-
tiende en zeventiende eeuw de oor-
spronkelijke boerderijen opgekocht 
door gegoede burgers en omgevormd 
tot buitenplaatsen. De boerderijen 
maakten plaats voor een land- of speel-
huis. Dit laatste betrof een eenvoudig 
klein buitenhuis voor dagrecreatie, te-
vens voorzien van een geometrisch 
aangelegde (moes)tuin. Aan het begin 
van de achttiende eeuw werd er een 
begin gemaakt met de verandering van 
de tuinen naar de romantische Engelse 
landschapsstijl.

Voorjaarssoorten in bossen zijn 
kruidachtige, overblijvende planten die 
alleen in het voorjaar zichtbaar zijn en 
dan ook bloeien. Voor het bevorderen 
van een bloemtapijt van stinzenplan-
ten, of andere voorjaarsbloeiers, is het 

dus niet nodig om het bos te dunnen en 
van zijn struiklaag te ontdoen.

Deze voorjaarssoorten hebben een 
aangepaste strategie ontwikkeld om 
hun meestal weinige, maar wel zware 
zaden te verspreiden, bijvoorbeeld via 
het water, door mieren of door de 
zaden zelf weg te schieten. Aangezien 
het bos een vrij stabiel en beschut mi-
lieu is, maken vele voorjaarssoorten 
ook gebruik van een vegetatieve voort-
plantingswijze. Jonge planten ontstaan 
vegetatief uit bepaalde delen van de 
moederplanten: de okselknoppen (bos-
aardbei), de klisters (wilde narcis) of 
de uitlopers (slanke sleutelbloem).

De moederplanten zorgen in het begin 
voor de nodige voedselvoorraad en wa-
tervoorziening. Dit leidt niet tot een 
wijde verspreiding van nakomelingen, 
maar tot een dichte groep van planten, 
met weinig ruimte voor concurrentie er-

bloemtapijten. De verspreiding van de 
soort gebeurt zeer langzaam. De koloni-
satiesnelheid van de wilde hyacint is zes 
tot tien meter per eeuw en voor de bos-
anemoon één tot twee meter per eeuw!

Recente bossen worden traag gekolo-
niseerd door voorjaarssoorten. In deze 
bossen kunnen de voorjaarssoorten de 
concurrentie met andere kruidachtige 

-

-
venblad niet aan. 

Helaas zijn met de verjonging van een 
eikenlaan in Oosterbeek met het ver-
wijderen van de ondergroei ook de 
voorjaarsbloeiers zoals maarts viool-
tje, speenkruid en vingerhelmbloem 
grotendeels verwijderd en ondervin-
den de overgebleven voorjaarsbloeiers 
nu concurrentie van hierboven ge-
noemde kruidachtigen.

April is de maand dat de meeste voor-
jaarssoorten in de parkbossen in bloei 
staan. Ik nodig u uit bij uw volgende 
bezoek aan één van de bosparken langs 
de paden en in open stukken van het 
bos deze ook eens af te speuren op de 
wit, geel of paars/blauwe kleuren-
pracht van  voorjaarssoorten er hier te 
vinden zijn. 

Marian Langeveld

Errata bij mijn artikel Naar een na-
tuurrijk Benoordenhouts groen 
(Wijkblad febr. 2016/1, p. 29): Na de 
‘opknapbeurt’ in Oosterbeek is door 
verwijdering van oude bomen en 
vooral veel struiken broedgelegenheid 
voor vogels verloren is gegaan: van 
139 territoria en 36 vogelsoorten in 
2014 naar 98 territoria verspreid over 
32 soorten in 2015.

foto van Ellen Goosen
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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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En alweer wint hij met vier-op-een rij! 
Eerst hadden ze gekwartet. Maar vier-
op-een rij is veruit favoriet. En schel-
pen zoeken langst het strand. Dat doet 
hij ook graag. Niet zo lang geleden 
hadden ze een prachtig ‘scheermes’ 
gevonden. Thuis had Ajoub (9) het op 
zijn speciale verzamelplank gelegd. 
Volgende week gaan ze naar de bieb. 
Een mooi boek uitzoeken om samen te 
lezen. Dat wordt weer een leuke dag!

Vitalis is een organisatie die, sinds 
1978, kinderen die om de een of an-
dere reden extra aandacht nodig heb-
ben, koppelt aan een volwassen vrij-
williger, het grote maatje. De 
vrijwilligers worden zeer zorgvuldig 
gescreend en getraind. Een jaar lang 
trekken het grote en het kleine maatje, 
het kind, wekelijks met elkaar op. De 
case managers van Vitalis begeleiden 
de vrijwilliger tijdens de koppeling en 
maandelijks zijn er intervisiebijeen-

komsten. Drie keer per jaar wordt een 
thema-avond georganiseerd en in de 
zomer is er een groot Vitalisfeest. Na 
een jaar gaat het kind op eigen kracht 
verder.

De kleine maatjes zijn tussen de 5 en 
de 18 jaar, de grote maatjes zijn ouder 
dan 21 jaar. 

Wij zijn op zoek naar grote maatjes 
voor de wachtende kleine maatjes. 

Wordt u ook maatje bij Vitalis? Alle 
maatjes helpen.

Lees meer op onze website www.vita-
lismaatjes.nl, daar vindt u ook hoe u 
zich kunt aanmelden. U mag ons na-
tuurlijk ook even bellen 070-3457571
Graag tot bij Vitalis!

De maatjes in dit stuk zijn niet de ma-
tjes op de foto.

Kinderen in beeld
Ik verheug me nu al op volgende week

Op  woensdag  is het Nationale Buitenspeeldag. 
Wijkvereniging Benoordenhout en Zo Kinderopvang organiseren 
dan samen een super tof straatfeest in de Van Nijenrodestraat 
van 14.00-16.00 uur ! 

Doe mee met allerlei leuke activiteiten en spelletjes

Leef je uit op een fantastisch springkussen! 

Geniet van heerlijke hapjes en drankjes

Alle kinderen van 2-10 jaar en hun ouders zijn welkom.  
Jij komt toch ook!
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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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‘Halte Boszicht laatste halte ’s-Graven-
hage’, klinkt het door de spreekbuis in 
de Blauwe tram. Twee heren stappen 
samen uit en lopen richting het wit-
grijze gebouw even verder op. Bij toe-
val stoppen beiden en kijken met inte-
resse omhoog. De één zegt tegen de 
ander: ‘Dit is werkelijk woningbouw 
van de toekomst, zeker. Heeft u betrok-
kenheid?’ ‘Jawel, op basis van interesse 
zou ik wel willen weten hoe modern 
wonen hierin beleefd wordt.’ 
‘Aangenaam, Bas van Pelt.’ ‘Aangenaam, 
Johannes Duiker, architect van 
Nirwana. Bent u van die nieuwe toon-
kamer ‘My home’ in de Lange 
Houtstraat? Ik las in de krant dat de 
verbouwing klaar is en de opening 
aanstonds.’

Wat is nu het grote verschil met de ap-
partementen in Boszicht [woonhotel, 
verderop aan de Benoordenhoutseweg, 
red.]? De constructie: dit gebouw heeft 
een structuur die geheel opgebouwd is 
uit beton en is nu voor het eerst toege-
past in een appartementengebouw. In 
het interieur hebben Bijvoet, Duiker en 
Wiebenga de kolommen volledig opge-

nomen in de ruimtelijke indeling. 
Daarentegen waren hygiëne, licht, 
lucht en structurele eenvoud in het in-
terieur waren de uitgangspunten van 
Bas van Pelt. 

Johannes Duiker en Bas van Pelt weer-
spiegelen beiden de tijdgeest en wil-

den nieuwe opvattingen in de praktijk 
brengen. De één door van buiten naar 
binnen te ontwerpen en zo ruimte te 
scheppen, de ander van binnen naar 
buiten om functionaliteit en ruimte in 
vorm bij elkaar te brengen.

Karel Bodegom

De Wijkbus Haagse Hout vervoert ouderen en mindervalide bewoners 
binnen de wijken Benoorden- en Bezuidenhout. 

De kosten voor het gebruik van de Wijkbus Haagse Hout zijn € 25, -- 
per kwartaal. Echtparen en bewoners met begeleiding betalen € 30, -- 
per kwartaal. Hiermee kunt onbeperkt gebruik maken van de wijkbus. 
De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.45 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Wilt u gebruik maken van de wijkbus? Dan dient u een dag van tevo-
ren, tussen 10.00 en 10.15 uur, een afspraak te maken voor medische 
ritten. Voor overige ritten kan dat tussen 10.15 en 11.15 uur. 

U kunt een rollator meenemen, een rolstoel is niet mogelijk. Wilt u een 
‘proefrit’ maken? Belt u dan naar 070-347 74 98, Stichting Wijkbus 
Haagse Hout. 

De medewerkers van de wijkbus zijn vrijwilligers die belangeloos hun 
dienstverlening aanbieden. De Stichting Wijkbus Haagse Hout is nog 
op zoek naar chauffeurs/bijrijders en naar mensen voor het 
meldpunt. 

Nirwana 1929

Nirwana, oneindig-wederkerig bestaan

Wijkbus Haagse Hout

WWW.KAMERMUZIEKFESTIVALDENHAAG.NL

20 t/m 24 april 2016

DE MOOISTE 
KAMERMUZIEK
OP SFEERVOLLE 

LOCATIES

Spelen 
met 
vuur
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PARTICULIERE THUISZORG VAN U bent gewend om zelf uw keuzes te maken. Die behoefte wordt 

niet minder als u plotseling extra zorg nodig hebt. Bij Florence 

Allure staan uw wensen daarom centraal. U bepaalt zelf:

Welke zorgverlener bij u over de vloer komt

Op welk tijdstip de zorgverlening plaatsvindt

Wat u hiervoor betaalt

E florenceallure@florence.nl
W www.florence.nl/allure

Florence Allure
T 070 - 41 31 009

Vragen? Wij helpen u graag!

De 4 zekerheden van Evita Zorg
altijdaltijd en en direct direct inzetbaar inzetbaar

allealle zorg zorg en en ondersteuning ondersteuning thuis thuis

vastevaste zorgverlener zorgverlener die die bij bij ú ú past past

volgensvolgens afspraak afspraak op op afgesproken afgesproken tijd tijd

Thuiszorg die bij u past

VanVan Alkemadelaan Alkemadelaan 315 315
25972597 AJ AJ Den Den Haag Haag
t 070-3141600 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

VanVan Alkemadelaan Alkemadelaan 309A 309A
25972597 AJ AJ Den Den Haag Haag
t 070-3141606 070-3141606
info@evitalokaal.nl
www.evitazorg.nl/evita-lokaal

VoorVoor vrijblijvend vrijblijvend advies advies en en informatie informatie belt belt u u 070 070 314 314 16 16 00 00

A Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar

T +31 (0)6 34 39 32 88
E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl

Is uw nalatenschap in orde?
verkenning, planning, vastlegging en uitvoering

Ylva Swartling
RegisterExecuteur
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Verboden te ballen op het Malieveld
Op het landgoed Clingendael bevonden 
zich in 1898 de fraaiste sportterreinen 
van Nederland. Maar op het Malieveld 
werd ook nog druk cricket gespeeld en 
gevoetbald. HCC speelde er al cricket 
vanaf 1878 en voetbal vanaf 1883. In 
de loop der jaren waren er de nodige 
moeilijkheden geweest. De jongelui 
met hun gevaarlijke sporten vonden 
het belachelijk als ze weer eens niet 
konden ballen vanwege een schaaps-
kudde of een exercitie oefening van het 
leger. De beheerder op zijn beurt er-
gerde zich aan de jongens, die telkens 
dreigden dat ze hun vader gingen in-
schakelen die immers een hoge functie 
had op het ministerie of bij de 
gemeente.

In twintig jaar tijd was er viermaal een 
verbod uitgevaardigd op het bespelen 
van het Malieveld, maar viermaal 
moest het worden ingetrokken door 
het gelobby achter de schermen. In 

-
pen met de pret. Dat was pech voor de 
HCC&VV en ook voor de niet lang daar-
voor opgerichte clubs HBS en Quick, 
die inmiddels ook het Malieveld be-
speelden. Alle clubs moesten nu op 
zoek naar een ander terrein.

De Diepput
De connecties van de Haagse cricketers 
met baron Van Brienen van de Groote 
Lindt waren in de loop der jaren hecht 
geworden. Voor HCC&VV was de oplos-

mogelijk van huize Clingendael van-
daan, in een hoek van het landgoed dat 
De Diepput heette, kreeg de vereniging 
toestemming om een voetbalveld met 
clubhuis in te richten. Daarnaast, in het 
uiterste hoekje, bleef voorlopig nog de 
kwekerij van het landgoed liggen. HBS 
en Quick vertrokken naar de andere 

voor de betrokken clubs nog goed 
afgelopen.

HVV werd op de Diepput vanaf 1900 
nog achtmaal kampioen van Nederland, 
de laatste maal in 1914. Op het 

Malieveld was dat ze al in 1891 en 
1896 gelukt. Deze hoek van Clingendael 
bleef tot na het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog grote aantrek-
kingskracht uitoefenen op de Haagse 

tienduizend bezoekers waren geen uit-
zondering. Ook behaalde de cricket 
club vele triomfen. Later in deze serie 
komen we terug bij de ‘grote Haagsche’. 

Tennispark WW
In 1908 werd er aan het ‘repertoire’ 
van het Benoordenhout een nieuwe 
sport toegevoegd die al op kleine 
schaal beoefend werd op Clingendael. 
Tennispark WW (Wassenaarse Weg) 
werd aangelegd. Het is onduidelijk wie 
het initiatief hiertoe genomen heeft. 
Baron Arnoud van Brienen overleed in 
1903. Freule Daisy erfde niet alleen 
zijn landgoed, maar ook zijn voorliefde 

decennialang haar paardenstal aan met 
o.a. Admiraal Togo als kampioen ren-
paard. Haar voorliefde voor al wat 
Japans was kwam ook tot uiting toen ze 

-
pioene van Nederland. Het is niet onlo-
gisch ervan uit te gaan dat zij, in de 

geest van haar vader, de heer 
Bouscholte heeft aangezocht om het 
tennispark aan te leggen. 

en huurde een Leids bedrijf in om de 
banen aan te leggen. Daarbij viel de 
grote ijver en stiptheid  van een acht-
tienjarige jongen op. Deze knaap, Nico 
Houps, werd dan ook aangezocht om 
groundsman te worden. In een tuin-
derswoning op de hoek van de 
Wassenaarseweg kreeg hij huisvesting. 

tot de eerste tennisoefenmeesters van 
Nederland. Tot 1961 bleef de familie 
Houps verbonden aan Tennispark WW. 
In de eerste jaren van het bestaan be-
hoorde Tennispark WW tot de beste 
van Nederland. De banen waren van 
hoge kwaliteit en lagen goed beschut. 
Al snel werd er elk jaar een groot inter-
nationaal toernooi georganiseerd, 
waar de beste spelers uit de gehele we-
reld aan deelnamen.

Theo Bollerman
Auteur ‘Sportstad Den Haag, al eeuwen 
onverslaanbaar’, verkrijgbaar in boek-
handel Couvée-Benoordenhaghe

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (V)
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Expat Home Services
Organization, coordination & supervision 

of refurbishment & renovation work
Property management - Rentals - Home search services

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

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar kroemer@kpnmail.nl

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.

Garageboxen
in Weissenbruchstraat te huur / 

for rent (€177 - €187 p.m.). Garages alleen voor particulier

Info Atris bv, Email atris_nl@yahoo.com
of 070-260 00 40.

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

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

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

 Ik help je graag!
Huiswerkklas Frans of Bijles  / Examentraining Frans nodig ?

Vmbo/Mavo & Havo/Vwo/Gymnasium
Mw Drs Nicoline Sesink Clee (native-speaker)

Tel: 06 - 49.33.81.41

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar kroemer@kpnmail.nl

Catamaranzeilen

Privé lessen en groepsuitjes voor volwassenen.
Catamaranzeilen op zee is een ervaring om 

nooit meer te vergeten!

www.catamaranschool.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)

Kroos is levensgevaarlijk

De ContactClub heeft het nieuwe, gure 
jaar weer stevig ingezet, met excursies 
naar tentoonstellingen in het 
Gemeentemuseum, het Museum 
Meermanno, het Stedelijk Museum 
Schiedam, de Hermitage in Amsterdam 
en het Teylersmuseum in Haarlem, de 
overzichtstentoonstellingen van 
Barbera Hepworth in het Kröller-
Müller Museum, van Jheronimus Bosch 
in Den Bosch en van Karel Appel in het 
Gemeentemuseum. Verder hebben wij 
excursies verzorgd naar de nieuwe 
Maasvlakte en naar SPACE EXPO in 
Noordwijk. Op 26 april gaan we naar 
de tentoonstelling van Toorop in het 
Gemeentemuseum Den Haag. 

steeds snel vol geboekt! Soms wordt 
een excursie daarom herhaald. Dat 
gold bijvoorbeeld voor de excursie 
naar de Hermitage. 

Op 28 januari verzorgde drs. Anneke 
Krijgsman het laatste deel van haar 
driedelige cursus over Kunst in de 
Islam met talloze dia’s. Hoe prachtig 
die kunst is, laat de spreekster op bo-
venstaande foto zien. Een groot succes 
was ook de lezing op 18 februari van 
prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer over  
'Naar nieuwe geopolitieke verhoudin-

lezing was uitermate boeiend en leer-
zaam, maar zeker niet geruststellend 
omdat de internationale ontwikkelin-
gen zo buitengewoon gecompliceerd 
zijn. Ondanks het slechte weer was de 
belangstelling voor deze lezing 
overweldigend. 

In maart is drs. Marjolijn van Delft 
weer met een cursus kunstgeschiede-
nis van drie bijeenkomsten gestart, dit-
maal onder de titel 'Vertel mij, o Muze 
...' over kunstenaars en hun inspiratie-
bronnen. U kunt nog aan de tweede en 
derde bijeenkomst van deze cursus op 
21 april en 5 mei (steeds om 10 uur) 
deelnemen.  

Actuele informatie over al onze activitei-
ten kunt u steeds vinden in de 
Nieuwsbrief voor onze leden en dona-
teurs. Deze verschijnt in het midden van 
elke even maand, ook op de website 
www.wvbn.nl van de Wijkvereniging: 
onder 'ledenpagina’s, nieuwsbrief 
Contactclub 55+'. Bij de lezingen en 
cursussen van de CCB zijn ook anderen 
dan leden en donateurs van de 
ContactClub welkom; die anderen 
moeten per bijeenkomst  € 5,- betalen. 
De excursies staan alleen voor leden 
van de ContactClub open. Dat geldt ook 
voor de lunches, brunches en diners 
die wij organiseren. 

Lidmaatschap en donateurschap van 
de CCB 
U kunt CCB-lid worden, als u in het 
Benoordenhout woont. Woont u daar 
niet, dan kunt u wel CCB-donateur wor-
den. In beide gevallen is het lidmaatschap 
of donateurschap van de Wijkvereniging 
vereist. Het lidmaatschap en het dona-
teurschap van de CCB kosten – naast dat 
van de Wijkvereniging – per jaar: € 9,50 
per persoon en € 16,- per echtpaar. 
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. 3 28 24 77). Voor verdere infor-
matie ben ook ik per telefoon of email 
graag beschikbaar.

Jan van Kreveld
06-47 78 71 09, jh.vankreveld@ziggo.nl                                                     

In ons Benoordenhout groeien rond 80% 
van de sloten, watergangen en vijvers 
ieder jaar dicht met kroos. Het water is 
bedekt met een dikke laag voortwoeke-
rende kleine, groene blaadjes. Kroos 
hoort niet bij een gezonde sloot.

Kroos ontstaat vaak door overvloedige 
regenval, veel water verdwijnt via de ver-
zadigde grond in sloten en beken. Deze 
met kunstmest bemeste grond zorgt voor 
een hoog stikstofgehalte. Kroos groeit 
door het vele stikstof. Het bedekt het wa-
teroppervlak waardoor er geen zuurstof-
productie meer mogelijk is. Onder de 
kroos laag is geen leven meer, vissen 
gaan dood, er komen kwalijke gassen vrij. 
De sloot gaat dan stinken. 

Kroos wordt helaas normaliter niet 
door het Waterschap of de gemeente 

alleen maatregelen als het kroos de 
doorstroming van het water belem-
mert, er gevaar is voor de waterkwali-
teit of de veiligheid in het geding is. Bij 
veiligheid moet u denken aan het feit 
dat kinderen het kroos kunnen aanzien 
als gras. Een aantal jaren geleden ge-
beurde dat in onze wijk; de gemeente 
heeft aan één slootkant een hek gezet.
De beste manier om van kroos af te 
komen is het verminderen van de 
voedselrijkdom in het water. Dat bete-
kent dat de hoeveelheid stikstof en fos-
faat teruggedrongen wordt. Dat is niet 
zo eenvoudig, daarom wordt in de 

praktijk vaak gekozen voor een oplos-
sing die slechts tijdelijk effect heeft, 
maar die de oorzaak niet wegneemt. 
Het is een taak van de gemeente te zor-
gen voor normaal natuurlijk water in 
de watergangen. In Nederland verdrin-
ken ieder jaar kinderen in met kroos 
bedekte sloten.

Klachten over kroos kan men indienen 
bij het gemeentelijk contactcentrum, 
tel. 14070 of bij het stadsdeelkantoor 
in de Loudonstraat. 

Hans Haarsma
Voormalig fractie-steunlid van de 
Algemene Waterschapspartij bij het 
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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?
½ baguette in dunne plakjes 
gesneden
150 gram geraspte grotgerijpte 
Gruyère (intense smaak)
2 el goede mayonaise
1 el Dijon mosterd

d’Espelette

pepermolen

(scherp mes!)

Sinds 1 januari jl. mag ik de kookru-
briek in Den Haag Centraal (DHC) ver-
zorgen. Een hele eer die ik mede te 
danken heb aan mijn recepten in dit 
wijkblad. In onze wijk wonen, zo ver-
nam ik, veel lezers van Den Haag 
Centraal én de hoofdredacteur. Het 
leek mij een leuk idee om hier mijn 
eerste recept in DHC met alle wijkge-
noten te delen. Immers, niet iedereen 
heeft een abonnement op DHC. 
Misschien wel een leuk idee, iedere 
week een recept van ondergetekende. 
Dit recept heb ik overigens lang gele-
den van mijn moeder geleerd die het 
vaak maakte voor bij de borrel. Een 
mini toast met Gruyère. Heel gemakke-
lijk en zalig. Goede Gruyère vindt u in 

de wijk (onder meer) bij Kroon Kaas en 
Jan de Bruijn.

Bereiding
0C

hete lucht met grill. Vervolgens meng je 
in een kom de Gruyère met de mayo-
naise, mosterd, pepers en bieslook tot 

een dun laagje van dit mengsel gelijk-
matig aan op de plakjes stokbrood en 

midden van de oven. Hitte en grill doen 
de rest, de kaas smelt en de grill maakt 
het lekker bruin. Als die criteria zijn 
bereikt zijn de toastjes klaar. Leg ze op 
een schaal, sprenkel er nog wat bies-
look over en serveer. 

© Cometa Culinair, de vliegende 
keuken

Culinair
Mini Toast Gruyère
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Schaakprobleem 142 Schaakclub Benoordenhout

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zppzp-+-vlp'
6-snnzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+PsN$
3+-zP-+-zP-#
2P+P+-+LzP"
1+RvL-+QmK-!
xabcdefghy

Wit is aan zet en wint snel.

Oplossing probleem 141: 1.Txe6! en zwart gaf op vanwege 1….. Txe6 
2.Tf8+! Kxf8 3.Pxe6+ en 4.Pxc7 en wit wint een stuk. (Bocharov – 
Papin, Vladivostok 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

Eindelijk heeft u uw droomhuis gevon-
den. Vooraf zag alles er goed uit, maar 
als u er woont, blijken er gebreken aan-
wezig te zijn.

Een gebrek; wat nu? Is de verkoper 
aan te spreken?
In beginsel geldt dat u de woning heeft ge-
kocht in de staat waarin het zich bevond, 
met alle zichtbare en onzichtbare gebre-
ken. Op u als koper rust een onderzoeks-
plicht. U dient dan ook voor de koop de 
bouwkundige staat van de woning goed te 
checken, zodat u niet wordt verrast als de 
woning eenmaal van u is geworden.

U mag van de gekochte woning ver-
wachten dat deze de eigenschappen 
bezit die nodig zijn voor het normaal 
gebruik ervan. Niet elk gebrek staat 
normaal gebruik in de weg en de ver-
koper is niet voor elk gebrek 
aansprakelijk.

De verkoper is niet aansprakelijk voor 
zichtbare of eenvoudig te ontdekken 
gebreken. 

Alleen in geval van verborgen gebre-
ken die ten tijde van de koop reeds be-
stonden kan de verkoper eventueel 
aangesproken worden. 

Indien u aan uw onderzoeksplicht 
heeft voldaan en de woning blijkt toch 
behept te zijn met een ernstig gebrek 

dat normaal gebruik in de weg staat, 
dan kunt u de verkoper aanspreken.

Ook kan de verkoper aangesproken 
worden indien hij gebreken, waarvan 
hij wist of behoorde te weten, niet 
heeft gemeld voor de koop. Hij kan zich 
dan niet beroepen op de onderzoeks-
plicht van de koper. In zo een geval gaat 
zijn mededelingsplicht boven de on-
derzoeksplicht van de koper.

Stappenplan bij gebreken waarvoor 
verkoper aansprakelijk is
Het is belangrijk dat u deze gebreken 
zo snel mogelijk – schriftelijk – aan de 
verkoper meldt. Wacht u te lang, dan 
kunnen uw rechten ter zake komen te 
vervallen en kunt u de verkoper niet 
meer aanspreken. Voorts (of gelijktij-
dig met de inkennisstelling) dient u de 

verkoper aansprakelijk en in gebreke 
te stellen en hem een redelijke termijn 
bieden om het gebrek te (laten) 
herstellen. 

Laat de verkoper na om te herstellen of 
uw schade te vergoeden (als u het ge-
brek zelf heeft laten herstellen, omdat 
de verkoper weigerde), dan dient u 
binnen twee jaar na het ontdekken van 
het gebrek een procedure tegen de ver-
koper te starten.

Een minnelijke oplossing is vaak het 
beste voor beide partijen. Als dit niet 
mogelijk is, neemt u dan contact op 
met een in vastgoedrecht gespeciali-
seerde advocaat voor een advies op 
maat en om geen rechten te verspelen.

mr A.A.S. Wiesmeier- van der Brugge

Uw goed recht
Gebreken aan de gekochte 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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Met onze jarenlange ervaring en expertise in onroerend goed, 
krijgt u van ons het beste advies bij de aan- en verkoop of 

Voor een vrijblijvend gesprek komen we graag bij u langs, maar u 

Röttgering NVM Makelaars
Breitnerlaan 287
2596 HA Den Haag
telefoon (070) 324 55 66
info@rottgering.nl
www.rottgering.nl
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Boudewijn 
de Groot

ks.nl

Dinsdag 24 mei
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