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Beste wijkgenoten,

Voor u ligt alweer het derde nummer van ons wijkblad. Met zoals gebruikelijk veel informatie over wat nog 
komt alsook over wat al is geweest. Uiteraard wordt met veel foto’s teruggeblikt op de uitbundige 
Koninginnedagviering op en rond het Van Hoytemaplein. De hoge opkomst van jeugd, ouders en ouderen en de 
bijzondere sfeer de gehele dag waren een mooie beloning voor de geweldige organisatie en inzet van alle vrij-
willigers en de winkeliersvereniging van het Van Hoytemaplein. Een stimulans ook voor komende activiteiten, 
zoals de zeepkistenrace op 16 juni en in september de sportdag. 

Dit nummer van het wijkblad staat onder regie van Sophie Statema die als hoofdredacteur a.i. het stokje heeft 
overgenomen van Liesbeth Annegarn. Gedurende vele jaren was Liesbeth als hoofdredacteur verantwoordelijk 
voor ons blad en daarmee voor de grote variëteit en hoge kwaliteit ervan. Na een korte onderbreking in 2011 
keerde zij begin vorig jaar tijdelijk terug tot dat er een opvolger zou zijn gevonden wat moeizaam bleek. In 
april j.l. gaf Liesbeth aan er een streep onder te zetten. 

Het bestuur bedankt, mede namens de leden, Liesbeth van harte voor alle jaren waarin zij met zo veel inzet en 
toewijding het wijkblad onder haar hoede had. Wij zijn blij dat Sophie deze belangrijke functie overneemt en 
wensen haar veel succes. Wij hopen snel duidelijkheid te kunnen verschaffen over de definitieve bezetting. 

Dit wijkblad valt bij alle bewoners van de wijk in de brievenbus (dat zijn ca. 8.000 adressen). Slechts een kwart 
van de ontvangers is echter lid van onze wijkvereniging. Vandaar vanaf deze ‘officiële’ plaats daarom nog eens 
een krachtige oproep aan wijkgenoten uit de overige driekwart zich alsnog aan te melden (zie de laatste blad-
zijde bij ledenadministratie voor nadere info). Dat versterkt onze positie.

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter
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Algemeen
Kort verslag algemene ledenvergadering  
van de wijkvereniging  Benoordenhout
Op 13 mei vond de algemene ledenver-
gadering (ALV) van de wijkvereniging 
plaats.

Voorzitter Pieter de Savornin Lohman 
opende de vergadering en heette de 
aanwezigen welkom. Hij memoreerde 
de geslaagde viering van het 100-jarig 
bestaan van de Japanse Tuin en de ple-
zierige viering van de Koninginnedag 
op en rondom het Van Hoytemaplein. 
Hij hoopt dat hiermee een trend voor 
de toekomst gezet is. Verder stond hij 
stil bij het aftreden van Liesbeth 
Annegarn als hoofdredacteur van het 
wijkblad. Hij memoreerde dat Liesbeth 
het wijkblad heeft opgepakt na de de 
precaire situatie van de bestuurswisse-
ling in 2012 en dat zij dit wijkblad op 
een zodanige wijze heeft gepresenteerd 
en gecontinueerd dat het de wijk alle 
eer aan deed. Liesbeth heeft destijds 
gesteld dat zij dit zag als een tijdelijke 
opdracht en het bestuur heeft haar af-
treden als hoofdredacteur derhalve ge-
respecteerd. De voorzitter sprak zijn 
waardering voor de inzet van Liesbeth 
uit en dit ontlokte een applaus uit de 
zaal. Voorlopig wordt de functie van 
hoofdredacteur van het wijkblad waar-
genomen door Sophie Statema.

Onze penningmeester, Wim Borsboom, 
gaf een overzicht van het financiële rei-
len en zeilen van de wijkvereniging. Uit 
de presentatie bleek dat de wijkvereni-
ging in het afgelopen jaar circa 30.000 
euro heeft kunnen bezuinigen. De ver-
gadering accepteerde het overzicht en 
gaf het bestuur decharge.

Aangaande het jaaroverzicht van de 
vereniging werden geen verdere vragen 
gesteld en dit werd door de vergade-
ring geaccepteerd.

De contributie werd wederom op 10 
euro per lid vastgesteld. Tjalling 
Tjalkens werd benoemd als lid van  
de kascommissie. Het bestuur zal zich 
beramen over het lidmaatschap van 

winkeliers en van eventuele buiten- 
leden.

Willem Hoekstra gaf een presentatie 
over de leefomgeving. Hij memoreerde 
vooral de ontwikkelingen in de wijk 
zoals de beheersverordening voor 
Benoordenhout Noord-Oost en de  
bestemmingsplannen voor Oostduin-
Arendsdorp en het Benoordenhout. Hij 
gaf extra aandacht aan de recent  
gemeten hoge luchtvervuiling op de 
Raamweg, meer dan anderhalf maal de 
Europese norm, en de negatieve impact 
van de Rotterdamse Baan. Ook de ver-
minderde kwaliteit van het openbare 
vervoer had de aandacht: de frequentie 
vermindert en bovendien wordt het 
busverkeer geconcentreerd op de Jan 
van Nassaustraat en de Josef Israëls-
straat, terwijl een betere spreiding en 
hogere frequentie wenselijk zouden 
zijn.

Jeannine de Hoop Scheffer-van 
Oorschot gaf een uitleg over haar  
portefeuille JOE, Jeugd, Ouderen en 
Expats en de wijze waarop zij daaraan 
invulling gegeven heeft. Zij heeft vooral 
de jongere generatie (30-40 jaar) bij 
deze portefeuille weten te betrek-
ken. Samen met de winkeliers en vele 
vrijwilligers heeft dit geresulteerd in 
een spetterend Sinterklaasfeest en een 
Koninginnedag op het Van Hoytema-
plein die meer dan 2000 bezoekers ge-
trokken heeft.Jeannine streeft vooral 
naar het bevorderen van sociale cohesie 
in de wijk. In dat verband refereerde zij 
ook aan het voortreffelijke en enthousi-
aste werk en de vele activiteiten van de 

Contactclub Benoordenhout 55 + (CCB) 
en van de expatscommissie. 

Voorlopig is er nog geen eind aan de 
evenementen; er is op het Willem 
Rooyaards-plein op 18 mei een boeken-
markt en op het Van Hoytema-plein op 
15 juni het zomerfestival “Chapeau”. Op 
2 juni een wijkconcert op HVV en op 16 
juni de zeepkistenrace naast Oostduin 
met aansluitend de dies van de wijkver-
eniging met een passende borrel in het 
wijkcentrum. Na de grote vakantie is er 
op 14 september een sportdag op het 
Aloysius College.

Willemien de Vlieger- Moll gaf een 
overzicht van haar portefeuille 
Cultuur. Met de commissie cultuur,  
bestaande uit Helène Hammerstein, 
Marthe Fuld en Ninky Oijevaar, wil zij 4 
lezingen per jaar in het wijkcentrum 
houden. Op dit ogenblik zijn de open 
atelierdagen op 25 en 26 mei al vastge-
legd. Op 14 juni vindt een excursie naar 
het Louis Couperus museum plaats en 
in september wil men een muzikaal 
evenement organiseren. 
Aangaande exposities in het Benoor-
denhuis denkt zij aan tentoonstellingen 
waarbij enkele schilderijen van een 
kunstenaar tentoongesteld worden.

Bij de rondvraag werd gerefereerd aan 
de voorgestelde nieuwbouw van de 
“Pinda” op de plaats van het benzine-
station aan de Else Mauhslaan. De heer 
Hattinga van ’t Sant kon hierover meer 
informatie verstrekken: het contract 
met Shell is opgezegd, in november 
wordt het Shellstation afgebroken en 
begint men met de bouw die halver-
wege 2015 klaar moet zijn.

Aan het eind van de vergadering be-
dankte de voorzitter de aanwezigen en 
hij refereerde naar de volgende verga-
dering die op 4 november 2013 ge-
pland staat.

Willem Hoekstra

Wijkvereniging Benoordenhout is 
nu ook actief op  

Facebook en Twitter! 
Zie www.facebook.com/

wijkverenigingbenoordenhout 
www.twitter.com/
wvbenoordenhout
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Groen
Feestelijke viering 100-jarig bestaan 
van de Japanse Tuin
Ter gelegenheid van de opening op  
27 april jongstleden van de Japanse 
Tuin, die 100 jaar geleden werd aange-
legd, heeft de gemeente op de oprijlaan 
naar het huis Clingendael een Japanse 
boog opgericht. Op de oprijlaan zelf 
had de gemeente kraampjes ingericht 
voor commerciële doeleinden. 

De formaliteit bij dit gebeuren werd 
verricht door Erika Terpstra en be-
stond uit het aanslaan van een vat 
saké.

Mede dankzij het prachtige weer en de 
vrolijke entourage was de opening dit 
jaar een zeer feestelijk gebeuren dat 
om herhaling vraagt. Zoals in het vorige 
wijkblad reeds aangegeven, heeft de 
wijkvereniging, geholpen door een ge-
meentelijke subsidie, een 5-talige bro-
chure over de Japanse Tuin laten druk-
ken. Deze brochure is tijdens de 
opening door onze voorzitter, Pieter de 

E e n  b e k n o p t e  g i d s

DE JAPANSE TUIN VAN 
CLINGENDAEL  

Nederlands

English

Japanese 

Fran�ais

Deutsch

Savornin Lohman, aan de wethouder 
Boudewijn Revis in het bijzijn van de 
stadsdeeldirecteur, Liliane Blankwaard, 
overhandigd. Deze brochure kunt u af-
halen bij het wijkcentrum.

Willem Hoekstra

foto’s Joost Gieskes



‘Sneller internet, scherper  
tv-beeld en tal van extra’s.’
‘Ik vroeg al om glasvezel, ruim voor het beschikbaar 
was. Want het is sneller, stabieler en klaar voor de 
ontwikkelingen die toekomst zal bieden. Maar ook  
nu al, zijn de voordelen talloos.

Een Alles-in-één Pakket is het 
meest voordelig, maar  
ik was wel wat huiverig voor 
de overstap want dan moet 
alles wel werken. Daarom 
koos ik voor glasvezel van 
KPN, omdat zij een uitstekende 
en snelle service bieden. Ik 
heb nu een internetsnelheid 
van maar liefst 100 Mbit/s, 
zowel voor downloaden als 
uploaden. En die snelheid 
loopt niet terug als er veel 
gebruikers op die lijn zitten, 
want bij glasvezel krijg je je 
eigen kabel.
Heel handig vind ik Videotheek 
Thuis waarmee je voor een 
paar euro een film kunt huren. 
Net als het feit dat je met de 
gratis app Interactieve TV 
Online ook op een 
smartphone, tablet of laptop 
tv kunt kijken. Ik kan daar zelfs 
opnamen mee inplannen. Ook 
de muziekdienst Spotify krijg 

je gratis bij Alles-in-één 
Standaard van KPN. Daarmee 
heb je alle muziek beschikbaar 
op je smartphone, tablet en 

laptop. Kortom, voor iets meer 
geld, kan ik nu heel veel meer!’

Paul van der Meer
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Interview
Besturen is leuk!
Hij wist eigenlijk altijd al dat hij ambtenaar zou worden. Pieter de 
Savornin Lohman, voorzitter van de wijkvereniging, wilde al toen hij 
nog op het toenmalig Christelijk Gymnasium, thans Gymnasium Sorgh-
vliet, zat, “later” politicologie of geschiedenis gaan studeren. Toen het 
eenmaal zover was koos hij, mede ingegeven door vaderlijke adviezen, 
voor de studie Nederlands recht. Wel met als specialisatie Staatsrecht. 
Dat was de start van een bijzondere carrière, inderdaad als ambte-
naar. En als bestuurder.

Pieter groeide op in de jaren ’50 in de 
Van Tedingerbrouckstraat in een gezin 
met vier kinderen waarvan hij de oud-
ste is. De eerste vier jaar van zijn lagere 
schooltijd zat hij op de Van 
Nijenrodeschool. Het was de tijd van 
HVV,  “stoepranden” en putjesvoetbal. 
Later  daarnaar gevraagd door een ver-
slaggever van de Haagsche Courant ty-
peerde hij, met de hem kenmerkende 
scherpzinnige humor, het verschil tus-
sen Schoolvereniging Wolters en de 
openbare Van Nijenrodeschool aldus: 
“Bij Wolters komt Sinterklaas aan in een 
witte Mercedes, bij de Van Nijen-
rodeschool komt hij gewoon aan op een 
schimmel”. De twee laatste jaren van 
zijn lagere schooltijd woonde Pieter 
met zijn familie in de Verenigde Staten, 
in Washington DC.

Terwijl Pieter in Leiden studeerde kreeg 
hij zijn eerste bestuursfunctie. De 
Nederlandse Studenten Compagnie was 
landelijk verantwoordelijk voor het re-
gelen van kortingen voor studenten, bij-
voorbeeld op het gebied van hifi-appa-
ratuur. Hij herinnert zich onder meer 
zijn verwondering over de koopkracht 
van de zogenaamde ‘beursalen’ die ge-
makkelijker  dan ‘gewone’ studenten in 
staat bleken in één keer, na ontvangst 
van hun beurs, de gewilde apparatuur 
aan te schaffen. Na Leiden reisde hij een 
aantal maanden door Kenia, Tanzania 
en Oeganda waarna hij in militaire 
dienst ging.  Zelfs als hij dat had willen 
voorkomen, was er alleen al geen ont-
komen aan met een militair als vader.

Zijn eerste baan was die van medewer-
ker bij het bureau van de Secretaris 
Generaal van het toenmalige ministerie 

van CRM (Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk). Hij werkte in 
die tijd voor minister Van Doorn van de 
PPR (Politieke Partij Radikalen). 
De oprichter en eerste voorzitter van de 
wijkvereniging, Frans van Rijckevorsel, 
werkte  toen ook op dat ministerie, bij 
Natuurbehoud, en Pieter werd later al 
eens gepolst of hij van het bestuur van 
de wijkvereniging deel wilde uitmaken. 
Na een aantal jaren verruilt hij CRM 
voor de positie van adjunct-secretaris 
van het kabinet Van Agt-Wiegel. In 1980 
begint zijn carrière bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 

Ondertussen was Pieter na zijn studie 
en militaire dienst nog even in Leiden 
blijven wonen.  Na een uitstapje van 
twee jaar naar hartje centrum (Nieuw-
straat) en – inmiddels getrouwd met 
Renée van Haselen – van vier jaar naar 
Duinoord (Van Blankenburgstraat) 
keerde hij in 1982 terug naar het 
Benoordenhout. Hij voetbalde nog bij 
HVV en tenniste bij WW en zijn hart lag 
in de wijk. Vanaf 1974 was hij secretaris 
van de HC en VV en toen de vereniging 
in 1978 werd uitgebreid met een ten-
nis- en squashafdeling werd hij al spoe-
dig de tweede voorzitter van HTV. Het 
was op de tennisbanen dat hij Renée 
ontmoette met wie hij twee prachtige 
dochters heeft. Al met al woont hij meer 
dan 50 jaar in het Benoordenhout.

Tot 1994 werkte Pieter bij het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken bij de direc-
tie die zich bezig hield met vrede en  
veiligheid waaronder het kernwapen-
vraagstuk. In dat jaar werd hij gedeta-
cheerd als plaatsvervangend directeur 
van het Kabinet der Koningin. Daar was 

hij gedurende zes jaar verantwoordelijk 
voor de ambtelijke ondersteuning van 
de Koningin, waarna hij in 2000 terug-
keerde naar het ministerie en werd be-
noemd tot directeur kabinet en proto-
col. In die hoedanigheid was hij mede 
verantwoordelijk voor de organisatie 
van staatsbezoeken. Ook zette hij zich 
in voor de verbetering van de positie 
van internationale organisaties in 
Nederland en bewerkstelligde hij meer 
uniformiteit in privileges en immunitei-
ten voor de buitenlandse werknemers 
van die organisaties. De laatste vier 
jaren van zijn loopbaan was Pieter am-
bassadeur bij de OPCW (Organisatie 
voor het Verbod op Chemische Wapens) 
waarvan de laatste twee jaar tevens bij 
het Internationale Strafhof .

In de tussentijd vervulde hij ook  
bestuursfuncties op de scholen waar 
zijn dochters Carianne en Jorieke zaten. 
Hij was voorzitter van de Medezeggen-
schapsraad van de Benoordenhout-
school aan de Dreibholtzstraat en ver-
volgens van het bestuur van het VCL.

Daarnaast was Pieter gedurende 8 jaar 
Coadjutor van de Johanniter Orde in 
Nederland. De Johanniter Orde is een 
protestants-christelijke, adellijke vere-
niging met 600 leden en tevens 4.000 
vrijwilligers die bijna duizend jaar gele-
den door kruisvaarders is gesticht. Het 
doel van de Orde is het helpen van  
mensen die vanwege ziekte, ouderdom 
of anderszins ondersteuning nodig 
hebben. 

Sinds zijn pensionering in het begin van 
dit jaar is Pieter het gevreesde zwarte 
gat niet tegengekomen. Zijn inzet als 
voorzitter van de wijkvereniging, van de 
Nederlandse Adelsvereniging en van  
diverse andere besturen waarvan hij 
deel uit maakt houden hem aan het 
werk. Hij geniet van besturen, zeker als 
ze gezellig  zijn!

Sophie Statema

Pieter de Savornin Lohman 
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 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

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage
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Evenementen
Haal uw mooiste, leukste en gekste  
hoeden uit de doos!
Zomerfestival met hoed!
Zaterdag 15 juni aanstaande is er  
in een feestelijk versierde Van Hoyte-
mastraat een sprankelend zomerfesti-
val. Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur kunt 
u genieten van een live dj en een be-
kende Nederlandse zangeres, culinaire 
verwennerijen. Voor de kinderen zijn 
er ballonnenclowns en nog veel meer. 
Bij patisserie Jarreau is er een kinder-
workshop voor Vaderdag.
De winkelstraat is gedeeltelijk afgezet 
en er zijn diverse terrasjes waar u  
kunt genieten van uiteenlopende acti- 
viteiten.
 
Waarom ‘Chapeau Hoytema’?
Met veel enthousiasme en gevoel van 
saamhorigheid willen de winkeliers 

van de Van Hoytemastraat een anti- 
crisissfeer creëren.
De bezoeker op het Zomerfestival op 
zaterdag 15 juni aanstaande heeft al-
lerlei voordelen als er een hoed wordt 
gedragen.
Alle winkeliers werken aan dit festival 
mee en hebben een ludieke actie ver-
zonnen om het de bezoeker aantrekke-

lijk en gezellig te maken. Hopelijk 
wordt het die zaterdag mooi weer!

Er zijn aardig wat verrassingen georga-
niseerd zoals een gratis portret foto 
van uzelf en de kinderen (natuurlijk bij 
het dragen van een hoed).
 
Natuurlijk wordt hier niet alles ver- 
raden en is het zomerfestival bij uit-
stek een gelegenheid om alles zelf te  
ontdekken.  

Ook zal er een optreden zijn van nie-
mand minder dan de musicalster 
Nurlaila Karim bekend van de musicals 
de Wiz en Sisteract!
 
Zet 15 juni 2013 in je agenda!

Lezers aan het woord
De man met de witte hond.
Ingezonden artikel

Gisterenavond bracht ik mijn zoon 
Olivier vanuit Den Haag terug naar de 
stad waar hij studeert. Wachtend voor 
het stoplicht bij de kruising van 
Alkemadelaan/Benoordenhoutseweg, 
keek Olivier mij aan en zei: “Hoe zou 
het met de man met de witte hond zijn? 
We hebben hem al zo lang niet gezien”.
Apart, hij verwoordde precies waar ik 
op dat moment aan dacht. 

Jaren geleden woonden we op het 
hoekje van de Hart Nibbrigkade. 
Vlakbij de bewuste kruising. Een aantal 
keren per dag wandelden we met ons 

ruwharig teckeltje Goof naar het 
Haagse Bos. Regelmatig kwamen we 
een meneer tegen die zijn mooie witte 
herder uitliet. De hond luisterde naar 
de naam Mink. Het was een vrolijke, 
speelse hond. Het duo kreeg van ons de 
bijnaam ‘de man met de witte hond’.

Na een aantal jaren verhuisden we 
voor een korte tijd naar het buitenland. 
Weer terug in Nederland streken we 
neer in een andere buurt. Toch gingen 
we nog regelmatig naar het Haagse Bos 
en soms kwamen we dan ‘de man met 
de witte hond’ tegen. Ons teckeltje 

overleed op 16 jarige leeftijd. De jaren 
er na zagen we soms  vanuit de auto ‘de 
man met de witte hond’ oversteken. 
Voor ons een teken van herkenning “……
hey…..kijk ……!” Dan mijmerend met el-
kaar dat de witte hond inmiddels ook al 
heel oud moest zijn en dat het ook wel 
grappig is dat ‘de man met de witte 
hond’ zich absoluut niet bewust is van 
de rol die hij speelde in ons leven!

Tegenwoordig komen we ‘de man met 
de witte hond’ helaas nooit meer tegen.

Marie-Louise Beekman

15 juni 13.00 uur Zomerfestival Chapeau op het Van Hoytemaplein
16 juni 13.00 uur Zeepkisten race, Arendsdorp Oostduin
16 juni 16.30 uur Wijk-verjaars-borrel in het Benoordenhuis 
14 september    Sportdag voor het hele gezin op sportvelden van het 

Aloysius College aan de Oostduinlaan

Agenda
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www

Celeste
H A U T E  P A R F U M S

NICHE PARFUMS VOOR DAMES EN HEREN 
HUID- EN MAKE-UP PRODUKTEN

FREDERIKSTRAAT 963  TELEFOON 346 14 87
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24.7 shopping onlineAlexander Gogelweg 30
2517 JJ Den Haag
Zuid-Holland

Telefoon: 070 - 3387438
www.alexandriabv.nl
info@alexandriabv.nl

Alexandria Garantie Aannemers B.V.

Als landelijk erkend en gecertificeerd aannemings- 
en schildersbedrijf weten we door onze jarenlange 
ervaring bij elk verbouwingsproject welke aanpak 
tot het beste resultaat leidt. Hierdoor bent u 
verzekerd van een op maat gesneden advies, de 
juiste aanpak en een optimaal resultaat van uw 
verbouwingsproject. Wij zijn gespecialiseerd in: 

Verbouw, renovatie, restauratie, onderhoud 
en schilderswerkzaamheden 

Het dienstenpakket wordt volledig gemaakt door 
een scala aan andere bouwkundige- en juridische 
aspecten. Wij zijn aangesloten bij Bouwend 
Nederland, Af, Koninklijke Fosag  en VVE belang en 
beschikken over het Energieprestatiecertificaat 
EPA-W Woningbouw Adviseur. 

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons 
op te nemen, zodat wij u kunnen vertellen wat wij 
voor u kunnen betekenen.

Ing. Julia Schlemmer
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Sportief Benoordenhout 
Tja, daar zit je dan als kersverse junior sportverslaggever van het 
gerenommeerde Benoordenhoutse Wijkblad. Een groentje.. van aardig 
wat lentes wel te verstaan.

Na jarenlang elders geweest te zijn – 
andere besognes in verre Zeeuwse oor-
den – weer terug in de wijk en direct 
begonnen het aanbod te bekijken van 
alle sporten die het Benoordenhout te 
bieden heeft. Na een week zit het erop, 
ben ik top fit en kan ik u verslag doen 
wat er zoal te doen is hier. In vogel-
vlucht neem ik u mee op een sportieve 
rondreis door een gebied van amper 
4km2.

Maandag: in alle vroegte 10 rondjes 
hardlopen over de prachtige kunst-
grasvelden van een koninklijke club, 
kijkt u even op hun website, zij viert dit 
jaar 4 lustra. Daarna volksdansen in 
het Wijkcentrum, vervolgens op de 
racefiets via het onovertroffen Clin-
gendael, (even wat oefeningen gedaan 
op de daar onlangs nieuw geplaatste 
trimapparaten) naar HDM om daar om 
klokslag 11.00 te rekken, strekken, 
pingpongen, nordic walken, jeu de 
boulen en te bowlen temidden van 
tientallen ouderen, de oudste 94, de 

jongste 70, geleid door 2 onovertroffen 
vrijwilligers (u las daarover al uitge-
breid in Wijkblad nr 7), om een halve 
kilometer verder en een uurtje later in 
een andere wereld verzeild te raken, 
n.l. die van de fitnessclub (op het 
Aloysius terrein) met het motto: 
GetFitStayFit! Allerhande lijven in 
kleurige pakjes fietsen, lopen hard en 
trekken aan ingenieuze apparaten alsof 
hun leven ervan afhangt. 
Om 16.00 moet er nodig met de hond 
worden gewandeld. Wandelen is be-
wezen een van de gezondste sporten 
ter wereld zonder gevaar voor ernstige 
blessures (Bronovo is trouwens nabij), 
dus voor bijna iedereen weggelegd. Ik 
realiseer me opeens dat ik zelf al op 
43.680 km zit, meer dan 1 x de aardbol 
rond en met mij nog honderden andere 
hondenwandelaars. Rekent u maar na: 
4 km per dag en dat gedurende 30 jaar. 
Een sportieve prestatie van jewelste. 
We sluiten af met een rustig avondje 
bridge: vanaf 20.00 kan er naar har-
tenlust gebridged worden in het Wijk-

centrum, alwaar ook op dinsdag- en 
donderdagavond en woensdag- en vrij-
dagmiddag gespeeld wordt. Altijd 
stampvol.

Dinsdag: om 09.00 tennissen, op alle 
drie de complexen die het 
Benoordenhout rijk is: OTC (verse 
banen van gemalen dakpannen op een 
bedje van geperst puin MET afschot), 
WW (nieuwe club van reeds 380 leden) 
en de Aeronauten (spelen zonder af-
hangperikelen). Overal een drukte van 
belang, eindelijk normale temperatu-
ren, veel witte benen, fanatieke lobjes, 
gezelligheid. 
Na een uurtje van racket gewisseld en 
wat balletjes geslagen op 1 van de 5 
squashbanen op de Diepput (waar u 
tijdens de competitie de nummer 5 van 
de wereld zomaar voor Heren I zijn mi-
raculeuze ballen kunt zien slaan), 
daarna direct door naar het home van 
de Hague Road Runners, iets achter 
HDM. Je ziet ze geregeld kwiek in weer 
en wind door de wijk rennen, jong en 

foto Elsbeth Vermeulen
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Al meer dan 25 jaar in het Benoordenhout!

Administratiekantoor

C. Reepmaker
Voor bedrijf en particulier:
Advies en administratie
Boekhouding 
Belastingaangifte
Salarisadministratie

Willem Witsenplein 3
2596 BK Den Haag
(070) 328 1783
www.reepmaker.nl

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

       
3587969

 RN
Gespecialiseerd in: 
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

Sumatrastraat 266a 2585 CX  Den Haag
Tel.: 070 - 3587969

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl
info@restauratieoplocatie.nl 
www.restauratieoplocatie.nl

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 aan 114
2509 JH  ’s-Gravenhage 25 K  ’s-Gravenhage
Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Eisenhowerl
17 M 

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
€ 10,- per jaar voor een leefbare wijk!

Henri du Parcplantsoen 7 E-mail: jeerhart@kpnmail.nl
2551 XT Den Haag Tel.: 070 - 321 10 06
www.eerhart-sierbestrating.eu Mobiel: 06 - 280 631 64

Eerhart Groenvoorzieningen
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oud,  lichtgevende hesjes, een trainer 
en een bezemwagen…..Goeie club, veel 
activiteiten.

Vlak daarnaast bevindt zich het terrein 
van golfclub Duinzicht, aldaar wat bal-
len op de driving range geslagen en 2 
holes gelopen. Terug naar het WW 
complex om vanaf 4 uur een keur aan 
Anton’tjes, Edith’tjes en ander klein en 
groot grut hun best te zien doen om el-
kaar op slinkse wijze op de grond te 
werpen. Ja, u raadt het al, ik ben in het 
walhalla van de judosport. Iedere mid-
dag vanaf 16.00 is het daar een drukte 
van belang. P.s.  voor wie niets van judo 
weet: het zijn allen Anton Geesink en 
Edith Bos, beiden Olympische medail-
lewinnaars, in spe.

Woensdag: ’s middags gekeken naar 
de voetbal- en hockeytrainingen (tot 
mei), respectievelijk op de Diepput en 
HDM. Mooie auto’s droppen kleine we-
zentjes bij de complexen (de iets gro-
tere komen per fiets). Toch andere 
koek dan zo’n 57 jaar geleden, toen we 
in blote benen en dunne kleren in de 
ijskoude naar een winderig complex 
zonder clubhuis moesten fietsen. Bij 
hoge uitzondering mochten we heel 
soms een glaasje ranja drinken in het 
nabije clubhuis van de lokale voetbal-
club. Maar toen wist je niet beter.
Die avond sloegen Tai Chi en schaken 
de klok. Tai Chi om 19.00 in de Oranje 
Nassau School, wat een rust gaat daar-
van uit, diep ontspannen, gewrichten 
en pezen worden geopend, bloed en 
energie stromen vrij en een ander 
mens komt de school weer uit.  Schaken 
(20.00) vond weer plaats in het 
Wijkcentrum. Stilte, concentratie, 
doordenken, vooruitdenken, niet mak-
kelijk. Stond na 30 min schaakmat.

Donderdag: op zoek naar een manege! 
Paardrijden. Geen mogelijkheden. 
Daarvoor moet u toch echt de wijk uit, 
hetzelfde geldt trouwens voor zwem-
liefhebbers (grootste zwembad ter we-
reld ligt in Chili: 1013 m, zout water). 
Sinds 7 jaar is de manege van weleer 
niet meer, wel een paardenpension met 
zo’n 60 paardenboxen voor particuliere 
paardenliefhebbers, die nog wel eens 
een bijrijder zoeken of een paard willen 
delen. Praktisch tegenover de oude ma-

nege kunt u  handboogschieten bij het 
Haagsch Hand-boogschuttersgilde 
Sint Sebastiaen (een heilige die door-
zeefd werd met pijlen). Een prima club 
voor jong en oud, wel wachtlijsten, hoge 
veiligheidseisen, want die pijlen zijn 
scherp kan ik u vertellen, en een club-
huis. En weer iets verder kunnen we 
bijna allemaal (geen oudere dames) 
rugbyen bij de Haagsche Rugby Club. 
Lekker rennen met een bal, trekken, 
duwen, vallen, opstaan, niet zeuren, 
vieze smoelen, modderige kleren, heer-
lijke pure sport. Ik heb het vanaf de 
kant gevolgd. Misschien iets voor de 
kleinzoon, een woesteling. Half mei 
worden de velden ingezaaid, 23,24 en 
25 augustus liggen ze er weer stralend 
bij: klaar voor de Haagse Rugby Dagen. 
Iedereen welkom.
16.00 Feel Fit oefeningen in de WW 
hal. Geen apparaten, maar gewoon 
staan, dansen, op de grond liggen, mu-
ziek, bodyshape, zumba, BBB en ander-
soortige oefeningen, matje mee, hand-
doek en dat is het. 

Vrijdag: Yoga in het Wijkcentrum. 
Goed voor het stramme lijf, nooit eer-
der gedaan, de kleermakerszit lukt me 
niet, misschien over 3 weken wel. Op 
een kunstgrasveld een kilometer of wat 
verderop (HC Klein Zwitserland, waar 
de uiterst gastvrije “Haagse Bowls” 
haar domicilie heeft) heeft zich een 
twintigtal bowlers verzameld om per 
2 teams van 2,3 of 4 personen over een 
lengte van 30 m hun ballen te gooien. U 
weet wel die Engelse sport van grote 
composiet ballen die uiterst secuur 
naar een klein balletje (de Jack) ge-
gooid worden. Iedere maandag, woens-
dag en vrijdag kunt u daar terecht. Het 
is wel niet helemaal Benoordenhout, 
maar heel veel Benoordenhouters zijn 

er lid.  Een recente poging om het 
bowls op de Diepput te introduceren 
strandde al direct. Het kunstgras al-
daar  bleek totaal ongeschikt te zijn om 
de bowlsballen loepzuiver te laten rol-
len. ’s Middags kijken naar de cricket-
training op de Diepput (vanaf mei). 
Zwart/geel (HVV) is nu wit/wit (HCC). 

Zaterdag en zondag: wat een drukte 
overal. Serieuze business voor de hoc-
keyers, voetballers,  rugbyers, cric-
keters, tennissers en judoers. Dan 
gaan de Welpen (parmantig en trots, 
gestoken in onberispelijke clubkle-
ding), Junioren, Senioren en Veteranen 
hun wedstrijden spelen. Denkt u wel 
even aan de seizoenen: geen voetbal en 
hockey in juli! Geen cricket en tennis in 
november.

Gaat u gewoon overal eens langs, drink 
een kopje koffie, thee of biertje, zie het 
gewoel aan en verdiep u in de spelre-
gels van b.v. het cricket, die echt niet 
eenvoudig zijn. Er komt een hele stra-
tegie aan te pas. Het is natuurlijk altijd 
zonnig weer, aangenaam warm en u zit 
aan de kant met parasol en koelbox een 
middagje loom te zijn. Alle clubs heb-
ben heerlijke terrassen, waar het goed 
toeven is. 
En realiseer u dan dat uw wijk een 
prachtwijk is met talloze mogelijk- 
heden om tot op hoge leeftijd gezond 
en fit te blijven.

Elsbeth Vermeulen

Data om te onthouden
16 juni de traditionele ZEEPKISTENRACE
  Het festijn vindt plaats in Arendsdorp/Oostduin 
 bij Florence. Aanvang: 13.00

14 september   SPORTDAG voor jong en oud, georganiseerd door 
 de wijkvereniging In samenwerking met het Aloysius   
 College   
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Dames- en herenkappers

Nu ook koopavond bij Martinhair.
Donderdagavond tot 20.00 uur open.

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

Theresiastraat 142 - Den Haag - T. 070 - 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl

Een compleet ontbijtje met
verse jus en koffie voor € 6,95

Voor alleen een kopje Illy koffie
of een complete lunch met o.a. huisgemaakte tonijnsalade,

filet americain en de bekende
huisgemaakte Engelhard hamburger.

Gezellig uw feestje (verjaardag, baby shower) vieren met een gezellige
High Tea bij Nieuw Engelhard.

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

anno 1977   

VRIJ PARKEREN  

Willem Royaardsplein  

     interior decoration

Voor al uw gordijnen en (her-)stofferingen, 
antieke kasten, tafels, stoelen, secretaires, spiegels,
zitmeubelen,  kroonluchters,  kristal,  lampen, zilver, 
fotolijstjes, oorbellen en cadeau-artikelen.

info@VictoriaDenHaag.nl  

 Willem Royaardsplein 12  
 Den Haag - 070 - 328 17 91  

  Open di t/m vr 10-17 - za 10-16 uur  

Winkelcentrum  

Nu  25 % korting op alle Trollbeads

BRIGHTEYES-KIDS counseling-en-coaching

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

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

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



16 juni 
Aanvang 

13.00

Zeepkistenrace

foto Sebastiaan Nederhoed
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Kom naar de Beter Zien winkel voor (zonne-)brillen (o.a. Ralph Lauren, Dior, Ray-Ban en Persol),  
contactlenzen, sportbrillen en optische hulpmiddelen.

Beter zien?
 

Beter Zien   I   Frederikstraat 569   I   2514 LR Den Haag   I   T 070 - 3642404
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

 
 

Op vertoon van deze advertentie 

15% korting 
op de 

gehele collectie. 

Spar Clingendael
Breitnerlaan 271-273 (Clingendael)  
2596 GZ  Den Haag, Tel.: 070-3243200 
Email: clingendael@despar.info 

Openingstijden:
 maandag t/m vrijdag 
 van 8.00 tot 19.00 uur
    zaterdag     
 van 8.00 tot 17.00 uur

Mijn buurt, mijn Spar

Spar Clingendael is de lekkere verswinkel  
dicht bij u in de buurt. 
Hier kunt u dagelijks terecht voor  verse boodschappen zoals 
brood, groenten en fruit of voor vlees. Daarnaast vindt u bij 
Spar Clingendael uiteraard alles wat u nodig heeft. Met zo’n 
7.500 artikelen is de basis voor iedereen echt aanwezig.

Nog even naar Spar Clingendael?
Nog even snel boodschappen doen, dicht bij huis?  Nog even 
een fles wijn, omdat er bezoek komt of iets anders wat lekker 
en gezond is? Bij uw Spar Clingendael vindt u het allemaal.
Probeer ook eens ons eigen ‘Spar huismerk’ uit, of de regio-
nale producten van ‘Spar uit de streek’.
Mist u iets in ons assortiment? Laat het ons weten. Dan kan 
er wellicht  voor gezorgd worden dat het door uw gewenste 
product ook bij Spar Clingendael te vinden is.

Bezorgservice
Wij bezorgen ook aan huis of bedrijf. 
Meer weten?  Bel of mail ons, wij zullen  
u uitgebreid informeren.  

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

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

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

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk
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Sport voor het goede doel
Hebt u ooit gehoord van de ROPARUN? Van de HDM YOUTH  
ACADEMY, STICHTING SPORTBELANG SGK, van de TOUR FOR LIFE of  
TOURDUALS? Zomaar een greep uit een veelvoud aan zeer sportieve 
evenementen waar een aantal Benoordenhouters aan mee gaat doen  
(gedaan heeft), louter en alleen om geld in te zamelen voor mensen 
die slechter af zijn dan wij.

Roparun: 18-20 mei 2013 De Ropa-
run is een estafetteloop van ongeveer 
520km van Parijs en Hamburg naar 
Rotterdam, waarbij mensen in team-
verband een sportieve prestatie leve-
ren om op die manier geld op te halen 
voor mensen met kanker. Hun mooie 
motto is: ‘Leven toevoegen aan de 
dagen, waar geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven.’
Wederom een aantal Benoordenhouters 
dat meedoet, bovendien is het een af-
geleide van de  al eerder vermelde 
Haagse Hague Road Runners en de 
Stichting Haegsche Ooievaar Runners. 
Een Roparun team bestaat uit max 8 lo-
pers die ieder gemiddeld 65 km lopen, 
begeleid door twee fietsers en een aan-
tal mensen in de begeleiding. Het afge-
lopen jaar is door Haagse inspannin-
gen meer dan €30.000 opgehaald. 
Kijkt u even op www.roparun.nl of 
www.hor105.nl/roparun

Tour du ALS: 7 juni 2013  ‘samen ALS 

de wereld uit trappen’, dat is de strijd-
kreet. 1, 2, 3x de Mont Ventoux op fiet-
sen met honderden mensen en vele 
teams om zo geld bij elkaar te fietsen 
voor onderzoek naar deze genadeloze 
ziekte, waar nog steeds geen medicijn 
tegen is. Levensverwachting 3 jaar! 
Een wijkbewoner is er aan overleden, 
zijn familie gaat voor hem fietsen. 
www.tourduals.nl

SGK: 21 juni 2013 op HDM. Een eve-
nement, waarbij kinderen met een ver-
standelijke handicap kennis kunnen 
maken met uiteenlopende sport- en 
spelactiviteiten. HDM stelt hiervoor 
haar prachtige sportaccommodatie be-
schikbaar, SGK organiseert de sport- en 
spelonderdelen. Heel veel vrijwilligers 
begeleiden het geheel.

HDM Youth Academy: juli 2013 Ieder 
jaar gaat een aantal jonge HDM-ers 
(rond de 17 jaar) naar Ghana, Uganda, 
Ecuador en Nicaragua, om aldaar te er-

varen hoe en wat het is om in een ont-
wikkelingsland te wonen en te leven. 
Het is een initiatief van de hockeyclub 
HDM. Ze gaan in kleine groepjes van 
4-6 kinderen voor een werkvakantie 
van ongeveer 3 weken. Daar zullen ze 
vervolgens actief mee werken aan vrij-
willigersprojecten zoals schilderen 
van gebouwen, repareren van speel-
goed, het geven van sportclinics en 
het verzorgen van opvang.

Tour for Life: 1-8 september 2013 
een scala aan teams (om er een te noe-
men: ‘Team Grenzeloos Fit’) fietst in 8 
dagen van Italië naar Nederland 
(1.262km). Onderweg overwinnen ze 
20.000 hoogtemeters = 17 keer de Alpe 
d’Huez beklimmen. Gaat u er maar aan 
staan. En dit alles voor het goede doel, 
in dit geval Artsen zonder Grenzen. U 
kent ze toch: een van de belangrijkste 
internationale hulpverleners in ramp-
gebieden. Kijkt u even op 
www.tourforlife.nl/grenzeloosfit

Gevonden voorwerpen voortaan via de gemeente
Hagenaars kunnen verloren of gevonden voorwerpen 
vanaf 1 januari aanmelden op de website www.verlo-
renofgevonden.nl. Het inleveren van spullen bij de politie 
is vanaf die datum in verband met landelijke regelgeving 
niet meer mogelijk. 

De voorwerpen kunnen na aanmelding op de website het 
beste thuis worden bewaard. Vinder en verliezer vinden 
elkaar op de site. Mensen kunnen daar op zien of verloren 
spullen door vinders zijn gemeld. Als niemand contact 

opneemt, dan is het voorwerp na een jaar eigendom van 
de vinder. 

Wie een voorwerp toch liever afgeeft, kan dit inleveren 
bij de stadsdeelkantoren Centrum, Haagse Hout, Escamp, 
Leidschen-veen-Ypenburg of Scheveningen.

Guus Nellen 
Gemeente Den Haag
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Er jeugdiger en stralend  
uitzien zonder je eigen  
identiteit te verliezen? 

STRAK! INJECTABLES  

IS ONDERDEEL VAN DE  

VAN LENNEP KLINIEK

 Van Lennep  Kliniek   maakt natuurlijk mooier   Van Lennepweg 5   Den Haag   telefoon 070 737 00 88   I   Info@vanLennepkliniek.nl     I    www.vanLennepkliniek.nl   

Op vertoon van deze advertentie 
krijgt u gratis advies door 

Drs Ludy Holst, cosmetisch arts.

bodyshape
bodyshape+
BBB
BBB+
zumba
stretching (verwant aan yoga)
Lessen geschikt voor ouderen

gratis proefles, geen verplicht jaarabonnement, 
10rittenkaart mogelijk, ook lessen voor 

dertigers en veertigersmagdaoord@kpnmail.nl
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Cultuur
Koninginnedag 2013 in het Benoordenhout 
Leve de Koning!
 
30 april 2013 07.00 uur
Een waterig zonnetje laat zich zien. Het 
belooft niet alleen voor onze toekom-
stige  koning een spannende dag te 
worden. Het “Oranjecomité” is ook in 
gespannen afwachting van wat de dag 
zal brengen. Terwijl de bar wordt opge-
bouwd en de springkussens opgebla-
zen komen de eerste handelaren van 
de vrijmarkt al aan.

30 april 2013 10.00 uur
De abdicatie wordt voorgelezen. Alle 
stoelen voor de grote televisiescher-
men in de Van Hoytemastraat zijn 
bezet.
Wij hebben een nieuwe koning! Naast 
de schermen is het feest op straat al-
lang losgebarsten! Op de vrijmarkt zijn 
al veel goede kopen gesloten. De koffie 
vloeit rijkelijk.
Er worden levensgrote dartpijlen op 
een nog groter bord gegooid. Er wordt 
in krakelingen gehapt, snoepsleutels 
gepoept en er worden heel veel blikken 
omgegooid. Poppentheater Muzemuis 
en de ballonnenman Richard trekken 
veel publiek.
Terwijl de straat-hockeyers en voetbal-
lers zich warm draaien voor een paar 
spannende wedstrijden vliegen  de 
oesters, de satés,  hamburgers, de sui-
kerspinnen en de frites in razend 
tempo over de toonbank.

30 april 2013 15.00 uur
Onze nieuwe koning wordt gehuldigd! 

Maar ook de hockeyende en voetbal-
lende winnaars van de grote wisselbe-
kers! Zij zijn net in polonaise van het 
podium af als het Benoordenhout met 
hoog bezoek wordt vereerd. Prinses 
Beatrix, Koningin Maxima, Koning 
Willem Alexander en zelfs Prinses 
Juliana zetten de winnaars van de look-
a-like wedstrijd in het zonnetje.
En het zonnetje bleef. Terwijl de 12-kop-
pige bigband speelt, komt men bij de bar 
net geen handen tekort. Vrolijke gezich-
ten en dansende mensen.

30 april 2013 19.30 uur
Terwijl het Oranjecomité moe maar 
zeer tevreden de straten schoonveegt, 

heft heel Nederland het koningslied 
aan.
Graag willen wij, namens het bestuur 
van de wijkvereniging, iedereen bedan-
ken die deze dag tot een onvergetelijk 
feest heeft gemaakt. De winkeliers op 
en rond de Van Hoytemastraat, de 
sponsoren, het Oranjecomité (Lucille, 
Nienke, Jacqueline, Nicoline, Theo, 
Claudio, Ronald, Michiel, Boukje) alle 
vrijwilligers en natuurlijk iedereen die 
deze dag met ons heeft meegevierd!

Op naar Koningsdag 2014!

Wim Borsboom en  
Jeannine de Hoop Scheffer

Op de volgende twee pagina’s volgt een compilatie van foto’s gemaakt ter gelegenheid  
van het Oranjefeest. Deze foto’s zijn gemaakt en ter beschikking gesteld  

van wijkblad en wijkbewoners door Frank van der Leer.  
Zie ook www.northsea-art.com/evenementen.

Op de daaropvolgende pagina treft u zeven aanvullende coupletten van  
het Wilhelmus, geschreven door onze gewaardeerde buurtgenoot Jaap Weeda.  

Prachtig en geheel op de bestaande melodie te zingen.
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Röttgering Makelaars is een vertrouwde naam in het Benoordenhout 
en omstreken als het gaat om de aan- en verkoop of verhuur van uw 

woonhuis, villa, �at of étage.

Wij staan elke dag, ook zaterdags, voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Voor een eerste kennismaking komen we graag bij u langs maar u bent ook

van harte welkom op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.
Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise geven wij u het beste advies.

Röttgering NVM makelaars    Breitnerlaan 287    2596 HA    Den Haag
Telefoon (070) 324 55 66     nvmmakelaars@rottgering.nl

www.rottgering.nl

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

Luxafl ex® maakt van wonen genietenWOW!
 15%
INTRODUCTIE

KORTING
op Luxafl ex Outdoor*

Nu terraszonwering met een RTS motor 
inclusief afstandsbediening zonder meerprijs!

Gratis markies-in beschermhoes 
bij aanschaf van een markies.

*Actie geldig 
t/m 30 juni 2013.

Vraag naar de 
voorwaarden.



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201325



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201326

Ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met zorg op maat, inclusief 
kortdurende zorg na ziekenhuis opname. Psychogeriatrische en somatische 
verpleegplaatsen in kleinschalige woonunits (twee units kosjer). Een gezellig 
restaurant en zonnige tuin. Winkels en terrasjes op loopafstand.

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

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

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

Levensbestendig en 
verzorgd wonen

Nu ook parkeerplaatsen te huur in 
onze ondergrondse parkeergarage.

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs

 

(ver)koop    (ver)huur    taxaties    beleggingen    consultancy
Betrokken | Betrouwbaar | Bewezen

Laan van Meerdervoort 12b  •  2517 AJ  Den Haag  •  www.real-estatepartners.nl

  

Herman Kastelein
Cees Lieshout Jan vd Ploeg

Marieke Zwalf
Patricia CheungCaroline Groen

Cindy WisseLars Olie
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International corner
Interview with Jaap de Hoop Scheffer
It was an enormous pleasure for me to 
have the opportunity to interview Jaap 
de Hoop Scheffer, the 11th NATO 
Secretary General, in his home in the 
Benoordenhout. A sunny day, a cup of 
coffee and good conversation formed 
the basis for a most enjoyable and in-
formative time.
After first reminiscing about how we 
met each other some 20 years ago - it 
was at an indoor hockey tournament, 
where he played in the Parliamentarian 
Hockey team - I asked about his career 
and how that had led to becoming 
NATO Secretary General. After gradua-
ting from Leiden University with a law 
degree and serving as a reserve officer 
in the air force, he entered the Foreign 
Service in 1976 and was immediately 
sent to the Dutch Embassy in Ghana for 
two years. Just as with one’s first love, 
as a result of this posting in Africa he 
and his wife Jeannine developed an 
enduring love of the continent. While 
there Jeannine gave lessons in French 
to school children.
Instead of returning to The Hague the 
family was given a new assignment - 
this time in Brussels as part of the 
Dutch delegation at NATO. He remained 
there for two years before being ap-
pointed as the private secretary to the 
Minister of Foreign Affairs. Serving 
under four different Ministers, he ac-
companied each one on all their missi-
ons throughout the world. By that time 
two daughters had arrived in the De 
Hoop Scheffer household and he deci-
ded it was time for a career change and 
return to their roots. He contemplated 
applying for a Mayor’s position, but 
was also approached by the Christian 
Democratic Appeal (CDA) to run for a 
seat in Parliament. Being relatively un-
known in political circles, he was 
placed as number 54 on the list. But 
that year -1986 - the CDA booked an 
enormous victory and gained exactly 
54 seats in the Second Chamber. And so 
began a 16-year period as a member of 
Parliament, four years of which were 
spent as the Parliamentary leader of 
the CDA. This period ended in 2002, 

when he was appointed the Minister of 
Foreign Affairs. 
In his own words, the appointment as 
11th NATO General Secretary came too 
quickly, as he had only been a Minister 
for two years. But once again it was off 
to Brussels for the De Hoop Scheffer fa-
mily for a five-year term as the third 
Dutchman to serve in this post. His 
term of office was extended for a half-
year to enable him to organize and par-
ticipate in the 60th anniversary of 
NATO in 2009.
Just as when he was the Private 
Secretary for the Foreign Affairs 
Minister, it meant lots of travel for mee-
tings with world leaders. Jaap de Hoop 
Scheffer believes that he probably holds 
the “Oval Office record” among 
Dutchmen, as well as having as many 
airmiles as Hillary Clinton! There are 
not many countries he has not visited. 

Having researched his career before in-
terviewing him, I came across a photo 
of the De Hoop Scheffers with the 
Bushes at the ranch in Texas. As an 
American, I obviously was intrigued to 
hear about it and asked for the back-
ground and details. They were invited 
for a weekend visit in May of 2007. 
Arriving in the mid-afternoon, they 
were immediately shown around the 
ranch - of course with a large contin-
gency of security following them. Then 
after a relatively early dinner, as was 
the custom of the Bushes they retired 
about 9 p.m. But not before it was an-
nounced that there would be a moun-
tain bike tour of the ranch at 6 in the 
morning! Quite a new (and unexpected) 
experience! Another special memory of 
his visits with the Bushes was the invi-
tation for Jaap and his wife to stay in the 

Lincoln bedroom at the White House- 
an honour reserved for very few.

foto Didier van den Bosch

We then began discussing his views on 
some of the world leaders, including 
the last two American Presidents. His 
quick analysis was that Bush Jr., as a 
‘reborn Christian’, was an ‘intuitive 
president’, who was ‘stricken in his 
heart’ by 9/11. On the other hand, 
Obama is a much more ‘all things con-
sidered President’, but once he makes a 
decision he sticks with it.
To learn more about Jaap de Hoop 
Scheffer’s views on the world of today 
and his experiences in the past, please 
join us next fall on Sunday afternoon, 
November 17th, when the Expat 
Committee has invited him to speak at 
‘t Benoordenhuis. His talk will focus on 
several topics: geopolitics, NATO, the 
‘complicated animal’ called Europe, his 
views on world leaders and of course 
lots of anecdotes of his global life.  
In his ‘retirement’ Jaap de Hoop 
Scheffer has become a Professor at 
Leiden University teaching at the 
International Honors College at its The 
Hague campus, as well as holding many 
advisory board positions. He has plans 
for writing a book which will encom-
pass many of his life’s experiences.  It 
will be our honour to hear some of 
those on November 17th.
Jaap de Hoop Scheffer - an Amster-
dammer by birth and an Atlanticist in 
his heart.

Georgia Regnault
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Mooiee
Mooie, gestylde wenkbrauwen zijn essenti-
eel voor je uitstraling. Het geeft je direct een 
open blik.

Maak nu een afspraak voor een Eyebrow  
Treatment bij Jackelin Frank en ervaar de 
frisse oogopslag voor de perfecte uitstraling!

Eyebrow Treatment € 25,00
Incl. epileren, trimmen, verven en wenkbrauw make-up

WenkbrauWen

van Diepenburchstraat 2  2597 PT Den Haag  t 070 2111215  w jackelinfrank.nl

Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke 
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
supplementen aan. 

GEZOND LEVEN OP NATUURLIJKE BASIS!
Drogisterij Homeopathie Benoordenhout in Den Haag, specialist in 
 adviezen op het gebied van vitamines, mineralen, phytotherapie en 
 homeopathie kan u diverse producten aanbieden om sterk en gezond te 
blijven! Wij bieden u een groot assorti ment aan voedingssupplementen, 
zoals Irwin Naturals en Dr. Linus Pauling Premium Vitamins.

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 
voorkomen.

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 

Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
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Visit to St Mark – Coptic Orthodox Church
A group of 48 people from the Benoor-
denhout were kindly welcomed at the 
Coptic Orthodox Church at the Van 
Akenstraat by Mrs. Mira Assel, the 
priest’s wife and his son, who served 
us refreshments. 

Guided through a long corridor with 
show-cases along the wall containing 
bibles and other books, as well as items 
on the Coptic religion, we were seated 
in the Church. Unfortunately the priest, 
father Angilous, was unable to attend 
because he had to go to Egypt to see 
his ill mom, but Ms. Mira Assal took his 
place and gave us a very clear explana-
tion about the Coptic rules in this 
Orthodox Church. Not only does The 
Hague have a Coptic Church but there 
are also ones in Amsterdam, Utrecht, 
Assen, Enschede and Eindhoven. 

The Coptic community started in 284 

A.D.  According to ancient traditions, 
Christianity was introduced to the 
Egyptians around 42 AD by St. Mark in 
Alexandria and developed into quite a 
considerable Christian Community. 
They remain a vibrant community with 
many rules, such as nearly 200 days a 
year fasting around special celebra- 
tions. Their calendar is also different; 
for example the New Year begins on 
September 11 and Christmas is on 
January 7. When a child or adult is bap-
tized he or she will be dipped under 
water in a basin behind the church. 
Many of their rituals are used to wish a 
person prosperity and a healthy life. 
Many teachings, however, are similar 
to those in other Christian faiths, such 
as abiding by the 10 commandments. 

Since the Coptic people do fast so often 
by not eating meat, chicken and fish 
and/or other dietary restrictions, they 
created a special website with vegeta-
rian recipes. www.seyami.net. 

The Coptic alphabet is very much like 
the Greek one. The Coptic community 
in this church reads the Bible in Coptic, 
Dutch and Arabic. Every member gives 
10% of their salary to the church. Even 
the children learn to give 10% of their 
pocket money to the church. As with 

Save the date 
Saturday, September 14, 2013 
Benoordenhouts Sports Day
(hosted by Aloysius College)

For young and old

Look for details in August Issue

Boat trip through beautiful Benoordenhout
See unexpected 19th and early 20th 
century architectural sights of The 
Hague during a two hour boattrip 
which takes you from and to the 

Koninginnegracht through the waters 
of the Benoordenhout. Departure is 
daily at 1 pm. Alternative departure 
times are negiotiable. Further details 

can be obtained from www.willems-
vaart.nl.

Bit-players /extras wanted
For a Dutch movie the producing company Rinkelfilm (www.rinkelfilm.com) 
is looking for bit-players/extras living in the Benoordenhout. The movie is 
a thriller about Lucia de B., a hospital nurse wrongly accused of having 
murdered several of her patients. 

Interested? Contact Laura te Slaa at laura@rinkelfilm.com. 

foto Marja van Loopik

many church communities, its mem-
bers work voluntarily.

Mrs. Assal gave an explanation of the 
icons on the wall, many of which por-
trayed the past Popes of the church. 
Some customs which exist in the Coptic 
religion are, for instance, the portrayal 
of a bad person in a picture turned 
away so that only one eye shows. Also 
evil people and dragons in pictures are 
always green. You will not find statuet-
tes in this Church. 

St Mark Coptic Orthodox Church is a 
very open and hospitable community. 
Everyone is invited to attend a service - 
some do last 9 hours however. In con-
trast with other Christian Churches, the 
Coptic Church is growing, often with 
three generations participating in their 
ceremonies. It was an eye-opener for all 
of us to learn about this special Church 
in the Benoordenhout. A real admirable 
community in our neighbourhood.

If you are interested in visiting the Church 
or attending a service, please send an 
email to: mira.assal1@gmail.com.
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Wij informeren u graag persoonlijk 
over onze totale dienstverlening.

Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag   
T 070-350 23 04  E info@bvl.nl   

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

Burger Van Leeuwen is al meer dan 40 jaar een begrip in Groot Den Haag en 
Scheveningen bij taxaties, beheer, aan-/verkoop en verhuur van woningen. U weet 
zich verzekerd van een professionele, klantgerichte en deskundige begeleiding.

DE MAKELAAR DIE:  
EEN HOGERE VERKOOP-/VERHUURPRIJS BEHAALT,  

UW WONING SNELLER VERKOOPT/VERHUURT,  
U HELPT BIJ DE SCHERPSTE AANKOOPPRIJS.

Ons team beschikt over jarenlange ervaring en een gedegen kennis van de 
lokale en regionale markt. De medewerkers van Burger Van Leeuwen gaan altijd 
slagvaardig te werk en nemen u alle bijkomende zaken rond aan-/verkoop en 
verhuur uit handen.

Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

Ook voor uw Gordijnen-Vitrage-
Slaapzakken-Dekens-Dekbedden-
Lakenpakketten-Huishoudwas.

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P
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Boeken – Boeken – Boeken – Boeken - Boeken
In deze rubriek komen boeken van buurtgenoten voor het voetlicht. 
Deze keer is er aandacht voor twee verhalenbundels, De plaats der 
dingen en Slaapwandelen bij daglicht, van Anneloes Timmerije, voor 
de thriller De erfgenaam van Charles den Tex, en voor het historische 
Door het oog van de naald van D.W. Joekes.

De plaats der dingen,  
Anneloes Timmerije
De plaats der dingen is uitgekomen op 
12 april 2013. Het is een hernieuwde 
uitgave van het fictiedebuut van 
Anneloes Timmerije, Zwartzuur, dat in 
2005 uitkwam. 
De 8 vertellingen in dit boek zijn elk op 
een subtiele manier spannend. 
Zoals Vrij Nederland over deze bundel 
schreef: “Er is proza dat je langzaam 
besluipt, onder je huid kruipt en dan 
opeens ben je er verliefd op. Dat soort 
proza schrijft Anneloes Timmerije.” 

Uitgeverij De Geus, folioboek prijs 4,95, 
ISBN 978-90445-2702-5, e-book prijs 
4,49, ISBN 987-90-445-2703-2

Slaapwandelen bij daglicht,  
Anneloes Timmerije
Op 15 april 2013 is de nieuwste verha-
lenbundel van Anneloes Timmerije 
verschenen, getiteld Slaapwandelen bij 
Daglicht. De bundel bevat 12 verhalen 
over ontmoetingen. Elke ontmoeting 
geeft een bijzondere wending aan het 
leven van de personages. De hoofdper-
sonen in de verhalen hebben een heel 
eigen kijk op de werkelijkheid, en daar-
door zijn de ontmoetingen nooit wat ze 
op het eerste gezicht lijken. 

Uit ‘Denkspel’ (verhaal 4):

Dat hij meteen moest overgeven, was de 
schuld van de stoelen. Alleen de opstelling 
al: drie naast elkaar, meter tussenruimte, 
twee naast elkaar. Een rij van tien, vijftien 
misschien wel. Zeer overtuigend, hoewel 
de rest van het zaaltje gewoon een zaaltje 
was met een whiteboard op een stan-
daard en een lessenaar. Maar zijn netvlies 
wilde daar niet aan, vanwege die stoelen. 
Het blauw verschoten als de statuur van 
de luchtvaartmaatschappij zelf, de zittin-
gen slapgezeten, de antimakassars stijf 
van hoofdvet: de stoelen deden maar 

alsof. En toch namen ze hem te grazen, 
waande hij zich waar hij niet wilde zijn en 
verloor hij het van de paniek.
Het meisje van het secretariaat deed er 
heel aardig over, alsof een brakende cliënt 
voor haar dagelijkse kost was. ‘Kom’, zei 
ze, ‘ik loop even met u naar de wc.’
Haar beleefdheid was een aangename 
verrassing en daardoor voelde hij zich 
prettiger. Hij zag er 
uit als een ‘u’, vond 
hij, en gedroeg zich 
dienovereenkom-
stig. Van zo’n kleine 
onfortuinlijkheid 
word je niet meteen 
een ‘je’, het over-
komt iedereen wel 
eens. Dat zei zij ook.

De erfgenaam, Charles den Tex
Met dit meest recente boek (april 
2013) bestendigt Charles den Tex zijn 
reputatie van Nederlands succesvolste 
thriller schrijver. De auteur, die drie 
maal een Gouden Strop won, heeft ook 
dit keer weer een verhaal neergezet 
dat de lezer tot op het laatst in span-
ning houdt.
Het verhaal gaat over Breder 
Weltmann, een man die het vermogen 
geërfd heeft dat zijn vader en zijn 
grootvader verdienden met de exploi-
tatie van kolenmijnen en het opkopen 
van grond. De mijn is al jaren gesloten 
en Breder leidt een rustig leven. Hij be-
heert het geld en twee keer per week 
heeft hij een af-
spraak met de ho-
teleigenaresse aan 
de andere kant van 
het dal. Tot hij op 
een dag hardhan-
dig wordt gecon-
fronteerd met een 
openstaande reke-
ning van zijn voor-
ouders. Zijn verle-

den blijkt zijn grootste vijand.
A real pageturner.

Uitgeverij De Geus, ISBN 978-90-445-
2626-4. Prijs 19,95.

Door het oog van de naald,  
D.W. Joekes
De heer Joekes heeft van 1937 tot 1940 
in Japan, en van 1940 tot 1945 in 
Nederlands Indië gewoond. Over zijn 
tijd in het Verre Oosten heeft Joekes 
een boek geschreven getiteld Door het 
oog van de naald.
In augustus 2012 wijdde het dagblad 
Trouw een artikel aan dit boek. Een 
aantal maanden later was de heer 
Joekes te gast in het programma O.V.T. 
van de VPRO.
Vanwege zijn vóór 
de tweede wereld-
oorlog opgedane 
kennis van het 
Japans werd de 
heer Joekes tijdens 
de Japanse bezet-
ting van Nederlands 
Indië als krijgsge-
vangene ingezet als 
tolk bij het spoorwegkantoor te 
Soerabaja. De ontdekking van zijn 
deelname aan een verzetsgroepje deed 
hem respectievelijk belanden bij de 
Japanse militaire politie, de Kempetai, 
bij de Japanse krijgsraad in Batavia/
Jakarta en bij drie verschillende ge-
vangenissen. De Japanse capitulatie op 
15 augustus 1945 bezorgde hem wel 
weer zijn vrijheid, maar er volgden 
volgens Joekes nog tijden van uitput-
ting en diepe wanhoop. Door de be-
schrijving van zijn belevenissen bij de 
Kempetai en de krijgsraad is dit boek 
zonder meer een historisch document.

ISBN 978-94-615-3081-3

Sophie Statema
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen

Hoevers Luxe Geschenken Tableware           Gien 
 Hutschenreuther 

        Noritake   
         is specialised in:  Rörstrand

           Rosenthal 
 Royal Doulton   

Tableware - Cutlery  - Crystal - Table cloths Versace 
Earthenware - Porcelain - Pewter - Silver Villeroy & Boch 

        Wedgwood 
For more than 35 years we are well known in 
The Hague and its surroundings.      

 Cutlery Auerhahn
Our clients get competent and honest advise.   Christofle 

Keltum/van Kempen & Begeer 
The variety of our collections is a perfect base to  Koch & Bergfeld 
compose your dinnerware set.        Robbe  & Berking  

Opening hours: 
Dartington

Monday     13.00 – 17.30  Crystal Eisch
Tuesday – Friday 09.30 – 17.30   Kosta Boda 
Saturday       09.30 – 17.00 Orrefors
Outside opening hours by appointment. Schott Zwiesel          

         Waterford 
Valeriusstraat 79 
2517 HP  Den Haag 
070-3467958         
   Furnishing / Luxury Gifts Goebel
E info@hoevers.nl        Lampe Berger 
W www.hoevers.nl       Lladró 

 Kosta Boda   
Our shop is easy to reach with ample free parking facilities in the direct vicinity. Kurz Edeltin / Marinoni 
For public transport: bus 21+24 or tram 17 (close to the famous Gemeente museum). Pimpernel / Portmeirion
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Wijk en Winkel
Paluco geeft huiskamer gevoel
Met de paplepel ingegoten is niet de 
meest toepasselijke zegswijze als het 
gaat over de lekkernijen bij Paluco, 
-pastry, lunch en coffee-, op de hoek 
van de Paul Gabriëlstraat 62, waar de 
zeer jeugdige Annelies van Everdingen  
(22) bedrijfsleidster is.
Haar opleiding sluit niet helemaal aan 
bij haar dagelijkse bezigheden voor 
Paluco, toch is zij deskundig en zeer 
gedreven de klanten kwaliteit te bie-
den. Haar ouders immers zijn al 24 jaar 
de succesvolle eigenaren van Jarreau. 
Volgend jaar groot feest! Kwaliteit mag 
bij Paluco heel breed genomen worden. 
De neutrale inrichting en het terras 
zijn ontworpen om de gasten zich let-
terlijk thuis te laten voelen. Annelies 
streeft bewust naar een sfeer die jong 
en oud een huiskamergevoel geeft. De 
kleurstelling biedt de mogelijkheid om 
met kleine kleuraccenten extra bij sei-

van alle leeftijden. “Klanten moeten het 
hier prettig vinden, niet  vlug betalen 
en dan zo snel mogelijk naar huis. Dat 
is het principe waar ze naar streeft en 
wat ze van huis heeft meegekregen.

De heer en mevrouw Van Everdingen 
dachten al lang aan een gelegenheid in 
het verlengde van Jarreau, maar dan 
wel een horeca bedrijf. Toen de moge-
lijkheid zich onlangs voordeed, aarzel-
den zij niet. Te meer niet omdat doch-
ter Annelies niet minder enthousiast is 
dan haar ouders en blij met de kans. 
Annelies merkt op dat haar moeder de-
zelfde leeftijd had als zij nu, toen haar 
ouders met Jarreau begonnen. Het 
pand aan de Paul Gabriëlstraat werd 
verbouwd, de inrichting ontworpen, bij 
de bouw en de inrichting van de keu-
ken werd Paluco’s chef kok Bas Janssen 
nauw betrokken.  

De Rode Olifant, een markant raadsel
Half april ging de Rode Olifant 
opnieuw open
Ruim 80 jaar geleden bouwden de ar-
chitecten Herman de Roos en Willem 
Overeijnder het bijzondere markante 
gebouw aan de Zuid Hollandlaan. 
Architecten van naam, onder meer ver-
antwoordelijk voor het stadion van 
Sparta.
Het oorspronkelijke ontwerp was be-
doeld voor een gemeentehuis.
Het werd het imposante hoofdkantoor 
van de American Petroleum Company, 
later Esso: “Petrolea”. Na verschillende 
andere bestemmingen en een periode 
van leegstand, zorgde de nieuwe eige-
naar NSI voor een huurder met een 
visie: ‘Spaces’.

De Roos en Overeijnder rustten hun 
bouwwerken uit met kunstwerken. 
Fraaie ramen, beeldhouwwerk van 
Joop van Lunteren. Kunst steeds in re-
latie tot het doel of de eigenaren. En 
hier begint het raadsel waarvoor nog 
geen bevredigend antwoord is gevon-
den: “Waar komt die olifant vandaan?” 

Ja, hij zit in de gevel. Maar waarom een 
olifant? In het gebied waar olie gevon-
den werd, waren geen olifanten!  
Misschien vanwege de lange slurf 56 
meter omhoog? Maar die was bedoeld 
om de toren van concurrent BPM 
(Shell) de loef af te steken.
Een zoektocht langs tijdschriften voor 
architecten, publicaties op internet, 
tijdschriftredacties bracht geen aanne-
melijk resultaat. Als iemand het ant-
woord heeft, horen wij dat graag!

Spaces
Spaces heeft De Rode Olifant ingericht 
als ideale, aantrekkelijke werkplek 
voor grote en minder grote onderne-
mes. Die vinden er behalve hun kan-
toor (complete kantoortuin kan ook) 

ondersteunende diensten, restauratie 
en vergaderruimten en een bijzonder 
aantrekkelijke inrichting. Eén van de 
bij de opening al meer dan dertig 
huurders, huurster in ons geval 
merkte op: “Het is fijn als je hier kunt 
werken. Je gaat nooit met tegenzin 
naar binnen.”
Alles wat door diverse gebruikers was 
weg getimmerd, is bij de restauratie in 
ere hersteld. Dat resulteert  in  licht en 
ruimte en  dankzij moderne inzichten 
een prima klimaat. Wie van architec-
tuur houdt, moet beslist gaan kijken.
Het Benoordenhout kan blij zijn met 
de Rode Olifant. Er is ruimte voor een 
grote diversiteit aan ondernemingen. 
Dat betekent: werkgelegenheid, stage-
plaatsen en dat gezien het concept van 
Spaces, voor een heel lange periode. 
De Rode Olifant hoort bij de toekomst. 
Roos en Overeijnder zouden hun colle-
gae van de restauratie de architecten 
Sevil en Peach enthousiast voor den 
lunch hebben uitgenodigd.

Bernard de Haas

zoenen en feestdagen aan te sluiten. De 
persoonlijke aandacht bij de bediening, 
het aanbod, de prijs van het gebodene, 
het is allemaal gericht op kwaliteit.

Annelies is trots op haar koffie. Niet zo 
maar een ‘Haags bakje’. Zij hield tevo-
ren een blinde proeverij om de beste 
koffie te vinden. Koffie met karakteris-
tieke smaak , die toch door een breed 
publiek wordt gewaardeerd. Paluco 
richt zich op wijk- en buurtbewoners 

foto Bernard de Haas
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www.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.

* Nieuwbouw
* Verbouwingen 
* Onderhoudswerken
* Interieurwerk
* Keukens & kasten
* Badkamers

Hangarweg12
2241 TZ Wassenaar
www.aannemersbedrijf-schroder.nl

TIMMER-EN AANNEMERSBEDRIJF

Tel.070-511 59 97 
Fax.070-517 68 65

 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

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

Informatie bij de 
coördinatoren Welzijn De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny 

is prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout, vlakbij het winkelcentrum. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom in het Maison om gebruik te maken van 
diverse faciliteiten, zoals de fysiotherapiepraktijk en het servicepunt met diverse 
hulpmiddelen van Harting-Bank/Emcart.

Het Wel Thuis! Abonnement biedt service en ondersteuning aan 
zelfstandig wonenende ouderen.
En wist u dat ook kortdurend verblijf mogelijk is 
in het Maison, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? 

dinsdag 
en vrijdag

Kapsalon Haarfi jn
Afspraak via de receptie van Gaspard

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl
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Activiteiten in de wijk
Contactclub Benoordenhout 55+
Tijdens de zomermaanden is het pro-
gramma van de ContactClub Benoor-
denhout een beetje aangepast.
Natuurlijk wordt er wel ergens koffie 
gedronken of een lunch genoten. Wij 
hopen dat we dat kunnen doen in het 
zonnetje, gezellig op een terrasje. Ook 
zal een museum in de directe omgeving 
worden bezocht.

Ook voor niet-leden beginnen de lezin-
gen en cursussen weer in september 

met als eerste een lezing van mevrouw 
Karin Braamhorst op donderdag 12 
september. Verdere gegevens zullen in 
het volgende wijkblad staan.

Jaarvergadering van de CCB is op don-
derdagmiddag 13 juni 2013.
Deze wordt gehouden om 14.30 uur in 
het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

Mocht u ook graag deelnemen aan de 
maandelijkse activiteiten, wilt u regel-

matig d.m.v. een convocaat op de 
hoogte worden gehouden van andere 
evenementen, woont u in het Benoor-
denhout en bent u nog geen lid van de 
CCB dan kunt u contact opnemen met 
Rinia de Bruin, tel. 3282477 of 
rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin

Bijzondere rondvaart door Den Haag  
en Benoordenhout
De Haagse Willemsvaart introduceert 
dit jaar opnieuw een nieuwe rondvaart 
route in Den Haag vanaf de 
Koninginnegracht in de richting van 
Scheveningen via het Benoordenhout.

Startend aan de Scheveningse zijde  
van de dam in de Koninginnegracht 
(anno 1968) vaart de boot voor een 
deel over de Koninginnegracht naar 
Scheveningen. Vervolgens wordt een 

bijzonder rondje door het Benoor-
denhout (om het Nassau-eiland) en de 
binnenstad (om het voormalige 
Joodsche Eiland) gemaakt. De boot-
tocht eindigt na 2 uur aan de stadszijde 
van de dam in de Koninginnegracht. 

Onderweg ziet u heel veel bijzondere 
stukken van 19e eeuws en vroeg 20e 
eeuws Den Haag in de wijk. 
Archipelbuurt, Nassaukwartier, Schil- 

dersbuurt (zo heel anders dan de 
Schilderswijk), de Nieuwe Oostelijke 
buurt (Joodsche Eiland en Buurt- 
schap 2005)  Haagse Bos/Malieveld en  
Willemspark II. 
De rondvaart begint om 13.00 maar 
kan op verzoek ook op een ander tijd-
stip aanvangen. 

Meer informatie via 
www.willemsvaart.nl

Figuranten gezocht
Voor de speelfilm Lucia de B. is 
Rinkelfilm op zoek naar  
figuranten.

Lucia de B. gaat over de Haagse ver-
pleegkundige die zes jaar lang onschul-
dig in de gevangenis zat. De Berk werd 
in 2010 vrijgesproken na een beschul-
diging van meervoudige moord en  
poging tot moord. Het proces wordt 
gezien als een van de grootste gerech-
telijke dwalingen in Nederland.

In de thriller Lucia de B., geregisseerd 
door Paula van der Oest (Black
Butterflies, Zus&zo) probeert de ambi-
tieuze parketsecretaris Judith koste 
wat kost de seriemoordenares Lucia de 
B. achter slot en grendel te krijgen. Als 
dit is gelukt, krijgt Judith aanwijzingen 
waaruit blijkt dat Lucia onschuldig is. 
Lukt het haar om het tij te keren?

Gezien het feit dat Lucia de Berk gebo-
ren Hagenees is en vermoedelijk een 

deel in Den Haag zal worden gefilmd is 
Rinkelfilm op zoek naar wijkbewoners 
die door middel van een figurantenrol 
deel willen nemen aan de film.
Het gaat om allerlei verschillende rollen.

Geinteresseerd? Neem contact op met 
Laura te Slaa, figuratie coördinator van 
Rinkelfilm.

www.rinkelfilm.com
laura@rinkelfilm.com
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Een vast team van medewerkers zorgt samen met de orthopedagoog voor: 
- Het begeleiden van huiswerk
- Het wegwerken van achterstanden
- Speciale aandacht voor dyslexie en/of andere (leer)problemen
- Het leren plannen zodat het later ook zonder ons lukt.

Ook voor tijdelijke ondersteuning bv. om een goede start te maken of het 
schooljaar succesvol af te sluiten. schooljaar succesvol af te sluiten. 

Beer Kok
Drs. JHC v.d. Hesseweg
Mesdagstraat 2
2596 XW Den Haag
070-3280585

Kleinschaligheid en persoonlijk contact zijn voor ons van groot belang

Voor meer info:

www.success.nl

Remediele Huiswerkcursus 

Success
Maatwerk van de brugklas tot en met het eindexamen

Tong Dao Tang
Praktijk voor Chinese Geneeswijzen

Acupunctuur, Kruiden, Massage

bereikt uitstekende resultaten bij

Chronisch verstopte neus

Voorhoofds- en bijholtenontsteking

Migraine

Spier- en gewrichtspijn

Rug-, nek en schouderpijn

Ademhalingsmoeilijkheden

Afvallen, stoppen met roken

Medische massage verlicht pijn en stijfheid

bevordert doorbloeding en verbetert bij  

ouderen het evenwicht

U vindt Tong Dao Tang aan de Van Alkemade-

wlaan 309A, 2597AJ Den Haag, tel.: 070-7536480

Van harte welkom van Maandag tot zaterdag.

Bosscher-Advies
Uw Frans Recht Jurist

info@bosscher-advies.nl - 0642661075
www.bosscher-advies.nl

Voor al uw vragen op het gebied van:
� Aankoop/verkoop
� Fiscaliteit
� Erfrecht
� Testamenten/huwelijksvoorwaarden

Droomt u van een huis in Frankrijk of heeft u 
wellicht al een woning in la douce France?

 
 
 
 
 
   Portretschilderijen in opdracht  
            en lessen in portretschilderen:  

        www.remigius.eu 
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Herdenking 15 augustus 1945
Officiële einde Tweede Wereldoorlog  
Op zondag 11 augustus 2013 van 
17.00-18.00 uur organiseert de Haagse 
Gemeenschap van Kerken een herden-
kingsbijeenkomst in de Duinzichtkerk 
in het kader van 68 jaar ná de vrede 
met Japan en het einde van de Tweede 
Wereldoorlog.

Het thema is: ‘Van Overleven naar 
Overlevering’. Tijdens de bijeenkomst 
zullen kinderen en volwassen nazaten 
verhalen van herinneringen aan het 
voormalig Nederlands Indië. 

Leerlingen ‘Jong Talent’ van het Konink- 
lijk Conservatorium in Den Haag zullen 
een muzikale bijdrage leveren.
 Scholieren van het Dalton Lyceum, dat 
van oudsher sterke banden heeft met 
de uit het voormalig Nederlands Indië 
gerepatrieerden, worden in het pro-
gramma betrokken. Er worden uitnodi-
gingen verzonden naar de overige  
middelbare scholen in Den Haag,  
zodat jongeren kennis kunnen nemen 
van dit verwaarloosde deel van de 
geschiedenis.

Het is voor de tiende maal dat in de 
Duinzichtkerk deze herdenkingsbijeen- 
komst plaats vindt en het einde van de 
Tweede Wereldoorlog op deze wijze 
wordt herdacht. 
Na afloop komen wij bij elkaar in de 
kapel van de Duinzichtkerk met een 
hapje en een drankje. Weet u allen van 
harte welkom.

11 augustus 2013 om 17.00, in de 
Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89.

Florence Woonzorgcentrum Oostduin
Activiteitenprogramma
Oostduin biedt bewoners een activitei-
tenprogramma aan die deels ook toe-
gankelijk is voor wijkbewoners. Voor 
de komende periode zijn dat de vol-
gende activiteiten:

Maandag 24 juni Lezing 
Op maandag 24 juni om 19.30 uur kunt 
u een informatieve lezing bijwonen 
over hulp en genezing langs geestelijke 
weg door de leer van Bruno Gröning. 
De toegang is vrij, een vrijwillige bij-
drage wordt gevraagd. Voor meer  
informatie specifiek over deze lezing 
kunt u bellen naar 0174-240897.

Dinsdag 25 juni ‘Zomerbuffet’
Op dinsdag 25 juni is er de mogelijk-
heid deel te nemen aan de gezamen-
lijke ‘Zomerbuffet’. Deelname aan de 
gezamenlijke maaltijd dient u vóór 15 
juni aan te melden bij de receptie van 
Oostduin. De kosten voor deelname 
aan deze maaltijd bedraagt € 9,50. 
Aanvang 17.00 uur in de grote zaal.

Woensdag 10 juli Zomerfeest met 
mobiele boerderij
Graag willen wij onze (wijk) bewoners 
en jonge scholieren (onderbouw basis-
school) op woensdag 10 juli verblijden 
met een unieke Zomer-ervaring door 
een mobiele boerderij met 70 dieren 
(verzorgd door Animal-verhuur) naar 
Oostduin te laten komen. Veel bewo-
ners van Oostduin zijn niet meer in 
staat om zelfstandig naar buiten te 
gaan en door deze dag aan te bieden in 
onze tuin kan werkelijk iedere bewo-
ner hiervan genieten. De mobiele (kin-
der)boerderij blijkt een groot succes. 
De mobiele (kinder) boerderij bestaat 
uit een huisje met daar omheen een 
erfje. In het huisje zijn de kleine dieren 
te vinden, zoals konijnen en cavia’s met 
hun jongen, maar ook biggetjes en kui-
kentjes. Op het erfje lopen de geitjes, 
schaapjes, kippen, ganzen, een ezel, 
pony en een kalfje. Iedereen mag tus-
sen de dieren lopen en ze aaien, en om 
wat langer van de dieren te kunnen ge-
nieten zijn er strobalen om op te zitten. 

Er is op deze dag uiteraard Animal-
begeleiding aanwezig. De mobiele boer-
derij is aanwezig van 11.00 tot 16.00 uur!

Dinsdag 30 juli ‘Zomerbarbecue’
Op dinsdag 30 juli is er de mogelijk-
heid deel te nemen aan de gezamen-
lijke ‘Zomerbarbecue’. Deelname aan 
de gezamenlijke maaltijd dient u vóór 
15 juli aan te melden bij de receptie 
van Oostduin. De kosten voor deel-
name deze barbecue bedraagt € 9,50. 
Aanvang 17.00 uur in de grote zaal.

Voor meer informatie over boven-
staande activiteiten kunt u zich wenden 
tot 

Florence Goetlijfstraat 5
2596 RH
Chris Harteveld, 
telefoonnummer 754.05.55 
of per mail: Chris.Harteveld@florence.nl 
of kijk op de website van wijkvereniging 
Benoordenhout 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl 

Herdenking 15 augustus 1945
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Neptunusstraat 44   070 - 4049051  www.curvesscheveningen.nl

30 minuten fitness voor vrouwen

Internationaal erkend instituut
voor natuurlijke huidverzorging
aangesloten bij Anbos
en Cidesco

www.handevrijer.nl
hubertsdevrijer@xs4all.nl

schoonheidsspecialiste

han de vrijer

Schoonheidssalon

Benoordenhout
Johannes Bildersstraat 19
telefoon 070 324 46 12

Pro Senectute (‘voor de ouderdom’) biedt sinds 1922 op elf 
locaties in ons land op hoog niveau huisvesting en zorg aan 
gelijkgestemde senioren. Deze gelijkgestemdheid uit zich in 
hun culturele en maatschappelijke belangstelling en hun ge-
steldheid op privacy en correcte omgangsvormen. 

Vrijwilliger 
voor ouderen 

iets voor u?

www.pro-senectute.nl

Vanaf de oprichting spelen vrijwilligers een belangrijke rol. 
Deze vorm van extra aandacht en hulpvaardigheid dragen bij aan 
het welzijn van onze bewoners. Als vrijwilliger kunt u betrokken 
worden bij dagelijkse  activiteiten van onze bewoners zoals 
koffie drinken,  wandelen, boodschappen doen, mogelijk klusjes 
uit voeren, afhankelijk van de behoefte en van uw voorkeur. 

Is uw interesse gewekt?
Neemt u dan contact op met Brigitte Stoker, Vrijwilligerscoördinator 
van Waalsdorp. Zij kan u alles vertellen over de mogelijkheden. 

Woonlocatie Waalsdorp 
Jan Muschlaan 157, 2597 TS Den Haag
E b.stoker@pro-senectute.nl, T 070 - 324 50 47 

P
R

O
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3

TE KOOP:  prachtig 2 kamer appartement naast Clingendael 
bos. Voor en achter schuifpuien met dubbele beglazing. 
Zojuist helemaal geschilderd. Nieuwe keuken met inbouw  
apparatuur. In serviceappartementen complex “Nieuw 
Clingendael”.  Cees Laseurlaan 1045.

€ 75.000.  Contact makelaar de Vries Robbe, hr. Jan Kokje. 
(0629087128). Garage apart te kopen.
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Burenhulpcentrale
De burenhulpcentrale is een slimme 
telefooncentrale die buren bij elkaar 
brengt als er eens een helpende hand 
nodig is bijvoorbeeld even een bood-
schap meenemen of een klein klusje 
verrichten in huis of tuin. Als vrien-

den of familie even niet kunnen helpen, 
is er de burenhulpcentrale. Wilt u lid 
worden van de burenhulpcentrale 
Benoordenhout omdat u wel eens ie-
mand wilt helpen of omdat u wel eens 
hulp nodig heeft, bel 070-2629999 of 

kijk op www.burenhulpcentrale.nl 

U kunt ook altijd contact opnemen 
voor nadere informatie met Lies 
Bouts: tel. 070-3470041 of lies.
bouts@voorwelzijn.nl 

Sociëteit Nebo geopend
Vanaf 1 april is Sociëteit Nebo geopend. 
De sociëteit is bedoeld voor bewoners 
uit onze wijk Benoordenhout. Het is 
een ontmoetingsplek voor wijkbewo-
ners met beginnende geheugenproble-
men én hun mantelzorgers.

Sociëteit Nebo is dienstverlening op ni-
veau. U wordt ontvangen door een 
gastvrouw en u kunt deelnemen aan 

het sociaal-culturele programma, een 
krantje lezen of gewoonweg genieten 
van het samenzijn.

Exclusief voor de mantelzorgers is er 
een maandelijkse bijeenkomst waarin 
diverse thema’s aan bod komen en er 
ruimte is om ervaringen uit te wisselen 
onder deskundige begeleiding. Waar 
gewenst kan Sociëteit Nebo kan u on-

dersteunen, zowel in praktische en in 
emotionele zin.
Sociëteit Nebo is gevestigd aan het 
Floris Arntzeniusplein 65 en geopend 
op maandag, woensdag en vrijdag.

Neemt u voor meer informatie of aan-
melding vrijblijvend contact op met 
dhr. S. Lucius, via telefoonnummer 
(070) 3123749.

Verder in de wijk
Het gebouw ‘Cultura’, Wassenaarseweg 20
In 1917 koopt Wolter Broese van 
Groenou (1842-1924) twee percelen 
grond aan de landelijke Wassenaarse-
weg. Hij vraagt zijn zoon Adolf (1881-
1961) een kantoorgebouw voor hem te 
ontwerpen. De vergunning wordt in juni 
1920 aangevraagd, ruim een jaar later 
wordt de bouw afgerond. Het huis heeft 
drie verdiepingen, een kelder en een 
plat dak, ook is voorzien in een conciër-
gewoning en twee appartementen. Dolf 
Broese van Groenou heeft een symme-
trisch gebouw ontworpen, uitgevoerd in 
rode bakstenen, natuursteen en aarde-
werk, de ramen hebben glas-in-lood 
bovenlichten. 
De keramieken ornamenten zijn van de 
hand van Willem Coenraad Brouwer 
(1877-1933). Hij had een terracotta 
kleiproduct ontwikkeld dat vorst- en 
weerbestendig was. Brouwer heeft mee-
gewerkt aan de decoratie van het 
Vredespaleis (1909-1913) en ontwierp 
tevens de Van Karnebeek-bron, 1915. 

Wie was Wolter Broese van Groenou? 
Geboren in Apeldoorn, in 1863 naar 
Nederlands-Indië vertrokken na een op-

leiding gevolgd te hebben aan de 
Koninklijke Militaire Academie in Breda. 
In Indië trouwt Broese van Groenou met 
Jeannette Wieseman (1854-1931). In 
1878 beëindigt hij zijn militaire loop-
baan om in de suikeronderneming 
‘Tandjong Tirto’, gelegen bij Djokjakarta 
op Java, te gaan werken. Deze onder- 
neming was eigendom van zijn schoon-
vader. Deze suikerfabriek maakt hem tot 
een rijk man.

In 1891 komt het gezin, met zeven kin-
deren, naar Nederland. Zij gaan in een 
groot huis aan het Nassauplein nummer 
29 wonen. Wolter kan zich wijden aan 
het goede leven; hij rijdt paard, gaat  
biljarten en leert schilderen.  
Dr. Aletta H. Jacobs, voorzitster van  
de Nederlandse ‘Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht’ werd een goede 
vriendin van de familie.

Dolf, de architect, wordt in 1917 lid van 
de Haagsche Kunstkring en is van 1922 
tot 1926 hiervan voorzitter. Ook is hij lid 
van Pulchri Studio. Hij ontwerpt voor de 
familie huizen zoals ‘Hejmo Nia’ in het 

Van Stolkpark, ‘Groenouwe’ bij Loenen 
op de Veluwe en een plantershuis op 
‘Tandjong Tirto’. Hij is de ontwerper van 
het oudste tennisstadion van Nederland; 
de tennisbanen van de N.V. Maatschappij 
tot Exploitatie van Tennisbanen te 
Scheveningen, de M.E.T.S. (1926). 

In het gebouw ‘Cultura’ waren verschil-
lende Indische handelsmaatschappijen 
gevestigd. De al genoemde suikerfabriek 
‘Tandjong Tirto’, maar ook de N.V. 
Landbouw Maatschappij ‘Bantool’ en 
Landbouwmaatschappij ‘Soekowono’. 
Deze fabrieken en maatschappijen ston-
den op het eiland Java en werden vanuit 
Cultura beheerd.

Willemien de Vlieger-Moll

Literatuur:
‘De familie Broese van Groenou, Haagse 
idealisten’, Inge de Wilde, Uitgeverij ‘De 
Nieuwe Haagsche’, 2002.
‘S. de Clercq, A. Broese van Groenou, 
smaakvol, kloek en bescheiden’, Michiel 
Roding, Stichting Bonas – NAI
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Doe mee! Kom naar onze dagelijkse programma's:

Open Dag

Zondag 23 juni | 16:00 - 18:00 uur

Eid al-Fitr: feest van het breken der vasten

Zaterdag 10 augustus | 16:00 - 18:00 uur

Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland | Mobarak Moskee

Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | T: 070-3245902  | F: 070-3242881  

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

Elk jaar weer wordt de maand Ramadan 

drukker bezocht door mensen van buiten de 

moskee, die geïnteresseerd zijn in deze peri-

ode van reflectie, gebed, zelfreiniging, disci-

pline, gemeenschapszin en meditatie die de 

Islam door de eeuwen heen heeft weten te 

bewaren. Daarom nodigt de Mobarak mos-

kee alle buurtgenoten van Benoordenhout 

weer uit om deze speciale maand gezamen-

lijk te beleven. 

Ik verootmoedigde mij 

 met vasten

en mijn gebed 

 keerde in mijn boezem weder.

  :

Ramadan en Eid al-Fitr:

Reflectie  Gebed 

Zelfreiniging  Discipline

Gemeenschapszin Meditatie

Word lid van de wijkvereniging!
Waarom ?  
De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de 
doelstelling en werk zaamheden vindt u op onze website www.wijkvereniging benoordenhout.nl onder het 
menu-item ‘De Vereniging’.

Het werk gebeurt door vrijwilligers. Het is belangrijk voor de vereniging dat ze kan spreken namens de  
gehele wijk. Ieder lid heeft de  mogelijkheid om bij te dragen aan de stand punt bepaling over onderwerpen 
die bij instanties worden aangekaart. 
De jaarvergadering is daar een forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen   worden serieus in de over- 
wegingen meegenomen. 

Er zijn verschillende klankbordgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belangen van  
de Benoordenhouters te dienen. Door lid te worden steunt u de werkzaamheden van de vereniging. Het  
lidmaatschap bedraagt € 10,- per adres.

Hoe ? 
U geeft zich op bij Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl èn € 10,- overmaken op gironummer 3804427 
t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van ‘nieuw lid’, uw naam en adres. 
U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar: 
kroemer@kpnmail.nl



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201341

De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de 
publikatie van deze rubriek en is derhalve niet aan-
sprakelijk. Afspraken over de tarieven dienen onder-
ling te worden gemaakt. Als een babysit blijft slapen, 
dan wordt het tarief berekend tot het moment van 
thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk 
gebleken beide partijen er nog eens op te wijzen, dat 
er duidelijke afspraken  moeten zijn over de tijd van 
thuiskomst en ook over het al dan niet ontvangen 
van bezoek tijdens het babysitten. Het is voor ieder-
een prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 

Noa ter Avest 06 - 246 344 64 ‘99 
Fay van Baar 070 - 324 38 77 ’95 E X
Sascha Berkelaar 06 - 188 638 06 ‘93 X
Jules van Beurden 06 - 208 950 64 ’98 E F
Suzanne Bours 06 - 163 672 72 ‘96 X
Isabella Busser 06 - 394 862 06 ‘94 E
Frédérique de By 070 - 324 91 99 ’93 E
Lisanne Cohen 070 - 328 23 88 ‘96 E X
Max Croese 070 - 385 98 80 ‘97 E
Bart van Diemen 06 - 811 428 32 ‘98 E S
Julia van der Drift 06 - 156 481 15 ‘94 E
Marguérite Elias 06 - 203 422 90  ‘98 E
Sarah van Engeland 06 - 251 492 45 ‘98 
Geoffroy Feij 06 - 521 941 21 ’96 E F D
Alwine Fennema 06 - 473 597 18
  070 - 328 10 15 ‘98 E
Cathérine Frissen 070 - 326 48 64 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070 - 326 48 64 ’96 E

Lidewij van Ham 06 - 467 445 56 ’95 
Charlotte van der Gaag 06 - 532 864 52  
Gilles Gentis 06 - 141 618 59 ’99 E F
Juliette Kool 06 - 555 198 04 ’00 E X
Jolijn Kouwenhoven 06 - 450 034 97 ’97 E
Sabine Kouwenhoven 06 - 107 429 35 ’95 E
Githa Langeweg 06 - 122 497 39 ’94 E
Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E
Heleen Luijt 06 - 131 857 73  ’94 E
Thomas Luijt 06 - 202 629 76
  070 - 324 82 75 ‘96 E 
Marieke McKenna 06 - 504 073 51  ’94 E F
Maria van Meurs 070 - 324 18 19 ‘91 E F
Floor Nicolaï 06 - 347 766 95 ‘00 E
Ida Nicolaï 06 - 508 106 07 ‘97 E
Danah Olie-Dinsbach 06 - 285 462 31 ’94 E F D
Gwen Quarles 06 - 525 400 24 ‘99 
Jelmer Richel 06 - 538 110 94 ‘98 E
Fien de Ridder 06 - 394 775 32 ‘97 E
Lena Schaper     06 - 438 084 33       DE
Justine Stenger 06 - 145 328 52  ‘97 E D
Quentin Stikkers 06 - 343 180 90 ‘95 E
Puck Teleki 06 - 488 138 82 ‘97 E D
Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 
Lisanne Zijlker 06 - 553 352 54 ‘95 E F D
Tammo Zijlker 06 - 175 407 53 ‘95 E F D

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij 
Mirjam Kroemer per mail kroemer@kpnmail.nl

Verklaring tekens
E - ook engelstalig - english spoken  X -   alleen in het 

weekend
F - ook franstalig - parle francais  S - ook spaanstalig
D - ook duitstalig - spricht deutsch  O - overdag

Babysitters

Schaakprobleem 126 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Wit is aan zet. Hij heeft een pion geofferd voor een gevaarlijke 
aanval. Hoe wist hij deze snel te bekronen?

Oplossing probleem 125: Op 1…. bxc3 was gevolgd: 2.Dh5+ 
Ke7 3.Pf5+! exf5 4.Df7 mat. (Yi Wei – Qingnan Liu, China 
2011

Inlichtingen over de schaakclub: 070-3248275 of 
schaakclub@ziggo.nl
Internet: www.scbenoordenhout.nl
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839 2509 JE  Den Haag
Website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Voorzitter 
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@ 
wijkverenigingbenoordenhout.nl 

Secretaris 
Dick van der Klei 
secretaris@ 
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Penningmeester 
Wim Borsboom 
penningmeester@ 
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wijkverenigingbenoordenhout.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

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

Cultuur 
Willemien de Vlieger-Moll 
cultuur@
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer 
info@wijkverenigingbenoordenhout.nl
kosten lidmaatschap € 10,- per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Wijkcentrum  
’t Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5 2596 XH
070 – 324 05 72

Beheerder
Mevr. Ria Heemskerk-Okhuijsen 
06 – 20 75 82 42

Activiteiten Wijkcentrum 
Contactclub Benoordenhout (55+)
Rinia de Bruin tel. 
rinia.db@zonnet.nl
tel. 070 – 328 24 77

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, di-, wo-, en vrijdagmiddag, 
Mevr. A. Kolstee, 070 – 324 79 20

Bridge Club Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens
 070-324 86 07

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer W. Luijt 
070 – 324 82 75

Internationaal 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 wekelijks 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 – 353 58 00, 
Openingstijden Publiekszaken 
(voorheen Burgerzaken)
Ma-, wo-, do- en vrijdag van 8.00 tot 
14.00 uur. 
Dinsdag van 12.00 tot 20.00 uur.

Ouderenwerk Haagse Hout
Vóór Welzijn, Algemeen nummer 
070-347 72 97 
voor:
– Telefooncirkel 
 Mevr. Denise van der Hulst
   Denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl
– Ouderenconsulente
   Mevr. Frederieke van Os
   Frederieke.vanos@voorwelzijn.nl
– I-shop in het WDC Bezuidenhout
   Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
–  Meldpunt Wijkbus vóór 10.00 en na 

11.15 uur 

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

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

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

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

Problemen in de wijk?
Politie 
Bureau Overbosch 
0900 – 8844
Vlaskamp 1, 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Ernst Käuderer 
ernst.kauderer@haaglanden.politie.nl 

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070- 353 30 00 of 070-353 3003

Melding Graffiti
070-353 46 05 of 070-353 41 29
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Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 
mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 
en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 
een appartement kunt betrekken mèt of zonder 
indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 
een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 
mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact  op me de  clientadviseur van 
Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren, 
telefoon 070 - 5300530. 
U kunt ook een brochure 
opvragen of onze website 
bezoeken: www.oldael.nl. 

t 

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004

Dr Anton Philipszaal    
Lucent Danstheater    

Nieuwe Kerk

Cultuur aan het

Bestel nu de
Seizoensbrochure

2013/2014!
DANS   KLASSIEKE MUZIEK   SPEKTAKEL   OPERA

Bestel uw brochure via 

www.ldt.nl / T 070 - 88 00 333




