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Beste wijkgenoten,

Voor u ligt het dubbeldikke zomernummer van uw Wijkblad.

De niet aflatende aandacht van de Wijkvereniging voor de leefbaarheid van onze wijk en voor het groen en de 
cultuur staat garant voor een divers aanbod aan lezenswaardige artikelen. Ook komt een aantal lezers aan het 
woord, en in onze levendige wijk is het hele jaar door veel te zien en te beleven voor jong en oud. Zo vindt u een 
verslag van de Open Atelier dagen en van de Zeepkistenrace 2013, en kijken we vooruit naar de Sportdag 
Benoordenhout voor het hele gezin die op 14 september door de Wijkvereniging in samenwerking met het 
Aloysius College wordt georganiseerd.

Groen kan zich verheugen in een toenemende belangstelling. De natuur is een rode draad in deze editie. Dankzij 
Joost Gieskes prijkt op de voorpagina de ongeveer 280 jaar oude monumentale linde die vlak bij de slangen-
muur in Clingendael staat. Ook belichten diverse artikelen in dit Wijkblad, alle vanuit een andere invalshoek, 
hetzelfde gegeven: Aandacht en respect voor de natuur, dieren, de zee, het belang van natuurbehoud als essen-
tiële voorwaarde voor een prettige leefomgeving. Het belang van buiten spelen, kennismaken met de natuur. 
De oplettende lezer onder u kan zelfs 11 verschillende dieren terugvinden in het blad. 

Groen is ook de kleur van onze Wijkvereniging. In dit blad vindt u een antwoordkaart waarmee u eenvoudig uw 
lidmaatschap van de Wijkvereniging kunt aanvragen. Met uw bijdrage van €10,00 per jaar steunt u de 
Wijkvereniging en met een groter aantal leden kan de Wijkvereniging een grotere vuist maken bij het beharti-
gen van de belangen van onze groene wijk. 

Ik wens u veel leesplezier!

sophie statema 
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Ruimtelijke ordening
Internationaal Strafhof
Op 19 juni jl. heeft de wijkvereniging bij de rechtbank haar bezwaren tegen de omgevings-
vergunning voor het Internationale Strafhof naar voren gebracht.  Onze bezwaren betrof-
fen het voorterrein van het Internationale Strafhof dat buiten de beveiligde zone is gelegen 
en bedoeld is als plantsoen en demonstratieterrein. Verder was het bezwaar gericht tegen 
het te krappe aantal parkeerplaatsen op het eigen terrein van het Strafhof.  De wijkvereni-
ging Duttendel & Willemspark deelde ons bezwaar ten aanzien van het parkeren.

Demonstreren
Het voorterrein van het Strafhof wordt 
een stuk kunstmatig duingebied met 
trappen en bankjes tussen de torens 
van het Strafhof, de Van Alkemadelaan 
en de Oude Waalsdorperweg. Het 
wordt met de naam Plaza aangeduid. 
Op dit terrein, dat tot het Strafhof be-
hoort, mag gedemonstreerd worden en 
omdat dit gebied zonder afsluiting met 
de openbare straat verbonden is, 
maakt de wijkvereniging zich zorgen 
dat een demonstratie niet meer be-
perkt blijft tot het terrein van het 
Strafhof maar mogelijk uitwaaiert naar 
de openbare straat met nadelige effec-
ten voor omwonenden.

Parkeernorm wordt niet gehaald
Het gebouw, dat nu voor het Interna-
tionale Strafhof wordt neergezet, is be-
rekend voor 1200 werkenden en heeft 
3 zittingszalen met per zaal 150 zit-

plaatsen voor bezoekers.  In het be-
stemmingsplan is een parkeernorm 
opgenomen van 1 parkeerplaats per 2 
werkenden en 1 bezoekersparkeer-
plaats per 20 werkenden. Dit leidt tot 
een totaal van 660 parkeerplaatsen.  
Vlak nadat het bestemmingsplan was 
aangenomen heeft de gemeente een 
nieuwe parkeernorm ingevoerd.  
Die nieuwe parkeernorm, die gebaseerd 
is op het bruto vloeroppervlak (bvo), de 
locatie en de functie van het gebouw, 
komt uit op 2,2 parkeerplaatsen per 
100 m2 bruto vloeroppervlak. Met een 
totaal bvo van 52370 m2 leidt dit tot 
1210 parkeerplaatsen; aanzienlijk meer 
dan voorzien in het bestemmingsplan.  
Het Strafhof wil echter hooguit 511 
parkeerplaatsen realiseren. Zij heeft 
dit getal onderbouwd met een mobili-
teitsanalyse waarin men op grond van 
een enquête over twee dagen bij perso-
neel en bezoekers op de huidige loca-

tie, vlak naast een NS-station, via extra-
polatie heeft willen aantonen dat 511 
parkeerplaatsen op de nieuwe locatie, 
in de toekomst voldoende zouden zijn. 

Zorgen
Wijkvereniging Duttendel & Willems-
park en wij maken ons ernstige zorgen 
dat met dit te krappe aantal parkeer-
plaatsen overlast in onze wijken  
ontstaat. Daarbij komt dat het hier toe-
gewezen parkeerplaatsen betreft, het-
geen kan inhouden dat een werknemer 
of bezoeker zonder toegewezen par-
keerplaats, zelfs bij onbezette parkeer-
plaatsen, niet op het terrein van het 
Strafhof kan parkeren en dus zijn heil 
elders in de omgeving moet zoeken.

De rechtbank zal omstreeks eind juli 
een uitspraak doen.  Tegen de tijd dat 
dit wijkblad uitkomt weten we dus of 
ons beroep gegrond is of niet.

Waarden stikstofoxiden
De Europese norm voor het maximaal 
toegestane daggemiddelde voor stik-
stofoxiden (NOx) is 40.0µg/m3. De  
normen volgens de World Health 
Organisatie (WHO) voor het maximale 
daggemiddelde liggen aanzienlijk lager 
op 20.0µg/m3. 

De directe metingen van de stikstofoxi-
den die we in samenwerking met 
Milieudefensie en het Haags Milieu-
centrum op twee plaatsen, op de 
Raamweg en in de Javastraat, uitvoeren 
laten de volgende waarden over de eer-
ste vier maanden van dit jaar zien.

Raamweg
22-01-13 / 19-02-13 38.5µg/m3

19-02-13 / 19-03-13 70.5µg/m3

19-03-13 / 16-04-13 47.5µg/m3

16-04-13 / 14-05-13 35.5µg/m3

Javastraat
22-01-13 / 19-02-13 48µg/m3

19-02-13 / 19-03-13 67µg/m3

19-03-13 / 16-04-13 42µg/m3

16-04-13 / 14-05-13 47.5µg/m3

Wat niet weet wat niet deert?
Andere schadelijke bestanddelen uit de 
lucht zoals fijnstof (Particulate Matter) 
in verschillende groottes, PM10, PM2.5 
en PM0.1, en roet (Black Carbon, BC) 
worden in onze omgeving niet direct 
gemeten.  
Vanuit 3 meetstations van het RIVM in 
Den Haag en omgeving wordt de lucht-
vervuiling op grond van een ingewik-
keld en een mogelijk controversieel re-
kenmodel berekend.  We noemen het 
model controversieel omdat de voor 
NOx via dit model berekende waarden 
significant afwijken van de directe 
meetresultaten die wij verkregen heb-

Luchtvervuiling in Archipelbuurt en Benoordenhout
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Spreiding busdiensten
De wijkvereniging heeft bij Haaglanden 
ingesproken over de nieuwe dienst- 
regeling. Wij hebben aangevoerd dat 
drie buslijnen de Jan van Nassaustraat 
gebruiken en of het niet mogelijk is 
twee van die lijnen een andere route te 
geven zodat de busdiensten ook beter 
over de wijk gespreid worden. Ook is 

gesteld dat er in die straat structureel 
te hard wordt gereden.

In het verleden hebben we al verzocht 
om bus 18 door te trekken tot de NEBO 
aan de Thérèse Schwartzestraat. Dat 
verzoek is herhaald.  Tenslotte is de 
busfrequentie in de avonduren gehal-

veerd. Dit is in tegenspraak met het ge-
stelde in de Haagse Nota Mobiliteit 
waarin juist beloofd werd dat het open-
baar vervoer met 40% zou toenemen.  
Onze vraag aan Haaglanden was: blijft 
het zo of wordt het beter?

Willem Hoekstra

ben, er bestaat ook twijfel over de kwa-
liteit van de input, die onder meer uit 
telgegevens van het verkeer bestaat. 
De meetresultaten liggen in het alge-
meen veel hoger, zo blijkt uit metingen 
en berekeningen door Milieudefensie. 
Den Haag is tot nu toe de enige grote 
stad die het vertikt zelf metingen te 
doen. De GGD’s van Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht hebben meetsta-
tions op diverse punten staan. Meten is 
weten, maar in Den Haag wil het col-
lege liever niet weten hoe vuil de lucht 
is.
Wat betreft de schadelijkheid van stof-
fen zoals NOx, PM2.5 en BC, verschillen 
de meningen: de politiek wuift ze weg, 
medici spreken over passieve genocide 
omdat ze een levensduur verkorting 
van 2 tot 3 jaar en een extra risico van 
astmatische en cardiale klachten 
veroorzaken.

toename verkeerscongestie
De schadelijke bestanddelen worden 
vooral veroorzaakt door het verkeer. 
Drukke straten zoals de Raamweg en 
de Javastraat ondervinden hiervan de 
gevolgen. Het verkeerscirculatieplan 
heeft veel verkeer vanuit de binnen-
stad naar de ring verplaatst.  Het ge-
volg daarvan is verkeerscongestie op 
de ring en in de zijstraten. In het 
Benoordenhout is de Carel van 
Bylandtlaan het sprekende voorbeeld 
van een verstopte zijstraat en in de 
Archipelbuurt en het buurtschap 
Centrum zijn de Laan Copes, de 
Javastraat en de Mauritskade duide-
lijke voorbeelden. 

De gemeenteraad heeft onlangs tot de 
aanleg van de Rotterdamsebaan beslo-

ten en wij vrezen dat daarmee de ver-
keerscongestie en dus de luchtvervui-
ling in en om onze wijken alleen maar 
toeneemt. Het aanbod van verkeer is 
groter dan de afvoercapaciteit. De ge-
meente geeft dit ook volmondig toe 
maar heeft vooralsnog geen oplossing 
voor de verkeersknoop in de directe 
omgeving van onze wijken. 

Oplossingen
Maar er zijn wel degelijk oplossingen. 
Een oplossing is het beter verdelen van 
het verkeer over de toegangswegen.  
Nu is 70% van de aansluitingen gecon-
centreerd aan de Malieveld-kant van 
het centrum. Met de Rotterdamse-
baan, eveneens aangesloten aan de 
Malieveld-kant, wordt dat zelfs 75%! 

Na 2015 moet in ieder geval aan de 
Europese norm voldaan worden.  Er is 
verschil tussen moeten en kunnen en 
het is vooralsnog volkomen onduide-
lijk welke sancties bij het niet voldoen 
aan de norm opgelegd kunnen worden. 
De eerste stap naar een oplossing is 
het project Rotterdamsebaan te stop-
pen. Een tweede stap is het ontsluiten 
van het centrum en zuidwest Den Haag 

via een tunnel aan de andere kant van 
het centrum (onder de Prinses 
Beatrixlaan in Rijswijk). Tunnels heb-
ben het voordeel dat men de lucht kan 
filteren,  Een derde stap zou een tunnel 
kunnen zijn tussen de Utrechtsebaan 
en Madurodam, waardoor veel door-
gaand verkeer uit onze wijken ver-
dwijnt en de oude buslijn via de 
Raamweg en de Carel van Bylandtlaan 
hersteld kan worden.
 
Bovengenoemde tunnels zijn ook nog 
aanzienlijk minder kostbaar dan de 
Rotterdamsebaan. De vraag is welke 
politieke partijen zich voor een derge-
lijke aanpak sterk willen maken.  We 
wachten de verkiezingsprogramma’s 
voor de raadsverkiezingen niet af, 
maar hebben gesprekken met hun ver-
tegenwoordigers van besturen, leden 
van de gemeenteraad of van hun ver-
kiezingscommissies. We hopen zo in-
vloed te kunnen uitoefenen. Wij hou-
den u op de hoogte.

Dit artikel wordt in de wijkbladen van 
het Benoordenhout en de Archipel-
buurt gepubliceerd.

Willem Hoekstra en 
guus Nieuwenhuys

Fijnstofmeter
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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

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

Met dank en hartelijke groet,
Het Bestuur van de Wijkvereniging

Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10.00 over 
op reknr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Restauratie oprijlaan Oostduin 
Vervanging monumentale bomen
De oprijlaan van de historische buiten-
plaats Oostduin vangt aan vanaf de 
Wassenaarseweg naast de achttiende-
eeuwse portierswoning en verloopt in 
een L-vorm. De vitaliteit van de beu-
kenbomen is zorgelijk. Een aantal is 
reeds dood, twee grote beuken zijn 
vorig jaar spontaan omgevallen. Er 
heeft een schouw plaats gevonden 
waarbij de toestand van alle bomen is 
vastgesteld. De gemeente heeft in het 
verleden wel eens een jonge beuk bij 
geplant (‘ingeboet’) maar door gebrek 
aan licht zijn deze bomen niet tot ont-
wikkeling gekomen. De beuken staan 
op de lijst van Monumentale Bomen.

Verjonging bomenbestand
In samenwerking met de gemeente 
heeft de Adviesraad Monumentale 

Bomen geadviseerd om de laan in twee 
blokken te vervangen, aanvangend bij 
de Wassenaarseweg. Na, voorlopig ge-
raamd, twee jaar volgt het tweede deel. 
De korte poot van de L-vorm waar de 
meeste beuken al zijn verdwenen zal 
tevens opnieuw worden ingeplant, en 
daarmee wordt dit laandeel dus 
hersteld.

gefaseerde vervanging
Wijkgenoten zullen zich herinneren 
dat ook de oprijlaan van landgoed 
Clingendael op deze wijze is verjongd, 
zij het in drie blokken wegens de lengte 
van deze laan. Het voordeel van deze 
methode is dat niet in één keer alle 
bomen zijn verdwenen, maar tevens 
krijgen de jonge bomen voldoende 
ruimte en licht om zich optimaal te kun-

nen ontwikkelen. Het is een beproefde 
methode. Inderdaad zal een enkele ge-
zonde boom in de rij moeten wijken, 
maar dat kan niet anders wil men een 
homogeen resultaat bereiken. En be-
denk dat de vernieuwde laan minimaal 
de 100 jaar gaat bereiken en hopelijk 
nog veel langer.

Aldus wordt ook respect getoond voor 
de instandhouding van deze eeuwen-
oude buitenplaats, een geschenk van 
de voormalige eigenaar aan Den Haag 
en onze wijk in het bijzonder. 

Joost gieskes, lid adviesraad MB

Groen
Een monumentale Hollandse linde in Clingendael
Een wedergeboorte
De puissant rijke familie Doublet zag 
rond 1670 kans het landgoed 
Clingendael internationale vermaard-
heid te bezorgen door de aanleg van de 
Frans classicistische tuinen, geïnspi-
reerd door de tuinarchitect André Le 

Nôtre (1613-1700) (Vaux le Vicomte; 
Versailles). De tuinen van Het Loo zijn 
daar maar een geringe afspiegeling 
van. Hoe fraai Clingendael destijds  
ook was, het onderhoud was onbe- 
taalbaar en tijdrovend. In 1727 kwam 
Clingendael door vererving in bezit van 

Wigbold Slicher (1694-1744), in leven 
burgemeester van Wageningen en ver-
volgens lid van de Staten-Generaal. 
Onder zijn bewind werden de tuinen 
verregaand versoberd, zie daarvoor een 
deel van het landgoed hierbij afgebeeld. 
Het is een tekening uit 1733. Tegenover 
de oprijlaan ligt het koetshuis. Direct 
daarnaast, ten zuiden ervan, is een ge-
ribbelde lijn getekend over de volle 
breedte met een opening in het midden. 
Dat is de slangenmuur waarvan nog  
een deel resteert en die thans wordt 
gerestaureerd.

Langs die muur stonden lindebomen, 
vrijwel zeker leilinden. Daarvan res-
teert er nog een! Hij staat vlak bij het 
restant slangenmuur. Linden kunnen 
zeer oud worden, en als ze hol worden 
vormen zij zelfs nieuwe wortels (adven-
tiefwortels). Dat is bij deze linde ook 
het geval. Bewijsbaar is het niet maar 
wel zeer waarschijnlijk dat deze boom 
dus omstreeks 280 jaar oud is. Uniek 



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT augustus 201310

 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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dus, deze Hollandse linde, en waard om 
voor de toekomst te behouden.

Om die reden heeft de boomkwekerij 
Noordplant te Glimmen, na bekomen toe-
stemming van de gemeente Den Haag, 
een aantal twijgen van de boom geknipt. 
De twijgen, ook griffels genoemd, worden 
eerst geënt op het wortelgestel van twee-
jarige lindezaailingen (onderstammen) 
om moerplanten te maken. De jonge 
scheutjes van deze moerplanten worden 
in de zomer gestekt, zodat de nieuwe lin-
deboompjes in de kroon en in de wortel 
genetisch identieke nakomelingen zijn 
van de oorspronkelijke Clingendael-
linde. Bomen verkregen van zaad kunnen 
door andere bomen zijn bevrucht en zijn 
dus niet per definitie identiek.

De stekken worden nog vijf à zes jaar 
doorgekweekt tot bomen van zo’n vijf 
meter hoog met een polsdikke stam. 
Het zou prachtig zijn als deze jonge 
bomen te zijner tijd wederom langs de 
slangenmuur worden terug geplant, 
daarmee het tot Rijksmonument ver-
klaarde historisch landgoed verrijkend 
en dendrologisch (dendrologie = boom- 
kunde JG) waardevol.

Joost s.H. gieskesfoto Joost Gieskes

De nieuwe speeltuin Arendsdorp-Oostduin is open!
geschiedenis
Ongeveer achttien jaar geleden kwam 
een groepje moeders met kinderen op 
de Benoordenhoutse basisscholen bij 
elkaar, de OOO. Zij wilden graag een 
speeltuin voor hun kinderen, de mooi-
ste plek zou in Oostduin zijn, achter het 
Scouting huisje. Willemien de Vlieger 
was een van die moeders. Bij de eige-
naar van de grond, toen de Hervormde 
Gemeente ‘s-Gravenhage, werd toe-
stemming gevraagd om speeltoestellen 
op een weide te zetten. Het Fonds 1818 
gaf een groot bedrag om de dromen van 
OOO te realiseren. Er werd een zandbak 
aangelegd, zogenaamde wipkippen 

neergezet, schommels en een glijbaan. 
Vele kinderen hebben daar jarenlang 
met veel plezier kunnen spelen. 

Cray, journalist in de dop
Cray van Zutphen, 15 jaar die nu een 
mediaopleiding volgt, is een van die 
kinderen. Hij stuurde ons onlangs het 
volgende stukje met daarbij een door 
hem gemaakte foto.

‘U kon begin dit jaar stemmen voor een 
nieuwe speeltuin, en begin juni zijn ze 
begonnen met bomen te kappen en 
speeltoestellen op te zetten en het is nu 
dan helemaal klaar.

Er zijn nog wel een paar kleine pro- 
bleempjes, bijvoorbeeld, de randen van 
de zandbak zijn best scherp en de rand 
van de grote speelbak zal veel te warm 
worden in de zon.
Ook is het opvallend dat de speelhut zeer 
klein is en de glijbaan heel smal; Maar er 
zijn vooral veel goeie punten zoals de 
trampoline en de klimbaan.’

Besluit beheersverordening
Zoals u al eerder bericht, heeft de wijk-
vereniging bezwaar aangetekend tegen 
het besluit van de gemeente om niet 
één bestemmingsplan voor het gehele 
Benoordenhout te maken. 
De grens tussen het gebied van de be-
heersverordening en die van het  
bestemmingsplan loopt nogal vreemd 
langs de Van Alkemadelaan, de Schou-
tenstraat en de Van Hogenhoucklaan 
en lijkt willekeurig gekozen. Wij heb-
ben ons standpunt op 4 december 

vorig jaar aan de Adviescommissie be-
zwaren voorgelegd. Onder andere heb-
ben wij toen gewezen op het feit dat er 
wel degelijk sprake was van ruimtelijk 
relevante ontwikkelingen op het 
Willem Royaardsplein en dat daar, van-
wege de komst van het Internationale 
Strafhof, op korte termijn concrete ont-
wikkelingen zijn te verwachten. 

In beroep?
Onlangs is het advies van deze commis-

sie afgekomen waarin ons bezwaar 
echter is afgewezen. Ondertussen zijn 
de nieuwe ontwikkelingen op het 
Willem Royaardsplein meer concreet 
geworden en de winkeliersvereniging 
heeft u daarvan onlangs op 16 juli in 
het Mr Visserhuis geïnformeerd. Wij 
beramen ons nu of we tegen het besluit 
van de gemeente om het advies van de 
bezwaarcommissie over te nemen, in 
beroep zullen gaan.
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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

 Beweging in mensen 
therapie voor psychosomatische 

klachten 
 

Klachten in rug, schouder en/of nek, 
spanningshoofdpijn?  

Gespannen gevoel in het lichaam, weinig 
energie of ademhalingsklachten? 

Oefeningen voor lichaam, ademhaling en energie in combinatie met 
gesprekken, kunnen de oorzaak van klachten helder maken. Deze 
therapeutische benadering brengt je in contact met het herstellend 
vermogen dat elk mens in zich heeft. Klachten hoeven niet langer je leven 
te belemmeren. 

 
U/Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend en 
kosteloos kennismakingsgesprek. 
 
Loukia van den Bergh – de Beer 
Psychosomatisch oefentherapeut (Mensendieck) 
 

06 – 22941021 

info@beweginginmensen.nl 
www.beweginginmensen.nl  
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De ontwerper
Reden voor de redactie om contact op 
te nemen met de ontwerper van de 
nieuwe speeltuin, ing. Jan Verburg, 
ontwerper openbare ruimte en land-
schapsarchitect werkzaam bij de ge-
meente ‘s-Gravenhage. 

Wat is leuker dan om met Cray, die de 
ontwikkelingen van de herinrichting 
van zijn geliefde speeltuin op de voet 
heeft gevolgd, een van de initiatief-
neemsters van het ontstaan van de 

tuin, en de ontwerper van de nieuwe 
speeltuin af te spreken voor een rond-
leiding ter plaatse. 

De speeltuin
Met Jan Verburg, Cray, mevrouw van 
Zutphen en Willemien bij de speeltuin 
aangekomen bleken de hekken daags 
daarvoor te zijn weggehaald. De speel-
tuin zat boordevol kinderen, ouders, 
oppassen, grootvaders. Ook een gemo-
toriseerde bolderkar met nso/bso kin-
deren had de weg naar de nieuwe 
speeltuin al gevonden. Wat een plezier 
straalde van alle kinderen en begelei-
ders af ! Kinderen rolden keer op keer 
van de Teletubbie-achtige grasheuvels, 
anderen sprongen op de trampoline, 
weer anderen speelden winkeltje in de 
grote zandbak. Geen speeltoestel was 
onbenut en de begeleiders zaten heer-
lijk op het gras in de zon of op een van 
de schaduwplekken naar hun blije 
kroost te kijken.

top-tien
Jan vertelde op de enthousiaste vragen 
van Cray dat bij het ontwerp van de 
tuin rekening is gehouden met de top-
tien van de door de buurtbewoners 
voor de speeltuin aangedragen 
ideeën. Grote nadruk is gelegd op het 
in de enquete hoog scorende ‘klimmen’. 
Overal kun je op en in klauteren. Je 
kunt een heel parcours door de speel-
tuin afleggen. Nu bijvoorbeeld ‘schom-
melen’ niet zo hoog op de prioriteiten-
lijst stond, is er slechts één schommel 
geplaatst, maar dan wel meteen een 

heel bijzondere. Het is een gezellige 
ronde schommel, waar je met meer-
dere kinderen in kunt. Eén van deze 
grootte vind je niet snel, legde Jan uit, 
dat kan alleen omdat hij hier op een 
veilige zandondergrond staat. Hij was 
het eens met de observatie van Cray 
dat de randen van de halfronde zand-
bak wat scherp zijn, en sprak de  
verwachting uit dat die randen door 
gebruik zullen slijten. In die zandbak 
komt op een later tijdstip nog een  
waterelement dat water uit de  
schone, diep gelegen grondwaterlaag 
zal putten.

afwerking
De speeltuin is nog niet helemaal af. Er 
worden binnenkort nog 7 picknick-  
tafels en een picknicktafel met een 
overhangend blad geschikt voor rol-
stoelgebruikers geplaatst. Ook worden 
verstop plekjes tussen sommige van de 
heuvels gecreëerd. Ook de omringende 
ruimte wordt nog afgewerkt. Zo wor-
den er bijvoorbeeld nog magnolia’s en 
rododendrons geplaatst. En komt er 
een hek voor de fietsen, die nu nog 
kriskras geparkeerd stonden.

Cray vond het gebruik van verschil-
lende kleuren hout en groen erg vro-
lijk. Willemien was zichtbaar tevreden 
en ook de brede glimlach op het ge-
zicht van Jan Verburg bij het zien van 
de enthousiaste kinderen in de speel-
tuin sprak boekdelen!

sophie statema
Jan Verburg en Cray van Zutphen in gesprek

foto’s Sophie Statema 

Willemien de Vlieger , Cray van Zutphen en  

Jan Verburg
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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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Interview
Introductie van de nieuwe hoofdredacteur

Op het eerste gezicht hebben rechten en 
patisserie weinig met elkaar van doen.
Maar hier is toch een overeenkomst. 
Wetteksten zijn voor niet ingewijden 
vaak geheimtaal. Het recept voor 
Sophie’s Truffels, 100 jaar oud en af-
komstig van haar betovergrootmoeder 
Sophie, is ook een geheim. Behalve 
koken heeft Sophie nog een creatieve 
hobby: Schrijven.
Zij stort zich sinds mei van dit jaar  
met groot enthousiasme op haar taken 
als hoofdredacteur van het Wijkblad 
Benoordenhout.

Het Benoordenhout
Als enig blond klein meisje speelt ze 
haar eerste levensjaar met de donkere 
kinderen van Sierra Leone. Zeven jaar 
oud komt ze samen met haar zusje 
Hanneke uit Frankrijk op School-
vereniging Wolters. Haar moeder is er 
oud-leerlinge. Nederland is dan een 
cultuurshock. Maar het went wel.
Aan het Maerlant Lyceum haalt Sophie, 
17 jaar oud, haar gymnasium β di-
ploma. Tijdens haar schooltijd speelt 
ze hockey, viool en tennis. Ook houdt 
ze van skiën. 

usa
Sophie krijgt een beurs voor Amerika. 
Daar wil ze al sinds haar 12e graag 
naar toe. Het land van Eric Heiden en 
‘het land waar je mag zijn wie je bent’.
Ze heeft het druk in Amerika met studie, 

het tennisteam en toneel en het spijt 
haar achteraf dat ze geen tijd heeft ge-
maakt voor het universitaire literatuur-
blad. Schrijven heeft ze altijd leuk gevon-
den. Nu is zij ambassadeur van UStudy, 
een adviesbureau voor studie in en stu-
diebeurzen voor Amerika. Veel van haar 
dierbaarste vrienden wonen daar. Maar 
ook in het Benoordenhout voelt zij zich 
thuis ‘In Nederland zou ik nergens an-
ders willen wonen.’ 

Rechten
In Leiden studeert Sophie rechten, is lid 
en vervolgens voorzitter van de Europese 
studentenvereniging AEGEE en zo komt 
ze nog eens ergens. De vergaderingen 
vinden plaats in allerlei steden in Europa. 
Als voorzitter is zij een van de organisa-
toren van Culture Clash, een tweedaags 
congres over de cultuurverschillen in 
West- en Oost-Europa. Stage bij de Raad 
van Europa en studie in Straatsburg, voor 
scriptie weer naar Amerika, afstuderen 
en dan vijf jaar Zeerecht en Onder-
nemingsrecht bij NautaDutilh in Rotter-
dam. ‘De advocatuur was spannend. 
Business was booming, hard werken en 
je kreeg alle kansen’, vertelt ze. 

uitstapjes naar turkije en België
Van 1998 tot 2001 in Istanbul Turks 
leren, MBA halen, voorzitterschap van 

de International Woman of Istanbul, 
edelsmid worden en koken.
Daar ontstaat Sophie’s Truffels. 

In 2000 wordt dochter Juliette gebo-
ren. Een jaar later is ze weer advocaat 
en in 2003 strijkt ze na 18 jaar op-
nieuw, nu samen met Juliette, neer in 
het Benoordenhout. Zes jaar later naar 
België en in 2012 weer terug in onze 
wijk. ‘Nu blijf ik hier’.

Sophie vertelt in rap tempo, noemt 
namen van mensen en plaatsen en data 
zonder stoppen en zonder ook maar 
enige aarzeling. 
Sinds juni van dit jaar werkt ze als  
advocaat bij Hill & Ross advocaten in 
Amsterdam, drie dagen aan de 
Herengracht, twee dagen vanuit De 
Rode Olifant/Spaces.

Visie
Nu we een beetje zijn ingewijd in de 
geschiedenis van de nieuwe hoofdre-
dacteur, wordt het tijd om naar de toe-
komst te kijken. Sophie vindt dat het 
wijkblad duidelijk, toegankelijk en vro-
lijk moet zijn.
Hoewel het maar zesmaal per jaar ver-
schijnt, moet het informatief zijn voor 
de hele wijk. De Benoordenhouter 
moet zich er in terugzien.

Sophie start twee nieuwe rubrieken. 
Het zal u niet verbazen dat de ene 
‘Benoordenhouters in den Vreemde’ 
gaat heten en de andere ‘Van de Chef ’.
Verder is ze erg benieuwd naar bijdragen 
die de Benoordenhouters zelf inbrengen.
Sophie beschouwt de opmerking van 
één van de lezers: ‘Het ziet er zo aan-
trekkelijk uit’ als een groot compli-
ment. Het eerste nummer, dat van juni, 
liet al veel van haar bedoelingen zien. 
De toekomst ziet er kleurrijk uit.

Bernard de Haasfoto mevr A.A. Baert van Opstall-Von Ronnen

foto Robert Heezen Fotografie

sophie antoinette statema is ondanks haar zwerftocht over de wereld 
eigenlijk een echte Benoordenhoutse. Pas terug van een jarenlang verblijf 
in België doet ze twee dingen: In het nieuwe spaces vestigt zij statema Law 
advocatuur en sophie’s truffels
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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 

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

 
 

 

 

 

  Yoga & Meditatie in Benoordenhout 
 

•  Mindful Yoga - een rustige, helende vorm van Yoga 
•  Training Mindfulness – de basis van meditatie 
•  Meditatie Cursussen – voor verdieping en verbinding 
•  Open Meditatie avonden – voor iedereen toegankelijk 
 

Kleine groepen en een prettige, veilige & warme sfeer 
Kijk op www.bezinningenverstilling.nl of bel 06-50805784 
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Evenementen
Benoordenhoutse Zeepkistenrace 2013

11e zeepkistenrace
Onder een strak blauwe hemel werd 
op 26 juni 2013 voor de 11e maal de 
Benoordenhoutse Zeepkistenrace ge-
houden. Initiatiefneemster van dit te-
rugkerende evenement, dat voor het 
laatst is gehouden in 2010, was  
wederom de Wijkvereniging Benoor-
denhout in de persoon van Jeannine de 
Hoop Scheffer.

11 teams
Er hadden zich dit jaar maar liefst 11 
teams ingeschreven in de drie verschil-
lende leeftijdscategorieën. Qua origi-
naliteit overtroffen de uitvoering van 
de zeepkisten alle verwachtingen en 
het was duidelijk te zien dat alle papa’s 
(met uiteraard hulp van de kinderen, 
mama’s en andere familieleden en  
kennissen) veel energie en creativiteit 
in de zeepkisten hadden gestoken. 
Hierdoor beleefde menig papa op deze 
zondag een extra speciale vaderdag.

De wedstrijd
Na de door Stefan Thunissen uitge-
voerde verplichte technische keuring 
voorafgaand aan het evenement werden 
alle zeepkisten en teams eerst aan het in 
groten getale toegestroomde publiek ge-
toond. Het startpistool werd tijdens de 
race feilloos bediend door Beer die 
vooraf samen met Matthijs Sanders het 
parcours mede hadden uitgezet en op-
gebouwd. Zeepkisten met namen als 
‘Bliksemschicht’, ‘Dare Devils’, ‘Tandori’, 
‘Snelle Jawbreaker’, ‘Hockey Knuffels’, 
‘Piraten’ en ‘Seals’ streden steeds per 

twee teams tegen elkaar waarbij het 
menig keer zeer spannend eindigde, met 
of zonder een voorafgaande botsing. De 
tijdswaarneming werd hierbij stipt bij-
gehouden door Cornelis van Aerssen die 
in direct contact stond met de drie jury- 
leden Jeannine de Hoop Scheffer, de  
heer Blumer van Woonzorgcentrum 
Florence en de uit China afkomstige 
heer Xingchuanliu.

Prijsuitreiking
Na het opmaken van het juryrapport 
werd aan de winnaars per leeftijdsca-
tegorie een wisseltrofee uitgereikt. 
Tevens werden prijzen toegekend aan 
de meest originele zeepkisten. Met een 
ijsje in de buik, beschikbaar gesteld 
door de vaste facilitator van dit evene-
ment, Chris Harteveld van Woonzorg-
centrum Florence, leek ieder aanwezig 
kind winnaar.

Bedankjes
Het gehele evenement werd lyrisch aan 
elkaar gepraat door onze inmiddels 
vaste spreekstalmeester Han Kooij. De 
muziek en het geluid waren dit jaar 
weer in de vertrouwde handen van DJ 
Thymen Nederhoed.

De start en finish is dit jaar beschik-
baar gesteld door Remco van Oostrom 
van KPN en Michiel de Vlieger heeft  
gezorgd voor het koele dak voor DJ 
Thymen.

Op naar zeepkistenrace 2014!
Mede namens z’n compagnonorganisa-

tor Hans Kusters bedankt Ronald 
Sanders iedereen die zich dit jaar weer 
vrijwillig heeft ingezet en allen die 
hebben meegedaan aan dit vlekkeloos 
verlopen evenement. Tevens sprak 
Ronald de wens uit dat de Zeepkisten-
race in 2014 wederom zal worden ge-
organiseerd. Eventuele suggesties en 
aanbevelingen zijn van harte welkom 
(bijvoorbeeld zou de Benoordenhoutse 
lokale middenstand meer betrokken 
willen zijn bij dit evenement?).

Ronald sanders en Hans Kusters

Sportdag 
Benoordenhout 

13.00-19.00 uur.
 14 september 2013

foto’s Ronald Sanders
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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.
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Sportdag Benoordenhout

19

14 september 2013 
13.00-19.00 uur

Onder het motto ‘sportief Benoordenhout ont-
moet elkaar, doe mee en/of kom kijken’ heeft de 
wijkvereniging  wederom voor u een fantastisch 
evenement in petto.  Na het grote succes van zowel 
de sinterklaas-viering als de Konings-/
Kroningsdag en de zeepkistenrace komt er nu in 
samenwerking met het 95 jaar oude aloysius 
College een sportdag aan. 

Op het mooie scholensportcomplex van Den Haag, te 
midden van een Engels aandoende entourage van 
klassieke oude gebouwen (zeer modern en eigentijds 
van binnen) met hockey- en voetbalvelden, drie 
beachcourts en een aantal tennisbanen, zullen  de in-
woners van het  Benoordenhout door het AC gastvrij 
ontvangen worden. De wijkvereniging heeft samen 
met een aantal docenten van het AC, waaronder 
Marcel Mulders, Jim van Woggelum en David 
Stevenhagen,  een prachtig programma opgesteld, dat 
voor jong en oud aantrekkelijk is. Leest u maar mee:

Deelnemers met hun familie komen in de middag bin-
nen en krijgen een drankje aangeboden, waarna  het 
welkomstwoord zal plaats vinden. 
De jongeren krijgen een (knip)kaart waarmee ze de 
7-kamp onderdelen af kunnen gaan. De bedoeling is 
zo goed mogelijk te scoren. Er wordt gestart met een 
gezamenlijke warming-up op het veld.

DE 7- KAMP ONDERDELEN:
• laserkleiduifschieten
• cup cakes versieren
• petanque
• discgolf
• handboogschieten
• dansplaten
• hooghouden voetbal/hockey

ACTIVITEITEN NAAST DE 7-KAMP:
•  lasergamen (voor het lasergamen moet van te voren 

worden ingeschreven bij joe@wvbn.nl, maximaal 10 
deelnemers per heat

• voetbal
• tennis
• beachvolleybal
• springkussen

Voor de niet-sporters onder de ouderen en jongeren 
wordt er door Marcel Mulders en Willemien de 
Vlieger  van 16 uur tot ongeveer 17.15 uur een super 
interessante rondleiding kris kras door de gebouwen 
van het AC gegeven. Het belooft een heel wetenswaar-
dig uurtje te worden. Overal zijn historische foto’s te 
bewonderen en u zult onder de indruk raken van de 
monumentale uitstraling van de gebouwen en besef-
fen wat een voorrecht het voor de moderne AC-
leerling is om in zo’n prachtig gebouw onderwijs te 
mogen genieten.

PROgRaMMa
13.00 uur  Inloop en voorbereiden; omkleden is 

mogelijk
14.00 uur  Welkomstwoord + drankje 
 Warming-up
14.30 uur SPORT EN SPEL
16.00 uur Rondleiding: iedereen is welkom
17.00 uur Omkleden en borrel
17.30 uur  Slotborrel en Prijsuitreiking/Demo 

Runarchery/Finale hooghouden
19.00 uur Einde

Om 17.30 zullen aan de winnaars prijzen worden uit-
gereikt en wordt er een demonstratie Run-archery ge-
geven. Een nieuwe sport waarbij handboogschieten en 
hardlopen worden gecombineerd. Het betreft een 
zomervariant van de biatlon, een winter sport, 
waarbij atleten crosscountryskiën combineren met 
geweerschieten

Nadere info bij: joe@wvbn.nl
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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.

BezorgserviceBezorgservice
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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Sportief Benoordenhout
Bowls
In de vorige editie van het wijkblad heb 
ik al een tipje opgelicht van de sluier die 
Bowls heet. Nu, op speciaal verzoek, 
mag u onder de hele sluier kijken. 
Allereerst even een foutje rechtzetten: 
in dat stukje over bowls sprak ik over 
bowls ballen ‘gooien.’ Dit is net zo erg 
als het been van een paard poot noe-
men. Bowlsballen worden nooit en te 
nimmer gegooid. Men moet de bowls 
laten ‘rollen’. 

geschiedenis
Volgens historici is bowls voortgeko-
men uit een spel dat reeds 5000 jaar 
voor onze jaartelling door de 
Egyptenaren werd gespeeld met een 
kegel en stenen ballen. De sport 
breidde zich in allerlei vormen uit over 
de hele wereld. Bekende varianten zijn 
jeu de boules (Frankrijk), bocce 
(Italië), bolle (Denemarken) en curling 
(wintervariant op ijs).
Bowls is zeer populair in het Verenigd 
Koninkrijk en de voormalige koloniën. 

In Southampton ligt de oudste nog in 
gebruik zijnde green, deze dateert van 

1299. Daar zou Drake, toen hij de 
Spaanse Armada aan de horizon zag 
verschijnen, eerst zijn bowlsspel heb-
ben afgemaakt (hij won) voor hij ten 
strijde trok om de vloot te verslaan!
In Engeland telt Bowls meer dan 2500 
clubs en wordt het gezien als ‘truly a 
sport for all regardless of age, sex or 
physical ability’. Ze kunnen het zo mooi 
zeggen, die Engelsen. ‘It takes just se-
conds to learn and the rest of your 
bowling career to master’. 

Het spel wordt gespeeld op minutieus 
gemaaide grasvelden, je ziet de green-
keeper al voor je met nagelschaartje 
ieder sprietje afknippend tot de green 
er net zo uit ziet als Wimbledons gras-

scourts op de eerste speeldag of de 
greens van Augusta. Biljartlakens van 
gras. Competities, toernooien, wereld-
kampioenschappen, het jaar is ermee 
gevuld. In Nederland zijn we nog niet 
zo ver. Wel gaat het de goede kant op.

Bowls in Nederland
Vanaf midden jaren ’80 werden in 
Nederland de eerste bowlsclubs opge-
richt, waarvan de Haagse Bowls er een 
was (1985). Grote namen als Jan 
Anjema (grootvader van Laurens Jan, 
de topsquasher), Willem van der Vlugt 
en Cootje Staal waren de drijvende 
krachten achter de Haagse Bowls. 

Op het moment van schrijven zijn er 
ongeveer 50 Nederlandse clubs (in-
door en outdoor) en heeft de Haagse 
club 65 spelende leden. Het is er gezel-
ligheid troef en tijdens mijn gesprek-
ken met diverse leden tekende ik woor-
den op als ‘het voelt als een warm bad, 
zo goed word je er opgevangen’, en ‘je 
maakt hier vrienden voor het leven.’ 
Eenmaal op het veld wordt er wel de-
gelijk serieus gestreden. Er zijn toer-
nooien en competities, zelfs een 
Nederlands kampioenschap. Enige 
jaren geleden was Nederland ook ver-
tegenwoordigd op de Wereldkampioen-
schappen Paren. De Haagse speelt al-
leen een toernooitje hier en daar of een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen be-
vriende clubs.

Haagse Bowls
Leden van de Haagse spelen buiten, ie-
dere maandag, woensdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur, op het eerste 
kunstgrasveld van KZ, het hele jaar 
door, koude en hitte trotserend. De 
meeste leden zijn oud-sporters, die op 
latere leeftijd nog graag actief met een 
bal willen blijven. 

Een lidmaatschap kost €170 plus een 
eenmalige entree van €110. Bowls bal-
len kosten €200 of meer per set van 
vier, maar u kunt ze ook van de club 
lenen. Verder dient u in het bezit te zijn 

Facebook en twitter 
Zie www.facebook.com/

wijkverenigingbenoordenhout 
www.twitter.com/
wvbenoordenhout
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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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jack ligt dan die van de tegenstander, 
verkrijgt men een punt. Iedere speler 
beschikt over vier bowls. Deze zijn niet 
helemaal rond, de vorm doet denken 
aan een Edammer kaas en een bowl 
weegt 1200 gram. Het spel is fascine-
rend, omdat het zwaartepunt van de 
bowl niet in het midden ligt. Daardoor 
beschrijft deze een licht gekromde 
baan naar links of rechts. Snelheid 
waarmee en richting waarin men de 
bowl laat rollen zijn bepalend voor hoe 
dicht men bij de jack komt of eventueel 
andere bowls kan laten wegkaatsen.
Een bowlsbaan is maximaal 30 m lang 
en circa 6m breed, de jack ligt meestal 
op zo’n meter of 25.

Hebt u belangstelling, kom dan eens 
langs op de Klatteweg om te kijken of 
maak een afspraak voor een proef-
sessie. Gewoon bellen met Maarten 
Reeser, secretaris: 070-3239674 of 
John Tielens (oud-voorzitter): 
070-3241434

Elsbeth Vermeulen

Hetty Kleykamp, Haagse Bowls lid van het eerste uur, in volle actie. Wie doet haar dit na op 84-jari-

ge leeftijd?

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.

Binnenkort 8 extra verpleegplaatsen in een zesde kleinschalige woon groep voor 
ouderen met somatische en/of psychogeriatrische zorgbehoefte en ook een 
zwembad annex � tness!

Vooraankondiging Commissie Cultuur in het Benoordenhout
Op 10 november a.s., tussen 16.00 en 18.00 uur, zal dr. Alexander Heldring een lezing houden in het 
Benoordenhuis. Deze lezing heeft als titel ‘Van romancier tot wetenschapper’. 

van een witte broek of rok en witte polo 
en/of trui. Men speelt in het wit. 
Driemaal per week spelen, 150 dagen 
per jaar, kost u dus slechts €1,20 per 
keer!! 

Het spel
Een speler of team van 2, 3 of 4 perso-
nen moet proberen de bowls zo dicht 
mogelijk naar een doelbal (jack) te rol-
len. Voor elke bowl die dichter bij de 
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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-

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

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

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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Bijzonder Benoordenhout Concert in 
‘Gunst wat een Kunst’
22 september 2013 
16.00 – 18.00 uur

Maxime Le Minter / hobo
Jean-Baptiste Milon / piano

Programma:
  Wolfgang amadeus Mozart: 
Arrangementen van Arias uit ‘Die 
Zauberflöte’, 1791. 
(‘Der Vogelfänger bin ich ja’; ‘Ein 
Mädchen oder Weibchen’; "Dies 
Bieldnis ist bezaubernd schön" )
 Francis Poulenc: 
Sonate pour hautbois et piano, 1962.
(Elégie ; Scherzo ; Déploration )
 Richard Wagner: 
‘O du mein holder Abendstern’, Aria uit 
Tannhäuser, gearrangeerd voor piano-
solo bij Franz Liszt, 1849.
 Maurice Ravel:  
Deux Mélodies Hébraïques, 1915.
(Kaddisch ; L'Enigme Eternelle )
 antonio Pasculli:  
Concerto sopra motivi dell'opera ‘La 
Favorita’ di Donizetti, 1874. 

Maxime Le Minter begon met hobo op 
negenjarige leeftijd in Parijs. Hij ver-
huisde naar Bordeaux waar hij stu-
deerde aan het conservatorium met 
Dominique Descamps en slaagde  
met honneurs (Diplome d'Etudes 
Musicales). Hij volgde privé lessen met  
Jacques Tys (Opera of Paris), Christoph 

Hartmann (Berliner Philarmonic) and 
Jerôme Guichard (Orchestre National 
de Lyon). Maxime won ‘the Lion's club 
competition’ en werd finalist van ‘the 
National Oboe Competition’ in Arras.
In 2012, verhuisde Maxime naar 
Rotterdam om lessen te volgen bij 
Aisling Casey (Radio Philarmonic) en 
Maarten Dekkers (Köln Philarmonic 
Orchestra).

deren aan het conservatorium van 
Bordeaux, waar hij in 2003 zijn diploma 
behaalde. Hij vervolgde zijn studie bij 
Jacques Rouvier aan het Parijse conserva-
torium en slaagde daar in 2011 voor zijn 
masterdiploma. Tijdens een verblijf van 
een jaar in Ierland ontdekte hij zijn passie 
voor opera. Hij werd aangenomen als re-
petitor voor de producties Carmen en 
Così fan tutte, respectievelijk tijdens het 
Lismore Opera Festival en de jaarlijkse 
productie van de Royal Irish Academy of 
Music in Dublin. Ook begeleidde hij zang-
lessen van Veronica Dunne, Lynda Lee en 
Virginia Kerr. Terug in Parijs verkende hij 
de mogelijkheden van het begeleiden in 
Jeff Cohens lied- en mélodieklas; ook 
werkte hij aan het conservatorium van 
Bourg-la-Reine als repetitor voor hout- 
en koperblazers en slagwerkers. Sinds 
september 2011 werkte Jean Baptiste o.a. 
als repetitor bij Opera Studio Nederland, 
tot de opheffing hiervan wegens bezuini-
gingen. Op dit moment werkt hij als piano 
docent, begeleider (Hoge School in 
Rotterdam, hobo en fluit) en zangcoach 
(Opera aan de Schie).

Locatie: Raamweg 45 Den Haag
Datum: zondag 22 september 2013
Aanvang concert:16.00 uur 
Entree: € 10,00 p.p.
Reserveren want vol=vol: 
wjdevlieger_moll@hotmail.com
o.v.v. concert 22 september. 

Verslag Louis Couperus Lezing 14 juni 2013 
Louis Couperus Museum Den Haag
Een zeer goed gevulde zaal, een en-
thousiasmerende inleiding door 
Jeannette van Bennekom, manager van 
het Louis Couperus Museum, en een 
fantastische lezing door Frans van der 
Linden, Couperus-kenner bij uitstek.

Wat kan die man boeiend vertellen, hij 
neemt je mee naar Louis’ jeugd, naar 
zijn Indische tijd, naar Louis’ vele rei-
zen, zijn Haagse woning, zijn huwe-
lijksperikelen, zijn schrijftrant, zijn 

geldzorgen, zijn declamatie-avonden. 
En declameren, dat kan Frans ook. Hij 
las zo begeesterd “De Tulband” voor, 
dat iedereen in de zaal het water uit de 
mond liep en de kleine trillende kapel 
(vlinder) zocht. 

Uit: Van en over mijzelf en anderen 
(1910):
‘Die tulband was altijd heel versch, zo 
vreeslijk versch, dat hij bijna niet te  
snijden was, dat hij kruimelde onder het 

mes van Mama en het stuk tulband, dat 
je kreeg was iets zàligs; alleen was het 
vreeslijk jammer, dat het, omdàt het zoo 
versch was, versmòlt in je mond, als of 
het nièts was en het dus scheen of je al-
leen wel den heelen tulband kon eten.’

Een museum-ochtend, speciaal voor 
Benoordenhouters, om nooit te vergeten!

Ninky Oijevaar

Maxime werkt nu in Rotterdam bij het 
Philharmonisch Orkest en treedt regel-
matig op in de Doelenzaal met het 
Wind Quintet, het Airlines Quintett en 
op diverse locaties in Nederland.
Dit jaar speelde Maxime (met een en-
semble) in Rotterdam tijdens een con-
cert op de Engelse hoorn. De composi-
tie was speciaal aan hem opgedragen.

Jean-Baptiste Milon werd geboren in 
1987 en begon op zijn vijfde piano te stu-
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Cultuur
Open Atelier Route Benoordenhout
Op 25 en 26 mei 2013 vond de 
tweede Kunstroute Benoordenhout 
plaats. 
Aan de leden van de cultuurcommis-
sie vroegen we hoe ze dit weekeind 
hebben beleefd.

Marthe Fuld
‘Omdat ik zelf ook beeldend kunste-
naar ben, bleef ik deze dagen op 
mijn atelier om de bezoekers te ont-
vangen. Toch heb ik heel wat van de 
route op afstand meebeleefd, omdat 
ik de bezoekers vroeg wat te vertel-

len over wat ze hadden meege-
maakt. Wat me vooral opviel uit de 
verhalen, was dat nogal wat bezoe-
kers vertelden dat er zoveel goede 
kwaliteit kunst in de wijk wordt ge-
maakt. Verder vond ik het enorm 
leuk dat er mensen naar mijn werk 
kwamen kijken (en kopen) en er 
hun mening over gaven. Mensen van 
ver. Maar ook de buren met de voor-
deur om de hoek, die ik eerder  
eigenlijk niet kende. Zo is het  
tegelijk een kunst- en een 
ontmoetingsevenement.’

Ninky Oijevaar
‘In de organisatie zitten is één, maar 
om zelf deel uit te maken van de Open 
Ateliers is wat anders. Zelf ben ik 
geen beeldend kunstenaar, maar ik 
gaf een bevriende beeldhouwer, Teun 
van Staveren , in mijn huis de ruimte. 
Beetje ‘t huis verbouwen, beetje je 
huis je eigen huis laten blijven, het 
lijkt niks, maar het is toch een heel 
werk. Het is een transformatie naar 
de wereld van ideeën, dromen en ver-
wachtingen van een ander. En dan 
meer dan 200 mensen gedurende het 
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weekeind over de vloer. Leuke men-
sen, geïnteresseerd, benieuwd, ver-
rast of verbaasd. Ik vond het twee 
fantastische dagen! En ook Teun 
heeft verkocht. Volgend jaar wil ik 
zeker weer mee doen.’

Hélène Hammerstein
‘Naast het helpen opzetten van de 
Kunstroute was ons huis ook een 
Open Atelier. Mijn man Philip 
Vencken en een bevriende kunste-
naar Nail Celovic hadden het huis vol 
gehangen met zeer kleurrijke schil-
derijen en in een aparte ruimte hin-
gen de humoristische cartoons van 
Boem van Ravenswaaij. Het was 
moeilijk, vanwege de vele bezoekers, 
om als gastvrouw een moment te kie-
zen om zelf te gaan kijken naar het 

werk van de andere deelnemers. Op 
zondagmiddag zijn Ninky en ik toch 
maar even met haar scooter langs 
bijna alle kunstenaars gesjeesd. Het 
niveau was hoog, de gastvrijheid was 
groot. Wat was het leuk dat Marthe 
ons, na afloop, allemaal had uitgeno-
digd voor een borrel. Wij hebben met 
iedereen nog gezellig kunnen nabab-
belen over het succes van dit evene-
ment, dat wij zeker weer willen 
herhalen.’

Willemien de Vlieger-Moll
‘De Open Atelier Route begon voor 
mij meteen al op vrijdagavond, het 
moment dat de kunstenaars hun 
werk in het Benoordenhuis kwamen 
neerzetten of ophangen. Zaterdag en 
zondag stond ik achter de bar van het 

Benoordenhuis, zo nu en dan even  
afgelost door de commissieleden. 
Honderden mensen zijn langs ge-
weest, om een folder te halen, de 
kunst te bekijken en te genieten van 
een hapje en een drankje van Cometa 
Culinair. Via de folder werden routes 
uitgestippeld, om vooral het idee te 
hebben niets te hoeven missen. 
Enthousiaste verhalen over kunst 
wat al gezien was, gedachtes over het 
kopen ervan of dat al gedaan te heb-
ben en het elkaar ontmoeten. 
De bezoekers kwamen onder andere 
uit Antwerpen, Utrecht, Amsterdam 
en Den Haag. Het is fijn te merken dat 
al het georganiseer zo’n groot succes 
is geworden. Volgend jaar weer!’
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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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Lezers aan het woord
Fair winds and following seas!
Mijn naam is Vera, ik ben 14 jaar, zit nu op de Vrije school en mijn 
droom is om komend schooljaar mee te gaan met school at sea  
(www.schoolatsea.com).

Dit is een project waarbij geselecteerde 
4-VWO leerlingen voor een half jaar 
letterlijk school op zee hebben.
We ervaren hoe het is om in een mini-
maatschappijtje te leven op het schip 
en ontwikkelen daardoor leiderschaps-
kwaliteiten, leren verantwoordelijk-
heid te nemen en samenwerken staat 
centraal.
We brengen de kennis uit onze school-
boeken in praktijk en ontdekken 
nieuwe culturen.

Reisroute
Eind oktober kies ik (als alles goed gaat) 
samen met de andere leerlingen, de le-
raren en de bemanning het ruime sop.
We varen op een Tall ship naar het 
Caraïbisch gebied en bezoeken ver-
schillende landen waar we leerzame 
expedities ondernemen.
Onze eerste leg is Tenerife, daarna 
maken we de oversteek over de 
Atlantische oceaan, een zeilreis van 
drie weken. 
Dan leggen we aan in Dominica waar 
we biologie onderzoek gaan doen naar 
Boiling Lakes.
Vervolgens gaat onze reis naar Panama 
waar we zowel de primitieve indianen 
bezoeken als het westerse Panama City.

Misschien is er nog tijd om aan wal te 
gaan in Aruba, Bonaire of Curaçao 
voordat we richting het communisti-
sche Cuba en het belastingparadijs 
Bermuda vertrekken.
Onze laatste stop is de Azoren van 
Portugal en dan weer terug naar onze 
thuishaven in Nederland.

Website
Op dit moment ben ik mij nog druk aan 
het voorbereiden voor de reis, zo ben 
ik bezig met het bouwen van een site, 
hij is al online: www.veraschoolatsea.
blogspot.com
En omdat deze fantastische reis niet 
bepaald goedkoop is, ben ik op zoek 
naar mensen en bedrijven die mij wil-
len sponsoren. Ook ga ik koekjes bak-
ken en verkopen om het geld bij elkaar 
te krijgen.

sponsoring
Mensen kunnen mij per zeemijl steu-
nen. In totaal leggen we zo'n 8.000 zee-
mijlen af, en één zeemijl kost € 2,50. 
Er zijn al mensen die mij voor een héle 
dag gesponsord hebben, dat kost € 110, 
daar ben ik natuurlijk ontzettend blij 
mee! Voor meer informatie over hoe u 
mij kunt helpen, kunt u terecht op mijn 
website, bij het kopje ‘Sponsor worden’.

Als ik eenmaal op reis ben zal ik jullie 
via mijn site 
www.veraschoolatsea.blogspot.com
zeker op de hoogte houden van mijn 
avonturen op zee!

Vera Koster

Koekhappen en zaklopen
Ingezonden brief
Na lezing van het vorige wijkblad is bij 
mij en vele andere wijkbewoners de in-
druk versterkt dat de wijkvereniging 
haar aandacht vooral richt op sociaal-
culturele activiteiten.
Het bij de gemeentepolitiek opkomen 
voor de handhaving van de ruimtelijke 
kwaliteit van onze wijk - een doelstel-
ling waarvoor de wijkvereniging in-
dertijd met name is opgericht - is de 
laatste jaren steeds minder vanzelf-
sprekend geworden.

Inzake de nieuwbouwplannen van de 
serviceflat in park Arendsdorp bijvoor-
beeld, heeft de wijkvereniging zich on-
langs akkoord verklaard met nieuw-
bouw die ruim 40% groter is dan het 
bestaande gebouw.
Daarmee heeft zij de vele honderden 
wijkbewoners die bezwaar daartegen 
indienden, in de kou laten staan.
Een ander voorbeeld: Door het beleid 
van wethouder Norder, zoals neerge-
legd in het nieuwe bestemmingsplan 
Benoordenhout, wordt het mogelijk 

zo’n 40 karakteristieke herenhuizen in 
de Nassaubuurt te splitsen in kleine 
wooneenheden voor eenpersoonshuis-
houdens en studenten.
De eerste vergunning voor splitsing in 
acht wooneenheden (Wassenaarseweg 
43) is al verleend. De wijkvereniging 
heeft geen aandacht gehad voor deze 
ontwikkeling, laat staan dat zij daarte-
gen heeft geageerd.  
Omdat de wijkvereniging door de ge-
meente wordt gezien als spreekbuis 

Vervolg op pagina 31
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van het Benoordenhout aangaande be-
leidszaken, is het van groot belang dat 
er tijdig en adequaat gereageerd kan 
worden. Helaas komt die adequate re-
actie in het geding wanneer de wijk-
vereniging vooral het "koekhappen  
en zaklopen" als haar kerntaak 
beschouwt.
Het wordt tijd dat wij in het Benoor-
denhout een wijkvereniging krijgen die 
zich beter te weer kan stellen tegen de 
aanvallen van gemeentelijke beleid-
smakers die de hoge, maar kwetsbare, 
ruimtelijke kwaliteit van onze wijk in 
gevaar brengen.

Namens de Stichting Werkgroep 
Nassaubuurt,

Enny Kleikamp-van Leeuwen

Reactie wijkbestuur
Namens het bestuur van de wijkvereni-
ging wil ik kort reageren op boven-
staand stuk van Enny Kleikamp, die 
overigens haar lidmaatschap van de 
Wijkvereniging heeft opgezegd en met 
de werkgroep Nassaubuurt zelfstandig 
wil opereren.

Onze Wijkvereniging heeft brede(re) 
verantwoordelijkheden die zowel be-
trekking hebben op ruimtelijke orde-
ning/leefomgeving als op groepen be-
woners zoals ouderen en expats en op 
bevordering van de sociale binding 
door organisatie van evenementen.
De recente Open Atelierroute en de 
zeer geslaagde Koninginnedagviering 
hebben aangetoond dat hiermee in een 
behoefte wordt voorzien. De foto’s in 
het laatste wijkblad van het ‘spette-
rende’ 30-aprilfeest spraken boekdelen 

en we kregen vele enthousiaste reac-
ties van de meer dan 2000 aanwezige 
wijkbewoners, ook uit de Nassaubuurt.
Daarnaast is er continu veel aandacht 
voor ruimtelijke ordening/leefomgeving 
zoals in bijna elk wijkblad is te lezen. Het 
gaat hierbij niet alleen om Arendsdorp 
maar ook om het Strafhof en de zorge-
lijke kantorenleegstand. De ervaring 
leert dat het daarbij verstandiger is te 
trachten politieke processen te beïnvloe-
den dan principiële (achterhoede) ge-
vechten te voeren. In de meeste dossiers 
is voorts het laatste woord nog niet ge-
zegd. Zo lopen er vier juridische proce-
dures van de wijkvereniging.

Kortom, wij gaan energiek door met 
een brede behartiging van de vele be-
langen die in onze wijk spelen.

Pieter de savornin Lohman

Nieuwe coupletten voor het Wilhelmus
sinds de publicatie van de 7 nieuwe coupletten van het Wilhelmus in het juni-
nummer van het Wijkblad is Jaap Weeda wel gevraagd naar de redenen ervoor

Dit is zijn toelichting
 
Herkenning
In deze tijd zijn vele Nederlanders niet 
meer zo gelukkig met de 16e eeuwse 
tekst van ons volkslied. Dat concen-
treert zich vooral op de meest gang-
bare coupletten, het eerste en het 
zesde. In het eerste couplet is de ik-
vorm wat onbegrijpelijk, maar ook de 
Koning van Hispagne levert een raad-
sel op voor velen die niet echt goed 
thuis zijn in de vaderlandse geschiede-
nis. Bovendien worden er dan grapjes 
gemaakt op de olifantenjacht van de 
huidige Koning van Hispanje. 
Vooral ook het Duitse bloed vormt een 
doorn in het oog. Met het zesde couplet 
voelen velen zich in deze tijd gedwon-
gen tot een christelijke vroomheid, die 
hen inmiddels niet meer op het lijf is 
geschreven. Velen hebben mij verze-
kerd, dat zij eenvoudigweg weigeren 
om ons nationale volkslied zelfs maar 
mee te zingen om al deze redenen, hoe-
wel de melodie van het Wilhelmus ge-

lukkig nog steeds heel prachtig wordt 
gevonden.

Continuïteit
Ik ben zelf afkomstig uit een zeer oran-
gistisch gezin en nog steeds gezegend 
met een vrij goede stem en als histori-
cus heeft de tekst van het Wilhelmus 
voor mij geen geheimen. Toch maak ik 
mij wel eens zorgen, dat Nederland zijn 
prachtige volkslied zal kwijtraken, 
omdat de tekst niet meer voldoende op 
prijs wordt gesteld. 
Zo ben ik ertoe gekomen om een aantal 
nieuwe coupletten te dichten, waarin 
onze zestiende-eeuwse vrijheidsstrijd 
onder leiding van prins Willem van 
Oranje nog steeds aanwezig is, maar 
ook de geschiedenis van het 
Nederlandse volk in later eeuwen 
wordt gememoreerd en waarin trek-
ken van het heden en, zij het voorzich-
tig, de toekomst aan de orde komen. 
Bovendien worden de voornaamste ka-
raktertrekken van ons volk er in geme-
moreerd. Het is de bedoeling geweest 

om tot een wat statige tekst te komen, 
die voor vele Nederlanders goed her-
kenbaar zal zijn, onder handhaving van 
de prachtige, allerwege en zelfs inter-
nationaal bewonderde melodie van ons 
Wilhelmus.

Zingt het voort!
 
Jaap Weeda, 2013
jaawee@planet.nl

Vervolg van pagina 29
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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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Relis langpoot, een trouwe tweevoeter
En jawel hoor, daar is-ie weer, Relis 
Langpoot. Want zo noem ik de grijze 
reiger, die bij tijd en wijle bivakkeert op 
het altijd keurig gemaaide grasveldje 
langs het tehuis aan de Goetlijfstraat. 

Als hij komt aanvliegen en neerdaalt, is 
hij net een vliegtuig op een korte lan-
dingsbaan. Vol in de remmen, fladde-
rend met zijn brede vleugels om nog 
meer tegenkrachten te genereren. 

Eenmaal geland schrijdt hij deftig over 
het gras en loert als een strenge diender 
op zoek naar ongerechtigheden rond. Af 
en toe stopt hij, kijkt kritisch om zich 
heen, alsof hij, niet zonder afgrijzen, be-
merkt dat er tijdens zijn afwezigheid 
iets is veranderd. 
Als het gras is geïnspecteerd, de min-
punten bij bevoegde instanties zijn ge-

rapporteerd, last hij een pauze in. Die 
duurt niet lang. Wat moeten die twee 
kraaien daar? Relis stapt op hen af, 
vraagt naar hun kaartje en als ze dat 
niet kunnen tonen maakt hij pikkende 
bewegingen in hun richting. De zwartja-
nussen vliegen krijsend op en zoeken 
elders hun toevlucht. 

De brutale duif, die zojuist is geland, 
ontwijkt gewiekst zijn lange snavel, 
maar houdt het snel voor gezien. Het 
wordt ècht spannend als een tweede 
reiger neerzijgt. Relis zet een hoge borst 
op, spreidt zijn vleugels en loopt brie-
send achter de concurrent aan. Die 
beent op hoge poten weg en kiest na 
een korte aanloop het luchtruim. 
Relis is weer alleen. Eindelijk rust!

Marcel van der Horst

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 2013 bedraagt € 10,- voor maximaal 30 woorden, bestemd voor de   

wijkbewoners. Deze zijn niet bestemd  voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst kan alleen schriftelijk 
worden gedaan met contante betaling in een envelop met vermelding ‘Benoordenhoutjes’,  geadresseerd aan: 

Mirjam Kroemer,  Sonderdankstraat 27  (afgeven), 
postbus 96949, 2509 JH Den Haag. 

uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot 2 september 2013 
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Handmatige citruspersen gezocht
Wij zoeken voor een ontwikkelingsproject voor invaliden stevige ouderwetse HANDMATIGE CITRUSPERSEN. Mensen  

in Gambia kunnen voor een stukje in hun levensonderhoud voorzien door fruit uitgeperst te verkopen. Als u er een  
over heeft zorgt de Stichting Hart voor Gambia ervoor dat ze op de juiste plek terecht komen. Mail of bel naar  
Marijke Orie (kiporie@wxs.nl tel 06-15576020) of Eline Smulders (afjsmulders@planet.nl tel 06-20204196)

gezelschapsdame aangeboden
Gezelschapsdame voor boodschappen, helpen alles  
op orde te krijgen thuis, administratie,  wandelen,  

bezoek  musea, schouwburg en alles wat u  
verder leuk vindt om te doen.  

Voor overdag en ‘s avonds.
Tel. 3281627

Leesclub gezocht
Ben op zoek naar een gezellige leesclub  

in het Benoordenhout.
Zeer geïnteresseerd in literatuur. Maar het  

boek bespreken als je het gelezen hebt  
geeft toch iets extra’s. 

Tel. 3281627
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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?

   CITO-training
                afterscool.nl

ga naar:

huiswerk & bijles
  bij AFTER’S COOL
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International corner
Interview 
Eleonore Schönmaier, a Canadian Benoordenhout poet 
Having studied mathematics and only written sinterklaas poems, it 
was a privilege for me to interview Eleonore schönmaier, a true poet 
and short story writer in all aspects.  Brought up in a tiny northern 
Canadian village in the Red Lake area of Ontario, where the main  
industries were mining and forestry, Eleonore learned to survive  
the isolation and the cold winters.  

Childhood
At the same time because of all the fo-
rests and lakes in the vicinity, it instil-
led in her an enduring love of nature 
and desire to always be near water.  
But she also had a dream – to be by the 
ocean.  So after graduating from a small 
high school, she went on to study 
Creative Writing at the University of 
British Columbia in Vancouver.  When I 
asked her when she began writing her 
reply was that her sister often com-
ments that ‘Eleonore was writing be-
fore she did anything else.’ 
She confirmed this by saying that be-
ginning in her childhood, she always 
carried a notebook around, so that she 
could jot down images and thoughts. 

a Canadian in Benoordenhout
Upon finishing her studies, she accep-
ted teaching positions at various 
Canadian Universities and became a 
poetry mentor for the Writers’ 
Federation of Nova Scotia.  She calls 
Nova Scotia home now and while you 
read this article she will be on her an-
nual sojourn there and going on a book 
tour in Canada. 
In 2005 Eleonore and her Canadian 
husband arrived in The Netherlands 
and happened upon Benoordenhout.  
The combination of city, woods and 
sea that makes our neighbourhood so 
attractive immediately engaged them.  
When I asked what she found so ap-
pealing about Holland, she immedia-
tely said the ‘bike culture’.  They do not 
own a car (had two in Canada), but use 
bicycles as their main form of trans-
portation, as well thoroughly enjoying 
bike rides through the dunes for 
pleasure.  

And of course the European culture 
and opportunity to experience it first-
hand had also been a big drawing card.  
As she herself says, her earlier works 
were based on landscapes and nature, 
but now European culture has been in-
fluencing her writing.

Poetry and music
She has written several poetry collecti-
ons and described how such a compila-
tion is like a symphony – the poems are 
all intertwined with each other – a sort 
of ebb and flow.  Her newest project will 
be performing with the ‘Musings 
Ensemble’ – a trio of violin, cello and 
clarinet.  One of her poems has been put 
to music, and will be played by this en-
semble with Eleonore reciting the poem. 
There is certainly plenty more to relate 
about Eleonore Schönmaier, so I will 

save it for an event in 2014, when the 
Expat Committee has asked Eleanore 
to perform for her Benoordenhout 
neighbours and read some of her work 
as well as share with all her inspira-
tion. But before then, enjoy her latest 
collection of poetry – Wavelengths of 
your Song (available via Boekhandel 
Couvée, Amazon or American Book 
Center).  The poem – Weightless, prin-
ted here, is in this compilation, and 
was selected for ‘the Best Canadian 
Poetry 2010’.

Weightless
At the water's edge
is an empty canoe

open to the pouring

in of starlight;
it's inconceivable to bail

the light out

once it has been
(however briefly)

carried—

Eleonore schönmaier
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Verkopen of verhuren? Dubbele lasten? 
Verlies of overwaarde? Kan ik wel verhuizen? 
Wat is een goede vraagprijs? Verbouwing?
Heest  Langezaal potentiele kopers of huurders?

Kom kennis maken.
Ga voor de actieve aanpak!

Schenkkade 209 • [070] 385 11 01 • info@langezaal.nl • langezaal.nl

Pro Senectute is een professionele organisatie voor senioren, 
zonder winstoogmerk. Op stijlvolle woon- en zorglocaties 
bieden wij al sinds 1922 op persoonlijke wijze huisvesting en 
zorg aan gelijkgestemde senioren. Dit uit zich in de culturele 
en maatschappelijke belangstelling van onze bewoners en 
hun gesteldheid op privacy en correcte omgangsvormen.

Toe aan een nieuwe stap? 
Waalsdorp biedt senioren comfort en zekerheid

www.pro-senectute.nl

Woonlocatie Waalsdorp ligt in de groene omgeving van het 
Benoordenhout op loopafstand van winkelcentrum Willem 
Royaardsplein en park Clingendael. Het is onlangs geheel gereno-
veerd. U woont hier zelfstandig, maar het is prettig om te weten 
dat alle voorzieningen aanwezig zijn, inclusief een restaurant en 
een 24-uurszorgteam (indien dat nodig mocht zijn). Op dit 
moment hebben we nog enkele huurappartementen beschikbaar.

Is uw interesse gewekt? 
Neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.

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

P
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Waalsdorp
Pro Senectute

Laan van Nieuw Oost Indië 72 
2593 BW Den Haag, Tel.: 070 - 383 82 75, 
www.decohomebriede.nl

20% KORTING
PROFITEER NU!

Voor al het buitenschilderwerk is het motto; Doe het in 1x goed, dan 
geniet je 2x langer! Natuurlijk kiest u dan voor professionele verf van 
Sigma en Boonstoppel. Professionele verf is weliswaar duurder als 
een Doe-Het-Zelf kwaliteit verf, maar dat heeft u snel terugverdiend. 
Professionele verf geeft namelijk niet alleen een strakker eindresultaat 

maar zorgt ook voor een langdurigere bescherming.

Actie geldig t/m 31 augustus 2013. Vraag naar de voorwaarden.

op professionele 
verven

Volg het laatste nieuws 
over activiteiten, cultuur, sport, 

nieuws en leefomgeving in 
de wijk op 

www.wvbn.nl
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Scratch choir saturday 28 september 2013
The American Protestant Church of 
The Hague, Esther de Boer-van 
Rijklaan 20, Den Haag
For the second time the Music Ministry 
of the APCH organizes a scratch choir: 
The Christmas Oratorio by J.S. Bach 

will be practiced the whole day with all 
music loving people.  
This will be a day for everybody who 
would love to sing this wonderful 
music. It will be a breath-taking experi-
ence to practice for a whole day and 
have the concert at the end of that same 

day at 4:00 PM. We ask everybody with 
singing experience to subscribe and 
join the choir for one great day.
If you would like to join the choir for this 
event please send an email to John Bakker 
musicdirector@apch.nl before 8 Septem-
ber 2013 to receive more information.

Guided walking tour of Arendsdorp 
arendsdorp in May
Full of hope for good weather the expat 
committee planned the walk in 
Arendsdorp for late May, but unfortu-
nately that particular Saturday it felt 
like a November day.  Luckily our guide, 
Herbert Plokker, was so full of enthusi-
asm that the participants quickly for-
got the weather. And to our great satis-
faction, many different nationalities 
were represented, such as British, 
Venezuelan, Chinese, New Zealand and 
of course Dutch.

Extraordinary flora
To everyone’s surprise Arendsdorp 
was more expansive than one realizes.  
Unfortunately, the house of the Van 
Bylandt family from the 16th century 
was hit by a German rocket bomb and 
ultimately torn down in 1946.  
The park has many extraordinary tree foto Sophie Statema

Benoordenhout Sports Day
14 september  2013 1.00 pm – 7.00 pm

sportive Benoordenhouters come together – to  participate and/or to watch!
see page 47 for further details

species, in particular, the vaantjesboom 
or zakdoekenboom (literally translated 
– the handkerchief tree), as well as 
beautiful magnolia’s, different kinds of 
ilex and old beech trees. The children’s 
playground has been built around a 
splendid dark-red beech tree. We of 
course must also mention the different 
types of maple trees in the park. The 
park even boasts a maple tree named 
after the late King of Belgium, Leopold I. 
About 15.30 the group returned to the 
‘t-Benoordenhuis, where Mr. Plokker, 
whose knowledge of trees is endless, 
also gave an explanation of the former 
arrangement of the park with its beech 
and lime tree lanes, vegetable garden, 
pond and last but not least, its tea 
pavilion.
And the rain stayed away……… luckily !

georgia Regnault and Michèle Carlier

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

On september 14 there will a wonder-
ful Afternoon Tea concert. This first 

concert of the year the youth choir 
Anthem and the baritone Vincent 
Spoeltman will feature with beautiful 
music. Vincent is also the conductor of 
the choir.

The concert will start at 4.00 PM. The 
church doors will be open at 3.30 PM. 
There is no admission fee but a free 
will offering will be taken during the 
concert.
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Benoordenhouters in den Vreemde
Alexander Zeverijn groeide op in het Benoordenhout 
en woont nu in Nairobi, Kenia
Het Benoordenhout
Mijn ouders verhuisden samen met mij 
en mijn beide broers in 1966 naar het 
Benoordenhout. Daarvoor woonden wij 
eerst een aantal jaar in Oost-Afrika en 
later in Engeland. De overgang vanuit 
een piepklein Engels dorp in een lande-
lijk gebied naar de Van Hogenhoucklaan 
werd vergemakkelijkt door de aanwe-
zigheid van het cricketveld van HCC vrij-
wel pal naast de deur en nabijheid van 
Arendsdorp en Clingendael. In mijn her-
innering speelden de meeste vrije mid-
dagen zich af in Clingendael waar je ge-
weldig goede hutten kon bouwen en 
voetballend in Arendsdorp. Daarnaast 
waren kleinere groenstroken zoals die 
tussen de Van Montfoortlaan ideaal voor 
fiets crossen en was het vijvertje bij het 
bosje naast het Goetlijfpad ideaal om je 
eerste vis te vangen. 

schooltijd
Ik volgde het klassieke patroon van 
eerst Wolters en daarna het 1ste VCL. 
In alle eerlijkheid heb ik niet bijster 
veel opwindende herinneringen aan 
het Benoordenhout uit de periode van 
mijn schooltijd. Op zich is dat mis-
schien niet verbazingwekkend als je in 
aanmerking neemt dat in die tijd bruin, 
paars en oranje belangrijke modekleu-
ren waren en dat menig schoolfeest 
consequent opgesierd werd door vis-
netten en lege chianti flessen. Wel was 
ik onder de indruk van de allereerste 

duurzaamheidscrisis. In die tijd werd 
het Rapport van de Club van Rome ge-
publiceerd, dat waarschuwde voor het 
opraken van fossiele brandstoffen. 
Door politieke oorzaken werd dat 
vraagstuk in 1973 ineens actueel toen 
Nederland geconfronteerd werd met 
de oliecrisis. Dat had als prettige bij-
komstigheid dat je op de autoloze zon-
dag midden op de Van Alkemadelaan 
kon fietsen en rolschaatsen.

Inspiratie 
In die tijd werd op dinsdagavond een 
televisieserie uitgezonden over de 
avonturen van Jacques Cousteau. De 
gedachte om over de wereld rond te 
zwerven en in snelle rubberboten uit-
eenlopende avonturen te beleven 
boeide mij mateloos. Na mijn eindexa-
men ben ik mede om die reden aanvan-
kelijk oceanografie gaan studeren in 
Seattle in de VS. Dat bleek echter vooral 
een uiterst technische studie te zijn 
waar in het eerste jaar geen rubber-
boot aan te pas kwam. Zonder een dui-
delijk beeld wat ik dan wel wilde doen, 
ben ik vervolgens in Groningen te-
rechtgekomen, studeerde daar rechten, 
werd daarna advocaat in Amsterdam 
om vervolgens in dienst van Schiphol 
10 jaar lang over de wereld te zwerven 
om luchthavens te ontwikkelen. Dat 
laatste gaf mij toch nog een soort 
Jacques Cousteau rol, maar dan in de 
luchtvaart.

african Parks
Vier jaar geleden kwam ik min of meer 
toevallig in contact met een Zuid-
Afrikaanse stichting ‘African Parks’. De 
timing van dat contact was perfect 
want ik werd direct gevraagd of ik be-
reid was een interim-management rol 
te spelen in een wildpark in Kenia: 14 
dagen later stond ik op een stoffige lan-
dingsbaan in de Masai Mara, waar ik 
mij vervolgens 3 maanden bezighield 
met het samenvoegen van een aantal 
natuurgebieden. Sindsdien heb ik een 
adviespraktijk in Kenia die opereert op 
het kruisvlak van natuurbeheer en 
organisatieontwikkeling. 

Natuurbeheer
Ik houd mij daarbij onder andere bezig 
met het management en het maken van 
beheersplannen voor natuurgebieden 
in Tanzania en Kenia. Doordat ik veel 
op locatie werk heb ik het grote geluk 
dat ik tijdens mijn werk veel kan foto-
graferen en soms ook filmen. De pose 
van deze impala associeer ik altijd met 
het prachtige beeld van de beeldhou-
wer Kees de Kruijff van een edelhert, 
dat in Arendsdorp staat. Ik zou het toe-
juichen als het Benoordenhout meer 
beeldhouwwerken in openbare ruim-
tes opstelt. Aan geschikte ruimte daar-
voor lijkt mij geen gebrek. 

Buitenspelen
Wat mij verder tegenwoordig aan de 
buurt opvalt, is dat ik vrijwel nooit 
meer kinderen in de parken zie spelen. 
Mogelijk heeft dit te maken met een 
grotere nadruk op schoolwerk en toe-
nemende verplichtingen die voortko-
men uit sporten, maar wellicht ook 
door andere opvattingen over wat een 
veilige omgeving voor kinderen in-
houdt. Dat laatste zou in mijn ogen een 
slechte ontwikkeling zijn, want ik weet 
hoe belangrijk het is dat je op vroege 
leeftijd vertrouwd raakt met en je  
veilig voelt in een natuurlijke buiten- 
omgeving. 
Wij zien dit ook in Kenia. De bevolking 
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van Oost-Afrika is met name de laatste 
20 jaar enorm gegroeid. Dit leidt tot 
een groeiende behoefte aan land-
bouwgebieden, hetgeen grotendeels 
ten koste gaat van natuurgebieden. 
Tegelijkertijd leidt de toenemende 
verstedelijking tot een forse afname 
van het aantal kinderen en jongeren 
dat zich vertrouwd voelt met de 
unieke natuur van het land. Het gevaar 
daarvan is dat binnen afzienbare tijd 
bestuurders en politici geen enkel 
besef meer hebben van de waarde en 
het belang van natuurbeheer. Een be-
langrijk deel van natuurbehoud richt 
zich om die reden op voorlichting van 
jong en oud. 

Roots & shoots
In Nederland ben ik als bestuurslid 
betrokken bij een variant daarvan: het 
Roots & Shoots programma van de 

Roots & Shoots leden, van kleuter-
school tot universiteit, komen in actie 
voor hun leefomgeving door zelf pro-
jecten te bedenken en uit te voeren. 
Het zou mooi zijn als alle scholen in 
het Benoordenhout hier aansluiting 
bij vinden.

Jane Goodall Foundation. Deze stich-
ting is opgericht door de primatologe 
Jane Goodall, vanuit de overtuiging 
dat onze toekomst in handen ligt van 
jongeren. Het programma is opgezet 
om mensen te inspireren zich in te 
zetten voor een betere leefomgeving. 

Hoe het was…
gerrit Rietveld is één van de meest bekende Nederlandse architecten. sommigen ken-
nen hem van zijn meubels, zoals de Rietveld-stoel, anderen van moderne gebouwen 
als het Rietveld schröderhuis in utrecht. Ook in onze wijk staan vier door Rietveld 
ontworpen woningen. Drie dateren van voor de tweede wereldoorlog en één is na de 
oorlog op een bunker gebouwd.

Nieuwe Zakelijkheid
De vier witte villa’s werden gebouwd 
onder de stroming van de Nieuwe 
Zakelijkheid (of het Nieuwe Bouwen). 
Deze stijlrichting was een reactie op 
de Jugendstil en het Expressionisme en 
kenmerkte zich door rechte lijnen, 
haakse hoeken en veel aandacht  
voor licht, lucht en ruimte. Naast 
Rietveld waren ook de architecten 
Kuiper en Wiebenga, de ontwerpers 
van de Nirwanaflat, volgers van deze 
stroming. 

Woonhuis Hillebrand
1. De eerste woning, woonhuis Hille-
brand, ligt verscholen in het groen aan 
de Van Soutelandelaan 42 en is ge-
bouwd in 1935. De woning is opge-
bouwd uit twee lagen met een tentdak. 
Het schuine dak past niet geheel bij de 
theorieën van de Nieuwe Zakelijkheid, 
maar was een compromis dat de archi-
tect met de welstandscommissie moest 
sluiten. De gevels zijn wit gepleisterd. 
De villa is inmiddels een rijksmonu-
ment omdat het een representatief 
voorbeeld is van de Nederlandse bij-
drage aan het Nieuwe Bouwen uit de 
periode 1920-1940.

Huize Mees
2. Ook de villa aan de Van Ouwenlaan 
42 is een Rijksmonument. Het ontwerp 
dateert uit 1934, maar de bouw moest 
twee jaar worden uitgesteld omdat ook 
hier de welstandscommissie zich uit-

sprak tegen het platte dak dat onder-
deel was van het ontwerp van Rietveld. 
Twee jaar lang heeft het geduurd alvo-
rens de commissie uiteindelijk toe-
stemming gaf om een plat dak aan te 
brengen. Rietveld en de opdrachtgever, 
de familie Mees, zijn, in tegenstelling 
tot de familie Hillebrand, niet gezwicht 
voor het oorspronkelijke oordeel van 
de commissie. Woonhuis Mees is opge-
bouwd uit een kubisch volume van 
twee bouwlagen met daar tegenaan 

 1. ‘Woonhuis Hillebrand’ 2. ‘Huize Mees’
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een half cilindrisch volume van één 
bouwlaag. De vorm van het gebouw is 
geïnspireerd op een vleugel, de hobby 
van mevrouw Mees. Binnen is voor 
haar vleugel een speciaal podium ge-
maakt. De gevels zijn opgetrokken in 
baksteen met vlakke, witgepleisterde 
muren op een lage, ongepleisterde 
plint en hebben een plat dak met dak-
terras. De witte gevels worden door-
broken door slank gelijnde stalen ko-
zijnen. Op de foto is de oorspronkelijke 
maquette van de woning te zien. 

Huize Weyburg
3. In 1939 ontwierp Rietveld aan de Van 
Ouwenlaan 44, naast woonhuis Mees, 
een villa in opdracht van R.P. Weyburg. 
De keuze voor de architect werd be-

paald door de familie Mees. Zij verkoch-
ten het stuk grond met de voorwaarde 
dat de heer Weyburg dezelfde architect 
in de arm zou nemen. Deze villa is we-
derom een karakteristiek voorbeeld van 
de Nieuwe Zakelijkheid omdat de archi-
tect de esthetische uitstraling onderge-
schikt maakte aan het functionele en 
aan de ideologische opvattingen over 
comfortabel wonen. Bovendien heeft de 
villa, net als het naastgelegen huis, grote 
glasoppervlakken en een plat dak. Maar 
het meest opvallend is toch wel het 
grote halfronde raam van de zitkamer.

Woonhuis Koot
4. De laatste woning van Rietveld staan 
aan de Ruychrocklaan 244 op een muni-
tiebunker uit de Tweede Wereldoorlog 
die moeilijk te slopen bleek. In 1958 
werd op deze bunker, in opdracht van de 
wapenhandelaar B. Koot, een woonhuis 
ontworpen. De villa bestaat uit twee 
lagen. Ook hier koos Rietveld voor kubi-
sche vormen, die gecombineerd worden 
met horizontale dakvlakken en verticale 
elementen, zoals de schoorsteen en het 
trappenhuis. 
De vele vensters zorgen voor een lichte 
en transparante uitstraling. Helaas is de 
bunker vanaf de straatzijde niet meer 
zichtbaar, dit door de uitdrukkelijke 

wens van de opdrachtgever om aan de 
voorzijde een kantoorruimte op de be-
gane grond te situeren. Om de speciale 
bouwlocatie van het huis toch nog te 
laten uitkomen zijn de twee trappen aan 
de buitenzijde naast de bunker ge-
plaatst. Het pand staat op de lijst van 
rijksmonumenten vanwege haar cul-
tuurhistorische waarde als representa-
tief voorbeeld van architectuur in func-
tionalistische stijl uit de wederopbouw- 
periode. Op de vierde en laatste foto is 
het woonhuis in aanbouw te zien.

Foto’s: Haags Gemeentearchief 

Inge Kneppelhout-Reijnen  
architect

3. ‘Huize Weyburg’ 4. ‘Woonhuis Koot’

Verder in de wijk
Wie Weet Waar?

In onze wijk zijn mooie gebouwen, 
parken en pleintjes te vinden. 
Maar ook kleine, soms onopval-
lende details maken onze wijk zo 
mooi.  Hoe goed kennen wij onze 
wijk eigenlijk? 

Van deze kunstenaar staan er verschil-
lende dierensculpturen in onze wijk. 
Maar waar bewaakt deze aap de en-
tree? En wie is de kunstenaar?

In de volgende editie volgt het ant- 
woord.

Mocht u een 
mooie gevelsteen hebben 

of een ander bijzonder 
detail dat u 

belicht wilt zien? 

Maak een foto en 
stuur die op naar 

wieweetwaar@
wvbn.nl
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Interview
Drs Diederick Cannegieter
Koffiedrinken doet hij het liefst zonder schuim. En hij is niet zozeer 
een reiziger dan wel een aankomer. En het woord ‘pubers’ wordt wat 
hem betreft tegenwoordig te vaak en ten onrechte gebruikt. Wat is er 
tegen ‘tieners’?

40 jaar leraar
Na 40 jaar als docent Geschiedenis en 
Maatschappijleer aan het Maerlant-
Lyceum verbonden te zijn geweest 
neemt Diederick Cannegieter afscheid 
van het vak. Hoe leuk het docentschap 
ook voor hem was, toch gaat hij met 
(een zekere) vreugde met pensioen: 
‘Omdat ik nu eindelijk buiten de 
schoolvakanties met vakantie kan 
gaan! Moet je nagaan: 40 jaar lang op 
een relatief bescheiden leraarssalaris 
in de duurste en drukste periodes van 
het jaar vakantiereizen maken…’ 

Jeugdherinneringen
Hij groeide als enig kind op aan de 
Ieplaan. Zijn grootvader van moeders 
zijde, ir. A.J. van der Poest Clement, had 
daar als octrooigemachtige in de jaren 
twintig van de vorige eeuw een huis 
gekocht. Die had eerst voor de 
Ruychrocklaan gekozen, maar aange-
zien het in ontwikkeling zijnde 
Benoordenhout toentertijd nog niet 
zulke goede tram-busverbindingen 
had, werd het de Bomenbuurt. In ver-
band met de naoorlogse woningnood 
trokken Diedericks ouders ‘even’ op 
Ieplaan 34 in, tijdelijk, aangezien vader 
Cannegieter, als volbloed Fries, terug 
wilde naar het Noorden. Maar die 
kreeg leukemie en stierf kort na 
Diedericks derde verjaardag, zodat 
daar niets van kwam.

schooltijd
Daarom ook, ging hij naar zijn moeders 
scholen: Nutsschool Hollanderstraat 
en het 1ste VCL. Daar bleef hij een aan-
tal keren zitten. ‘Ik had altijd rare rap-
porten’, zegt hij lachend. ‘Enerzijds ne-
gens en tienen voor Nederlands en 
Geschiedenis, ruime voldoendes voor 
de andere talen, maar vrijwel steevast 

een 4 of 5 voor Wiskunde en voor 
Latijn dan wel Grieks ook een 5, zodat 
ik weer eens doubleerde. Dat had, ove-
rigens, ook wel met de thuissituatie te 
maken en het feit dat ik zeer actief was 
als hoofdredacteur van de schoolkrant, 
of bij de Debatingclub, enzovoorts. Nou 
ja, uiteindelijk heb ik op het Maerlant 

mijn eindexamen Gymnasium α (ik 
wilde per se Geschiedenis studeren) 
gehaald. En moest vervolgens linea 
recta in militaire dienst.’

studietijd
In Leiden ging het daarna trouwens wel 
uiterst goed: geen tentamen gemist, 
terwijl hij als tweedejaars al ging lesge-
ven. Op uitdrukkelijk verzoek van zijn 
oude Geschiedenisleraar die onderwijl 
rector van het Maerlant-Lyceum was 
geworden, drs. A. van Boven. Of hij met-
een  een ‘natuurlijk gezag’ als leraar 
had, weet hij niet zo direct, maar het 
scheelde natuurlijk dat hij op zijn 22ste 
nog dicht bij zijn leerlingen stond. ‘En 

van vaders zijde kom ik uit een domi-
neesfamilie, dus de gave des woords zit 
wel in mijn genen….’

Het vak
Waar Diederick Cannegieter nogal fel 
in is: ‘Laat docenten op hun eigen ma-
nier lesgeven. Zeker bij een vak als 
Geschiedenis leidt Inspectoraal opge-
legde eenheidsworst tot de dood in de 
pot. Er leiden verschillende wegen 
naar Rome. Leer tieners flexibel te zijn. 
Een schoolleiding en de Inspectie mag, 
uiteraard, best het eindniveau bewa-
ken, maar laat de weg daarheen aan de 
vakman over!’ Is hij ouderwets als hij 
begrippen als ‘excellent, rendement en 
professional’ in het huidige onderwijs-
denken verafschuwt? ‘Ik heb weleens 
de gedachte dat bij het Ministerie en de 
Inspectie niemand meer de realiteit in 
het oog heeft en slechts met roeptoete-
rig wensdenken bezig is. Ik ben daar 
wel treurig over. Sinds het midden van 
de jaren tachtig is het al hommeles in 
onderwijsland, ten koste van veel moti-
vatie en heel erg veel belastinggeld.’

Ernaast
Naast het leraarschap vervulde 
Diederick Cannegieter nog vele maat-
schappelijke functies, vaak te maken 
hebbend met geschiedenis of onder-
wijs. Recent werkte hij mee aan de her-
uitgave van ‘Benoordenhout Belicht’, in 
de jaren zeventig geschreven door  
C. van Wermeskerken, dat nu, eind au-
gustus 2013, bij Couvée onder een iets 
gewijzigde titel opnieuw verschijnt. 
‘Fantastisch om te doen en heel goed 
voor de historische kennis van onze 
prachtige wijk, waar ik als sinds 1978 
woon!’

Het Maerlant zal hem zeker missen.
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Hij bestaat al jaren maar was sterk  
verouderd: de buurtstalling bij de 
Duinzichtkerk aan de Van Hogenhouck-
laan 89.

De oude buurtstalling, te bereiken via 
het kerkplein, is dit voorjaar geschil-
derd en van nieuwe verlichting voor-
zien. De gemeente Den Haag heeft  
in het kader van het Meerjarenpro-
gramma Fiets financieel een steentje 
bijgedragen. De stalling is een niet-
commerciële service aan buurtbewo-
ners in het Benoordenhout, in praktijk 

uit de omliggende straten van de 
Duinzichtkerk. Een huurplek kost 6 
euro per maand. In totaal is er plaats 
voor zestig fietsen. Binnen stallen 
houdt een fiets in goede conditie, voor-
komt schade door derden en diefstal. 
De fiets blijft een rijwiel en wordt min-
der gauw een wrak.

geïnteresseerd?
U kunt zich in persoon aanmelden  
bij het kerkelijk bureau aan het kerk- 
plein, telefonisch op 3245778, of per 
e-mail via duinvre@xs4all.nl. Het ker-

kelijk bureau is in principe ’s morgens 
geopend. Na opgave van uw NAW-
gegevens ontvangt u een genummerde 
penning ter bevestiging aan de fiets. De 
penning is nodig voor controle in de 
stalling (fietsen zonder penning mogen 
hier niet staan) en om de huurder te 
kunnen traceren. Tegen betaling van 
een borg krijgt elke huurder een bevei-
ligde sleutel. 

Bernard de Haas 

DAHHV
De Algemene Haagse Harttrim Vereniging (DAHHV) houdt zich al meer

dan 35 jaar bezig met de preventie tegen hartkwalen en het voorkomen van de recidive
daarvan. Minder bekend is dat dit onder deskundige leiding plaatsvindt in 

gezondheidscentrum Hubertusduin.
Voor meer informatie en prijzen zie www.dahhv.nl of bel 3646238

Let op! Er kan nu ter kennismaking 1 maand gratis gesport worden.

Wist u dat...  
Buurtstalling Duinzichtkerk

De Tulpenboom in Arendsdorp in knop! 
Op woensdag 26 november 1997 werd door de wijkvereni-
ging ter viering van haar 20-jarig bestaan een tulpenboom 
met de wetenschappelijke naam liriodendron tulipifera aan 
de wijkbewoners geschonken en door de gemeente samen 
met het wijkbestuur tegenover de Koepel in Arendsdorp ge-
plant. De tulpenboom is familie van de magnolia. Bijzonder 
is dat de tulpenboom voor het eerst sinds 1997 bloemknop-
pen draagt. Het zou zo maar eens kunnen dat ergens in het 
komende seizoen de eerste bloem verschijnt!

foto’s John Tielens
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Smeulende Smart
Op de late avond van 1 juli werd de Van 
Hogenhoucklaan ter hoogte van de 
Duinzichtkerk opgeschrikt door een 
spontane voertuigbrand. Brandweer, 
politie en pers waren snel aanwezig en 
het vuur werd door het adequate han-
delen van de brandweermannen effici-
ent geblust. Door de kracht en het ver-
schil in temperatuur van de waterstraal 
barstte de achterruit hetgeen een 
harde klap veroorzaakte. De volgende 
ochtend lag de onheilsplek bezaaid met 
stukjes verbrand plastic. De Smart 
heeft het voorval niet overleefd.

Lijst nuttige adressen en telefoonnummers ouderenzorg

Sinds deze zomer is op de website van de wijkvereniging 
(www.wvbn.nl) een zeer uitgebreide informatieve lijst te vinden met 
adressen en telefoonnummers van nooddiensten, informatievoorzie-
ning, zorg- en welzijnswerk, vervoer, zorgcentra en verpleeghuizen, 
maaltijdservices, vrijetijdsbesteding en overige voorzieningen.

Deze lijst is zorgvuldig samengesteld door de Stichting Boog in 
samenwerking met de I-Shop en Ouderenwerk Haagse Hout. 

Mocht u suggesties voor de lijst hebben, dan kunt u die mailen naar 
joe@wvbn.nl.

Het geheugen van de olifant

Informatiedagen Zorg- en Welzijnswerk in ‘t Benoordenhuis 

Op 5 en 10 september 2013 van 13.30 -16.00 uur twee middagen in  
’t Benoordenhuis om bewoners van het Benoordenhout op de hoogte te  
brengen over de wijzigingen en mogelijkheden in de zorg. Georganiseerd door 
alle organisaties die deel uitmaken van het Platform Ouderen Benoordenhout.

Mocht u een nieuwtje hebben 
waarvan u denkt dat het goed 

zou passen in de rubriek 

‘Wist u dat?’ 
dan kunt u dat mailen naar 

wistudat@wvbn.nl. Wellicht 
ziet u uw bericht terug in het  

volgende wijkblad!

Afscheid 
Liesbeth Annegarn
Op vrijdag 5 juli jl. heeft de Wijkve-
reniging Liesbeth in het zonnetje gezet 
om haar te bedanken voor alle jaren 
waarin zij zich met zo veel energie 
heeft ingezet voor het wijkblad. Het 
was een zeer geslaagde avond. 

Mijnheer F.P. de Boer reageerde op ons 
bericht over de Rode Olifant.
Hij vertelde dat een prijsvraag in 1990 
onder het personeel van De Brauw 
Blackstone Westbroek de naam “de 
Rode Olifant” opleverde. 

Mijnheer De Boer hielp ons een flinke 
stap verder. En dus belden we De 

Brauw Blackstone Westbroek waar we 
al snel in contact kwamen met één van 
de twee prijswinnaars, de heer Derk 
Meerburg. De naam heeft niets te 
maken met de Indische olifant boven 
de ingang, maar alles met het woord 
olie en met die lange slurf van een hoge 
toren. Derk Meerburg kwam op een 
personeelsbijeenkomst met het idee. 

Collega Rob Polak diende de nieuwe 
naam in bij de directie en samen won-
nen ze een reis naar Parijs die zij ook 
samen hebben gemaakt.
Eigenlijk moet er bij de ingang een pla-
quette komen met de namen van de 
naamgevers, opdat zij niet in vergetel-
heid raken. Een olifant vergeet immers 
nooit, maar mensen wel!
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In deze rubriek komen boeken van buurtgenoten voor het voetlicht. Deze keer is er 
bijzondere aandacht voor het net verschenen boek ‘scheurleer’ van theo Bollerman. 
Ook maken we kennis met Boekenclub ‘De Kijfhoek’, van het bestaan waartoe 20 jaar 
geleden in het wijkblad de aanzet werd gegeven. 

scheurleer 
Op zaterdag 8 juni jl verscheen het 
boek van theo Bollerman over het 
leven van de ‘hoogleraar tenniswe-
tenschap’ gerard scheurleer.
Gerard Scheurleer (1886-1948) was een 
geniale en complexe man. Als lid van het 
bankiersgeslacht Scheurleer kon hij het 
zich in het begin van de twintigste eeuw 
permitteren zijn hart te volgen en zijn 
leven te wijden aan de tennissport, 
waarvoor hij zelfs zijn rechtenstudie 
veronachtzaamde. Hij behoorde tot de 
beste spelers van Nederland en won di-
verse malen de titel in het dubbelspel. 
Zijn genialiteit openbaarde zich voor het 
eerst toen hij de veertienjarige Arthur 
Diemer Kool als coach in twee jaar de 
jongste kampioen van Nederland aller  
tijden wist te maken. Voorbeelden waren 
er niet in 1910. De tennissport stond in 
de kinderschoenen. Scheurleer moest 
alles zelf uitvinden. Hij behoorde al snel 
tot de meest invloedrijke figuren in de 
vaderlandse sportwereld. 

Tennishistoricus Theo Bollerman 
(1949) raakte geïntrigeerd door de  
figuur van Gerard Scheurleer bij het 
schrijven van het boek over de ge-

schiedenis van het Nederlandse team 
in het toernooi om de Davis Cup ‘Vier 
Enkels en één Dubbel’ in 2003 uitge-
geven door de Internationale Lawn 
Tennis Club van Nederland. Hij is een 
enthousiast tennisspeler. 
Het boek zal te bestellen zijn bij iedere 
boekhandel in Nederland of recht-
streeks via Theo Bollerman. 
ISBN 10 9087594003. € 19,95.

Marthe Fuld, lid van de kunstcommis-
sie, over ‘Scheurleer’: ‘achter elkaar 
doorgelezen. Het was geen moment saai.
Ik sta versteld van het inlevingsvermo-
gen van de auteur. Knap zoals Theo ge-
dachten en ideeën van allerlei verschil-
lende mensen heeft verbeeld.
En dan te weten dat ik niets met sport 
heb. Inmiddels heeft het boek me er wel 
respect voor bijgebracht.
Ook erg genoten van het wat ouwerwet-
sige taalgebruik, dat past bij de tijd 
waar het in speelt en gegrinnikt om de 
vele (taal)grapjes. 
Kortom, mijn complimenten zijn groot 
en ik neem mijn pet DIEP af.
En verder heb ik dus gewoon ook erg ge-
noten van het boek.’ 

uit het Parool, 9 juli 2013
‘De typering ‘historische roman’ is (dus) 
op zijn plaats. Al gaat dat wel enigszins 
voorbij aan de belangrijkste betekenis 
van dit boek. Met zijn grondige onder-
zoek heeft Bollerman namelijk een  
grotendeels vergeten persoon weer tot 
leven gewekt.‘

Boekenclub ‘De Kijfhoek’ 
In 1993 plaatste Lia Baerwaldt een op-
roep in het wijkblad omdat zij graag 
samen met andere belangstellenden 
een boekenclub wilde oprichten. We 
zijn nu 20 jaar verder en Boekenclub 
‘De Kijfhoek’ viert haar 4e lustrum. Lia 
vertelt enthousiast over de vele bijeen-
komsten waar de meest uiteenlopende 

boeken en onderwerpen ter sprake zijn 
gekomen en over de gedegen manier 
waarop de leden van Boekenclub ‘De 
Kijfhoek’ de bijeenkomsten voorberei-
den. Daar waar bij de gemiddelde boe-
kenclub na twee uur bijpraten over 
baan en kinderen onder het genot van 
een wijntje het gezamenlijk gekozen 
boek terloops ter sprake komt en in het 
ergste geval volstrekt niet, is dat hier 
allerminst het geval. Boekenclub De 
Kijfhoek is serious business.

Werkwijze
Al ruim voor het begin van het ‘boek-
jaar’ in september, hebben enkele 
leden al een boek ter bespreking uitge-
kozen. ‘Dat geeft ons de tijd ons goed 
voor te bereiden. De diversiteit van de 
boekenkeuze is groot’, legt Lia uit. 
‘Iedereen leest de door de leden uitge-
kozen boeken. Daardoor lees je ook 
wel eens iets dat je zelf nooit zou kie-
zen.’ Soms bestaat een boekbespreking 
mede uit een kleine tentoonstelling 
over het onderwerp, of wordt de be-
treffende auteur uitgenodigd. De bij-
eenkomsten zijn op de eerste dinsdag 
van de maand, van 20.00 tot 22.00 uur. 
Er is een wachtlijst.

Bent u op zoek naar een leesclub?  Zie 
pagina 33 voor een daartoe geplaatst 
‘Benoordenhoutje’.

sophie statema

foto Lia Baerwaldt

Boeken – boeken – boeken – boeken – boeken
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Activiteiten in de wijk
Contactclub Benoordenhout 55+
De Contactclub Benoordenhout organi-
seert dit najaar weer interessante lezin-
gen en cursussen. De kunstcursussen 
worden verzorgd door Marjolijn van 
Delft. De lezingen worden iedere eerste 
donderdag van de maand gehouden in 
het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5. 
De lezingen beginnen om 14.30 uur.
Voor leden zijn de lezingen gratis, niet-
leden betalen € 5,00 incl. koffie/thee.

Lezingen
Wij hebben boeiende sprekers bereid 
gevonden te komen vertellen over inte-
ressante onderwerpen.

Donderdag 12 september houdt me-
vrouw Karin Braamhorst een lezing 
over ‘Zin en onzin van de Da Vinci 
Code’.

Donderdag 3 oktober vertelt de heer 
Gerretsen over De Scheveningseweg: Een 
wereldwonder uit onze Gouden Eeuw.

‘Op initiatief van Constantijn Huygens 
werd in de 2de helft van de 17de eeuw 
de Scheveningseweg aangelegd, die de 
tand des tijds goed doorstaan heeft. 
Het was een gewaagde onderneming 
om door de hoge barrière van duinen 
die Den Haag van Scheveningen 
scheidde een straatweg aan te leggen. 
Niet weinigen schudden aanvankelijk 
het hoofd over zo’n project: onhaal-
baar. Maar het is er toch van gekomen.’

Kunstcursussen 
Deze zijn op drie donderdagen van 
10.00 -12.00 uur in het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.
De kosten zijn voor de 3 cursusochten-
den € 30,00 incl. koffie/thee.

Donderdag 10 oktober De Kunst van 
het Oud(er) worden .... een kleurrijke 
wandeling door de tijd waarin oud(er) 
worden in schilder- en beeldhouw-
kunst de rode draad vormt.

Donderdag 14 november Symboliek 
en Allegorie .... de geheimen van een 
kunstwerk ‘zien en lezen’.

Donderdag 12 december Een bijzon-
dere ontmoeting .... hoe schilders in de 
loop der eeuwen de aanloop tot het 
kerstverhaal – de ontmoeting van 
Maria met Elisabeth – zagen.

Mocht u ook graag deelnemen aan de 
maandelijkse activiteiten, wilt u regel-
matig d.m.v. een convocaat/nieuws-
brief op de hoogte worden gehouden 
van andere evenementen, woont u in 
het Benoordenhout en bent u nog geen 
lid van de CCB dan kunt u contact op-
nemen met Rinia de Bruin, ‘s avonds 
tel. 328 24 77 of rinia.db@zonnet.nl.

Rinia de Bruin

Afternoon Tea Concert en Baroque Concert
The American Protestant Church, Esther de Boer-van Rijklaan 20, Den Haag

Het eerste Afternoon Tea Concert van 
het nieuwe seizoen zal op 14 septem-
ber 2013 plaatsvinden. Deze keer zal 
het jongerenkoor Anthem uit Nieuwer-
kerk aan den IJssel samen met de bari-

ton Vincent Spoeltman het concert ver-
zorgen. Vincent is tevens de dirigent 
van dit koor.  Het concert zal om 16.00 
uur beginnen. Vanaf 15.30 uur wordt u 
ontvangen met koffie of thee. De toe-

gang is gratis. Een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Informatie: 
elselien.wakkee@gmail.com

Duinzicht invitational 2 september 2013
De 18e editie van de Duinzicht Invita-
tional zal op maandag 2 september 
2013 plaatsvinden. Opnieuw zullen 
dan 54 pro’s die in ons land les geven 
of als professional golf spelen zich 
sportief aan elkaar meten. De toegang 
voor de Invitational is gratis en de am-
biance belooft zoals elk jaar feestelijk 
en informeel (fish & chips, saté enz.) te 
zijn. 

Golf Duinzicht
Golf Duinzicht ligt aan de 

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 
203 in Den Haag. 

tel  3246598. zie ook 
www.golfduinzicht.nl 
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Zaterdag 28 september 2013 Scratch koor
Weihnachtsoratorium/Christmas 
Oratorio van J.S.Bach. 
The American Protestant Church of 
The Hague, E. de Boer-van Rijklaan 20, 
Den Haag. Voor de tweede keer organi-
seert de Amerikaanse kerk een scratch 
koor: Deze keer een hele dag het 
Weihnachtsoratorium/Christmas 
Oratorio van J.S.Bach repeteren met al-

lemaal gedreven zangers. Het is een 
dag voor iedereen met enige zangerva-
ring en liefde voor deze muziek. ’s 
Middags om 16.00 uur zal de dag wor-
den afgesloten met een Afternoon Tea 
Concert waar het Scratchkoor het ge-
hele Requiem met solisten ten gehore 
zal brengen. 
We vragen iedereen met muzikale- of 

zangervaring om zich voor 8 septem-
ber 2013 in te schrijven. Als u in het 
koor wilt zingen en zin heeft om mee te 
doen aan deze fantastische dag kunt u 
voor 8 september 2013 contact opne-
men met John Bakker via 
musicdirector@apch.nl.

Langste Meid (ter Hollande)
Als onderdeel van de promotiecam-
pagne van de Samenwerkende Haagse 
Rondvaartorganisaties om een (circa 
20 jaar geleden) onklaar gemaakte his-
torische draaibrug in de binnenstad 
weer te laten 'draaien' - zodat schepen 
tot 2m30 hoog weer om de halve stad 
heen kunnen varen (thans is de max 
doorvaar hoogte 1m, dus dat scheelt)- 
heeft de Willemsvaart eind 2012 de 

'Staande Mijter' in het leven geroepen. 

Sinterklaas moet natuurlijk rechtop 
staand, met staf en mijter vanuit 
Scheveningen en van buiten de stad 
naar het Hofkwartier en Paleis 
Noordeinde kunnen varen. Onderdeel 
van deze campagne is de ludieke wed-
strijd (wie is de) 'Langste Meid (ter 
Hollande). 

Eind 2012 won een meisje van 1.95 de 
titel 'Langste Meid van Holland'. 

30 november 2013 is er weer een 
'Staande Mijter' wedstrijd. Jonge 
dames tot 24 jaar die denken de lang-
ste meid van Holland te zijn, kunnen 
zich vanaf heden opgeven voor de wed-
strijd (rug tegen rug op kousevoeten) 
via info@willemsvaart.nl

Teken en schilderlessen in ‘t Benoordenhuis
Leer met Dauwart EduActief uw schilder- of tekentalent kennen in 
'Open schilder- en teken- leeratelier' 

Floris Duijvestein van Dauwart Edu 
Actief Atelier nodigt u vanaf 17 sep-
tember uit voor het wekelijkse 'Open 
Atelier' in het Benoordenhuis aan de 
Bisschopstraat 5. Voor echte beginners 
is een kort 'Oriëntatieprogramma' te 
volgen om materialen- en techniek- 
kennis en  beeldend vermogen op 
eigen tempo uit te zoeken. Ervaring is 
niet vereist en de eerste paar maan-
den is ook eigen materiaal niet nodig. 
Basisspullen zijn in het atelier voor 
gezamenlijk gebruik. 

De lessen zijn op dinsdagen van 14.00 tot 
17.00. De prijs is € 79,00 per 4 lessen. 
Het basis materiaal is in de prijs inbe- 
grepen. 

Beeldtaal maken en beleven heeft een 
vinding(ver)rijkend effect voor het in-
nerlijk beleven in brede horizon. 
Iedereen kan dat op zijn eigen manier 
ontdekken. Met een goed gevormde 
kijk en techniekkennis wordt uw crea-
tieve beeld krachtiger.
Dauwarts academisch opgeleide do-

centen hebben samen enkele inspire-
rende lessen, workshops en persoon-
lijke begeleiding ontwikkeld om bij 
allerlei doelgroepen van jong tot oud 
van beginner tot gevorderd, de 
grondbeginselen van de beeldende 
wereld in korte tijd meer eigen te 
maken. 

Inschrijven kan via www.dauwart.nl 
onder het kopje inschrijving via 06 241 
060 59  of via info@dauwart.nl. 

Op zaterdag 21 september van 10.00-17.00 uur 
Braderie in winkelcentrum Duinzigt op het Willem Royaardsplein. 

Tientallen kramen met een gevarieerd aanbod aan boeken, brocante, antiek, curiosa en kunst. Standhouders bieden 
vintage spullen aan uit moeders en grootmoeders tijd, zoals meubelen, glas, aardewerk, porselein, 

verzamelartikelen etc. Voor deelname of vragen: Gea Van Vulpen, 06 12322115.
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Benoordenhout Sportsday
14 september 2013 

1.00-7.00 pm

‘sportive Benoordenhouters come together – to 
participate and/or watch!’ after the big success of 
the sinterklaas celebration, the Queens/Coronation 
day on the Van Hoytemaplein and the recently held 
soapbox race, the Wijkvereniging Benoordenhout 
Board and Youth Committee is organizing a sports 
afternoon on september 14 in cooperation with the 
95 year old aloysius College.

At the beautiful and lush grounds of the Aloysius 
College (AC) school in The Hague, with hockeygrounds 
and football fields, three beach volleyball courts and a 
number of tennis courts, surrounded by beautiful his-
toric buildings, the inhabitants of the Benoordenhout 
will be received with the greatest hospitality.

The Wijkvereniging together with a number of tea-
chers of the AC among whom Marcel Mulders, Jim van 
Woggelum and David Stevenhagen have put together a 
wonderful programme of sports, which will be interes-
ting for both young and older participants. Please read 
along:

Participants joining Sportsday with their families will 
receive a welcome drink upon arrival in the afternoon, 
and a word of welcome will be spoken.
Younger participants will receive a ticket book which 
will guide them through the challenges of the heptath-
lon.  The purpose of the game is to score as many 
points as possible. The programme will start with a 
joint warming-up at the fields.

tHE HEPtatHLON CHaLLENgEs:
• laser clay pigeon shooting
• cup cakes decorating
• petanque
• discgolf
• archery
• dancing plates
• keepy uppy football/hockey

aCtIVItIEs BEsIDEs tHE HEPtatHLON CHaLLENgEs:
•  lasergame (to compete in the lasergame one must 

subscribe asap at joe@wvbn.nl. A maximum of 10 
participants per heat applies.

• football/soccer
• tennis
• beachvolleyball
• bouncy castle

The spectators awaits a programme of their own: 
between 4.00 and 5.15 pm they can join a tour of the 
Aloysius College – a most interesting combination of its 
historic buildings with the latest modern techniques for 
the learning process – has been planned by Marcel 
Mulders and Willemien de Vlieger. It promises to be a 
very special and informative event. Historical photos 
will be on display everywhere and you are bound to be 
impressed by the monumental architecture. It is quite a 
privilege for the modern AC student to study in such  
beautiful surroundings.

PROGRAMMA
1.00 pm  Arrival and preparations-it is possible to 

change attire
2.00 pm  Official welcome, welcome drinks and 

warming-up
2.30 pm Sports and Games
4.00 pm  Guided tour of AC open to all participants
5.00 pm Freshen-up/change attire and drinks
5.30 pm  Closing drinks and Prize Ceremony/ 

Runarchery demonstration
7.00 pm End of Sportsday

At 5.30 pm prizes will be awarded to the winners. 
Additionally there will be a runarchery  demonstration. 
Runarchery is a mixture of running  and archery- a 
summer version of the Biathlon.

For more information, contact the Wijkvereniging 
Youth committee via Jeannine de Hoop Scheffer at 
joe@wvbn.nl.

It promises to be another first for the Benoor-
denhout-do join in!
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Wijkbus Benoordenhout
Voor wie is de Wijkbus bedoeld?
De wijkbus is bedoeld voor ouderen en 
mindervaliden die behoefte hebben aan 
vervoer en die niet of moeilijk gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer.

Waarheen kan de Wijkbus vervoeren?
De Wijkbus rijdt in het Bezuidenhout, 
het Benoordenhout,  Chateau Bleu en 
het Centraal Station. Naar Ziekenhuis 
Bronovo, het Nebo, Centraal Station, de 

huisarts, fysiotherapeut, de pedicure, 
sociëteiten, de bibliotheek, winkels, 
ook winkelcentrum Mariahoeve, fami-
lie, vrienden etc.

Wanneer rijdt de Wijkbus?
Op alle werkdagen van 8.45-16.45 uur 
en op zaterdag van 09.00-12.00 uur.

Wat zijn de kosten?
De donateurs betalen per kwartaal 

€25 (ongeacht het aantal ritten). 
Echtparen en diegenen die begelei-
ding nodig hebben, betalen €30 per 
kwartaal.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Telefonisch iedere werkdag tussen 
10.00 en 11.15 uur via 3477498, of door 
toezending van onderstaand volledig in-
gevuld en ondertekend aanmeldformu-
lier naar het daarop vermelde adres.

Burenhulpcentrale Benoordenhout 

Langzaamaan begint ook in het 
Benoordenhout de burenhulpcentrale 
steeds meer bekendheid te krijgen. 
Het centrale telefoonnummer 
070 – 2629999 wordt vooral gebeld 
door mensen die hulp zoeken bij een 
eenvoudig klusje zoals een boodschap 
doen, een lamp vervangen of wegbren-
gen naar het ziekenhuis. 

Ook kunt u de burenhulpcentrale bel-
len als u eens met iemand een praatje 
wilt maken. Via de centrale wordt dan 
naar iemand gezocht die zin, tijd en ge-
legenheid heeft om een buur te helpen.  
In  het Benoordenhout is vooral veel 
behoefte aan mensen die bereid zijn 
om hun buren te vervoeren.

De  “hulpbieder”  kan meteen aangeven 
of hij/zij tijd heeft.  Zo niet, dan belt de 
computer automatisch de volgende tot 
iemand is gevonden. u kunt altijd af-
zeggen. In de praktijk wordt u hooguit 
1 x per 6 weken gebeld voor een bood-

schap of datgene waarvoor u zich heeft 
opgegeven. Burenhulp is gratis en 
verplicht u tot niets.
Inlichtingen en inschrijven kan via 
070-2629999 of ga naar 
www.burenhulpcentrale.nl  

Voor meer informatie kunt u altijd  
contact opnemen met Lies Bouts,
070-3470041 
email lies.bouts@voorwelzijn.nl.

✃ ✃
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publi-
katie van deze rubriek en is derhalve niet aansprake-
lijk. afspraken over de tarieven dienen onderling te 
worden gemaakt. als een babysit blijft slapen, dan 
wordt het tarief berekend tot het moment van thuis-
komst van de ouders. Verder is het belangrijk dat er 
duidelijke afspraken  zijn over de tijd van thuiskomst 
en ook over het al dan niet ontvangen van bezoek tij-
dens het babysitten. Het is voor iedereen 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
Kyllian ten Kate 06 - 394 461 94 ’96 E
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 
Emilie Maclaine Pont 06 - 516 263 36  ’85 E 
Marieke McKenna 06 - 504 073 51  ’94 E F
Maria van Meurs 070 - 324 18 19 ‘91 E F
Floor Nicolaï 06 - 422 759 22 ‘00 E
Ida Nicolaï 06 - 508 106 07 ‘97 E
Gwen Quarles 06 - 525 400 24 ‘99 
Jelmer Richel 06 - 538 110 94 ‘98 E
Fien de Ridder 06 - 394 775 32 ‘97 E
Juliette Statema 06 - 555 198 04 ’00 E X
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 info@wvbn.nl

Verklaring tekens
E - ook Engelstalig - English spoken  X -   alleen in het 

weekend
F - ook Franstalig - parle français  S - ook Spaanstalig
D - ook Duitstalig - spricht Deutsch  O - overdag

Babysitters

Van de Chef
Topkok Michiel de Vlieger is net een 
paar dagen in de Languedoc in 
Frankrijk geweest om daar een kook-
cursus te geven en heeft daar dit recept 
gemaakt.

aRtIsJOK BaRIgOuLE
Koop 10 jonge artisjokken, snijd de 
bladeren rondom weg en de punt eraf, 
verwijder het haar en schil de steel. 
Bewaar ze in water met citroensap. 

Verder nodig:
50 gram ontbijtspek, 1 laurierblad, 1 
sjalot, 2 tenen knoflook, 1 wortel, 1 dl 
witte wijn, 1 venkel, 3 dl kippenbouil-
lon, 1 takje tijm, 1,5 dl olijfolie, 1 takje 
rozemarijn.

Werkwijze
Snijd de spek, sjalot, wortel en venkel 
in kleine blokjes en voeg de kruiden en 
knoflook toe. Fruit dit aan in een beetje 
olijfolie en voeg de artisjokken toe.

Blus af met witte wijn en laat de wijn 
vervolgens verdampen. Voeg de kip-
penbouillon en olijfolie toe en laat ver-
der garen. Dek af met een stuk vetvrij 
papier. Als de artisjokken gaar zijn 
deze uit de pan nemen en warm hou-
den. Het vocht zeven en inkoken. De 
gezeefde groente weer toevoegen en 
op smaak brengen met peper en zout. 

Artisjokken op een bord en de groente-
saus erover verdelen.

Ze zijn nu goed te krijgen, de jonge ar-
tisjokjes. Erg gezond en o zo lekker als 
voorgerecht. Combineert verder mooi 
met lamsvlees en mediterrane gerech-
ten met vis.
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Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wvbn.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

Jongeren-ouderen-expats 
Jeannine de Hoop scheffer 
joe@wvbn.nl 

Cultuur 
Willemien de Vlieger-Moll 
cultuur@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer 
info@wvbn.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 070 – 328 24 77
rinia.db@zonnet.nl

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 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. Di- van 12.00 tot 20.00 uur.

Ouderenwerk Haagse Hout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn, 070-347 72 97 

telefooncirkel 55+
Mevr. Denise van der Hulst,
denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl
070 - 347 72 97

aanmelden 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

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD)
070 - 364 66 61

 Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen
Brandweer – politie – ambulance
112
Politie 
Bureau Overbosch 
0900 – 8844
Vlaskamp 1, 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Ernst Käuderer 
ernst.kauderer@haaglanden.politie.nl 

arts nacht/weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend 
en op erkende feestdagen. 
SMASH 070 - 364 96 69

slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070- 353 30 00 of 070-353 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



Zondag in Den Haag

met Paul van Vliet

De Ideale Man
het Nationale Toneel

Levenslang theater

met Eric & Beau Schneider

De mooiste voorstellingen spelen in de Koninklijke Schouwburg! 
Bestel nu uw kaarten via www.ks.nl

Madame Rosa
het Nationale Toneel


