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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 

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

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

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

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

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

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

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

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

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Een lavendelblauw 
geglazuurde wierookbrander

Qianlong.

Adrien Jean le Mayeur 
de Merprès, Ni Pollok.

Een encre de chine 
‘European subject’ bord 

met portret van Willem IV.

Gevraagd: kunst en antiek
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Op 10 mei jl. heeft de Wijkvereniging 
op verzoek van Reshape Properties 
een bijeenkomst georganiseerd in het 
ANWB-gebouw om de voorlopige 
bouwplannen van Reshape voor het 
gebouw van de voormalige Octrooiraad 
aan belangstellenden en buurtbewo-
ners voor te leggen. De ANWB heeft 
haar faciliteiten voor deze bijeenkomst 
beschikbaar gesteld. De bijeenkomst 
verliep in constructieve sfeer.

De vertegenwoordigster van de ANWB, 
Jill Legerstee, heette de circa zeventig 
aanwezigen welkom. Pieter de 
Savornin Lohman, voorzitter van de 
Wijkvereniging, leidde de sprekers van 
Reshape in. De heer Paardekoper van 
Reshape vertelde dat het gebouw ge-
kocht was door Reshape en een aantal 
particulieren. Het gebouw moet nog 
opgeleverd worden door de 
Rijksgebouwendienst.

Flip Luger, architect, gaf een overzicht 
van de voorlopige plannen om dit kan-
toorgebouw te transformeren naar een 
appartementencomplex met 58 wonin-
gen en 75 parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Het oorspronkelijke gebouw 
dateert uit 1933, is ontworpen door 
Johan Robberts en het is sindsdien met 
twee verdiepingen opgehoogd. In de 
tender van Rijksgebouwendienst en de 
gemeente is de mogelijkheid van een 
extra verdieping aangegeven en van 
die mogelijkheid is in het ontwerp ge-
bruikgemaakt. Het gebouw bestaat uit 
een lange vleugel aan de Roelofsstraat 
en drie zijbeuken parallel aan het ge-
deelte van de Van Alkemadelaan tot de 
Weissenbruchstraat. De kortere mid-
delste van deze zijbeuken wordt ge-
sloopt om meer licht te verschaffen en 
ruimte te maken voor het parkeren 

van 80 tot ruim 200 m², lopen door van 
de voor- naar de achtergevel. De 
nieuwe bovenlaag valt iets terug voor 

het visuele aspect en zodat de omge-
ving geen last heeft van zonderving. 
Achter de nieuwe dakrand is ruimte 
voor apparatuur.

Vragen en opmerkingen van de aanwe-
zigen betroffen vooral de mogelijke 
toename van het verkeer in de 
Sadeestraat en parkeerdruk in de om-
liggende straten. Reshape antwoordde 
dat het aantal parkeerplaatsen, 75 voor 
58 appartementen, geheel conform de 
gemeentelijke Nota Parkeren is. Men 
kan tijdens de transformatie, vooral tij-
dens het slopen van de middenbeuk, 
overlast verwachten. Daarna worden 
vrijwel alle werkzaamheden vanuit de 
vrijkomende binnenplaats inpandig 
uitgevoerd. Voor het bouwverkeer 
wordt een veiligheidsplan opgesteld.

Een vraag betrof het risico van trillin-
gen en het monitoren van de omgeving 
voorafgaande de bouw. Er wordt niet 
geheid en Reshape heeft toegezegd dit 
te monitoren.

Een ander punt van zorg waren duur-
zaamheidsaspecten, zoals een water-
doorlatende bestrating van het midden-
plein en zonnecellen op het dak. Reshape 
neemt deze opmerkingen ter harte.

Het tijdsplan ziet er nu als volgt uit: De 

voorlopige plannen, neergelegd in het 
zogenaamde schetsontwerp, worden 

zal aan de gemeentelijke welstands-
commissie worden voorgelegd. Bij 
deze voorlegging kan iedereen inspre-
ken. Als de commissie akkoord is, 
wordt de omgevingsvergunningsaan-
vraag ingediend. Tegen het verlenen 
van een vergunning kan men een ziens-
wijze indienen. Daarna wordt de even-
tueel aangepaste omgevingsvergun-
ning verleend. Reshape hoopt begin 
volgend jaar met de bouw te kunnen 
beginnen en verwacht medio 2018 
klaar te zijn. Men begint pas met de 
bouw als zeventig procent van de ap-
partementen verkocht is.

Reshape wil in juni 2016 een tweede 
bijeenkomst te organiseren voordat de 
plannen naar de welstand gaan. 
Eventuele vragen of opmerkingen kan 

-
perties.com.

De voorzitter, Pieter de Savornin 
Lohman, bedankte mevrouw Legerstee 
voor de voortreffelijke voorzieningen 
en wees de aanwezigen ten slotte op 
een volgende bijeenkomst op 17 mei 
(welke bij het verschijnen van dit 

plannen voor het Willem Royaardsplein.

Ruimtelijke Ordening
Presentatieplannen Willem Witsenplein 6

Willem Witsenplein 6, gezien vanaf de Weissenbruchstraat
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Ook bij Paluco...

* Take away

* Private dining vanaf 15 personen

* Borrels en recepties op aanvraag

* Catering

Elke dag van 9 - 11 uur 
€4,95

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

pastry lunch   coffee

Florence Thuis
in Haagse Hout
Advies, ondersteuning én zorg

Florence Thuis in Haagse Hout, 070 - 41 31 000, 
E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag   gesloten

dinsdag t/m vrijdag   9 - 17 uur
zaterdag   8 - 13 uur

KAPSELS
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

070 312 43 90

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)

een kleine greep 
uit onze collectie.

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

van Hoytemastraat 105
telefoon 070 324 85 17
www.woudtdamesmode.nl

WOUDT
Fabiana Filippi
Riani
Le Tricot Perugia
Mali Parmi
Trixi Schober
Nice Connection
ML Collections
Kash
Rosso35
She’s So

and others...
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Verpleegkundig spreekuur 
Onze wijkverpleegkundigen staan 
klaar om in te gaan op uw vragen op 
verpleegkundig gebied. Stel bijvoor-
beeld uw vragen rondom de inzet van 
thuiszorg en andere zorg- en dienst-
verlening. Maar ook vragen en/of ad-

-
heden en indicatie van de zorg kunt u 
stellen. Tevens is het mogelijk om uw 
bloeddruk te laten meten of uw bloed-
suiker te laten prikken. 
Datum: iedere dinsdagmiddag
Tijd: 14.00 – 15.00 uur 

Literaire club

Iedere maand wordt er een boek, ge-
dicht of literair onderwerp met elkaar 
besproken onder de bezielende leiding 
van onze vrijwilliger Astrid. Heeft u in-
teresse om zich bij dit groepje aan te 
sluiten of wilt u nog iets weten? Neem 
contact op met Astrid; alexanas@
xs4all.nl of 070-3243719.
Datum: 30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 au-
gustus. Tijd: 14.30 – 16.00 uur

Met de pan op tafel
Ouderwets met de pan op tafel een de-
gelijke maaltijd eten in het gezelschap 
van buurtbewoners. Dat is het idee van 
een aantal vrijwilligers bij Evita Lokaal. 
Zij koken en u kunt aanschuiven in 
Evita Lokaal. 
Datum: elke 3e donderdag van de maand
19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus

Tijd: 18.00 uur 
Prijs: € 6,50 excl. drankjes

Aquarelleren  
Heeft u nog nooit geschilderd óf wilt u 
gezellig met anderen weer eens de 
kwast ter hand nemen? Dat kan iedere 
maandagmiddag onder begeleiding 
van Mariët Brouwer, werkzaam bij 
EvitaZorg als begeleidster, tevens op-
geleid als beeldend kunstenaar.  
Datum: iedere maandagmiddag   
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Prijs: € 10,00 (incl. materialen en excl. 

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

Wat kunt u als klant van de dagbeste-
ding verwachten?
- Een gevarieerd programma op ni-
veau en afgestemd op uw wensen en 
interesses waarbij u geestelijk en licha-
melijk actief bent. Zowel binnen als 
buiten in de wijk het Benoordenhout.
- In het programma staan diverse on-
derwerpen zoals het dagelijks nieuws, 
geschiedenis, kunst, cultuur, literatuur 
en creativiteit centraal.
- De prettige sfeer van het Lokaal 
waarbij u begeleid wordt door een vast 
en enthousiast team. 
- Er wordt elke dag in gezamenlijkheid 
een warme en smaakvolle maaltijd be-
reid en genuttigd.   

Voor wie
- Ouderen die het prettig vinden om 
geïnspireerd te worden door een an-
dere omgeving en mensen om zo tot 
een zinvolle dag invulling te komen. 
- Ouderen met beginnende 
geheugenproblematiek. 

Wanneer
Maandag, dinsdag en donderdag van 
10.00 – 15.00 uur

Vervoer
Het vervoer van en naar het Lokaal kan 
voor u geregeld worden.

Kosten
- Particulier € 40,- per dag 
- Vanuit een WMO of WLZ indicatie
- Eventuele extra kosten bij uitjes wor-
den apart in rekening gebracht

Informatie en afspraak
Spreekt bovenstaande u aan of kent u 
iemand die zich prettig zou kunnen 
voelen in de sfeer van Evita Lokaal én 
wellicht gebruik wil maken van onze 
dagbesteding? 

Of bent u of kent u een mantelzorger 
die meer ruimte voor zichzelf kan ge-
bruiken? Neemt u dan contact op met 
Nicole Bicker, coördinator Evita Lokaal, 

via tel.nr. 070 – 314 16 06 of n.bicker@
evitalokaal.nl.

Evita Lokaal: Van Alkemadelaan 309a, 
2597 AJ Den Haag, 070 – 314 16 06
www.evitalokaal.nl

Zorg in de wijk
Evita Lokaal Agenda

Bent u voor uzelf of een dierbare op zoek naar een zinvolle 
dagbesteding? Dat kan nu bij Evita Lokaal!
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Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

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

Alexandria Garantie Aannemers is a nationally certifi ed building and painting company, 

active in the property sector since 1920; that’s three generations! We combine traditional 

craftsmanship and youthful vigour with a healthy dose of enthusiasm and reliability. 

Please fi ll in the English form to 

request your quotation on our 

website: www.alexandriabv.nl

“Only he who can build something better may tear down”  Mahatma Gandhi.
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Politiespreekuur met de wijkagent
Onze wijkagent, Peter Hoogeveen, houdt iedere twee weken, van 14.00 tot 15.00 uur,

spreekuur bij Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309A.

U bent van harte welkom op de dinsdagen 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus. 

De Algemene Haagse Harttrim 
-

nessclub in het Benoordenhout. Deze 
werd op 1 juli 1976 opgericht door de 
hartrevalidatie cardioloog van het 
Bronovo. 

De trainingen zijn in het gebouw 
Hubertusduin naast Bronovo onder 
Apotheek Duinrand. De trainingen 
worden vakkundig geleid door gediplo-

meerde fysiotherapeuten. De club voor 
mannen en vrouwen is niet alleen voor 

allen die verantwoord aan hun gezond-
heid willen werken, van welke leeftijd 
dan ook. De trainingsgroepen tellen 
maximaal twaalf leden. De  trainings-
avonden zijn op alle werkdagen en ook 
op vrijdag- en zaterdagochtend. 

Heeft u het idee te weinig aan bewe-

ging te doen? Grijp daarom nu uw kans 

kennismaking. 

Nadere inlichtingen bij: Rogier 
Bekkers, bestuurslid DAHHV. Hij is te 
bereiken via rogier.bekkers@gmail.
com of info@harttrimvereniging.nl

Meer informatie vindt u op   
www.haagseharttrimvereninging.nl   

Fitnessclub 40 jaar 

Jouw zeepkist
Om mee te kunnen doen aan de zeep-
kistenrace heb je een zeepkist nodig. Je 
kunt zelf iets ontwerpen of op internet 
een leuk ontwerp zoeken.

LET OP: je kar moet wel veilig en ste-
vig zijn voor je team én voor het 
publiek!

Houd je daarom aan de volgende 
regels:

- Maak geen scherpe of uitstekende 
delen aan je zeepkist
- Zorg dat je niet tussen draaiende on-

derdelen kunt komen
- De maximale afstand tussen de wie-
len bedraagt 50 cm
- Maak je zeepkist niet te zwaar (bij 

omdat je anders   eventueel niet snel 
genoeg kunt remmen. 

Alle zeepkisten worden vóór aanvang 
van de race door een keurmeester ge-
controleerd op veiligheid alvorens je 
mee mag doen.

Informatie
Voor meer informatie: mail John Boss 
op zeepkist@johnboss.eu. 

Benoordenhoutse Zeepkistenrace 2016

foto Frank van der Leer
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Aan-/verkoop Rentals Taxaties BeleggingenConsultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs Herman Kastelein   Lars Olie

Cees Lieshout   Cindy Wisse
Frouke de Roo

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Ontwerp, inrichting en onderhoud
van tuinen en groenvoorzieningen.

Voor meer informatie:

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

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N
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Interview
Corinne Dettmeijer

Wol

getogen’ in het Benoordenhout. In het 
huis aan de Johannes Bildersstraat dat 
haar grootmoeder in 1929 kocht, 
groeide zij op. Haar grootmoeder bezat 
een wolwinkeltje aan het Van 
Hoytemaplein, in het pand waar nu Van 
Nierop is gevestigd. Als lagere school-
meisje bracht Dettmeijer haar vrije 
woensdagmiddagen het liefst in de 
winkel door. Het breien van onder 
meer jurkjes liet zij aan haar groot-
moeder over, maar met knopen verko-
pen, hielp zij maar al te graag. Dat zij 
ooit Nationaal Rapporteur zou worden, 
had zij toen allerminst vermoed.

Oude talen
Dat vermoeden kreeg zij ook niet toen 
ze voor haar studiekeuze stond na het 
doorlopen van het Wolters en het 
Haganum. Oude talen wilde Dettmeijer 
studeren, of anders geschiedenis. Haar 
vader adviseerde haar om rechten te 

studies geen droog brood te verdienen 
viel. In die tijd was het gebruikelijker om 
de raadgevingen van je ouders ter harte 
te nemen. Ik volgde dan ook zijn advies 
op om rechten te gaan studeren en heb 
daar geen moment spijt van gehad’

Rechter
Zo gezegd, zo gedaan. Na de studie in 
Leiden volgde de RAIO-opleiding en 
vervolgens behandelde zij jarenlang 
jeugd-, straf-, familie- en vreemdelin-
genzaken als rechter. Dettmeijer en 

uit het Benoordenhout – streken weer 
neer in de Haagse regio. Eerst woon-
den zij tien jaar in Voorburg en daarna, 
samen met hun drie kinderen, in de 

Mesdagstraat. Tot op de dag van van-
daag voelt zij zich daar thuis.

Werkzaamheden
Dat een veilig thuis niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is, ziet Dettmeijer da-
gelijks in haar werk. Als Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen brengt zij, met 
behulp van haar onderzoeksteam, de 
aard en omvang van dergelijke misdrij-

art’ in andere landen en doet zij aanbe-
velingen aan diverse adressanten 
waaronder de rijksoverheid, het open-
baar ministerie en de politie. Maar 
liefst 80% van deze aanbevelingen 
wordt overgenomen; een aandeel waar 
Dettmeijer terecht trots op is.

Missie
De missie van de Nationaal Rapporteur 
is het gefundeerd aanpakken van men-
senhandel en seksueel geweld tegen 
kinderen, omdat ieder mens recht 
heeft op bescherming tegen uitbuiting 
en ieder kind op bescherming van zijn 
of haar seksuele integriteit. Om deze 
missie te volbrengen, leest Dettmeijer 

zij aanwijzingen aan de tien onderzoe-

kers en is zij het gezicht naar buiten. 
Wekelijks spreekt zij op vier à vijf con-

problemen waar wij ons mee bezig 
houden, kennen geen grenzen.’

Betrokkenheid
Het grensoverschrijdende karakter en 
de onzichtbaarheid van een onbekend 
aantal misdrijven maken het werk niet 
alleen complex, maar ook enorm uitda-
gend. Dettmeijer lijkt er niet onder te 
lijden. Sterker nog, zij straalt rust, ener-
gie en gedrevenheid uit. Haar geheim? 

nog dagelijks toepas: doe alles wat je 
doet met een zodanige aandacht dat dat 
het enige lijkt wat belangrijk is. Of het 
nu in de tuin werken is of als rechter 
een zitting leiden. Laat je niet opjutten.’

Ambitie
Het is een wijze les van een vrouw die 
zich binnen haar vakgebied al enorm 
heeft ingezet en bewezen. Toch blijft ze 

is dat de samenleving onderkent dat 
misdrijven een ondermijnend en ont-
wrichtend karakter hebben; niet alleen 
voor de slachtoffers en hun naasten, 
maar ook voor de samenleving als ge-
heel. Mijn termijn loopt in november 
2017 af, dus voor die tijd wil ik die am-
bitie waarmaken.’

Met haar betrokkenheid valt niet uit te 
sluiten dat zij hierin zal slagen. Zeker is 
dan in elk geval dat Dettmeijer haar 

-
del en seksueel geweld tegen kinderen 

Emilie Maclaine Pont

Corinne Dettmeijer, foto Ivar Theunissen

Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen – zware thema’s die 
voor Corinne Dettmeijer dagelijkse kost zijn. Als Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen staat zij al bijna tien 
jaar aan de leiding van het gelijknamige bureau dat onderzoek verricht 
en aanbevelingen doet op deze gebieden aan de overheid. ‘Voorkomen 
dat er slachtoffers komen en slachtoffers die onrecht aangedaan wordt 
bescherming en hulpverlening bieden; dat is wat mij drijft.’
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Misworp,  het bombardement Stalpertstraat van 6 juli 1941

Tijdens de bezetting had Den Haag veel 
te lijden onder de oorlog in het lucht-
ruim boven de stad. Het bombarde-
ment op het Bezuidenhout en het Korte 
Voorhout en omgeving van 3 maart 
1945 is daarvan het meest bekende en 
dramatische voorbeeld. Ook de onge-
lukken met de V-wapens brachten 
dood en verderf. Naast deze grote inci-
denten vielen er tijdens de gehele be-
zettingsperiode regelmatig bommen 
op de stad. Bij deze tientallen kleinere 
rampen kwamen enkele honderden 
burgers om het leven, vielen veel ge-
wonden en werden verwoestingen 
aangericht. Tot die, veelal onbekende, 
beperkte bombardementen behoort – 
zoals het in de administratie van de 
Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst 

-
ment Stalpertstraat’ van 6 juli 1941. 
Een reconstructie.

Het was tijdens de bezetting druk in 
het luchtruim boven Den Haag. De 
mannen van de GLBD hielden dat dan 
ook constant vanaf zeven hoge posten 
in kerktorens verspreid over de stad in 
de gaten. Volgens het rapport van de 
nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juli 
1941 meldde een uitkijkpost om 23.24 
uur onbekende vliegtuigen die van 
west naar oost overkwamen. Een mi-
nuut later gaf de Duitse Luftschutz-

voor Den Haag, weer een minuut later 

de diverse meldingen daarna blijkt dat 
de vliegtuigen bleven overkomen. Om 
0.25 uur meldde de Warnzentrale nog-

van de uitkijkposten zag om 0.53 uur 
in de richting van Katwijk luchtafweer-
geschut in actie. Drie minuten later 
maakte de Warnzentrale nogmaals 

gebeurde het: diverse medewerkers 
van de GLBD lieten weten, vanaf hun 
hoge uitkijkposten, dat om 0.56 uur 
een bominslag in de richting van 
Waalsdorp-Van Alkemadelaan plaatsvond. 

Na deze melding kwamen ook andere 
medewerkers van de GLBD onmiddel-
lijk in actie. De centrale post van het 
hoofd van de GLBD in het hoofdbureau 
van politie sloeg alarm, waarna diverse 
hulpdiensten uitrukten. Zij hadden hun 
materieel verspreid over de stad, opge-
steld in drie uitrukposten. De post in 
het deel van de stad waar de bommen 
waren gevallen – het depot Oost van de 
Gemeentereiniging aan de Joan 
Maetsuyckerstraat – stuurde twee 
EHBO-wagens, twee opruimings- en 
herstellingswagens en een hulpmotor-
spuit. Motorspuiten rukten ook uit 
vanaf de brandweerkazernes aan de 
Laan Copes van Cattenburch en de 
Louise Henriëttestraat. De 
Duinzichtkerk werd in gereedheid ge-
bracht voor de opvang van evacués. De 
hulpdiensten ontdekten op de plaats 
van de bominslagen dat op negen plek-
ken brisantbommen waren neergeko-
men en gedetoneerd. Er was geen 
brand uitgebroken.

De bommen waren in een min of meer 
rechte lijn tussen het toenmalige einde 
van de Waalsdorperweg en de tuin van 
ziekenhuis Bronovo gevallen. De eerste 
was gedetoneerd op de Waalsdorperweg 
voor de huisnummers 313-319, de 
tweede was een voltreffer op 
Waalsdorperweg 299, daarna viel er een 
op de binnenplaats van het R.K. 
Verenigingsgebouw aan de Van 
Akenstraat 19 (tegenwoordig de 
Koptische Orthodoxe Kerk van St. 

-
gende bom in de achtertuin van 
Stalpertstraat 100. De vijfde bom kwam 
in de voortuin van Stalpertstraat 31 te-

recht, de zesde was een voltreffer op 
Stalpertstraat 33-35. Een volgende bom 
viel in de voortuin van de Van der 
Aastraat 31-35. De achtste detoneerde 
op de Van Alkemadelaan voor de hoofd-
ingang van de Flat Groenendaal 2 (huis-

-
ste viel op het terrein van Bronovo. De 
voltreffers op de Waalsdorperweg 299 
en Stalpertstraat 33-35 veroorzaakten 
zeer grote schade aan de panden. De 
overige bommen brachten veel glas-
schade en schade aan ramen, deuren en 
gevels met zich. De twee voltreffers 
maakten bovendien zestien slachtoffers: 
twee lichtgewonden, negen zwaarge-
wonden en vijf doden. Aan de 
Waalsdorperweg 299, waar Duitse mili-
tairen ingekwartierd waren, vielen de 
negen zwaargewonden en drie van de 
doden. De voltreffer op de Stalpertstraat 
33-35 maakte in nr. 33 twee dodelijke 
burgerslachtoffers. Onder het puin vond 
de brandweer de stoffelijke resten van 
Johannes Cornelis van den Berg (64 jaar 

Waarom vielen er bommen op 
Duinzigt? Bij veel geallieerde bombar-
dementen op ons land was sprake van 

Vijfenzeventig jaar geleden vielen negen brisantbommen op Duinzigt

Achterzijde Stalpertstraat 33-35 
(Gemeentearchief Den Haag)

De ravage op de eerste verdieping van de Stal-
pertstraat 33. De brisantbom sloeg er om onge-

veer  0.56 uur in. (Gemeentearchief Den Haag)
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een zogenaamde misworp, een vergis-
sing dus. De beste verklaring voor het 
bombardement Stalpertstraat is zo’n 
misworp. Van een tactisch doel in deze 
woonwijk was geen sprake. De door de 
bezetter gebruikte Alexander- en 

Frederikskazernes vormden hoogst-
waarschijnlijk het werkelijke doel. Ze 
waren namelijk vaker doelwit. Zo vie-
len er drie dagen eerder drie brisant-
bommen op de Frederikskazerne. 
Wellicht zag de piloot op 6 juli 1941 in 

het nachtelijke donker de bebouwing 
aan de Waalsdorperweg, die van kap-
pen is voorzien, aan voor de bebou-
wing op de kazerneterreinen. Die had 
ook kappen. Vermoedelijk was de pi-
loot vanuit het noorden afgeweken van 
zijn koers. Een ongeveer dertig graden 
meer westelijke koers had de bommen 
op de kazernes doen vallen. Hoe het 
ook zij, wie anno 2016 de negen bom-
locaties bekijkt, zal vaststellen dat vol-
strekt niets meer aan het bombarde-
ment Stalpertstraat herinnert. De 
materiële schade is hersteld zonder 
enig spoor achter te laten. Van het 
overlijden van de twee burgerslachtof-
fers werd louter een melding gemaakt 

Vaderland van 8 juli 1941.

Er is echter een plaats in Nederland 
waar slachtoffer J.C. van den Berg niet 
is vergeten. In het Overijsselse 
Wierden was hij 38 jaar burgemeester. 

bezetter’ hem vanwege zijn houding. 
De burgemeesterswoning die hij in 
1916 liet bouwen staat nog immer aan 
het, na de oorlog naar hem vernoemde, 
Burgemeester J.C. van den Bergplein. 
Waarom het echtpaar, dat volgens de 
burgerlijke stand in Wierden woonde, 
op die fatale zesde juli 1941 in de 
Stalpertstraat 33 verbleef, was en blijft 
een raadsel... 

Henk Ambachtsheer

J.C. van den Berg in 1928 
(seniorennet.be/fotosuitwierden)

Achterzijde Waalsdorperweg 299 (Gemeentearchief Den Haag)

Voorzijde Van der Aastraat 31-35 (Gemeentearchief Den Haag)
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

SUPER AANBIEDING

20% KORTING
OP PROFESSIONELE LAKVERF 
VAN SIGMA EN BOONSTOPPEL

Actie geldig van 15 juni t/m 31 juli 2016.
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Van 1960 tot 1971 was aan de 

Orez’ gevestigd. Orez is het omgekeerde 
van ZERO. ZERO was een Duitse avant-
gardestroming die nu pas internatio-
naal naar volle waarde wordt geschat. 
Orez kreeg de alleen vertegenwoordi-
ging van de Nederlandse variant van 
die stroming, de zogenaamde Nul-
groep. Deze Nul-groep bestond uit 
Armando, Henk Peeters, Jan Henderikse 
en Jan Schoonhoven. Ook de nu wereld-
beroemde Japanse Yayoi Kusuma be-
hoorde bij de Nul-groep. Zij baarde in 

Orez te exposeren. De galerij werd ge-
leid door Albert Vogel en Leo Verboon. 

Haagse voordrachtskunstenaar. Vanaf 
de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn 
dood streed Vogel onvermoeibaar voor 
grotere erkenning van het werk van de 
schrijver Louis Couperus. Hij deed dit 
door het houden van voordrachten en 
het schrijven van publicaties. 

De schrijver Louis Couperus (1863-

noemen. Hij schreef over vrije liefde, 
echtscheiding en seksuele revolutie. In 

Van oude menschen, de dingen die 

onderwerpen voor.

Op 10 juni 1996 opende Caroline de 
Westenholz (stiefdochter van Albert 

Doelstelling van het museum is een 
grotere verspreiding van kennis van 
en inzicht in het werk en leven van 

Louis Couperus te geven.  

Louis Couperus Museum, Javastraat 
17, Den Haag, open: woensdag tot en 
met zondag 12.00 – 17.00 uur. 

Driemaal Oost, 
François van 
Aerssen Beijeren 
van Voshol 
(1883-1968)

koopman en 
diplomaat

In Driemaal Oost vertelt Marnix van 
Aerssen het levensverhaal van zijn 
vader, de prominente Nederlandse di-
plomaat Francois baron van Aerssen 

Beijeren van Voshol. In de roerige tijd 
vóór, gedurende en kort na de Tweede 
Wereldoorlog was hij getuige en soms 
betrokken bij diverse gebeurtenissen 
van historische betekenis. Als marine-

hij op Celebes betrokken bij de inname 
van onneembaar geachte rots vestin-
gen. Hiervoor werd hem de Militaire 
Willemsorde toegekend. In 1912 kwam 
Van Aerssen in dienst bij de NV 
Zeehaven en Kolenstation Sabang en in 
1928 werd Van Aerssen consul-gene-

raal in Hamburg. Vervolgens was hij 
gezant in Iran en Australië. 

Het boek is vlot geschreven. Het ver-
haalt over de morele dilemma’s van de 
gezant, bijzondere ontmoetingen met 
staatslieden en geeft hierdoor een mooi 
inkijkje in het diplomatenbestaan.

Uitgeverij Karwansaray publishers, Zutphen, 2016, 

Marnix van Aerssen, € 29,95 

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst & Boeken
Het Louis Couperus Museum viert haar twintigjarig bestaan met een 
jubileumtentoonstelling: ‘Van ZERO tot Kleine Zielen’.
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Maandag Gesloten
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

MARTINHAIR
DAMES & HEREN KAPPERS

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

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

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

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

FEEL FIT FEEL FINE

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

formule voor u op maat gemaakt!

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

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

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

Lekker in je vel!

Ook voor advies bij 

ondervoeding, allergie 

en darmklachten.

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

          

AKER UITVAARTEN
onderscheidend, persoonlijk, stijlvol

Ilona Molhuysen
06 24 61 12 00

Simone Remmen
06 55 70 66 15

www.akeruitvaarten.nl
Plein 2, 2242 KB Wassenaar

Overlijden melden? 
Bel 24 uur per dag 

088-788 0 788
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Onze wijk
Symphonic Seniors Residentie Orkest

Symposium in de Nieuwe Badkapel: 
‘Hoe ziet de kerk er over 100 jaar uit?’

Voor enthousiaste mensen van boven 
de vijfenzestig jaar die in orkestver-
band willen musiceren.
Het Symphonic Seniors Residentie 
Orkest is een succesvol project dat ont-
stond in januari 2015. In samenwer-
king met de gemeente Den Haag en het 
Residentie  Orkest worden 65- plus-
sers, gezond van lijf en leden, uitgeno-
digd om te musiceren.  Zowel deelne-
mers met een muzikale ervaring als 
nieuwkomers in de muziek zijn wel-

kom. Het uitgangspunt is om senioren 
actief te houden, in sociaal verband te 
laten op trekken en daarmee isolement 
te vermijden. Hierbij staat het samen 
musiceren centraal.

Behalve het wekelijkse les uur is er één 
keer per maand een orkestrepetitie. 
Voor bewoners van het Benoordenhout 
vinden de lessen plaats op maandag 
van 14.30 uur tot 15.30 uur in de 
Amerikaanse kerk aan de Esther de 

Boer-van Rijklaan 20, 2597 TJ te Den 
Haag en voor bewoners van het 
Bezuidenhout in het Diamanttheater 
gelegen aan Diamanthorst 183, 2592 
GD te Den Haag van 14.15 tot 15.15 
uur. Regelmatig vinden er stimule-
rende uitvoeringen plaats.

Als u nog geen instrument hebt, krijgt 
u dat in bruikleen. 
Aanmelden kan via: www.residentieor-
kest.nl/symphonicseniors.

Dit jaar bestaat de Nieuwe Badkapel 
100 jaar. Maar hoe zal onze kerk er 
over nog eens 100 jaar uitzien? Een 

aantal prominente wetenschappers zal 
met ons nadenken over het kerkge-
bouw, de kerkelijke gemeente en kerk-
dienst van de toekomst. Zaterdag 25 
juni 2016, 14:30-17:15 uur.

Sprekers zijn: 
- prof. dr. James Kennedy - 
Protestantisme van de toekomst
- dr. Arjan Plaisier - Geloven in de 
toekomst
- Christiaan Winter MM - Vieren in de 

toekomst 
- Narda Beunders MA - Gebouw van de 
toekomst

tussen de sprekers en bezoekers onder 
leiding van Jan Schinkelshoek. 
Dagvoorzitter van dit symposium is 
wijkpredikante dominee Charlotte van 
der Leest. Voor meer informatie en 
aanmelding, zie www.nieuwebadkapel.
nl/symposium.

Privacy of inbraakbeveiliging, that’s the question….

Reparatieservice en DHL-servicepunt

Steeds meer voor tuinen in ons mooie 
Benoordenhout worden voorzien van 
hoge heggen. Dat is begrijpelijk want 
ze zijn privacy verhogend. Sinds een 
bijeenkomst bij de politie met alle co-
ordinatoren van de Benoordenhout 
buurtpreventie apps, vraag ik mij wel 
af of al die voortuin eigenaren zich be-

wust zijn van het feit dat zij het inbre-
kers met die hoge heggen wel heel 
makkelijk maken. Niemand kan im-
mers meer vanaf de straat zien dat er 
een inbreker bezig is noch de politie, 
noch de buren…

Daniëlla Gidaly

PS. Mocht je je nog niet hebben aange-
meld voor een buurtpreventie 
whatsapp, dan is een mailtje met je 
adres voldoende aan: benoordenhout-
buurtpreventie@gmail.com. 

De Daily Shop Van Hoytemastraat te-

een reparatieservice. U kunt hier uw 

mobiele telefoons, tablets en compu-
ters ter reparatie aanbieden. Het appa-
raat wordt meteen in het volgende dag 
deel, na aanbieding, opgehaald. De 
monteur zal zelf contact met u opne-
men. Het streven is het gerepareerde 
apparaat binnen 24 uur terug te krij-
gen in de kiosk. Indien u besluit dat de 

reparatiekosten te hoog zijn dan komt 
alles meteen terug.

Vanaf half juli gaat DHL over op een nieuw 
systeem. Dit houdt in dat vanaf die datum 
de kiosk een zogeheten DHL partialshop 
zal zijn. Dit betekent dat men pakketjes 
met DHL kan verzenden en ophalen. 
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Van het Benoordenhout naar het Binnenhof

GKSV helpt klanten bij het oplossen van strategische en vaak complexe 
vraagstukken op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs. 
Onze heldere adviezen dragen direct bij aan het realiseren van organisatie- 
of projectdoelen. Wij helpen onze klanten bij het vinden van de weg in de 
politieke arena. Uw politieke adviseurs uit het Benoordenhout.

Wat we doen:
++ Advies: onze adviezen zijn to the point en direct toepasbaar. Bij alles 

wat we doen is dat ons uitgangspunt.
++ Interim en regie: GKSV kan hoogwaardige professionals leveren 

voor tijdelijke versterking in communicatie, reputatie en public affairs.
++ Stakeholder Intelligence: wij houden middels een innovatieve 

tool onze klanten actueel op de hoogte van ontwikkelingen rondom 
relevante (politieke) issues en stakeholders.

GKSV | Reputatie, Communicatie en Public Affairs
MediArena 9 + 1114 BC Amsterdam + gksv.nl + info@gksv.nl + 020 2405530

Maaike Hellingman - van Hooidonk
Senior adviseur en partner
06 48 78 66 30
vanhooidonk@gksv.nl

Mark van den Anker
Senior adviseur en partner

06 15 05 70 11
vandenanker@gksv.nl

Foto: Phil Nijhuis

adv_benoordenhout.indd   1 09-05-16   16:04
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Bericht uit Nederlands-Indië

Restaurant Runners

Beweegtuin Bronovo

Onthulling portret mr. L.E. Visserhuis

Op zondag 21 augustus a.s. organiseert 
de Haagse Gemeenschap van Kerken in 
samenwerking met de Duinzichtkerk-
gemeente voor de zestiende keer een 
herdenking van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in het voormalig 
Nederlands-Indië. Zoals altijd worden 
er vergeten verhalen verteld. Dit jaar 
staat dwangarbeid door krijgsgevan-
gen centraal. Mannen uit Indië werden 
gedwongen te werk gesteld. De Birma 
spoorweg is bij iedereen bekend. Maar 
wie weet van de werkkampen in Japan 
zelf? En van de Pakan Baroe Spoorweg 
op Sumatra?

Op deze dag wordt bovendien een boek 
aangeboden waarin een overzicht ge-
geven wordt van de herdenkingen van 
de afgelopen jaren in de Duinzicht-
kerkgemeente. Dit betreft de herden-
kingen die plaatsvonden tijdens kerk-
diensten kort na de oorlog tot en met 
de herdenking over de slachtoffers tij-
dens de repatriëring die het nationale 
nieuws heeft gehaald. 

Muziek en zang omlijsten de verhalen 
en er is ruimte voor ontmoeting na af-
loop met een hapje en een drankje. Ook 
wordt nagedacht over het nut van her-

denken en de mogelijkheden van 
verzoening.

De samenkomst begint om 16.30 uur in 
Den Haag in de Duinzichtkerk, Van 
Hogenhoucklaan 89. 

Informatie
Ad van der Helm, voorzitter HGK voor-
zitter@oecumenedenhaag.nl of A.van-
derhelm@rkdenhaag.nl 

Henriette van Raalte: hvraalte47@
ziggo.nl 

Restaurant Runners bestaat dertig 
-

proeverij, de oesterman en een dj 
werd dit heugelijke feit gevierd. Het 

lange bank tegen de muur en een 
nieuwe vloer maken het geheel nog 
mooier. 

Restaurant Runners, Van 
Hogenhoucklaan 168, telefoon: 070-
3281010. Openingstijden: dinsdag en 
woensdag vanaf 16.00 uur, donderdag 
en vrijdag vanaf 11.00 uur en zaterdag 
en zondag vanaf 17.00 uur. 

www.restaurantrunners.nl

Zoals bekend is de Beweegtuin bij 
MCH- Bronovo geopend. Op vijftien 
toestellen kan iedereen de balans ver-
beteren of de enkelgewrichten versoe-
pelen. Door dit soort oefeningen kan 
het valrisico in het dagelijks leven wor-
den tegengegaan. De Beweegtuin is vrij 

toegankelijk vanaf het ziekenhuis en de 
Van Hogenhoucklaan. Iedere dinsdag 
en donderdag, tussen 14.00 en 15.00 
uur, kan er geoefend worden onder 
deskundige leiding. 

Op donderdag 12 mei jl. vierde het mr. 
L.E. Visserhuis zijn eerste lustrum op 
de nieuwe locatie in het 
Benoordenhout. Ter ere van dit heug-
lijke feit onthulde niemand minder 
dan de president van de Hoge Raad, de 
heer mr. Maarten Feteris, een schilde-
rij van mr. L.E. Visser. 

Lodewijk Visser was president van de 
Hoge Raad bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, maar werd in 
1941 door de Duitse bezetter uit zijn 
ambt gezet, omdat hij een Jood was. 

Het schilderij is geschilderd door 
Patty Nolet. 

Noor van den Bergh, 
directeur mr. L.E. Visserhuis

Pieter de Savornin Lohman opent de Beweegtuin

Portret Mr. Visser, Maarten Feteris en 
Noor van den Bergh
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen 
om u  uit te nodigen op de volgende open dagen:

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop Huur en Verhuur Taxaties

Consultancy Sales Rentals Valuations Consultancy

Koninginnegracht 34 
2514 AC Oen Haag
070-302.25.25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!

KEUKENKENNERS

Westvlietweg 95 - Leidschendam (gem. Den Haag)

www.vanvlietkeukens.nl
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14e ZEEPKISTENRACE
2016

bENOORDENHOUT

zondag 26 juni 2016 vanaf 14:00 uur

kinderen 7 t/m 13 jaar

Arendsdorp-Oostduin (bij Florence)

Aanmelden via: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond

tot 20.00 uur
belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257 

2596 GZ  Den Haag 

Tel. 070 - 324 32 46

info@pentille.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten

di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur

zaterdag: 8.30 - 13.00 uur

do. avond: 17.00 - 20.00 uur
3587969

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

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

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

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Eisenhowerlaan 114

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

Telefoon 070 338.29.50 Telefax 070 338.29.59

Email: info@rosenbergpolak.nl

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nleversdijk

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

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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Bijna museaal de ruimte binnen, sfeer 
gevormd door prachtige verhoudingen, 
schaal tot de mens, van eenling tot 
gezin grote groepen. Nee, niet in 
Nirwana staan we nu, maar op de ex-
positie van de leden van de Haagse 
Kunstkring, in het Haags 
Gemeentemuseum, 1941.  Deze is ter 
ere van het vijftigjarig bestaan van de 
kunstkring. 

Een prachtexpositie en wel om twee 
redenen, de lichtval op de werken van 
kunstenaars, zoals Theo van Doesburg, 
Vincent van Gogh, Isaac Israels en Han 
van Meegeren, is werkelijk sensatio-
neel. Het brengt de werken tot leven, 
maar ook door het opstellen van meu-
bilair in de zalen, waardoor de werken 
als thuis lijken te hangen, net iets lager 
dan normaal. Er kan met meer rust ge-
observeerd worden.

Terug naar de ontmoeting van 
Johannes Duiker en Bas van Pelt en 
hun afspraak om samen een apparte-
ment te bezoeken.

u nu hier tref, tussen de werken van 
uw clubgenoten aan de wand en het 

van u zelf in het midden, centraal of er-
onder opgesteld. Het modernistische is 
er wel een beetje vanaf als ik het zo be-
kijk, het is meer vertrouwd. Bij ons in 
de Kunstkring is dat inderdaad dage-
lijks onderwerp van gesprek; houden 
we ons vizier op verandering van het 
vertrouwde of combineren we het met 
het constructivisme. Maken we het op 
wens of produceren we het in alle een-
voud in massa. Van dat laatste ben ik 
geen voorstander. Met de hand ge-
maakt moet in opdracht gebonden 
worden vervaardigd, het houdt alle 
ambachten en de echte kunstnijver-
heid in stand. Persoonlijk heb ik ge-
zocht naar een goed toepasbare combi-
natie tussen de wens van de 
opdrachtgever en het eigentijdse. De 
lijn in het vloerkleed, de hoge rug van 
de eetkamerfauteuils; ze  vormen zo 
een open kamer in de ruimte. Feitelijk 

verklaart het voor mij ook de grote di-
versiteit in lijsten om de werken, er is 
discussie, dat begrijp ik. Maar laten we 
eerlijk zijn, de economie zit vast, we 
moeten wel vindingrijk te werk gaan’.

-
stellen dat u met mij meerijdt om u te 
laten zien waar ik aan denk bij de in-

richting van appartementen in 
Nirwana’.Aangekomen in de modelstu-
dio op de eerste verdieping van het 
pand in de Lange Houtstraat, laat Bas 
van Pelt een theemeubel zien: licht 
luchtig elegant, mooi gekaderd in ver-
chroomd stalen hoeklijn, zowel de kast 
romp als het bovenblad.

tijd is beperkt. Ik heb wel een vraag: 

compliment voor deze stralende een-
voud. Dan denk ik meteen aan het 
mooie van horizontaal: één werk aan 
de wand, twee op de ombouw; een 
mooie drie-eenheid. Met uw welnemen 
en dat van mijn vrouw, wil ik u ons 
slaapvertrek wel tonen’. 

goede handen, het was mij een waar 
genoegen. We bellen voor een afspraak 
in het Nirwana restaurant. Goede reis 
naar Amsterdam, heer Duiker’.

Karel Bodegom
www.karelbodegom.nl 

Literatuur: Binnenhuis, karakter en 
sfeer, het werk van Bas van Pelt, 
Uitgave A.A.M. Stols, Den Haag

Nirwana, stralende eenvoud

Den Haag, Gemeente Museum, tentoonstelling Haagsche Kunstkring, 1941.
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

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

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

www.oldael.nl

I N D I S C H  S M U L L E N  Z O N D E R  S O E S A

C A T E R I N G

Vanaf 10 personen in warmhoudschalen bij u thuisbezorgd 
inclusief uitleg en het uitserveren aan uw gasten

071-572 14 16

AUTHENTIEKE 
GERECHTEN 

EN RIJSTTAFELS 

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

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

A Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar
T +31 (0)6 34 39 32 88

E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl
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De Open Atelier Route 2016 in het 
Benoordenhout op 21 en 22 mei was  
een geweldig succes.

Een zeer  groot aantal bezoekers kon 
genieten van de gevarieerde kunst van 
bijna 50 kunstenaars verspreid over 25 
expositielocaties.

Heel veel dank aan alle kunstenaars en 
in het bijzonder aan Marthe Fuld, 
Helene Hammerstein, Ninky Oijevaar, 
Maartje de Sonnaville en Frank van der 
Leer die zich enorm hebben ingezet 
om dit evenement zo goed te doen 
slagen.

Jeannine de  Hoop Scheffer

De Open Atelier Route 2016
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

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

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

Hodie Mihi Cras Tibi
Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

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

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

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
Dit pakket kunnen we sinds kort ook aanbieden aan ouderen die dichtbij 
ons woonzorgcentrum wonen. 
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn 
er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zes kleinschalige 
woongroepen. U kunt gebruik maken van een gezellig restaurant en een 
zonnige tuin. Er zijn winkels en terrasjes op loopafstand. 

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Podiumkunst
Eindvoorstelling talentenjacht Haagse scholieren 
in Koninklijke Schouwburg 

Groen
Operatie Steenbreek

Vijftig middelbare scholieren presente-
ren op maandag 27 juni hun eindvoor-
stelling van de talentenjacht Get on 

de Koninklijke Schouwburg. In het jon-
geren project doen talenten mee van 
scholen uit heel Den Haag; van de 
Schilderswijk tot aan het 
Benoordenhout. Kaarten à € 7,50 zijn 
te koop via www.ks.nl/getonstage. 

Operatie Steenbreek is een landelijke 
campagne om bewoners te stimuleren 
hun tuin groen te houden of te vergroe-
nen. Wij brengen de gevolgen van ver-
stening onder de aandacht. In een be-
tegelde tuin kan schoon regenwater 

niet door de grond worden opgenomen 
worden. De stad wordt met al die ste-
nen veel warmer en dat veroorzaakt 

neemt af: minder groen betekent min-
der vlinders, bijen en vogels. 

Op 15 juni a.s. vraagt Operatie 
Steenbreek hiervoor aandacht. In onze 
wijk richten wij ons in het bijzonder op  
de Van Zaeckstraat, de Van 
Hogenhoucklaan, de Wassenaarseweg 
en de Van Alkemadelaan. Tussen 15.00 
en 17.00 uur staat Operatie Steenbreek 

met een wagen vol planten op het plein 
van de Van Hoytemastraat. U kunt te-
gels inleveren en er een plant hiervoor 
terugkrijgen. De desbetreffende bewo-
ners krijgen van tevoren een brief over 
deze actie. 

De Operatie Steenbreek wordt in onze 
wijk ondersteund door DuurSaam 
Benoordenhout en de werkgroep Groen. 

Meer informatie op: operatiesteen-
breek.nl en duurzaamdenhaag.nl/pro-
jecten/operatie-steenbreek. 

De Règâhs - Spelûh!

Zaterdag 25 juni 2016 komen de De 
Règâhs weer spelûh in het 
DiamantTheater. Het belooft een mooie 

-

-
overden De Règâhs de harten van menig 
Hagenaar en Hagenees. In Den Haag is 
de groep inmiddels een begrip.

De leden van de groep zijn zeer erva-
-

ren op dit gebied ruimschoots ver-
diend hebben. Met typisch Haagse 

-
menco, het publiek en zichzelf. 

-
loos door elkaar en er valt voor de 
goede verstaander heel wat te lachen.

Voor dit concert is het reserveren van 
kaarten verplicht. Dit kan via www.dia-
manttheater.nl. Zaterdag 25 juni. 
Aanvang 20:15. Entree €15,- (50% kor-

Get On Stage in de KS, foto Giorgio Guldenaar

operatie steenbreek
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 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

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

Maison Gaspard de Coligny

Informatie bij de coördinator Welzijn

Informatie op www.saffi erderesidentie.nl

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

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

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

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

Peter BurgerTed Luijk
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Sport in de wijk
ATMA Challenge
Afgezien van het St. Hubertusduin valt 
er in het Benoordenhout weinig te 
klimmen. Het belemmert Doménique 
Voorhorst niet om komende oktober 
de ultieme uitdaging aan te gaan: de 
beklimming van de 6466 meter hoge 
Mera Peak in Nepal. Het bereiken van 
deze top is niet het enige doel. Het 
werven van fondsen voor de Stichting 
ATMA Mumbai is eigenlijk waar de 

maakt de fysieke en mentaal zware ex-

Wassenaar. Na haar studie in 
Rotterdam streek zij neer in het 
Benoordenhout, waar zij nu al bijna 
zeven jaar woont. Naast haar werk als 

AkzoNobel is zij de afgelopen jaren al 
meerdere sportieve uitdagingen aan-
gegaan, zoals het schaatsen van 50 ki-

-
tocht naar Spanje. Tijdens een vakantie 
in de VS twee jaar geleden werd 

-
delvirus’. Toen zij via via hoorde over 
de ATMA Challenge ging haar hart dan 
ook sneller kloppen. Niet alleen be-
sloot zij deel te nemen, maar ook zorgt 
zij er als bestuurslid van de organisatie 
mede voor dat het evenement werke-
lijk plaats gaat vinden.

De voorbereiding is al een aantal 
maanden in gang gezet. Zowel op fy-
siek als mentaal vlak worden de elf 

klaargestoomd voor de drie weken du-
rende beproeving: teambuilding, oefe-
nen met stijgijzers, conditietraining in 
de Ardennen – niets wordt aan het toe-
val overgelaten om de Challenge tot 
een succes te brengen. Bepaalde om-
standigheden vallen dichtbij huis niet 
te trainen, zoals de enorme hoogte- en 
temperatuurverschillen. Waar de tocht 
op 2500 meter start en eindigt met een 
vochtige 25°C daalt de thermometer 
tot maar liefst –20°C op meer dan 6000 

-
guurlijk met ups en downs gepaard 

uitblijven van storm. In dat geval is het 
namelijk niet mogelijk om de pas over 
te steken.’

Links- of rechtsom: de tocht is als ge-
zegd allemaal te doen om het genere-
ren van inkomsten voor de Stichting 
ATMA Mumbai. Deze stichting helpt lo-
kale NGOs door kennis, bijvoorbeeld 
op het gebied van bedrijfsvoering, vrij-
willigers en soms geld te leveren. Alle 
lokale organisaties die ATMA onder-
steunt zijn gericht op het beschikbaar 
stellen van kwalitatief hoogstaand on-
derwijs voor kinderen in en rondom 
Mumbai. Het idee is om de lokale be-
volking te helpen door organisaties uit 
de regio te steunen gedurende drie 
jaar. Door de ondersteuning die ATMA 
in die periode biedt, worden deze or-
ganisaties klaargestoomd om in de toe-
komst op eigen kracht bijstand te kun-
nen verlenen. 

De ATMA Challenge vergt aldus de no-
dige investering in tijd en ook kosten – 

de tocht, kleding en dergelijke zijn im-
mers voor rekening van de deelnemers. 

elk weekend maak ik een lange wande-
ling. Aan de organisatie ben ik verder 
zo’n vijf uur per week bezig. Het is in-
tensief, maar ook ontzettend leuk om 

Hoe de tocht er in oktober precies uit 
zal zien, is uiteraard nog ongewis. 
Doménique is er zich in elk geval ter-
dege van bewust dat deze zwaar zal 

door moeten – we gaan niet dezelfde 
weg terug. Op sommige dagen zal de 
wekker om 3.00 uur gaan om vol-
doende tijd te hebben om een bepaalde 
afstand af te leggen. Het weer, de 
hoogte: het is extreem. Met half werk 
kom je er niet; je moet er echt voor 
gaan.’ Toch straalt Doménique bij het 

ogen is het fantastisch om naar de ex-

Emilie Maclaine Pont

Mera Peak, foto Charles Halberstadt
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International corner
Out and About in The Hague

Bezuidenhout World War II 
Historical Tour
As I am writing this, the nation has just 
observed Herdenkingsdag (Memorial 

were commemorations throughout the 
country, culminating in the evening 
with the national service on Dam 
Square in Amsterdam in the presence 
of the King and the Queen. The cere-
mony concluded with two minutes of 
silence and the laying of wreaths by 
the monument.  In the dunes nearby 
the Benoordenhout in Meijendel, there 
was the yearly ceremony on the 
Waalsdorpervlakte. Do take a walk or 
bike ride there to view this permanent 
spot in the dunes, remembering the 
250 plus resistance workers who were 
killed there during World War II.

The neighborhood of the Bezuidenhout 
to the south of the Haagse Bos held 
their own memorial commemoration 
in March. This was because on March 
3, 1945, just two months before the li-
beration on May 5, the Bezuidenhout 
was accidently bombed by the British 
Air Force.  The plan had been to inca-
pacitate the German installations loca-
ted in the Haagse Bos, but most unfor-
tunately the bombs were released just 
over one km away and the very center 
of Bezuidenhout was hit.  More than 
500 people lost their lives and 250 
were seriously injured.  3300 houses, 
290 shops and businesses, 10 public 
buildings, 9 schools and 5 churches 
were destroyed.  

The 3 Maart '45 Foundation has gone a 
step further in keeping this part of his-

tory alive by mapping out a walk 
through the Bezuidenhout, with many 
historical markers along the route sho-
wing the district before and after the 
bombing. Their website (www.bb45.

one can download maps (like the one 

through the Bezuidenhout and the 

Quiz' in either language, which makes 
the walk for your children like a trea-

The creators have also made this tour 
interactive and each of the thirteen lo-
cations have QR codes, where one can 
use a phone to scan the sign and re-
ceive additional information at each 
stop.

All this has led to the 3 March '45 
Foundation receiving recently the 
Gulden Klinker, a special prize from the 
city of The Hague for organizations 
which have enriched the city for resi-

dents and visitors by ensuring that the 
history of the city is visibly preserved. 
We congratulate our 'southern neigh-
bors' on this achievement and as the 

all to take one of these walks throug-
hout the Bezuidenhout and the Haagse 
Bos.

Tramwalk
Some years ago I was invited by the di-
rector of The Hague International 
Center to join in taking part in the 
Tramwalk, at that time a new 'event' 
for the city.  It turned out to be a won-
derful informative mixture of a self-
guided tour of the city by combining 
walking with touring the city by Tram 
1, showing at every point that The 
Hague is and always has been the city 
of Peace and Justice.

The Tramwalk starts at the Town Hall, 
continues throughout the downtown 
area, passing by statues and museums, 
palaces and government buildings.  

the sightseer is directed to take Tram 1 
-

but if desired with stops in between at 
Plein 1813 and the Peace Palace. 
Following a walk around the internati-
onal zone, one is instructed to get back 
on Tram 1 and continue to 
Scheveningen to visit the Soldier of 
Orange beach, located in front of the 
Kurhaus.

Even if you never take the walk itself, it 
is worthwhile to download the guide 
book of the Tramwalk (published in 
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Staatsbosbeheer
(National Forestry 
Authority)

is dedicated to giving the reader some sightseeing possibilities in The 
Hague which are a bit different than the usual ones. Ranging from the 
World War II historical tour in the Bezuidenhout to a Tramwalk high-
lighting the fact that The Hague is truly a city of peace and justice...
There is something for everyone. What is not mentioned are the various 

Wanderings in The Hague!
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about the international aspect of the 
city or to give to your visitors. You will 

www.denhaag.nl/en/residents/inter-
national-the-hague/to/Visit-The-
Hague-international-city.htm. Should 
that not work, just google 'Tramwalk 

The Hague Guild  (Gilde Den Haag)
To learn more about the development 
of The Hague as a city, I urge you to 

consider taking one of the city walks 
organized by The Hague Guild.  Two of 
the most popular ones are the so-called 
Residence Walk, which gives the visitor 
an insight into the old village of the 
Hague - Die Haghe - with its narrow 
streets and elegant area around the 
Knights' Hall - now the administrative 
center of the country - as it has been 
since the middle ages.

Another walk explores the locations 
that highlight the past, present and fu-
ture of The Hague as the International 
City of Peace and Justice. 

On their website, www.gildedenhaag.

walks/tours that can be made.  All the 
guides are volunteers, who are proud 

of The Hague's historic and cultural 
heritage. Some years ago I took an 
English-language tour with this group 
- the Oranje walk, showing the parts of 
the city that have to do with the House 
of Orange.  We were only with four 
people, but we felt quite quickly that 
our guide had become our friend with 
her many, many anecdotes about the 
royal family and the city. In that short 
1.5-2 hours I learned many new things 
about the city I have called home for 
over forty years.

Warmly recommended for locals and 
internationals - in Dutch or in English.  

Georgia Regnault
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The Hague

International Criminal Court
We have all witnessed the extensive com-
pound of the ICC being built (from 2012-

Willem Alexander and Queen Maxima on 
April 19 2016 in the presence of Ban-Ki 
Moon, Secretary General of the United 
Nations.  Now you will have a chance to 
see the inside for yourself.

Please save the date of Friday, October 
14, 2016 at 15:00 for a two-hour 
English language tour. More details 
will be published in the August issue of 
this neighborhood bi-monthly and pu-
blished on the website: www.wijkver-
enigingbenoordenhout.nl.
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Met onze jarenlange ervaring en expertise in onroerend goed, 
krijgt u van ons het beste advies bij de aan- en verkoop of 

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

Röttgering NVM Makelaars
Breitnerlaan 287
2596 HA Den Haag
telefoon (070) 324 55 66
info@rottgering.nl
www.rottgering.nl
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Het spande erom dit jaar. Zou het 
droog blijven tussen 9.00 en 18.00 uur. 
In  het Bezuidenhout waren de festivi-
teiten vanwege de weersvooruitzich-
ten afgeblazen. Maar de weergoden 
waren ons goed gezind. Al was het 

droog. Dus  kwamen de festiviteiten al 
gauw op gang en werd het een ouder-
wetse Koningsdag.

Tevreden verkopertjes op de vrijmarkt 
met aardige opbrengsten, ook  blije  ko-
pers met leuke aanwinsten voor nog 
leukere prijzen, enthousiaste voetbal-
lers en hockeyers, lekkere happen van 
oesters tot uiteraard oranje tompoezen, 
vrolijke muziek op de podia, de hakken-
race, later op de dag een steeds drukker 
bezochte bar enz. De foto’s van Frank 
van der Leer spreken voor zichzelf.

Dit alles was alleen mogelijk dank zij 
de als altijd gedegen voorbereiding  – 
denk alleen al aan het fraaie program-
maboekje huis aan huis bezorgd  - van 
het Oranjecomite bestaande uit verte-
genwoordigers van wijkvereniging en 
winkeliersvereniging alsmede jonge 
bewoners. Zonder hun enthousiaste 
inzet en die van vrijwilligers lukt een 
feest met zoveel activiteiten en meer 
dan 1.500 bezoekers niet. 

Heel veel dank dan ook aan hen allen 
en op naar het eerste lustrum van 
Koningsdag op het van Hoytemaplein 

Pieter de Savornin Lohman

Koningsdag 2016 
Koud maar droog en daardoor weer groot succes

foto’s Fiene en Frank van der Leer - 
www.070fotograaf.nl
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PARTICULIERE THUISZORG VAN U bent gewend om zelf uw keuzes te maken. Die behoefte wordt 

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

Allure staan uw wensen daarom centraal. U bepaalt zelf:

Welke zorgverlener bij u over de vloer komt

Op welk tijdstip de zorgverlening plaatsvindt

Wat u hiervoor betaalt

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

Florence Allure
T 070 - 41 31 009

Vragen? Wij helpen u graag!

De 4 zekerheden van Evita Zorg
altijd en direct inzetbaar

alle zorg en ondersteuning thuis

vaste zorgverlener die bij ú past

volgens afspraak op afgesproken tijd

Thuiszorg die bij u past

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

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

Voor vrijblijvend advies en informatie belt u 070 314 16 00
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De Oranje Golf en Tennis Club
Freule Daisy, u weet nog wel, 
Marguérite baronesse Van Brienen van 
de Groote Lindt met haar voorliefde 
voor Engeland en de Engelse sporten, 
was niet alleen actief op Clingendael. 
Met de leden van het Engelse gezant-
schap frequenteerde zij het chique 
Hotel d’Orange dat gelegen was aan de 
boulevard op de plek waar zich nu de 
Oranje Flats bevinden. Het vermoeden 
bestaat dat freule Daisy zich niet be-
perkte tot de high tea, maar ook wel 
eens een glas wijn nuttigde. Het Oranje 
Hotel was gebouwd door dezelfde eige-
naren als van het Amstel Hotel en met 
dezelfde doelstelling, namelijk het al-
lerbeste hotel van de regio te zijn. 
Vorsten, minister-presidenten en top-
diplomaten logeerden er als ze in Den 
Haag kwamen voor een vredesconfe-
rentie of een gelegenheid als de ope-
ning van het Vredespaleis. 

Tijdens de vele gezellige bijeenkom-
sten werd geregeld door de Engelse 

de duinen zouden zijn om er een links-
course aan te leggen. Onder aanvoering 
van freule Daisy werd druk gezet op de 
directie van het hotel om een baan aan 
te leggen. In 1899 was het dan zover. 
De negen holes baan kon geopend wor-
den en ook  een fraai clubhuis stond op 
het terrein. Deze baan begon op de 
plaats waar nu de tramlus bij het 
Zwarte Pad ligt. In 1906 werd freule 
Daisy zelfs Nederlands dameskampi-
oen op Scheveningen. De Oranje Golf 
Club, zoals de vereniging heette, was 
een succes.

Tennis
Bij het Oranje Hotel werd de tennis-
sport al vanaf het begin van de negenti-
ger jaren van de negentiende eeuw be-
oefend. Er bestaan twee ansichtkaarten 
uit 1899 van het Oranje Hotel waarop 
te zien is dat er wordt getennist. Op het 
grasveld aan de Zeekant werd een baan 
uitgezet waarvan de hotelgasten ge-
bruik mochten maken. Zo schilderde 
de beroemde Duitse impressionist Max 
Liebermann in 1902 zijn zestienjarige 

dochter Käthe terwijl ze op die baan 
aan het tennissen was. Liebermann be-
woonde tijdens de zomermaanden één 
van de huurvilla’s van het Hotel. Hij 
was innig bevriend met de schilder 
Jozef Israëls die hij zeer bewonderde.

Begin 1900 verzamelden steeds meer 
diplomaten zich rond de tennisbaan 
van het Oranje Hotel. Vooral bij de 
Russische diplomaten was het spel po-
pulair. Tenslotte had Tsaar Nicolaas als 
één van de eerste buitenlandse vorsten 

Tolstoy was ook een enthousiast beoe-
fenaar. Op instigatie van de hoteldirec-
tie werd er in 1906 een tennisafdeling 
gevormd, die samen gevoegd werd met 
de golfclub. Vanaf dat moment was de 
Oranje Golf en Tennis Club een feit. De 
Roemeense vorst Edgar Mavrocordato 
was de eerste president van deze ver-
eniging. De eerste clubkampioen werd 
Ivan de Peterson. Andere beroemde 
Russen die meespeelden waren bij-
voorbeeld Alexis de Seume, voormalig 
secretaris van de Tsaar en Paul 
Poustochkine, eerste secretaris van het 
gezantschap.

Enkele jaren later werd de spoorlijn 
naar Scheveningen aangelegd precies 

Scheveningen na tien jaar. Maar tennis 
bleef. De Oranje Tennis Club veran-

derde na de Eerste Wereldoorlog van 
sfeer. De club werd opener, de diploma-
ten verdwenen. Men ging competitie 
spelen. In 1939 verhuisde de club naar 
Park WW, waar speciaal voor de ver-
eniging vier extra banen worden aan-
gelegd. En zo kwam de Oranje Tennis 
Club alsnog terecht op het tennispark 
dat freule Daisy in 1908 op haar land-
goed had laten aanleggen.

Theo Bollerman 

onverslaanbaar’.

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (VI)
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 schoolwerk, goed geregeld !

huiswerk & bijles
 bij AFTER’S COOL

Voor leerlingen van o.a. Maerlant, HML, Zandvliet, 
Vrije School, VCL en Maris van maandag tot en 
met vrijdag van 13.30 - 18.30 uur aan de 
Weissenbruchstraat 3-5, tegenover Maison Kelder 
en in het Maerlant Lyceum.
Informatie: Stephanie Boot MSc, tel. 0620340451
benoordenhout@afterscool.nl - www.afterscool.nl

BENOORDENHOUT 2016-3_v3.indd   36 31-05-16   12:07



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 201637

Met deze fotopuzzel kunt u uw kennis 
van het Benoordenhout testen. 
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk de 
locatie van de foto en stuur uw oplos-
sing door. Uit de goede inzendingen 
worden drie winnaars gekozen die in 
het volgende nummer bekend worden 
gemaakt.

Stuur voor 15 juli a.s. uw oplossing met 
vermelding van uw naam, adres en te-
lefoonnummer naar:

wijkblad@wvbn.nl

1

2

3

4

5

11

7

14

8

10

6

1312

9Zomerfotozoeker

foto’s 070fotograaf.nl
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Expat Home Services
Organization, coordination & supervision 

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

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

Benoordenhout voor de verkoop van Griekse biologische 
olijfolie vanuit de eigen woning. Lees meer over dit unieke 

concept op http://geertjanmellink.nl/buurtwinkel/ 
Info: Geert-Jan Mellink 06 81553043 of g.mellink@casema.nl

Bridgeclub Redubeth
nodigt u uit om mee te doen met de Open Zomer Competitie 

op donderdagavonden 9 juni t/m 4 augustus 
van 19.30 tot 23 uur. Bisschopsstraat 5. 

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

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

Langzame Mac? MAC BUTLER!
Upgraden is veel voordeliger dan nieuw kopen.

06-15 96 54 77   info@macbutler.nl
www.macbutler.nl

Garageboxen
in Weissenbruchstraat te huur / 

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

Te huur ruime woonboot aan De Kaag
Grote tuin met terrassen aan haventje met eigen steiger.

Slaapplaats voor 6 pers. Open keuken en zitkamer met haard.
Nog plaats in zomermaanden. 

Huurprijs v.a. 875,- huur sloep mogelijk 
www.woonbootdeark.nl - Tel 06 50 68 68 51

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

Ook voor Trollbeads.
Alleen op afspraak.  info@VictoriaDenHaag.nl

Thérèse Jansen – 070 324 75 79

Huishoudelijke hulp
Ik  heet Desiree en ben een ervaren 

huishoudelijke hulp met goede referenties. 
U kunt mij bereiken op 06 45 23 60 03

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

Vmbo/Mavo & Havo/Vwo/Gymnasium

Tel: 06 - 49.33.81.41

Kinderopvang Thuis zoekt

een gezellig, dynamisch gezin in Den Haag dat op zoek 
is naar 3 hele dagen kinderopvang aan huis. 

Info: www.kinderopvang-thuis.nl

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar kroemer@kpnmail.nl

Catamaranzeilen
Zeilkampen en weekendcursussen voor jongeren. 

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

Locatie: strand Wassenaarseslag & strand Zwarte Pad
www.catamaranschool.nl

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

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

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

www.vakantiehuisindeDordogne.nl
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
De ContactClub 55+ beoogt de contac-
ten tussen ouderen in onze wijk door 
gezamenlijke activiteiten te intensive-
ren. In verschillende etablissementen 
in onze wijk houdt de CCB lunches en 
themadiners. In het Benoordenhuis 
aan de Bisschopstraat verzorgt de CCB 
lezingen over heel diverse onderwer-
pen. De CCB organiseert talrijke excur-

-
toonstellingen in diverse musea in 
Nederland. Enkele hoogtepunten in de 
afgelopen maanden waren excursies 
naar de Jheronimus 
Boschtentoonstelling in Den Bosch en 
de overzichtstentoonstelling van de 
beeldhouwster Barbara Hepworth in 
het Kröller-Müller Museum (zie bij-
gaande foto van een van haar prach-

zullen na het verschijnen van dit blad 
nog de volgende activiteiten plaatsvin-
den: op 23 juni 14.30 uur zal de be-
kende hoedenontwerpster en wijkge-
note Henriëtte Dijkinga ons aan de 
hand van een diapresentatie en 
spraakmakende hoeden inwijden in 

18.00 uur houdt de CCB een Italiaans 
diner in Chateau Bleu aan de 
Leidsestraatweg.

Actuele informatie over alle CCB activi-
teiten kunt u steeds vinden in de pa-
pieren Nieuwsbrief voor de leden en 
donateurs van de CCB. Deze verschijnt 
in het midden van elke even maand en 

bevat alle informatie over alle CCB-
activiteiten van de daarop volgende 
twee maanden. De nieuwsbrief is ook 
te vinden op de website www.wvbnl.nl 

-
-

brief Contactclub 55+’.  

Lidmaatschap en donateurschap van 
de CCB
Van de CCB kunt U lid worden als u in 
het Benoordenhout woont. Woont u 
daar niet, dan kunt u CCB-donateur 
worden. De CCB-lezingen zijn voor 
leden en donateurs van de CCB gratis. 
Aan de lezingen kunnen ook anderen 
deelnemen; zij betalen dan € 5,-. 

U kunt alleen lid of donateur van de 
CCB worden, als u ook lid of donateur 
van de Wijkvereniging bent. Als lid of 
donateur van de CCB betaalt u per jaar 
– boven de contributie voor het lid-
maatschap of het donateurschap van 
de Wijkvereniging – € 9,50 per per-
soon of € 16,- per echtpaar. Aanmelden 
als lid of donateur kan via de website 
van de Wijkvereniging (www.wvbn.nl 

(rinia.db@zonnet.nl; of na 18.00 uur: 

Voor verdere informatie is ook Jan van 
Kreveld beschikbaar: 06-47787109, 
jh.vankreveld@ziggo.nl.

Word nu voor slechts € 12,50 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen
in de wijk, uitgenodigd worden voor bijzondere evenementen of
zitting nemen in commissies of klankbordgroepen.

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

BENOORDENHOUT 2016-3_v3.indd   39 31-05-16   12:07



40 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 2016

Lid worden van de wijkvereniging ?

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

Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Ingrediënten voor twee personen
1 rijpe avocado
2 el sinaasappelsap
1 el citroensap

10 cm komkommer
1 el vers gehakte koriander
1 el vissaus (Vietnamees!)
300 gram krieltjes
1 el geroosterde sesamolie
1 el lichte sojasaus
peper en zout
1 passievrucht

Vorige week las ik een uitermate posi-
tief stuk over avocado’s waarin staat 
hoe geweldig deze vruchten zijn voor 
onze gezondheid. Als ik naar mijn moe-
der kijk dan klopt dat. Iedereen geeft 
haar 70 jaar, maar zij wordt dit jaar 90 
en eet minimaal één avocado per week, 

Het inspireerde me om bij groenteboer 
De Bruijn ook weer eens een avocado 
te kopen, samen met krieltjes en rode 
peper. Daar gaan we.

Halveer en schil de avocado en snijd 
beide helften in kleine blokjes. Ontpit 
de komkommer en snijd deze eveneens 

in kleine blokjes. Doe beiden in een 

rode peper, sinaasappel- en citroensap, 

zout en gemalen peper. Meng alles 
voorzichtig met twee lepels. Controleer 
op smaak en pas zo nodig aan.

Snijd de krieltjes in de lengte in kwar-
ten en kook ze kort in gezouten water 
tot beetgaar. Giet af en koel af. Vermeng 
de sesamolie en de sojasaus en meng 
samen met een beetje peper door de 

afgekoelde aardappelpartjes. Je kan ze 
zo gebruiken, maar je kan ze ook even 
krokant bakken. Verdeel de aardappels 
overtwee borden en lepel daar de avo-
cado bovenop. Het blijft mooi hangen 
dus je kunt er een fraai bergje van 
maken. Maal er wat peper over en voeg 
er de inhoud van een halve passie-
vrucht aan toe.  Een snippertje groen 

Michiel de Vlieger, Cometa Culinair

Culinair
Eenmaal, andermaal, avocadomaal
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Schaakprobleem 143 Schaakclub Benoordenhout

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-+R+-+-'
6-+n+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-vL-+$
3+-wq-+QmKP#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-+r!
xabcdefghy

Wit heeft zojuist 1.Dh5-f3 gespeeld en zwart gaf het in deze stelling 
op. Was dat terecht?

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

Regelmatig ontstaan er discussies rond 
de ligging van de erfgrens van een per-
ceel/tuin en wie is de nu de eigenaar 
van het stukje grond dat ter discussie 
staat. Zo kan het voorkomen dat u langs 
de erfgrens een schutting wilt plaatsen, 
maar dat opeens de buurman bij u aan-
belt u beschuldigd van landjepik. Waar 
dient u dan rekening mee te houden?

Ten aanzien van de erfgrens geldt in 
beginsel de erfgrens zoals deze is aan-
gegeven in het Kadaster. Echter, door 
de jaren heen kan de feitelijke erfgrens 
zijn verschoven. Het Kadaster echter is 
een lijdzaam instituut en registreert al-
leen dat waartoe het opdracht heeft ge-
kregen. Een rechter gaat in beginsel in 
een discussie over de erfgrens c.q. het 
eigendom van onroerende zaken uit 
van het Kadaster. Echter, door verja-
ring zou u inmiddels eigenaar van het 
stukje grond kunnen zijn geworden.

Verkrijgende verjaring
Ten aanzien van verkrijgende verjaring 
geeft de wet drie vereisten:

grond ondubbelzinnig in bezit te hebben 
genomen. Kort door de bocht, houdt dit 
in dat de gebruiker zich gedraagt als 
ware hij de eigenaar van de grond;

- deze bezitter dient te goeder trouw 
te zijn;

- en de bezitter dient de grond onafge-
broken gedurende 10 jaar ondubbel-
zinnig als ware de eigenaar in bezit te 
hebben gehad.

Na verloop van de 10-jaarstermijn 
kan de bezitter die te goeder trouw is, 
zich beroepen op verkrijgende verja-
ring. Uit de jurisprudentie blijkt dat 
met name de goede trouw niet altijd 
even eenvoudig wordt aangenomen, 
met name als uit het Kadaster (een 

-
grens blijkt. 

Bevrijdende verjaring
De vereisten verbonden aan bevrij-
dende verjaringen zijn:

- bezitsverlies door de oorspronkelijke 
eigenaar aan een ander die het stukje 
grond in bezit heeft genomen;

- goede trouw is hier geen vereiste;

- het bezitsverlies van de eigenaar, en 
dus het in bezit zijn van het stukje 
grond bij een ander, moet 20 jaar of 
langer zijn; 

Een eigenaar die meer dan 20 jaar het 
bezit heeft verloren van het stukje 
grond kan dan geen eigendomsrechten 
meer doen gelden op dat stukje grond.

Indien u als eigenaar een stukje grond 

in bruikleen geeft aan een ander, dan 
kunt u het eigendom van het stukje 
grond niet verliezen door verjaring. 

Mocht u in een discussie komen met 
uw buren of met de Gemeente over wie 
nu de eigenaar is van een bepaald 
stukje grond, dan is het in beginsel al-
tijd aan te raden om er in overleg uit te 
komen. Desalniettemin is het nuttig om 
vooraf uw juridische positie te weten, 
zodat u niet onnodig en ongewild rech-
ten op geeft. Met het vorenstaande heb 
ik u in het kort – niet uitputtend en vol-
ledig – willen aangeven wat de basis 
regels zijn die spelen bij het verkrijgen 
c.q. verliezen van eigendom door 
verjaring.

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

Uw goed recht
Bij verkrijgende verjaring van onroerende zaken

Ridderlaanplantsoen, foto Joost Gieskes
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839  2509 JE  Den Haag

website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Dick van der Klei
secretaris@wvbn.nl

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

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Projecten
Jolanda Messerschmidt-Otten
projecten@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries
ro@wvbn.nl

Adviseur Ruimtelijke Ordening 
Corine Buter-de Haas

Adviseur Leefomgeving 
Willem Hoekstra

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Wijkcentrum
Het Benoordenhuis
Bisschopstraat 5
070 – 324 05 72
Beheerder Ria Heemskerk-Okhuijsen

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

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

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

BridgeClub Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens
070-324 86 07
Aanmelden: redubeth@gmail.com
website: nbbclubsites.nl/club/3021

Folklore dansen
Maandagochtend, mevr. Sophia Poppe 
070 – 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
Algemeen informatienummer 14070
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

Gemeente Welstand/Monumentenzorg
Voor omgevingsvergunningen zie
www.denhaag.nl/welstand

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 14 070
www.denhaag.nl

Ouderenconsulent Benoordenhout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-205 25 60
Raheela Chedie, r.chedie@voorwelzijn.nl

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

Telefooncirkel 55+
Mevr. Denise van der Hulst,
d.vanderhulst@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

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

hdm Buurthuis van de Toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag
070 - 324 13 53
buurtparticipatie@hdmonline.nl

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

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

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

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD) 070 - 364 66 61

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

Politie 
Bureau Overbosch 
0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Peter Hoogeveen 
peter.hoogeveen@politie.nl 

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
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T H U I S Z O R G

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

advies, bemiddeling & begeleiding

oc

Contact
Optima Cura
Van der Houvenstraat 15
2596 PL Den Haag

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

Wij bieden:

Persoonlijke hulp, verzor-
ging en verpleging.
Begeleiding en bevordering 
zelfredzaamheid.
Activerende begeleiding 
in het omgaan met beper-
kingen.
Palliatieve- en terminale 
zorg. 
Vakantiebegeleiding

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

OPTIMA CURA

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

T+31(0)70-262 92 67 F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

U bent van harte welkom! 
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Dr. Miracle’s 
last illusion
OPERA2DAY i.s.m. New European Ensemble, De Dutch 
Don’t Dance Division & de Koninklijke Schouwburg

Do 23 juni (voorpremière), vr 24 juni (première) & za 25 juni - 20.30 uur
Ma 5 t/m za 10 september – 20.30 uur, zo 11 september – 14.00 uur
Wees een uur voor aanvang welkom in de wereld van Dr. Miracle!

ks.nl
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