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CelesteParfums
Acqua di Parma
Annick Goutal
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Cire Trudon
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Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
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Molton Brown
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Penhaligon's
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Frederikstraat 963  telefoon 346 14  87 
           www.celeste-parfums.nl    24/7 online

EXPERIENCE THE DIFFERENCE
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31 
2596 CE Den Haag 

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

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

Leembruggen
Onno de With Bob van Deelen Marianne de 

Bruijn
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Beste wijkgenoten,

Volgend jaar bestaat onze Wijkvereniging Benoordenhout alweer veertig jaar. De wijkvereniging wil 
deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 17 juni 2017 zullen wij uitpakken 
met een groots feest voor jong en oud, kortom een feestelijke middag en avond voor alle bewoners van 
onze mooie wijk. Noteer deze datum alvast in uw agenda en houd de verdere berichtgeving in het wijk-
blad en op de website van de wijkvereniging in de gaten voor het programma.

Tot ziens op 17 juni 2017!

De Lustrumcommissie 
Ireen Castenmiller–Ten Hoorn, Hilde Dreesmann-Bruijntjes, Margreet Greiner, Jeannine de Hoop 
Scheffer–van Oorschot, Danielle Lubberts, Marty Messerschmidt, Maarten Roelfs, Jeroen Smits, Foppe 
de Vries

           WIJKBLAD
            BENOORDENHOUT 

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Willemien de Vlieger - Moll
Willem Hoekstra
Emilie Maclaine Pont
Georgia Regnault

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Bezorging 
Reclameverspreidingen Haaglanden BV

Niet ontvangen?
orders@reclamehaaglanden.nl

Copyright Wijkblad Benoordenhout   

   Uitgave van de Wijkvereniging 
   Verschijnt 6x per  jaar en wordt
   huis aan huis in de wijk bezorgd
  
   Oplage ca. 9.300 ex.

   Abonnement 
   6 nummers per kalenderjaar € 30,- 
   IBAN: NL34 INGB 0003804427  
   Voor abonnement mail naar 
   kroemer@kpnmail.nl
  
   Advertenties 
   Voor tarieven en afmetingen mail naar 
   Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl

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

   Benoordenhoutjes 
   € 50,- voor maximaal 30 woorden

   Deadline advertenties en kopij
   Wijkblad nr. 5 - 5 september 2016
   Verspreiding nr. 5 - medio oktober 2016

Omslagfoto 
Frank van der Leer
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 

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

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

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

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

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

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

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 Marjolein Regout, RegisterTaxateur schilderijen en kunst 19e eeuw

Kunst- en Antiekveiling: 31 augustus en 1 september
Kijkdagen: 26, 27, 28 en 29 augustus 2016

‘Paris’
Een Yixing theepot

met metalen monturen, 
18e eeuw

Gevraagd: kunst en antiek
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In het wijkblad van april bent u geïn-
formeerd over de aanwijzing door de 
gemeente van het gebouw van het 
Aloysius College (AC) voor huisvesting 
van circa dertig statushouders. Zoals 
ook bekend zullen de leerlingen van 
het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL 
) voor twee jaar in dat gebouw worden 
ondergebracht in afwachting van 
nieuwbouw van deze school in het Van 
Stolkpark. De statushouders mogen 
voor een periode van vijf jaar verblij-
ven in de zijvleugel van het AC die met 
een bruggetje is verbonden met de 
Waalsdorperweg. In afwachting van de 
komst van de statushouders in oktober 
wordt de vleugel gereed gemaakt. Dat 
wil zeggen dat  de lokalen worden om-
gebouwd tot meerpersoonshuis-
houdens.

Er is een zogenoemd Omgevings-
overleggroep onder leiding van de 
stadsdeeldirecteur Haagse Hout, 

Lilianne Blankwaard,  waarin zaken 
betreffende hun komst, inburgering, 
veiligheid en dergelijke worden be-
sproken met direct betrokkenen zoals 
omwonenden, het VCL en de Vrije 
School en evt. andere scholen alsmede 
de wijkvereniging. Deze augustus 
wordt bekend welke statushouders het 
COA voornemens is in het AC te plaat-
sen. De uitkomst hiervan wordt be-
sproken met de gemeente. Deze is zich 
bewust van de sterke voorkeur van de 
wijkvereniging en de scholen voor ge-
zinnen, in lijn met de mening van de 
gemeenteraad. 

De statushouders moeten zo veel en 
snel mogelijk de kans krijgen te  inte-
greren. Kinderen moeten naar school 
en gaan sporten, ouders aan een (vrij-
willigers)baan worden geholpen en 
taalles krijgen. Voor deze zaken is de 
gemeente met Vluchtelingenwerk ver-
antwoordelijk. Vanuit de wijk kunnen 

instellingen, scholen en particulieren 
met activiteiten bijdragen aan het op-
bouwen van een sociaal netwerk. 
Bekeken wordt nog hoe dit het beste 
kan worden gecoördineerd en op el-
kaar afgestemd. Er zijn al veel 
initiatieven.

Inmiddels is aan de Scheveningseweg 
een eerste locatie voor circa negentig 
statushouders geopend en is daar een 
open dag georganiseerd voor de buurt. 
In beginsel zal dit begin van het najaar 
ook bij het AC gebeuren.

Pieter de Savornin Lohman,
voorzitter 

Van de Wijkvereniging
Stand van zaken komst statushouders Aloysius College

Clingendaelweide,  foto Joost Gieskes
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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 24 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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We leven in een rustige wijk, maar be-
leven daarbinnen steeds meer dyna-
miek. Hierbij geven we de status van 
de verschillende projecten die aan de 
orde zijn of gaan komen, kort weer.

- De gedeeltelijke sloop van het 
Lummusgebouw is afgerond en men is 
aan de opbouw begonnen. Dit ging aan-
vankelijk met veel lawaaioverlast ge-
paard. De wijkvereniging heeft, evenals 
diverse bewoners, bij eigenaar 
Pinnacle en de bouwer over deze over-
last geklaagd en deze blijkt nu minder 
te zijn.

- De gemeente heeft het afgelopen 
voorjaar de concept Nota van 
Uitgangspunten (NvU) voor de ver-
nieuwing van het Willem Royaardsplein 
gepubliceerd. Hierop zijn reacties van 
voornamelijk omwonenden binnenge-
komen die onder meer betrekking had-
den op de hoogte van de bouw boven 
de nieuwe Albert Heijn, het parkeren 
en behoud van de kiosken. De op en-
kele punten iets aangescherpte NvU, 
waarin onder andere is opgenomen dat 
het de bedoeling is dat de kiosken blij-
ven, zij het mogelijk op een andere 
plek, is inmiddels goedgekeurd door 
het College van B & W. Wanneer ook de 
gemeenteraad akkoord is met de plan-
nen zal in een volgend wijkblad aan-
dacht kunnen worden gegeven aan de 
fasering en uitwerking van de plannen 
tot renovatie. Bij het vervolg van dit 
project is de parkeerproblematiek 
rond het plein niet alleen voor de win-
keliers, maar ook voor de wijkvereni-
ging één van de belangrijkste 
aandachtspunten.

- Plannen voor de Prinses 
Julianakazerne moesten voor 15 juni jl. 
bij de Rijksgebouwendienst ingeleverd 
zijn. Op basis daarvan is een nadere se-
lectie gemaakt. De geselecteerde par-
tijen moeten voor september a.s. een 
concreet bod doen. De verwachting is 
dat de gunning in oktober a.s. bekend 

wordt. De plannen moeten passen in 
de Nota van Uitgangspunten waarbin-
nen de hoofdlijn is wonen,eventueel 
aangevuld met zorg.

- Re-Shape, de koper van het pand 
Willem Witsenplein 2, de voormalige 
Octrooiraad, zal naar verwachting in 
september een  tweede informatie-
avond houden waarin zij haar aange-
paste plannen voor de bouw van ap-
partementen zal laten zien. Er waren 
opmerkingen van omwonenden bin-
nengekomen naar aanleiding van de 
eerste opzet. De welstandcommissie 
bleek sommige van die opmerkingen, 
o.a. betreffende de glazenopbouw 
boven op het gebouw, eveneens te heb-
ben op de eerste opzet.

- De verbouwing van het hoofdkantoor 
van Shell gaat langer duren. Dit bete-
kent dat er ook langer verkeersmaatre-
gelen nodig zijn in de Groenhovenstraat 
en omgeving.

- De NAVO-vestiging aan de Oude 
Waalsdorperweg wordt uitgebreid met 
circa driehonderd werknemers. De 
weg naar de sportvelden van het mi-
nisterie van Defensie aldaar is onder-
tussen verlegd om alvast ruimte te 
maken voor een dubbellaags 
parkeerdek.

- Begin dit jaar was het al in het 
nieuws: het Kosovo-tribunaal gaat zich 
vestigen in Den Haag. In januari 2016 
stemde de ministerraad in met het ver-
zoek van de Europese Unie aan 
Nederland om gastland te zijn. Het 
Rijksvastgoedbedrijf stelt het gebouw 
waarin Europol was gehuisvest, 
Raamweg 47, ter beschikking van de 
rechtbank. Men verwacht dat de werk-
zaamheden eind 2016 starten en tot 
begin 2018 duren. Het 
Rijksvastgoedbedrijf organiseert, 
samen met de projectpartners, ge-
meente Den Haag en de toekomstige 
gebruiker, een informatieavond op 26 

september a.s. van 19.30 uur tot 21.30 
uur in het pand aan de Raamweg. 
Tijdens die avond geven zij een toelich-
ting op de plannen en de bouwplan-
ning. Een uitnodiging en het pro-
gramma hiervoor volgen na deze 
zomervakantie, eind augustus.

- Het COA wil dertig statuszoekers in 
een losstaande vleugel van het Aloysius 
College onderbrengen. Dat kan pas 
nadat de pas nadat de vergunning, 
waarvoor nu nog een procedure loopt, 
verstrekt is. Nadere informatie hier-
over vindt u elders in dit wijkblad.

- De gemeente heeft belanghebbenden 
op de hoogte gesteld van haar plannen 
om een aantal wegen in het 
Benoordenhout, die in slechte staat 
verkeren, te renoveren. Met de 
Mauvestraat is men ondertussen be-
gonnen. Het betreft verder de 
Waalsdorperweg, de Wassenaarseweg, 
de Zuid- Hollandlaan, de Koningskade 
en de Raamweg. De precieze data wor-
den tijdig bekend gemaakt zodat be-
langhebbenden suggesties, die moge-
lijk in de plannen kunnen worden 
meegenomen, kunnen doen.

Al met al zien wij dat thans een flink 
aantal grote projecten in de wijk in uit-
voering is of op stapel staat. Omdat 
verschillende van deze projecten over 
enige tijd wellicht ongeveer tegelijker-
tijd tot uitvoering komen, maken wij 
ons zorgen over verkeers-  en geluids-
overlast. Derhalve probeert de wijk-
vereniging in overleg met de gemeente 
tijdig de straks te verwachten overlast 
zo veel mogelijk te vermijden.

Foppe de Vries en Willem Hoekstra

Ruimtelijke Ordening
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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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Happy Ouder
Kent u dat? Einde van de middag…. Het 
is somber weer, u heeft alles gedaan 
wat er gedaan moet worden en dan is 
het wachten tot het diner. Wat is het 
dan leuk om nog even een drankje met 
wat gelijkgestemden te drinken, ge-
woon voor de gezelligheid! Vrijwilligers 
Puck & Caroline organiseren  nu 1x per 
maand het borreluurtje ‘Happy Ouder’.
Datum: elke eerste  dinsdag van de 
maand: 6 september, 4 oktober
Tijd: 16.00 – 17.00 uur. Prijs: € 5,00

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 
Evita Zorg als begeleidster, tevens op-

geleid als beeldend kunstenaar.  
Datum: iedere maandagmiddag
Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Prijs: € 10,00 

Poëzie en Stem
Gelukkig komt er een vervolg van het 
succesvolle Poëzie en Stem in het na-
jaar. Joyce Weber van De Haagse stem-
bevrijders maakt een programma 
waarin u spelenderwijs  meer ontdekt 
over poëzie  dan u voor mogelijk had 
gehouden. U ontmoet mede lezers, zan-
gers, dichters, luisteraars en dromers.
Datum: vanaf 13 september elke 14 dagen
Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Prijs: € 10,00 

Digitaal vragenuur met Hans Muller ICT
Evita Lokaal is een nieuwe samenwer-
king aangegaan met Hans Muller ICT  
om haar klanten ook op het digitale 
vlak te kunnen ondersteunen. Hans is 
een wijkbewoner en vakkundig en be-
trouwbaar servicebedrijf gespeciali-
seerd in al uw digitale vragen.  Tijdens 
dit inloopspreekuur helpt Hans  u met 
vragen over uw computer, tablet, mo-
biel of andere apparatuur. Datum: ie-

dere dinsdagmiddag. Tijd: 14.00 – 
16.00 uur. Prijs: gratis, excl. drankjes

Notarieel spreekuur
Overweegt u het opstellen van een (le-
vens)testament, zou u willen schenken 
aan uw kinderen of heeft u vragen over 
het afwikkelen van een nalatenschap? 
Het spreekuur van de Maaldrink 
Notarissen staat open voor de beant-
woording van al uw algemene vragen op 
notarieel gebied.  De (kandidaat-)nota-
ris staat voor klaar! Datum: dinsdagmid-
dag even week, 6 & 20 september., 4 & 
18 oktober. Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Spreekuur Wijkagent Benoorden-
hout Peter Hoogeveen
De wijkagent komt spreekuur houden 
bij Evita Lokaal. Tijdens dit spreekuur 
kunt u terecht met al uw vragen over 

-
voorbeeld aan preventietips en advie-
zen, of heeft u zelf ideeën of initiatie-
ven om het Benoordenhout veiliger te 
maken? Dan bent u van harte welkom!
Data: 6 & 20 september, 4 & 18 okto-
ber. Tijdstip: 14.00 – 15.00 uur

Oldeslo is één van de twee woonzorg-
centra van Zorggroep Oldael. Op 16 
september 2016 vieren ze hun 55ste 
verjaardag; een lustrum. Dit laat Oldael 
niet geruisloos voorbij gaan; tussen 11 
en 16 september zullen op alle dagen 
talloze activiteiten plaatsvinden. 

Hieronder is een feestelijke opening 
met de overhandiging van het jubile-
umboek. In dit boek staat de geschie-
denis van Oldeslo beschreven, met een 
blik naar de toekomst van de ouderen-
zorg in Nederland en in het bijzonder 
in Oldeslo. Er is in die week ook een 
feestelijke high tea.  Er wordt een 
stadspenning uitgereikt aan een vrij-
williger die al jaren een belangrijke rol 
heeft voor de bewoners van Oldeslo. 
Wethouder Karsten Klein zal hierbij 
aanwezig zijn. 

In woonzorgcentrum Oldeslo, gelegen 
in het mooie, groene Duttendel, staan  
de bewoners op de eerste plaats. Het is 
echt een huis waar gelijkgestemden ge-
nieten van een waardevolle fase in hun 
leven. Kernwaarden “waardig, aardig 
en vaardig” staan bij Oldeslo dan ook 
niet alleen op papier, hier wordt echt 
naar gehandeld.

Via de website van Zorggroep Oldael 
(www.oldael.nl) kunt u alles lezen over 
Oldeslo,  maar vooral ook over de fees-
telijkheden waaraan (deels) ook u kunt 
deelnemen. 

Zorg in de wijk
Evita Lokaal Agenda

Oldeslo in feeststemming, 55 jarig jubileum

Oldeslo 1965 foto Bart B.
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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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Informatiebijeenkomst
‘Veiligheid en Vitaliteit in Benoordenhout’

Gespecialiseerde zorg in de Focuskliniek Orthopedie in Bronovo

Informatie en handvatten voor wijk-
bewoners om financieel, sociaal en 
vitaal veilig te wonen

Op woensdag 5 oktober 2016, van 13.30 
- 16.30 uur, organiseren de gezamen-
lijke zorg- en welzijnspartners en de 
Wijkvereniging Benoordenhout weer 
een informatiebijeenkomst.

Programma
Voelt u zich weleens onveilig in huis of 
op straat? Weet u wat u kunt doen om u 
veilig te voelen? En wist u dat sociale 
veiligheid leidt tot sociale vitaliteit? 
Tijdens deze informatiebijeenkomst 
staan deze thema’s centraal en probe-
ren wij u te informeren en bruikbare 

tips en verwijzingen mee te geven.

Drs. Tinus Jongert, lector Gezonde 
Leefstijl aan de Haagse Hogeschool, 
staat stil bij sociale veiligheid en soci-
ale vitaliteit. Welke invloed heeft dit op 
elkaar en hoe houdt u hierover zelf de 
regie? Ook de politie geeft u informatie 
over veiligheid en wat u hier voor uzelf, 
buren en uw wijk aan kunt doen.

Informeren en ontmoeten
Tijdens deze middag vindt er ook weer 
een informatiemarkt plaats waar alle 
samenwerkende zorg- en welzijnspart-
ners aanwezig zijn met informatie en 
tips. De wijkagent is aanwezig en geeft 
informatie over sloten en inbraakpre-

ventie. De fysiotherapeuten actief in de 
wijk informeren u over vitaliteit en val-
preventie. Ook kunt u met hen een test-
parcours afleggen waarbij u een ba-
lanstraining kunt ervaren. Daarnaast is 
de notaris aanwezig die u informatie 
kan geven over financiële veiligheid. 
Tijdens de middag is er voldoende ge-
legenheid om te ontmoeten en wordt 
gezorgd voor koffie/thee en wat 
lekkers.

Aan deelname zijn geen kosten verbon-
den. Voor vragen en aanmelding kunt u 
terecht bij Monica Visee tel. 070-
3141600. Of mailen naar info@evita-
zorg.nl o.v.v. informatiebijeenkomst.

Zoals u niet zal zijn ontgaan, is er de 
laatste tijd veel veranderd in ons zie-
kenhuis in het Benoordenhout, het 
Bronovo aan de Bronovolaan 5. Niet al-
leen wordt het gebouw gedeelte voor 
gedeelte vernieuwd, ook is er veel in-
novatie in de zorg. Zo opent volgend 
jaar de nieuwe SEH met speciale aan-
dacht en  faciliteiten voor ouderen. Ook 
is in Bronovo sinds kort alle zorg voor 
de behandeling van klachten aan het 
bewegingsapparaat geconcentreerd in 
de Focuskliniek Orthopedie. Het zie-
kenhuis MCH-Bronovo kiest ervoor om 
bepaalde zorg te concentreren om zo 
de kwaliteit van behandeling en ser-
vice aan de patiënt te vergroten. 
Orthopedisch chirurg Ewoud van 
Arkel: ‘Dit betekent dat een ieder met 
pijn aan de heup, schouders, knie of 
enkel door een sportblessure, ge-
scheurde banden of versleten gewrich-
ten (artrose), goed terecht kan bij de 
Focuskliniek. Pijn aan gewrichten kan 
het dagelijks leven behoorlijk  beïn-
vloeden. Zowel privé als op het werk. 
Wij behandelen jaarlijks 19.000 pati-
enten. En met succes: de meeste zijn 
zo’n zes weken na de operatie weer 
volop in beweging.’ Van Arkel en zijn 
collega Peer van der Zwaal  van de 
Focuskliniek zijn onze buurtgenoten. 

Zij kennen vele bewoners van het 
Benoordenhout dan ook goed.

Behandeling
De behandeling in de kliniek is afhan-
kelijk van de klacht en de persoonlijke 
situatie. Van der Zwaal: ‘Soms zijn ad-
vies, een brace of medicijnen de beste 
oplossing. Soms biedt een operatie uit-
komst. Iedereen kan bij ons terecht, 
want als het nodig is, dan kunnen wij 
snel en makkelijk overleggen met an-
dere specialisten uit het ziekenhuis.’

Gespecialiseerd
Elk van de negen orthopeden is gespe-
cialiseerd in een gewricht. Zo krijgt de 
patiënt de beste behandeling. Ook de 
vaste OK-medewerkers en verpleeg-
kundigen zijn gespecialiseerd in ortho-
pedische zorg. 

Snel weer soepel
Met een verwijzing van de huisarts kan 
bijna altijd binnen één week een af-
spraak gemaakt worden. Iedere patiënt 
krijgt een eigen behandelend arts. 
Onderzoeken kunnen gepland worden 
op één dag. Vindt er een operatie 
plaats, dan is het verblijf in het zieken-
huis daarna goed verzorgd via de spe-
ciale hotelservice. Na een eventuele 

operatie start kort daarna, vaak al de-
zelfde dag, de revalidatie. Dat vindt zo 
zelfs op vrijdagavond plaats. Op die 
manier kan de patiënt zo snel mogelijk 
weer naar huis.

Orthopedisch chirurgen Ewoud van Arkel en 
Peer van der Zwaal voor het Aloysius College 

aan de Oostduinlaan.
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De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen met  
deskundige begeleiding en oog voor detail.

Kleinschalig maar wel direct benaderbaar.
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan.
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie.

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

Wij zijn dag & nacht voor u bereikbaar:
070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl

 schoolwerk, goed geregeld !

huiswerk & bijles
 bij AFTER’S COOL

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

Informatie: Stephanie Boot MSc, tel. 0620340451
benoordenhout@afterscool.nl - www.afterscool.nl
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Evita Club

Gratis pendelbus voor patiënten van MCH-Bronovo

Een inspirerend, gezellig, interessant, 
creatief, seizoensgebonden programma, 
aangepast op de wensen van de 
deelnemers.

Evita Club is voor mensen die er ener-
gie van krijgen om zinvol bezig te zijn, 
inspiratie op te doen, mensen te ont-
moeten en gezamenlijk dingen te 
ondernemen. 

Datum: Iedere even week op dinsdag 

een wisselend programma. Tijd: 10.30 
– 15.30 uur. Kosten: afhankelijk van de 
activiteit tussen € 20 - € 40 (incl. kof-
fie/thee en verzorgde lunch)
 
Voor het programma of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Nicole 
Bicker. Aanmelden (1 week voor aan-
vang) kan via n.bicker@evitalokaal.nl 
of via tel. 070 314 16 06 Van 
Alkemadelaan 309a

Sinds begin april rijdt er een gratis 
MCH-Bronovo pendelbus tussen de lo-
caties Westeinde en Bronovo. Patiën-
ten kunnen hier op vertoon van hun af-
sprakenkaart of patiëntenpas gebruik 
van maken. De bus rijdt van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 
uur. Met de pendelbus wil MCH-Brono-
vo patiënten een extra service bieden.

MCH-Bronovo biedt zorg aan op verschil-
lende locaties en de pendelbus faciliteert 
patiënten om daar maximaal gebruik van 
te maken. De pendelbus brengt patiënten 
makkelijk en gratis naar beide zieken-
huislocaties. Elke patiënt kan één bege-
leider meenemen in de bus. In totaal 

biedt de bus plek aan vier patiënten en 
vier begeleiders. De pendelbusservice 
wordt in eerste instantie als pilot ingezet 
voor één jaar. Tussentijds wordt de ser-
vice geëvalueerd.

Vertrektijd
De bus rijdt van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

- Vertrek elk half uur (8.30 uur, 9.30 
uur, 10.30 uur etc.) van Bronovo
- Vertrek elk heel uur (08.00 uur, 09.00 
uur, 10.00 uur etc.) van Westeinde

Elk patiënt mag één begeleider meene-
men in de bus. Er is ook ruimte voor 

bijvoorbeeld een opgeklapte rolstoel.
Locatie bushaltes
- De bushalte vindt u bij Bronovo voor 
de ingang op de rotonde.
- Bij Westeinde is de halte voor de in-
gang, aan de Lijnbaanzijde. 

Wachtruimtes
- Bronovo: wachtruimte voor de pen-
delbus in de centrale hal
- Westeinde: wachtruimte bij ingang 
Lijnbaan

Meer informatie vindt u op www.
mchaaglanden.nl/pendelbus of www.
bronovo.nl/pendelbus.

foto Frank van der Leer
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Berlage-huis

De geschiedenis van NN in Den Haag 
start in 1895 als de toenmalige direc-
teur van De Nederlanden van 1845, 
Carel Henny, besluit om de buitenlandaf-
deling van het provinciale Zutphen naar 
het mondaine Den Haag te verplaatsen.  
Niet lang daarna gevolgd door het hele 
hoofdkantoor. Henny ging zelf ook in 
Den Haag wonen en nam deel aan het 
culturele leven in de hofstad. Daar ont-
moette hij ook de architect H.P. Berlage 
die het eerste hoofdkantoor voor De 
Nederlanden op het Kerkplein ontwierp. 
Uiteindelijk bouwde Berlage ook het 
tweede hoofdkantoor aan de 
Groenhovenstraat en twee woonhuizen 
voor Henny. Een begin van een lange 
historie met Den Haag. De toenmalige 
president-commissaris jonkheer De 
Ranitz noemde hem 'de kleermaker van 
de Nederlanden'. (1)

Door de enorme groei van De 
Nederlanden van 1845 was een nieuw 
hoofdkantoor in Den Haag noodzakelijk. 
En dan niet meer in het centrum van de 
stad, maar in een buitenwijk waar uit-
breiding niet zo kostbaar zou zijn. In 
1918 werd het terrein van het voorma-
lige buitengoed "Groenhoven" aan de 
Raamweg aangekocht voor ƒ 200.000,- 
Door de eerste wereldoorlog waren 
bouwmaterialen erg kostbaar, waardoor 
de bouw pas later werd gestart. De 
stichtingskosten liepen uiteindelijk op 
tot ƒ 1 miljoen. Met de gemeente Den 
Haag werd overeen gekomen om het 
oude hoofdkantoor op het Kerkplein 
voor ƒ 350.000 te verkopen. (2).

Op 3 maart 1927 opende prins Hendrik 
het gebouw. Het pand was van top tot 
teen doortrokken van Berlages visie, 
zelfs de meubels, de inktstellen en de 
polis- formulieren werden door de 
bouwmeester zelf ontworpen(3). De 
kranten waren vol lof over het nieuwe 
kantoor: "Voortaan zal een verblijf in 
het hooggebergte ongeveer synoniem 
zijn met het leven van een ambtenaar 
bij De Nederlanden van 1845".

in 1942 werd de vleugel aan de 
Raamweg afgebroken om plaats te 
maken voor een bunker. In 1944 werd 
de hele omgeving Sperrgebiet en moest 
De Nederlanden het pand verlaten. 
Tijdelijk behuizing werd gevonden in 
Maison de Bonneterie. Na de bevrij-
ding werd de bunker afgebroken en 
kon de bouw van de tweede verdieping 
beginnen. 

Na 1969, toen het kantoor aan de 
Beatrixlaan in gebruik werd genomen 
(de Zilveren Toren), verloor het 
Berlage-gebouw zijn functie als hoofd-
kantoor. Daarna, heeft het Berlage-
gebouw nog zo'n tien jaar als onderko-
men voor onder meer het 
computercentrum dienst gedaan. Op 
10 juli 1995 viel het NN-doek. Nadat in 
1994 de Haagse Poort in gebruik werd 
genomen verkocht Nationale-
Nederlanden het gebouw aan de 
Groenhovenstraat. 

In 1991 fuseert Nationale Nederlanden 
met NMB Postbank, tot de 
‘Internationale Nederlanden Groep’ 
(ING). Sindsdien bevond het hoofdkan-
toor zich in Amsterdam. Na de ver-
plichte afsplitsing, staat NN als zelf-
standig bedrijf weer op eigen benen. In 
2015 wordt het hoofdkantoor van 
Amsterdam terug naar Den Haag ver-
huist, 120 jaar nadat Carel Henny Den 
Haag als locatie koos.

Gert Jan Olthof

Met dank aan de Historische Collectie 
van NN (voor meer informatie be-
drijfshistorie@nn.nl)

Referenties
(1) 2N, personeelsblad Nationale-Nederlanden, 
– 1984-11-01, p29
(2) 2N, personeelsblad Nationale-Nederlanden, 
– 1997-06-01, p20
(3) 2N, personeelsblad Nationale-Nederlanden, 
– 1997-06-01, p21

Een oud gevelbeeld en een foto van het Berlage-huis 
(Groenhovenstraat 2) prijkt in het NN kantoor in de Haagse Poort. 
Als medewerker van NN Investment Partners en recente bewoner 
van de Dedelstraat, bracht dit mij op het idee om een artikel te 
schrijven over de rijke geschiedenis van het pand.

Buitengoed Groenhoven Vleugel Raamweg afgebroken

Affiche Groenhovenstraat
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Bij energetische geneeswijze, healing 
en hatha-yoga denkt menigeen aan 
zweverige types die op geitenwollen 
sokken rondlopen met een walm aan 
wierook om hen heen. Dat spiritualiteit 
ook verenigbaar is met er goed ver-
zorgd uitzien en stevig ondernemer-
schap bewijst Jeanine Langeraar. Al 
haar gehele volwassen leven combi-
neert zij haar zakelijke met haar spiri-
tuele instinct. ‘Glamorous en heks: ik 
ben het allebei!’

Zakenvrouw
Jeanine (56) is geboren Rotterdamse. 
Na een studie Frans in Frankrijk en een 
‘rondje Randstad’  belandde zij zo’n 
tien jaar geleden in het Benoordenhout. 
Ondernemen zit al op jonge leeftijd in 
haar bloed. Niet verwonderlijk was het 
dan ook dat zij als twintiger al haar 
eerste bedrijfje opzette in de mode-
branche in Utrecht. ‘Ik heb een enorme 
expansiedrift en ben echt een projec-
tenvrouw: ik houd ervan om te reorga-
niseren en iets moois op te bouwen.’ 

Jamie J.
Toen zij ruim tien jaar geleden in de 
Frederikstraat De Kralendoos over-
nam, wist zij deze binnen een jaar om 
te toveren tot een kledingwinkel met 
mode in het hogere segment. De win-
kel genaamd Jamie J. – naar haar doch-
ter – trok klanten uit alle hoeken van 
het land die zich lieten hullen in kwali-
tatief hoogstaande outfits. Jeanine wist 
met haar oprechte adviezen en gevoel 
voor stijl een trouwe klantenschare 
aan zich te binden. Tegelijkertijd was 
het zwaar werk. ‘De hele dag sta je en 
hierdoor kreeg ik in 2007 een hernia. 
Onder andere de fysieke last en het ge-
durende (ruim) een jaar gesloten zijn 
van de Mauritskade in 2014 hebben 
mij ertoe doen besluiten om de winkel 
te sluiten.’

Spirituele ontwikkeling
Maar om nu te denken dat Jeanine 
sindsdien thuis op de bank zit, heeft 
het mis. Sterker nog, het geeft haar de 
ruimte om meer aandacht te geven aan 
die ‘andere kant’ van haar. ‘Als kind 

ontdekte ik dat ik veel aanvoel – van 
mezelf, maar zeker ook van anderen. Ik 
ben dit sinds ik volwassen ben door 
gaan ontwikkelen door het volgen van 
diverse opleidingen, zoals hatha-yoga, 
transcedente meditatie en reiki.’ Bij het 
leren blijft het niet. ‘Door mijn hernia 
kwam ik terecht bij Jan van Beek, een 
orthomanueel therapeut aan de 
Scheveningseweg. In zijn praktijk 
begon ik enkele jaren gelden mijn 
eigen praktijk, waar ik cliënten behan-
del met depressies, trauma’s, burnouts 
en andere lichamelijke en mentale 
klachten.’

Behandelen en overdragen
Inmiddels werkt Jeanine mede vanuit 
‘BLOOM – House of Health’ aan de 
Koninginnegracht. Haar kennis en vaar-
digheden past zij nu niet alleen meer 
toe bij het behandelen van cliënten, 
maar ook draagt zij deze over in een 
door haarzelf opgezette cursus intuï-
tieve ontwikkeling. Cliënten en cursis-
ten komen, net als destijds in haar win-
kel, uit alle windstreken, inclusief het 
Benoordenhout. Ze biedt met haar 
werkwijze een andere inslag dan de re-
guliere zorg. ‘Tijdens een consult zet ik 
mijn paranormale gaven in en kijk ik 
ook op andere vlakken met aandacht 
naar de persoon die ik in behandeling 

heb. Ik probeer cliënten en cursisten 
meer in verbinding te laten komen met 
hun ‘hogere zelf ’. Daar zit ieders kracht.’

Diep contact
Het ‘hogere zelf ’ klinkt mogelijk wat 
abstract. ‘Wat ik ermee bedoel is dat 
wij gewend zijn te communiceren op 
een horizontaal, vlak niveau, gericht op 
het ego. Maar rust, liefde en geluk haal 
je uiteindelijk vooral uit verticaal con-
tact dat zich richt op het hart en je ziel. 
Op het maken en behouden van dat 
laatste contact zijn mijn behandelingen 
gericht. Zelf kan je ook al het nodige 
doen: yoga of andere vormen van me-
ditatie beoefenen, spirituele boeken 
lezen…’

Glamorous heks
Het klinkt mogelijk als een tegenstel-
ling: het zijn van een succesvolle za-
kenvrouw met oog en aandacht voor 
mode en het zijn van een – in eigen 
woorden – ‘heks’ die menigeen helpt 
bij het vinden van een innerlijke ba-
lans. Jeanine laat echter niet alleen in 
woorden, maar ook in daden zien dat 
deze gedachte achterhaald is. Ze zal 
daarmee ongetwijfeld nog velen van 
binnen en buiten laten stralen!

Emilie Maclaine Pont

Bewoner in de schijnwerpers
Jeanine Langeraar

Bewoner in de schijnwerpers, Jeanine Langeraar
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Geldig van 12 september tot 1 oktober 
2016. Niet geldig i.c.m. andere acties. 

Vraag in de winkel naar de deelnemende 
merken en actievoorwaarden.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

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen 
• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 
• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 

NU 20%
KORTING
OP RAAMDECORATIE
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Een groot feest:  twaalf teams mochten 
via het ’concours d’élégance’ hun zeep-
kisten en outfits showen. De muziek 
gaf er een extra mooi tintje aan. Onder 
leiding van de spreekstalmeester, de 
starter en de finisher en toegejuicht 
door tientallen toeschouwers, jong en 
oud, werden er drie races gehouden. 
De jury registreerde de tijden. Toen 
werd het spannend. Men stoof naar de 
wedstrijdtafel. Gelukkig kreeg elk kind 
dat aanwezig was een heerlijk ijsje en 
mochten de kinderen die aan de kant 
gekeken hadden de zeepkisten probe-
ren. Er waren drie bekers voor de 
‘Grote Kinderen’ en drie voor de 
‘Jongere Kinderen’ (uitslag: zie wvbn.nl)

Veel dank aan John Boss, Sandor van 
der Sterren, Han Kooy, Chris Harteveld, 
Robert Mout, Steven Thunissen en 
Thymen Borghuis.

Zeepkistenrace 2016

foto's Robert Mout
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Maandag Gesloten
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

MARTINHAIR
DAMES & HEREN KAPPERS

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

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

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

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

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
Dansacademie Den Haag start met nieuwe lessen!

‘Begeleiden & Rijden’ voor 60-plussers

Scratch Koor 

Vorig jaar werd de Dansacademie Den 
Haag in het Berlage-huis op ludieke 
wijze geopend door wethouder Joris 
Wijsmuller en een aantal bekende 
Nederlanders.

De unieke samenwerking met de 
Muziekacademie is een begin voor een 
eventuele cultuurvleugel in het ge-
bouw. Inmiddels hebben leerlingen een 
mooi seizoen achter de rug  en aan een 
échte voorstelling meegedaan. Zelfs de 

peutertjes van twee en drie jaar hebben 
deze belevenis al mogen ervaren. Ook 
werd er gestart met Piloxing, een com-
binatie van dans, pilates en boxen.

Komend seizoen worden er lessen en 
activiteiten toegevoegd zoals: 
Yoga-soul: Een nieuwe vorm van yoga 
voor volwassenen
Weddingdance: Privé-dansles voor 
een aankomend bruidspaar waarbij zij 
gecoacht worden om op ludieke of tra-
ditionele wijze de dansvloer openen 
Verjaardagsfeestje: Kinderpartijtje 
waarbij de jarige mag zelf aangeven 
welke muziek er gebruikt gaat worden

Fotoshoot: De fotograaf kan op 
afspraak ingeboekt worden voor een 
fotosessie waarbij vooraf wordt 
besproken waar er behoefte aan is 
zoals portret-, totaal- of familiefoto’s

Ook voor de reeds bestaande lessen 
kan iedereen terecht. D.w.z. peuter-
dans, kidsdance, streetdance, hiphop, 
modern, klassiek, musical en piloxing.

Let op! Elke nieuwe leerling ontvangt 
25% korting bij inschrijving voor 1 
september, voor de reguliere lessen.

www.dansacademiedenhaag.nl 

Begeleiden & Rijden biedt senioren be-
geleiding en betaalbaar vervoer, waar-
bij de nadruk ligt op het begeleiden. De 
chauffeurs bieden ondersteuningshulp 
zoals  begeleiding op de plaats van be-
stemming, een ondersteunende arm of 
het dragen van de boodschappen.

Begeleiden & Rijden betreft altijd één-
op-één vervoer dat vooraf is besproken 
met onze medewerkers. De chauffeurs 

zijn vrijwilligers (vaak uit de buurt) die 
met hun eigen auto hulp bieden. Kleine 
ritjes in de wijk, maar ook grotere af-
standen zijn mogelijk. Aan de dienst is 
een kleine financiële vergoeding ver-
bonden, puur kostendekkend, en wordt 
direct contant afgerekend. Het tarief 
binnen een stadsdeel is €5 voor een re-
tourtje en €3 voor een enkele rit. Voor 
ritten buiten het stadsdeel wordt een 
kilometervergoeding van €0,40 per ki-

lometer berekend. Eventuele parkeer-
kosten zijn uiteraard ook voor eigen re-
kening. Daarnaast is een lidmaatschap 
(€ 10 op jaarbasis) vereist. 

De dienst is voor alle inwoners uit het 
stadsdeel Haagse Hout. Wilt u meer 
weten over de mogelijkheden en op-
ties? Neem dan contact op met de 
Esther de Groen, Wijkcentrum 
Mariahoeve, tel. 070-2052450.

Requiem van W.A. Mozart/ Negro spi-
rituals
De Amerikaanse kerk organiseert twee 
keer per jaar een scratch koor. De eerst 
volgende keer zal plaatsvinden op za-
terdag 24 september aanstaande. In 
een dag wordt met het koor het Requiem 
van W.A. Mozart in gestudeerd. Het is 
een dag voor iedereen met enige erva-
ring en liefde voor deze muziek. 

’s Middags om 16.00 uur zal de dag 
worden afgesloten met een Afternoon 
Tea Concert waar het Scratchkoor het 
gehele Requiem met solisten ten ge-
hore zal brengen. We vragen iedereen 
met muzikale- of zang ervaring om zich 
in te schrijven voor deze dag. U kunt 
zich aanmelden door voor 8 september 

a.s. een e-mail te sturen aan John 
Bakker, johnbakkermusic@icloud.com.
Er zal dan informatie worden toege-
stuurd met de uitgebreide informatie 
over deze dag.

Afternoon Tea Concert 
Het eerste Afternoon Tea Concert van 
het nieuwe seizoen zal 10 september 
a.s. plaatsvinden. Deze keer zullen ver-
schillende zangers een verrassend pro-
gramma voor u neerzetten

Het concert begint om 16.00 uur. Vanaf 
15.30 uur wordt u ontvangen met kof-
fie of thee. De toegang is gratis. Een 
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. Voor informatie: johnbakker-
music@icloud.com.

The American Protestant Church of 
The Hague, Esther de Boer-van 
Rijklaan 20, Den Haag.
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Word nu voor slechts € 12,50 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen 
in de wijk, uitgenodigd worden voor bijzondere evenementen of 
zitting nemen in commissies of klankbordgroepen.

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

Wanneer?
zaterdag 10 september 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.
Waar?
Duinzichtkerk. Van Hogenhoucklaan 89-91, Den Haag. 
In de kerk en bij mooi weer op het Kerkplein!

Meer informatie op dzkvk.nl en 
www.repaircafedenhaag.nl
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Benordenhout golft bij Golf Duinzicht’

Jazz in Haagse Hout

Subsidiemogelijkheden bij investering in duurzame maatregelen

Benoordenhout on Wheels

Golf Duinzicht nodigt om zaterdag 17 
september 2016 golfers, die lid zijn 
van één van de talrijke golfverenigin-
gen in en om Den Haag en woonachtig 
zijn in het Benoordenhout, uit om een 
gezellige golfdag te beleven.

Wij verheugen ons erop de 
Benoordenhoutse golfers zo bij elkaar 
te zien. Zij krijgen de gelegenheid om 
op die manier het mooie golfspel op de 
gevarieerde baan van Golf Duinzicht  te 
kunnen spelen. De ‘Stableford’ wed-
strijd zal over twee keer negen holes 
gaan. U kunt zich inschrijven voor de 

morgen- of de middagwedstrijd.

Na de wedstrijd is er de mogelijkheid 
om te zitten aan een Indonesische rijst-
tafel en zo met elkaar na te genieten.  

Geïnteresseerde golfers, in het bezit van 
een golfvaardigheidsbewijs, kunnen het 
aanmeldingsformulier vinden op www.
golfduinzicht.nl.  Dit is ook bij het club-
huis van Golf Duinzicht op te halen.

Misschien ten overvloede: Golf  
Duinzicht is gevestigd achter de hoc-
keyvelden van hdm.

Als er  vragen zijn over deze dag, kunt 
u deze richten aan Aad Bol (coördina-
tor), ajbol@hotmail.com.

Stichting Golf  Duinzicht

Miguel Sucasas Trio trapt het nieuwe 
theaterseizoen af en speelt funky jazz 
in het DiamantTheater tijdens de UIT 
Nach. 

Kom genieten van jazz in het 
DiamantTheater in Haagse Hout. Het 
Miguel Sucasas Trio, bestaande uit 
Miguel Sucasas (saxofoon), Yussif 

Barakat (contrabas) en Katja Gi 
(piano), speelt de hele avond voor u in 
het DiamantTheater. Zaterdag 3 sep-
tember 2016, van 20:00 uur tot 23:00 
uur. Toegang is gratis.

Het komend seizoen zal het 
DiamantTheater in het hele Haagse 
Hout regelmatig ook op locatie te zien 

zijn. Hou uzelf op de hoogte en schrijf u 
in voor onze nieuwsbrief op www.dia-
manttheater.nl. 

Met de Investeringssubsidie duurzame 
energie (ISDE) kunt u een tegemoetko-
ming krijgen voor de aanschaf van zon-
neboilers, warmtepompen, biomassake-
tels en palletkachels. De hoogte van het 
subsidiebedrag is vooraf bekend en 
hangt af van het soort apparaat en de 

energieprestatie. De regeling is voor 
zowel particulieren als zakelijke gebrui-
kers (ook VvE's) en loopt voor een peri-
ode van vijf jaar. De overheid wil hier-
mee stimuleren dat Nederlandse huizen 
en bedrijven minder door gas en meer 
door duurzame warmte worden ver-

warmd. Zo kan energie worden be-
spaard en CO2-uitstoot worden terugge-
drongen en kunnen we een wijk als het 
Benoordenhout verduurzamen. Ook kan 
dit een lagere energierekening opleve-
ren. Voor meer informatie, ook over de 
subsidiebedragen: www.rvo.nl/isde.

Het trok veel belangstelling afgelopen 
Koningsdag: de lavendelblauwe e-Golf, 
de voorloper van de eerste elektrische 
wijkdeelauto. De proefritjes naar het 
Louwman Museum en terug waren een 
groot succes; precies goed om én het 
waanzinnige acceleratievermogen van 
de auto te ervaren én de rustgevende 
kalmte van de geluidloosheid. 

Op 25 juli kwam de definitieve versie 
van de e-Golf op de markt; deze auto is 
nu te huur. De huurperiode is van zon-

dag tot zondag. Huur ‘m met een aantal 
vrienden zodat ieder de auto een dag 
kan uitproberen of huur deze als bedrijf 
voor je medewerkers die per fiets 
komen of met het OV. DuurSaam-
benoordenhout2@gmail.com is het 
adres waarop je ons kunt bereiken.

Josee van Eijndhoven
Gerd-Jan Otten
Daniella Gidaly
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   SAVE 
THE DATE
         17 JUNI
         2017

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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Van het Benoordenhout tot Gaza

Nieuw gedenkteken bij ICC

Vroeger bracht ik op het Willem 
Royaardsplein Albert Heijn-wagentjes 
terug voor de gulden die erin zat, nu 
werk ik aan een documentaire over 
een voetbalteam uit de Gazastrook. Het 
kan verkeren.

Nagenoeg mijn hele jeugd heb ik ver-
sleten in het Benoordenhout: voetbal-
len bij HVV, naar school bij Wolters en 
overal vrienden in de buurt. Zelfs nu ik 
woonachtig ben ik Amsterdam, kom ik 
nog vaak in mijn oude wijk. Want, 
HVV’er ben je niet voor één of twee 
jaar. Dat ben je voor het leven. Toch 
staat de wijk waar ik zo’n onbezorgde 
jeugd heb genoten, in schril contrast 

met de plek waar ik tegenwoordig 
werk: de Gazastrook, oorlogsgebied.  

Vier jaar geleden bedachten mijn 
goede vriend Laurens Samsom en ik 

het plan om een documentaire te 
maken over een voetbalteam in Gaza. 
Het gaat daarbij niet om voetbal, maar 
om de levens van de individuele spe-
lers. Een verdediger bidt voor verzoe-
ning, de keeper pakt de wapens op, en 
de rechtsbuiten probeert de herme-
tisch afgesloten landstrook te ont-
vluchten. Ze verenigen zich in een 
voetbalelftal, Beach Camp. 

De documentaire heet Team Gaza en is 
de seizoensopener van NPO 2. Ik hoop 
van harte dat u op 5 september om 
20.25 uur de televisie aan zet, om naar 
een film van een oud-wijkgenoot te 
kijken. 

Medio 2009 werd bekend dat de 
Alexanderkazerne zou worden verkocht 
en dat de bestaande bebouwing zou 
worden afgebroken. Daardoor zou een 
kazerne verdwijnen waarin zich op 10 
mei 1940 een tragedie had voltrokken.

Bij het Duitse bombardement van 10 
mei 1940 kwamen 3 korporaals en 63 
huzaren van de Nederlandse Cavalerie 
om het leven en raakten 150 cavaleris-
ten gewond. Ook werden ruim honderd 
paarden gedood. Zeventig jaar na deze 
tragedie werd in de Alexanderkazerne 
door de Cavalerie een plaquette ont-
huld, die aan dit bombardement 
herinnerde. 

De Alexanderkazerne samen met de te-
genovergelegen Frederikkazerne 
waren kort voor de oorlog gebouwd 
omdat de Landmacht meer legerings-
ruimte nodig had en ter vervanging 
van verouderde accommodatie, zoals 
de Alexanderkazerne in de 
Archipelbuurt en de Frederikkazerne 
in de Frederikstraat. De Oranjekazerne 
aan de Mauritskade was reeds  in 1919 
door brand verwoest.

Ter vervanging van de plaquette werd 
bij de realisatie van de nieuwbouw 
voor het Internationaal Strafhof door 
het Strafhof in overleg met de Cavalarie 
in de omringende muur van het gebou-

wencomplex een gedenkteken ge-
plaatst dicht bij de ingang van het 
Strafhof aan de Oude Waalsdorperweg. 
Het gedenkteken is daardoor voor geïn-
teresseerden vrij benaderbaar en bleek 
reeds ruime belangstelling te krijgen. 

Het gedenkteken is op 4 mei 2016 ont-
huld. De Nationale Dodenherdenking is 
de dag waarop vrijwel alle Nederlanders 
hun gedachten hebben bij hen die op an-
dere wijze zijn omgekomen in de afgelo-

pen oorlogen en bij vredesmissies. 
Allereerst vond een bezinningsbijeen-
komst in het gebouw van het 
Internationaal Strafhof plaats. Hier 
waren  toespraken door de griffier van 
het Internationaal Strafhof – mr.  
Herman von Hebel, van de Wapenoudste 
der Cavalerie – die mede sprak namens 
de Commandant Landstrijdkrachten bri-
gade-generaal Gijs van Keulen en door 
de burgemeester van Den Haag, de heer 
Jozias van Aartsen. Daarna werden 
kransen en bloemen bij het nieuwe ge-
denkteken gelegd. Aanwezig waren na-
bestaanden van de gevallenen, het be-
stuur van de Stichting Militaire Erehof  
Den Haag, leerlingen van het VCL (die 
het Erehof geadopteerd hebben en ook 
een rol gaan spelen bij ons gedenkte-
ken), vertegenwoordigers van de 
Cavalerieregimenten,  de VOC en VOOC, 
de Wijkvereniging Benoordenhout en de 
gemeente Den Haag. De Fanfare Bereden 
Wapens verzorgde passende muziek en 
een Dakota in oorlogskleuren vloog over 
het gedenkteken.

De herinnering aan de tragedie in Den 
Haag van 10 mei 1940 is op zeer goede 
wijze gegarandeerd. Het initiatief van 
de Cavalerie was succesvol. Dank aan 
alle betrokkenen.

Jo Thomas, brigadegeneraal der 
Cavelerie b.d.

Frederick Mansell (links) met zijn vertaler

foto’s Rutger Murk en Louise Tietge
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Met onze jarenlange ervaring en expertise in onroerend goed, 
krijgt u van ons het beste advies bij de aan- en verkoop of 
verhuur van uw woonhuis, villa, flat of étage.
Voor een vrijblijvend gesprek komen we graag bij u langs, maar u 
bent ook van harte welkom op ons kantoor aan de Breitnerlaan 287.

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur

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

Zomerfotozoeker

Het was een enorme brand die in de 
nacht van 1 op 2 oktober 2014 een 
aantal bedrijven en woningen in de 
Van Hoytemastraat volledig in de as 
legde. Een van de getroffen bedrijven 
was Beumer & Zn. IJzerhandel B.V. 
Bijna twee jaar lang hebben zij hun 
winkel in het oude pand van Camée 
gehad. Gelukkig werd redelijk snel met 
herbouw begonnen. Langzamerhand 
zijn alle winkelruimtes weer in ge-
bruik, evenals de bovenliggende ap-
partementen. Firma Beumer is deze 
maand verhuisd. Zij zetten hun activi-
teiten voort in een hagelnieuw pand. 

Deze zoeker was best moeilijk! Ik zag 
heel wat mensen fietsend door het 
Benoordenhout om net dat ene 
lampje of beeld te kunnen vinden. 
Uiteindelijk hebben drie mensen hun 
oplossingen naar mij gestuurd. Bij 
alle drie zaten piepkleine foutjes. 
Gerrit Buth, Marjet Houwink en Johan 
Leijen hebben inmiddels hun prijs 
ontvangen.

1.- Stenen bank bij de bosjes van 
Zanen, Van Ouwenlaan. Ontwerp 
van Co Brandes en Toon Dupuis. 

2.- Beeld voor de hoofdingang van 
MCH-Bronovo.

3.- Lantaren boven hoofdingang Spaces
4.- Uitbreiding gebouw ANWB
5.- Kantoor hoek Van Alkemadelaan/

Waalsdorperweg.
6.- Renswoudehuis, Jozef Israëlsplein
7.- Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 

309a
8.- Ingang schoolplein OBS, 

Dreibholtzstraat
9.- Gevelversiering boven entree por-

tiek Thérèse Schwartzestraat
10.- Lantaarn in Japanse tuin, 

Clingendael
11.- Residence Duinwijck, hoek Van 

Alkemadelaan/Sonderdanckstraat
12.- Theo van Hoytema-monument, 

Van Hoytemastraat
13.- Kunstwerk gevel The American 

Protestant Church
14.- Sint Paschaliskerk, kleur is inmid-

dels bruin.

Theodorus van Hoytema (1863-1917) 
was een tekenaar, lithograaf en boek-
bandontwerper. Zijn opleiding volgde 
hij aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten. Via zijn oom, 
Adriaan van Oordt, directeur van de 
Leidse uitgeverij, kon hij aan de slag bij 
het Zoölogisch Museum in Leiden. Zijn 
hele leven heeft hij dieren en vogels ge-
tekend. De tekeningen verschenen in 

prentenboeken. Het eerste boek had de 
titel Hoe de vogels aan een Koning 
kwamen, 1891. Andere titels zijn Het 
lelijke jonge eendje, Uilengeluk, Twee 
Hanen en Vogelvreugd. Tussen 1902 en 
1917 maakte hij kalenders met litho-
grafieën van vogels en dieren. 

Heropening Beumer, foto Creative Company

Het Van Hoytema-monument op het pleintje, foto Joost Gieskes
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond

tot 20.00 uur
belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257 

2596 GZ  Den Haag 

Tel. 070 - 324 32 46

info@pentille.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten

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

zaterdag: 8.30 - 13.00 uur

do. avond: 17.00 - 20.00 uur
3587969

 RN

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

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

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

www.restauratieoplocatie.nl

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Eisenhowerlaan 114

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

Telefoon 070 338.29.50 Telefax 070 338.29.59

Email: info@rosenbergpolak.nl

WEBSITE: www.pjvanduijne.nl EMAIL: info@pjvanduijne.nl

Als Van Duijne
het hangt, 
dan sluit ‘t

Onze gordijnen, vitrages, lamellen, raamdecoraties en 
zonweringsproducten zijn de beste in hun soort. Wij helpen u bij het 

bepalen van uw keuze. Het meten, maken en plaatsen van de 
gordijnen gaat in overleg en naar de wens van de cliënt. 

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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Vakantie thuis in crisistijd hoeft geen 
straf te zijn: 1934, de stoelen zijn nog 
leeg, de krant ligt al klaar, de zon 
schijnt. Gestapelde appartementen 
lommerrijk gelegen aan de rand van 
het bos; het lijkt wel het Central Park 
in New York. 

Op de schets uit 1927 van Wiebenga is 

op de binnenplaats van de vijf gescha-
kelde torens een aangenaam terras. In 
de omschrijving van toen staat dat er 
zelfs een tennisbaan was gelegen tus-
sen de in het groen gehulde architec-
tuur. De schetsen voor het 
Nirwanaproject zijn gemaakt tijdens 
de terugtocht uit New York op de 

‘Oranje’, een cruiseliner van de Holland 
America Line. 

Het blijkt een droom. Investeringen, 
bestuurlijke visies, kostprijs van mate-
rialen brengen aanpassingen aan en 
verandering van de basisplannen met 
zich, ook als het gaat om schijnbare 
luxe in eenvoud. Waar op de schets 
eerst drie geschakelde bouwvolumes 
te zien was, is er uiteindelijk één gere-
aliseerd, met een werkelijk mooi gele-
gen terras aan de restaurantvloer. 

Het had er zeker zo uit kunnen zien. 

Stockerstrasse in Zurich, 1934 – als zo-
danig te zien op de tentoonstelling 

‘Thuis het nieuwe kasteel’. Het heeft 
beide heren, Van Pelt en Duiker, de 
ogen doen passeren, de lichtheid, de 
zuiver nutbare vorm. 

Het benutten van vrije tijd, de tijd die 
zich heeft gevormd tussen slapen en 
werken, met een minimum aan verlies 
door reistijd. Thuis van alle gemakken 
voorzien, Nirwana als statement van 
zijn tijd. 

Karel Bodegom
www.karelbodegom.nl 

Nirwana in de zomer
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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 rond leiding 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

Aanmelden voor beide activiteiten kan via: 
e vannijenrode@zokinderopvang.nl

Bij Zo aan de Van Nijenrodestraat is het 
altijd gezellig! Geniet ook na de zomervakantie 
van de volgende activiteiten: 

Ki
nd

er
op

va
ng

U komt toch ook!

donderdag 22 september (van 20.00 tot 21.30 uur)
Workshop babymassage door Jolanda. 
www.zokinderopvang.nl/babymassage 

donderdag 6 oktober (van 19.30 tot 21.30 uur)
Speelgoed-, kleding- en boekenbeurs. 
www.zokinderopvang.nl/speelgoedbeurs
 

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  
070–205 56 34/06-23 26 32 46 
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Joods Den Haag
Al vanaf het begin van de zeventiende 
eeuw vestigden zich de eerste 
Portugese Joden in Den Haag, gevolgd 
door groepen Joden uit Duitsland en 
Oost-Europa. Beide groepen richtten 
hun eigen synagogen op en rond de 
Nieuwe Kerk ontstond een Joodse 
buurt. In Den Haag werden Joodse 
scholen gesticht, winkels met koosjere 
waar ingericht en konden de klanten 
ook bij Joodse bankinstellingen te-
recht.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn vele Joden gedeporteerd; een 
kleine gemeenschap keerde terug. 

De tentoonstelling geeft aan de hand 
van vele bruiklenen (o.a. uit het Haags 
Gemeentearchief, de Haagse Liberaal 
Joodse Gemeente, de Nederlands 
Israëlitische Gemeente Den Haag en het 
Joods Historisch Museum) een goed 
beeld van 350 jaar Joodse geschiedenis 
in Den Haag. Dit alles is mogelijk ge-
maakt door samenwerking met de 
Stichting Joods Erfgoed Den Haag en de 
bijdragen van o.a. het Fonds 1818, het 
Centraal Israëlitisch Wees- en 
Doorgangshuis Machseh Lajesoumiem, 
de Nettie van Zwanenberg-Stichting en 
de Lexhanna Stichting. 

Haags Historisch Museum, Korte 
Vijverberg 7, Den Haag, tot en met 13 no-
vember 2016. Meer informatie is te vin-
den op www.haagshistorischmuseum.nl. 

Bij een bezoek aan de Haagse Boekerij 
kwam ik twee heel bijzondere boeken 
tegen. Je kunt ze uniek noemen, one of 
a kind, een eye-opener. 

With our own 
hands, Frederik 
van Oudenhoven/
Jamila Haider
In het najaar van 
2009 vraagt een 
grootmoeder uit 
het dorp Mun, in 
de Ghund vallei, 
aan twee jonge 
onderzoekers 

(Frederik van Oudenhoven en Jamila 
Haider) haar oude recepten op te 
schrijven. Deze vraagt zorgt zes jaar 
later voor een bijzonder boek met 
prachtige foto’s. De recepten komen 
van de vele grootmoeders uit  
Afghanistan en Tadzjikistan. Het boek 
kreeg welverdiend de titel ‘Best cook-
book of the year’. Deze prijs wordt uit-
gegeven door de Gourmand World 
Cookbook Award. 

Uitgever: LM Publishers, 2015, ISBN 978 946 0222 276, 

Sproken/Fairy Tales, Christie van der 
Haak
Ware magie komt je tegemoet in dit 
boek dat een overzicht biedt van 
Christie van der Haaks werk tot nu toe. 
Christie schept een wereld vol vitali-

teit, kracht en op een zo kleurrijke 
wijze. Deze wereld is te zien op textiel, 
schilderijen, glaswerk en keramiek. Zij 
heeft de Ouborgprijs ontvangen; een 
bekroning op haar meer dan 35-jarig 
kunstenaarschap in Den Haag. De 
Ouborgprijs (genoemd naar de Haagse 
schilder Piet Ouborg (1893-1956)) is 
een stadsprijs voor de Haagse kunsten. 
Om de twee jaar wordt deze prijs uit-
gereikt aan een Haagse kunstenaar. De 
prijs bestaat uit een bedrag van                  
€ 10.000; een uitgave van Stroom en 
een tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum. 

601, 2015, € 30

Uittips
Tourist Tram; een zomerse hop-on 
hop-off verbinding tussen stad en 
strand. Speel toerist in eigen stad! Een 
dagkaart kost € 14 en is te koop bij de 
tram zelf, de VVV en Den Haag Centraal 
Station. Iedere dag van 9.30 – 17.30 

-
risme en uitgaan. 

Bloemen- en plantenmarkt rondom 
de Grote Kerk. Iedere zaterdag 9.00 – 
17.00 uur, tot en met oktober 2016.

Haagse antiek- en boekenmarkt op 
het Lange Voorhout, iedere donderdag 
en zaterdag van 10.00 – 18.00 uur, tot 
en met 29 september 2016. 

Open Monumentendag 10 en 11 sep-
tember 2016. Het thema dit jaar is 
Iconen en symbolen. 

Vliegerfestival 24 en 25 september 
2016

Japanse tuin Clingendael 8 tot en met 
23 oktober 2016

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst & Boeken

JOODSDEN 
HAAGSSSSDSSSSSDSDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOJJJJJJJJ SSDDOO SSDDDDOOOOOODSSOOJJ SSDDDOOO DDOO DDOO SSOOJJ SSSOOJJ SDSDSOOJJ SSOODDDDSOOOOJ OODSDSJJ SSSSOOOOJJJ DDOO SSDDOO SSDDOOOO DDSSDDOOOOJJ S

VAN DE  17DE  EEUW TOT  NU

2  JULI  –  13  NOVEMBER
Korte Vijverberg 7, Den Haag

HAAGSHISTORISCHMUSEUM.NL

NNNDEDEDDDDDDDDDEDEDEDEDEDD NNDD NNEENNNNNNEEDDDD
AGAGAAHAHAHHHHAAAAAA GGGGHH

CENTRAAL ISRAËLITISCH  
WEES- EN DOORGANGSHUIS  

MACHSEH LAJESOUMIEM

LEXHANNA  
STICHTINGNettie van Zwanenberg-Stichting
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

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

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

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

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

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651
Adv. 185 x 80 mm.indd   1 27-12-13   16:26

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
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

BENOORDENHOUT 2016-4 thuis_v1.indd   30 18-08-16   15:45



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201631

Podiumkunst
Een formidabel benefietconcert voor formidabele projecten!
Het getalenteerde Babylon Quartet, 
winnaar van het Groot Kamer-
muziekfestival 2015, geeft 24 septem-
ber a.s. een benefietconcert in de 
Christus Triumfatorkerk (Laan van 
NOI, hoek Juliana van Stolberglaan).

Het benefietconcert vindt plaats ten 
bate van projecten van Givat Haviva; zij 
brengen Joodse en Arabische Israëliërs 
met elkaar in contact. 

In mei liep ik rond op de campus van 
Givat Haviva in Israël. Ik zag de compu-
terruimte waar Arabische kinderen en 
vrouwen les krijgen. Hier leren vrouwen 
elementaire computervaardigheden, 
Hebreeuws en hoe je solliciteert. Een 
succes: zes procent meer  Arabische 
vrouwen krijgt hierna een baan. Dit 
voelt als een bevrijding voor ieder van 
hen; in andere omstandigheden mogen 

zij van hun man het huis niet uit.

Een ander resultaat is dat er nu ook 
veel meer vervolgonderwijs wordt ge-
noten, tot vijftien procent meer. 
Bovendien pakt het programma voor 
Hebreeuwse conversatieles zo goed uit 
dat de minister van Onderwijs het ini-
tiatief overgenomen heeft: eerdaags 
krijgen 120.000 scholieren Hebreeuws 
op school! De arbeidskansen van 
Arabische jongeren, die op pijnlijke 
achterstand staan, verbeteren hiermee 
aanzienlijk. Dat is essentieel voor 
vrede en harmonie. 

In het gebied waarin Givat Haviva ope-
reert, is al jaren geen incident geweest! Dit 
is een teken dat het concept werkt én een 
antwoord is op wat onze wereld steeds 
meer verdeelt: onbegrip, vooroordelen en 
elkaar niet als mens kunnen zien.

Collega-Benoordenhouters, help mee 
aan dit baanbrekende vredeswerk dat 
afhangt van donaties. En mis dit prach-
tige concert met hapje drankje niet!

Info/kaarten (vanaf €25) bij paul.wes-
sels@versatel.nl en mariella@sterren-
delver.nl.

Mariella de Sterke

De Grote Kunstshow komt naar Den Haag
Gemeentemuseum en Koninklijke 
Schouwburg slaan de handen ineen
Zaterdag 3 september 2016 beleeft de 
Koninklijke Schouwburg een primeur; 
dan strijkt De Grote Kunstshow voor 
het eerst neer in Den Haag. Bezoekers 
nemen plaats op het toneel waarna 
tien werken uit het Gemeentemuseum 
op een theatrale wijze aan het publiek 
worden getoond. De Grote Kunstshow 
is een samenwerking tussen het 
Gemeentemuseum Den Haag en de 
Koninklijke Schouwburg op initiatief 
van cultuuradviseur Johan Idema en 
curator Nina Folkersma. Eerder stond 
De Grote Kunstshow met succes in 
Rotterdam en Amsterdam. 'Fris, aan-
trekkelijk en vernieuwend', kopte de 
Volkskrant afgelopen jaar. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.ks.nl of aan de 
kassa van de Koninklijke Schouwburg. 

Kunst beleven op een nieuwe en 
unieke manier 
Zowel de beginnende als de meer erva-
ren kunstkijker kan zich laten verras-
sen door De Grote Kunstshow. De 

Vlaamse cabaretière en ‘impro-speel-
ster’ Katrijn van Bouwel leidt het pu-
bliek op een prettige en interactieve 
manier langs de tien kunstwerken die 
zijn geselecteerd uit de collectie van 

het Gemeentemuseum. Door middel 
van dans, muziek en theater wordt het 
kijken naar kunst een bijzondere en 
compleet andere ervaring. De gepre-
senteerde werken worden voorzien 
van een schat aan verrijkende informa-
tie en verhalen waarnaast er ook 
ruimte voor discussie en interactie 
aanwezig is.

Haags UIT Festival
De Grote Kunstshow is onderdeel van 
het Haags UIT Festival dat haar eerste 
tweedaagse editie beleeft op zaterdag 
3 en zondag 4 september aanstaande. 
Op zaterdag 3 september is deze een-
malige editie van de Grote Kunstshow 
te zien om 14.30 uur, 19.30 uur en 
21.30 uur in de Grote Zaal van de 
Koninklijke Schouwburg. 

Babylon Quartet
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3 SEPTEMBER 2016

KONINKLIJKE 
SCHOUWBURG

www.ks.nl
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 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

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

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl

                                        Tai Chi les 
elke maandag van 11.00-12.00 uur

Abonnees Wel Thuis: 10 lessen voor € 36,–
Aanmelden bij de receptie van Gaspard

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

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

Het Wel Thuis abonnement voor wijkbewoners biedt een basis 
abonnement, met ondersteuning, service en bemiddeling voor 
bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison. Daarnaast is 
er de mogelijkheid voor een Plus abonnement met 
alarmering in samenwerking met Evita Zorg.

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

Koninginnegracht 96C
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 3 MAANDEN

Van Alkemadelaan 828
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 1 MAAND

Frederikstraat 75
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 3 MAANDEN

Waalsdorperlaan 4
Wassenaar

VERKOCHT!

BINNEN 1 MAAND

van Soutelandelaan 7
Den Haag

VERKOCHT!

BINNEN 1 MAAND

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

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

Peter BurgerTed Luijk

K
lantenbeoordeling fu

nd
a99

CIJFER
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Sport in de wijk
Kin San Tai Chi Academie
Je ziet ze wel eens staan: een groep 
mensen in actie in een park of op een 
plein. Niet door het doen van wilde oe-
feningen, maar door het eensgezind en 
op één positie maken van rustige, 
vloeiende en sierlijke bewegingen. Tai 
Chi is de naam van deze oorspronkelijk 
Chinese ‘vechtkunst’. Ook in het 
Benoordenhout is het mogelijk om Tai 
Chi te beoefenen: bij de Kin San Tai Chi 
Academie. ‘Dankzij Tai Chi heb ik ener-
gie voor tien!’

Hanneke Verduyn (62) is de grondleg-
ger van de Kin San Tai Chi Academie, 
die behalve in Den Haag (locatie: 
Oranje Nassauschool) ook klassen 
heeft in Wassenaar, Almere en Brussel. 
Hanneke begon met Tai Chi, omdat zij 
yoga en meditatie te statisch vond. Na 
tien jaar besloot zij in 2005 haar eigen 
academie op te zetten. Inmiddels is 
deze uitgegroeid tot een vereniging 
met 160 leden, waarvan 50 in het 
Benoordenhout, en 5 instructeurs. 

Wat is Tai Chi nu eigenlijk? ‘Kort ge-
zegd is het een vorm van bewegend 
mediteren. Tai Chi kent zijn oorsprong 
in de ‘martial arts’, net zoals bijvoor-
beeld judo en taekwondo en is duizen-
den jaren geleden in China ontwikkeld. 
Langzaam en in volle concentratie 
maak je een reeks van bewegingen en 
stappen, 108 in totaal. Je gebruikt 
daarbij spieren, gewrichten en ‘mas-
seert’ zelfs je organen – alles van bin-
nenuit. Evenwicht en ontspanning zijn 
belangrijk.’ 

In de beoefening van Tai Chi zijn vecht-
sportelementen nog altijd aanwezig. 
Een aanval pareren of deze zelf opzoe-
ken zijn hier voorbeelden van. Het 
grote verschil met sporten als judo is 
echter dat hier geen echte, maar een 
denkbeeldige tegenstander aan te pas 
komt. Dat is juist wat Hanneke en vele 
van haar studenten met haar zo appre-
ciëren: het niet hoeven voeren van een 
(concurrentie)strijd. ‘Iedere student 
heeft zo zijn eigen redenen om Tai Chi 
te beoefenen: om fit te worden, te ‘ont-
haasten’ of energie te krijgen bijvoor-

beeld. Daarbij kan het losweken van fy-
sieke blokkades ook emotionele 
effecten met zich brengen, zoals ver-
driet dat (weer) naar boven komt. Het 
klinkt misschien zweverig, maar het 
gebeurt.’

Beginners leren bij de Kin San Tai Chi 
Academie in de eerste zes maanden de 
48 verschillende bewegingen en volg-
orde van de totale set van 108. Een ge-
hele set uitvoeren duurt ongeveer tien 
minuten. Is er geen sprake van een auto-
matische piloot wanneer deze reeks 
eenmaal in je hoofd zit? ‘Als je niet meer 
hoeft te denken over de uitvoering van 
de bewegingen zelf moet je wél met je 
aandacht bij de oefeningen blijven, 
Daarin  kan je niet verslappen, anders 
gaat het mis. Constant moet je je bewust 
zijn van wat je doet: hoe staat mijn voet, 
wat doe ik met mijn hand? Die honderd 
procent concentratie maakt juist dat Tai 
Chi zo meditatief werkt.’

Tai Chi is toegankelijk voor jong en 
oud. De jongste student aan de acade-
mie van Hanneke is 22, de oudste 89 

jaar. Laatstgenoemde liep een aantal 
jaren terug nog met een stok, maar kan 
deze intussen aan de kapstok laten 
hangen. Zeker jongeren valt het lang-
zaam bewegen in de praktijk wel eens 
moeilijken zelfs triatleten krijgen soms 
spierpijn. Het geeft aan dat Tai Chi niet 
slechts een kwestie is van maar een 
beetje zwaaien links en rechts, maar 
zowel op fysiek als mentaal vlak effect 
heeft. Sterker nog, een gevorderde tai 
chi’er is niet of nauwelijks omver te 
duwen, hoe klein of dun ook!

Voor Hanneke is Tai Chi in ieder geval 
een absolute passie. Naast het geven 
van les in Nederland, komt zij ook re-
gelmatig buiten Nederland voor het 
geven van workshops. En dat allemaal 
op vrijwillige basis en naast een full-
time baan als communicatieadviseur 
en het draaien van een gezin met vier 
kinderen. ‘Het helpen van mensen, die 
zich beter gaan voelen en bij wie kwa-
len verdwijnen, dát is de beloning. Dat 
geeft enorm veel energie!’

Emilie Maclaine Pont

Studenten van Kin San Tai Chi Academie oefenen in de Japanse Tuin - foto Ellen van der Ham
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International Corner
Muziekacademie Den Haag

In late May Michèle Carlier and I atten-
ded a recital at the Music Academy, lo-
cated in the famous Berlage-Huis on 
the corner of the Raamweg/ 
Groenhovenstraat.  This production 
was so varied and so professional that 
we were curious to learn more about 
the academy and why it started here in 
the Benoordenhout just three years 
ago.  One of the founders and the direc-
tor, Maria Lewanski, was gracious 
enough to tell us the story. Maria is a 
Canadian national with a half-Dutch 
mother and a Polish father, who ar-
rived in The Netherlands some twenty 
years ago after spending time studying 
and working in Strasbourg and Basel.  
Besides her busy days with the aca-
demy, she is also a violinist with the 
Holland Symphony Orchestra and in-
volved in other foundations having to 
do with music projects.

But what a story she had to tell us.  As a 
result of severe cultural cuts in subsi-
dies, all the music teachers giving les-
sons in the Koorenhuis on the 
Prinsegracht were due to be dismissed 
in early 2013. This group  then banded 
immediately together with a vision to 
start their own academy.  First on their 
to-do list was to gather together a 
group of people with civil service expe-
rience and contacts within the commu-
nity, notably a lawyer, a notary, an ac-
countant and of course a couple of 
musicians. On December 24, 2012 the 
foundation of the Music Academy was 
a reality and the board members regis-
tered with the chamber of commerce.  
The next step was to find a building.

After their first choice fell through, 
they signed a 20-year lease with the 
Berlage building  on August  28, 2013. 
Believe it or not, classes began just 
three days later on September 1.  It 
meant that in extremely short time 
much work was spent on furnishing 
the premises. Most of the furniture was 

given as donations or bought very in-
expensively. For example, 150 chairs 
came from a church in Amsterdam, and 
a company that was located in a buil-
ding that was closing in Plaspoelpolder 
gave them the keys and said: ‘Take 
what you want’, which included a pho-
tocopy machine.  Maria laughed as she 
added: ‘We didn’t even know whether 
it worked or not.’ Many of the instru-
ments were donated as well.

When we asked if their neighbor, Shell, 
had been helpful, Maria answered an 
emphatic yes. Because Shell has a 24-
hour security guard on duty, they keep 
the key to the building. So, the first tea-
cher who arrives in the morning picks 
it up there and the last one returns it.  
It may be a small gesture, but terribly 
important for the academy.

At the moment, the academy has 976 
students, twice the number they began 
with in 2013. The some 50 music tea-
chers provide lessons in everything 
from piano to harp to accordion and 
courses of  singing lessons as well.  
Besides individual lessons, the aca-
demy has formed several different en-
sembles, such as the  Bikkelband (big 
band) for children aged 11-14 and a 
pop band called  the Firestones for 
children from 8-11 years old. But there 
are also other ensembles performing 
Baroque and  Balkan music. In other 
words, there is something for all ages 

and everyone’s musical interest or ta-
lent at the Music Academy The Hague. 

Here are some events which will take 
place this autumn in the 
Muziekacademie Den Haag (MDH): 
The MDH encourages other cultural 
events in the city and participates each 
year with the Haags UIT Festival – this 
year on September 4. The website 
www.haagsuitfestival.nl  gives a de-
tailed program of all other events on 
September 3-4.

Starting in September, MDH will also 
be hosting art exhibitions. The first 
one, titled ‘First impressions of the 
Netherlands’ will feature photography 
and street art by two young Syrian re-
fugees, Anas Qadamani and Somar 
Yhyia. The exhibition will be officially 
opened on Friday, September 9th, at 
17.30 by Alderman Joris Wijsmuller. 
The exhibition can be viewed week-
days from 13.00 to 21.000 and 
Saturdays from 9.30 to 13.00. 

There is an info day on September 11, 
where once can sign up for lessons. As 
part of the Betoveringsfestival  
(Enchantment festival), a 10-day cultu-
ral festival in The Hague for children 
aged 2-12 to experience all forms of 
art, the MDH will be open on Sunday, 
October 16th for an ‘instrument tas-
ting’ afternoon. Information about the 
complete program can be found on 
www.debetovering.nl.

As the reader might deduce by now, 
there is too much to tell about the aca-
demy in one article, so please visit 
their website: www.muziekacademie-
denhaag.nl  for more information (with 
a large section in English).

The establishment of the totally finan-
cially self-supporting Muziekacademie 
Den Haag is certainly a tremendous ad-
dition for our neighborhood. I thank 
Maria Lewanski for receiving us and 
telling us all about their work.

Georgia Regnault

Maria Lewanski
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Bert van Essen - Publisher for the International Community
Xpat Journal - Holland Handbook - 
Holland books
All these publications come from one 
individual - Bert van Essen.   Being my-
self a relocation consultant for more 
than 20 years, I first met Bert many 
years ago at the various Expat fairs 
held every autumn throughout the 
Netherlands.  And recently I decided to 
interview Bert, a Dutchman, to find out 
just how he entered into the publishing 
business and most particularly books 
and magazines for the Expats.

Born and bred in Voorburg, Bert stu-
died law in Leiden, graduating in the 
80's.  Since then he has lived in The 
Hague, the last 25 of which in the 
Statenkwartier.  Not particularly inte-
rested in practicing law, Bert started 
working for a publishing house.  After 
10 years, he decided to start out on his 
own and in 1998 a magazine for ex-
pats, called Xpat Journal was launched. 

Although difficult to really find out the 
statistics of expat residents, Bert 
thinks there were about 150,000 in 
1998 in all of The Netherlands.  But 
with the growth of The Hague as a true 
international city - with ICC, OPCW, 
Europol, Eurojust, European Patent 
Office - to name just a few, and all the 
embassies and international compa-
nies like Royal Dutch Shell, the crea-
tion of a united Europe, this market 
has grown perhaps five times that 
amount since then.  Bert's vision at ai-
ming at this group of people became a 
successful reality.

The Xpat Journal, under the editorship 
of Stephanie Dijkstra, a third-cultural 

woman herself, became a quarterly ma-
gazine - each issue with an emphasis on 
Education, Health, Jobs and Housing. 
Other articles include interviews with 
expats, to wining and dining, to legal 
advice, to events around the country. In 
keeping with the technical times, van 
Essen has moved forward once again 
and Xpat Journal launched its first digi-
tal edition this past June.  Now instead 
of four glossy issues per year, there will 
be two digital editions appearing in 
June and December and two greatly ex-
panded paper editions in and March 
and September each year.

Just two years after starting the 
Journal, Bert van Essen presented The 
Holland Handbook.  Authored by the 
same Stephanie Dijkstra, this book is 
an invaluable reference guide to not 
only the legal specifics of settling in 
The Netherlands, but also  insights into 
the cultural and political side of the 
country as well as interesting sights 

and social activities.  It is indispensa-
ble not only to the expat but the inter-
national students or trainees and all 
professionals involved with both Dutch 
and non-Dutch residents of the coun-
try. Just this summer, the 19th edition 
has been published. Since its publicati-
ons in 2000, over 135,000 copies have 
been sold.

But Bert van Essen did not stop there.  
Using many of the articles written and 
published originally in the Xpat 
Journal, the writers of these expanded 
their research and wrote actual books.  
Holland Books NV was born! On their 
website, some 40 books are listed in 
four categories: General, History, 
Humor, and Photo Books. To aid in rea-
ching and distributing these books to 
the general public, Bert van Essen en-
listed the aid of Scriptum publishers in 
Schiedam. And we would be remiss not 
to mention that most are also available 
via Amazon.  In 2014 the book, The 
Mobile Life; a new approach to moving 
anywhere, by Diane Lemieux and Anne 
Parker, was a Gold Winner at the Non-
fiction Book Competition. So for a gift 
for a neighbor, a visiting foreigner or 
just for you, there is something for 
everyone. 

Bert van Essen certainly found a 'hole 
in the market' - een gat in de markt 
back in 1998 when he began supplying 
the international community of The 
Netherlands with information neces-
sary for enriching their lives in The 
Netherlands.

Excursion to ICC (International Criminal Court)

The Expat Committee of the 
‘Wijkvereniging Benoordenhout’ is 
pleased to invite you for an English 

language tour in the new International 
Criminal Court building on Friday 
October 14 at 15:00. The maximum 
number of participants is 35, so reser-
vations will be on a 'first come, first 
serve' basis. This tour is open to all in-
ternational residents of the 
Benoordenhout as well as members of 
the association.

If you wish to attend, please send an 
email to mjcarlier@versatel.nl , contai-
ning the following information: name, 
address, telephone number , valid pas-
sport or ID number and date of birth. 
Your place on the tour will be confir-
med by email.

We look forward to hearing from you !
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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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Het Malieveld, geboortegrond van de 
Koninklijke HCC&VV
Het is lastig te bepalen of het gehele 
Malieveld tot het Benoordenhout be-
hoort. Logischerwijs is dat minstens 
voor de helft het geval; de andere helft 
rekenen we dan gemakshalve tot het 
Bezuidenhout. Tot dusver zijn we er in 
deze reeks artikelen aan voorbijgegaan 
dat het Malieveld al eeuwenlang voor 
spel en sport benut werd. Aangezien de 
Koninklijke Haagse Cricket Club en 
Voetbal Vereniging op dit veld ‘geboren’ 
is, verdient het befaamde grasveld ook 
in deze rubriek aandacht. Hoe is dit ter-
rein ontstaan? Dit is eigenlijk aan de 
katholieke hertog van Alba te danken. 
Hij wilde de protestantse Hollanders 
een stevig lesje leren. Hij stuurde een 
ruim tienduizend man sterk strafleger 
langs alle opstandige steden. ’s 
Gravenhage bezat in 1572 geen verde-
digingswerken en Prins Willem van 
Oranje gaf opdracht om ijlings een stuk 
van het Haagse Bos om te kappen, zodat 
er met de gevelde bomen houten wal-
len gebouwd konden worden. De 
Spanjaarden kwamen echter te snel en 
Den Haag namen zij zonder bloedver-
gieten in. Het hout kwam hen een half 
jaar later goed te pas toen zij Leiden 
gingen belegeren. Met de bomen van 
het Haagse bos konden zij stevige 
schansen rondom Leiden aanleggen. 

Het maliespel
Op de plek van het voormalige stuk 
woud ontstond vervolgens een kaal en 
troosteloos landschap. Willem van 
Oranje gaf in 1594 opdracht om de 
duintjes af te graven. Het zand werd af-
gevoerd via de daarvoor gegraven 
Koninginnegracht. Het duurde nog 
ruim tien jaar alvorens op het ontstane 
grasveld vanaf 1606 de voorloper van 
het golfspel, het malieën of pell mell, 
werd beoefend. Op de plek vlakbij de 
Boorlaan werd een baan aangelegd af-
gebakend door twee lage houten schut-
tingen van bijna vijfhonderd meter 
lengte. Bij de herberg naast de 
Kanonstraat kon je dan de benodigde 
spelmaterialen huren om het maliespel 
te beoefenen. Met een kolf, een soort 

zware golfclub, moest de bal in zo min 
mogelijk slagen om gespeeld worden 
en uiteindelijk moest je dan nog een 
paal weten te raken. Vanaf die tijd werd 
het veld de Maliebaan genoemd en zou 
het veld gebruikt worden voor tal van 
evenementen, van militaire exercities 
tot paardenrennen.  

Boorlaan, de eerste wielerbaan
De Boorlaan, zo geheten omdat naast 
die weg een gebouw stond waarin de 
massieve bronzen lopen voor de 
Haagse kanonnen werden uitgeboord, 
verdient een bijzondere plaats in de 
geschiedenis van de wielersport. 
Eigenlijk zou de ANWB daar een pla-
quette moeten aanbrengen. De 
Algemene Nederlandse Wielrijders 
Bond organiseerde daar in 1885 im-
mers de allereerste officiële 
Nederlandse kampioenschappen wiel-
rijden met o.a. fraaie nummers als het 
langzaam fietsen (zonder om te vallen 
of een voet aan de grond te zetten) en 
de vijfhonderd meter voor driewielers. 

Houten tenten
In een hoek van het Malieveld staat een 
voormalige strandtent, die inmiddels is 
omgebouwd tot lunchroom met een 
heerlijk terras. Het uitzicht hiervan 
wordt naar mijn mening een tikje be-
dorven door de aanwezigheid van het 
ministerie van Financiën, waardoor je 
ondanks het zonnetje toch telkens even 
moet denken aan je belastingaanslag. 
De ‘poffertjestent’, zoals die nog steeds 

in het spraakgebruik genoemd wordt, 
is de laatste overgeblevene van een 
hele serie van vijf soortgelijke etablis-
sementen. Vanaf het begin van de ne-
gentiende eeuw verschafte dit rijtje 
houten tenten de Haagse burgerij veel 
vermaak, speciaal op zomerse zondag-
avonden als er muziek gemaakt werd 
en er gedanst kon worden. 

De eigenaar van de laatste tent, die 
vlakbij het Haagse bos stond, was zo 
vriendelijk in te stemmen met het ver-
zoek van een groepje Haagse jongens 
in 1878 of ze er hun cricket en vijf jaar 
later hun voetbalspullen mochten op-
slaan. Tegen een bescheiden tarief 
mochten zij er hun doelpalen en kalk-
apparaat achterlaten. In de periode tot 
1898 waren er geregeld strubbelingen 
met de boswachter, die het terrein be-
heerde. Driemaal werd er zelfs een of-
ficieel verbod tot sportbeoefening  uit-
gevaardigd dat telkens opnieuw 
ongedaan kon worden gemaakt door 
de invloedrijke vaders van de voetbal-
lers. Maar het Malieveld werd steeds 
drukker. HBS ging er zijn wedstrijden 
spelen en in 1896 ook nog eens Quick. 
Een vierde verbod volgde, nu definitief. 
De clubs moesten verhuizen. Voor de 
Koninklijke HCC&VV was de afstand 
die ze moesten overbruggen minimaal. 
De Diepput was vlakbij. 

Theo Bollerman 
Auteur ‘Sportstad Den Haag, al eeuwen 
onverslaanbaar’.

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (VII)
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Aphrodite Ambulant
Uw coiffure & manicure aan huis

Salonkwaliteit, Luxe & Comfort bij u thuis. 
Voor informatie, bedrijfsbrochure, referentie of een afspraak 

belt u 070 7443239 of 06 40833854
Email: aphroditeambulant@ziggo.nl

Mijn hulp Moniek is nog een aantal uur in de week 
beschikbaar. Ze werkt hard en is betrouwbaar.

U kunt haar bellen op 06 16 11 82 61
Referentie is mogelijk.

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar kroemer@kpnmail.nl

Garageboxen
in Weissenbruchstraat te huur / 

for rent (€177 - €187 p.m.). Garages alleen voor particulier
gebruik. Ook nog enkele plekken in fietsenstalling. 

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

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

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

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

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

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

Feel Fit…  Feel Fine!
Nieuw: Feel Fit Man (60+).

Pilates (rugversterkend) - BBB – Bodyshape - Yoga/Stretching.
Ook zeer geschikte lessen voor senioren.

Gratis proefles, 10-rittenkaarten, geen inschrijfkosten.
Feel Fit: 06 53685547 of www.feelfitdenhaag.nl

Serieuze Eindbelegger 
biedt hoogste prijs verhuurd O.G.

snelle afhandeling standaard
Mail naar: direktie@reichmanenrommelaar.nl 

Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.
Bekijk de website voor meer informatie. 

www.rob-de-winter.nl
Of bel met Rob de Winter 06 47873066

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

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

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

www.vakantiehuisindeDordogne.nl

Lid worden van de wijkvereniging ?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 
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Gastcolumn
Verwachtingsleed
Meestal begint het weekend bij ons 
thuis goed. Blij kruipen twee wakkere 
jongetjes, iets vroeger dan ik zou wil-
len, bij ons in bed. Na de eerste kusjes 
op onze nog half dichte oogleden ont-
staat de eerste aanvaring: zoon 1 duwt 
zoon 2 (expres of per ongeluk, dat ver-
telt het verhaal niet, onze ogen zaten 
immers nog half dicht) het bed uit. 
Zoon 2 duwt of krabt terug waarop 
zoon 1 begint te huilen. ‘Mama,’ 
(waarom nooit papa?) ‘hij doet mij 
pijn.’ Je negeert de uitnodiging je 
ermee te bemoeien. Zoon 2 besluit nu 
het initiatief te nemen en pakt een 
knuffel af. ‘Mama, ík was met die knuf-
fel aan het spelen.’ ‘Papa wil je vast wel 
helpen’, mompel ik en ik kijk met een 
schuin oog of papa zich ook aange-
sproken voelt. Die is opnieuw in slaap 
gevallen.

Tijd voor het uitgebreide weekendont-
bijt. Kids in pyjama naar beneden en ik 
spring snel onder de douche. Zodra ik 
die uitzet hoor ik het volgende gehuil. 
De irritatie laat ik boven (seriously?) 
en vol goede moed begin ik aan het rol-
len van de croissantjes. Zoonlief van 4 
wil graag helpen dus accepteer ik dat 
het (wat) langzamer en (veel) romme-
liger gaat dan ik had bedacht.

Als iedereen z’n eten op heeft is de ra-
vage groot: op de pyjama’s, in de haren 
en op de grond. Hop, toeten schoon en 
iedereen naar de andere kant van de 
kamer: ‘Spelen’, beveel ik. De heerlijke, 

en sputterend op.

naar een babyconcertje. Het relaxte ge-
voel dat ik onderweg nog had is binnen 
no time verdwenen: we blijken tien mi-
nuten ná aanvang te zijn gearriveerd. 
Hoe kan dat nou weer? We waren toch 
op tijd vertrokken? We zetten het op 
een rennen en kunnen nog net – hij-
gend – achter de laatste persoon in de 
rij naar binnen. Het concert is een suc-
ces: mijn kind zet het dit keer niet op 
een brullen. Andere ouders lopen sus-
send en wiegend rond, al dan niet de 
zaal even uit. Zouden zij dit uitje ook 
met te hoge verwachtingen tegemoet 
zijn getreden? Ik heb met ze te doen.

Na de middagslaapjes maken wij ons 
op voor de zondagmiddagborrel. Ik 
laat het doordeweekse regime van 
structuur en de verplichte porties 
groente en fruit tijdelijk achterwege en 
schenk het ouderlijk gezag een lekker 
glas in. De hapjes staan smakelijk op 

ons te wachten. Dat de jongste onder-
tussen z’n plakkerige rijstwafel aan 
mijn hippe jurkje heeft afgeveegd, ne-
geer ik. Dat het eerste glas water al op 
de grond ligt ook. En dat het zonge-
droogde tomaatje niet in de mond ver-
dwijnt, maar breed wordt uitgesmeerd 
op de kleertjes eveneens. Ik neem een 
grote slok van mijn Aperol Spritz en 
hoop dat het mijn langzaam opko-
mende irritatie zachtjes naar de ach-
tergrond drukt. Dat lukt. Ik zet een mu-
ziekje op in de hoop mij tijdelijk op 
Ibiza te wanen. Dat lukt ook. Wat zijn 
het toch droppies. Om mij geliefd te 
maken, deel ik ten slotte ijsjes uit. Was 
dat echt nodig? ’s Avonds blijf ik voor 
de tigste keer met mijn blote voeten 
aan de vloer plakken.

Als ze er eenmaal in liggen kan ‘onze’ 
avond beginnen. Ik schenk nog een 
glaasje in en nestel me tegen mijn Lief 

word ik wakker. Slaperig en met een 
snelle poetsbeurt werk ik mezelf mijn 
bed in. Morgen gaat het vast beter.

Herkenbaar? Deel uw verwachtings-
leed via wijkblad@wvbn.nl

Anne Siblesz

Ergernissen...
...van een slechtziende wijkbewoonster

-
bakken of raar geplaatste nietjes ver-
oorzaken bijna valpartijen. Denk even 

-
gens neer kwakt.
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Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Nodig (voor 12 stuks)
6 verse eieren
2 el goede mayonaise
1 mespunt kerrie
scheutje Amontillado sherry
zout en gemalen peper
paprikapoeder en bieslook

Gevulde eieren zijn echt wel een 
enorme klassieker onder de borrelhap-
jes. Zo nu en dan verras ik mijn gasten 
met de gevulde eieren en ze gaan altijd 
schoon op! Eieren kan je op een hoop 
manieren vullen, althans je kunt einde-
loos variëren met wat je aan smaak-
stoffen door de eidooier doet. Mijn 
moeder voegde altijd kerrie toe. In dit 
recept doe ik er ook nog een scheutje 
Amontillado sherry bij. Experimenteer 
vooral naar hartenlust. Wat denk je van 
truffel of nootmuskaat? Die doen het 
allebei ook heel goed met ei.

Bereiding
Zet een pan met ruim water op en 
breng aan de kook. Prik een klein gaatje 
in de bolle kant van de eieren en doe ze 
voorzichtig in het water. Kook 12 minu-
ten, giet af en spoel na met ijskoud 

Pel de eieren voorzichtig, zodat het wit 
intact blijft. Met een smal lemmetmes 
snijd je de eieren in de lengte in tweeën. 
Ik kijk altijd even waar de dooier zit en 
daar begin ik met snijden, anders 

scheurt het dunne eiwit. Haal het eigeel 
eruit en spoel de ei helften onder water 
schoon en leg ze op een met keukenpa-
pier bedekt bord met de snijkant naar 
onderen. Dek af met folie en zet in de 
ijskast. Voor de eiercrème doe je 2 el 
mayonaise bij de eigelen, een mespunt 
kerrie, een scheutje sherry en wat zout 
en gemalen witte peper. Prak alles met 
een vork tot het goed gemengd is. Neem 

het eimengsel erdoorheen. Deze smeu-
ige massa doe je vervolgens in een 
spuitzak met een kleine kartelmond 
(max. 1 cm). Bind de zak dicht en leg 
deze naast de eiwitten in de ijskast. Dit 

kan je al zeker een dag van tevoren 
doen; ideaal.

Om te serveren leg je een stuk keuken-
papier op het aanrecht en daar zet je 
de eiwitten met de bolle kant onder op. 
Dit voorkomt wegglijden als je het ei-
geel erin spuit. Pak de spuitzak en 

van het eiwit. Bestrooi met wat papri-
-

look. Leg ze vervolgens op een schaal 
met daarop een leuk servet. Dit is mede 
om wegglijden te voorkomen.

Michiel de Vlieger, Cometa Culinair

Culinair
Gevulde eieren

In oktober 2016 bestaat de Schaakclub 
Benoordenhout dertig jaar. In het 
voorjaar van 1986 werd in het 
Wijkblad Benoordenhout melding ge-
maakt van de oprichting van de 
Schaakclub Benoordenhout. Het initia-
tief lag bij de wijkbewoners J.H. 
Willemsen en L.B. Gelpke, en met suc-
ces. De eerste schaakwedstrijden wer-
den op 16 oktober 1986 gespeeld met 
24 schakers.

Dertig jaar later is het nog steeds een 
gezellige, overzichtelijke schaakclub 
met momenteel 25 leden. Wie zich een-
maal per week wil inspannen door het 
spelen van een partij schaak en zich na 

met een goed gesprek en een goed glas 
is bij de Schaakclub Benoordenhout 
aan het juiste adres. De wekelijkse 
clubavond is op woensdagavond van 
20.00 uur tot uiterlijk 23.30 uur in 

wijkcentrum ‘Het Benoordenhuis’, 
Bisschopstraat 5 in Den Haag. De in-
terne schaakcompetitie start woens-
dag 7 september 2016. U bent van 
harte welkom.

De maand oktober zal in het teken 
staan van diverse festiviteiten. Het pro-
gramma kunt u in september vinden op 
de website: www.scbenoordenhout.nl.

30 jaar Schaakclub Benoordenhout
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Ter ere van de onlangs overleden Viktor Kortsjnoi een fraaie combi-
natie van hem. Zwart speelt en wint.

Oplossing probleem 143: Zwart gaf ten onrechte op. Hij had zich kun-
nen redden door middel van: 1… Dg7+!! 2.Txg7 Txh3+! 3.hxg3 (of 
Kxg3) Pat! (Klinova-Spence, Gibraltar 2006)

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

Spellen
Schaakprobleem 144                         Schaakclub Benoordenhout

Eerder schreef ik al over de mogelijk-
heden om een woning tijdelijk te ver-
huren zonder dat de huurder zich op 
huurbescherming kan beroepen. 
Inmiddels zijn per 1 juli 2016 nieuwe 
regels gaan gelden. Hierdoor is het 
makkelijker geworden om tijdelijke 
huurovereenkomsten te sluiten zonder 
dat de huurder huurbescherming 
geniet. 

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om 
voor zelfstandige woonruimte tijde-
lijke contracten van twee jaar of korter 
aan te gaan die van rechtswege eindi-
gen zonder huurbescherming van de 

huurder. Als verhuurder dient u wel de 
huurder tussen de één en drie maan-

schriftelijk in kennis te stellen dat het 
contract eindigt. Een te vroege of te 
late mededeling leidt tot een huurcon-
tract van onbepaalde tijd. Verhuurder 
kan maar één keer een contract van 
twee jaar of korter aangaan. Elke ver-
lenging leidt tot een contract van onbe-
paalde tijd. Dit geldt ook indien de ver-
huurder toestaat dat de huurder na de 
overeengekomen tijd in het gehuurde 
blijft wonen.

Goed om te weten is dat de huurder het 

tijdelijke contract altijd tussentijds 
mag opzeggen. Voor huurders met een 
contract van twee jaar of korter is de 
huurprijsbescherming verruimd. Zij 

het tijdelijke contract nog de huurprijs 
laten toetsen door de Huurcommissie.

Het vorenstaande heeft betrekking op 
alle nieuwe huurcontracten aangegaan 
vanaf 1 juli 2016 voor een duur van 
korter dan twee jaar.

Mr Annemarie Wiesmeier-van 
der Brugge

Bridge Quiz - Een entree creêren
Zuid speelt 6SA, na een ingewikkelde 
biedserie.

De uikomst is ª9.

Vraag
Hoe kan zuid met 100% zekerheid zijn 
contract maken?

Oplossing
In principe heeft zuid 12 slagen:
3 in klaven, 2 in ruiten, 2 in harten en 5 
in schoppen. Maar om 5 slagen in 
schoppen te kunnen maken, moet zuid 
na schoppen aas en heer in zijn hand 
kunnen komen. Als hij gemakshalve de 

ª9 door laat lopen en oost duikt, dan 
maakt zuid wel 2 slagen in harten, 
maar kan daarna niet meer naar z'n 
hand voor de schoppenslagen.

Correct is om de eerste slag met harten 
aas te nemen, schoppen aas en heer te 
deblokkeren en te vervolgen met harten 
boer, waarop hij de harten vrouw bij-
speelt. Als oost duikt dan is zuid al in z'n 
hand en als oost deze slag met de heer 
neemt dan kan zuid met harten tien naar 
z'n hand. Daardoor heeft zuid een entree 
in zijn hand gecreêrd om de slagen in 
schoppen op te kunnen rapen en maakt 
hij met 100% zekerheid zijn contract.

Uw goed recht
Nieuwe regels over tijdelijke verhuur

« AH
ª AJ6
© AH64
¨ AHV3

N
OW

Z

« VBT76
ª VT7
© 873
¨ 52
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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 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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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

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

“Spectaculair en toegankelijk”

� � � � 

Volkskrant

“Dr. Miracle: een hit”

� � � � 

Theaterkrant 
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