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- synoniem voor de beleving bij Pure SB Cosmetics - 
wisselt regelmatig. Laat u verrassen!

Experience the tender gentle care… and the feeling 
of a day spa in each treatment

In de sfeervolle serene omgeving van Pure SB Cosmetics wordt 

inventariseren uw wensen en analyseren uw huid. Daarna start de 
treatment die perfect op uw huidconditie is afgestemd. 

Gun uzelf totale ontspanning! En verwen uzelf met een van onze 
treatments en beautyneeds.

beauty treatments I skin care I make-up I brow treatments I CND nail bar I gifts
Van Hoytemastraat 102 I Den Haag I 070 324 88 44 I info@puresbcosmetics.nl I www.puresbcosmetics.nl

Pure SB Cosmetics, op gericht in 2005 door Susanne van 
Driel, verwelkomt u graag op haar nieuwe locatie aan de 
Van Hoytemastraat 102 in het Haagse Benoordenhout.

Feel and be your greatest self

Naast een zorgvuldig gekozen selectie van hoogwaardige 
brands waaronder MARIA GALLAND, ENVIRON skin 
care, JANE IREDALE skin care make-up, REVITALASH, 

uitbreiding van het assortiment met exclusieve producten. 
De unieke collectie gifts en lifestyle products 
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Beste wijkgenoten,

Het maken van een Wijkblad heeft heel wat voeten in de aarde. Zodra de deadline nadert, neemt de spanning 
toe. Levert iedereen op tijd in, zijn de foto’s groot genoeg om te kunnen plaatsen. De eerste week gebruik ik om 
de teksten bij elkaar te halen, de tweede week wordt er nog eens goed gekeken, gelezen en gecorrigeerd. Dan 
zet ik de teksten en foto’s in de goede volgorde en mail deze vervolgens aan de opmaker.

Hij gaat aan de slag en maakt de eerste pdf. Deze wordt door ons samen nagekeken. Soms is er een bladzijde 
over of is een foto toch te klein. Dat betekent op het laatste moment zelf een tekst schrijven, iemand benaderen 
die iets klaar heeft liggen of de open ruimte oplossen met foto’s uit mijn fotomapje. Er volgt een tweede pdf 

akkoord gaat het naar degene die het druk- en bezorgproces begeleidt. En dat bezorgen is bijna het moeilijkste 
van vijf weken hard werken. 

Weet dat, wanneer u onverhoopt het Wijkblad niet ontvangen zou hebben, extra exemplaren bij de kiosk op het 
Van Hoytemaplein en in het Benoordenhuis liggen. 

Willemien de Vlieger-Moll

 WIJKBLAD
BENOORDENHOUT

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl
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   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
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   € 50,- voor maximaal 30 woorden
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Frank van der Leer
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Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

BELANGSTELLING?
Op www.residencehaganum.nl vindt 
u meer informatie. Belt u voor een 
rondleiding met 070 - 318 49 00.In Residence Haganum is het comfortabel

wonen zonder zorgen. En als u zorg nodig
heeft, dan maakt u gewoon gebruik van
ons professionele zorgteam.

Residence Haganum is geves-
tigd in het gezellige Zeehelden-
kwartier en beschikt over 29 
woonzorgstudio’s die van alle 
gemakken zijn voorzien. De 
zorg, begeleiding en activiteiten 
stemmen wij af op uw wensen.

U beschikt onder meer over een 
kitchenette, een ruime badkamer, 
een sfeervol restaurant, een ontmoe-
tingsruimte met bibliotheek, een 
prachtige tuin, een beautysalon en 
een fysiotherapieruimte.

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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Re-shape, de investeerder die het 
rijkskantoorpand Willem Witsenplein 
6  heeft gekocht, heeft op 7 september 
jl. een tweede matig bezochte presen-
tatie gegeven over haar plannen. Sinds 
de vorige presentatie heeft Re-shape 
overlegd met de Welstandcommissie 
en met de VvE’s van Bosrand en 
Nirwana. De plannen zijn daarop aan-
gepast. Zo is de dakverdieping minder 
prominent geworden en brengen ver-
dere aanpassingen dakopbouw en ach-
terkant meer in de stijl van de Haagse 
School (dus minder glas). De 
Welstandscommissie kan zich in het 
huidige ontwerp vinden.  Re-shape 
gaat nu het voorlopige ontwerp omzet-

-
aanvraag bij de gemeente indienen. 
Zoals het er nu uitziet, zal het te reno-
veren gebouw uiteindelijk 58 apparte-
menten in 41 verschillende types be-
vatten. De grootte van de 
appartementen varieert tussen de 75 
en 220 m². De bouw zal pas aanvangen 
wanneer driekwart van de apparte-
menten is verkocht. Re-shape hoopt 
dat dit in de loop van 2017 het geval 
zal zijn. 

- Afgelopen maanden is veel werk ver-
zet door de investeerder WPRI en de 
gemeente voor de uitwerking van de 
plannen voor renovatie van het winkel-
centrum Willem Royaardsplein. Vlak 
voor de zomer stelde het college van 
B&W de Nota van Uitgangspunten voor 

het project vast. Dit geeft de kaders 
aan waarbinnen de plannen moeten 
passen. In september besprak de 
Commissie Ruimte van de gemeente-
raad deze Nota. Vermoedelijk heeft dit 
tot enige extra aanpassingen geleid in 
het licht van blijvende bezwaren van 
naburige bewoners. Wanneer ge-
meente en WPRI een formeel akkoord 
hebben gesloten over de plannen, wor-
den die verder uitgewerkt in o.a. een 
projectdocument. Vanwege de omvang 
en de complexiteit van het project 
duurt het nog wel enige tijd voor de 

Wijkvereniging blijft bij dit belangrijke 
project nauw betrokken. Belangrijk 
voor winkeliers en bewoners is dat de 
winkels straks ook open zullen blijven 
tijdens de (ingrijpende) verbouwing 
van het plein. 

- Omdat de renovatie van de buitenkant 
van het oude hoofdgebouw van Shell
aan de Carel van Bylandtlaan langer 
duurt, zullen de afsluiting van de 
Groenhovenstraat achter dit gebouw 
en de verkeersaanpassingen in de buurt  
worden verlengd tot maart 2017.  
Inmiddels blijkt ook de binnenkant van 

hebben. Ook vanwege die werkzaamhe-
den zal de Groenhovenstraat moeten 
worden afgesloten. Aangezien deze 
werkzaamheden pas na de zomer van 
2017 beginnen, biedt dit gelegenheid de 
oude verkeerssituatie in de Groen-

hovenstraat in de periode maart tot sep-
tember 2017 te herstellen. Tevens geeft 
het extra tijd om nog eens kritisch te kij-
ken naar de beste en meest veilige op-
lossing voor de verkeersaanpassingen 
voor na de zomer van 2017. Dit is des te 
meer van belang omdat Shell waar-
schijnlijk in de daaropvolgende jaren 
(2018-2020) ook groot onderhoud gaat 
plegen aan de overige kantoorgebouwen 
langs de Carel van Bylandtlaan. De wijk-
vereniging en buurtbewoners zijn met 
gemeente en Shell betrokken bij het 
overleg hierover.  

- De verbouwing van de vleugel van het 
voormalige Aloysius College t.b.v. de 
komst van statushouders is in volle 
gang. Naar verwachting zijn die in no-
vember 2016 klaar en zullen nog voor 
het eind van het jaar ca. dertig status-
houders er hun intrek nemen. In het 
zgn. Omgevingsoverleg o.l.v. de 
Stadsdeeldirecteur en met alle belang-
hebbenden – gemeente, scholen, om-
wonenden en wijkvereniging – worden 
alle aspecten van hun komst op con-
structieve wijze besproken. Los hier-
van is gebleken dat het terrein –  groen 
en sloten – van het AC-complex in de 
loop der jaren nogal is vervuild. De ge-
meente en het Hoogheemraadschap 
zijn hierop aangesproken. 

Willem Hoekstra
& Pieter de Savornin Lohman 

Ruimtelijke Ordening

Herfstimpressie Japanse tuin, 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

BENOORDENHOUT 2016-5-DEF.indd   6 07-10-16   09:14



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 20167

Op zaterdag 26 november a.s. is 
het weer zover: Sinterklaas komt 
naar onze wijk.

De stoet van Sinterklaas vertrekt om 
15.15 uur vanaf het Jozef Israëlsplein 
en gaat via de Weissenbruchstraat naar 
het Van Hoytemaplein waar Sinterklaas 
ca. 15.30 uur zal aankomen.

Natuurlijk kunnen de kinderen op het 
plein Sinterklaas ontmoeten en samen 
leuke liedjes zingen.

Vanaf 15.15 uur is het groot feest op 
het plein, waar Piet Rolando zijn kun-
sten zal vertonen.

Onze wijk
Sinterklaas komt weer naar het Benoordenhout

De ContactClub 55+ wil door gezamen-
lijke activiteiten de sociale contacten 
tussen ouderen in onze wijk intensive-
ren. De CCB houdt daartoe o.a. lunches 
en themadiners in diverse etablisse-
menten in onze wijk. Voorts verzorgt 
de CCB lezingen in ‘t Benoordenhuis in 
de Bisschopstraat (vlakbij het 
Maerlant-Lyceum) over diverse onder-
werpen: o.a. kunst, geschiedenis van 
Den Haag, muziek en politiek. De CCB 
organiseert verder talrijke excursies 
per afgehuurde bus naar interessante 
tentoonstellingen in diverse musea in 
Nederland. Ook zijn bijvoorbeeld het 
Europees ruimtevaartcentrum ESTEC 
in Noordwijk en het nieuwste deel van 
de Maasvlakte bezocht. 

Actuele informatie kunt u steeds vin-
den in de papieren Nieuwsbrief voor 

leden en donateurs van de CCB en op 
de website www.wvbn.nl van de 
Wijkvereniging; klik daar op ‘ledenpa-
gina’s’ en daarna op ‘nieuwsbrief 
ContactClub 55+’.

Op 8 november a.s. geeft Marjolijn van 
Delft de lezing ’Buen Appetito, een 
hapje en drankje in de schilderkunst’. 
Op 17 november a.s. geeft Seijo Epema, 
gids in het Mauritshuis, een lezing 
naar aanleiding van de lopende ten-
toonstelling Hollandse meester in de 
Royal Collection van Elisabeth II, met 
aanvullend een rondleiding. Op 26 no-
vember a.s. vindt een Wilddiner in het 
Chateau Bleu (Haagse Bos) plaats. 
Verder gaan we op een nader te bepa-
len dag in november of december naar 
het pas geopende Museum Voorlinden 
in Wassenaar. 

Van de CCB kunt U lid worden, als u in 
het Benoordenhout woont. Woont u 
daar niet, dan kunt u CCB-donateur 
worden. U kunt alleen lid of donateur 
van de CCB worden als u ook lid of do-
nateur van de Wijkvereniging bent. Als 
lid of donateur van de CCB betaalt u 
per jaar – boven de contributie voor 
het lidmaatschap of het donateurschap 
van de Wijkvereniging –  per persoon  
€ 9,50 en per echtpaar € 16. U kunt u 
als lid of donateur aanmelden via de 
website van de Wijkvereniging (www.
wvbn.nl) onder ‘Contact’ of bij Rinia de 
Bruin (rinia.db@zonnet.nl/ per tele-
foon na 18.00 uur: 070-3282477). Voor 
verdere informatie is Jan van Kreveld 
per telefoon (06-47787109) of e-mail 
(jh.vankreveld@ziggo.nl) beschikbaar.

Jan van Kreveld

ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)

Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging
17 november a.s. in het ANWB-gebouw, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag

(bij binnenkomst rechtdoor, naar de ingang van het E-gebouw. de vergadering is op de bovenste etage)    
 Inloop vanaf 19.30 uur - Aanvang: 19.45 uur
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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

Open dagen::

Mobarak Moskee |  Oostduinlaan 79 |  2596 JJ Den Haag |

T: 070-3245902 |

Door vele profeten zijn ‘latere dagen’ voorspeld waarin
enerzijds het materialisme hoogtij zou vieren, maar waarin
ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid
te redden van de ondergang. Mohammed (vrede zij met
hem) voorspelde deze tijd tot in detail. Gog en Magog,
materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van
vuur, zouden onheil stichten op aarde, terwijl de moslims
geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen. In die
omstandigheden zou de Messias de enige uitweg zijn. De
Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken
met de Messias: zijn leer van gebed en vergeving, en zijn
inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede.

23 oktober 13 november 4 december

Tijd 16:00 - 18:00

www.Islamnu.nl | www.alislam.org

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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Wijkgenote Petra van Waning-Burger 
ontvangt een stadsspeld en wordt 
benoemd tot assistent-boswachter. 

Mevrouw Van Waning werd eind au-
gustus jl. toegesproken door Lilianne 
Blankwaard, stadsdeeldirecteur 
Haagse Hout. Zij vertelde waarom Van 
Waning de stadsspeld ontvangt: ‘Uw 
belangeloze inzet voor het Haagse 
groen in het algemeen en het gedeelte 
van het Haagse Bos aan de centrum-
zijde in het bijzonder. Elke dag wandelt 
u hier met de hond, tijdens het wande-
len ruimt u steevast meteen de rommel 
op die u op en rond de paden aantreft. 
Wikkels van snoep, lege zakjes waarin 

noem maar op. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of het wordt wel achteloos 
weggegooid. U doet dit belangeloos. 
Het is een vorm van vrijwilligerswerk, 
waar de gemeente, Staatsbosbeheer en 
ik denk ook heel veel wandelaars u 
dankbaar voor zijn.

Het gemeentebestuur heeft mij ge-
vraagd u te zeggen dat het grote waar-
dering heeft voor wat u als vrijwillig-
ster doet en heeft gedaan. Voor het 
college van burgemeester en wethou-

ders staan vrijwilligers sowieso op een 
voetstuk, omdat zij in onze stad voor 
een bijzonder extraatje zorgen. 
Mevrouw Van Waning, het is mij een 
genoegen te kunnen zeggen dat het col-
lege van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om, op grond van uw 
vrijwillige inzet gedurende een lange 
periode voor met name het groen in 
onze stad, u de Stadsspeld toe te ken-
nen’.Na dit opspelden, nam boswachter 
Jenny van Leeuwen het woord. Zij be-
noemde Petra van Waning tot assis-
tent-boswachter; als dank voor al haar 
opruimactiviteiten. 

Beste wijkgenoten, 

Eerder lieten wij u al weten dat onze 
wijkvereniging Benoordenhout vol-
gend jaar alweer 40 jaar bestaat en dat 
we dit lustrum graag uitgebreid met u 
vieren op zaterdag 17 juni 2017! 

We gaan ervan uit dat de ‘save-the-
date-magneet’ uit de vorige editie van 
het wijkblad u het komende jaar aan 
deze datum zal blijven helpen 
herinneren.

De wijkvereniging organiseert een 
groots feest voor alle bewoners van 
onze mooie wijk. Een feest dat in het 
teken zal staan van verbondenheid 
door ‘jeux et sports’, ‘brocante et anti-
quités’ et ....’la musique !’ . De setting 
van lange tafels, waar eenieder elkaar 
kan treffen met een hapje en een 
drankje,  zal hopelijk zorgen voor een 
prachtige zomermiddag en –avond met 
Franse allure!

De lustrumcommissie

Stadsspeld

foto's Annet Cames
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

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

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

www.oldael.nl

Een compleet ontbijtje met verse
jus d’orange en koffie of thee naar keuze 6,95

Binnenkort bij ons verkrijgbaar 
heerlijke gezonde yoghurt ontbijtjes.

De scholen zijn weer begonnen
wij bieden studenten van het Mondriaan

10% korting op vertoon van hun schoolpas.

Wij hebben een heerlijke lunchkaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, balgehakt, filet americain

en tonijnsalade

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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Scheveningen Light Walk

Schaaksimultaan door Helmut Cardon

Argentijnse cultuur opsnuiven in ‘t Benoordenhuis

Twee Benoordenhoutse zussen gaan 
met Scheveningen Light Walk nieuwe  
uitdaging aan.

Zestig en achtenvijftig jaar zijn ze, Truus 
en Saskia van Amstel. Hun leeftijd weer-

houdt hen er niet van om dit jaar een 
heel nieuw avontuur aan te gaan met de 
organisatie van de eerste editie van de 
Scheveningen Light Walk.  Het wordt 
een sprookjesachtig wandelevenement 

vernieuwde Pier. Dit vindt plaats op za-
terdagavond 10 december 2016.

Je wandelt dwars door verlicht 
Madurodam (gaat speciaal open) en Sea 
Life Scheveningen. Verder voert de route 
je o.a. over het strand, door de duinen, 
het bos, parken, havens, bekende 
Scheveningse wijken en langs histori-
sche gebouwen.

Je komt onderweg vele verrassende 
vuur-, licht- en muziekacts tegen, ge-

maakt door diverse kunstenaars, waar-
onder ook Scheveningers.

‘Het lijkt ons natuurlijk heel leuk als er 
mensen uit het Benoordenhout mee 
gaan wandelen.  Het wordt echt een be-
levenis, die je niet gauw zult vergeten’, 
zegt Truus enthousiast. 

Er zijn twee afstanden: 12,5 en 18,5 km. 
Je start tussen 16.20 en 19.00 uur en 
wandelt in groepen. Om 23.00 uur moet 
je weer binnen zijn,  om na te genieten 
tijdens de gratis Light Walk Afterparty, 
tot 01.00 uur.

Inschrijfgeld 12,5 km: €22,50 en 18,5 
km € 27,50. Verdere informatie is te vin-
den op www.scheveningenlightwalk.nl.

Op woensdag 9 november a.s. zal door 
onze wijkgenoot, internationaal 
schaakmeester Helmut Cardon (Fide-
rating 2404) een simultaan gegeven 
worden ter gelegenheid van het 30-
jarig bestaan van Schaakclub 
Benoordenhout. Ook schakers die geen 
lid zijn van deze schaakclub zijn van 

harte welkom! De simultaan zal plaats-
vinden om 20.00 uur in het 
Wijkcentrum aan de Bisschopsstraat. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmel-
den bij wedstrijdleider Sjors Wijnia, 
06-51177422 of info@scbenoorden-
hout.nl.

Benieuwd naar Latijns-Amerikaanse 
gastvrijheid en gezelligheid? Fan van 
Argentijnse wijn en cinema? Kom dan 

Stichting Solidariteit Nederland-
Argentinië in ‘t Benoordenhuis. 

Deze stichting werd veertien jaar gele-
den opgericht door een groep 
Argentijnen in Nederland die iets wil-
den doen voor diegenen die het meest 
getroffen werden door de instabiele 
economische situatie in hun thuisland. 

Door evenementen te organiseren, za-
melen de vrijwilligers geld in waarmee 
kleinschalige projecten in Argentinië 
ondersteund worden. 

Tijdens de onder zowel expats als 
Nederlanders populaire avonden wor-

-
toond, met Engelse ondertiteling. Voor 

genieten van door Argentijnse koks be-
reide lekkernijen en goede wijnen. 
Daarnaast kunt u leuke prijzen winnen 

is gratis te bezoeken, maar een donatie 
voor de projecten is meer dan welkom.
Komt u ook eens Argentijnse cultuur 
opsnuiven in ‘t Benoordenhuis? Of 
komt u op 3 december a.s. in Church of 
our Saviour genieten van de wereldbe-
roemde Argentijnse Misa Criolla, ver-

tolkt door het Huygens Vocaal 
Ensemble en de Argentijnse zanger 
Javier Rodríguez? 

Op www.fundacion.nl leest u meer over 

stichting.
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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.

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

Peter BurgerTed Luijk
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Zeg het met bloemen!
Eens in het half jaar zet Snijder 
Bloemen een bewoner van het 
Benoordenhout in de bloemetjes. Wie 
verdient er volgens u een bloemetje? 
De buurvrouw die altijd voor u klaar-
staat, een mantelzorger die wel eens in 
het zonnetje gezet mag worden of een 
vriendin die een hart onder de riem 
kan gebruiken? Stuur een mailtje aan 
wijkblad@wvbn.nl met een korte moti-
vatie waarom degene die u voordraagt 
een bos bloemen verdient. 

Debby Keesmaat, Snijder Bloemen, 
kiosk Van Hogenhoucklaan.

Lezing Haagse

Evita Lokaal
Jeanne 
Caminada 
geeft lezin-
gen en pre-
sentaties 
over Den 
Haag. Zij 
woont sinds 
1971 in Den 
Haag. Het is 
een stad die 
haar van 
begin af aan 
inspireert; 

zelfs zodanig dat zij inmiddels vele le-
zingen en presentaties heeft ontwik-
keld. Deze hebben titels zoals 200 jaar 
Koningschap, Rondje Binnen- en 

nieuw Den Haag.

Begin dit jaar werd Jeanne genomi-
neerd voor de Vitaliteitsaward en de 
Lenteprijs 2016 van Fonds 1818. Dit le-
verde haar een bedrag van € 500 op. 
Hiervan heeft zij al een presentatie ge-
geven bij NEBO en gaat dat ook doen 
op maandag 14 november in Evita 
Lokaal. De avond met lezing Haagse 

bij Evita Lokaal. 

www.jeannepresenteert.nl. 

10:00-16:00 UUR

A P C H  J A A R L I J K S E

Internationale keuken

EIGENGEMAAKT GEBAK EN LEKKERNIJEN,
 KUNST & KITSCH, BOEKEN, KLEDING EN VEEL MEER!

Al meer dan 50 jaar 

ondersteunen wij goede doelen

AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE 
ESTHER DE BOER-VAN RIJKLAAN 20, DEN HAAG

WWW.APCH.NL

BUS 22 (RICHTING DUINZIGT)
NAAST WILLEM ROYAARDSPLEIN

B A Z A A R

ZATERDAG 5 NOVEMBER
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EXPERIENCE THE DIFFERENCE
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31 
2596 CE Den Haag 

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

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

Leembruggen
Onno de With Bob van Deelen Marianne de 

Bruijn

K O O P E N  V E R K O O P  I    H U U R  E N  V E R H U U R  I    B E H E E R E N  ( N W W I )  TA X AT I E S
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Catering & Cuisine, is de titel van een 
boek, geschreven door Maureen van 
der Wijck. Na een carrière als directie-
secretaresse startte zij in 1988 haar 
eigen cateringbedrijf. Het boek staat 
bomvol handreikingen en praktische 
tips, bedoeld om inspiratie op te doen 
en van te genieten. Een boek om een 
feestje te maken van je eigen feest of 
van de partij voor een ander - voor de 
gasten én voor jezelf !

Uitgeverij: EYing, ISBN: 9789081623452, 
€ 39,95. Verkrijgbaar vanaf 2 november 
a.s., te koop bij Boekhandel Couvée-
Benoordenhaeghe.

Catering & Cuisine

SaulG.F. Händel

jubileumconcert

ZATERDAG 5 NOVEMBER 2016 19.30 UUR | AGNESKERK BEEKLAAN DEN HAAG

WWW.KZVEXCELSIOR.NL
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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.nlWOUDT

u wilt er 
toch goed 
uitzien...
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Naar verwachting zullen dit najaar de 
eerste statushouders het VCL, het 
voormalige Aloysius College, betrek-
ken. Natuurlijk zijn velen van ons be-
nieuwd naar onze nieuwe wijkbewo-
ners. Zodra er meer bekend is, is het 
onze intentie van ieder van deze sta-
tushouders een portret te presenteren.

Omdat er verwarring blijkt te bestaan 
over het verschil tussen asielzoekers, 
statushouders, vluchtelingen en natu-
ralisatie volgt hieronder een uitleg van 
deze begrippen.

Er is een verschil tussen de spreektaal 
‘vluchteling’ en het juridische begrip 
daarvan. In de spreektaal noemen we 
iedereen die op de vlucht is voor ver-
volging of geweld een vluchteling. 
Juridisch gezien is een vluchteling ie-
mand die erkend is als vluchteling in 
de zin van artikel 1 van het 
Vluchtelingenverdrag . Tussen het mo-
ment dat iemand die op de vlucht ge-
slagen is en zijn eigen land is ontvlucht, 
via het moment dat hij  in een ander 
land een verzoek heeft ingediend om 
als vluchteling te worden erkend en tot 
het moment van erkenning als vluchte-
ling is hij een asielzoeker. Erkenning 
als vluchteling kan men krijgen indien 
men.

‘- uit gegronde vrees voor vervolging 
wegens ras, godsdienst, nationaliteit, 
het behoren tot een bepaalde sociale 

groep of zijn politieke overtuiging;  

- zich bevindt buiten het land waarvan 
men de nationaliteit bezit, en men de 
bescherming van dat land niet kan of, 
uit hoofde van bovenbedoelde vrees, 
niet wil inroepen; of 

-  indien men geen nationaliteit bezit 
en verblijft buiten het land waar men 
vroeger zijn gewone verblijfplaats had, 
daarheen niet kan of, uit hoofde van 
bovenbedoelde vrees, niet wil 
terugkeren.’ 

vluchteling wordt in Nederland ook 
wel statushouder genoemd. 

In Nederland wordt zo een verzoek in-
gediend bij de IND. Als de asielzoeker al 
eerder in een ander land van de EU een 
verzoek heeft ingediend, kan hij dat 
niet nog een keer in Nederland doen 
(bekend als de ‘Dublinprocedure’). 

Onder asielzoekers bestaat nog een on-
derscheid tussen:

- asielzoekers die geen vergunning 
(meer) hebben hier te blijven in af-
wachting van hun procedure om als 
vluchteling erkend te worden;

- asielzoekers die een tijdelijke vergun-
ning hebben om in Nederland te blij-
ven in afwachting van een uitspraak in 

hun aanvraag; zij verblijven in azc’s; 

-
gunning, erkende vluchtelingen dus; zij 
krijgen woonruimte, gaan Nederlands 
leren en hun kinderen gaan naar 
school. Ook mogen zij werken. Erkende 
vluchtelingen die hier langer dan vijf 
jaar blijven met toestemming, krijgen 
een vergunning voor onbepaalde tijd.  
Deze vergunning voor onbepaalde tijd 
kan alleen worden ingetrokken als ie-
mand een misdrijf pleegt. 

Huisvesting
Asielzoekers met een verblijfsvergun-
ning (erkende vluchtelingen) gaan deel 
uitmaken van de Nederlandse maat-
schappij. Het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) wijst deze vergun-
ninghouders toe aan gemeenten. 
Gemeenten moeten hen passende 
woonruimte aanbieden met voorrang.  
Een vergunninghouder mag ook zelf 
naar woonruimte zoeken. Hij heeft 
echter alleen recht op voorrang bij 
huisvesting in de gemeente waaraan 
het COA hem koppelt. Gemeenten kun-
nen bij het huisvesten van vergunning-
houders meerdere personen onder-
brengen in een  woning. Hierbij is het 
verplicht dat zij een eigen kamer heb-
ben. Verder kunnen zij voorzieningen 
delen, zoals de woonkamer, keuken en 
badkamer.

Daniella Gidaly

Asielzoekers en vluchtelingen 

foto Frank van der Leer

Oproep
Het lijkt Daniella en mij een goed 
idee om een aantal van de status-
houders aan u voor te stellen. Het 
plan is dit iedere keer te doen met 
een kort interview. Wij zoeken 
daarom wijkgenoten die voor het 
Wijkblad een portret willen maken. 
Graag uw naam en e-mailadres aan 
wijkblad@wvbn.nl toesturen. U 
hoort van ons.

Daniella Gidaly en 
Willemien de Vlieger-Moll
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International Corner
Expat in the spotlight: Suzanne MacNeil
Suzanne MacNeil is an ideal example 
of today's expat woman, one who fol-
lows the creed to bloom where they 
are planted.  Suzanne has been living 
in the Benoordenhout for the last 
three years, leaving behind a career 
in the USA as a TV news reporter and 

As part of her study of mass communi-
cation at Florida State in Tallahassee, 
she had an internship at a local TV sta-
tion. When they promoted her to repor-
ter, she was assigned family and social 
issues. A move to West Palm Beach pro-
vided Suzanne with her big break, as she 
then had to cover the Ted Bundy Case. 
For those unfamiliar with this case, Mr. 
Bundy was an infamous serial rapist and 
murderer  who in the mid 1970's had 
committed gruesome murders of more 
than twenty young women from coast to 

-
hended in Florida and Suzanne was in 
the right spot at the right time to cover 
the trial on a daily basis. In her words: 
‘In those days there could be no spin-
ning of the news, but diligent research.’ 
Having received national prominence 
through this long trial, Suzanne was of-
fered a position in Champaign, Illinois as 
a host of a nationally syndicated show, 
PM Magazine, whose ratings were the 
sixth highest in the country. This be-

the Eastern seaboard.

Marrying  soon after that to a univer-
sity basketball coach, they conse-
quently  moved  every three or four 
years.  Each place, Suzanne found a 
new niche in the TV news world.  She 
went into writing and producing for 
TV, which included a cooking show 
that aired nationally, shows that tou-
ched on social issues, and a documen-
tary about how the children of cancer 
patients deal with their parent's ill-
ness.  This last production was nomi-
nated for an Emmy, the highest award a 
TV show can win in the USA.

In Nashville, Tennessee Suzanne found 
herself single and in need of stable 

work to enable her to raise her two 
boys.  She joined Nissan America in 

communications department.  This in-
volved producing the company news-
letter and news programs about 
Nissan.  But the urge to return to her 
roots and work on social issues made 
Suzanne decide to leave Nissan when a 
job opportunity opened at the Goodwill 
Industries of Middle Tennessee. This 
company, much like Kringloop here, 
helps people who need work, do not 

learn new work skills. Suzanne told 
their stories in the company magazine, 
on the internal television network, and 
to the news people in the city.  She was 
literally the face of Goodwill to the out-
side world. Goodwill Industries has 
1600 employees and according to 
Suzanne, it was the best job she had in 
her long and varied career.

But that all came to a halt,  when she 
remarried in 2012 and her husband 
was asked if he would become the 
European liaison for Harpoon Medical, 
the makers of  therapeutic solutions 
for patients with mitral valve disease 

he  had worked in The Hague several 
years previously, he felt this was the 
best city for them to settle in.  So al-
though Suzanne was extremely happy 
with this turn of events, it also meant 
she had to reinvent herself.  

Suzanne joined the AWC and took a 
course in mosaic work at the American 
School.  So intrigued by this new hobby, 
she built an atelier in her home and 
took courses all over Europe to learn to 
work with various materials.  I am hop-
ing that I can convince her to exhibit 
her work during the Open Atelierdagen 
next year.  She still, however, uses her 
communication and writing skills 
while here and started recently work-
ing with several American companies 
as a copy editor for teaching modules 
for nurses and also researching mate-
rial for a documentary that will be pro-
duced in California.

Suzanne closed our interview with a 
genuine promotion for The Hague: ‘I 
love living here; made many friends, 
Dutch, American, Canadian and 
European.  The lifestyle suits me. The 
people are gracious.  Never lost for    
something to keep me busy.  Travelling 
is easy. There is so much to explore." 

Georgia Regnault

Suzanne MacNeil
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ACCESS celebrates its 30th anniversary

ACCESS: this acronym stands for the 
Administrative Coordinating Committee 
for English Speaking Services and was 
launched in 1986.  Born out of a need 
found within the American community 
for counseling services for expat fami-
lies, the American Community Council 
applied for a grant from the US 
Government.  When a $10,000 grant 
was realised, ACCESS was created!

Today, ACCESS performs the same func-
tion as in its original mission, but at the 
same time, much more! The tagline on 
their website says it all: www.access-nl.
org - Serving the international commu-
nity. And what a large one it has be-
come in The Hague.  Since the 90's The 
Hague has grown so much as a truly in-
ternational city with the establishment 
of many non-governmental organiza- 
tions, not to mention that many foreign 
companies have chosen the 
Netherlands as their European base. 
The need for more assistance became 
quickly  apparent.  Since its founding in 
1986, the make-up of the international 
community has also changed. Back in 
the 80's most expats had western    na-
tionalities, whereas now the biggest 
groups are from India and China.

The city of The Hague immediately saw 
the advantage of ACCESS working with 

and for the international residents and 

this thirty year expanse, ACCESS has 

the city.  It has always been a delicate 
balancing act between offering the 
counseling services, which have to be 

-
sistance to new residents.  Today 
ACCESS has a desk at The Hague 
International Centre in the main Town 

on the Laan van Meerdervoort, from 
where the helpdesk functions.  In 
Leiden, Amsterdam, Utrecht and soon 
Eindhoven, ACCESS is located in the 
Expat Centers of each city.

ACCESS also works closely with 
checknl, which is an initiative of the 
International Community Platform 
(ICP). Its mission is ‘to improve the 
working and living environment of in-
ternational staff ’. Through their web-

services for expats.  ACCESS also part-
ners with volunteerthehague.nl, which 
maintains a database of volunteering 
opportunities for internationals, as 
well as organizations requesting such 
assistance.

All that ACCESS has accomplished 
during the last thirty years is without a 
doubt the result of volunteer help.  

-
ger are paid, the some 140 other staff 
members all donate their time. Since 
most of them are expats themselves, 
they are keenly aware of the problems/
pitfalls of adjusting to a foreign soci-
ety/community. I recently talked with 
Deborah Valentine, the director of 

hand how they have developed during 
the last thirty years.  In 2015 some 
6,768 people inquired for assistance at 
The Hague International Centre and 
1,245 via the ACCESS helpdesk.  This 

within the international community.

Congratulations to ACCESS on reaching 
this milestone and much success in the 
next thirty years!

Georgia Regnault

Deborah Valentine, ACCESS Director

Established in 2009 by the Board of the Wijkvereniging,
the Expat committee quickly adapted the mission statement:

“Expats and locals:  Bring them together”
The committee tries to achieve this goal by organizing activities and excursions within the 

neighborhood, producing a practical guide to Benoordenhout and providing human interest 
articles in the bi-monthly magazine.  Plans for 2017 include a visit to ANWB in February and a 
walking tour in Clingendael in May.  Come join us, whether  you are a new or settled resident!

Georgia Regnault (Chair), Marja van Loopik, Michèle Carlier, Jeannine de Hoop Scheffer (Board Member)
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

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

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

Hodie Mihi Cras Tibi
Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

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

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

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

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

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Seniorengym

Sepsis en daarna

Blijven bewegen is gezond voor 
lichaam en geest en zorgt voor zelf-
redzaamheid.
Elke  woensdag van 11.00 tot 12.00 
uur bij hockeyclub hdm, onder leiding 
van Nelleke Toet, mensendieckthera-

Den Haag). Voorafgaand of erna kan bij 
hdm, Buurthuis van de Toekomst, nog 
wat worden nagepraat, onder het 

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205, 
kosten: € 5  per keer, aanmelden niet 
nodig.

Benoordenhoutse ex-patiënte schrijft 
informatief boek. 
Het boek is bedoeld voor iedereen die 
een sepsis (heftige bloedvergiftiging) 
doormaakte of van dichtbij mee-
maakte. In alle gevallen is sepsis een 
heftig ziektebeeld dat zijn sporen kan 
nalaten. Belangrijke informatie en er-
varingsverhalen uit de eerdere uitgave 
Septische shock, zijn in dit nieuwe 
boek compact weergegeven. Samen 

met de allernieuwste ontwikkelingen 
en inzichten. Het boek biedt (ex-) pati-
enten en naasten steun, en professio-
nals een eye-opener. Sepsis en daarna 
is ook in het Engels verschenen, Sepsis 
and afterwards.

www.sepsis-en-daarna.nl 

Idelette Nutma, Boekscout, ISBN 978 94022 2811 3, 

2016, € 15

Miniworkshop ‘IN BALANS’ 
Wat heeft je lichaamsstructuur met ba-
lans te maken? Wat doet je ademhaling 
met je evenwicht? Deze en nog meer 
vragen komen aan de orde in deze mi-
niworkshop. De workshop wordt gege-
ven door Magda Oord, oprichtster van 
Feel Fit. Voor meer informatie kunt u 
haar bellen op 06-53685547.
Datum: donderdag 3 november 2016
Tijd: 16.00 – 17.00 uur

buurtgenoten. Wel/niet de toestand 
van de wereld doornemen, krantje of 
tijdschrift lezen en genieten van iets 
lekkers.
Datum: elke dinsdag.
Tijd: 10.30  – 12.00 uur.

die u drinkt (er zijn ook consumptie-
kaarten verkrijgbaar t.w.v. € 11,00 (een 

Kerstmarkt!
Ook dit jaar organiseert Evita Lokaal 
weer een gezellige kerstmarkt. Hou de 
datum vast vrij in uw agenda: 14 de-
cember 2016!

Blijf bewegen!
Ervaar het positieve effect voor uw 
zelfvertrouwen, vergroting van uw 
zelfredzaamheid en verbetering van 
kwaliteit van leven. Fysiotherapeut 

legt tijdens de workshop uit wat de 
verbeteringen zijn op fysiek en men-
taal gebied als u blijft bewegen. 
Daarnaast gaat hij in op de voordelen 

voor mensen met artrose, COPD, 
Parkinson of kanker. Tijdens het inter-
actieve gedeelte worden er trainings-
oefeningen gedaan om praktische 
taken uit te voeren.
Datum: woensdag 23 november 2016. 
Tijd: van 11.00 tot 12.15/12.30 uur, 
aanmelden bij: info@evitalokaal.nl/ 

Zorg in de wijk
Evita Lokaal Agenda
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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

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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Beumer IJzerhandel

Op 13 februari 1956 kocht de vader van 
Frank Beumer het pand aan de Van 
Hoytemastraat 72 en vestigde er de ijzer-
handel in. Nu 60 jaar later zwaait Frank 
Beumer er nog de scepter voordat hij de 
zaak gaat overdragen aan zijn zoon 
Daniël. Het 60-jarig jubileum wordt het 
hele jaar door gevierd met allerhande ac-
ties. De kroon op deze viering zal de ope-
ning van de nieuwe zaak zijn.

Frank werkt nu zo’n vijftig jaar in de 
zaak; hij begon toen hij 15 jaar was. 
Eind oktober wordt hij 65. Ik spreek 
Frank in de prachtig vernieuwde win-
kel. De winkel is heel lang en heeft een 
enorme ruimte om alle artikelen goed 
uit te stallen. Hier en daar is het nog 
niet naar de zin van Frank en als de 
winkel helemaal naar zijn zin is inge-
richt, kan hij het stokje met een gerust 
hart overdragen aan Daniël. 

Energieneutraal
Het helemaal opnieuw opbouwen van 
de winkel ging gepaard met het in-
stalleren van allerlei nieuw ontwik-
kelde methodes. Zo kun je zeggen dat 
het de best beveiligde winkel is in de 
wijde omgeving en de energievoor-
ziening is energieneutraal. Er is 
koude/warmteopslag met een 
warmte terugwin installatie die voor 
de verwarming van het pand zorgt en 
ook zijn er 24 zonnepanelen op het 
dak geplaatst.

Toegankelijk
Frank vindt het belangrijk dat de zaak 
bepaalde functies in de wijk toeganke-
lijk maakt. Zo heeft hij onder andere 
het maken van pasfoto’s overgenomen 

van sleutels, sloten en beveiliging is 
een belangrijk onderdeel. Deze worden 
geleverd volgens het PKVW (Politie 
Keurmerk Veilig Wonen). 

Opening
Binnenkort zal de feestelijke opening 
plaatsvinden waarbij natuurlijk het 
60-jarig jubileum niet vergeten zal 
worden. De exacte datum is nog niet 
bekend, maar het zal een feestje wor-
den met een hapje en drankje voor de 
buurtgenoten.

Een mooie nieuwe start voor ‘het insti-
tuut’ Beumer.

ELA

Op 9 september 1946 opende de fami-
lie Kroon hun kaashandel aan de Van 
Hoytemastraat. De winkel is na zeven-
tig jaar een vertrouwd beeld geworden 
in de wijk. De laatste Kroon (Titia) 
heeft de winkel in 2005 overgedragen 
aan Arjan van Leeuwen. 

Kaasspecialist
Als echte kaasspecialist heeft Arjan 
heeft de winkel uitgebreid met meer 
kazen, zowel Nederlandse als buiten-
landse kazen. Ook heeft hij een hele 
notenbar gemaakt, waar je de lekker-
ste noten kunt vinden.

Arjan komt uit Reeuwijk en, voor zover 
hij kan nagaan, is zijn hele leven al 
bezig met kaas: kaas is zijn passie en 
dat is te merken. Hij vertelde mij dat 
bijvoorbeeld de boerenkaas een met de 
hand gemaakt product is. ’Jonge kaas’ 
is  vier tot vijf weken oud en ’oude 
kaas’ is niet ouder dan drie tot drie en 
een half jaar, zo voegde tijd toe. Naast 

zijn detailhandelsopleiding heeft hij 
zijn kennis van de kaas volledig zelf 
eigen gemaakt.

Stolwijkse
Van de Nederlandse kazen is de 
Stolwijkse boeren belegen, ‘nummer 8’ 
in Kroon Kaashandel, één van de speci-
aliteiten. Vraag niet in een andere zaak 
naar een nummer 8, want u zult 
vreemd worden aangekeken. Voor de 
buitenlandse kazen gaat Arjan regel-
matig naar Parijs, waar hij de nieuwe 
ontwikkelingen volgt, proeft en vervol-
gens mee naar Den Haag neemt. Vooral 
de zachte, verse geitenkazen hebben 
zijn voorkeur. 

Blaarkoppenkaas
In september jl. is het jubileum gevierd 
met op 9 september een proeverij van 
Blaarkoppenkaas (een Blaarkop is een 
koeiensoort). Verder werd ieder week-
end gevierd met speciale acties en 
proeverijen. 

Wijk en winkel - Jubilea in de wijk
Kroon Kaashandel
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 

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

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

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

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

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

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

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

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

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Een lavendelblauw 
geglazuurde wierookbrander

Qianlong.

Adrien Jean le Mayeur 
de Merprès, Ni Pollok.

Een encre de chine 
‘European subject’ bord 

met portret van Willem IV.

Gevraagd: kunst en antiek
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Duursaam
Het was de warmste september ooit. 
De schooljeugd die huiswerk maakte 
in een kamer onder het dak weet wat 
het is om bij 25-30°C te moeten wer-
ken. Een airconditioning dan maar? 
Dakisolatie houdt de warmte buiten 
en bespaart geld, zomer en winter.

De eerste vraag bij het nemen van 
energiebesparingsmaatregelen in hui-
zen zou moeten zijn: wat is het doel? 
Minder geld uitgeven meer comfort, la-
gere CO2-emissie of uit algemeen mili-
euoogpunt? Er bestaat een overlap tus-
sen die verschillende doelstellingen, 
maar de te treffen maatregelen zijn 
niet allen dezelfde. In ieder geval is het 
belangrijk om een langetermijndoel-
stelling op te stellen, zeker wanneer je 
een en ander gefaseerd uitvoert. Als de 
doelstelling is om minder geld uit te 
geven aan energie, dan denken veel 
mensen aan het plaatsen van een paar 
zonnepanelen op het dak. Op zich is dit 
juist, maar er leiden meerdere wegen 
naar Rome. Analyseer eerst je energie-
rekening en je zult zien dat 70 tot 80% 
van de rekening betrekking heeft op 
gasverbruik en slechts 20 tot 30% op 
dat van elektriciteit. Gasprijzen zullen 
stijgen,  de elektriciteitsprijzen zijn 
laag en de verwachting is dat dat zo 
blijft. Een logische conclusie is dan om 
naar je energieverbruik te kijken en 
dan voornamelijk je gasverbruik: hoe 
kan dat worden beperkt?

Onze huizen worden veelal verwarmd 
met traditionele gasketels. Warmteverlies 
treedt  voor 40% op door het dak, 20% 
door de vloer en de rest door muren en 
ramen. Glasisolatie is eenvoudig en vindt 
plaats in de vorm van enkel en of dubbel 

Dak- en vloerisolatie zou voor de hand 
liggend zijn en geven bovendien meer 
comfort in huis. 

Met isolatie alleen komen we niet half 
zo ver vergeleken met een situatie 
waar we ook werken aan de inzet van 
hernieuwbare energie die we zelf op-
wekken.  Zonnepanelen dragen bij, 
maar belangrijker nog is warmtecol-
lecte en de toepassing van warmte-
pompen. Enkele voorbeeldhuizen heb-

ben reeds 70 tot 80% energie 
bespaard. Maandrekeningen van €500 
tot €600 zijn verleden tijd, minder dan 
€200 is goed mogelijk.

Timing is belangrijk. Je gaat nu eenmaal 
geen vloer vervangen om er vloerver-
warming in aan te leggen. Maar als je je 
vloer toch vervangt, leg er dan meteen 
vloerverwarming en isolatie in. Zo zijn 
de kosten minimaal. Hetzelfde geldt 
voor isolatieglas: moet er toch een ko-
zijn worden vervangen of geschilderd 
worden, dan staat de steiger er al. 

Lage temperatuur verwarming voor 
oudbouw
Alleen als de huizen goed en verant-
woord zijn geïsoleerd kan er met lage 
temperatuur verwarmd worden. 
Waarom lage temperatuurverwar-
ming? Lokaal opgewekte hernieuw-
bare energie is eigenlijk niet ter be-
schikking boven de 40°C. Bij een goed 
geïsoleerd huis is dat voldoende om je 

huis warm te houden in de winter. Lage 
temperatuurverwarming vraagt min-
der energie dan de 60-80°C verwar-
ming zoals in de meeste van onze hui-
zen. Iedere keer dat je een 
vloerbedekking vervangt in een kamer 
leg je er verwarming onder die wordt 
gevoed door de radiator in die kamer.

Kortom: wat je redenen ook zijn, het mi-
lieu of je portemonnee, onze huizen bie-
den je bijzonder veel mogelijkheden tot 
besparen en milieumaatregelen. Zijn er 
mensen die van hun huis ook een veel 
minder energie verbruikend huis willen 
maken? Als u het meldt via de mail van 
DuurSaam Benoordenhout nemen we 
contact met u op. E-mailadres: 
duursaambenoordenhout2@gmail.com.

Stichting DuurSaam Benoordenhout
Gerd-Jan Otten, Josee van Eijndhoven, 
Daniella Gidaly

Geïsoleerde dak

Vloerverwarming onder een oude parketvloer: het 
kan prima zeker gecombineerd met vloerisolatie.

Regenwater afkoppeling voor gebruik in de tuin
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Maandag Gesloten
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

MARTINHAIR
DAMES & HEREN KAPPERS

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

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

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

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

Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

FEEL FIT FEEL FINE

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

formule voor u op maat gemaakt!

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

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

beauty treatments & skin care
facials
eye brow treatments
visagie
manicure
cosmetic feet treatments

brands
ENVIRON skin care
MARIA GALLAND
JANE IREDALE skin care make-up
CND shellac

Van Hoytemast raat  102 I  Den Haag I  070 324 88 44
info@puresbcosmet ics.n l  I  www.puresbcosmet ics.n l

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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Inmiddels is het algemeen 
bekend dat de Wijkvereniging 
Benoordenhout op 17 juni 2017 
veertig jaar zal bestaan! Het lus-
trum zal uitgebreid in Clingen-
dael worden gevierd. Er is voor 
ieder wat wils, jeugd en ouderen. 

Het Wijkblad wil graag bij deze viering 
aansluiten. Voorzitter Pieter de 
Savornin Lohman en ik hebben al heel 
wat ideeën opgeschreven. We hebben 
gekozen voor een dubbeldik wijkblad, 
een zogenaamd bewaarnummer. 

Waar denken wij aan? Allereerst het 
uitgebreide programma van het lus-
trum. Gevolgd door interviews met 
markante mensen in de wijk, de stads-
deeldirecteur Haagse Hout of de buur-
vrouw op de hoek die zoveel voor an-
deren doet. De redacteuren schrijven 
over hun favoriete onderwerp. Auteurs 
uit de wijk worden uitgenodigd om er-
gens over te schrijven. Winkeliers van 
het eerste uur (hun opvolgers) aan het 
woord laten. Wie is de oudste bewoner 
van de wijk, en de jongste? 

Het is niet de bedoeling dat alleen 
wij het Wijkblad vol gaan schrijven. 
Ik zou graag een oproep voor tekst 
willen doen. Denkt u eens na, wat is 
naar uw smaak het mooiste gebouw 
in de wijk? Het oude Esso-gebouw, 
het huis van Rietveld, Nirwana of de 
woonhotels? Of wat is voor u de favo-
riete plek in onze wijk? Of een mooi 
beeld? Zijn er nog mensen die iets 
weten van het Benoordenhout in de 
Tweede Wereldoorlog? andere 
ideeën misschien? Iedereen kan iets 
inleveren, ik hoop ook dat de jeugd 
en de jongeren hieraan mee willen 
doen. Wellicht een aparte jeugdpa-
gina, kan allemaal.  

De tekst mag 300 woorden lang zijn, 
minder wanneer er een foto bij komt. 
Voor het lustrumnummer vervroeg ik 
de inleverdatum. Het zal namelijk een 

-
teur, opmaker, vormgever, Mirjam van 
de advertenties en de drukker, om dit 
alles tot een mooi geheel te maken. De 
inleverdatum is half april 2017, ver-
schijningsdatum omstreeks 10 juni. 

Wilt u mij laten weten of u iets wilt 
inleveren? 
Een wijkblad geschreven voor en door 
Benoordenhouters. Laten wij er samen 
een mooi blad van maken. 

Willemien de Vlieger-Moll
Hoofdredacteur.benoordenhout@
gmail.com

foto, 070fotografie

foto, archief NN

Huisje scouting Stanley 55. Foto, 070fotografie
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De uitvaart in de stijl van het leven

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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In de vestibule nam de huismeester in 
1931 de jas aan. Wij zouden dit nu een 
dubbelfunctie noemen: de huismeester 
was feitelijk portier en conciërge 
ineen. Omwille van het persoonlijke 
van de Nirwana beleving…… blijft deze 
functie hier in ere, in- en uit geleiden..

Goedemiddag, u heeft gereserveerd, op 
de naam Duiker en Van Pelt, inderdaad. 
U boft, het licht in het restaurant is 
perfect in balans en met het net gele-
verde nieuwe meubilair, de dekservet-
ten en nog niemand in de zaal, het po-
sitieve panorama van de toekomst 
zullen we maar zeggen. De heren 
Duiker en Van Pelt lopen naar het ter-
rasbalkon en zien een voor bouw be-
reide vlakte, rechts het Haagse Bos en 
geuren uit de zee komend van links. 
Wat een beleving, geen wolkje aan de 
lucht. Stelt u het zich eens voor hoe in 
de komende jaren vanaf hier de model-
len van de auto’s kan zien evalueren, ‘s 
zomers zien rijden en ‘s winters zien 
glijden. Persoonlijk denk ik dat dat 
technisch wel overwonnen zal worden, 
eerst maar die tweedeling van het bos, 
de eenwording van ons deel met dat 
van het naar Couperiaanse architec-
tuur neigende Bezuidenhout. (De 

heren konden nog niet voorzien dat de 
wijk enige jaren grotendeels verwoest 
zou worden). 

Zullen we ons placeren, gaat u voor. Ze 
stapten van buiten naar binnen, een 
reis in lichtbalans. Dat heb je prachtig 
gedaan Johannes, overigens ook com-
plimenten over de keuze van het meu-
bilair. Deze helderheid haal ik niet met 
mijn ontwerpen, frei schwingen zit er 
bij mij niet in, ik laat de buis rondlo-
pen. Wellicht is dat meer iets voor de 
openbare salon of de gastenkamers, 
Bas. Overigens hoorde ik van mijn be-
stuursgenoot, Mart Stam1 dat zijn vin-
ding – de achterpoot loze stoel, mid-
dels een proces is toegekend. 

1 Bas van Pelt, Mart Stam en Henk Wouda zaten 
omwille van interieur- binnenhuisarchitectuur 
in een commissie om de reglementen op te stel-
len waaraan een binnenhuisarchitect moet vol-
doen om deze titel te mogen voeren. 

Dit verhaal is op basis van historische 
feiten gevormd, maar chronologisch 
naar elkaar toe getrokken omwille van 
de beleving.

Karel Bodegom
www.karelbodegom.nl 

Nirwana
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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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HoutKunst en Boeken is al een tijd de 
titel van mijn column over kunst en 
boeken. HoutKunst betreft kunst die 
zich bevindt in de Haagse Hout of het 
Benoordenhout en soms daarbuiten. 
Wat betreft de boekenrubriek gaat er 
iets veranderen. Voortaan interview 
ik de auteur, die in het Benoorden-
hout woont, en schrijf een wat langer 
stuk over het boek. Zo komt u iets 
meer over de achtergronden van de 
auteur en het boek te weten. Indien ik 
nog meer aanmeldingen krijg, plaats 
ik deze in de rubriek ‘Onze wijk’, 
bedoeld voor de korte berichten. 

De Betovering
Kunst is ook voor kinderen; juist zij kij-
ken met een open en verfrissende blik. 
In de herfstvakantie vindt het interna-
tionale kunstfestival voor de jeugd, De 
Betovering, plaats. In vele theaters, 
musea en bijzondere plaatsen in Den 
Haag zijn allerlei optredens te zien. 
Meer informatie is te vinden op www.
debetovering.nl. 

Nog wat tips voor de (klein)kinderen: 
de wonderkamers in het Gemeente-
museum Den Haag, het Museon, 
Madurodam en nog tot en met 23 okto-
ber a.s. een tentoonstelling in het 
Museum Meermanno over de tekenin-
gen van Fiep Westendorp. 

Boek
Soms valt je oog op iets heel bijzon-
ders. Dat is dit keer een in leer gebon-
den boekje met uit het Russisch ver-
taalde gedichten: echt een fraaie, 

achter deze bundel zijn? Op bezoek dus 
bij de vertaler, Vincent Fontane 
Pennock. Tijdens zijn verplichte mili-
taire dienst leerde hij Russisch, waarna 
die taal hem niet meer losliet. Een stu-
die Slavische taal- en letterkunde in 
Leiden volgde. Pennock kreeg hierdoor 
oog voor de schoonheid van het 
Russisch poëtisch erfgoed. In 2003 
begon hij met het vertalen van 
Russische gedichten; en dan vooral uit 
de eerste helft van de 19e eeuw, de glo-
rietijd van de Russische Romantiek. 
Aleksander Sergejevitsch Poesjkin 
(1799-1837) wordt over het algemeen 
als de  grootste dichter uit die tijd 
beschouwd.   

Hoe kom je er vervolgens op om die 
vertaalde gedichten op zo'n bijzondere 
manier uit te geven? Een wandeling in 
Perugia (Italië)… De blik valt op een 
klein straatje. Daarin blijkt de werk-
plaats van een boekbinder zich te be-
vinden. Het contact verloopt goed, de 
ideeën worden helder. Afgesproken 
wordt de aangeleverde  teksten in 
Italië te laten drukken, waarna de 
boekbinder, Antonio Lembo, zijn werk 

kan doen. Pennock heeft honderd 
boekjes laten maken. De gehele oplage 
is gebonden in geitenleer en voorzien 
van gemarmerde schutbladen. Doordat 
ieder (genummerd) exemplaar met de 
hand is gemaakt, verschilt de kleurstel-
ling per keer. 
Ik heb met verwondering naar de 
prachtige teksten gekeken. Wat een 
mooie gedichten, die zo dichtbij het ge-
voel staan, modern zijn en stemmen tot 
nadenken. 

Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe 
organiseert op vrijdag 11 november 
a.s. om 17.30 uur een presentatie van 
de gedichtenbundel. Bij die gelegen-
heid zal Vincent Fontane Pennock een 
inleiding houden over zijn ervaringen 
met het vertalen van Russische gedich-
ten, met als titel 'Van prikkeldraad tot 
poëzie'. 

Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den per e-mail (info@boekhandel-den-
haag.nl onder vermelding van boekpre-
sentatie 11 november), per telefoon 
(070-4129122) of in de boekhandel. 

'Dankbaar en verslavend', poëzie van Poesjkin, vertaald 

door Vincent Fontane Pennock. Uitgave: Gedicht & Lied, 

'sGravenhage 2016, € 69,95.

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst & Boeken
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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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Podiumkunst
Vrienden van de Muziekacademie Den Haag

Begin dit jaar is de Stichting Vrienden 
van de Stichting Muziekacademie Den 
Haag opgericht. Het idee achter deze 
vriendenstichting is de Muziekacademie 
te helpen met het realiseren van ambi-
ties en projecten. Wat zijn de ambities? 
Meer ruimtes geschikt maken voor mu-
zieklessen, instrumenten aanschaffen 
en het gebouw beter kunnen openstel-
len voor de buurt. Dit kan zijn door de 
vrij toegankelijke concerten of het 
maken van tentoonstellingen. Onder 
projecten kunt u denken aan het organi-

seren van concerten, in het eigen ge-
bouw of daarbuiten. Podiumervaring 
helpt musici bij (hun kansen op) een 
vervolgstudie. 

Het bestuur van de vriendenstichting 
wordt gevormd door Mischa 
Wladimiroff (voorzitter),  John Pelle 
(secretaris), Fons Orie (penningmees-
ter), Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden 
en Willemien de Vlieger-Moll. De ge-
dachte dat leerlingen, ouders en wijk-
bewoners met een jaarlijkse bijdrage 
dit initiatief ondersteunen, ervaart de 
Muziekacademie als een bemoedigend 
en warm gebaar.

U begrijpt mijn betrokkenheid bij de 
Muziekacademie Den Haag. Ik vind het 
fantastisch om deze in onze wijk te 

-
nancieel) te kunnen helpen in de 
vooruitgang. 

Willemien de Vlieger-Moll 

Stichting Vrienden van Stichting 
Muziekacademie Den Haag, Raamweg 
36, 2596 HN Den Haag, vrienden@mu-
ziekacademiedenhaag.nl, rekening 
NL09 RABO 0304 4406 98.

Diamanttheater

Paco Peña geeft twee concerten in Den Haag 

Een kleine greep uit het programma 
van het Diamanttheater, het theater 
voor de Haagse Hout. 

23 oktober

30 oktober
Sjaak Bral - Vaarwel 2016, 14.30,  
€12,50.- Try-out van de nieuwe 
oudjaarsshow

12 november
West Coast Big Band speelt Sinatra, 
20:15, € 10,-. De theaterzaal wordt om-
getoverd tot een jazzclub! Kom luiste-
ren (of dansen?) naar alle hits van 
jazzlegende Frank Sinatra.

25 november

3 december
Rivelino Rigters, 20:15, € 8,- Stories of 
a Black Rockstar: Een muzikale story-
telling voorstelling.

14 december

thee en cake) TheaterWinkel (Winkel-
centrum Mariahoeve), begin de woensdag 
met een ontspannen concert van studen-
ten van het Koninklijk Conservatorium.

Peña komt naar Nederland voor een 
uitvoering van zijn Misa Flamenca. 
Door zijn onovertroffen techniek en 

-
tiest is opgevoed in twee tradities, de 

behoefte om iets met die achtergrond 
te doen. In zijn Misa Flamenca verenigt 

zang en gitaar. Een wonderschone com-
binatie, die een bijna meditatieve erva-
ring bij de luisteraar teweeg brengt. 

Zijn emotionele mix van mis muziek 
-
-

overde al snel de wereld. Zo had The 
New York Times het over een virtuoos 
gitarist, die het publiek met zijn bijna 
buiten menselijke techniek betovert. 

muziek onmogelijk te weerstaan is. 
Het Zuiderstrandtheater is enorm trots 

Theaterkoor Dario Fo studeert hij per-
soonlijk de mis in. Voorafgaand aan de 

ten gehore. Misa Flamenca is exclusief 

in het Zuiderstrandtheater in Den Haag 
te zien op zaterdag 22 en zondag 23 
oktober. 

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

WIJ ADVISEREN JE GRAAG OP 
GEBIED VAN VERF, BEHANG, 
RAAMDECORATIE, GORDIJNEN, 
VLOEREN EN NATUURLIJK KLEUR.

RAAMDECORATIE

MUURVERF

VLOEREN
KARPETTEN

JOUW STIJL DANKZIJ ONS ADVIES
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Sport in de wijk
HSRC de Diepput
Spelen tussen én met wereldtoppers: 
het is voor vele sporters een droom. In 
het Benoordenhout huist een vereni-
ging waar dit daadwerkelijk gebeurt: 
HSRC de Diepput. Deze op één na oud-
ste squashvereniging van Nederland 
heeft al vele kampioenen voortge-
bracht en is daarnaast een club waar 
gezelligheid hoog in het vaandel staat. 
‘Puur recreatief squashen en spelen op 
wereldniveau komen hier samen!’

HSRC de Diepput is opgericht in 2015 
door een fusie van de Haagsche Squash 
Rackets Club (1939) en de Haagsche 
Squash Vereniging ‘De Diepput’ (1978). 
Die laatste club was onderdeel van de 
omnivereniging Koninklijke Haagsche 
Cricket en Voetbal Vereeniging. De lo-
catie en het deel uitmaken van ‘De 
Koninklijke’ heeft HSRC de Diepput 
voortgezet. Verscholen tussen de voet-
bal-/ cricket velden en tennisbanen 
aan de Van Hogenhoucklaan liggen vijf 
squashbanen waar menig talent met 
zekere regelmaat te vinden is.

Cor Mouw (60) en Ties Peeters (37) 
zijn bestuurslid van HSRC de Diepput: 
Cor in hoedanigheid van voorzitter, 
Ties als commissaris jeugd. Eerst-
genoemde squasht bij De Diepput 
sinds 1997 en vervult de voorzittersrol 
nu ruim vijf jaar. Ties legt zich sinds 
het begin van dit jaar toe op het jeugd-
beleid en werven van jeugdleden en 
beoefent vier jaar de sport. ‘Onze ver-
eniging is niet groot: wij hebben rond 
de 180 leden, waaronder zo’n twintig 
jeugdleden. Het leuke van een kleine 
club is dat iedereen elkaar snel kent.’

Squash is, zoals de meesten bekend zal 
zijn, een binnensport. In wedstrijd-

winnen. Met andere woorden: heb je 
drie sets (van elf punten) gewonnen, 
dan win je de wedstrijd. Deze duurt 
meestal rond de drie kwartier. ‘Dat is 
kort, zou je wellicht denken. Maar de 
intensiteit van de sport maakt dat je in 
dit tijdsbestek echt stuk kan gaan, op 
welk speelniveau dan ook. Van alle 
sporten verbrand je bij squash bijna de 

meeste calorieën – dat zegt wel wat.’

HSRC de Diepput is de enige squash-
vereniging van Den Haag. ‘Commerciële 
centra faciliteren wel squashbanen, 
maar voor de sociale binding en het 
werkelijk kunnen ontwikkelen van je 
talenten is juist het lidmaatschap van 
een vereniging als die van ons geschikt. 
Hier ben je geen nummer, er heerst 
echt een ons kent onssfeer.’ Om het 
clubgevoel te versterken organiseert 
de club gedurende het jaar meerdere 
activiteiten, waarbij de opkomst onder 
de leden bijna maximaal is. Befaamd 
zijn onder meer het ‘Wake-up toernooi’ 
aan het begin van het verenigingsjaar, 
een kerstdiner, het Fons Pasteur toer-
nooi (ofwel oliebollentoernooi) op ou-
dejaarsdag, clubkampioenschappen en 
een barbecue aan het einde van het 
seizoen.

Niet alleen voor de gezelligheid, maar 
ook voor prestaties kan je bij HSRC de 
Diepput terecht. Op dit moment speelt 
het eerste damesteam eredivisie, de 
hoogste klasse, en heeft de vereniging 
nationale en wereldtoppers als 
Vanessa Atkinson (oud-wereldkampi-
oene), Laurens Jan Anjema (voormalig 
nummer 9 van de wereld) en 
Sebastiaan Weenink (de huidige num-
mer 2 van Nederland) in de gelederen. 

Voor de jeugd zijn professionele trai-
ners Carl Koenig en Bart van Agteren 
aangetrokken. 

De jeugd staat binnen de vereniging 
sinds een paar jaar sowieso steeds 
meer in de schijnwerpers. Niet alleen 
de professionele jeugdopleiding, maar 
ook de organisatie van clinics, de deel-
name aan landelijke toernooien en het 
feit dat jeugdleden squashbenodigdhe-
den kunnen lenen, dragen hieraan bij. 
‘Het is een landelijke trend dat het aan-
tal squashers daalt. En dat terwijl het 
zo’n dynamische sport is waarbij rac-
ketvaardigheden, tactisch inzicht, snel-
heid, wendbaarheid, uithoudingsver-
mogen en stressbestendigheid een rol 
spelen – of je nu fanatiek speelt of niet.’ 

Aan goede voorbeelden zal het bij 
HSRC de Diepput in elk geval niet lig-
gen. ‘Het zou zomaar zo kunnen zijn 
dat tijdens een training of een wed-
strijdje een topspeler voorbij loopt. Zij 
zijn tussen hun trainingen door altijd 
bereid een balletje met je te slaan.’ Dus 
als je er nog eens van droomt om je te 
meten met de beste spelers en speel-
sters van de wereld, dan moet je in ‘De 
Diepput’ zijn…

Emilie Maclaine Pont

Cor Mouw en Ties Peeters 
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makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

Javastraat 47 | 2585 AE Den Haag | 070 - 365 88 44 | info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl
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De Koninklijke/Shell verhuist naar 
het Benoordenhout
Henri Deterding werd in de eerste helft 
van de twintigste eeuw de Napoleon 
van de Olie genoemd. Hij had het nood-

Maatschappij tot Exploitatie van 
Petroleumbronnen uit laten groeien tot 
het grootste oliebedrijf ter wereld. Een 
belangrijke stap voor het Nederlandse 
bedrijf was de fusie met de Engelse 
Shell Trading & Transport Company in 
1902. Hierdoor kreeg het bedrijf in de 
wereldhandel de benodigde zwaarte. 
Hij ging om met de machtigste politici 
ter wereld en had een eigen inlichtin-
gendienst. Het was in die tijd – en nu 
nog - belangrijk in de buurt van de re-
gering te vertoeven. Deterding besefte 
als geen ander dat je de machthebbers 
te vriend moest houden. Dus vestigde 
hij het eerste hoofdkantoor op de 
Lange Vijverberg 2. Maar al rap groeide 
het bedrijf uit zijn jasje. Een nieuw 
kantoor was noodzakelijk. Het zou een 
icoon van het Benoordenhout worden.

De gebroeders Van Nieukerken ont-
wierpen het gebouw in hun kenmer-
kende trant, geïnspireerd het 17e-
eeuwse Hollandse classicisme. 
Oorspronkelijk bestond het gebouw uit 
drie vleugels rondom een U-vormige 
plattegrond, de lange vleugels langs de 
Carel van Bylandtlaan en de 
Groenhovenstraat, de korte zijde aan 
de Oostduinlaan. In februari 1917 
werd het in gebruik genomen.

Sport en Discipline
Deterding was ervan overtuigd van het 
belang van sporten. Hij wilde graag dat 
zijn employees geestelijk en lichamelijk 
gezond bleven. Ontspanning door in-
spanning. Sport was ook de beste ma-
nier om de persoonlijke discipline te 
vergroten. In de tuin werden twee ten-
nisbanen van cement aangelegd, waarop 
de al bestaande tennisclub van de BPM 
een eigen thuis kreeg. Voor Nederland 
was het de eerste maal dat tennisbanen 
ter beschikking gesteld werden aan de 
eigen kantoormedewerkers. De banen 
waren bestemd voor de ongeveer zeven-

tig leden van de tennisclub BPM die al 
vanaf ongeveer 1910 actief was. Het 
clubje bespeelde aanvankelijk banen op 
Roomhuis de Boschhek, dat later omge-
doopt werd tot Chateau Bleu, gelegen 
nabij Huis ten Bosch.

Tegenover de hoofdingang van het BPM 
kantoor was nog geen bebouwing. Dat 
kwam goed uit voor de voetbalclub van 
de BPM, want die leidde een zwervend 
bestaan. In het begin van de negen-

-
bers begonnen met ‘wild’ spelen van 
wedstrijdjes. In 1916 besloot men een 

kwam in het hoofdkantoor aan de 
Lange Vijverberg de Bataafsche Voetbal 
Vereniging tot stand. Men speelde op 
een veldje achter Houtrust en de mod-
derbenen konden worden afgespoeld 
in de Haagse beek, die op vijftig meter 
lag. Een jaar na de ingebruikneming 
van het nieuwe hoofdkantoor was het 
veld speelklaar en kon het door de 
voetbalclub in gebruik genomen.

Benoordenhoutse atletiekbaan 
Om het veld was een atletiekbaan aan-
gelegd. Als je vanuit de hoofdingang 
rechtdoor de straat overstak, kon je al 

bijna je rondjes gaan rennen. Totdat Te 
Werve in 1923 werd aangeschaft om de 
uitdijende sportdoeleinden van de 
Koninklijke/Shell plaats te geven, be-
schikte het Benoordenhout dus een 
korte tijd over een volwaardige 
atletiekbaan.

In 1921 was de tijd rijp voor de eerste 
Olie-wedstrijden. Onder het toeziend 
oog van Sir Henri Deterding was het 
een feestelijke bijeenkomst. Tennis, 
voetbal en atletiek werden naar har-
tenlust bedreven door de Engelse en 

gestreden om de De Kok wisselbeker, 
genoemd naar de directeur van de 
BPM. Maar de wedstrijden waren bijna 
allemaal een prooi voor de Engelsen, 
die met hun luxe sportcomplex 
Lensbury een voorsprong hadden op-
gebouwd en over een grotere voorraad 
bekwame atleten beschikten. De naam 
Lensbury was een samentrekking van 
lettergrepen van de twee locaties van 
de Londense kantoren: St. Helens Court 
en Finsbury Circus.

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

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (VIII)

AVIODROME Lelystad
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Serieuze Eindbelegger 
biedt hoogste prijs verhuurd O.G.

Mail naar: direktie@reichmanenrommelaar.nl 
Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar

Woonatelier Horus
Voor al uw raamdecoratie

gevestigd aan de Breitnerlaan 107
(voorheen Weissenbruchstraat 36)

geopend donderdag t/m zaterdag van 12:00 tot 17:00
en op afspraak 06 45424170
WWW.HORUS-ATELIER.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

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

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.

Woonatelier Horus
Breitnerlaan 107 

25% KORTING OP ONZE VOUWGORDIJNEN
bel, mail of kom langs voor een

vrijblijvende  offerte.
WWW.HORUS-ATELIER.NL

06 45424170

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

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

C A T E R I N G

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

071-572 14 16

AUTHENTIEKE 
GERECHTEN 

EN RIJSTTAFELS 
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Ingezonden brief
Beste Buurtbewoners,

Door de toename van het aantal open 
haarden en houtkachels in het 
Benoordenhout is de luchtkwaliteit de 
laatste jaren sterk verslechterd.

De gezelligheid van een open haard of 
houtkachel heeft zijn keerzijde, waar je 
als gebruiker niet zo bij stil staat.

Volgens de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) is het zo dat in een 
woonwijk waar maar een paar houtka-
chels of open haarden branden, deze 
niet zelden een hele wijk verontreini-
gen, zeker bij windstil weer. Ook is vol-
gens de WHO houtrook dertig maal 
schadelijker dan tabaksrook!

Bij het stoken van hout komen hoofd-
zakelijk schadelijke stoffen vrij, zoals 
o.a. roet, koolmonoxide en het zeer 

De rookoverlast van deze giftige stof-
fen gaat via ramen, deuren en ventila-
tieroosters ook de huizen van de buren 
binnen en blijft vaak nog dagen, zo niet 
weken lang in de lucht hangen, zowel 
binnen als buiten. Een rapport van de 
GGD en de Universiteit van Utrecht 
toont aan dat er bij acht op de tien ge-

De verbranding van hout is dus niet zo 
natuurlijk en onschuldig als het lijkt en 
veroorzaakt veel gezondheidsproble-
men, zoals irritatie van ogen, neus, keel 
en luchtpijp met hoesten en benauwd-
heid. Hart en longziekten, kanker, 
astma, bronchitis etc. kunnen het ge-
volg zijn. Houtrook dringt nl. diep door 
in de longen en komt ook in de bloed-
baan terecht. Google maar eens ‘hout-
rook’ en een lawine aan informatie 
staat u ter beschikking.

Het schaadt niet alleen kleine kinde-
ren en ouderen met een zwakke ge-
zondheid, maar ons allemaal! En dat is 
jammer, omdat we na de kolenkachel 
het schonere aardgas voor verwar-
ming ter beschikking hebben. De voor-
delen hiervan worden door het hout 
stoken weer grotendeels teniet 
gedaan. 

Misschien kunnen de openhaard- en 

het stookseizoen weer begint hier eens 
hun gedachten over laten gaan; zeker 
wanneer het windstil is.

Marijke van Os

foto Frank van der Leer
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Lid worden van de wijkvereniging ?

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

Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Olijfolie
Ui, in halve ringen gesneden
Rode en groene paprika, 
in reepjes gesneden
Komkommer, van zaadlijst 
ontdaan en in blokjes

Laurierblad
Witte en/of rode bonen in blik
Tomaten- of paprikapuree
Rode pepers, tabasco o.i.d.
Flink wat Mexicaanse kruidenmix

Limoen, in partjes

Het is 12 september 2016 en behoor-
lijk warm. In mijn ijskast bivakkeren 
steevast wat paprika’s en komkom-
mers, terwijl ui en knoflook bij de 
aardappelen liggen en er allerlei blik-
ken in de voorraadkast staan. Met die 
beschikbare middelen ontstaat dan 
dit makkelijke, voedzame en lekkere 
gerecht. Ik geef je alleen de ingrediën-
ten; de hoeveelheden en verhoudin-
gen mag je zelf bepalen. Wat je mis-
schien wel in huis moet halen zijn 
Mexicaanse kruiden, altijd handig in 

je kruidenrek. Dit kan je eten net een 
andere twist geven.

Bereiding
Giet een dunne laag olie in een zware 
pan op middelhoog vuur. Doe de ui, pa-

pan en roer tot alles met olie bedekt is. 
Doe het deksel op de pan en laat 5 mi-
nuutjes stoven. Intussen giet je de blik-
ken leeg in een vergiet en vang je het 
vocht op. Doe dan de Mexicaanse krui-
den, pepers of tabasco en de paprikapu-
ree erbij en voeg wat bonenvocht toe. 
Het moet nat zijn, zodat alle groenten in 
de komende 10-15 minuten lekker kun-
nen stoven met het deksel op de pan.

Roer er dan ¾ van de gehakte peterse-
lie door. Controleer de smaak en de 
scherpte en pas zo nodig aan. Denk 
eraan: de bonen gaan er nog bij en dat 
zwakt de smaak iets af. Voeg tot slot de 
bonen toe en laat nog zachtjes door-
pruttelen tot alles warm is. Leg de ge-

op een diep bord en schep er de chili 
overheen. Garneer met peterselie en li-
moen als je die hebt.

© Cometa Culinair,
de vliegende keuken

Culinair
Tex Mex bij je thuis: Chili sin carne
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+Q+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vL-+-+-%
4p+n+-+-+$
3zPq+l+LzP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Ook in een vluggertje weten de wereldtoppers soms aardige 
combinaties te verzinnen. Zwart begint en wint.

Oplossing probleem 144: 1… Lc6! 2.Lxb4 (2.Lxe4 Lxe4mat) 2… Dxe2!! 
en wit gaf op vanwege 3.Lxe2 Pxg3+ 4.Kg1 Pe2+ en zwart wint een 
stuk.

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 145                         Schaakclub Benoordenhout

Aansprakelijkheid en de ouderdoms-
clausule bij verkoop woning

In onze wijk worden weer meer wonin-
gen aangeboden en sneller verkocht, 
zelfs boven de vraagprijs. De meeste wo-
ningen in de wijk zijn minimaal vijftig 
jaar geleden gebouwd, toen de eisen aan 
de bouwkwaliteit anders waren dan nu. 

Bij de verkoop van oude woningen 
wordt dan ook bijna altijd een ‘ouder-
domsclausule’ opgenomen in de koop-
overeenkomst. Met deze clausule 
wordt de aansprakelijkheid van de ver-
koper uitgesloten met betrekking tot 
gebreken aan of ontbrekende eigen-
schappen van de woning, vanwege de 

ouderdom ervan. Toch biedt deze clau-
sule niet altijd bescherming tegen de 
aansprakelijkstelling van de verkoper 
door de koper waar het gaat om gebre-
ken aan de woning. Afgelopen juni heeft 
de rechter nog bepaald dat de medede-
lingsplicht van de verkoper zwaarder 
weegt dan de aansprakelijkheid uit-
sluitende clausule. Bij schending van 
de mededelingsplicht is de verkoper 
aansprakelijk en kan hij zich niet ver-
schuilen achter de ouderdomsclausule.  
Het is dan ook van belang dat de verko-
per mededeelt wat hij weet en waarvan 
hij moet begrijpen dat voor de koper 
van belang is bij het kopen van de wo-
ning. Het bewust dan wel onbewust 
verzwijgen van zaken wordt dus niet 

gedekt door een aansprakelijkheid uit-
sluitende clausule, zoals een ouder-
domsclausule. Twijfelt u over wat u wel 
of niet moet vertellen aan de potentiële 
koper, dan kan uw makelaar u daar ver-
der mee helpen. Mocht u voornemens 
zijn een oude woning te kopen, dan is 
het altijd verstandig om deze bouw-
kundig te laten keuren. Dan komt u niet 
voor verrassingen te staan en blijken 
eventueel verzwegen zaken reeds voor 
de aankoop waardoor die zaken dan 
besproken c.q. aangepakt kunnen wor-
den. Achteraf scheelt dit veel ellende.

Mr Annemarie A.S. Wiesmeier- van 
der Brugge

Bridge Quiz - Een afspel probleem

slagen maken.
West komt uit met © Heer.
Hoe kun je het aantal verliesslagen be-
perken tot drie?

Oplossing
Dat lukt alléén als je twee slagen in kla-
veren kan maken en op de derde klave-
ren in noord een ª weg doet. Daarvoor 
moeten de honneurs in klaveren bij 
oost zitten of verdeeld zijn; dus één 
plaatje bij oost en de  andere bij west.
Daar je twee keer klaveren uit noord 
moet spelen, neem je de eerste slag 
met © Aas en speel je meteen een kla-

veren. Indien nodig ga je in troef naar 
noord en speel je weer klaveren. Als 
het goed gaat dan kan je op de derde 
klaveren in noord een ª weg doen, je 
verliest in elke zijkleur één slag en in 
totaal drie.

Kanttekeningen
1) Een uitkomst in ª doet het contract 
sneuvelen.
2) De eerste slag moet je nemen, want 
een hartenswitch is fataal.
3) In slag 2 meteen klaveren spelen en 

nodig als entré om voor de 2e keer ¨ te 
spelen.

Uw goed recht

« H742
ª 764
© A732
¨ 86

N
OW

Z

« AVBT9
ª A32
© 84
¨ ABT
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Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  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-van Oorschot
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 H. van Bommel
070 – 328 02 01

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

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

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

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

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

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

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD) 070 - 364 66 61

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

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

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Met onze jarenlange ervaring en expertise in onroerend goed, 
krijgt u van ons het beste advies bij de aan- en verkoop of 

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

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

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

Frederikstraat 963  telefoon 346 14  87 
           www.celeste-parfums.nl    24/7 online
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Race
Het Nationale Toneel

Vanaf dinsdag 1 november

ks.nl
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