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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

Celeste
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

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

FREDERIKSTRAAT 963  -   T  070 3461487 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24/7 online
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Beste wijkgenoten,

 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. 1 - 9 januari 2017

   Verspreiding nr. 1 - medio februari 2017

Vele reacties kreeg ik op onze oproep in het vorige Wijkblad, om de statushouders te laten interviewen, door 
wijkbewoners. Ongeveer twintig wijkgenoten willen portretten schrijven, fotograferen of zelfs schilderen. Ik 
hoop in het volgende Wijkblad, februari 2017, al te kunnen beginnen met de eerste interviews. Weet u van het 
bestaan van de coördinatiegroep Buurtplatform voor Nieuwe Buren & de Duinzichtkerk? Onder leiding van dia-
conaal werker Robin de Jong komen veel ideeën tot leven. Zo start hij met een nieuwsbrief, de Waalsdorperweg 
Gazette; om iedereen op de hoogte te houden. Robin is te bereiken op rdejong@stekdenhaag.nl. 

Volgend jaar vieren we het veertigjarig bestaan van de Wijkvereniging! Een druk bouwjaar zal het worden, 
met alle projecten die op stapel staan (Willem Royaardsplein, Julianakazerne, Octrooiraad en meer). Dat 
wij allen met wijsheid met deze zaken zullen omgaan. Ik wens u graag een gelukkig, gezond en ontspannen 
nieuwjaar toe!

Willemien de Vlieger-Moll
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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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Er is nog steeds geen beslissing geval-
len over de renovatieplannen voor het 
Willem Royaardsplein. In de buurt be-
staat hiertegen veel weerstand – zie 
ook elders in dit wijkblad een ingezon-
den brief. Voor de goede orde wordt 
opgemerkt dat de plannen zijn van de 
eigenaar-investeerder WPRI en dat de 
gemeente die kan faciliteren binnen 
bepaalde kaders. Het zijn dus geen ge-
meentelijke plannen.

Vorig jaar zijn de plannen van WPRI in-
tensief besproken in de zogenaamde 
Klankbordgroep waarin direct omwo-
nenden en naburige VvE’s waren verte-
genwoordigd alsmede de investeerder, 
architect, gemeente en de Wijk-
vereniging. Daarbij is overeenstemming 
bereikt over aanpassingen waardoor het 
plein ruimer zou worden dan eerst 
voorzien - van belang voor de sociale 
functie van het plein - en minder en 
luchtiger bouwvolume boven de nieuwe 
AH. Een ieder in de Klankbordgroep kon 
zich daar, in meerdere of mindere mate, 
in vinden.

In september j.l. besprak de Commissie 
Ruimte van de gemeenteraad de zgn. 

Nota van Uitgangspunten (NvU) die de 
gemeentelijke kaders aangeeft voor de 
plannen. Kort daarvoor verscheen een 

de winkels wonen en winkeliers, 
waarin fel bezwaar werd gemaakt 
tegen de massaliteit van de plannen en 
tegen ‘verdubbeling van de supermark-
ten en verkeersdruk’. Van dat laatste is 
in de plannen overigens geen sprake 
maar theoretisch zou  het volgens de 

werd door honderden buurtbewoners 
ondersteund. 

In de vergadering van de Commissie 
Ruimte spraken verschillende bewoners 
woonachtig op/rond het Willem 
Royaardsplein zich zeer kritisch uit over 
de plannen. De Wijkvereniging consta-
teerde dat in het licht van de grote on-
rust in Duinzigt verder overleg verstan-
dig leek over wenselijke verdere 
aanpassingen van de plannen. Ook lie-
ten wij weten niets te zien in een even-
tuele tweede supermarkt à la Lidl op de 
plek van de oude/huidige AH, 50 meter 
van de nieuwe AH, die inderdaad extra 
verkeer zal aantrekken. Iets anders zou 
zijn een veel kleinere biologische winkel 

of een winkel in het duurdere foodseg-
ment. Aangezien dit een zaak is van de 
investeerder hebben wij dat ook aan 
WPRI heel duidelijk gemaakt. Tevens 
sprak een aantal fracties zich kritisch 
over de plannen uit,mede in het licht 
van de onrust onder de bewoners. 

Sindsdien heeft nader overleg plaats-
gevonden tussen de gemeente met de 
winkeliers. Voorts heeft wethouder 
Wijsmuller gesproken met leden van 
de Klankbordgroep. Daarbij kwamen  
vooral de problemen betreffende de 
bouwmassa/hoogte van de nieuwe AH 
met de appartementen daarboven en 
de wenselijke omvang van het plein 
aan de orde. De Wijkvereniging heeft 
hierbij de bovengenoemde wensen 
herhaald. 

Het is nu afwachten hoe het overleg 
van gemeente en WPRI en de (poli-
tieke) besluitvorming verder verloopt. 
De boodschap is echter duidelijk: enige 
verdere aanpassingen in de plannen 
zijn gewenst. 

Pieter de Savornin Lohman 
en Willem Hoekstra  

Al sinds jaren wordt geklaagd over de 
parkeerdruk op en rondom het par-
keerterrein bij het Willem 
Royaardsplein. Vooral door de winke-
liers en bezoekers. Langparkeerders 

-
ken van betaald parkeren in dit (enige) 
deel van het Benoordenhout. De ge-
meente heeft daarom in april dit jaar 
de parkeerdruk gemeten. Het resul-
taat: in de ochtend 87%, middag 74 % 
en ‘s-nachts 63%.

Bij een parkeerdruk van minder dan 
90 % is er in beginsel geen parkeerpro-

bleem. Tenzij bewoners daarom vragen 
worden dan geen maatregelen getrof-
fen. Betaald parkeren kan alsdan al-
leen worden ingevoerd als daarvoor 
voldoende draagvlak onder de bewo-
ners is. 

Omdat de parkeerdruk in de ochtend 
de kritische grens van 90 % nadert, 
heeft de gemeente vervolgens eind 
september zo’n draagvlakonderzoek 
gehouden. Er zijn 1776 enquêtes in 
Duinzigt verzonden, waarop er 767 re-
tour zijn gekomen. Met een respons  
van 46 % is dit onderzoek valide (meer 

dan de vereiste ondergrens van 35%).
De uitslag is helder: 38% ervaart een 
parkeerprobleem, slechts 29% is voor 
betaald parkeren en zou er betaald 
parkeren komen dan stemt de meer-
derheid  voor alleen door de week 
overdag (niet in de avonden en het 
weekend). Op basis van deze uitslag 
blijft de situatie zoals deze is.

De wijkvereniging vindt dit onbevredi-
gend. Er is wel degelijk een parkeer-
probleem vnl. door de langparkeerders 
en forenzen maar dat concentreert 
zich op slechts een deel van deze buurt. 

Van de Wijkvereniging
Plannen renovatie Willem Royaardsplein blijven omstreden

Geen betaald parkeren in Duinzigt
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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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Het wachten is nu of het op een gege-
geven moment overschrijden van de 
90% grens, dan wel op uitvoering van 
de plannen voor renovatie van het 
plein. Wanneer die renovatieplannen 
zouden doorgaan zal tijdens de ver-
bouwing een tijdelijke oplossing moe-

ten worden gevonden voor het wegval-
len van het parkeerterrein. Er is voorts 
geen blauwe zone mogelijk want die 
kent Den Haag niet. Wel zijn er groen-
gele zones mogelijk maar dat kan al-
leen als er in het betrokken gebied een 
betaald parkeren regeling geldt.

Kortom, voorlopig blijft het rond het 
WR-plein doormodderen. 

Pieter de Savornin Lohman 
en Willem Hoekstra  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft onlangs, 
op 26 september jl., omwonenden van 
het pand Raamweg 47 bijeengeroepen 
om haar plannen ten aanzien van de 
vestiging van het Kosovo-tribunaal in 
dat pand toe te lichten. Sinds Europol 
het pand heeft verlaten, is het in ge-
bruik door verschillende partijen. O.a. 
de Haagse Stadspartij heeft er ruimte 
in gebruik, evenals de organisatie van 
de Haagse marathon en een dans-
school. Het betreft een gebouwencom-
plex dat op voorhand aan vele eisen 
van het Kosovo-tribunaal voldoet. Het 
ligt in de zgn. Internationale Zone, het 
kan goed beveiligd worden en er is vol-
doende ruimte om op eigen terrein te 
parkeren.

Tijdens de bijeenkomst werden door 
omwonenden veel vragen gesteld, o.a. 
over de staat van het groen om het ge-

bouwencomplex, de desolate staat van 
de sloot om het gebouw, de nabijheid 
van de huisvesting van statushouders 
en de toegang naar het gebouwencom-
plex, etc. Het feit dat de Raamweg bin-
nenkort vanwege rioolwerkzaamheden 
gerenoveerd zal worden, was nieuw 
voor het Rijksvastgoedbedrijf. Het vol-
ledige verslag van deze informatie-

bijeenkomst vindt u op onze website, 
http://www.wvbn.nl/2016/11/ver-
slag-bijeenkomst-vestiging.html. 

Hieronder is weergegeven hoe men nu 
denkt dat het complex er uiteindelijk 
uit zal zien.

Willem Hoekstra

Ruimtelijke Ordening
Ombouw voormalige Europol complex naar Kosovo-tribunaal

Zoals eerder bericht, komen er ca. 30 
statushouders in een afzonderlijke 
vleugel van het voormalige Aloysius 
College wonen. De afgelopen maanden 
is de vleugel verbouwd tot elf apparte-
menten. Verdeeld over twee verdiepin-
gen bieden deze woonruimte aan on-
geveer 34 nieuwe bewoners. In de 
tweede helft van november jl. zijn de 
woningen opgeleverd.

Inmiddels zullen de nieuwe bewoners 
erin zijn getrokken. Deze komen vnl. 
uit Syrië en Eritrea, maar ook uit an-
dere landen. Sommigen van hen zijn 
nog in afwachting van gezinshereni-
ging. Van belang is dat het, zoals afge-
sproken, mede i.v.m. de aanwezigheid 
van scholen in de directe omgeving, 

gaat om gezinnen. De direct omwonen-
den zijn door de gemeente tijdig 
geïnformeerd. 

De gemeente zorgt er in overleg met 
onder meer Vluchtelingenwerk voor 
dat de nieuwe inwoners snel deel uit 
kunnen maken van de Nederlandse sa-
menleving. Dit omvat het leren van de 
taal, scholing, werk en een kennisma-
king met ‘onze’ normen en waarden. 
Vanuit de buurt willen velen zich inzet-
ten als vrijwilliger. Daarvoor is al een 
netwerk opgezet onder leiding van 
Robin de Jong, diaconaal opbouwwer-
ker. U kunt zich desgewenst bij hem 
aanmelden (rdejong@stekdenhaag.nl).

Wij hopen dat op deze wijze de nieuwe 

bewoners zich snel thuis zullen voelen 
in onze mooie wijk. Via het bestaande 
zogenoemde omgevingsoverleg met 
alle belanghebbenden houdt ook de 
Wijkvereniging de vinger aan de pols. 

Pieter de Savornin Lohman 

Statushouders in het voormalige Aloysius College

Clingendael in de herfst, foto Jeroen Kleiberg
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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! 

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
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Lieve wijkgenoten,

In de afgelopen edities van het 
Wijkblad hebben wij al meerdere 
malen de uitnodiging voor het lustrum-
feest onder uw aandacht gebracht. We 
zijn druk bezig met de organisatie van 
deze bijzondere dag op zaterdag 17 
juni 2017! De viering van het 40-jarige 
bestaan van de Wijkvereniging 
Benoordenhout zal een feest voor jong 
en oud worden. Mis het niet en noteer 
deze datum in uw agenda!

Vanwege dit speciale jubileum wordt 
op zaterdag 17 juni 2017 ook de lustrum-
editie van de Zeepkistenrace georgani-
seerd. Ook dit jaar hopen wij weer op 
een mooie race met veel kinderen uit 
de wijk. Vanwege het lustrum zal het 
parcours op de locatie van het wijkfeest 
zijn met hopelijk veel toeschouwers en 
muziek. Bedenk alvast hoe de lustrum 
zeepkist er uit moet zien.

We hopen  u allemaal te mogen begroe-
ten op 17 juni 2017!

De lustrumcommissie

Onze wijk
ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
De ContactClub 55+ heeft er weer heel 
wat nieuwe leden bij. Vooral na elke 
nieuwsbrief krijg ik veel e-mails en te-
lefoontjes van wijkgenoten die graag 
zo snel mogelijk lid willen worden. 
Maar ook de aloude mond-tot-mond-
reclame draagt daaraan vast in aan-
zienlijke mate bij. Vele  ouderen in 
onze wijk willen graag deelnemen aan 
de excursies per bus naar bijzondere 
tentoonstellingen in ons land, gevari-
eerde lezingen in ‘t Benoordenhuis en 
de gezellige lunches en diners in onze 
stad. Deelnemen aan deze activiteiten 
is een goede manier om bestaande so-
ciale contacten te intensiveren en 
nieuwe te leggen.

De excursies in de afgelopen periode 
strekten zich uit van Den Haag 
(‘Hollandse meesters in de QE II 
Gallery’ in het Mauritshuis) tot 
Leeuwarden (de tentoonstelling van 
Alma Tadema in het Fries Museum). 
Onze wijkgenote en bekende hoeden-
maakster Henriëtte Dijkinga maakte 
ons wegwijs in de geschiedenis van de 
hoeden (‘Van Nefertete tot Maxima’) en 

toonde diverse door haar zelf ge-
maakte hoeden.

Veel belangstelling bestaat er ook altijd 
voor de jaarlijkse kerstlunch. Deze 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 de-
cember. In januari 2017 gaan we naar 
de Boeddhatentoonstelling in het 
Tropenmuseum in Amsterdam. In de-
zelfde maand houdt de voormalige ge-
schiedenisdocent Paul Gerretsen, een 
boeiend verteller, een lezing over ‘1813 
en de modernisering van Nederland’. 
Kort na de komende verkiezingen in 
maart a.s. zal onze wijkgenoot Rein-Jan 
Hoekstra, die bij vele kabinetsforma-
ties betrokken is geweest, zijn licht 
over dat onderwerp laten schijnen.  

De volledige informatie staat in de pa-
pieren nieuwsbrief voor leden en do-
nateurs van de CCB, en op de website 
www.wvbn.nl van de Wijkvereniging: 
klik op ‘ledenpagina’s‘ en daarna op 
‘nieuwsbrief Contactclub 55+’. De 
nieuwsbrief verschijnt in het midden 
van elke even maand. Aan de activitei-
ten kunnen alleen CCB-leden en CCB-

donateurs deelnemen. Alleen de lezin-
gen staan ook voor anderen open, 
tegen betaling van € 5,- per keer. 

Lidmaatschap en donateurschap 
van de CCB
De CCB is een commissie van de 
Wijkvereniging. Wilt u lid of donateur 
worden van de CCB, dan moet u lid of 
donateur van de Wijkvereniging zijn. U 
kunt CCB-lid worden als u in het 
Benoordenhout woont. Woont u daar 
niet, dan kunt u CCB-donateur worden. 
Als CCB-lid of CCB-donateur betaalt u 
per jaar – boven de contributie voor 
het lidmaatschap of donateurschap van 
de Wijkvereniging van € 12,50 per jaar 
–  per persoon € 9,50 of per echtpaar  
€ 16,-. U kunt zich als lid of donateur 
aanmelden bij Rinia de Bruin (rinia.
db@zonnet.nl; of na 18.00 uur: tel. 
070-3282477) of op de website van de 
Wijkvereniging (www.wvbn.nl) onder 
‘Contact‘. Voor verdere informatie ben 
ik steeds beschikbaar.

Jan van Kreveld, tel: 06-47 78 71 09, 
jh.vankreveld@ziggo.nl
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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

Nieuwjaar receptie 2017
vrijdag 13 januari | 19:00-20:00 uur

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | T: 070-3245902 
www.Islamnu.nl | www.alislam.org

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, 

heeft het genoegen u uit te nodigen voor het

bijwonen van haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

Tevens zal van deze gelegenheid gebruik worden 

gemaakt, om u kennis te laten maken met onze 

gemeenschap.

Iedereen is Welkom !

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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Allereerst wil ik de kinderen bedanken 
die gereageerd hebben op mijn oproep 
in een vorige editie van het Wijkblad. 
Er kwamen leuke reacties binnen. Een 
reactie wil ik zeker noemen. Er is veel 
werk verricht aan speelmogelijkheden 
voor jonge kinderen. De speeltuin in 
Arendsdorp is een absolute topper. 
Wat er echter gemist wordt is een 
speelmogelijkheid voor oudere kinde-
ren. Een voetbalveld met daarbij een 
basketbalveld en een skate pipe. Dit is 

(Archipel) maar niet in onze buurt. 
Mijn voorstel is dan ook als volgt: laten 
we met elkaar proberen dit mogelijk te 
maken. Bijvoorbeeld op het terrein van 
het voormalige Aloysius College of in 
de bosjes bij de Duinzichtkerk. 

Harriet Poolman

Den Haag’s groenste winkel is op 5 no-
vember jl. heropend door burgemees-
ter Van Aartsen. Hij opende de winkel 
op symbolische wijze door met een be-
tonschaar een ketting door te knippen.

Kerst Inn. 

Gilde Den HaagJongeren

Heropening Beumer IJzerhandel

Op 18 december is tussen 16.00 en 
19.00 uur een sfeervolle Kerst Inn in de 
Duinzichtkerk (Van Hogenhoucklaan 
89). Op het programma staan o.a. 
workshops, activiteiten voor kinderen, 
glühwein, oliebollen en een sharing 
diner met kersthapjes. De opbrengst 
van de Kerst Inn gaat naar de armoede-
bestrijding in Den Haag. 

Meer informatie op de website van 
de Duinzichtkerk: dzkvk.nl. 

Tip voor de donkere dagen van decem-
ber. Denkt u eens aan het Gilde Den 
Haag. Zij organiseren leuke stadswan-
delingen door Den Haag. Onderwerpen 
zijn bijvoorbeeld Plezier en vertier op 
en rond het Voorhout, de 
Archipelbuurt, het Mesdagkwartier, de 
Schilderswijk en een Jugendstilwandeling.

De wandelingen worden gegeven door 
vrijwillige professionals. Nadere in-
lichtingen en reserveringen bij Gilde 
Den Haag, telefoon 070 3561281 en 
info@gildedenhaag.nl

foto’s, Richard Mulder
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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
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Stichting DuurSaam

Maak kennis met Haagse Historie

Kijken als Picasso in museum Beelden aan Zee

Op 5 november jl. werd het 60-jarig be-
staan van Beumer gevierd, in en rond 
het vernieuwde en vrijwel energieneu-
trale winkelpand aan de Van 
Hoytemastraat. 

Ik slaagde erin om op die dag de voor-
zitter van de Wijkvereniging, Pieter 
de Savornin Lohman, even in de elek-
trische Golf plaats te laten nemen. De 
eGolf is er om te delen in de wijk. De 
autodruk kan verminderen als meer 
mensen overstappen op het delen van 
een auto, bijvoorbeeld in apparte-
menten of bij grote organisaties zoals 
het ICC of het Provinciehuis. Delen 
met de buren kan ook de moeite 
waard zijn.

Een elektrische auto zet bovendien aan 
tot gesprek over wat je wel en niet wilt. 
Burgemeester Van Aartsen wees op de 
windmolen op de auto. De gemeente is 
geen voorstander van windmolens 
voor onze kust, maar Van Aartsen is 
voorstander van zonne-energie. 
Elektrische auto’s roepen vragen op, 
bijvoorbeeld: waar komt die energie 
vandaan? Wind, zon of misschien toch 
kolen of gas? Een gesprek daarover 
vergroot de belangstelling voor zonne-
energie en voor andere vragen rond 
verduurzaming.

Josee van Eijndhoven,
voorzitter Stichting  DuurSaam 
Benoordenhout

Den Haag heeft sinds kort zijn eigen 
geschiedenis magazine: Haagse 
Historie. Hierin leest u fascinerende 
verhalen over mensen die de stad heb-
ben gemaakt en bezield. Over prinsen 
en paupers, dromers en doeners, be-
zetters en bevrijders, Hagenaars en 
Hagenezen.

Het eerste nummer is nu verkrijgbaar en 
bevat onder meer artikelen over het 
machtsspel van graaf Willem II van 

Holland, de Scheveningse vissers die 
omkwamen in de Eerste Wereldoorlog 
en schrijver-pianist Ida Simons. Ook 
staan in elke editie columns van journa-
list Ferry Mingelen en hoogleraar ge-
schiedenis Wim Willems. Nummer twee 
verschijnt op 16 december aanstaande.

U kunt zich abonneren via onze inter-
netpagina www.haagshistoriemaga-
zine.nl/abonnement, of door te bellen: 
085 040 74 00.

Gedurende de expositie ‘Picasso aan 
Zee, Keramiek & Sculptuur’ houdt Hans 
van der Gaarden driemaal in de Zeezaal 
van museum Beelden aan Zee de lezing 
‘Kijken als Picasso’. 

Tijdens deze zondagochtend lezingen 
nemen we een aantal werken uit de ex-
positie onder de loep. Wat zien we ei-
genlijk? Welke associaties roept het 
werk op? Wat is de context waarin het 
tot stand kwam en wat zei Picasso zelf 
over zijn werk?

Picasso’s keramiek geeft nooit een een-
duidig beeld; je ziet altijd meer dan één 

een bord én een arena van een stieren-

gevecht, een uiltje én een kruik. De ro-
buuste, en tegelijk speelse vazen en 
borden, beschilderd in warme mediter-
rane kleuren, verrassen je en prikkelen 
de fantasie. 

Hans van der Gaarden onderzoekt de 
manier waarop Picasso naar de wereld 
kijkt en de manier waarop hij ons aan-
spoort naar de wereld te kijken. Door 
te kijken naar Picasso, kun je kijken als 

op uw gemak de expositie bekijken. 
Hans van der Gaarden is eigenaar van 
het tekstbureau Man van Taal. Hij geeft 
lezingen en schrijft blogteksten over 
kunst, natuur en taal. Zie www.man-
vantaal.com.

Lezing ‘Kijken als Picasso’ 
Zondag 18 december 2016, 15 januari 
en 18 februari 2017. Museum Beelden 
aan Zee. Aanvang: 10.30 uur, einde 
11.30 uur. Entree: €15,-, exclusief en-
tree van het museum
Informatie en reservering: http://beel-
denaanzee.nl/nl/kijken-als-picasso

Burgemeester Van Aartsen voor de eGolf

Voorzitter wijkvereniging in de eGolf
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Hoogtepunten uit de Mattheus Pas-
sion van J.S. Bach, zaterdag 25 febru-
ary 2017.

In 2017 is het weer de bedoeling om 
twee keer een scratchkoordag te orga-
niseren. De eerste keer zal zijn op za-
terdag 25 februari. Op deze dag zal het 
scratchkoor enkele van de koor hoog-
tepunten uit de Mattheus Passion van 
J.S. Bach instuderen. Het is een dag 

voor iedereen met enige zangervaring 
en liefde voor dit mooie oratorium. 

’s Middags van 16.00 - 17.00 uur zal de 
dag worden afgesloten met een 
Afternoon Tea Concert waar het 
Scratchkoor ondersteund door enkele 
professionele zangers de ingestu-
deerde koorwerken ten gehore zal 
brengen. We vragen iedereen met mu-
zikale of zangervaring om zich in te 

schrijven voor deze dag. Bij belangstel-
ling om mee te doen aan deze fantasti-
sche dag: stuur voor 25 januari a.s. een 
e-mail aan John Bakker (musicdirec-
tor@APCH.nl ). Er zal dan informatie 
worden toegestuurd met de uitge-
breide informatie over deze dag.

The American Protestant Church of 
The Hague, Esther de Boer-van 
Rijklaan 20, Den Haag

Scratch Koor

S A V E  T H E  D A T E
Open Atelierroute zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 van 12.00 tot 17.00 uur

Ook in de lente van 2017 is er weer een Open Atelierroute in het Benoordenhout.
Zowel kunstenaars als bezoekers adviseren wij de data alvast nu in hun agenda’s te noteren. De afgelopen jaren 

was deze route zo’n groot succes dat de cultuurcommissie van de Wijkvereniging ook nu weer de organisatie 
van de route 2017 in gang heeft gezet. Wij hopen dat er, na het succes van de voorgaande jaren, ook voor 2017 

een groot animo en een grote opkomst zal zijn.

Alle artiesten uit onze wijk die kunst willen tonen in hun huis, in ’t Benoordenhuis of in hun atelier kunnen 
hieraan meedoen; zij kunnen zich opgeven bij Ninky Oijevaar (ninky@oijevaar.eu).

the UPSIDE cafe
Wij hebben leuk nieuws!…. 
Brownies & downies heeft een 
nieuwe naam……. the UPSIDE cafe!

the UPSIDE cafe is een lunchcafé waar 
mensen met een verstandelijke beper-
king (voornamelijk downsyndroom) 
een leer- werk- en ontwikkeling plek 
vinden. De kwaliteit van het eten staat 
voorop: alles wordt vers klaargemaakt 

in eigen keuken. We koken verant-
woord:  maken waar mogelijk gebruik 
van biologische producten en werken 
graag met streekproducten. 

Graag tot ziens bij the UPSIDE cafe!

Weissenbruchstraat 34
weiss@upsidecafe.nl
T 070 – 737 03 91

Het Louis Couperus 
Museum zoekt 
vrijwilligers!

Het museum is een klein literair 
particulier niet gesubsidieerd mu-
seum. De tentoonstelling thema's 

behandelen altijd een facet van het 
leven en werk van Louis Couperus. 
Jaarlijks verwelkomen wij 3000 – 

4000 bezoekers.  Vrijwilligers ont-
vangen bezoekers, helpen bij ont-

vangsten en openingen, geven 
lezingen of wandelen en helpen bij 
alles wat hoort bij het reilen en zei-

len van het museum. U bent per 
maand twee à drie middagdiensten 

van 2,5uur beschikbaar. 

Onze wijkgenote Jeannette van 
Bennekom, manager van het Louis 
Couperus Museum geeft u graag in-
formatie. U kunt haar bereiken op 

info@louiscouperusmuseum.nl 
of 070-3640653. 
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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

30% 30%  korting
op de wintercollectie!

de Repeat voorjaarscollectie is al binnen
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‘Laetissime cantantes celebremus,  ly-
ceum hoc carissimum.’ Zo begint het 
schoollied van het Maerlant Lyceum, 
dat dit jaar het honderdjarig bestaan 
viert. ‘Blij zingend eren wij dit dierbare 
lyceum’, zo luidt volgens mij de verta-
ling. Ik moest het uit mijn hoofd leren 
bij wijze van strafwerk. Ik vermoed dat 
ik in de klas wat te luidruchtig was ge-
weest. Meer dan vijftig jaar later kan ik 
dat lied nog steeds zingen. Het is maar 
beter voor de trommelvliezen dat het 
mij nooit gevraagd wordt. 

Zeven jaar bracht ik in het monumen-
tale pand door, van 1961 tot 1968. Ik 
had (zonder al te veel aanleg voor wis-
kunde) de gymnasium b-kant gekozen. 
Wekelijk negen uur klassieke talen 
leek mij teveel van het goede. Dat ik 
een keer bleef zitten, nam ik voor lief. 

Calliope heette destijds het dispuut dat 
zich bezighield met het houden van le-
zingen over kunst en wetenschap. Ik 
ging braaf naar de maandelijkse avond. 
Ineens werd aan mij gevraagd om ook 
een lezing te houden. Ik schrok me een 
hoedje. Ik nam mijn draagbare platen-
speler mee en draaide een half uurtje 
lp’tjes van de jazzpianist Erroll Garner, 
terwijl ik als inleiding de hoesteksten 
voorlas. Men vond het geen groot 
succes.

Mijn klasgenoten blonken niet uit in li-
chamelijke oefening. Niemand kon een 
bal gooien laat staan vangen. 
Grondoefeningen en rondjes lopen, 
vormde de oplossing voor meneer 
Marx, de gymleraar. Dat was de reden 
dat ik de gymlessen vaak vrij verve-
lend vond. In mijn klas zat een jongen 
die extreem stijf en harkerig bewoog. 
Hij kreeg bijles gymnastiek. Tijdens 
zo’n bijles viel hij uit de ringen en brak 
een arm. Dat was erg sneu voor me-
neer Marx. 

De gymnasiasten leefden gescheiden 
van de HBS’ers. Dat was geen vrijwil-
lige keuze. Dat ontstond. Eens werd ik 
uitgekozen om namens het gym te 
vechten met een stoere HBS-kerel. Met 
een kring van sympathisanten om ons 
heen maakten wij trappende en 
slaande schijnbewegingen. Eenmaal 

geraakt. Als mijn been in de buurt was 
geweest, had dat nog pijn kunnen doen 
ook. Al snel werden we gescheiden 
door een leraar en naar rector 
Steenbergen gebracht. Een uur hebben 
wij zwijgend tegenover elkaar in de 
gang moeten staan. 

Dertien jaar geleden moest mijn zoon-
tje een middelbare school kiezen. Met 
mijn vrouw onderzocht hij diverse mo-
gelijkheden. Ik had natuurlijk gepleit 
voor het Maerlant Lyceum. 

Gehoorzaam bezochten ze een kennis-
makingsbijeenkomst. De toenmalige 
rector hield een niet al te goede toe-
spraak waardoor wij in ieder geval 
onze zoon niet naar deze school zou-

den brengen! Zo ging Paultje naar het 
Haganum. De dame in kwestie is, dank-
zij de inspanningen van een groep ou-
ders, een jaar later vertrokken.
Lange tijd heb ik alleen in het heden en 
de nabije toekomst geleefd. Zo’n tien 
jaar geleden kreeg ik een aanval van 
nostalgie en nieuwsgierigheid naar de 
levensloop van mensen uit mijn verle-
den. Sinds die tijd bezoek ik met enige 
regelmaat de jaarlijkse reünisten bor-
rel. Dan valt het mij op dat de organisa-
toren met veel liefde en energie zo’n 
reünie begeleiden. Ook de kids uit de 
hoogste klassen, die de hapjes rondde-
len, zijn telkens opvallend aardig. Het 
Maerlant was altijd al een bijzondere 
school. Wat grappig dat mij dat pas op-
gevallen is lang nadat ik de school ver-
laten heb. Moge de Maerlanders nog 
vele jaren blij zingend hun lyceum 
eren!

Voor de feestelijkheden zie de Maerlant 
facebook pagina.

Theo Bollerman

Blij Zingend! Het Maerlant Lyceum honderd jaar
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www.alexandriabv.nl

Van Drenkwaertstraat

Waalsdorperweg

Van Hogenhouklaan

Van Voorschotenlaan

Hart Nibbrigkade

Waalsdorperweg

De bewoners of eigenaren van onderstaande pro-
jecten in het Benoordenhout kozen allen voor de 
hoogwaardige kwaliteit en pro fessionele aanpak 
van Alexandria Garantie Aannemers. Heeft u ook 
plannen voor een verbouwing of bent u aan vast-
goedonderhoud toe, kijk dan voor meer informatie 
en/of een prijsaanvraag op www.alexandriabv.nl

FEEST MET
KLASSIEKERS

ZUIDERSTRANDTHEATER.NL/KERST

 KERST 
aan zee
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De huiskamer als politiek café

Het mooiste gebouw 

Toen ze in 2012 lid werd van de 
Tweede Kamer voor de VVD kwam 
Ockje Tellegen (42)  al snel op een idee. 
Geen ochtend ging er voorbij of er 
waren wel mensen op het schoolplein, 
het sportveld, bij de bakker of de crè-
che die wilden weten hoe het nou pre-
cies zat in die Tweede Kamer.  Waarom 
de VVD het besluit ‘zus’ had gesteund 
of tegen het voorstel ’zo’ had gestemd. 
‘Ik wilde al die mensen graag een ant-
woord geven maar had met vier kinde-
ren onder de arm niet altijd tijd ge-
noeg’, legt Tellegen uit. Toen ontstond 
het idee van de huiskamerbijeenkomst. 
Inmiddels is het een formule die uitge-
groeid is tot een fenomeen. Iedere drie 
tot vier maanden stelt de VVD-politica 
haar huis open. De formule is simpel: 
iedereen is welkom, de huiskamer is 
het decor, de avond wordt ingeleid 
door een interessante spreker en na af-
loop is er alle ruimte voor een glas 
wijn. Vanaf de allereerste keer bleek 
dit laagdrempelige en kleinschalige in-
strument een hit. Mensen die de huis-
kamerbijeenkomst bezoeken, vinden 

het leuk om een minister van zo dicht-
bij te kunnen ontmoeten en recht-

streeks vragen te kunnen stellen. Door 
de groep klein te houden, is er veel 
aandacht voor een ieder en kun je goed 
uitleggen wat de motivatie en argu-
menten zijn voor bepaald beleid. ‘De 
democratie van onderop’, aldus 
Tellegen. 

Gastsprekers als Jozias van Aartsen, 
Jeanine Hennis, Sander Dekker, Frits 
Bolkestein, Edith Schippers en vele 
anderen bezochten Tellegens huiska-
mer. Afgelopen oktober was Mark 
Rutte te gast. Een bomvol huis, veel 
interessante vragen en een levendig 
debat. ‘Ik geloof in deze manier van 
politiek bedrijven. Mensen betrekken 
bij datgene wat we doen. Hier krijg ik 
energie van. Om zoveel onbekende 
mensen uit mijn eigen wijk zo enthou-
siast huiswaarts te zien keren, is waar 
ik het voor doe.’ 

Voor meer informatie kunt u mailen 
naar secretariaat.tellegen@tweedeka-
mer.nl, o.v.v. Huiskamerbijeenkomsten.

Voor mij bestaat er geen twijfel: het 
mooiste gebouw in het Benoorden-
hout is het oude Shell hoofdkantoor. 
Hoewel ik pas sinds mijn vijfentwintig-
ste in het Benoordenhout woon, dateert 
mijn band met deze wijk nog van vóór 
mijn geboorte. Toen mijn ouders na 
veel omzwervingen in 1951 in Parijs 
aankwamen en zich afvroegen: ‘Wat 
nu?’, was één van de acties die mijn 
vader nam een brief schrijven aan zijn 

vroegere baas. Mijn vader had voor de 

Romana  gewerkt in Ploesti, in 
Roemenië, en zijn toenmalige baas was 
een Nederlander. Laatstgenoemde was 
inmiddels teruggekeerd naar het hoofd-
kantoor van Shell International aan de 
Carel van Bylandtlaan . Toen deze voor-
malige baas vernam dat mijn vader in 
‘het westen’ was, nodigde hij hem on-
middellijk uit voor een gesprek. Dat ge-

sprek – u raadt het al – resulteerde in 
een aanbod van Shell aan mijn vader 
voor een baan bij MFD aan de Carel van 
Bylandtlaan. Dit aanbod greep mijn 
vader met beide handen aan. Dus dank-
zij Shell ben ik een paar jaar later in 
Nederland geboren. Het is iets waar ik 
ons Benoordenhoutse Shell nog steeds 
ernstig dankbaar voor ben. 

Daniëlla Gidaly
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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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Oproep
Wie wil artikelen schrijven over 

sport in de wijk? Er zijn veel sport-
clubs in de wijk, allen verdienen een 
moment of fame. Interesse? Mail je 
naam naar hoofdredacteur.benoor-

denhout@gmail.com.

Op dit moment vinden 
er veel woning 

overvallen plaats.

TIP
Kijk eens op de website 
van de politie. Wanneer 
u bij thema's kijkt naar 

het kopje overval op 
woning verschijnen vele 
tips om te proberen dit 

te voorkomen.

www.politie.nl

Surprise in the Nieuwspoort Press Center
At the end of an important symposium 
on Sunday October 9th 2016, mayor 
Van Aartsen  presented  to Georgia 
Regnault (in the presence of her hus-
band and children), the royal recogni-
tion as Knight in the Order of Orange-
Nassau (Ridder in de Orde van 
Oranje-Naussau). This for all the hard 
work Georgia Regnault does and had 
done in the Dutch community. Georgia 
was totally overwhelmed.

Georgia has lived in the Netherlands 
since 1966, and has been a driving 
force as a member of the American 
Women’s Club (AWC) for 45 years, 
which plays an important role in hel-
ping newcomers to the Netherlands in-
tegrate into Dutch society.  She has 
done the same with FAWCO (Federation 
of American Women’s Clubs Overseas), 
a group of 64 international clubs. 

Georgia has held various board positi-
ons in both organisations, including 
president.

Furthermore, Georgia is involved at the 
local level of our everyday life here in 
The Hague. In the Benoordenhout, she 
is chairwoman of the Committee for 
expats, all under the motto ‘Expats and 
Locals, bring them together!’ , and edi-
tor of this ‘Wijkblad’. The 
‘Wijkvereniging ‘ supported with much 
pleasure the request for this royal 
honour. 

Congratulations Georgia and well 
deserved!
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International Corner
American Protestant Church of The Hague (APCH)
Celebrating 60 years in the Benoordenhout
The APCH is actually quite a bit older 
than the 60 years it recently comme-

-
ready back in 1903, when the Dutch 
Reformed Church thought it important 
to have English-language church servi-
ces for tourists in The  Hague. Meeting 

the center of the city, they moved after 
the war to the Grote Kerk and later for 
Sunday school classes to the American 
School, located then on the Parkweg.  
But because there was no heat in the 
Grote Kerk in the winter, new quarters 
were in desperate need. The board of 
the deaconesses of the Bronovo 
Hospital offered their chapel as a site 
for the monthly services. However, it 
soon became apparent that the 100+ 
congregation needed a more perma-
nent home. A minister from the USA 
was also hired and installed on 
September 16, 1956 - 60 years ago.  
The search began quite soon after to 

This showed up in a most surprising 
manner. During a talk given at the 
Americans Women’s Club of The Hague 
by Catherine Carp, it was learned that 
the Protestant Pavilion designed by a 
Swiss architect for the Brussels 
World's Fair in 1958 was for sale.  At 
that time, ms. Carp was the chief hos-
tess at the Pavilion. But before the 
APCH congregation could purchase it, 
a suitable property had to be found, so 
the Brussels building was dismantled 
and put in storage. Luckily, within a 
few years, the municipality of The 
Hague proposed the present site and 
groundbreaking began in May 1961. In 
record time, the APCH community had 
a sanctuary of their own. It received 
the Dutch monument status a few 
years ago, and although it remains the 
same on the outside, major renovati-
ons to the inside were made two years 
ago. At the moment, there are at least 
40 different nationalities, of which 
about 20% are American, who wor-
ship at the church.

Summer 2016 - the APCH welcomes a 
new Senior Pastor
After serving seven years at APCH as 
senior pastor, the born and bred Dutch-
American Benoordenhouter, Tim 
Blackmon, returned to the United 
States to take up the position of cha-
plain at Wheaton College in Illinois. 
But just in the time for the 60th anni-
versary, reverend Mark Vermaire of 
Grand Rapids, Michigan became the 
church's 13th pastor. Mark was born 
and raised in western Michigan; in fact 
7 of his 8 grandparents have Dutch 
roots. After serving 15 years as a pas-
tor in his birthplace, Zutphen, Michigan 
(not to be confused with Zutphen in 
Overijssel, the Netherlands), he moved 
to the San Diego area for 17 years, 
where he was a pastor of a Crossroads 
church. Some three years ago he spent 
a sabbatical in Europe and visited 
APCH at that time. He and his wife, 
Lori, have three sons living in the 
States, one of whom was adopted from 
Guatemala.  

Music at APCH
Music plays a very important role at 
APCH.  Many residents of the 
Benoordenhout will remember Henry 
Blackmon who served as director of 
the choir and later as minister of Music 

for more than 45 years.  Coming from 
the States as a member of the cast of 
Porgy and Bess in the mid-50, Henry 
was enticed into continuing his career 
in the Netherlands.  Upon his retire-
ment in 2002, the church appointed 
John Bakker as the new director of 
music. John had served for more than 
15 years as organist and in his new ca-
pacity increased the music program at 
the church even more by introducing 
Saturday afternoon tea concerts with 
performances by local and professio-
nal (ex-)students of the conservatory.  
Graduating himself from The Hague 
Conservatory in 1986, John also works 
as an interim principal in Dutch high 
schools, mostly in the Rotterdam area, 
where he lives.  He has done many re-
cordings on TV and worked with vari-
ous other choirs. John recently became 
a Knight in the Order of Orange-Nassau 
(Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)  
for his work in bringing professionals 
together with amateurs in the music 
world.

In closing, I want to remind the rea-
der of the Annual APCH Christmas 
Concert on December 18 2016 at 
16:00.

Georgia Regnault
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Information meeting on safety and vitality in 
the Benoordenhout (October 5th, 2016)

Excursion to The Royal Dutch Touring Club - ANWB

Although this informative afternoon 
was presented in the Dutch language 
and directed more towards seniors, we 
decided it provided advice for all ages 

-
ternationals living in the area to have a 
short synopsis of the two speakers.  
Drs. Tinus Jongert, a lecturer at the 
Haagse Hogeschool, urged us all to be 
aware of our health and vitality, as stu-
dies show that lack of exercise does 
create a threat to our health and our 
balance.  While this advice might apply 

-
nitely pertinent to all, i.e. 30 minutes of 
somewhat intensive exercise each day 
and at least twice a week, work con-
sciously on strengthening your mus-
cles, and of course follow a healthy 
diet. The Dutch have a saying - Jong ge-
leerd is oud gedaan! (roughly transla-
ted:  Learned young is done old!)

The second speaker, Guus Schouten, is 
the municipality's project leader for 
'volume crime' and was formerly an in-
spector by the Haaglanden police.  He 
is responsible for designing and orga-
nizing projects which will help to cut 
crime, such as purse snatching, bicycle 
theft, scams, safe use of ATM's, shoplif-

ting, pickpockets, house break-ins and 
burglaries. Quite a list - and mostly so-
mewhat petty crimes - but when it 
happens to you or someone you know, 
it is no longer petty.  A misconception 
is that many of the victims of these cri-
mes are older people. In fact, statistics 
show that the majority of the victims 
are actually between 15 and 29 years 
old, and that it decreases exceptionally 

as one gets older with only 7% of those 
over 65 years old experiencing such a 
crime. He then described many ways of 
preventing it, such as (i) pin at a ATM 
with a second person watching, look 
through the eyes of the burglar; (ii) 
don't advertise on social media where 
you are, and (iii) have a chain on your 
door - or better yet a keerstandhouder, 
which is more reliable and/or a 'door-
spy' in your door, so you don't have to 
open it completely if you don't know 
who is there. These last items are pro-
vided free of charge by the police. 
Contact the Benoordenhout district 

Hoogeveen (peter.hoogeveen@politie.
nl) for details.   

I am sure we all know this advice, but 
most helpful to be reminded of every 
once in awhile.

The afternoon concluded with a chance 
to network and visit the information 
fair, to learn more about organizations 
within the neighborhood, with regards 
to home care and health, safety measu-
res, and vitality possibilities.

Georgia Regnault

In October 2016, about 35 residents of 
the Benoordenhout paid a visit to the 
ICC, where we were warmly received 
by mr. Hulleman. From his very de-
tailed presentation, the group learned 
a great deal about this court:  its his-
tory, the new permanent premises, 
which opened in January 2016, and the 
cases presently being brought before 
the court.  If you are interested in visi-
ting the court yourself, consult their 

when you can sit in on one of the trials 
or hearings.

The next excursion to be organized by 
the Expat Committee will be to the 
headquarters of the ANWB, located on 
the corner of van Alkemadelaan and 
Wassenaarseweg, on Friday, February 
3rd 2017 from 15:30 - 17:30. Come 
join us and learn about this 133-year 
old club, originally founded as the 
Dutch Bicycle Association in 1883. The 
1.5 hour tour will take us through 
three departments of the organization: 

and the Alarmcentrale, which is the 
dispatch for the road assistance. Add to 
that a pre-tour visit to their shop on 
the premises, which stocks maps, tra-

vel books, camping gear and sports 
clothes to name just a few of the items.

Sign-ups  for this excursion should be 
made by email to Georgia Regnault:  
regnaultsmith@casema.nl before 
January 25!
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Bij aanschaf van een JURA-koffievolautomaat 
koffiebonen t.w.v. € 50,- CADEAU!*

*Geldig t/m 31 januari 2016, vraag naar de voorwaarden.

Weissenbruchstraat 39 | Den Haag | 070-7520832 | info@opdeweis.nl | www.opdeweis.nl

In onze winkel treft u een breed scala aan gezondheidsprodukten, 
zoals:

 natuurvoeding, noten, zuidvruchten
 dieetvoeding (voor o.a. glutenvrij)
 homeopathie, vitamines, mineralen & voedingssupplementen
 natuurlijke cosmetica en lichaamsverzorgingsartikelen

Onze medewerkers beschikken allen over een goede opleiding 
en hebben jarenlang ervaring op het gebied van gezondheids-
produkten. Wij staan voor u klaar voor het beste advies.

Een greep uit onze merken:
Solgar, Orthica, Puro, NOW, It’s Pure, Bloem, VSM, Vogel, Weleda, 
Dr. Hauschka, Alviana en uiteraard onze eigen merken.

                 GezondheidsWinkel Ros

Gezondheidswinkel Ros
Van Hoytemastraat 74

2596 ET Den Haag
tel. (070) 41 26 881
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Interview
Reinildis van Ditzhuyzen
Tien talen beheersen. Het is lang niet 
iedereen gegeven. Tel daar het achter 
de naam hebben staan van een vijftien-
tal boeken bij op. Duidelijk is dan al dat 
het hier gaat om een intellectuele en 
weetgierige persoonlijkheid. Reinildis 
(‘Reina’) van Ditzhuyzen straalt als ze 
spreekt over hetgeen haar bezighoudt: 
‘Eigenlijk heb ik elf levens nodig!’

Talengek
Van Ditzhuyzen groeide op in Arnhem. 
Al jong fascineerde talen haar. Haar 
keuze voor een alfa pakket op het gym-
nasium, inclusief Latijn en Grieks, was 
dan ook allerminst verwonderlijk. 
Tijdens haar studententijd greep Van 
Ditzhuyzen de mogelijkheid om onder 
meer in Barcelona, Wenen en Salzburg 
te studeren. Haar liefde voor historie 
kon zij kwijt in haar studie geschiede-
nis, gevolgd door de deelname aan het 
Europa College in Brugge. ‘Elke taal 
heeft een eigen klank en verandert in 
de tijd. Bij het lezen, schrijven en spre-
ken van iedere taal waan ik mij weer 
in een andere wereld en voel ik mij 
een ander mens. Dat geldt voor ‘stan-
daardtalen’ als Spaans, Engels en 
Duits, maar zeker ook voor bijvoor-
beeld het Fries. Eén favoriete taal? Ik 
zou niet kunnen kiezen.’

De Oranjes
Toch stapte Van Ditzhuyzen na haar 
opleidingen niet direct in een ‘talige 
baan’, maar ging zij in eerste instantie 
bij het ministerie van Onderwijs aan de 
slag. In die periode, rond 1984, ves-
tigde zij zich in het Benoordenhout 
(Nassaukwartier) en schreef zij een 
boek over ministers van Onderwijs. 
Een uitgever rook zijn kans en polste 
Van Ditzhuyzen voor een ander schrijf-
project: een boek over ‘de Oranjes’. Van 
dit boek is recentelijk de vierde druk 
verschenen; de Duitse vertaling en her-
schrijving ervan werd onlangs in 
Berlijn gepresenteerd.

Etiquette
Het boek betekende destijds het ver-
trekpunt van haar publieke faam. 
Inmiddels staat Van Ditzhuyzen niet al-

leen maar als ‘Oranjedeskundige’ be-
kend, maar ook als een alwetende op 
het gebied van etiquette. Haar boek ‘De 
Dikke Ditz - Hoe hoort het eigenlijk?’ is 
al jarenlang hét standaardwerk wat dit 
onderwerp betreft. En dat terwijl Van 
Ditzhuyzen aanvankelijk niets van ‘eti-
quette’ moest hebben. ‘Net als waar 
het de Oranjes betreft, ben ik door toe-
val met dit onderwerp in aanraking ge-
komen. Toen een uitgever mij vroeg om 
het boek van Amy Groskamp-ten Have 
te bewerken, ervoer ik dat in eerste in-
stantie zelfs als een belediging. Ik vond 
etiquette een ´stom onderwerp´ voor 
mij als serieuze historica. Hij bleef ech-
ter ‘drammen’ en onder de voorwaarde 
dat ik  een geheel nieuwe versie mocht 
schrijven met vermelding van histori-
sche achtergronden en de bedoeling 
van etiquetteregels, ging ik aan de slag. 

Dat het zo goed zou verkopen, had ik 
nooit gedacht.’ 

Historische schrijfster
Nog steeds kan Van Ditzhuyzen als zij 
zou willen dag en nacht haar Oranje- 
of etiquettespecialisme inzetten – tij-
dens lezingen, workshops, op televisie 
en radio. ‘Maar dat vind ik op den duur 
teveel ´meer van hetzelfde´. Ik wil mijn 
tanden kunnen zetten in iets nieuws. 
Onlangs schreef ik bijvoorbeeld het 
boek ‘Liebesbriefe aus Lemberg’, waar-
bij ik in archieven dook en informatie 
vergaarde die stamt uit de tijd van de 
Eerste Wereldoorlog. Heerlijk! Zeker 
omdat ik vooral in Wenen kon 
werken.’ 

Wenen
Deze Oostenrijkse stad ligt haar zo 
aan het hart dat zij hier sinds kort een 
eigen appartement heeft. ‘In sommige 
periodes trek ik mij helemaal terug 
en werk ik mij kapot. Niets is fijner 
om dat in Wenen te doen.’ In Den 
Haag is Van Ditzhuyzen nog voor an-
dere schrijfprojecten en onlangs 
werkte ze mee aan een serie afleve-
ringen ‘Blauw Bloed’ over het 
Keizerlijke Wenen die in het voorjaar 
van 2017 op televisie komt. 

Bevlogen
Het leven van Van Ditzhuyzen is eigen-
lijk te kleurrijk om in één pagina te vat-
ten. Maar als iets duidelijk is, dan is het 
dat zij hartstocht heeft voor wat zij doet. 
Of het nu gaat om bijvoorbeeld Praag 
(1995), het Haagse Nassaukwartier 
(2000), de Paschalisschool (2003), 
Vlieland (2004) of ‘hoe het hoort’: Van 
Ditzhuyzen zet zich voor honderd pro-
cent in. ‘En al is het vaak hollen of stil-
staan, ik vind het schrijversleven 
heerlijk!’

Emilie Maclaine Pont

foto, Reinier van Alphen
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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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Succesvolle informatiebijeenkomst ‘Veiligheid en Vitaliteit’

Dorine zorgt

Voor de negende keer organiseerden 
de gezamenlijke zorg- en welzijnsin-
stellingen, de gemeente Den Haag en 
de Wijkvereniging Benoordenhout op 
5 oktober jl. een informatiebijeen-
komst. Dit keer kwamen twee onder-
werpen aan bod: veiligheid en vitali-
teit. De belangstelling was groot: ruim 
115 wijkbewoners namen deel aan de 
bijeenkomst in het gebouw waarin het 
VCL nu huis.

Tijdens de eerste lezing stond drs. 
Tinus Jongert, directeur van het 
Nederlands Paramedisch Instituut en 
Lector Gezonde Leefstijl in een stimu-
lerende omgeving aan de Haagse 
Hogeschool, stil bij het thema gezond-
heid en vitaliteit. Welke factoren zijn 
hierop van invloed en hoe kan men zelf 
regie houden om zo lang mogelijk vi-
taal en zelfstandig te blijven? Tijdens 
de tweede lezing door Guus Schouten, 
projectleider Volumecriminaliteit bij 
de gemeente Den Haag en voorheen in-
specteur bij de politie Haaglanden, 

werden de bezoekers geïnformeerd 
over veiligheid en wat mensen hier 
voor zichzelf, buren en hun wijk aan 
kunnen doen.

Veel ouderen spraken met medewer-
kers van de samenwerkende zorgorga-
nisaties, maar wisselden ook onderling 
ervaringen uit.

De aanwezigen kregen bovendien tips 
om eenvoudig valrisico te verminderen 
én mochten een gratis ‘spionnetje’ en 
een deurkierhouder mee naar huis 
nemen. De middag werd afgesloten 
met een gezellig samenzijn. In het 
voorjaar van 2017 staat de volgende 
informatiebijeenkomst gepland met 
het onderwerp ‘dementie’.

Vindt u Frankrijk ook zo heerlijk 
maar kunt u er niet (meer) alleen of 
samen naartoe?

Ik bied u een verzorgde vakantie, in 
mijn huis in de Haute Saône, met uit-
stapjes naar bijv. een marktje, een bro-
cante, een museum, of wij maken een 
wandeling (of ritje met de auto) met 

picknick en daarna samen gezellig bor-
relen eten en kletsen. Ik haal u op in 
Nederland en breng u weer thuis.

Voor meer informatie kunt u mij bellen 
op nummer 0614827782 en/of kijken 
op mijn website: www.dorinezorgt.nl. 

Dorine van Knobelsdorff

Verpleegkundig: dinsdagmiddag 
van 14 tot 15 uur.
Notarieel: dinsdagmiddag in de 

even week, 14 - 16 uur
Personenalarmering: iedere eerste 
dinsdag van de maand, 14 -16 uur
Digitaal vragenuur: dinsdagmid-
dag 14 - 16 uur
Wijkagent Peter Hoogeveen: even 
week op dinsdagmiddag, 14 - 15 uur
Fysiotherapie: even week op dins-
dagmiddag 14 - 15 uur
Mantelzorg: dinsdagmiddag 10 ja-
nuari, 7 februari en 14 maart 2017

Evita Lokaal, Huis van de wijk
Een plek waar op laagdrempelige ma-
nier en in een positieve sfeer informa-
tie verkregen wordt, activiteiten 
plaatsvinden en participatie op gang 
komt. Van Alkemadelaan 309A, Den 
Haag. Maandag tot en met vrijdag ge-
opend tussen 9.30 en 16.30 uur. 

www.evitalokaal.nl, info@evitalokaal.
nl, telefoon: 070-3141606

Zorg in de wijk
Evita Lokaal Spreekuren
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Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop Huur en Verhuur Taxaties

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

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

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy

KEUKENKENNERS

Westvlietweg 95 - Leidschendam (gem. Den Haag)

www.vanvlietkeukens.nl

BENOORDENHOUT 2016-6_DEF.indd   28 02-12-16   13:22



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201629

Burenhulp

HMC - nieuwe naam voor Antoniushove, Bronovo en Westeinde 

Op 24 september jl., de landelijke 
Burendag, veranderde de naam van 

in Den Haag Doet Burenhulp. De 
Burenhulpcentrale heeft vele jaren 
buurtbewoners in Haagse Hout met el-
kaar in contact gebracht. Aan deze in-
tentie verandert niets, want iedereen 
kan wel eens hulp gebruiken en veel 
mensen willen hulp bieden. Den Haag 
Doet Burenhulp brengt vraag en aan-
bod bij elkaar. Het gaat om eenvoudige, 
meestal kortdurende klussen. Een 
klusje in huis of de tuin, de hond uitla-
ten, boodschappen doen, koken of de 

TV instellen. Maar ook als u gezelschap 
zoekt voor een praatje, een wandeling 
of een uitje proberen we aan uw vraag 
te voldoen. 

Hoe werkt het?
Een vraag plaatsen of u aanmelden als 
hulpbieder kan op twee manieren:

1. via de website denhaagdoetbu-
renhulp.nl;
2. telefonisch, bel op werkdagen tus-
sen 9.00 en 17.00 uur met 070 – 336 
47 18 met de medewerkers van 
Burenhulp Haagse Hout. 

Na uw registratie ontvangt u een wel-
komstpakket met meer informatie over 
Den Haag Doet Burenhulp en uw per-
soonlijke Burenhulppas. Hiermee kunt 
u aantonen dat u lid bent en krijgt u  
korting bij verschillende culturele in-
stellingen, winkels en horeca.

Den Haag Doet Burenhulp is een initia-
tief van de Gemeente Den Haag, PEP 
Den Haag en welzijnsorganisatie Xtra. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Esther de Groen, coördi-
nator Haagse Hout, tel. 070-2052450, 
e.degroen@voorwelzijn.nl.

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) 
is sinds kort de nieuwe naam van het 
voormalige MCH-Bronovo, met bijbe-
horend logo. Hiermee is het nu ook in 
naam en uiterlijk één ziekenhuis met 
drie locaties. De vertrouwde locatiena-
men blijven, in combinatie met de toe-
voeging HMC, bestaan. 

Het logo bestaat uit de letters H, M en C 
en een plusje. De H staat niet alleen 
voor Haaglanden, maar is ook het in-

ternationale symbool voor hospitaal. 
Het ‘plusje’ is een internationaal sym-
bool voor medische zorg. Het geeft bo-
venal aan waar het ziekenhuis voor 
staat: Antoniushove plus Bronovo plus 
Westeinde en voor de extra service en 
zorg voor de patiënten: topzorg met 
aandacht, warmte, samenspraak. 

Zo hebben patiënten zelf de regie tij-
dens hun bezoek aan het ziekenhuis en 
hun behandeling. Dat vraagt om ‘sha-
red decision-making’ en goede voor-
lichting in de spreekkamer. De bereik-
baarheid wordt vergroot (24/7) met 
nieuwe interactieve functionaliteiten 
via de rond de patiënt opgezette web-
site en mobiele toepassingen.  

Op de drie locaties wordt algemene 
ziekenhuiszorg geboden. Daarnaast 
heeft iedere locatie zijn specialisme; 
door bepaalde zorg (en daarmee on-
derzoek en innovatie) te centraliseren, 
wordt de kwaliteit (verder) verhoogd:

zorg inclusief radiotherapie
-

centrum ouderen, expertisecentrum 
planbare chirurgie

SEH, acute hoogcomplexe zorg

Voor meer informatie: 
www.haaglandenmc.nl
088 9797 900.

Jaarlijks belanden ruim 88.000 ouderen 
na een val op de spoedeisende hulp. 
Valpreventie kan het aantal ongevallen 
met ruim 60 procent verminderen. 
Voor Sportief Plan (i.s.m. Evita Lokaal 
en HMC Bronovo) was dit reden om het 
project ‘In Balans’ te starten. Een sport-
coach van Sportief Plan verzorgt tijdens 
een ‘In Balans’- traject twaalf weken 
lang beweegactiviteiten die onder meer 

-
houdingsvermogen van ouderen stimu-
leren. Vanaf januari 2017 start bij HMC, 
locatie Bronovo, in Den Haag een nieuw 
traject voor 60-plussers.  

‘Als thuiswonende oudere wil je zo lang 
mogelijk je zelfstandigheid behouden 

vertelt een deelneemster aan de cursus 
In Balans. Door regelmatig te bewegen 
wordt de zelfstandigheid en vitaliteit 
van ouderen vergroot, en daarmee het 
risico op vallen verkleind. 

Nieuw traject van start
‘In Balans’ begint op 25 januari 2017 

bij HMC Bronovo. Het adres is 
Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag. De 

-

rium van HMC Bronovo. Mensen van 60 
jaar en ouder kunnen tijdens deze eer-
ste bijeenkomst kijken of het beweeg-
traject iets voor ze is. ‘Weer in balans 
zijn, daar zit het hem in’, zegt mevrouw 
Ringelberg als deelneemster en ambas-
sadeur van de cursus. ‘Als ouderen 
deelnemen aan de cursus blijven ze in 
de running. Dat willen we toch alle-
maal.’ Deelname bedraagt €50,- voor 
twaalf weken. Geïnteresseerden kun-
nen zich melden via r.hazebroek@
sportiefplan.nl of via 06-53609956. 

Beweegtraject voor 60-plussers om vallen te voorkomen
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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

Gevraagd: kunst en antiek

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

BENOORDENHOUT 2016-6_DEF.indd   30 02-12-16   13:22



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201631

Gezondheidswinkel Ros
In de Van Hoytemastraat is sinds sep-
tember van dit jaar op nummer 74 de 
Gezondheidswinkel Ros gevestigd. In 
deze drukke, hectische tijden is een 
goede gezondheid een groot goed. 
Reden dus om de nieuwe winkel een 
bezoekje te brengen.

Naast een groot assortiment voedings-
supplementen vond ik ook vele maal-
tijden, van ontbijtgranen tot pizza’s en 
producten om af te vallen, verder na-
tuurlijke producten voor lichaams- en 
gezichtsverzorging. 

Margreet Ros is de eigenaresse en ze 
vertelde mij vol enthousiasme over 
haar winkel. “Een gezondheidswinkel 
is een winkel waar je, naast een goede 
basisvoeding, producten vindt waar-
mee je gezond blijft of wordt.” Denk 
bijvoorbeeld aan vitamine D waar veel 
mensen een tekort aan hebben.

Ze is begonnen bij haar vader in de 
drogisterij, daarna een kleine uitstap 
naar een opleiding tot fysiotherapeut, 
om vervolgens weer in de winkel van 
haar vader terecht te komen. Deze win-
kel heeft zij overgenomen en inmiddels 
zijn er vier zaken: in Voorburg, 
Waddinxveen, een drogisterij in Den 
Haag en nu deze mooie winkel in het 
Benoordenhout. Ze is lid van de over-
koepelende vereniging ‘Gezond en 
Wel’, waarin ze met de andere leden 
kennis en ervaringen kan uitwisselen.

Margreet heeft een opleiding op ortho-
moleculair niveau gedaan en volgt re-
gelmatig cursussen om de nieuwste 
ontwikkelingen bij te houden. Ze weet 
veel over de producten die ze verkoopt 
en geeft gedegen adviezen. 

Hopelijk helpt Margreet ons gezond de 
winter door….

ELA

Op dinsdag 1 november ging er een 
schok door de Weissenbruchstraat 
toen op het schoolbord buiten de win-
kel van bakker Vos ineens werd gemeld 
dat we welkom waren bij Bakkerij 
Hessing. Niemand was hierop voorbe-
reid en het was wat je noemt ‘the talk 
of the town’. 

De overgang van Vos naar Hessing was 
echter al een tijdje in voorbereiding en 
voor de Vosjes was de overdracht dan 
ook geen verrassing. Na ruim 26 jaar 
gaan ze van hun welverdiende pensi-
oen genieten. Geen lucht van versge-
bakken brood meer als je vroeg in de 

geen vriendelijke zwaai meer van Cees 
die in de bakkerij bezig was. Het brood 
wordt nu gebakken in de bakkerij op 
de Denneweg waar Stefan Hessing 
eveneens de scepter zwaait. De zaak in 
de Weissenbruchstraat is zijn vierde 
winkel. Hij heeft ook nog een winkel in 
de Reinkenstraat, waar het banket en 

het chocoladewerk worden vervaar-
digd en in de Theresiastraat. 

Stefan is de derde generatie Hessing 
die de brood- en banketbakkerij voort-
zet. Stefan is letterlijk in de bakkerij 
opgegroeid; zijn box stond bij wijze 
van spreken tussen de bakovens. Er 
stroomt bakkers bloed door zijn ade-
ren waardoor het ambt zijn passie is 
geworden. Zijn vader Hans en zijn oom 
Frans hebben samen de ‘Haagse Kakker 
‘ontwikkeld en nog veel meer Haagse 
zaken zoals ‘Den Haagelslag’, een 
groen-gele hagelslag, ‘Haagse Jantjes’ 
en de ‘ Haagse Ooievaar’ een creatief 
bakkersduo dus. De beide broers heb-
ben in het verleden ook al eens samen-
gewerkt met Cees Vos. Voor hem is het 

geleid door een bekende, gerenom-
meerde bakker. 

Wij wensen de familie Vos nog heel 
veel gelukkige en gezonde jaren toe en 

danken hen voor de vele jaren waarin 
ze ons van heerlijk brood en banket 
hebben voorzien. 

Met Stefan en zijn medewerkers zie ik 
een prima toekomst voor de zo ver-
trouwde bakkerswinkel in de 
Weissenbruchstraat. Welkom in de 
wijk en heel veel succes toegewenst. 

En…. Eugenie hoeft u niet te missen, zij 
blijft in de bakkerij werken!

Wijk en winkel
Bakkerij Vos wordt Hessing
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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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Nirwana

Johannes… Bas…. Dat stuk in het Vaderland 
van 3 jaar geleden (9 november 1927) waar in je 
spreekt over hoogbouw, nieuwe constructie, een 
binnen en buiten beleving op iedere verdieping. 
Galerijen, balkons rondom…. Nirwana…
Waar ligt je inspiratie voor deze indeling van de 
gevelvlakken en raampartijen?
Dat gaat terug in de tijd, beste Bas. Studietijd.

Het is 1913, Duiker studeert af als bouwkundig inge-
nieur en werkt daarna in rotterdam bij prof. Evers aan 
het nieuwe stadhuis, in 1916 heeft hij een eigen bu-
reau samen met Bijvoet in de van Aerssenstraat 60 te 
Den Haag en ontwerpt diverse gevels van de panden, 
gelegen aan de Thomsonlaan, Jacob Cats laan, villa 
park Kijkduin, een 15 tal geschakelde woningen in Be-
zuidenhout. Jacob Mosselstraat, Imhoffplein. Alles in 
vertrouwde rode baksteen en strakke houten kozijnen 
met eigenzinnige verdeling een spel met verrassend 
kleur gebruik, wit-geel-rood-blauw. Het hoogte punt is 
de hoofdprijs van een prijsvraag voor het ontwerpen 
van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Am-
sterdam (Wendingen nr 12 -1921).

En daar precies leg ik de link naar Piet Mondriaan, in 
de Wendingen.
Theo van Doesburg, Kurt Schwitters, communiceren 
in beeld en woord, noem het getwitter van toen. Ra-
zend snel ging het via drukwerk, presentaties in de 
Haagse Kunstkring, ontwikkelingen, gedachtes over 
verandering in architectuur, het interieur van de stad.
Inspiratie vormt de kunst voor het samenvoegen van 
vlakken en lijnen wat zich uit in werkelijk nieuwe bouw-
kunst.
Mondriaan toont in 1921 de eerste reeks rood geel en 
blauw.
Is de gedachte aannemelijk, zelfs te overwegen om 
als waarheid aan te nemen?
Dat als in 1926, met het octrooi voor beton bouwsys-
teem op zak, Wiebenga aan Duiker vraagt de schet-
sen voor de gevels van Nirwana op te zetten.
Is het vlak- en lijnenspel terug te voeren naar dit schil-
derij?
Het vakblad van de Stijl vervolgens weer aandacht 
geeft aan dat wat er allemaal onder het nieuwe Hol-
landse architectuur wordt gebouwd; ondertussen in 
1943, Mondriaan op Manhattan in New York laat den-
ken aan de dynamiek van zijn moeder/vaderland en 
komt tot Victory Boogie Woogie.
Wis en waarachtig nirwana !

Ons wel, wij – Lisette Huizenga, visual artist, en Karel 
Bodegom, interieurarchitect, het heeft nu “100 jaren” 
later, ons geïnspireerd tot het maken van een anima-

bouw – kunst

We hopen u deze in 2017 te mogen laten zien in de 
aula van het Gemeente Museum.
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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

UW SPECIALIST IN MAATWERK TRAPLOPERS
De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol, 
veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-
volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 
geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 
loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.
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Sport in de wijk
Schaakclub Benoordenhout
Iemand schaakmat zetten: iedereen 
kent deze uitdrukking, maar een stuk 

-
guurlijk, maar (vooral) letterlijk. De 
leden van de Schaakclub 
Benoordenhout streven er wekelijks 
naar hun opponent op deze manier te 
verslaan. ‘Als eenmaal een partij is be-
gonnen, vergeet je alles om je heen.’

De Schaakclub Benoordenhout is 
ruim dertig jaar geleden opgericht. 
De grondleggers waren twee wijkbe-
woners. Zij organiseerden in oktober 
1986 de eerste schaakavond voor ge-
interesseerden. Die was een succes 
en zo kwam de vereniging tot stand, 
inclusief statuten en een huishoude-
lijk reglement. In eerste instantie 
vonden de schaakavonden plaats in 
het zorgcentrum Oostduin. Sinds 
1998 is ’t Benoordenhuis de plek 
waar de leden van de schaakclub el-
kaar ontmoeten.

Sjors Wijnia (42) is geen lid van het 
eerste uur, maar als wedstrijdleider en 
speler wel nauw betrokken bij de ver-
eniging. Het is aan zijn grootmoeder te 
danken dat hij met schaken begon. 
‘Toen ik zeven jaar was, kreeg ik van 
haar een doosje schaakstukken. Eerst 
speelde ik vooral met schoolvriendjes 
en tijdens mijn studententijd was ik lid 
van een schaakclub. Na een aantal 
jaren ‘verenigingsloos’ te zijn geweest, 
pakte ik de draad weer op toen ik in 
2011 in het Benoordenhout kwam 
wonen.’ 

Sindsdien is Sjors, die zich in het dage-
lijks leven bezighoudt met projectbe-
heersing binnen de gemeente 
Amsterdam, trouw en met veel plezier 
lid. ‘Elke woensdagavond komen de 
leden, zo’n 25 momenteel, bijeen. 
Gedurende het jaar werken wij een in-
terne competitie af. Op een avond speel 
je één partij tegen een ander lid. Je 
wint wanneer je iemand schaakmat 
hebt gezet of als de tijd (1,5 uur per 
persoon) van een speler is verstreken. 
Tijdens de wedstrijden is iedereen heel 
serieus met het spel bezig. Daarna is er 

ruimte voor het nabespreken van de 
partijen en praten over wat er in de 
wereld gebeurt en wat je hebt beleefd. 
De sfeer is gezellig; het is echt een 
vriendenclub met interesse voor wie je 
bent en waar je vandaan komt.’

Van de 25 leden is het overgrote deel 
woonachtig in het Benoordenhout. 
Honderd procent is man. ‘Ik weet niet 
hoe dat komt. Hoe dan ook: vrouwen 
zijn zeker ook welkom!’ Jeugdleden 
zijn er nu niet. Het jongste lid is 28, het 
oudste in de 80. De meeste van de 
leden zijn al jarenlang verbonden aan 
de club; het verloop is minimaal. Het 
langste lid – dat er vanaf het begin bij 
was – overleed eerder dit jaar. Een 
ander verenigingsicoon was Ab 
Bruggeman. Hij wist acht opeenvol-
gende jaren de interne competitie te 
winnen. Een unieke prestatie voor een 
man die binnen de vereniging bekend 
stond als keurig, zeer bescheiden, goed 
gekleed en trouw. ‘Ab Bruggeman nam 
in 1998 afscheid. Niet lang daarna 
overleed hij. Naar hem is de trofee ver-
noemd die de winnaar van de competi-
tie ontvangt.’

Voor een buitenstaander kan schaken 
wellicht als oubollig en saai worden 
gezien. Niets is minder waar volgens 
Sjors. ‘Schaken vereist strategisch in-
zicht en uithoudingsvermogen. 
Constant moet je nadenken over de zet 
die jij plaatst en hoe de ander op jouw 
zet kan reageren. Het beste vind ik als 
je iemand dwingt tot het doen van een 
bepaalde zet.’ 

Dat schaken niet alleen een spelletje is, 
ziet Sjors om hem heen. ‘Schakers zijn 
veelal goed in het oplossen van proble-
men – ze kunnen snel nadenken en zijn 
vaak tactisch sterk. Niet voor niets is 
het enigma, het coderingssysteem van 
de Duitse bezetters in de Tweede 
Wereldoorlog, mede dankzij schakers 
gekraakt. Het spel is inspannend, maar 
daardoor juist ook ontspannend. Als ik 
een dag heb gewerkt en daar een wed-
strijd ga spelen, vergeet ik alles wat er 
die dag is gebeurd!’

Emilie Maclaine Pont

Sjors Wijnia
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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

BENOORDENHOUT 2016-6_DEF.indd   36 02-12-16   13:22



37 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 2016

Deze keer een greep uit de tentoon-
stellingen die dichtbij in Den Haag 
plaatsvinden en wat verder weg. 

Dichtbij is de tentoonstelling in het 
Louis Couperus Museum, Javastraat 17, 
die samengesteld is door wijkgenoot 
en gastconservator Frans van der 
Linden; Schilderen met woorden, een 
nieuwe kijk op de poëzie van Couperus. 
Nog tot 8 mei 2017. 

In het mu-
seum 
Meermanno 
(Prinsesse-
gracht) is on-
langs de ten-
toonstelling 
Het 
Sportboek, de 
mooiste 
sportverhalen 
geopend. Te 
zien tot en 

met 5 februari 2017. Getoond wordt de 
Nederlandse sportgeschiedenis aan de 
hand van honderden publicaties uit de 
collecties van de Koninklijke 
Bibliotheek en objecten uit de collectie 
van de NOC NSF. 

Over sport gesproken; er is een ten-
toonstelling in de Kunsthalle Bremen; 
Max Liebermann, Reiten, Tennis, Polo 
(tot en met 26 februari 2017). Max 
Liebermann, dé Duitse impressionist, 
kwam graag in Nederland. Hij logeerde 
op Scheveningen en schilderde de ten-
niswedstrijden of in Noordwijk ruiters 
aan het strand. Nog te zien tot en met 
26 februari 2017. 

TIP
De prachtige tentoonstelling van Alma 
Tadema – klassieke verleiding in het 
Fries Museum in Leeuwarden. Een 
Fries die via Italië in Londen wereldbe-
roemd wordt met zijn op Rome geïn-
spireerde schilderijen. Ik kan u aanra-
den de dag van tevoren alvast naar 
Leeuwarden te gaan. Dan kunt u de vol-
gende ochtend al om tien uur bij de in-
gang staan. En wanneer u een muse-
umkaart hebt dan kunt u via internet 
een toegangskaartje (toeslag) kopen, 
scheelt enorm bij het naar binnen gaan. 
Meer info op friesmuseum.nl. 

Testament van de pers
Veertig jaar kranten lezen, dat wat in-
teressant is uitknippen en in mapjes 
doen, op onderwerp uitgezocht; dat 
kun je een ware zoektocht naar het re-
cente verleden noemen. Vanuit 1 mil-
joen krantenpagina’s uit al die voorbij-
gegane jaren verzamelde voorbijgegane 
jaren verzamelde wijkbewoner Klaas 
Salverda 13.000 knipsels en daaruit se-
lecteerde hij duizend opvallende ver-
halen. Deze zijn geordend, op onder-
werp en op jaartal. Een waar testament 
van de pers, aangezien de papieren 
krant zal gaan verdwijnen door al het 
geweld van het internet. Het testament 
laat de verandering in taalgebruik zien, 
de vooruitziende blikken van journalis-
ten maar ook de verhalen van hen die 
de plank compleet mis sloegen met 
hun beweringen. Het boek geeft je wat; 
inzicht in hoe Nederland veertig jaar 
heeft gewerkt. Ik raad u aan het boek 
dagelijks ter hand te nemen en iedere 
keer een aantal stukken te lezen. Het 
inzicht, en de herinneringen aan al die 
jaren, zorgen dat dit testament u nooit 
meer loslaat!

Testament van de pers, Klaas Salverda, 2016, Uitgeverij 

Eburon Delft, ISBN 978 94 6301 051 1, € 34,90, reacties 

en meer op www.testamentvandepers.nl. Ook verkrijg-

baar bij boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe. 

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst & Boeken

Lourens Alma Tadema, zelfportret
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SAMEN GROEI 
  JE VOOR TWEE

2 S A M E N . N L  T H U I S  I N  K I N D E R O P V A N G

Ook in 

Benoorden-

hout!
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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Wat een fantastisch feest! Kleine kin-
deren, grote kinderen, ouders, groot-
ouders: iedereen heeft genoten. De bij-
zonder leuke foto’s door Frank van der 
Leer genomen spreken voor zichzelf.

Veel dank aan al degenen die aan dit 
unieke feest hebben meegewerkt.

Namens het bestuur van de 
Wijkvereniging Benoordenhout

Jeannine de Hoop Scheffer 
en Wim Borsboom

Sinterklaasfeest op 26 november in het Benoordenhout

foto's, www.070fotograaf.nl
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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

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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De wijk der tenniskampioenen - deel 1
Als er één wijk uitgeroepen kan wor-
den tot de wijk der tenniskampioenen 
is dat wel het Benoordenhout. Een 
kleine inleiding is nodig om dit ver-
schijnsel te verklaren. De lawn tennis 
sport ging men in Den Haag beoefenen 
vanaf ca. 1880. Het boerderijtje van de 
Bataafsche boer lag op de plaats waar 
nu tennispark De Bataaf is. Het was een 
ideale pleisterplaats voor wandelaars 
richting Scheveningen. De zandgrond 
was allesbehalve vruchtbaar. Toen en-
kele sportievelingen de boer begin 
tachtiger jaren  vroegen of zij op het 
geëffende terrein een tennisbaan 
mochten aanleggen, stemde hij graag 
toe. In 1887 verbrak de gemeente het 
pachtcontract met de erfgenamen van 
de boer. Op veler verzoek stemde de 
gemeenteraad in met de aanleg van 
een tennispark en speeltuin. Een tien-
tal clubjes meldde zich weer snel aan, 
waaronder HLTC Leimonias. Vanuit het 
Benoordenhout was het naar de Bataaf 
maar een kort wandelingetje. 

Het duurde tot 1899 alvorens de 
Nederlandse Lawn Tennis Bond (NLTB, 
de huidige KNLTB) werd opgericht. Pas 

-
tionale kampioenschappen georgani-
seerd. De eerste Benoordenhoutse 
kampioen was Arthur Diemer Kool. Hij 
woonde in de ’t Hoenstraat. Zijn ver-
haal is nog steeds zeer bijzonder. Als 
veertienjarige knaap verhuisde hij met 
zijn ouders mee uit Den Helder. Zijn 

van HLTC  Leimonias, die toen de METS 
banen bespeelde. Leimonias was de 
eerste club van Nederland die zich ten 
doel had gesteld een zo hoog mogelijk 
spelniveau te verkrijgen, waardoor 
vele goede spelers zich aangetrokken 
voelden om daar ook te gaan spelen. 
Tot die spelers behoorde de dubbelspel 
kampioen Gerard Scheurleer.

De tien jaar oudere Scheurleer zag de 
ongepolijste diamant Diemer Kool spe-
len en deed hem een voorstel. Als hij 
uitsluitend met Scheurleer  zou tennis-
sen, zou hij hem kampioen van 

Nederland maken. Twee jaar lang 
duurde Kools opleiding. Hij tenniste al-
leen maar met zijn mentor en speelde 
nooit wedstrijden. Toen de jongen zes-
tien jaar was, achtte Scheurleer de tijd 
rijp. In 1912 werd Kool de jongste kam-
pioen van Nederland aller tijden. Hij 
zou vijftien jaar lang deel uitmaken van 
de vaderlandse top met kampioen-
schappen in 1915, 1916 en 1917. Hij 
werd na de Eerste Wereldoorlog een 
steunpilaar van het Nederlandse Davis 
Cup-team, naast het opbouwen van een 
carrière als jurist.

Diemer Kools grote concurrent was 
Marius (Maas) van der Feen. Hij 
woonde op de Van Hogenhoucklaan te-
genover het in 1908 aangelegde ten-
nispark WW. Van der Feen had een 
hoge gemeenteambtenaar functie en 
nam met regelmaat tijd om te oefenen. 
Op die manier werd hij zo vast als het 
muurtje. Nooit sloeg hij zomaar een bal 
fout. Dankzij die vastheid werd hij vier-
maal kampioen van Nederland, de eer-
ste maal in 1915 als opvolger van Kool. 
Deze rustige en aimabele man werd in 
1931 erelid van de NLTB nadat hij ook 
nog eens vele jaren nuttig werk als be-
stuurslid had gedaan. Hij kwam nooit 

naar het net. Hij zei eens dat hij pas 
leerde te volleren toen hij zijn kleinkin-
deren tennisles ging geven. 

Ook in de ’t Hoenstraat woonde 
Leopold Nypels. 1920 vormde zijn 
topjaar. In dat jaar werd hij zowel 
kampioen in het enkelspel als in het 
dubbelspel. Daar zat ook weer een 
bijzonder verhaal achter. In 1920 had 
de NLTB voor het eerst een team inge-
schreven in de Davis Cup. Onverwacht 
versloegen zij de Zuid-Afrikanen. 
Daar had het bondsbestuur niet op 
gerekend. De finale tegen de VS viel 
samen met de nationale kampioen-
schappen en het bestuur achtte de na-
tionale titelstrijd belangrijker. Het 
Davis Cup-team werd teruggetrokken. 
Een enorm schandaal volgde, waar-
door bondsvoorzitter Jan Feith ge-
dwongen was af te treden. Uit protest 
hadden de teamleden zich ook nog 
eens teruggetrokken uit het nationale 
toernooi. Nypels profiteerde! 

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

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout (IX)

Gerard Scheurleer (l) en Arthur Diemer Kool
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Feel Fit…  Feel Fine!
Pilates (rugversterkend) - BBB - Bodyshape

Yoga/Stretching - Feel Fit Man (60+).
Ook zeer geschikte lessen voor senioren.

Bon a-pet-treat Empawrium
Een patisserie die zich richt op voedzame en 

gezonde voeding voor honden en katten. 
Alle lekkernijen zijn biologisch en zelfgemaakt. 

Voor bestellingen en informatie zie www.bonapettreat.nl

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

Bijles in het Benoordenhout
Zit uw zoon of dochter in 1e,2e of 3e klas van de middelbare school en 
kan hij of zij ondersteuning gebruiken bij Nederlands, moderne en/of 
klassieke talen? Ik heb hierin jarenlange ervaring en  wil hen hierbij 

graag een steuntje in de rug geven!!
Remke Duyzings-Schonfeld

Tel: 070-4063688 - 06-40583522 - remke.duyzings@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

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
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Ingezonden brief
Aan de Gemeente ’s-Gravenhage

Betreft vernieuwing Willem 
Royaardsplein

Mijne Heren, 

Omdat ik bewoner ben van de woon-
wijk rondom het W. Royaardsplein 
hierbij enige opmerkingen – lees pro-
test – over de plannen van de gemeente 
’s-Gravenhage om in samenwerking 
met een projectontwikkelaar het 
Royaardsplein te verbouwen.

1.Ik heb, vóór er plannen werden ge-
maakt, geen vragenlijst ontvangen om 
wensen kenbaar te maken en als bewo-
ner mee te kunnen praten over moge-
lijke veranderingen. Inspraak is toch 
een verworvenheid van deze tijd.

2.Het Royaardsplein heeft een grote 
sociale waarde voor onze buurt. Het 
plein moet dezelfde afmetingen hou-
den als het nu heeft. Zeker niet klei-
ner. Er zijn prettige wandelpaden en 
zitmogelijkheden om in de zon te zit-
ten, waarvan veel gebruik wordt 
gemaakt. 

3.De acaciabomen en de plantenbak-
ken van de Plantsoenendienst geven 
het plein een bijzondere sfeer. De aca-
cia’s mogen, wat ons betreft, absoluut 
niet gekapt worden, er zijn wat dode 
takken, maar dat wil nog niet zeggen 
de bomen niet gezond zijn.

4.Er wordt gezegd dat er twee super-
markten bij het Royaardsplein zullen 
komen. In deze kleine wijk! Het zal de 
sfeer hier compleet verstoren. Hier 
horen de kleinere winkels. Maar die 
kunnen de steeds hogere huurprijzen 
niet betalen, hoorde ik. Ik hoop – en 
veel buurtbewoners met mij – dat de 
bestaande horeca, de groenteman, kap-
per, drogist, kledingwinkel, alsmede de 
viskraam, de bloemendoos en de sho-
arma kiosk op het plein blijven. We 
hebben een goede band met hen. Een 
kantoorboekhandel met postagent-
schap zou welkom zijn. 

5.Op het huidige parkeerterrein schijnt 
de tweede supermarkt gepland te zijn 
en daar bovenop woongelegenheid – 
hoogbouw op deze mooie open plek, 
waarop veel appartementen vrij uit-
zicht hebben. De open structuur van 

dat terrein heeft een ruimtelijke wer-
king voor de hele omgeving. Dat daar 
gebouwd moet worden is erg genoeg, 
maar laat het dan laag blijven, zodat 
het open karakter van deze plek een 
beetje blijft. 

6.Tenslotte het verkeer. Deze woon-
buurt heeft geen doorgaande wegen. 
Er zijn twee grotere wegen, de 
Ruychrocklaan en de Waalsdorperweg 
om onze wijk te bereiken en eruit te 
rijden, die de vrachtwagens voor de 
toevoer en afvoer van de supermarkten 
kunnen gebruiken. Op deze wegen rij-
den ook stadsbussen en het dagelijkse 
verkeer. Wij, bewoners, zullen veel last 
hebben van de toenemende verkeers-
drukte. Het belooft verkeersopstoppin-
gen in onze rustige wijk. Ook een aan-
zienlijke toename van de 
luchtvervuiling. 

Het zou niet mogen gebeuren: Wij zijn 
tevreden met ons kleinschalige 
Royaardsplein en willen het met een 
opknapbeurt graag zo houden.
Hoogachtend,

Mevrouw P. Schutter

Prettige
Kerstdagen

&
Gelukkig
Nieuwjaar!
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Culinair
Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
2 el roomboter
Halve rode kool ca 375 gr 
½ witte ui in kleine blokjes 
gesneden
2 el rozijnen
2 tl Ras al Hanout
¼ tl kaneelpoeder 
1 ½ tl groentebouillonpoeder
200 ml sinaasappelsap

3 el amandelpoeder
4 plakken bladerdeeg
Taartvormpjes rond 11 cm
Verse geitenkaas
Geroosterde amandelen

Kerstmis staat weer voor de deur en 
met de kou nu is de nazomer ook echt 
voorbij. Tijd voor de wintergroenten, 
zoals schorseneren en rode kool. Dit 
recept is denk ik heel handig voor de 
Kerstdagen. Je kunt de taartjes in wei-
nig tijd én heel gemakkelijk voorberei-
den. Ze zien er feestelijk uit, met een 

‘winters’ voorgerecht. Voor de kruide-
rijen heb ik gebruik gemaakt van 
Marokkaanse invloeden (Ras al Hanout 
en kaneel), om de rode kool eens een 
andere twist te geven. Ik wens u gezel-
lige feestdagen en tot in 2017.

Bereiding
Halveer de halve rode kool in de lengte 
en snijd dit met een scherp mes in hele 
dunne plakjes. Smelt de boter in een 
royale stoofpan en doe de ui, rozijnen 
en de rode kool erbij. Roerbak enige 
minuten en voeg dan de kruiden en 
bouillon toe. Draai het vuur iets lager 
en schep alles goed om zodat de krui-
den vermengd zijn. Doe dan het sinaas-
appelsap erbij. Zet de pan op je klein-
ste brander op de laagste stand met het 
deksel erop. Laat dit stoven voor ca. 45 
minuten tot de rode kool zacht is. Ca 10 
minuten voor het einde kooktijd haal je 

de deksel van de pan zodat het vocht 
wat kan verdampen.  De massa moet 
niet te nat zijn. Haal van het vuur en 
roer er 3 el gemalen amandel doorheen 
om het resterende vocht te binden. 
Leg het bladerdeeg in de ingevette 
vormpjes en druk aan. Vul met ¼ van 
het mengsel, zodat het midden iets 
hoger is. Bestrijk het deeg met een 
beetje geklopt eigeel en melk. Bak vijf-
tien minuten in de voorverwarmde 
oven van 225 graden. Garneer met een 
dot geitenkaas en de amandelen.

Cometa Culinair, Michiel de Vlieger

Culinair
Marokkaanse rode kool taartjes

Zelf aangebrachte voorzieningen 
door de huurder, hoe zit dat?

In het Benoordenhout wordt veel ge-
huurd en verhuurd. Het is dus nuttig 
om nog eens een veel voorkomende si-
tuatie juridisch te belichten, namelijk 
die waarin de huurder wijzigingen 
aanbrengt.

De wet bepaalt dat de huurder geen 
wijzigingen aan het gehuurde mag aan-
brengen, behalve als het gaat om kleine 
wijzigingen gaat. Die moeten dan wel 
zonder grote kosten aan het einde van 

de huurperiode weer ongedaan ge-
maakt kunnen worden. Het gehuurde 
dient bij het einde van de huur opgele-
verd te worden zoals het bij aanvang 
van de huur is ontvangen. Het is in dat 
kader dan altijd verstandig om een op-
leverrapport op te stellen bij het begin 
van de huur.

De huurder mag dus kleine wijzigingen 
aanbrengen. Als de huurder grotere 
wijzigingen zou willen aanbrengen, 
dan is de toestemming van de verhuur-
der vereist. Aan die toestemming mag 
de verhuurder voorwaarden stellen. 

Als de verhuurder geen toestemming 
geeft, kan aan de rechter vervangende 
toestemming gevraagd worden. Deze 
geeft in beginsel toestemming als door 
de wijzigingen het gehuurde niet wordt 
beschadigd of in waarde daalt.

-
gingen aan het gehuurde is het voor de 
verhuurder nuttig om overeen te 
komen dat die wijzigingen door de 
huurder ongedaan dienen te zijn bij het 
einde van de huurovereenkomst.

Wat als dat niet is afgesproken? Gaat 

Uw goed recht
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ABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+n+pmk-'
6-+-wqp+p+&
5tR-zp-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-wQ-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefgh

Wit aan zet. De stelling lijkt in balans. Kan wit duidelijk voordeel 
behalen?

Oplossing probleem 145: 1… Dxd1+! 2.Lxd1 Te1+ 3.Kg2 Lf1+! 4.Kf3 
(4.Kh1 Lh3mat) Pe5+ gevolgd door 5.. Pxd7 en zwart staat een toren 
voor. (So – Carlsen, Parijs 2016)

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 146                         Schaakclub Benoordenhout

de ongedaanmakingsverplichting dan 
over op de nieuwe huurder? Uit de 
rechtspraak volgt dit niet zonder meer. 
Van belang is wat de verhuurder met 
de nieuwe huurder ter zake die ‘over-
genomen’ wijzigingen aan het ge-
huurde heeft afgesproken. Dat een 
huurder de wijzigingen heeft geaccep-
teerd, betekent niet dat hij dan ook au-
tomatisch de ongedaanmaking plicht 
op zich heeft genomen. De verhuurder 
zal zich bij het sluiten van de huurover-
eenkomstuitdrukkelijk en ondubbel-
zinnig het recht moeten voorbehouden 
om aan het einde van de huur verwij-

dering van de (overgenomen) wijzigin-
gen door de nieuwe huurder (succes-
vol) te kunnen vorderen.

Maak dus bij het sluiten van de huur-
overeenkomst ter zake goede heldere 
schriftelijke afspraken, zodat bij het 
einde van de huur de verplichtingen 
van de huurder duidelijk zijn en onno-
dige discussies voorkomen worden.

Na twee jaar deze juridische column 
met plezier verzorgd te hebben is het 
tijd voor iets anders. Dit was mijn laat-
ste bijdrage. Hartelijk dank voor het 

lezen van mijn column en de leuke re-
acties die ik heb ontvangen. Fijne feest-
dagen en een goed 2017!

Mr Annemarie Wiesmeier- van der 
Brugge

Bridge Quiz - Een afspel probleem

zuid komt uit met ¨V.

Bij een normale verdeling heb je mak-
kelijk twaalf slagen.

Zelfs een 4-0 verdeling met de vier-

geven. Daarop antciperend neem je de 
eerste slag met ¨A en speel je uit voor-

©8.

… hoe los je dit op ?

Oplossing
Nu kan je het contract alléén maken als 
zuid een 4-3-3-3 verdeling heeft.

Incasseer alle slagen in ª en ©,  speel 
¨H en troef de laatste ¨

3 kaarten als volgt: 

-

schoppen naspel laat je doorlopen naar 

N
OW

Z

« VB42
ª A86
© H98
¨ H75

« H9765
ª HV5
© AV2
¨ A4
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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

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

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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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 Barbara van 

Kampen
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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Paul van Vliet
Alleen op zondag

Verlengd t/m juni 2017!
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