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Zo vader, zo zoon?



Beeuwkes makelaardij is sinds 1922 een 

vertrouwde partner in de Haagse regio. 

Wij staan bekend om onze innemende 

service en persoonlijke dienstverlening. 

Deskundigheid en trefzekerheid vormen 

daarvan de basis. Wij hebben ons 

gespecialiseerd in aan- en verkoop, 

taxaties, huur en verhuur, 

beheer en consultancy.

Dankzij onze samenwerking met 

specialisten kunnen wij daarnaast ook 

adviseren en bemiddelen in hypotheken 

en assurantiën. Uiteraard zijn wij 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars (NVM) en bij het Register 

Makelaars Taxateurs onroerende zaken.

Van Alkemadelaan 338
2597 AS Den Haag

tel +31 (0)70 314 30 00
fax +31 (0)70 314 30 10
e-mail info@beeuwkes.nl

www.beeuwkes.nl

Waarom zou u 
dit niet lezen?

Sinds 1922 een vertrouwde naam in de Haagse regio.

Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 
mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 
en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 
een appartement kunt betrekken mèt of zonder 
indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 
een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 
mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact op met mevr. J. van der Hout, 
bewonersconsulente van Oldeslo en Aelbrecht van 
Beijeren, telefoon 070 - 3521041. 
U kunt ook een brochure 
opvragen of onze website 
bezoeken: www.oldael.nl. 

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecertificeerd sinds 
28 september 2004



De VVD Den Haag deed begin vorig

jaar een voorstel: “Maak Den Haag

speelstad voor WK hockey 2014”. 

De gemeenteraad stemde meteen in.

Den Haag wil zich graag profileren als

Internationale Stad Achter de Duinen,

ook op sportief gebied. Een en ander

bevindt zich nu in een verkennende

fase, waarin onder andere gekeken

wordt naar de realisatie van een sta-

dion.

Nu lijkt 2014 heel ver weg, maar dat is

toch al over 5 jaar. Als er in die periode

een stadion moet worden gerealiseerd,

dan mag “men” wel opschieten. Ik denk

in eerste instantie aan gemeentelijke

vergunningen en procedures, die over

het algemeen niet zonder slag of stoot

gegeven worden. Maar naast de gang-

bare procedures speelt er nog heel wat

meer en dat heeft met “gevoel” te

maken.

Want waar zou dat stadion moeten

komen?

Het terrein van de Haagse Rugbyclub

aan het Theo Mann-Bouwmeesterpad

wordt genoemd. Maar dan alleen als

HRC verhuist naar het terrein van KZ 

en deze club op zijn beurt weer “door-

schuift” naar HDM. Omdat het finan-

cieel niet zo goed schijnt te gaan, zou-

den HDM, KZ en HGC hun krachten

moeten bundelen en moeten fuseren

tot één grote Haagse Hockeyclub. 

Die drie clubs samen hebben dan der-

mate veel ruimte nodig, namelijk èn

het stadion èn 16 kunstgrasvelden, dat

de velden van Golfclub Duinzigt toege-

voegd moeten worden. 

En de golfclub dan? Die hebben net

toestemming gekregen voor uitbrei-

ding met twee extra banen. Op een

aantal meters verder aan de Land-

scheidingsweg ligt een andere golf-

club, en bij HGC nog één. Nog een

fusie?

De vergunningen zijn nog wel te reali-

seren binnen vijf jaar. Het samengaan

van een aantal puur Haagse clubs met

ieder hun eigen sfeer, gevoel en histo-

rie, dát zou nog wel eens veel langer

kunnen duren. De gemeente ziet een

fusie wel zitten, maar wat vinden al 

die hockeyers daar van?

Als de WK hockey hier plaats vindt, is

dat natuurlijk een enorme opsteker

voor onze stad. Mocht het niet lukken

die fusies en stadion binnen de gestel-

de tijd te realiseren, dan kunnen we

altijd nog naar Rotterdam uitwijken 

op 20 kilometer afstand. Want weten

die buitenlanders veel, die denken

gewoon dat Rotterdam een buitenwijk

van Den Haag is.

Jacqueline Dijkinga,

Hoofdredacteur
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Ontmoet de Alfa MiTo.

Automobielbedrijf S. Maasland b.v.
Laan van Nieuw Oosteinde 115, Voorburg, tel. 070 - 387 46 00

www.alfamaasland.nl

Alfa MiTo

De nieuwe Alfa MiTo staat klaar om door jou ontdekt te worden. Zijn opvallende design is inmiddels veel beschreven.

Net als zijn supersportieve karakter en revolutionaire Alfa Romeo D.N.A. systeem. Deze techniek staat garant voor 

uitgebalanceerd rijgedrag onder alle omstandigheden. Ook uitzonderlijk is de hoge veiligheidsnorm van dit compacte

wonder. Graag horen wij wat jij van de Alfa MiTo vindt. Bezoek onze showroom, maak een testrit en ervaar de Alfa MiTo. 

De Alfa MiTo is er klaar voor, jij ook?

Alfa MiTo vanaf € 17.495,- incl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar maken. Afgebeelde auto is voorzien van extra’s tegen meerprijs.
Brandstofverbruik: gemiddeld 4,8 - 6,5 L/100 km (15,4 - 20,8 km/L). CO2-emissie 126 – 153 g/km.
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Je ziet het zo vaak: mooie grote

en gezonde bomen in achter-

tuinen in onze wijk, die zo maar

met de grond gelijk gemaakt

worden. Niets daar voor in de

plaats. Stormen, wind en

ongewenste geluiden werden

“gefilterd” door dit groen, nu

inkijk bij de buren. Meestal

zonder enige waarschuwing

en/of overleg wordt er lukraak

gekapt. Vaak op uiterst slordige

en ondeskundige wijze. En dat

terwijl er ook prachtig gesnoeid

kan worden! En steeds maar

weer hopen dat er niet nóg meer

groen verdwijnt.

Dat mensen een stenen tuin

willen, is een keuze. Maar dat daar

volwassen gezonde bomen voor

moeten wijken, dat gaat te ver!

Kies dan voor een trendy nieuw-

bouw - doorzonwijk, lekker kaal

en allemaal steen. Grond is peper-

duur in de stad, een tuin is een

geschenk, geen aanhangsel. Wij

kozen destijds voor het Benoor-

denhout vanwege al het groen

tussen de appartementen. Dat

groen wordt steeds minder. Wij

zouden willen pleiten voor zorg-

vuldiger omgaan met bomen en

struiken in onze wijk. Groen geeft

rust. Groen is gezond.

Naam en adres bekend bij de redactie.

Het stuk ‘Aan- en uitbouwen in

achtertuinen’ in 2008/6 wekt

ten onrechte de indruk dat

iedere huiseigenaar aanspra-

kelijk kan worden gesteld voor

waardevermindering van

naburige panden.

Uitbreidingen van panden

kunnen leiden tot planschade

voor direct omwonenden. Een

verzoek om vergoeding daarvan

moet bij de gemeente, als

verlener van de bouwvergun-

ning, worden ingediend. Deze

sluit daarvoor al een overeen-

komst met de aanvrager om een

bouwvergunning voor de

verrekening. Dit is een

bestuursrechtelijk traject.

Echter, dan moet de bouwver-

gunning zijn verleend met

vrijstelling (tegenwoordig:

ontheffing) van het ter plaatse

geldende bestemmingsplan.

Indien het bestemmingsplan

uitbreiding van de woning al

mogelijk maakt - op de plankaart

van het bestemmingsplan

zichtbaar als het bouwvlak - en

aan vereisten als maximale

bouwhoogte en -diepte wordt

voldaan, dan is geen sprake van

planschade. Ditzelfde geldt

indien het bestemmingsplan een

bepaling bevat op basis waarvan

vrijstelling kan worden verleend.

De bebouwingsmogelijkheden

zijn dan namelijk voorzienbaar.

Indien een bouwvergunning is

verleend met vrijstelling van het

bestemmingsplan omdat deze

niet kon voorzien in realisering

van de aan/uitbouw, dan is

planschade eventueel aan de

orde. Bepalend is dan eerst

wanneer het bestemmingsplan

tot stand is gekomen. Voor of

nadat de ‘financieel gedupeerde’

de woning heeft betrokken? Is

het eerste aan de orde, dan zal

de gemeente een expertise-

bureau inschakelen om de

wettelijke mogelijkheden te

onderzoeken en een taxateur-

makelaar ter plaatse laten kijken.

Factoren als verlies aan uitzicht,

privacy en minder daglicht

bepalen dan of sprake is van

vergoedbare planschade. De

gemeente beslist dan op basis

van het advies.

Een taxatierapport op zich

voldoet dus niet als bewijs om

schade te kunnen claimen. Dat

de waarde van het naburig pand

zoveel procent in waarde is

gedaald, betekent niet dat de

planschade ook dienovereen-

komstig zal zijn en moet worden

vergoed. De ervaring leert dat

planschade in dit soort zaken

vrijwel zeker ver onder de

tienduizend euro blijft.

Overigens worden onder de

nieuwe Wet ruimtelijke ordening

de mogelijkheden om planscha-

de te verkrijgen beperkt en is

eerder sprake van een tege-

moetkoming dan van vergoe-

ding. Indien bestuursrechtelijk

planschade ontbreekt, dan kan

die niet alsnog via civielrechtelij-

ke weg worden geclaimd.

S.A.N. Geerling

Reacties op Aan- en uitbouwen in achtertuinen

Wint grauw het van groen?

Met belangstelling nam ik kennis van de ingezonden brief in

wijkblad 2008/6 van de hand van G.A. Biezeveld, R. de Nier,

M.W. de Gou en S.B. Boelens over bovenvermeld onderwerp.

De strekking van die brief was dat de komst van een aan- of

uitbouw bij buren kan leiden tot waardevermindering van het

eigen (belendende) pand tot wel 3,8% van de waarde. Daarbij werd

aangegeven (aanbevolen ?) dat een civielrechtelijke actie tegen die

buren tot de mogelijkheden behoort. Ik citeer de laatste zin:

“Behalve bezwaar maken bij de gemeente tegen de bouwaanvraag,

kunt u dan tevens uw buur aansprakelijk stellen voor die

waardevermindering en een claim tot vergoeding van schade in

het vooruitzicht stellen”. Las ik dat goed ? Dit leek mij een nogal

directe aansporing tot het zoeken van ruzie met de buren (wanneer

deze “dreigt” te gaan bouwen) en tevens een open invitatie aan de

“Rijdende rechter”.

Ik kan mij de bezwaren tegen een uitbouw bij buren goed

voorstellen. Men zou zich echter in de strijd daartegen mijns inziens

moeten beperken tot acties bij of tegen de gemeente over het

bestaande vergunningenstelsel. Een civiele actie tegen je buurman

met eis tot schadevergoeding wegens waardevermindering ? Ik

vind dat heel kras.

Hierbij mijn raadgeving aan alle buren zonder uitbouw (in het “Be-

know-how”): Bezint eer gij begint ! Laat men alvorens de strijd met

de buren aan te binden ook en in alle rust de eigen knopen tellen.

Voor men het weet is 3.8% van de waarde van het eigen huis al aan

advocatenkosten besteed geworden. Vergeet ook niet dat

opwinding slecht is voor de “kleppen” en de bloeddruk. En wat lijkt

tenslotte onvermijdelijk ? Geen contact meer met je buren! Over

waardevermindering gesproken…

Ab Jongbloed

Ingezonden
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WO O N D E C O R AT I E

G R O O T  A S S O RT I M E N T

V E R F  -  B E H A N G  -  Z O N W E R I N G

G O R D I J N E N  -  V L O E R B E D E K K I N G

WIJ VERZORGEN HET LEGGEN VAN ALLE SOORTEN

VLOERBEDEKKING EN HET MAKEN VAN GORDIJNEN

BREITNERLAAN 8

TELEFOON (070) 324 63 41

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

Wij hopen u snel weer te zien
voor uw lingerie, kousen,
badgoed en nachtkleding.

Pink, Tonja en Willy
Joh. Bildersstraat 77 
(Hoek Hoytemaplein)
Tel. 070 - 324 89 98

Alexander Gogelweg 32

2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000

F (070) 35 88 707

E notaris@matzinger.knb.nl

I www.matzinger.nl



Maurits vertelt honderduit. Hij is het

één na oudste kind uit het vier zoons

tellende gezin. Een prima, gezellig

gezin om in op te groeien. Als moeder

Yolanda overdag werkt, is vader Bart

vaak thuis. Zijn ouders hebben dat

goed geregeld. Nu hij ouder wordt,

gaat hij in de weekenden vaak mee als

zijn vader moet werken. Zo kom je nog

eens op onverwachte plekken in

Nederland. En nog veel belangrijker: zo

krijgt hij de kans veel van zijn vader te

leren. De manier waarop zijn vader

schrijft, optredens voorbereidt en op

het podium staat, vindt hij bijzonder

boeiend om te volgen. Hij zit nu in de

vierde klas van het gymnasium op het

VCL. Hij geeft aan na zijn middelbare

school graag een economische

studierichting te willen gaan volgen.

Maar wat hij eigenlijk

het allerliefste wil, is in

de voetsporen van zijn

vader treden.

Spreken

Maurits deinst er niet voor terug in het

openbaar te spreken. Integendeel, toen

hij laatst bij de verkiezing van het

speelgoed van het jaar samen met zijn

broer Splinter hier iets over mocht

zeggen, genoot hij. Al op de basis-

school vond hij het geweldig om

spreekbeurten te houden. Hij leerde de

tekst van de spreekbeurt uit zijn hoofd,

zodat hij tijdens zijn voordracht kon

spelen met zijn publiek. Naar eigen

zeggen maakte hij er een minishow

van. Soms, zoals met zijn spreekbeurt

over Herman Brood, paste hij zelfs zijn

look daarop aan. Hij zou graag

optreden met een eigen theatershow.

Door zijn leeftijd heeft hij op dit

moment te weinig meegemaakt om

over materiaal te beschikken waar hij

uit zou kunnen putten….

Schrijven

Maurits is gek op schrijven. Voor

zichzelf schrijft hij korte verhalen. Ook

schrijft hij voor de schoolkrant en zit hij

in de jaarboekcommissie van het VCL.

Een andere hobby is cricket. Een niet

echt gangbare zomersport. Hij

voetbalde al bij HVV, HCC maakt van

hetzelfde terrein gebruik. Om ook

zomers iets te doen te hebben, heeft

hij toen hij een jaar of 8 was cricket

geprobeerd, en was meteen enthou-

siast. Hij vindt de sport zo leuk, dat hij

voor zichzelf verslagen ging schrijven

van wedstrijden van het eerste. Deze

mailde hij rond onder zijn vrienden. Via

via werden deze verslagen doorge-

stuurd naar het landelijke Cricket

Magazine. Van het één kwam het

ander: hij werd met 14 jaar de jongste

rapporteur. Het Algemeen Dagblad

zocht twee jaar geleden een opvolger

voor de cricketverslaggever. Zijn naam

werd genoemd en na een sollicitatie op

het kantoor van de Haagse editie heeft

hij vorig seizoen als cricketverslagge-

Zo vader, zo zoon?
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vervolg op pagina 9

De redactie van het wijkblad is getipt: Maurits Chabot (16

jaar) schrijft niet onverdienstelijk, en steelt de show als hij

het woord krijgt. Aan de telefoon krijg ik een enthousiaste

Maurits, die het leuk vindt om voor de rubriek Benoorden-

gastjes te worden geïnterviewd. Bij hem thuis kan het

gesprek niet plaatsvinden, zijn vader wil hun privé-leven

graag privé houden. We spreken af op een regenachtige

herfstavond in ’t Paviljoen op Park WW.

Benoordengastjes
door Annemarie Knottnerus

The young ones



KiesQ staat voor kwaliteit, service, 
zorg op maat en persoonlijke aandacht.
Tandarts Karin E. Molhoek is gespecialiseerd in:

• Algemene tandheelkunde

• Orthodontie; regulatie bij kinderen en volwassenen

- Invisalign; nu is er een manier om op onzichtbare 

wijze uw tanden weer recht te zetten

• Esthetische tandheelkunde, waaronder:

- Cerec; porseleinen kronen en inlays kunnen door 

middel van CAD/CAM technologie in één bezoek 

gemaakt worden zonder afdrukken te maken

- Lumineers; de facing methode zonder 

afnemen van gezond tandweefsel

- Facings volgens de traditionele methode

• Kindertandheelkunde

• Mondhygiëne; onze mondhygiëniste Frederiek 

Francken is gespecialiseerd in de behandeling van 

tandvleesziekten

B e n o o r d e n h o u t s e w e g 2 2 7 - 4 ( N i r w a n a g e b o u w ) - D e n H a a g - T e l . 0 7 0 3 2 4 1 3 1 9 

w w w . k i e s q . n l - i n f o @ k i e s q . n l
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ver gewerkt. Een bijzonder boeiende

ervaring die hij graag aankomende

zomer hervat. Maurits verzorgde de

verslagen van het cricket in de regio

Haaglanden. Omdat hij maar bij één

wedstrijd tegelijk kan zijn, heeft hij veel

contact met de andere coaches voor

het maken van zijn rapportage. Hij

interviewt ze telefonisch. Omdat de

coaches meestal Engels zijn, steekt hij

hier ook nog wat talenkennis van op.

Zijn vader bekijkt zijn geschreven

teksten kritisch. Maurits waardeert zijn

tips zeer, hij wil graag leren hoe hij zijn

teksten kan verbeteren.

Toekomst

Heel benieuwd ben ik of we in de

toekomst nog iets van deze Benoor-

denhouter gaan horen. Aan zijn

enthousiasme en leergierigheid zal dit

absoluut niet liggen! En het leuke aan

Maurits is dat hij zich oprecht

bevoorrecht voelt. Een fijn gezin, een

leuke wijk om in te wonen (waar

winkeliers je kennen), een leuke school,

veel vrienden en een vader die je kan

ondersteunen bij je ambities. En

natuurlijk interessante backstage

ervaringen voor je kan regelen…

Foto’s: Jelle Offringa.

vervolg van pagina 7

Ook voor 2009 staat het Parkconcert weer op het programma van 17 mei van 12:30 uur

tot 18:30 uur. Er worden weer verschillende soorten muziek ten gehore gebracht,

gecombineerd met activiteiten voor de jeugd; het evenement wordt met happen en

drank aangekleed. Het geheel wordt voor een deel gesponsord door lokale bedrijven, 

en ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Mocht u nog nieuwe sponsors weten,

laat het ons dan weten. 

In mei volgend jaar leg ik mijn functie neer na 4 jaar. Een opvolger voor deze porte-

feuille van cultuur wordt nog steeds gezocht. Heel praktisch zou het zijn als mijn opvolger

al mee kon lopen in de aanloop naar dit evenement. Het zou immers jammer zijn 

als dit het laatste jaar zou worden dat dit en andere evenementen plaats kunnen

vinden in de wijk. 

Ook zijn mensen, die willen helpen bij de organisatie van het parkconcert of op de

dag zelf, meer dan welkom.

Laat wat van u horen, ook als u alleen goede ideeën heeft.

Marjolein Veentjer-Renaud

Tel. 324 86 91

Parkconcert 2008. Foto: Sebastiaan Nederhoed

Parkconcert 2008. Foto: Sebastiaan Nederhoed

Parkconcert
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Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

e-mail info@kimmel.nl
internet www.kimmel.nl

telefoon +31 (0)70 3 249 249
fax +31 (0)70 3 244 002

verhuur +31 (0)70 3 262 726
beheer +31 (0)70 3 245 307

WIJ WETEN WAT
WONEN WAARD IS
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Toen na de Tweede Wereldoorlog het

wijkje Clingendael, ook wel Uilennest

geheten, gebouwd werd, bleef tussen

de Pieter Meinersstraat (‘Pieter’ is er

later aan toegevoegd vanwege het feit

dat taxichauffeurs wel eens naar de

Weimarstraat reden als je naar de

Meinersstraat wilde!), Ary Scheffestraat,

Mankesstraat en de Breitnerlaan een

‘Landje’ braak liggen. Daar fietste de

toen tienjarige Bert van den Assem

volgens zijn aardige boekje Een engel

boven het Benoordenhout (met

tekeningen van Diederik Gerlach) in

mei 1966 heen: ‘(-) de Ary Scheffer-

straat in, waar het Landje aan mijn

voeten lag, een woestenij midden in de

stad, een oerbos, waar

je je met een machete

doorheen hakte, waar

eb en vloed de dienst

uitmaakten, waar je

weer uitkwam met

bloedzuigers op je

blote benen. Waar ik

samen met mijn

geleerde vriend Stan

grootse kanaliserings-

en inpolderingswerken in gang zette,

en waar we olie aanboorden, maar

waar ook nog ongekende rijkdommen

aan ertsen en mineralen verborgen

moesten liggen, klaar om te worden

ontdekt door de twee taaie fortuin-

zoekers die Stan en ik waren. Deze

morgen had ik nog even tijd om het

Landje in te lopen. De grond en de

struiken knisperden droog onder mijn

voeten. Ik vond een oude krant, die ik

oprolde en bedolf onder een pluk

vergeeld gras en een paar dorre

takken. Drie lucifers waren nodig

voordat ik de kuif van witte rook zag

optrekken. Ik keek toe hoe de vlammen

doorzetten, voordat ik besloot verder

te lopen, dieper de wildernis in. Met

een stokje roerde ik in de bruine plas

op zoek naar gasbellen, voordat ik tot

slot aan de Pieter Meinersstraat weer

voet zette in de bewoonde wereld.’

Rond 1980 kwam er een einde aan dit

paradijs. Toen kwamen er moderne,

mooie flats en was een tienjarig

jongetje tot ander groen veroordeeld

om te dagdromen.

Vanuit de Ary Schefferstraat kijken we de Pieter Meinersstraat in,

waar aan de rechterkant nu (april 1994) flats staat op de grond

van het oude Landje. Bron: Haags Gemeentearchief.

Het Landje tussen (links) de Ary Schefferstraat en (rechts) de Taco

Scheltemastraat. We kijken vanaf een flat in de Mankesstraat naar de Pieter

Meinersstraat, in april 1966. Bron: Haags Gemeentearchief.
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Burgemeester Patijnlaan 1932, Den Haag (hoek Bankastraat)
Postbus 85591, 2508 CG  Den Haag
telefoon 070 3469309 • fax 070 3636321
e-mail: notaris@stoger.knb.nl

OVERDRACHT ONROEREND GOED

VESTIGING HYPOTHEEK

SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

HUWELIJKSVOORWAARDEN

SCHENKING • TESTAMENT • ERFENIS

OPRICHTING B.V., -VERENIGING,

-STICHTING

Mr. C.G.J. Stöger, notaris

Armani Jeans | Erny van Reijmersdal | Strenesse Blue | 

Laurel | Scapa | Mc Gregor | Kenzo | Nanni | Karin Ravelli | 

Polo Ralph Lauren | Tricot Chic | Liu Jo

Openingstijden: ma 13:00-18:00 uur, di t/m vrij 10:00-18:00 uur 
en zat 10:00-17:00 uur Van Hoytemastraat 58 | 2596 ES ’s Gravenhage | 

Tel: 070 - 32 455 00 | www.macysdamesmode.nl

New Arrivals

TE HUUR

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
Uitsluitend voor stalling of opslag

Nieuwe Uitleg 37 

2514 BR  Den Haag

Tel. 070 - 3 92 43 61

Onroerend goed - Adviezen - Beheer - Assurantien - Hypotheken..

VASTGOEDKUNDIGEN
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Van Draelen keek eerst gebiologeerd

naar haar lippenstift (zijn eigen

Dieuwke stifte alleen in uiterste

noodzaak, wat hij eigenlijk wel zo

prettig vond) en toen naar de twee

autootjes. Hem viel onmiddellijk op dat

het anderssoortige waren dan die Van

der Steen in zijn hand had gehad.

‘Waar hebt u die aangetroffen?’, vroeg

hij verbaasd. Zijn rechercheurs zagen

zelden iets over het hoofd. ‘Ze lagen

onder de boot,’ meldde Stella vrolijk,

‘waar uw mensen kennelijk nog niet

gekeken hadden.’ Terwijl Van Draelen

nijdig een man van de Technische

Dienst wenkte, kwam er aan de hand

van het schoolhoofd een verlegen

ogend jongetje met een brilletje

aanlopen. ‘Johan zou graag zijn

autootjes terug hebben,’ vroeg de

sympathieke directeur. ‘Zijn klasge-

nootjes hebben die gisteren kwijtge-

maakt en Johan herkende ze opeens

toen mevrouw hier ze opraapte.’ De

hoofdinspecteur schoot in de lach en

aubergientje kleurde. ‘Nou ja, u bent

nou eenmaal geen politievrouw,’

vergoeilijkte hij, want hij vond haar wel

leuk en stelde meteen maar voor een

kopje koffie te gaan drinken. In dat

aardige tentje in de Paul Gabriëlstraat,

lekker vlakbij, waar hij als middelbare

scholier, toen het er nog ‘Retty’ heette,

menig spijlbeluurtje had doorgebracht.

Het was een heerlijke nazomerdag en

ze konden dus buiten zitten. Hij

vertelde over het feit dat hij vroeger in

deze wijk, in de Van Nijenrodestraat en

de Weissenbruchstraat, had gewoond,

maar nu met zijn Dieuwke, die als

wetgevingsjuriste bij OC&W werkte, en

Friso, Hidde en Idzard op de Ieplaan

woonde. Stella bleek vervolgens niet

zozeer in de moord op Van der Steen,

maar meer in de man zelf geïnteres-

seerd te zijn en een fors artikel, nu

opeens een In Memoriam, voor te

bereiden. Ze vertelde allerlei détails

over de CdK die Van Draelen niet

kende en vlijtig in zijn geheugen

opsloeg. Haar paardenstaart en haar

vrolijke stem deed hem tot nòg een

kop koffie besluiten. Maar toen zij om

de zin ‘zeg maar’ kwekte, ‘occasion’

voor haar tweedehands auto op z’n

Engels in plaats van, zoals het hoort, op

z’n Frans uitsprak en ‘expat’ weer op

z’n Nederlands waardoor het leek alsof

je het over kikkers had, en ook nog

eens een vriend bleek te hebben met

piercings door zijn wenkbrauwen (‘zo

schattig, Mark!’), besloot hij er een

einde aan te maken. Ondanks het feit

dat ze bij Hudito bleek te hockeyen,

wat hem de kans gaf bij het afscheid te

mompelen dat hij bij een uitwedstrijd

in Delft haar misschien nog wel eens

tegen zou komen.

Terwijl hij de Hoytemastraat inliep om

bij de kiosk op het pleintje nieuwe

sigaretten te kopen, ging zijn

mobieltje. Of hij zo snel mogelijk naar

de Nassau Ouwerkerkstraat wilde gaan,

want de daar wonende oud-hoofddi-

recteur van de ANWB had een

dreigbrief ontvangen en nu de

hoofdinspecteur toch in de buurt was...

Met verse sigaretten op zak wandelde

hij voor de zoveelste keer die dag door

de Weissenbruchstraat, maar nu

helemaal naar het einde, om via de Jan

van Nassaustraat en de Nassau

Dillenburgstraat naar het losstaande

huis van de oud-hoofddirecteur te

gaan. Sinds diens scheiding wegens

een tweede huwelijk, met zijn

secretaresse, en de daarop volgende

tweede leg, was mr. Willem-Jan

Moordwijk!
Deel 3

Wat voorafging:

Commissaris van de Koningin in Drenthe Tiberius Scipio van der Steen wordt, met een Dafje in

zijn hand, vermoord gevonden in de speelboot van een basisschool in het Benoordenhout.

Hoofdinspecteur Mark van Draelen, ex-Benoordenhouter, 50+ met een grijze Elvis Presley-kuif,

leidt het onderzoek. Wat heeft het ANWB-bord met een klein autootje erop geschilderd met de

moord te maken? Terwijl hij daarover nadenkt, wordt hij gestoord door een journaliste met een

blonde paardenstaart en aubergine gestifte lippen. Zij vertelt hem nòg 2 autootjes te hebben

gevonden.

OORDWIJK

vervolg op pagina 15

Tekening: Frank van der Leer
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Residential Housing verhuurt luxe gestoffeerde en gemeubileerde woningen in 
Den Haag aan mensen uit de internationale gemeenschap, zoals werknemers 
van ambassades en internationale bedrijven. Wij hebben ruime ervaring in het 
begeleiden van expatriates bij het vinden van huurwoningen. 

Onze pijlers:

Neem ook een kijkje op www.residentialhousing.nl voor meer informatie. 
Residential Housing is gevestigd op de 

The key to your new home
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Pondmareis vanuit Wassenaar

teruggekeerd naar zijn ouderlijke

woning, aangezien zijn moeder als

weduwe toen net verhuisd was naar

Arendsburg en het huis als een

handschoen paste om hem en zijn

nieuwe gezin. Terwijl Van Draelen aan

de bel trok, kwam net uit de huizenrij

aan de overkant een bevriende

journalist naar buiten. Van Draelen

legde een vinger op zijn lippen en de

ander stak begrijpend zijn hand op en

fietste meteen weg. De hoofdinspec-

teur keek zo verrast naar diens

sneeuwwitte gymschoenen dat de

deur al open was gegaan voor hij er erg

in had. ‘Dag meneer,’ zei een

standaard-leuk Benoordenhouts

jongetje van een jaar of acht beleefd.

Zijn helblonde haren en stralend-

blauwe ogen pasten prima bij zijn

wolterskleren. ‘Ik kom voor je vader,’

zei Van Draelen, maar die kwam er al

aan. In zijn jeans en vlotte shirt zag hij

er beslist niet als 68 uit, wat trouwens

alle dames van KZ, waar Pondmareis als

veteraan nog elke zondag zijn

wedstrijdje speelde, ook vonden.

‘Fijn dat u zo snel hier kon zijn,’ zei de

gastheer, terwijl hij aan zijn zoontje

vroeg: ‘Ga mamma eens halen voor een

koffie, Lodewijck..’ Ze liepen de trap op

naar de studeerkamer om de brief te

bekijken die diezelfde ochtend bij hen

in de bus was gevallen. ‘Ik vrees dat u

weinig aan vingerafdrukken zult

hebben’, excuseerde Pondmareis,

‘want zowel ikzelf, Elsemiek, Lodewijck

als Froukje hebben er al aan zitten

frummelen. We dachten natuurlijk in

eerste instantie aan een grap - totdat ik

op de radio hoorde van de geweldda-

dige dood van Tieb.’ Van Draelen

bekeek de brief aandachtig, maar werd

gestoord door de binnenkomst van de

jongste mevrouw Pondmareis. Ze zag

er, zoals een oud-directiesecretaresse

betaamt, perfect uit, met een zonnebril

in haar zeer blonde haar en bescheiden

oorknopjes die prima constrasteerden

met haar eenvoudige doch dure

halsketting. Géén lippenstift, zag Mark

van Draelen nog tot zijn genoegen,

want het moest op één dag niet te gek

worden.

‘Het is toch wel beangstigend, vindt u

niet, hoofdinspecteur?’, stelde ze met

een wat harde stem die hem deed

vermoeden dat ze in Wassenaar op Het

Rijnlands had gezeten. ‘Mijn man is

kennelijk de volgende op het lijstje.

Onbegrijpelijk dat zo’n schoft nog vrij

rondloopt!’

‘U bedoelt de moordenaar, neem ik

aan,’ antwoordde Van Draelen een

beetje schoolmeesterachtig, terwijl hij

haar onderwijl de hand schudde en de

bewuste brief even neerlegde. Ze pakte

deze onmiddellijk op en citeerde: ‘Het

zal jullie allen dun door de broek lopen,

groenverpesters!’, en wees op het

getekende antieke autootje daaronder.

‘Denkt u niet dat het iets met het

nieuwe automuseum te maken heeft?’

Van Draelen keek haar een beetje

verrast aan. Diezelfde gedachte was

terwijl hij naar de Nassau Ouwerkerk-

straat liep ook door het hoofd

geschoten. Zowel Van der Steen als

Pondmareis hadden prominent in het

Comité van Aanbeveling voor dat door

de wijk zo tevergeefs tegengewerkte

museum gezeten. Het feit dat een

kwekerij opgeofferd werd aan een fors

gebouw dat natuurlijk veel drukte zou

genereren was voor vele groenliefheb-

bers een horreur. ‘Nu de bouw

dusdanig vordert dat duidelijk is dat de

indertijd gepresenteerde tekeningen

ervan nauwelijks overeenkomen met

het volume dat nu zichtbaar begint te

worden aan de Leidse Straatweg, zou

me dat inderdaad niet verbazen,’

antwoordde de hoofdinspecteur.

‘Het is wel een beroemde architect die

het getekend heeft, hoor,’ protesteerde

Pondmareis.

‘Tja, legt u dat nog maar eens uit aan

uw toekomstige moordenaar,’ grijnsde

Mark van Draelen. Om er onmiddellijk

op te laten volgen: ‘Maar nu ter zake. U

moet beveiligd worden en al dat soort

gedoe, er komt zo’n bekend wit huisje

hier voor de deur, u kent ze wel, er

staan er hier meer in de wijk, en we

gaan als de donder uitzoeken wie hier

achter zit.’

‘Dat lijkt me wel het minste wat u kunt

doen,’ merkte de jonge mevrouw

Pondmareis op. Haar stem klonk nog

harder dan daarstraks.

Van Draelen snakte opeens intens naar

zijn Dieuwke.

vervolg van pagina 13

Tekening: Frank van der Leer
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Bakker & Luyt B.V.
        registermakelaar in assurantiën

voor een eigen-wijze aanpak

Wassenaarseweg 5 – 2596 CD Den Haag
T 070 - 324 24 99 – F 070 - 324 24 98

info@bakkerenluyt.nl
www.bakkerenluyt.nl



Wijkvereniging
Benoordenhout
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Hek op de Raamweg

Bewoners aan de Raamweg en de

wijkvereniging hebben bezwaar

gemaakt tegen het hek, dat op

de middenberm van de Raam-

weg is aangebracht om het

oversteken van voetgangers

vanuit de Riouwbrug tegen te

gaan, te legaliseren. De bewoners

hebben middels een verzoek om

voorlopige voorziening gepro-

beerd de afbouw van dit hek

tegen te gaan. Dit verzoek is door

de rechtbank afgewezen en

derhalve kan de gemeente het

hek afbouwen voordat het

ingediende bezwaar door de

adviescommissie bezwaren

behandeld wordt. Wel heeft de

rechter de nodige voorwaarden

in het vonnis vastgelegd. Zo

moet de gemeente de alternatie-

ven die door de bewoners in

samenspraak met het Aloysius

College naar voren zijn gebracht

onderzoeken.

Uitweg Bronovo

Drie partijen, te weten de

hervormde wijkgemeente

Duinzicht, bewoners aan de Van

Hogenhoucklaan en de

wijkvereniging, hebben bezwaar

gemaakt tegen het verstrekken

van een verruimde uitwegver-

gunning voor de bewoners van

het toekomstige Hubertusstaete

en de expeditie van het

Bronovoziekenhuis naar de Van

Hogenhoucklaan. De bezwaren

betreffen de buitenproportione-

le toename van het verkeer dat

van deze uitweg gebruik maakt

en de onveilige situatie die

daardoor ontstaat. De uitweg

ligt vlak achter de bocht voor de

Duinzichtkerk en de zichtafstand

is kort. De bezwaren zijn

afgewezen en de drie partijen

zijn tegen deze afwijzing bij de

rechtbank in beroep gegaan. De

uitslag van het beroep, afwijzing

van alle bezwaren, werd op 24

december bekend gemaakt.

Omdat de motivering van de

gronden voor de uitspraak nogal

gebrekkig is, overwegen de

partijen nu of zij tegen deze

uitspraak in beroep bij de Raad

van State gaan. De huidige

uitweg met haar beperkende

voorwaarden is tot stand

gekomen na een uitspraak van

de Raad van State.

Revitalisatie Van Hogenhouck-

laan

De stichting “Van Hogenhouck-

laan Verkeersveilig en Leefbaar”

heeft samen met de gemeente

plannen ontwikkeld om het

verkeer langs de Van Hogen-

houcklaan veiliger te maken. De

gemeente heeft de voorlopige

plannen op 8 december in het

wijkcentrum aan de omwonen-

den gepresenteerd. De toeloop

naar deze presentatie was groot

en zo’n 50 bewoners van de Van

Hogenhoucklaan en omgeving

hebben deze plannen met de

gemeente kunnen bespreken.

Het is de bedoeling dat de

gemeente de inzichten en

meningen meeneemt in de

uiteindelijke plannen die in de

komende weken bekend

gemaakt zullen worden.

Nieuwe ontwikkelingen

Door de afsluiting van de ver-

binding van de Waalsdorperweg

naar de Raamweg is het verkeer

langs de Carel van Bylandtlaan en

de Oostduinlaan toegenomen. In

juni heeft het raadslid Baart een

motie ingediend om de vrije

busbaan op de Van Alkemade-

laan opnieuw ter sprake te

stellen. Deze busbaan komt in

februari aan de orde in de

gemeenteraad. De vraag die ons

bezighoudt is of er op de Van

Alkemadelaan met het huidige

verkeersaanbod ruimte genoeg is

voor een vrije busbaan. Dit vooral

gezien de ambitieuze voorstellen

voor Scheveningen (zie http://

www.wereldstadaanzee.nl/). De

uitkomsten van de milieu effect

rapportage (MER) voor het

internationale strafhof worden

deze dagen bekend gemaakt. Wij

zijn vooral benieuwd naar de

effecten op de Oude Waalsdor-

perweg en het daaraan gren-

zende bosperceel. Ten slotte

heeft Wethouder Smit 100

miljoen euro gekregen voor een

tramtunnel langs de Konings-

kade of de Raamweg. Al deze

plannen hebben implicaties voor

onze wijk; wij houden u op de

hoogte

Willem Hoekstra,

Portefeuille verkeer en vervoer.

Uit: powerpointpresentatie vier verkeersmodellen.pdf

http://www.wereldstadaanzee.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=76&Itemid=196&lang=nl
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De kerstmarkt was ook dit jaar weer een succes. Er waren meer mensen die de weg naar het wijkcentrum hadden gevonden en er werd leuk verkocht. De sfeer was

geanimeerd. De volgende keer hopen we ook meer kleine dingetjes te hebben voor in de kerstboom en voor kinderen.

April is de maand van de

filosofie. In dat kader

hebben we schrijfster en

filosofe Joke J. Hermsen

uitgenodigd bij ons een

lezing te houden.

De lezing zal gaan over haar

onlangs bekroonde boek ‘De

liefde dus’, over het leven

van Belle van Zuylen en over

de opvattingen van Belle van

Zuylen over de verhouding tussen man

en vrouw. Behalve een lezing door de

schrijfster, wordt er ook een korte film

over het leven van Belle van Zuylen en

de totstandkoming van de roman

vertoond. Tevens is er ruimte voor

discussie met het publiek.

Korte inhoud roman

Parijs, zomer 1785. In de stad heerst een

grimmige sfeer. Het hongerende volk

mort over de decadente levensstijl van

Louis XVI en de spilzucht van Marie-

Antoinette. De koning probeert zijn

greep op het land te behouden door

politieke tegenstanders zonder vorm

van proces in de gevreesde Bastille op te

sluiten. De Nederlandse schrijfster en

filosofe Belle van Zuylen reist in het

geheim af naar deze stad, waar royalis-

ten en Jacobijnen, atheïsten en katho-

lieken, wetenschappers en alchemisten

elkaar bestrijden. Zij is op de vlucht voor

een liefde die is stuk gelopen op een

gebrek aan moed om maatschappelijke

conventies te doorbreken. Vanwege

haar aanhoudende fysieke klachten

besluit zij haar heil te zoeken bij de even

befaamde als dubieuze wonderdokter

graaf Cagliostro. De liefde dus is een

historische roman over een buiten-

echtelijk avontuur die pijnlijk duidelijk

maakt hoe onverenigbaar liefde en

trouw, hartstocht en rede, vrijheid en

moraal nog altijd zijn.

Verbeelding

Vijftien jaar lang hield Joke J. Hermsen

zich bezig met het werk van de 18e

eeuwse schrijfster en filosofe Belle van

Zuylen. Maar omdat niet alle vragen

wetenschappelijk konden worden

beantwoord, besloot ze haar

verbeelding los te laten op die ene

duistere zomer van 1785. Uit deze

periode zijn nauwelijks brieven of

andere documenten bekend. Vast staat

dat Belle van Zuylen diep ongelukkig

was vanwege een onmogelijke liefde,

maar het was lange tijd onduidelijk

met wie. Voor Joke J. Hermsen vormt

dit mysterie een belangrijke inspiratie-

bron. Zij deed in Zwitserland enkele

opmerkelijke ontdekkingen. De liefde

dus geeft een rijk beeld van de

gedachten- en gevoelswereld van Belle

van Zuylen, voor haar tijd een heel

opmerkelijke en vooruitstrevende

vrouw. Zij verzette zich onder meer

tegen de doodstraf, tegen de slavernij,

en tegen de conventies die vrouwen

beperkten en gevangen hielden in een

sociaal isolement.

Joke Hermsen debuteerde in 1998 met

het Dameoffer, gevolgd door

Tweeduister en De profielschets. Haar

essaybundel Heimwee naar de mens

stond op de shortlist voor het Beste

Filosofische boek van 2003. In

november 2008 heeft Joke J. Hermsen

voor haar roman De liefde dus de

Halewijnprijs, literatuurprijs van de

stad Roermond, uitgereikt gekregen.

Meer info: www.jokehermsen.nl.

Noteer vast in uw agenda……......  2 april!

Joke J. Hermsen

Datum : 2 april 2009

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur ( zaal

open om 19.30 uur)

Plaats: Bibliotheek Benoorden-

hout, Utenbroekestraat 4,

Tel. (070) 3280177.

Kosten: 3 euro voor leden, 5 euro

voor niet leden.

Reserveren: in de bibliotheek,

telefonisch of via de mail:

reserverenbenoordenhout@dob-

denhaag.nl. Boekhandel Couvée

zal op deze avond aanwezig zijn.
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In het begin van de jaren dertig van de

vorige eeuw, huurt Bens vader de

garageboxen (en het tussenliggende

terrein) naast en achter het poortje

tussen de nummers 218 en 228 aan de

Weissenbruchstraat. Met zijn gezin

betrekt hij een woning boven het

complex. Zijn vader start samen met

een compagnon een bedrijf dat tot de

oorlog goed draait. Stalling en onder-

houd, daar gaat het in de beginjaren

om. De garageboxen worden verhuurd,

aan de straat wordt benzine verkocht

en op het binnenterrein worden auto’s

gewassen, gerepareerd en onderhou-

den. Tot die tijd was zijn vader

werkzaam op een smederij. Een echte

opleiding tot automonteur bestond

toen nog niet. Er waren nog niet veel

auto’s, en motorisch zaten alle auto’s

zo’n beetje hetzelfde in elkaar.

Fiets achterop de auto

Een auto met chauffeur was in de

begintijd een algemeen aanvaard

fenomeen. Voor de heren uit

bijvoorbeeld de Jan van Nassaustraat

of Jozef Israëlslaan werden de

‘chauffeurstaken’ door het bedrijf

verzorgd. De auto moest netjes

gepoetst zijn (het is de vraag of

vandaag de dag de baas ook nog onder

de spatschermen voelt of deze taak

goed is uitgevoerd!) en de wagen werd

op bestelling voorgereden. Hiervoor

had Bens vader een aparte klemcon-

structie ontworpen. Met behulp

hiervan kon hij op de achterbumper

van een auto een fiets bevestigen

waardoor na het voorrijden van de

wagen, de medewerker weer snel terug

in de garage was.

De Tweede Wereldoorlog

In de oorlog worden de garages

gevorderd, en voor verschillende

doeleinden gebruikt. Zo zijn er paarden

van het Nederlandse leger gestald

geweest. De PTT en later de Deutsche

Bundespost maakten gebruik van het

terrein. Ook de Duitse ontspannings-

dienst heeft er gezeten. Bussen werden

er gestald, waarmee naar kampemen-

ten werd gereden om op locatie een

revue op te kunnen voeren. Dit was

van korte duur, omdat de Duitsers de

bussen al gauw nodig hadden in

Rusland.

Herinneringen

De meeste herinneringen heeft Ben

aan de Nederlandse voedselvoorzie-

ning die lange tijd in de Weissenbruch-

straat was gehuisvest. Eerst werd

gebruik gemaakt van zogenaamde

motorhomes, bestelwagens waarop

een mobiele keuken stond. Na een jaar

werd een permanente centrale keuken

ingebouwd. Het gezin Van Gaalen kon

in de wijk blijven wonen, vader was

Garage Van Gaalen in de 
Weissenbruchstraat  door Annemarie Knottnerus

Tot 1996 was Ben van Gaalen (1932) garagehouder in de Weissenbruchstraat. Op een

zondagochtend ben ik bij hem en zijn vrouw Mieke te gast, en krijg ik zijn belevenissen in en

rond de garage in de Weissenbruchstraat tussen de koffie en koekjes voorgeschoteld. Het

wordt voor mij een bijzondere ochtend, waarin een stukje Benoordenhoutse historie aan de

hand van een aantal herinneringen van Ben aan het garagebedrijf gaat leven. Door zijn

enthousiaste manier van vertellen is het snel zonneklaar dat Ben met heel zijn hart en ziel

verbonden was aan zijn bedrijf. Een bedrijf met, zo kom ik te weten, zo zijn wijkspecifieke

eigenaardigheden.

Ben van Gaalen. Foto: Annemarie Knottnerus

Afscheidsreceptie 1996 met broer Ton, zus

Elly en zoon Mark. Foto: Familie van Gaalen.
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met zijn achtergrond inmiddels hoofd

van de technische dienst van de

keuken geworden. In de 400-liter ketels

werd in eerste instantie voor over-

heidsdiensten gekookt. In het begin

bestonden de maaltijden uit aardappe-

len, vlees en groente. Er werd steeds

meer centraal gekookt, op het laatst

werd in wisseldiensten non stop

doorgewerkt. Veel Scheveningers

waren er werkzaam, de vissers

mochten van de Duitsers niet meer

uitvaren. Zij namen hun vrouwen mee,

die in leegstaande huizen rondom met

elkaar het eten voorbereidden. Tegen

het einde van de oorlog was er vaak

geen elektriciteit. Zodra het luchtalarm

afging, werd gebruik gemaakt van het

feit dat er op dat moment stroom was.

Uiteindelijk werd de keuken ook een

uitdeelpost, waar mensen met bonnen

eten (voornamelijk penen en

aardappelen) konden halen. Tenminste

zolang er water en eten was……

Ben weet nog dat na de grote razzia in

november 1944, toen veel mannen bij

elkaar waren gebracht in het gebouw

van de toenmalige dierentuin, er het

verzoek kwam om voedsel. Het eten

werd op handkarren naar de dierentuin

gebracht. Enkele mannen hebben in

een handkar terug naar de Weissen-

bruchstraat hun vrijheid teruggekre-

gen.

Nooit rijk

Voordat na de Tweede Wereldoorlog

het bedrijf weer opgebouwd kon

worden, nam eerst nog een transpor-

teenheid van de Prinses Irenebrigade

het pand in gebruik. In deze periode

leerde Ben, twaalf jaar oud, autorijden

in drietonners en andere militaire

voertuigen.

Inmiddels was het bedrijf alleen in

handen van Van Gaalen sr., en werd

uitgebreid met een nieuwe activiteit:

klanten ophalen van Schiphol. Ben

vertelt dat zijn vader net als hij (en later

ook zijn broer Ton die een tijd in de

zaak heeft gewerkt) altijd goed hebben

kunnen leven van de zaak, maar er

nooit echt rijk van zijn geworden. Dat

had wel gekund! Er waren kunstschil-

ders (Ben noemt als voorbeeld Jaap

Nanninga) die vlak na de oorlog hun

rekening niet konden betalen. Helaas

heeft vader Van Gaalen het aanbod om

deze te voldoen met schilderwerk

afgeslagen. De handige Van Gaalens

waren altijd bereid één en ander te

monteren voor klanten. Van horloges

tot locomotieven, er was bijna niets

wat zijn vader niet kon maken. Als

klanten dan vroegen wat ze verschul-

digd waren, was het antwoord steevast

iets voor de spaarpot van de kinderen

of een plak chocolade.

1950 - 1996

In 1950 komt op achttienjarige leeftijd

Ben in de zaak van zijn vader. De zaak

1972. Foto: Familie van Gaalen

1971. Foto: Familie van Gaalen Links: Jan de Beus. Rechts: Ben van Gaalen. Foto: Familie van Gaalen

vervolg op pagina 23
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 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@orange.nl

c o n f l i c t ?
Mr Jos W van Vught

mediator

070 - 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu

Liesbeth            Annegarn
s e r v i c e s

LA Services
voor:

juridische advisering
administratie

correspondentie
debiteurenbeheer

vertalingen (Engels)
enz.

Met mijn juridische, financiële en 
organisatorische achtergrond kan ik u 
vele werkzaamheden uit handen nemen. 
Ik heb een kantoor aan huis maar kan 
ook op locatie werkzaamheden verrichten.
Voor zowel particulieren als bedrijven.

mr. E.L. Annegarn-van Wijngaarden
Roelofsstraat 2
2596 VN Den Haag
(070) 324 92 06
annegarn@xs4all.nl

Klingelaan 13, Wassenaar

Bijzonder charmante en beschut gelegen halfvrijstaande villa met
vrijstaande garage (voor 2 auto´s) in een kindvriendelijke en gezellige
buurt. Nabij sportverenigingen, scholen, uitvalswegen en centraal
gelegen tussen Den Haag-centrum en Wassenaar-dorp.
De woning beschikt o.a. over een L-vormige woon-/eetkamer met
openhaard en veel lichtinval, een ruime keuken met bijkeuken,
5 slaapkamers en een complete badkamer. De hal biedt toegang tot de
kelder. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een riante tuin
waar u kunt genieten van de zon. Zie tevens www.pauldehaas.nl.

Vraagprijs op aanvraag

Schouwweg 32 F 070 511 54 09
2243 BC  Wassenaar E info@pauldehaas.nl
T 070 511 92 29 I www.pauldehaas.nl

B.V. MAKELAARSKANTOREN

PAUL F. DE HAAS & CO.

WASSENAAR, DEN HAAG E.O.
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waar hij tijdens zijn mulo en ambachts-

school al vaak in te vinden is. Er was

immers altijd wel wat te doen. Zijn

jongere broer Ton wilde emigreren, en

kwam later ook in de zaak om

technische ervaring op te doen. Van

emigreren is het nooit gekomen. Af en

toe waren er medewerkers in dienst,

bijna altijd liepen er stagairs van de

technische school rond. Op het eind

was de zaak alleen van Ben.

De benzinepomp verhuist van de straat

naar het binnenterrein. Vanaf de straat

is daar nu nog steeds de kiosk te zien

waarin de administratie plaatsvond.

Benzine werd gekocht op rekening, de

klant kreeg één keer per maand een

nota. De kiosk is bijzonder, namelijk

gebouwd in de stijl van De Stijl.

Misschien is dat de reden dat de kiosk

er nog steeds staat. In de tachtigerja-

ren is gestopt met de verkoop van

benzine. Een grote saneringsactie van

de overheid, waarin de verkoop in

woonwijken werd aangepakt, maakte

dit verder onmogelijk.

Als Ben 63 jaar oud is, moet het

huurcontract voor de locatie worden

verlengd. Door de zware milieueisen

waaraan moet worden voldaan, is dit

voor Ben niet meer interessant. Aan

buurtgarage Van Gaalen komt een

eind. Maar niet zonder een geweldig

afscheid! Trots laat Ben zijn barometer-

horloge zien, dat hij toen als één van

de vele cadeaus heeft ontvangen en

nog dagelijks draagt. Het einde was

voor hem helaas nogal abrupt. Zijn

vader kon nadat hij uit de zaak gestapt

was nog af en toe binnenlopen en een

klusje klaren. Voor Ben was er geen

garage meer. Er was een definitief

einde gekomen aan het werk dat hij al

die jaren met veel plezier heeft gedaan.

Ondanks dat sommige wijkgenoten per

se op rekening wilden blijven kopen, of

net voor sluitingstijd als hij al had

opgeruimd nog langskwamen en

verwachtten dat ze nog wel even

geholpen konden worden, noemt hij

de band met zijn klanten als belangrijk

onderdeel van zijn jarenlange

arbeidsvreugde.

Het lijk in de kofferbak

Garage Van Gaalen heeft de krant in

Oldenzaal gehaald. Een neef stuurde

het artikel op, met de vraag of de

garage soms van doen had met het

Haagse lijk in de kofferbak. Dat was

absoluut het geval. Een klant meldt

zich bij de garage met een rammeltje

in de auto. Het is moeilijk te achter-

halen waar dit vandaan komt. Ben gaat

daarom een stukje rijden met de auto,

met Ton in de kofferbak. Ton houdt

liggend in de achterbak de klep

daarvan iets open, waarbij zijn hand

een beetje uitsteekt. Een oplettende

dame belt (nog in het gsm-loze

tijdperk) de politie met de mededeling

dat er zich waarschijnlijk een lijk in de

kofferbak bevindt van de auto die voor

haar reed. De politie weet de wagen te

traceren. ’s Avonds haalt dit voorval de

Haagsche Courant. En zoals later bleek

niet alleen deze krant!

Benoordenhout

Ben en Mieke wonen met veel plezier in

Benoordenhout. In de Weissenbruch-

straat op nummer 266 zijn zij in 1957 na

hun trouwen gaan wonen. Eerst

woonden ze door de woningnood die

destijds heerste in op de benedenka-

mer. Uiteindelijk hebben ze het hele

pand kunnen kopen. Hun drie zoons

zijn er opgegroeid. Nog altijd wonen

Ben en Mieke er met veel genoegen.

Het is lekker rustig in onze mooie,

groene wijk. En niet onbelangrijk: je

woont overal vlakbij. Ze hopen hier,

samen met hun katten, nog lang te

kunnen blijven. Sinds een tijdje logeert

er regelmatig een onbekende rode

kater in hun tuin. Wie een kater mist,

weet nu waar hij zich kan melden….

vervolg van pagina 21

Het 'Krooswiel' van Hoogheemraadschap Delfland heeft de

Infratech Innovatieprijs 2009 - en de daarbij behorende

1000 euro - gewonnen.

Het juryrapport sprak lovend over het

drijvende gemaaltje op zonne-energie

dat kroos langzaam verwijdert. Het

kroos kan weer worden gebruikt voor

het maken van veevoer. Het Krooswiel

is een vinding van Hans Buisman van

het Hoogheemraadschap van Delfland

en Gert-Jan Bom van Bom Aqua. Kroos

bedekt het wateroppervlak en verstikt

zo het onderliggende waterleven. Het

krooswiel schept 24 uur per dag kroos

van het water af.

Het Krooswiel werkt met een schoepenrad waar het kroos wordt

opgeworpen. Daarna volgt een transportband die het groen 

naar een grote zak brengt en daarin laat vallen. Het voordeel van

deze werkwijze is dat dieren, zoals

kikkers, ook alle tijd hebben om van

de transportband af te springen.

Overtollige energie wordt op-

geslagen en in de nachtelijke uren

gebruikt.

Het krooswiel kon u reeds bewonde-

ren in het watertje bij de ANWB. In

wijkblad 2008/6 stond een uitvoerig

artikel.

Innovatieprijs Infratech voor 'Krooswiel' van Delfland
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Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Jozef Israëlsplein 4

2509 JH  ’s-Gravenhage 2596 AS  ’s-Gravenhage

Telefoon 070 - 324 4460 Telefax 070 - 324 1282

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

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

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 18.00 - 20.00 uur
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Primeur in Den Haag: slimme knipperlichten
Begin januari vond bij de

kruising van de Wassenaarse-

weg met de Floris Grijpstraat

de officiële ingebruikname

plaats van de eerste Haagse

oversteekplaats met slimme

knipperlichten. Hierdoor

kunnen voetgangers de

Wassenaarseweg op een

veiliger manier oversteken.

De knipperlichten werken met

een radar die voetgangers bij de

oversteekplaats opmerkt en dan

gaan knipperen. Automobilisten

zien zo al van een afstand dat er

voetgangers oversteken

waardoor ze hun snelheid

hierop kunnen aanpassen. 

Het is voor het eerst in Den Haag

dat zo’n installatie in gebruik

wordt genomen. Behalve de

knipperlichten is bij de over-

steekplaats aan de Wassenaarse-

weg ook het middeneiland

breder gemaakt, zodat

voetgangers er ook met een

kinderwagen of een fiets in de

hand veilig kunnen wachten.

Bovendien is het fietspad

rechtgetrokken waardoor het

uitzicht is verbeterd.

Op de Jan van Nassaustraat is er

een laden-lossen parkeervak

voor een kinderdagverblijf. De

buurt constateerde dat het

parkeervak nauwelijks gebruikt

wordt. Bewoners van de straat

wensten daarom dat het weer

een normaal parkeervak zou

worden. De leiding van het

kinderdagverblijf wenste

trottoirbandverlaging opdat de

ouders met bakfietsen voor de

deur de kinderen kunnen

brengen en halen. Fietsen op

het trottoir kan echter niet. Het

compromis is gevonden in het

parkeerbord voor bakfietsen met

een gezette tijden onderbord

(ma t/m vr 08.30 tot 09.30 h en

16.30 tot 18.00 h). De buurt

wordt verzocht de parkeerplek

vrij te houden op deze tijden en

voor de overige tijd heeft de

straat er een parkeervak bij.

Waarom heeft het aandacht-

waarde?

Het is een leuke plaatselijke

oplossing die hoop geeft voor

het oplossen van twee grotere

problemen. Ten eerste is daar

het groeiende probleem van

opstoppingen in straten voor

scholen door de toename van

het brengen en halen van

kinderen met auto’s. Ten tweede

zien we spanningen ontstaan

door de trend van het gebruik

van bakfietsen waar de

inrichting van de openbare

ruimte niet op gedimensioneerd

is. Fietspaden zijn te smal en

trottoirs zijn te smal voor het

parkeren van de bakfietsen. Wat

deze lokale oplossing laat zien, is

dat met een gesprek met belang-

hebbenden van de straat en de

gemeente, als oplossingzoeker,

er eenvoudige ludieke proble-

men opgelost kunnen worden.

Voor alle actuele informatie over uw wijk: 

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Parkeerbord fietsen
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www.VictoriaDenhaag.nl

Gebouw Cultura, Wassenaarseweg 20, 2596 CH ‘s-Gravenhage

Tel. +31 (0)70 346 96 46  Fax +31 (0)70 356 04 90

E-mail advocatuur: mail@mvg.nl

E-mail notariaat: notarissen@mvg.knb.nl

HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76
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Weet u dat er in het Benoordenhout al

25 jaar een groep mensen is, die elke

week begint met bewegen op muziek,

of anders gezegd: met (internationaal)

dansen. Er wordt serieus gedanst, maar

in de koffiepauze is er plaats voor

gezelligheid.

Zeer enthousiast

De groep bestaat uit zeer enthousiaste,

dames, maar ook heren, van wie de

meesten al heel lang bij ons dansen.

Dit houdt helaas in, dat er aan de

bovenkant mensen afvallen, doordat ze

overlijden, of echt niet meer kunnen bewegen. Helaas komen er aan de

onderkant te weinig nieuwe leden bij.

We zoeken dan ook dringend een

aantal enthousiastelingen. Zeg nu niet:

“dat is niets voor mij” of “ik ben er te

oud voor” of “dat is te moeilijk, ik leer

het toch nooit” of “.... ! Kom liever een

keertje kijken en nog beter, meedoen.

U hoeft niet bang te zijn dat dat laatste

niet lukt want elke dans wordt, voor zo

ver nodig, uitgelegd. Een beetje

maatgevoel is natuurlijk wel mooi

meegenomen.

Meer weten?

Als u meer wilt weten dan kunt u

bellen met Sophia Poppe, tel. 324 87

45, maar beter kunt u zelf eens komt

kijken en liefst meedoen op maandag-

ochtend tussen 10 en 11.45 uur in

Wijkcentrum ‘t Benoordenhuis.

Speciaal bedoeld voor...
mensen die vinden dat ze wat meer zouden moeten bewegen, maar geen zin hebben om dit

alleen te doen, of bij een gymclubje te gaan, of...

Vacature Portefeuille Belangenbehartiging Ouderen

We zoeken iemand die de portefeuille ‘Belangenbehartiging Ouderen’ binnen
het bestuur van de wijkvereniging wil invullen. De ouderen zijn een belangrijke
doelgroep voor de wijkvereniging, want er wonen veel ouderen in onze wijk.

De wijkvereniging stippelt beleidslijnen uit voor een betere en veiliger leef-
omgeving in de wijk waarvoor de wijkvereniging de Commissie Belangenbeharti-
ging Ouderen (CBO) heeft opgericht. De CBO behartigt de belangen van ouderen
door deel te nemen in de diverse overleggen zoals met de Gemeente (met name
met betrekking tot de uitvoering van de WMO) het Zorg & Welzijnoverleg, de
Stedelijke Ouderen Commissie, Zorgbelang Haaglanden, Stichting Vóór enz. 
De commissie bevordert de sociale contacten tussen de ouderen onderling
middels de Contactclub 55+, waarvan het bestuur lezingen, koffieochtenden,
lunches, diners, excursies enz. organiseert. Zowel de Contactclub als de CBO
vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de wijkvereniging. 
Wij zoeken iemand die betrokken is bij de problematiek van onze ouderen in de
wijk en zich daarvoor wil inzetten. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Annegarn,
telefoon 06-44946400.

Wat…!?
Nog geen lid 

van de wijkvereniging !?!?
Per jaar kost u dit 

slechts € 8,-.
Giro 380 44 27 

o.v.v. uw naam en adres.

Gevraagd
Gastvrouwen en gastheren

voor een dagdeel 

in het wijkcentrum.

Voor informatie: 

Rudolf Feber, tel. 3281033
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Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

Ook voor uw Gordijnen-Vitrage-
Slaapzakken-Dekens-Dekbedden-
Lakenpakketten-Huishoudwas.

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P
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Buruma is reiziger, wijddenker en

veelschrijver. Hij schrijft over Azië en

de gecompliceerde relatie van landen

als China en Japan tot het Westen. Hij

schreef een boek over de moord op

Theo van Gogh, waarin hij de grenzen

van de Nederlandse tolerantie verkent.

Hij publiceert over een diversiteit aan

culturele en politieke onderwerpen in

kranten als The New Yorker en The

Financial Times en gaf gastlezingen aan

vele internationaal vooraanstaande

universiteiten. In 2008 ontving Buruma

de Erasmusprijs uit handen van Prins

Willem-Alexander - de prijs die jaarlijks

wordt toegekend aan een persoon die

een voor Europa buitengewoon

belangrijke bijdrage heeft geleverd op

cultureel, sociaal of sociaal-weten-

schappelijk gebied. Wat heeft deze

gelauwerde kosmopoliet en intellec-

tueel - het tijdschrift Foreign Policy nam

hem vorig jaar op in de top 100

belangrijkste intellectuelen - te zeggen

over de wijk waar zijn wieg stond?

‘Buruma werd geboren in 1951 in Den

Haag, als zoon van een Nederlandse

vader en een Britse moeder. Hij groeide

op in het deftige Benoordenhout. „Er

hing daar een beperkte sfeer.” De

Buruma’s waren niet onbemiddeld en

dus mocht Ian voetballen bij de

Koninklijke HC&VV, de Koninklijke

Haagse Cricket en Voetbal Vereniging.

Een schoolvriendje, zoon van een

handelaar in vleeswaren, kwam niet

door de ballotage. Zijn vader werd

gezien als kleine middenstander, en

kleine middenstanders hadden in de

deftige club niets te zoeken. „Het was

geen sfeer waarin ik wilde blijven.” Als

hij tegenwoordig door Benoordenhout

loopt, valt hem op hoe weinig er in een

halve eeuw is veranderd. „Langs die

sportvelden zie ik nog steeds mensen

met dezelfde kleren en dezelfde

habitus. Het zijn de kinderen van de

mensen die er destijds rondliepen. Het

is exclusief in de niet-positieve zin,

doortrokken van snobisme. Ik speel al

een tijdje met de gedachte te schrijven

over die wat besloten sfeer van dat

Den Haag.”

Tja, denk je dan, als kritische lezer met

een warm hart voor de wijk. Dat is toch

niet echt een diepgaande analyse:

‘Langs die sportvelden zie ik nog

steeds mensen met dezelfde kleren en

dezelfde habitus.’ Mogen we van een

gevierd auteur, geroemd om zijn

heldere maar genuanceerde verkennin-

gen, soms wat minder vooroordelen

verwachten? Is Benoordenhout nou

werkelijk meer bekrompen, beperkter

dan een willekeurige Vinexwijk elders

in het land? Ik betwijfel het. Maar

anderzijds, vraag je je af, misschien

mag van mensen die zó bevoorrecht

zijn dat ze zich een prijzige Benoorden-

houtse woning kunnen veroorloven en

hun boodschappen kunnen doen op

het zo mogelijk nog prijzigere “Van

Hoytemaplein”, wel verwacht worden

dat ze meer open, ruimdenkend en

minder zelfgenoegzaam zijn dan een

ander? En misschien is deze omgeving

daartoe onvoldoende stimulerend,

eenvoudigweg omdat de toevallige

voorbijganger in deze straten niet zo

snel zal worden geconfronteerd met

veel van de maatschappelijke

problemen die zich in andere delen

van de stad wél voordoen? Het zet je

toch aan het denken.

Buruma, wees welkom in de stad en in

de wijk, verken onze levensstijl, schrijf

erop los, daag ons uit, en probeer

daarbij vooral méér te duiden dan de

betekenis van de geruite kraag onder

het lamswolletje van onze sportieve

buurtgenoten!

Ian Buruma over zijn jeugd in
Benoordenhout  door Ester Barendregt

Ian Buruma (foto: bron: volgt!)

Een wereldwijd bekende en bekroonde Benoordenhouter is de Brits-Engelse schrijver, jour-

nalist, en hoogleraar Ian Buruma. Toegegeven, hij woont al decennia niet meer in Den Haag,

ook niet in Nederland, en zijn uitspraken over onze wijk doen vermoeden dat hij zich zelf

niet bepaald als Benoordenhouter zal beschouwen. Maar wel werd Buruma in

Benoordenhout geboren, groeide hier op en bezoekt hij onze wijk nog regelmatig, zoals

blijkt uit het interview dat begin dit jaar in NRC verscheen.

‘Reizen geeft je ruimte om rollen te

spelen’

Ian Buruma over reizen, schrijven en

zijn jeugd in Den Haag

NRC, Zaterdag 3 januari 2009, door

Michel Kerres

[...]

“Het was geen sfeer waarin ik wilde

blijven”
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Het was overigens geen toeval, dat de

wethouder de openingshandeling

verrichte. De gemeente vond het

wenselijk, dat het Benoordenhout de

beschikking kreeg over een wijkcen-

trum. Die wenslijkheid vloeide voort uit

de overweging, dat het Benoorden-

hout een achterstand had op sociaal

cultureel gebied en daar moest iets aan

worden gedaan en wel in die zin, dat er

een wijkcentrum moest komen.

Daartoe werd het gebouw van een

oude telefooncentrale van de PTT

gelegen op de hoek van de Duchatel-

straat en de Bisschopstaat aangeschaft

en werd geld ter beschikking gesteld

om deze om te bouwen tot een

wijkcentrum onder veranwoordelijk-

heid van de Wijkvereniging Benoor-

denhout, die toen reeds vijf jaar

functioneerde.

Het leek de Beheerscommissie van het

wijkcentrum een goede gedachte, om

het 5e lustrum van het

gebouw te vieren met het

bestuur van de wijkvereni-

ging, dat immers voor het

centrum verantwoordelijk

is, en met de vrijwilligers

die zich nu inzetten voor

het gebouw of zich

daarvoor in de loop der

tijd in belangrijke mate

hebben ingezet.

Ongeveer 30 (oud)vrijwilli-

gers en bestuursleden

hebben gevolg gegeven

aan de uitnodiging van de beheers-

commissie voor een drankje en een

buffet op 21 november ter gelegen-

heid van het lustrum. Onder hen waren

velen die bij de opening aanwezig zijn

geweest en in de beginfase een

belangrijke rol hebben gespeeld.

Hoewel het

noemen van

namen riskant is,

wil ik toch niet

nalaten in dit

verband die van

Marie Thérèse

Evers, Mia de Wolf

en Hedy van Son te

noemen.

In zijn welkomswoord legde de

voorzitter van de beheerscommissie de

nadruk op het feit dat het wijkcentrum

van het begin af aan heeft kunnen

functioneren dankzij de grote inzet van

de vrijwilligers. In het aanbieden van

een fraai boeket aan mevrouw Marie

Thérèse Evers, de enige

die vanaf de opening

onafgebroken als

vrijwilligster in het

wijkcentrum heeft

gefunctioneerd, bracht

hij de dank van de

wijkvereniging aan alle

vrijwilligers tot

uitdrukking. Daarbij

werd nog aangetekend,

dat ook thans nog nooit

vergeefs een beroep op

haar wordt gedaan.

Voorts sprak de voorzitter er zijn

vreugde over uit, dat de toenmalige

voorzitter van de wijkvereniging, de

heer Van Rijckevorsel, de Beheers-

commissie de eer heeft aangedaan bij

het buffet aanwezig te zijn.

Vervolgens deden de aanwezigen zich

te goed aan drank en spijs, werden her-

inneringen opgehaald, oude banden

aangehaald en nieuwe aangegaan.

Het werd, kortom, een geanimeerde

gezellige bijeenkomst waarop alle

deelnemers met veel plezier op

terugzien.

mr. T. van Veen

Foto’s: Dick Kist

Viering 25 jaar ‘t Benoordenhuis
Op 1 oktober 2008 was het precies 25 jaar geleden, dat ons Wijkcentrum ’t Benoordenhuis in

gebruik is genomen. De opening is op die datum verricht door wethouder Vink in aanwezig-

heid van een zodanig aantal genodigden, dat zij allen op het moment, dat de deur werd 

geopend naar binnen konden gaan.
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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De ’mensgerichte’

Vilna was als

lerares en manager

op een Montes-

sorischool altijd al

geïnteresseerd in

individuen en hun

handel en wandel.

Ze verdiende op

dat gebied haar

sporen in het

onderwijs

ruimschoots, met

als hoogtepunt het lespakket getiteld

‘lekker in je vel’, dat op vele basisscho-

len wordt gegeven. 

Vilna wilde haar horizon echter verder

verbreden en besloot in 2006 haar

droomwens in vervulling te laten gaan

door in Mariahoeve een ‘laagdrempe-

lig’ centrum voor ‘wellbeing’ te

openen. Doel: personen en groepen

inspireren om aan de slag te gaan met

hun eigen geluk. Haar echtgenoot

Maurice sloot zich bij haar aan en werkt

intussen als masseur in het centrum.

Houvast

Door de uitstekende resultaten groeide

Coaching en Guidance al snel uit het

toenmalige pand, alle reden om eind

2007 naar een grotere locatie in het

Benoordenhout te verkassen. De ‘missie’

bleef ongewijzigd. Vilna: “In deze

drukke, chaotische en onzekere tijd

bieden wij mensen onder het motto

‘voor elk wat wils’ een houvast. Onze

gedachte is dat iedereen zakelijk en

privé uit het leven kan halen wat er voor

hem in zit. Mensen zijn namelijk

‘gemaakt’ om te groeien en te bloeien.

Iedereen koestert dromen en/of idealen.

Vaak weten we echter niet hoe die te

verwezenlijken. Coaching en Guidance

geeft daar antwoord op. Samen met de

klant bekijken we de mogelijkheden en

houden hem op een ethisch verant-

woorde manier een spiegel voor, wat

soms confronterend kan werken. We

gaan echter voor niet minder dan een

positief resultaat. Daarbij zal de klant

zich open moeten stellen voor nieuwe

ervaringen en zich realiseren dat hij zijn

persoonlijke doelen kan bereiken.”

Vult Nelleke Gerst, verantwoordelijk

voor de workshops intuïtie en

meditatie, aan: ”Je moet veranderingen

durven aangaan.”

Levensgeluk

Wie kloppen bij Coaching en Guidance

aan? Mensen uit alle hoeken en gaten

van de samenleving, want het bedrijf is

er voor iedereen en alle leeftijden,

beklemtonen Vilna en Nelleke. Het

lijstje mag inderdaad divers heten:

ambtenaren, zakenlieden, managers,

particulieren, jonge vrouwen die werk

en gezin combineren, werklozen.

Teveel om op te noemen. 

Vrijwel alle klanten kampen met

dezelfde levensvragen. Vilna: “Allemaal

willen ze hun levensgeluk optimalise-

ren; zoeken naar zekerheid of willen af

van hun depressie, stress of burn out,

et cetera. Overigens komen deze

moeilijkheden doordat iedereen veel

van zichzelf vergt of zich door de

omgeving laat claimen. Anderen weer

voelen zich eenzaam, een gevolg van

het groeiend individualisme, hoge

persoonlijke ambities en de materialis-

tische maatschappij waarin we leven.”

Voor de begeleiding van de klanten

staan tien man personeel klaar,

allemaal met een eigen ‘portefeuille’

om zo maatwerk te kunnen bieden.

Iedereen werkt op free lance basis, een

bewust gekozen opzet. “Als bedrijf dat

mensen inspireert om pro-actief in het

leven te staan en kansen te pakken en

te benutten, willen we als rolmodel

fungeren”, licht Vilna toe.

Nieuwsgierig

Gezien de toeloop bij de Sensation Day

lijkt de nieuweling aan de Breitnerlaan

geen overbodige luxe. “Wij geloven in

ons product en stralen enthousiasme en

professionaliteit uit”, zegt directeur Vilna. 

Nelleke: “Iedereen leek tijdens de

Sensation Day nieuwsgierig om nieuwe

dingen uit te proberen.”

‘Laagdrempelig’ Coaching en Guidance wijst weg naar geluk

”Je moet veranderingen 
durven aangaan”  door Jack Oosthoek

Met op de achtergrond aan Boeddhaposter,

mediteert Nelleke Gerst in de massagesalon

van het centrum voor ‘wellbeing’ aan de

Breitnerlaan.

Tijdens de Sensation Day kregen de bezoekers in een proeverij de

gelegenheid om hun zintuigen te prikkelen.

Adres Coaching en Guidance: Breitner-
laan 243-245. Meer informatie via
06.44.44.02.12. Zie 
www.coaching-guidance.nl en 
www.dewegnaareenpositiefresultaat.nl.

Sommige bedrijven passen vanwege hun doelstellingen naadloos in het bedaarde

Benoordenhout. Zoals Coaching en Guidance aan de Breitnerlaan, dat onder meer innerlijke

rust en levensgeluk predikt. De komst van de nieuweling valt bij de wijkbewoners in goede

aarde. De viering onlangs van het éénjarig bestaan met een Sensation Day trok althans mas-

sale belangstelling. “Veel mensen zoeken naar levensgeluk”, meent oprichtster en directeur

Vilna van Betten.

Vilna van Betten,

oprichtster en

directeur van

Coaching en

Guidance.
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Hodie Mihi Cras Tibi
Begrafenissen Crematies

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.

24 uur per dag bereikbaar: 

070-3246651

est. 1934

Kantoor: 

Jan van Nassaustraat 110, 

's-Gravenhage

www.hodiemihi.nl
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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunst-

zinnige activiteit (muziek, beeldende kunst, theater, lezingen) zij als professioneel of als amateur organise-

ren binnen onze wijk. Het volgende nummer van het wijkblad verschijnt medio april. U kunt de 

gegevens voor dat nummer tot 10 maart 2009 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

GUNST WAT ’T KUNST, Raamweg 45, tel. 3460052, info@gunstwateenkunst.nl

Georganiseerd door De Kunstkijker, tel. 010-4121207. N.B. Alleen deelname na telefonische reservering.

Di 3, 10 en 17 maart 20.00-22.00 uur Franse Kathedralen door drs. Monique Hanrath

Za 14/3 11.00-13.00 uur De Nieuwe Haagse School, Stadsrondrit

Di 31/3 20.00-22.00 uur Jacob van Ruiscael in Bentheim door drs. Monique Hanrath

DUINZICHTKERK, Van Hogenhoucklaan 89, tel. 3283074

di 17/2, 20.00 uur Jodenhaat van de Oudheid tot nu, lezing van Prof. P.W. van der Horst

do 5/3, 15.30 uur Spelen in de kerk, voor kinderen, spelenderwijs de Bijbel verkennen

wo 11/3 20.00 uur Paulus en Vrede, Ds. M.A. Bezemer is 23 jaar krijgsmachtpredikant en werkt nu bij

de Staf van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag. Zij vertelt met de apostel

Paulus als leidraad over haar ervaring met het pastoraat in oorlogs- en vredestijd

wo 12/3 15.30 uur Spelen in de kerk

ma 23/3 20.00 uur Facetten van het leven van Paulus,bestudering in de Griekse grondtaal en diverse

Nederlandse vertalingen, door drs. Tine Suttorp (classica) en ds. Henk van Laren

Wat…!?
Nog geen lid 

van de wijkvereniging !?!?

Per jaar kost u dit slechts € 8,-.
Giro 380 44 27 

o.v.v. uw naam en adres.

Oud-ledentoernooi tafeltennisvereniging S.E.T.T.
Datum: zaterdag 4 april

Tijd:  12:00 – 17:00 uur

Locatie: Gymzalen van het Aloysius College, Oostduinlaan 50

In het kader van het 60-jarig bestaan van tafeltennisvereniging S.E.T.T. zal er op zaterdag 4 april een oud-leden-

toernooi gehouden worden. De komende periode zullen we oud-leden waarvan we de adresgegevens hebben een

uitnodiging sturen. Kent u oud-leden van S.E.T.T. of bent u zelf oud-lid en wilt u ook een uitnodiging ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar oudleden@ttvsett.nl. Wij voegen u dan alvast toe aan de mailinglijst. 

Voor overige informatie over het oud-ledentoernooi en tafeltennisvereniging S.E.T.T. in het algemeen kunt u terecht

op onze website: www.ttvsett.nl.

Gele vuilniszak tegen de meeuw
De gemeente Leiden deelt 150.000 gele vuilniszakken uit die bestand zijn

tegen de scherpe snavels van meeuwen. Leiden wil met deze proef het 

zwerfvuil in het centrum van de stad tegengaan. Een idee voor de gemeente 

Den Haag? Ook Benoordenhout en andere wijken in Den Haag alsmede het

centrum heeft grote last van meeuwen, die zelfs mensen aanvallen die probe-

ren de meeuwen te verjagen. 

Wat vindt de Wijkvereniging Benoordenhout van dit initiatief?
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Van Hoytemastraat 82 - 2596 ET  Den Haag
Telefoon: 070-3247890

(VER)KOOP   (VER)HUUR   TAXATIES BEHEER

www.zorggroepderesidentie.nl

Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10

2597 GW Den Haag

telefoon (070) 37 47 200

fax (070) 37 47 201

Je voelt je thuis
in woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny

De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny is

prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout. Het kleinschalige Maison Gaspard de Coligny is 

verbonden met de Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag. Het Maison biedt de 

ouderen in de wijk een breed dienstenpakket aan op het terrein van wonen, zorg en welzijn:

arrangementen

dreigen te verliezen

aanbod van activiteiten en cursussen
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over 

de tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit

blijft slapen, dan wordt het tarief berekend tot het moment van

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken

beide partijen er nog eens op te wijzen, dat er duidelijke afspra-

ken moeten zijn over de tijd van thuiskomst en ook over het al

dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het is

voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz.

Roderick Balt 328 08 12 ’91 E

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ‘85 E

Sietze Buma 328 18 08 '82 E X

Frédérique de By 324 91 99 ‘93 E

Christian le Clercq 326 82 05 ‘85 D E

Doris Dateo 06-43560935 ‘91

Carlijn Deiters 06-38502542 ‘92 E

Eline van Eechoud 06-44098123 ‘88 E X

Emilie van Eysinga 06-50467642 ‘67 E

Stephan Jasper Faber 385 91 23 ‘84 D E

Roelly de Geus 324 63 85 ‘83 E

Suzanne de Geus 324 63 85 ‘83 E

Robert Jan Hoos 328 08 00 ‘87 E

Willem Jongepier 328 34 88 ‘87 E

Saar Jongepier 06-30760809 ‘88

Christine Jongepier 06-17046696 ‘90

Carolina Lemarie 06-53414916 ‘82 E F S

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E

Olivier v. Nooten 328 12 43 ‘83

Pieter v. Nooten 328 12 43 ‘89 E

Lisanne Koene 328 08 03 ‘91 N E

Dana Olie-Dinsbach 328 23 82 ‘94 E

Verklaring tekens

E - ook engelstalig/english spoken, F - ook franstalig/parle francais, 

D - ook duitstalig/spricht deutsch, X - alleen in het weekend

S - ook spaanstalig

Babysitters

Schaakprobleem 100 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Wit speelt en wint materiaal.

Oplossing probleem 99: De juiste zet is 1… Kh8!. De zwarte koning staat verrassend genoeg

veilig achter de witte pion. Wit heeft niet beter dan 2.Txe5 Txe5 3.Dxe5 Tf5 4.De2 en zwart

heeft de kwaliteit gewonnen en het initiatief overgenomen. In de partij volgde 1… Kxh7? En na

2.Dh4! gaf zwart op. Door de dreiging 3.Pf6+ (dubbelschaak) kan hij zijn toren niet terugtrek-

ken en na b.v. 1… Kg8 2.gxf3 staat hij een stuk achter. (Luijt – Zeilstra, Benoordenhout 2001)

Reacties op het schaakprobleem?: Waalsdorperweg 165, 2597 HT  Den Haag, 

of e-mail: reinvast@hotmail.com

KUNT U SCHAKEN ?
KOM EENS LANGS OP DE SCHAAKCLUB!

Elke woensdagavond om 20.00 uur in het Benoordenhuis.

Inlichtingen: 070 – 3248275 of luijt.franke@planet.nl

Internet: scbenoordenhout.web-log.nl

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+n+-vlp'
6p+psNq+p+&
5+-+-zppvLn%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-zPP#
2PzP-+PzPL+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

OPROEP
Opvolger gezocht voor: de portefeuille Cultuur

WIE OH WIE MELDT ZICH HIERVOOR AAN

Bel of mail Marjolein Veentjer-Renaud, 070-3248691, Marjolein.veentjer@gmail.com

Tevens is de portefeuille Ouderen vacant.

Informatie: T. van Veen, tel. 070-3247445
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Bestuur
Voorzitter:

mr. T. van Veen, tel. 324 74 45

Secretaris:

drs. E.H.M. Goossens, 

tel. 324 86 07

Penningmeester:

drs. O. Zijsling

Ruimtelijke Ordening:

mr. C.M.E. Buter-de Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. W. Hoekstra, 

tel. 324 83 32

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

mw. H.W. van Kimmenade-de

Laat de Kanter,

Water en milieu:

mw. ir. P. Bovée-Meijn

Wijkblad:

Mw. J.H.B.J. Dijkinga, 

tel. 324 67 05

Cultuur:

mw. M.Y. Veentjer-Renaud, 

tel. 324 86 91

Jeugd en jongeren:

mr. M.J. van Slooten-van Nieuw-

kuyk, tel. 324 47 44

Wijkcentrum:

R.J. Feber, tel. 328 10 33

Belangenbehartiging ouderen: 

mr. E.L. Annegarn-van Wijn-

gaarden, tel. 324 92 06

Ledenadministratie:

Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

giro 3804427 t.n.v.

Wijkvereniging Benoordenhout

8 euro per jaar

Wijkcentrum 't Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2596 XH,

tel. 324 05 72

Beheerder: mw. R. Heemskerk-

Okhuijsen, tel. 06-20 75 82 42

administratie:

C. Cohen-van der Torren

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkbladbenoordenhout@

hotmail.com

Ester Barendregt (redacteur)

Annemiek den Boer (secretaris

en advertenties)

Diederick Cannegieter (redacteur)

Hanneke Cunnen (financiën)

Jacqueline Dijkinga (hoofd-

redacteur)

Vera de Jonckheere (redacteur)

Frank van der Leer (striptekenaar/

fotograaf)

Barbara van der Rest (eind-

redacteur)

Jan Arie van Nispen (redacteur)

Annemarie Knottnerus (redacteur)

Jack Oosthoek (redacteur)

Contactclub Benoordenhout

(vanaf 55 jr.)

Secretaris:

H.A. de Jonge, tel. 324 85 93

Commissie Belangen-

behartiging Ouderen: 

E.J.A. Ebbink, Van Diepenburch-

straat 6, tel: 324 92 18.

ericebbink@ziggo.nl

Diverse instanties
UVV Den Haag/Burenhulp

tel. 346 70 54

mw. J. de Roos, tel. 324 18 54

Zonnebloem, afdeling

Benoordenhout, tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout

Ivoorhorst 155, tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk:

Mw. Y Rhee, tel. 347 00 41

Telefooncirkel Mw. J. Peters,

tel. 347 72 97

Ouderenadviseur:

Mw. F. van Osch

tel. 347 00 41 of 06-11 39 73 99

Consulent Steunpunt Mantelzorg

Marjan Heeres, tel. 383 94 21, 

di. en wo. van 09.15 tot 17.00

uur, do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur -

16.00 uur. Spreekuur in

Ziekenhuis Bronovo, 

do. 16.00 - 18.00 uur, 

tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus 

10.00 - 11.15 uur, tel: 347 74 98

Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Loudonstraat 95, 2593 RV

Den Haag, tel. 353 58 00

08.30 - 16.30 uur

Dienst Burgerzaken open: 

Ma, wo, do, vr 08.00 - 14.00 uur

Di 12.00 - 20.00 uur

Klachten + meldingen contact-

centrum, tel. 14070. 

Ma - vr. 8.00-20.00 uur

Klachten Raad Welzijn en

Gehandicapten, tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/

353 41 29

Klachtenoverlast: tel. 353 58 56

Politie

tel. 0900 - 8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1,

2592 AA Den Haag, 

wijkbrigadiers P. Dik en O. Koster

(07.00 - 23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

tel. 020-601 55 55 (ma-vr 09.15 -

20.45 uur) fax 020-653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH

Den Haag, tel 328 01 77

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di 14.00 - 17.00 uur

wo 11.00 - 17.00 uur

do gesloten

vrij 11.00 - 17.00 uur

za 10.00 - 13.00 uur

bibliotheekbenoordenhout@

dobdenhaag

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag, dinsdagavond, woens-

dag en vrijdagmiddag

mw. A. Maassen, tel 364 07 16

mw. A. Kolstee, tel 324 79 20

Redubeth

Donderdagavond

H.W. de Wolf, tel 386 04 90

Bridgegroep mw. van Mameren

Dinsdagmiddag,

mw. F.C. van Mameren, 

tel 324 84 57

Internationaal dansen

Maandagochtend

Sophia Poppe, tel. 324 87 45

Yoga

Vrijdagochtend

mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67

Schaakclub

Woensdagavond

W. Luijt, tel. 324 82 75

Patchwork

2e woensdagochtend van de

maand, mw. Ph. Bennis, 

tel. 324 66 07, mw. T. Vleming, 

tel. 328 14 24

Orchideeënclub

F. Meeuwisse, tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming

T. Haase, tel. 354 39 16

Wijkvereniging Benoordenhout,
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

emailadres: kroemer@xs4all.nl

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl



Aan- en verkoop Betrokken
Aan- en verhuur Concurrerend
Beheer Enthousiast
Taxaties Betrouwbaar

Van Heijnsbergen & Partners NVM-Makelaars b.v.

Scheveningseweg 126, 2584 AE  Den Haag

Tel.: 070-3066000 / Fax: 070-3066006

info@vanheijnsbergen.nl

www.vanheijnsbergen.nl

Goetzee DELA is gespecialiseerd in de complete 
verzorging van begrafenissen en crematies. Met 
ruim 100 jaar ervaring en een team van betrokken
medewerkers kunnen we iedere uitvaart in stijl en 
met aandacht verzorgen.

Rouwcentrum ‘t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ‘s-Gravenhage
t (070) 324 00 77 (dag en nacht)

‘t Clingendaelhuys 
van Goetzee DELA

vertrouwde
uitvaartzorg
in uw regio



Wij maken het 
compleet

RS Drukkerij bv   Rijn 22 (Forepark)   2491 BG  Den Haag   T  070  413 08 00  info@rs-drukkerij.nl   www.rs-drukkerij.nl

RS Kopie bv  Weissenbruchstraat 1a   2596 GA  Den Haag   T  070  324 43 55  rsk@euronet.nl   www.rs-kopie.nl

Twijfel je of je iets wilt laten drukken of printen? 

Ben je niet zeker over de vormgeving van een product 

of vraag je je af op welke manieren iets afgewerkt kan 

worden? Dan ben je bij RS aan het juiste adres. Wij 

geven vrijblijvend advies in alle fasen van het productie-

proces en zorgen voor een goede en duidelijke 

communicatie. Met ons kan je alle kanten op. 


