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De ‘Social Sofa’ aan het Willem Royaardsplein.



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



Het afgelopen half jaar is vanuit de

gemeente een drietal projecten met

betrekking tot hekwerken in onze wijk

gerealiseerd. Het eerste project speelt

zich af op de Raamweg. U kunt hierover

meer lezen op de pagina’s 5 en 27), de

andere twee bij het Hubertusduin.

In het beheerplatform Hubertuspark,

waarin ik als “buur” zitting heb, stelde

de gemeente voor dat bij de opgang

vanaf de Waalsdorperweg een trap met

een leuning in het midden zou moeten

komen. Nu moet u weten dat rechts van

de opgang een soort ravijn is, het duin

gaat daar bijna loodrecht naar beneden,

op het hoogste punt zo’n 12 meter diep.

Een leuning, en dan ook nog een dichte,

aan de rechterkant zou dus wenselijker

zijn. De leuning is er gekomen, aan de

rechterkant, maar open; bestaat uit

2 stangen, waaraan je je kunt vasthou-

den. Dit biedt de mogelijkheid om er

tussendoor te kruipen. Met een school

er naast en heel veel passerende

schoolklassen met peuters en kleuters is

daar dus niet goed over nagedacht. Een

even onoplettende ouder of leerkracht,

spelende kinderen... en je moet er niet

aan denken wat er kan gebeuren.

Boven de tunnelmond staat ook een

hek, bestaande uit vier dunne draden en

verder open, van 1,20 hoog. Ik heb in de

begeleidingscommissie Hubertustunnel

er op gewezen dat dit vragen is om

moeilijkheden in verband met hier

pauzerende en buitenschools rond-

lopende/hangende jongeren. Het

antwoord van de gemeente: 1,20 meter

valt binnen de veiligheidsnorm; bij de

Koningstunnel zijn deze hekken ook

geplaatst en daar is nog nooit wat

gebeurd. Nu lijkt me die situatie een iets

andere, maar als de gemeente binnen

een bepaalde norm blijft, dan is het

kennelijk goed. Ik heb vervolgens vanaf

de openstelling van de tunnel diverse

keren gevraagd, eigenlijk verzocht of

aangedrongen, om snel doornachtige

struiken te planten direct boven de

tunnelmond, tot op heden is er alleen

maar zand. Er komt gras, want dat is zo

mooi. Esthetiek is dus belangrijker dan

veiligheid. De directeur van de Vrije

School heeft diverse keren de gemeente

benaderd om hier een veilige oplossing

te zoeken. Ook hij en andere leerkrach-

ten voorzien ongelukken en soms

surveilleren zij daar tijdens de pauzes.

Niet alleen boven de tunnel moet je

mensen beschermen, ook de

automobilisten beneden. De eerste

rotjes zijn trouwens al naar beneden

gegooid, gelukkig zonder ongelukken.

Je zou denken dat overleggroepen

dienen om naar elkaar te luisteren.

Bewoners kennen hun directe

omgeving en zien bepaalde gevolgen.

Daar zouden de gemeenteambtenaren

iets mee moeten doen. Het lijken

schijnprocedures waar de indruk wordt

gewekt dat bewoners meebeslissen,

maar uiteindelijk, lijkt het wel, reageren

ambtenaren tegendraads.

Jacqueline Dijkinga,

hoofdredacteur.
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In Hospice Wassenaar, waar plaats is voor vijf gasten, kunnen ongeneeslijk zieken, die een levensverwachting 
van maximaal drie maanden hebben en niet meer in hun eigen huis verzorgd kunnen worden, in een zo 
huiselijk mogelijke sfeer, omringd door familie en vrienden, afscheid nemen van het leven.

In september 2005 is Hospice Wassenaar geopend. Het verzorgingsgebied omvat Wassenaar, Voorschoten en Noord-
Den Haag, wat overigens niet wil zeggen dat mensen van buiten deze regio niet welkom zijn.
Afgezien van de vergoeding van de overheid en zorgverzekeraars voor de coördinatoren en de medewerkers van de 
thuiszorg en een eigen bijdrage van de gasten, is het hospice afhankelijk van giften en donateurbijdragen. De Stichting 
Vrienden van Hospice Wassenaar streeft daarom op termijn naar 1000 donateurs uit de regio. Deze weken wordt huis 
aan huis in het Benoordenhout een donateur folder verspreid. Een aanmelding als donateur bij deze stichting wordt 
van harte aanbevolen.
Mocht u de folder gemist hebben dan kunt u zich ook als donateur aanmelden via www.hospicewassenaar.nl.
Hier treft u ook alle informatie aan over Hospice Wassenaar.

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in het hospice dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren:
telefoon (070-5121130) of coordinator@hospicewassenaar.nl

zoekt donateurs
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Gek van de Gemeente, dat was de

titel van een recente uitzending

van het tv programma Zembla.

Het programma raakte een

gevoelige snaar bij de bewoners

van de Raamweg. Net als de

geportretteerden in het tv

programma, zijn zij in een lange

procedure verwikkeld tegen de

gemeente en krijgen ook zij het

ene kastje na de andere muur te

zien. In de vorige editie heeft u er

al over kunnen lezen. Intussen is

er een voorlopige voorzieningen-

procedure bij de rechter geweest

en een hoorzitting bij de

Bezwaaradviescommissie van de

gemeente Den Haag. Maar het

gekke, grote hek (manshoog en

355 meter lang) staat er al wel.

Het hek is bedoeld om voet-

gangers, vooral leerlingen van

het Aloysius College (AC), te

beletten de Raamweg over te

steken ter hoogte van de fiets-

brug. Bij de aanleg van die fiets-

brug had de gemeente niet

voorzien dat de brug pal naast

een tramhalte juist ook door

voetgangers gebruikt zou

worden.

De bewoners van de Raamweg

vinden ook dat scholieren veilig

moeten kunnen oversteken,

maar zien het hek als een

verkeerde oplossing voor het

probleem. Zij hebben een

alternatieve oplossing bedacht:

maak het voetpad langs de

Koninginnegracht aantrekkelij-

ker en geef het AC een zijingang

aan de Waalsdorperweg. Op die

manier ontstaat een korte en

veilige looproute voor de

scholieren. Het voorstel van de

bewoners heeft de steun van het

AC, de Vrije School, de wijk-

vereniging Benoordenhout en

de wijkvereniging Archipel &

Willemspark.

Luxaflexeffect

Ondanks de brede steun voor

het alternatieve plan houdt de

gemeente vast aan de gekozen

oplossing: een groot hek midden

op de Raamweg vanaf de

Groenhovenstraat tot aan het

Hubertusviaduct. De spijlen van

het hek staan zo dicht op elkaar,

dat het van opzij gezien een

dichte wand lijkt. Het gevolg is

dat automobilisten de over-

stekende fietsers en vooral

voetgangers niet zien aankomen

en omgekeerd. De politie maakt

zich dan ook zorgen over het

luxaflexeffect van het hekwerk.

Leraren van de Vrije School

vinden de situatie dermate

gevaarlijk dat ze ’s ochtends voor

schooltijd bij het viaduct posten

om hun leerlingen te helpen bij

het oversteken. Het hek dat de

verkeersveiligheid moest

bevorderen, blijkt dus nieuwe

problemen te veroorzaken.

Voorlopige voorziening

Zowel de bewoners als de

wijkvereniging Benoordenhout

hebben geprobeerd om via een

voorlopige voorzieningsproce-

dure bij de rechter het afmaken

van de bouw van het hek te

stoppen. Eerder hadden de

bewoners al aangetoond dat de

gemeente met de bouw van het

hek was begonnen zonder de

volgens de wet vereiste bouw-

vergunning. De voorzieningen-

rechter overwoog dat het hek

mocht worden afgebouwd, op

voorwaarde dat de alternatieven

tijdens de bezwaarprocedure bij

de gemeente nadrukkelijk aan

de orde zouden komen. Ook de

juridische bezwaren van de

wijkvereniging moesten volgens

de rechter door de bezwaar-

adviescommissie zorgvuldiger

worden bestudeerd.

Verjuridisering?

Bij de hoorzitting van de

bezwaaradviescommissie was

het half februari een drukte van

belang. Alle partijen kregen de

gelegenheid hun zegje te doen.

Hoe de Commissie aan het

college van b&w gaat adviseren

is nu de vraag. Een van de

commissieleden merkte tijdens

de hoorzitting op dat eigenlijk

alleen de juridische argumenten

er volgens haar toe doen.

Juridisch is het hekwerk in strijd

met het bestemmingsplan zoals

de wijkvereniging heeft

aangetoond. Maar alleen naar de

juridische kant kijken doet geen

recht aan wat de voorzieningen-

rechter verder heeft bepaald.

Wordt de zaak inderdaad

verjuridiseerd, dan was de

hoorzitting bij de bezwaarad-

viescommissie slechts window-

dressing en niet bedoeld om met

een frisse blik naar het probleem

te kijken. Dat laatste is nou net

wel de bedoeling van de

bezwaarprocedure.

Eigenlijk willen alle partijen

hetzelfde: een veilige looproute

voor scholieren en andere

voetgangers die de Raamweg

moeten oversteken. De

Commissie doet eind maart

uitspraak. Wordt vervolgd…

Verenigde Bewoners Raamweg 37-45

Foto’s: Rob van Lummel

Gek hek op de Raamweg

Ingezonden
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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
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An appointment was made with Trudi

Haug whose name was mentioned in

the ad. It appeared that Trudi is a

member of an organization called

Power Talk International. She joined

some 15 years ago is still very

dedicated, loves the challenges and

the international aspect and never tires

of it. In fact, she is a member of two

Power Talk International clubs. Club

Clingendael where among a good

number of Dutch ladies, eight different

nationalities can be counted and in the

other club, Couperus Circle, even nine

different nationalities. Which is not

surprising because as Trudi lives in our

neighbourhood and is very active in

many fields, there is ample chance of

meeting interesting and interested

ladies. And Trudi certainly knows how

to make people enthusiastic, which

contributes to a steady supply of new

comers.

History

A little history. The origin of Power Talk

International is considered to be the

year 1938. Ernestine Frances White was

the founder of an organization for

women interested in forming a

Women’s Oral Expression Club. This

was in California. First this club was

called International Toastmistress Club

from which International Training in

Communication (ITC) has developed

and later Power Talk International.

Gentlemen already had their

Toastmasters Club. The idea to form

such a group for women derives from

the Toastmasters.

Ernestine White had a dream and a

vision which resulted eventually in a

world wide organization. Clubs can be

found in Europe, Great-Britain, Asia,

Iceland, North-America and Canada,

Mexico, South-Africa, Australia and

New-Zealand. In Japan alone are 70

clubs.

Coaching in effective speaking

More about Power Talk

International. It is a self-

development

organization providing

coaching in effective

speaking, listening,

writing and leadership

skills. Skills we may all

need in every day life.

Power Talk offers a

number of

opportunities to acquire

these skills in a friendly,

stimulating and

supportive atmosphere.

An individualized

pogramme of

“exercises”, giving

coaching by means of constructive,

sympathetic feedback. The language is

English and thus what a great way to

meet people of diverse cultural

background and different nationalities.

Coming back to the ad, Power Talk

International also offers a “short

course”. This course consists of six

workshops which include all the

necessary techniques required to

become an effective speaker.

Techniques like speech construction,

stage presence, vocal effectiveness,

body language and gestures and many

more. Just in case all this sounds a bit

too WOW, Trudi recommends to visit

one of the three clubs in The Hague.

You can contact her on 070-3248311 or

at trudihaug-z@planet.nl

Want to wow/woo an audience?!
door Joyke Jonkers-Maier

Trudi Haug. Foto: Joyke Jonkers-Maier

The ladies of Power Talk International. Foto: Joyke Jonkers-Maier

In last year’s December issue of Wijkblad Benoordenhout an advertisement titled “Want to

Wow an audience?” caught my attention. The subtitle: Join our 6-module course and learn

the art of effective speaking. I decided to find out more about this intriguing subject.

What…….!
Not yet member of our

neighbourhood association? 

Per year it will only cost you € 8.

You can remit this amount to giro

number 3804427 indicating “new

member” and your name and

address. You can also sign in on the

website: www.wijkvereniging

benoordenhout.nl, nieuwe leden

(= new members).

Learning communication skills is

fun, you grow as you learn and it

does wonders for self-confidence

and self-esteem!

www.powertalkinternational.com

and www.powertalkeurope.org



TANDARTS KARIN E. MOLHOEK

IS GESPECIALISEERD IN:

Algemene tandheelkunde

INFORMATIEAVOND INVISALIGN
dinsdag 21 april van 19:00 tot 21:00 uur

KiesQ staat voor kwaliteit, service, zorg 
op maat en persoonlijke aandacht.
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Onze wijk heeft tientallen jaren een

tweetal Duitse scholen geherbergd.

Wie het Jaarboek 2008 van de

Geschiedkundige vereniging Die

Haghe (www.haagsegeschiedenis.nl)

raadpleegt, leest daar bij de nieuwe

archieven in ons Gemeentearchief

over, maar Cees van Wermeskerken

wees er in zijn onvolprezen boek

Benoordenhout Belicht ook al op.

In de eerste plaats het schoolgebouw

van de Deutsche Schulverein aan de

Dreibholzstraat/Paschalispad,

vernoemd naar Friedrich van Bylandt,

een van de oprichters van de Deutsche

Evangelische Gemeinde in Den Haag en

van 1909-1912 voorzitter van onze

Tweede Kamer. Deze basisschool, waar

men vanaf 1920 ook het MULO-

diploma kon halen, werd in 1925

geopend, terwijl er pal naast het

architectonisch zoveel interessantere

gebouw van het huidige Maerlant-

Lyceum bijna af was. Uiteraard kwam

de Bylandtschule in de jaren dertig

onder nazi-invloed - naar verluid hees

men er na de inlijving van Tsjechië in

maart 1939 de hakenkruisvlag.

In de Bachmanstraat en vanaf 1925 in

de Jan van Nassaustraat 112, in het

gebouw van de Roode Kruis Kliniek die

er toen uit was getrokken, was het

Deutsches Gymnasium und Oberreal-

schule gevestigd. Dit gebouw uit 1901,

met een achteruitgang naar de Nassau

Ouwerkerkstraat, had in 1933 256

leerlingen, waaronder de Hongaarse

Heinrich baron Thyssen-Bornemisza.

Reinildis van Ditzhuyzen heeft over zijn

verblijf op deze school in ons Wijkblad

1996/6 een prachtig verhaal geschre-

ven, waarin (o.a.) te lezen valt dat ook

hier de nazi-leer na 1933 snel begon

door te dringen. Eveneens wijkgenoot

Casper Postmaa wijst er overigens in

zijn fraai uitgegeven boek Eindeloos

Den Haag (2008) op, dat toen het staal-

bedrijf van Thyssen in 1999 fuseerde

met het bekende Krupp-concern, het

een bedrijf was waarvan (dus) twee

eigenaars in Den Haag geboren en

getogen waren - ook Gustav von

Bohlen und Halbach, een generatie

ouder dan ‘Heini’, zag in ons Haagje

het levenslicht en

woonde hier lang

(i.c. in het Bezui-

denhout). Een

merkwaardig idee voor de stad van

vrede, recht en veiligheid…

In 1945 kwam er, om duidelijke rede-

nen, een einde aan deze Duitse scholen.

In de Dreibholzstraat kwam de

Openbare Basisschool Prof. Casimir, in

1985 door fusie met de Van Nijenrode-

school de Openbare school Benoor-

denhout geheten (waarvoor momen-

teel nieuwbouw wordt gepland).

In de Jan van Nassaustraat kwam van

1950 - 1975 de Arondissementsrecht-

bank, opgevolgd, tot voor kort, door de

Afdeling Maritieme Historie van de

Marinestaf.

In 1954 werd overigens in onze stad

toch weer een Duitse School gesticht,

eerst in het Statenkwartier, al snel in

Van Stolkweg 31 gevestigd. Vanaf 1971

was deze Deutsche Auslandsschule weer

terug in het Statenkwartier (Van

Bleiswijkstraat).

Jan van Nassaustraat 112 nu.

Foto’s: Jacqueline Dijkinga.

Hoofdingang OBS anno 2009.

Zicht op de Jan van Nassaustraat vanuit de Wassenaarseweg, ca.

1908. Het eerste gebouw rechts herbergde toen het Roode Kruis

Ziekenhuis; in 1925 kwam er het Duitse gymnasium in. Bron: Haags

gemeentearchief. Uit Reinildis van Ditzhuyzen: p. 138

Het Paschalispad, in 1994 gezien van de Dreibholtzstraat naar de Joh.

Bildersstraat, met aan de linkerkant de Basisschool Benoordenhout en

rechts het Maerlant-Lyceum. In 1948 werd door iemand aan B&W ver-

zocht de naam van deze straat, genoemd naar de Nederlandse schilder

Christiaan Dreibholtz (1799 - 1874) te veranderen wegens de Duitse

klank ervan. B&W gingen er niet op in, maar veranderde de naam van

de straat, die in 1923 foutief Dreibholzstraat genoemd was, in 1971

wel door de naam nu correct te spellen. Uit het Haags gemeente-

archief.
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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

Internationaal erkend instituut 
voor natuurlijke huidverzorging 
aangesloten bij anbos 
en cidesco

telefoon 070 324 46 12
www.handevrijer.nl 
hubertsdevrijer@xs4all.nl 

schoonheidsspecia l iste

han de vr i jer

Schoonheidssalons

Benoordenhout 
Johannes Bildersstraat 19 
Belgisch Park 
Doorniksestraat 150 
(verpleeghuis De Eshoeve, 
rolstoel toegankelijk)
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Met een diepe zucht klapte Dieuwke

van Draelen het fotoboek dicht. Met

beide handen steunend op de massief

beuken tafelrand kwam zij overeind en

liep naar het hoge raam aan de

straatzijde. Zij drukte haar hoofd tegen

het glas, weldadig koel tegen haar

verhitte gezicht. Haar vingers plukten

afwezig aan de paarse zijde van haar

jurk. Lang en elegant als ze was, leek ze

nu te lijden onder de gevolgen van een

drastisch dieet. Haar grijze ogen

stonden dof terwijl ze de vertrouwde

buurt in zich opnam. In de verte sloeg

een hond aan. Bella had ze tot

vanavond acht uur uitbesteed aan

honden uitlaatservice Bas Lukt Alles. Ze

kon het op niets gebaseerde optimis-

tisch vrolijke gedoe van het dier niet

verdragen.

In de Ieplaan stonden meer auto’s

geparkeerd dan er langsreden, grijze

wolken hingen bewegingloos laag,

Dieuwke zag evenmin voetgangers die

haar konden opvrolijken. Niets of

niemand zou de triestheid kunnen

verdrijven die door de aanblik van de

foto’s uit haar middelbare schooltijd

nog was aangewakkerd.

Haar jeugd, die vrolijke periode waarin

ze nog Dieuwertje Duk heette. Mark

had haar van meet af aan met die naam

geplaagd: later had hij bekend dat hij,

verlegen als hij destijds was, geen

andere manier wist te bedenken om

haar aandacht te vangen. Eerlijk is

eerlijk, ze was met open ogen in dat

onhandige van hem getuind. Gek toch

dat zij die eigenschap bij sommige

mannen zo charmant vond - ze miste

het zelfs hartgrondig in zijn ogen-

schijnlijk zelfverzekerde optreden als

commissaris.

Niet dat haar ‘buitenman’ schutterig

was. Integendeel, vol zelfvertrouwen

had hij voor alles altijd een oplossing of

uitweg geweten. Wijs en weloverwogen

had hij haar zoveel mogelijk terzijde

gestaan. Op veilige afstand vanuit zijn

ambtswoning, dacht ze bitter, maar zó

wilde ze niet aan hem denken.

Eergisteren nog had Sciepje met warme

stem door de telefoon geadviseerd dat

ze niet steeds in het verleden moest

duiken. ‘Let bygones be bygones. Breek

je mooie hoofdje niet over wat achter

ons ligt, liefje. Feiten zijn begraven en

nemen geen keer. Maak liever een

strandwandeling’, had hij met dat

opwindende timbre van hem gezegd.

‘De optimale ionenverhouding aan zee

zal je goed doen.’ Nee, hij had geen tijd

om nog even langs te komen, er waren

problemen gerezen. Een telefoontje. Hij

moest op stel en sprong iemand zien.

Bits had zij gerepliceerd: Wat heb ik aan

ionenverhouding? Zouteloze praatjes,

als jij een afspraak met een anoniem

iemand voor laat gaan!

Moordwijk!
Deel 4

Wat voorafging:

Op een Benoordenhouts schoolplein wordt het lijk gevonden van Commissaris der Koningin (CdK) in

Drenthe, Tiberius Scipio van der Steen, zijn vingers om een Dafje geklemd. Hoofdinspecteur Mark van

Draelen leidt het onderzoek. Nabij de plaats des onheils duikt een ANWB-bord op, beschilderd met autootje.

Mark maakt weinig vorderingen in het onderzoek, terwijl het gevaar zich naar anderen lijkt uit te strekken.

Hij laat zich storen door een journaliste met blonde paardenstaart, verliest veel tijd met kettingroken en

koffiedrinken en gaat op bezoek bij de schriftelijk bedreigde oud-directeur van de ANWB Pondmareis en

diens gezin. Pondmareis zat met de CdK in het comité van aanbeveling voor het nieuwe automuseum.

Daarna vlucht hij naar zijn veilige thuishaven: Dieuwke, met wie hij al bijna 25 jaar lief en leed deelt…

OORDWIJK

vervolg op 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
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Dat waren haar laatste woorden aan

hem. Voor de zoveelste keer die dag

wreef Dieuwke het verfrommelde

zakdoekje langs haar ogen. Nu werd

haar Sciepje binnenkort zelf begraven

en hun gezamenlijke feiten zouden

met hem onder het marmer verdwij-

nen. Geen brief had ze van hem, geen

foto, geen voicemail; hij was altijd

uiterst zorgvuldig en correct te werk

gegaan. Als een rechercheur: de soort

waarop ze kennelijk viel, dacht ze

cynisch. Slechts een kleine gouden

hanger met aquamarijn, waarmee hij

haar tijdens een verstolen weekend op

zijn zeiljacht had verrast. Nooit had ze

het kleinood durven dragen, maar

iedere ochtend glansde de blauwe

steen haar tussen lingerie en kousen

teder tegemoet. Vanochtend had ze de

aanblik voor het eerst niet als

bemoedigend ervaren: ze was in een

tomeloze huilbui uitgebarsten.

Gelukkig was Mark toen al de deur uit.

Met slepende tred liep ze naar de

achterkant van het huis om de

tuindeuren open te zetten, toen ze een

sleutel in de voordeur hoorde.

Geschrokken keek ze op haar horloge:

vijf voor vijf. Zo vroeg was hij nooit

thuis. De spiegel boven de open haard

toonde haar gezwollen oogleden en

vlekkerig rode gezicht. In wanhoop

keek ze om zich heen, naar het plafond,

de servieskast, de schouw, wat moest

ze doen? Als Mark eenmaal in de gang

stond, was het onmogelijk om

ongezien de trap op te vluchten.

Dieuwke ontdekte nu zijn donkerblau-

we Audi aan de overkant. Veilig en snel

was Marks motto en dat waren ook zijn

auto’s. Navrant hoe háár leven nu met

een klap tot stilstand was gebracht

door gevaar uit onverwachte hoek.

Ze snelde naar de piano, opende de

klep. Haar vingers dreunden op het

ivoor. Op de achtergrond klapte de

voordeur dicht en ze speelde en

speelde vol razernij. Haar kastanjebrui-

ne krullen, die Sciep drie dagen

tevoren nog liefkozend om zijn vinger

had gedraaid, dansten over de toetsen.

Mark borg zijn recherchekoffer in de

gangkast en liet de sleutel in de

linkerzak van zijn jasje glijden. In de

woeste geluiden uit de kamer meende

hij Prokofiev te herkennen. Hoog tijd

dat de piano eens gestemd werd, dacht

hij hoofdschuddend. Hij stond stil om

te luisteren. Bij nader inzien: Dieuwke

had weer eens wat lessen nodig.

Gelukkig woonden ze niet in het

Benoordenhout, maar hiermee zouden

ook bomenbuurtburen niet blij zijn. Het

behaaglijke verlangen naar Dieuwke

waarmee hij de hal had betreden,

verliet hem abrupt. Mijn hemel, het leek

wel of ze de piano, een erfstuk van zijn

moeder, aan barrels wilde spelen. En hij

had al zoveel aan zijn hoofd. Een half

uur geleden had blondje Pondmareis

hem op zijn GSM gebeld - hoe kwam ze

in godsnaam aan zijn nummer - met de

mededeling dat een van haar kinderen

een briefje had gekregen van een man

met capuchon. Niet alles wat rond is,

rolt, las ze omineus voor. Hij had er een

van zijn jongere mensen op gezet om

snel naar huis te kunnen. Naar deze

herrie? Het moest niet gekker worden.

Hij greep de deurklink, haalde diep

adem om een plotseling opkomende

hoofdpijn de baas te worden en stapte

naar binnen. ‘Dieuw, wat is er aan de

hand?’

De piano galmde na, terwijl Dieuwke

overeind schoot en hem met rode,

opengesperde ogen boos aankeek. Met

een harde klap viel de pianoklep dicht

en minstens zo hard klonk haar stem:

‘Voortaan wil ik weer Dieuwertje

genoemd worden.’

vervolg van pagina 11

Bijna klaar!
Vaak werd ik aangesproken met

de vraag hoe het nu allemaal

gaat worden daar bij die

Hubertustunnel. En dan

probeerde ik een en ander uit te

leggen, maar met foto's gaat dat

beter. Op foto 1 ziet u het begin

van de Waalsdorperweg vanaf

de Raamweg iets

omhoog lopen. Bij

de splitsing boven-

aan ga je of links

de tunnel in of

rechtdoor weer

naar beneden om

ter hoogte van de

Van Berwaerdeweg

uit te komen. Hier-

vandaan blijft de

Waalsdorperweg eenbaans tot

de Oostduinlaan.

Het wordt niet mogelijk om van-

af het viaduct op de Waals-

dorperweg te komen, met uit-

zondering van de hulpdiensten.

Op foto 2 ziet u in het midden

bij de geparkeerde auto de

splitsing. Nu zie je

ook heel goed de

invoegstrook vanaf

de Raamweg

aansluiten op de

vernieuwde weg

vanaf het viaduct

die tweebaans de

tunnel in gaat.

Fietsers en voet-

gangers moeten op

dit moment

tijdelijk gebruik

maken van de

autotoerit vanaf de

Raamweg, omdat

nu het nieuwe

fiets- en voetpad

langs het water

wordt gereali-

seerd. Het is misschien leuk om

die route een dezer dagen af te

leggen, zodat je, nu het nog kan,

op je dooie gemak de tunnel en

het tracé te kunnen bekijken.

Binnenkort kan dat niet meer, in

mei is het hele gedeelte van de

Raamweg tot de Van Berwaerde-

weg namelijk gereed.

Als alles goed functioneert, en dat

wil men een aantal maanden be-

kijken, wordt begonnen met de

herinrichting van de Waalsdor-

perweg tot de Van Alkemadelaan.

In het gedeelte van de Van

Berwaerdeweg tot Oostduinlaan

is begin maart een groot aantal

bomen gekapt. In het nieuwe

plan komen er meer voor terug.

foto's en tekst: Jacqueline Dijkinga.
Foto 1

Foto 2
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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

WAT NU ?
Begeleiding bij essentiële levensvragen of problemen

Nelleke Gerst, Coach Persoonlijke Ontwikkeling

“Met een knipoog naar toen en een glimlach naar NU”

Tel. 070-3246089                     nvanrees@hotmail.com

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.
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Dat Dik het in het Benoorden-

hout prettig werken vindt, komt

onder meer door de ‘mix’ van

buitenlanders, werkzaam op

ambassades en bij internatio-

nale bedrijven en organisaties,

en oorspronkelijke bewoners.

Dat vraagt takt, diplomatie en

inlevingsvermogen, eigenschap-

pen waarover de inspecteur

beschikt. “Ik blijf me ontwikke-

len.”

En dat allemaal onder het huis-

motto ‘waakzaam en dienstbaar’

van Dik’s thuishaven, het politie-

bureau aan de Vlaskamp bij het

zwembad Overbosch in Maria-

hoeve. Mariahoeve…? Hoe blijft

een wijkagent door de afstand

op de hoogte van het reilen en

zeilen van het Benoordenhout?

Dank zij de bewoners zelf en

door informatie en meldingen

van zijn surveillerende collega’s

in de bekende felgekleurde

Mercedessen Benz. Het gaat

daarbij om alledaagse zaken als

inbraken, (buren)ruzies,

geluidsoverlast, verkeers-

problemen. Bij het oplossen van

de problemen schakelt Dik niet

zelden instanties in als de

gemeente, de organisatie voor

psycho medische zorg Parnassia,

de dienst Groenvoorziening, de

gemeentelijke wegbeheerder,

scholen, winkeliersverenigingen,

et cetera.

Winkeldiefstallen

Dik trekt er echter ook zelf op uit

om de contacten met de

wijkbevolking op peil te houden,

samen met collega-inspecteur

Otto Koster. Bepaald geen

overbodige luxe, want als in alle

Haagse wijken vallen er in het

Benoordenhout spaanders.

Zoals overlast door zich

‘indrinkende’ jongeren in en bij

het Rosarium aan het Jozef

Israëlsplein. In samenspraak met

de eerdergenoemde instanties

zijn de plooien intussen

gladgestreken. Dat betekent na

tien uur ‘s avonds wegwezen uit

het Rosarium en geen drank-

gebruik meer op die plek. “De

jongeren hebben me volkomen

geaccepteerd. Het gaat om

kennen en gekend worden.”

Minstens even zorgelijk - wat

heet! - waren de winkeldiefstal-

len en overlast door scholieren

in de vestiging van Albert Heijn

aan de Weissenbruchstraat, en

hun gehang in de omliggende

portieken. Na overleg met de

winkeliersvereniging en de

besturen van de betrokken

scholen, besloten Politie en

leerkrachten tijdens de pauzes

te gaan surveilleren. Als andere

maatregel werd Albert Heijn

tijdens de schooluren tot

verboden gebied voor de

scholieren verklaard, waardoor

tegelijkertijd een einde kwam

aan het gelanterfant in de

portieken bij de grootgrutter. De

jongens en meisjes op hun beurt

bestempelden de initiatieven als

‘flutmaatregelen’, waarbij ze

trouwens verzuimden de hand

in eigen boezem te steken,

verzucht Dik. “Ik vind het echter

belangrijker dat de scherpe

kanten er af zijn. Overigens gaat

het mogelijk om een ‘waterbed-

effect’, wat inhoudt dat de

problemen zich naar elders

kúnnen verplaatsen.”

’Hagenaartjes’

Een ander knelpunt vormt de

jarenlange parkeeroverlast rond

de scholen in de Van Nijenrode-

straat, Utenbroekestraat en Van

Diepenburchstraat, de

zogeheten ‘scholendriehoek’.

Veroorzaakt door ouders die de

auto tijdens het halen en

brengen van hun kroost fout

parkeren, of op de stoep fietsen.

Tot soms groot ongenoegen van

de overtreders, delen Dik en zijn

collega’s daarvoor geregeld

prenten uit. “De meeste ouders

tonen echter begrip en werken

mee.”

Tijdens overleg met alle partijen

zijn structurele oplossingen op

tafel gekomen, zoals het

mogelijk plaatsen van ‘Hage-

naartjes’ op de stoepen en het

verbreden, respectievelijk

versmallen van stoepen en

rijbanen. Of het daar allemaal

van komt, ligt in de schoot der

toekomst verborgen. Intussen

blijven Dik en Koster waakzaam.

Overigens valt het dossier

‘scholendriehoek’ in de

categorie ‘golfbewegingen’. Dat

wil zeggen dat de Politie de

touwtjes soms bewust aantrekt

om ze - als het kan - weer te

vieren. Het eerste was bij de

scholen hard nodig, aldus Dik.

Saamhorigheid

Een ander aandachtspunt vormt

het gebrek aan saamhorigheid

in de wijk. Volgens Dik, oud-

onderofficier van de Koninklijke

Marechaussee, trekken in het

vrijwilligerswerk en bij het

leefbaar houden en ontwikkelen

van de omgeving vaak dezelfde

mensen de kar. Met andere

woorden: de bewoners staan

niet als één man achter ‘hun’

wijk, reden waarom bijvoorbeeld

het buurtpreventieproject

schipbreuk leed. Toch karakteri-

seert Dik het Benoordenhout als

open en toegankelijk, als een

fraaie ‘entree’ tot de Residentie

voor wie via de A44 uit

Amsterdam komt, of via de A12

uit Utrecht. “Je kunt moeilijk om

de wijk heen.”

Wijkagent Dik tien jaar waakzaam en dienstbaar in Benoordenhout

“Het gaat om kennen en gekend worden”
door Jack Oosthoek

Peter Dik. Foto: Jack Oosthoek

Van de verschillende vooroordelen over het Benoordenhout lijkt er in elk geval één, saai, niet te

kloppen. Wijkagent inspecteur Peter Dik kan erover meepraten. Parkeerproblemen, (geluids)over-

last, diefstallen; hij loopt allerminst met de handen op de rug door de straten. Dik rekent het

Benoordenhout al tien jaar tot zijn werkterrein en wat hem betreft komen er nog wat jaartjes bij.

Inspecteur Dik is een wijkagent
op vele fronten. Naast zijn
werk in het Benoordenhout
steekt hij de helpende hand
toe bij het begeleiden van
demonstraties en evenemen-
ten elders in de stad.
Bijvoorbeeld op het bekendste
grasveld van Nederland, het
Malieveld. Bij een kermis daar,
een circus, maar ook tijdens de
Pasar Malam, de City Pier
Cityloop en de Veteranendag,
‘bewaakt’ Dik samen met zijn
collega’s de veiligheid. Verder
fungeert hij als wijkagent van
het Centraal Station en de
aangrenzende omgeving.



Florine en Anniek doen dit jaar eind-

examen VWO en spelen allebei in een

A-team bij HDM. Eind 2007 werden zij

gebeld, met de vraag of zij geen inte-

resse hadden in de Youth Academy.

Waarschijnlijk werd de link tussen hen

en de Youth Academy gelegd omdat

beide meiden actief betrokken zijn bij

HDM (door bijvoorbeeld het trainen

van jongere teams en bestuurstaken).

Ze waren enthousiast, en na een

speciaal georganiseerde informatie-

avond nog enthousiaster. Vooral het

geboden perspectief dat het niet alleen

gaat om zelf een bijzondere ervaring

op te doen, maar ook het feit dat de

jongeren daar iets van jou kunnen

leren, trok Florine erg aan. Voordat zij

daadwerkelijk op reis zouden gaan,

moest er nog wel één en ander worden

ondernomen.

Ardennen

De aftrap voor het traject vond plaats

in de winter in de Ardennen. In een

oud pand met weinig comfort

middenin de natuur, verzamelden de

12 HDM’ers voor de Youth Academy

2008. Het vroor dat het kraakte, dat

betekende vuur maken om het warm te

krijgen. Ook de dropping was bedoeld

voor de teamvorming. Het nabijgele-

gen SOS-kinderdorp is bezocht. De

leiding gebruikte het Ardennen-

weekend om groepjes te maken. Op

basis van persoonlijke eigenschappen

werden de groepjes samengesteld. Het

was nadrukkelijk niet de bedoeling dat

je met je eigen vrienden een leuke

vakantie in een ver oord tegemoet

ging. Je mocht je voorkeur opgeven,

maar de leiding bepaalde uiteindelijk

je bestemming. Voor Florine en Anniek

werd dat, samen met nog twee

jongeren, Brazilië. De overige acht

gingen naar Curaçao. Na het Arden-

nen-weekend volgden enkele

workshops. Bijvoorbeeld over hoe je

om zou kunnen gaan met mogelijke

problemen, hoe je kinderen kunt

vermaken en welke valkuilen je moet

zien te voorkomen.

Geld inzamelen

Participeren kost ongeveer € 1500,-.

Het is de bedoeling dat je daarvan zelf

minimaal de helft bij elkaar ziet te

krijgen. Anniek en Florine vertellen dat

zij daarvoor kennissen, vrienden en

zakenrelaties van hun ouders hebben

aangeschreven. Ook heeft Florine op

Koninginnedag tweedehands spulle-

tjes verkocht. Uiteindelijk hebben alle

inspanningen Anniek € 1500,-

opgeleverd, Florine vertelt dat zij zelfs

€ 200,- meer bij elkaar heeft weten te

sprokkelen. De verschillende projecten

zijn ook financieel ondersteund met de

opbrengsten van het ‘Fundraising

Dinner’ dat vorig jaar is georganiseerd,

waarbij hand- en spandiensten vanuit

de Youth Academy werden verzorgd.

ASAS

In augustus 2008 was het dan eindelijk

zover, er werd afgereisd naar Brazilië.

Op het eiland Florianopolis verbleven

de vier jongeren twee weken bij twee

oud-HDM’ers. Zij hebben daar het

project ASAS (Açöes Sociais Amigos

Solidários) opgestart, een project waar-

mee kansarmen worden ondersteund

en kansen worden geboden om zelf
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Hockeyvereniging HDM kent sinds 2003 de Youth Academy. Dit is een initiatief om HDM-

jeugd (vanaf 17 jaar) zelf te laten ervaren hoe èn wat het is om in een land waarin de leef-
omstandigheden heel anders zijn dan in het rijke Westen te wonen en te leven. Sinds 2003

hebben zo’n 70 HDM-jongeren actief meegewerkt aan projecten in landen als Roemenië,

Ghana, Curaçao, Kenia, Sri-Lanka en Brazilië. Behalve dat de jongeren zelf een deel van hun

zomervakantie op locatie werken, werven zij in de periode daaraan vooraf fondsen voor de

projecten waarin zij participeren. Begin februari 2009, als de nieuwe groep op trainings-

kamp is in de Ardennen, spreek ik in het HDM-clubhuis met de Benoordenhoutse Florine

Segers (17) en Anniek Scholten (18) over hun ervaringen afgelopen zomer in Brazilië.

Anniek links, en Florine rechts. Foto: Annemarie Knottnerus

Youth Academy, 
een ontmoeting tussen twee werelden
door Annemarie Knottnerus
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hun leven weer op te pakken. Een goed

voorbeeld daarvan is het verzorgen

van een manicure/pedicureopleiding.

Het afronden hiervan garandeert

alleenstaande moeders werk, zodat zij

voor zichzelf en hun kinderen kunnen

zorgen. Voor de kinderen uit de

omgeving zorgt ASAS dat de crèche en

de naschoolse opvang in goede staat

blijven en worden verbeterd.

Daarnaast worden er zo veel mogelijk

activiteiten voor kinderen geregeld

zodat die niet op straat belanden.

Bijvoorbeeld muziek- en danslessen,

aanleg van een hardcourtveld voor

sportactiviteiten, professionele

grafitispuitcursussen en Engelse les.

Anniek en Florine hebben veel van

deze activiteiten met de kinderen

opgepakt, èn hebben samen met de

kinderen het buurthuis opgeknapt.

Ervaringen

Anniek vertelt behoorlijk te zijn

geschrokken van de armoede waarin

werd geleefd. Meisjes van hun leeftijd

hadden al kinderen, steevast werd

gevraagd hoeveel kinderen Anniek en

Florine hadden. Voor de Braziliaanse

leeftijdgenotes konden zij als rolmodel

optreden. Het kan ook anders, je hoeft

niet per se als tiener al voor je eigen

kinderen te zorgen. Florine heeft veel

samen geverfd aan het buurthuis met

een jongetje dat van school was

gestuurd omdat hij een pistool bij zich

had en in het klaslokaal heeft

geschoten. Met de aandacht die hij

kreeg en het resultaat van zijn

inspanningen, was er van zijn criminele

kant niets meer te merken.

In de tweede week werd er bij gast-

gezinnen gelogeerd op het rijkere deel

van het eiland. In de weekenden was er

tijd om te gaan surfen op en langs de

mooiste stranden van het eiland, en

kon er worden uitgegaan in grote

discotheken.

De Youth Academy wordt door beiden

als een verrijking ervaren. Je wordt je

er bewust van dat je het hier zo goed

hebt. En, je begrijpt pas echt een

beetje wat het voor mensen moet

betekenen wanneer je bij de dag moet

leven en weinig toekomst hebt, als je

er echt geweest bent. Ze willen graag

nog eens terug!

Na het eindexamen

Anniek en Florine hebben het tijdens

hun schooltijd prima naar hun zin

gehad in Benoordenhout. Veel

kinderen, waarmee lekker in de straat

gespeeld kon worden. Inmiddels staat

het eindexamen alweer bijna voor de

deur. Florine blijft na het behalen van

haar diploma waarschijnlijk in de buurt,

ze denkt aan een studie Bouwkunde

aan de TU Delft. Anniek wil volgend

studiejaar graag naar Amerika. Ze wil

daar hockeyen met studeren gaan

combineren, en is bezig met het

regelen van een ‘scholarship’ bij een

universiteit om deze combinatie

mogelijk te maken. In ieder geval

nemen ze allebei hun bijzondere

ervaringen uit de Youth Academy in

hun verdere studieloopbaan mee.

Meer weten over de Youth Academy of

het uitgebreide reisverslag en de foto’s

van de reis van Anniek en Florine (of de

andere kandidaten) bekijken? Zie:

www.hdmonline.nl. Op deze site wordt

tevens aangegeven bij wie u terecht kunt

voor nadere informatie, ook over moge-

lijkheden om de Stichting HDM Youth

Academy financieel te ondersteunen.

Florine verft het buurthuis. Foto: HDMonline.nl.

Activiteiten door Youth Academy. Foto: HDMonline.nl.
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WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.

Elke leeftijd is te jong om heen te gaan. Toch hoor je het bijna dagelijks. En dan te bedenken dat veel mensen niets 

vooraf regelen. Dat is vreemd. Via Cuvo.nl vindt u informatie, kunt u zaken vastleggen of u voordelig verzekeren 

tegen uitvaartkosten, wanneer u dat maar schikt. Of wilt u een persoonlijk gesprek? Bel dan met (070) 346 95 71. 

Wij zijn u graag van dienst.
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Anderhalve maand waren leerlingen

van de Bernardusschool bezig geweest

met het mozaïeken van deze bank. Het

mozaïekpatroon dat op de betonnen

bank is aangebracht is gebaseerd op

een tekening van Jendrick. Het was

niet altijd even gemakkelijk om het

mozaïeken vol te houden, zeker in het

begin toen nog niet te zien was wat het

ging worden. En niet iedereen had

altijd even veel zin. Maar onder

begeleiding van leerkrachten Cor de

Koning en Barbara Proost, en

uiteindelijk ook nog met hulp van

enige vrijwilligers, kwam het eindpro-

duct gereed. En zij mogen gezien

worden, die vrolijke

lieveheersbeesten! De

wijkvereniging koos de

locatie, de winkeliers-

vereniging en

gemeente bepaalden

de juiste plek op het

Willem Royaardsplein.

70 social sofa’s in Den Haag

In Den Haag komen totaal 70 social

sofa’s gefinancierd door gemeente,

sponsoren/bedrijven. Wethouder

Baldewsingh onthulde de eerste

banken op de dag van de Haagse

Ontmoeting 23 september jl. Filosofie

achter de social sofa is dat je op zo’n

bank gewoon even tijd voor elkaar

neemt, mogelijkheid tot ontmoeting

tussen mensen en culturen, even

bijkletsen of zomaar zitten, een beetje

rondkijken, mensen begroeten, of

gebruiken als ‘afspreekplek’ bij het

winkelcentrum. Dat kan hier volop. Wat

fijn dat directeur Sandra Jellema

positief reageerde op de vraag van

stichting Boog (in wiens handen dit

project was) of leerlingen van haar

school zouden kunnen meedoen.

(www.nldata.nl/bernardusschool/ bij

kopje activiteiten meer foto’s van

leerlingen aan het werk.)

Quirine de Ranitz

‘Social sofa’ - gelegenheid tot ontmoeten!

Lekker chillen! Foto: Hans Jansen

Aan het werk.

Vrijwilligersmiddag
Op valentijnsdag werden de vrijwilligers

van de Wijkvereniging Benoordenhout

in het zonnetje gezet. Voor hen was er

een High Tea en een presentje. Het was

een geanimeerde bijeenkomst.

Vrijdag 13 maart, onder een stralende zon, onthulde Jendrick Dorant, leer-

ling van de Bernardusschool, met veel verve de social sofa op het Willem

Royaardsplein, nadat Hester van Kimmenade, bestuurslid van de wijkvereni-

ging, iets over de achtergrond had verteld. De winkeliersvereniging zorgde

voor een passend drankje voor alle aanwezigen.

Gezellig  bijpraten onder het genot van een

hapje en een drankje.

De voorzitter in gesprek

met de jongste vrijwilliger.

Onthulling van de Social Sofa op het Willem

Royaardsplein. Foto: Hans Jansen.
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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

TE KOOP: 2 WOONHUIZEN EN/OF KANTOORPANDEN

Wassenaarseweg 212-214, hoek Van Alkemadelaan 68
te ’s-Gravenhage

Gelegen in de gewilde stadswijk “Benoordenhout”. Een unieke kans op
deze prachtige zichtlocatie te wonen en/of te werken. De panden
hebben een klassieke indeling en een vloeroppervlak van respectievelijk
ca. 200m2 en 350m2 inclusief 120m2 souterrain voor diverse doeleinden 
geschikt. De 3 entrees met ieder een eigen huisnummer bieden mogelijk-
heden voor 3 zelfstandige gebruikers. Het woon-/kantoorpand 212 is 
ook apart te koop. Scherpe vraagprijs van 575.000,- k.k. en naar
eigen inzicht te renoveren. Zie tevens www.pauldehaas.nl.

Vraagprijs voor het geheel 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.

s c h e i d e n  ?
Mr  Jos W van Vught

mediator

070 - 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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Theo Mann Bouwmeesterlaan 43
Tel. 070 - 324 31 45

Mobiel 06 - 209 823 51
Behandeling volgens afspraak

(bij verhinderig tenminste 24 uur van tevoren afbellen)

P.D.T. photodynamische therapie (laser acupunctuur)
vegatest  reflexzone massage  metamorfose massage

bachbloesem therapie  pedicure

Mevr. J. van den Wildenberg



Het Wijkblad Benoordenhout was van

harte welkom om deze presentatie bij

te wonen. Helaas bleek dit

voor geen van de redacteu-

ren tot de mogelijkheden te

behoren. Maar het thema was

voor mij te leuk om te laten

schieten, vandaar dat ik

informeerde naar de

mogelijkheid om enkele

Benoordenhoutse leerlingen

te interviewen, en gedichten

van hun hand in het Wijkblad

te plaatsen. Zo ontmoette ik

afgelopen maart Anouk de

Sévauxe, Julia Meijer, Robbert

Clignett (de auteurs van het bijgevoeg-

de dichtwerk) en docente Nans

Kruseman.

De Vrije School

Nans geeft aan dat taal en poëzie een

actieve rol spelen binnen het onderwijs

van de Vrije School. “Vanzelfsprekend

tijdens het taalonderwijs en bij de

vreemde talen, maar ook op allerlei

manieren bij andere lessen, zoals de

zaakvakken en de toneellessen.

Zodoende passeerde bij de presentatie

op 29 januari een bont palet aan

gedichten de revue: gedichten op rijm,

poëtisch spel met woorden, zelfge-

maakte gedichten in een moderne

vreemde taal, gedichten die uitnodi-

gen tot reflectie, gedichten die

uitnodigen tot een lach en ook het

visuele aspect was niet vergeten. Een

levendige presentatie was het gevolg,

en wij hopen op een lange voortzetting

van deze traditie.”

De dichters

Anouk, Julia en Robbert vertellen dat

ze soms de opdracht krijgen om met

een groepje kinderen een gedicht te

maken. Ze beginnen dan met een

Sinds 2000 wordt in Nederland en in Vlaanderen elke laatste donderdag van januari

door de Stichting Poetry International de jaarlijkse Gedichtendag georganiseerd.

Deze Gedichtendag is voor de Vrije School al enkele jaren aanleiding voor diverse

activiteiten rondom poëzie in de week van de Gedichtendag. Dit jaar was daarop

geen uitzondering. Ook nu mondden die activiteiten weer uit in een presentatie in

de grote zaal van de school, waar kinderen van de basisschool (Abbenbroekweg) en

het voortgezet onderwijs (Waalsdorperweg) bij elkaar kwamen en aan elkaar

bestaande of zelf geschreven gedichten presenteerden.

Dichtende Benoordengastjes
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vervolg op pagina 25V.l.n.r.: Anouk, Julia en Robbert. Foto: Annemarie Knottnerus

!FEEST!

Feest, feest het is heel leuk

Je ligt er heel vaak in een deuk

Kom ook eens langs in juffies straat

Dan kun je zien hoe het er gaat

Je kunt er heel hard lachen

En er zijn ook heel veel vlaggen

Maar als haar vader komt

Dan vliegen we pas in het rond

Ballonnen op hem gooien

Vooral die kleine rooie

Want die heeft pas een grote hoed

Ja daarom kan die het zo goed

Maar nu is het feest wel goed geweest,

dus doe nog heel veel groeten

Aan je tantes voeten

Anouk de Sévauxe (10 jaar)

Tijd:

zakenlui denken tijd is geld,

maar wie heeft ze dat verteld?

voor anderen is er tijd te kort,

daar wordt ongelooflijk veel over gemord.

weer anderen hebben tijd genoeg,

ze zitten samen in de kroeg.

sommigen zetten de tijd graag stil,

maar dat is wat geen enkel klokje wil.

dit was mijn gedichtje over tijd,

duurde het te lang? dan heb ik nu spijt.

Julia Meijer (12 jaar)

door Annemarie Knottnerus
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Maar ook is 2009 het jaar dat 400 jaar

geleden de mannen van stavast van de

VOC in Hirado, Japan, hun eerste

handelskantoor vestigden [vanaf 1641

verhuisde dat naar het schiereilandje

Desjima, Nagasaki]. Dit feit zal

uitbundig worden gevierd in onze

goede stad Den Haag. En natuurlijk zal

dan de Japanse tuin in Clingendael

speciaal in het zonnetje worden gezet.

Veel hoogwaardigheidsbekleders

zullen de tuin gaan bezoeken, de

datum daarvoor is reeds vastgesteld.

De tuin moet er dan spic and span

uitzien, en daar wordt keihard aan

gewerkt. Ook zal de neobarokke terras-

trap bij de Hollandse tuin - ontwerp

L.A. Springer - dan geheel gerestau-

reerd zijn. En de Hollandse tuin zelf

ondergaat een gedaanteverwisseling in

die zin dat ook dit bijzondere tuindeel

geheel vernieuwd is naar voorbeeld

van oude foto’s (ontwerp Marguerite

barones Van Brienen). Als dat allemaal

op tijd klaar is dan is dat geen geringe

prestatie! Onze wethouder R.S. Baldew-

singh zal glimmen van trots, en het zij

hem vergund.

Restauratie Japanse tuin

Nu is het niet zo dat er niet reeds lang

aan de restauratie van de Japanse tuin

wordt gewerkt. De buitenstaander valt

dat niet direct op omdat de werkzaam-

heden over de jaren zijn gespreid. In

feite is vanaf het jaar 2000 de

restauratie op basis van historisch

onderzoek begonnen. Dat herstel moet

uiteraard met grote zorgvuldigheid

worden uitgevoerd omdat authentici-

teit waar mogelijk wordt nagestreefd.

We zullen in kort bestek de uitgevoer-

de restauraties of reconstructies die tot

nu toe hebben plaatsgevonden de

revue laten passeren; voor geïnteres-

seerde lezers is dat wellicht interessant.

- Het historisch onderzoek naar de

tuin werd afgerond

- De herkomst en kwaliteit van de

lantaarns werd onderzocht

- De tuin werd door de afdeling

landmeetkunde opgemeten

- De beplanting inclusief de moslaag

werd geïnventariseerd

- Het schildpadeiland werd beschoeid

en van nieuwe steenzetting voorzien

- Het tempeltje en het paviljoen

werden gerepareerd en van een

nieuw dak voorzien

- Een vervallen betonnen bruggetje

werd vervangen door een granieten

brug

- De ineengestorte waaierlantaarn

werd gereconstrueerd, een aantal

lantaarns gerepareerd

Als je leest wat voor herinneringsjaar het jaar van de Os ofwel 2009 wel niet is dan duizelt

het je. Om er maar een paar te noemen: het Haagse jaar van het Groen, het jaar van Charles

Darwin, het jaar van de astronomie, het jaar van de vleermuizen, het jaar van de egel, het

jaar van Händel, het jaar dat het 400 jaar geleden was dat Nieuw Amsterdam (nu New York)

werd gesticht (in werkelijkheid was dat later..).

Uitzicht paviljoen

Raam

Eilandlantaarn 2008

Het jaar 2009; vierhonderd jaar handels-
betrekkingen met Japan
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- Informatieborden in Japanse stijl

werden geplaatst

- De verdwenen lantaarn op het eiland

werd geheel in Nederland gerecon-

strueerd

- Een nieuw bamboe hek met daar-

achter een metalen hek werd

geplaatst

- Een nieuw bruggetje (dobashi) in

Japanse stijl werd achter in de tuin

aangebracht

- Het verzakte paviljoen werd horizon-

taal gesteld

- De oorspronkelijke (papieren) schuif-

panelen (shoji) werden weer

geplaatst

- Het originele raampje in het pavil-

joen werd weer aangebracht

- Het wachthuisje voor het personeel

werd vervangen.

Deze lijst is niet compleet, er staat nog

een en ander op stapel, maar hij is wel

illustratief. Bij het ter perse gaan van

het wijkblad wordt nog hard gewerkt

aan de vervaardiging van nieuwe rode

bruggetjes, ontworpen naar de

originele maatvoering.

De beplanting, omvattende onder-

houd, vervanging, vernieuwing, is een

continu proces. De doelstelling is om

voor zover dat mogelijk en uitvoerbaar

is de oorspronkelijke beplanting zo

betrouwbaar mogelijk terug te bren-

gen zonder de bestaande beplanting

geweld aan te doen. Dit restauratie-

onderdeel vereist veel tijd en zorg.

Aan het roer van al deze verbeteringen

staat Hans Busker van de gemeente,

met assistentie van een aantal

deskundigen en adviseurs. Het is een

dankbare maar verantwoordelijke taak.

Johan Feijen, gepensioneerd maar voor

dit doel speciaal aangehouden

verzorgt, nationaal en internationaal,

de externe betrekkingen, hij is een

waar ambassadeur, en hij doet dat met

flair. En ja, wie kent niet de vaste

hovenier Nelis Middel?

Een Japanse tuin?

Is deze tuin nu werkelijk van zo groot

belang? Men mag daarover vinden wat

men wil, maar het belang van deze tuin

wordt voor een zeer groot deel bepaald

door de historische waarde ervan: het is

de enige tuin in Japanse stijl in

Nederland uit de periode rond het jaar

1900. Is het een Japanse tuin? Nee, die

moet u zoeken in Japan. Maar de eerste,

over het algemeen gefortuneerde

westerlingen die als toerist Japan

bezochten raakten, weliswaar zonder

diepgaande kennis van de Japanse

cultuur, begeesterd van de Japanse

tuinen, en vervolgens legden zij in

Europa tuinen aan in een Japanse stijl

zoals zij die interpreteerden. Dit maakt

deze tuinen er niet minder om, het

maakt hen juist uniek in de tuingeschie-

denis. Mede daarom is de tuin ook zo

bekend in het buitenland. Nederland

heeft slechts één Japanse tuin uit die

periode. En natuurlijk blijven wij

spreken van ‘de Japanse tuin van

Clingendael’. Een omweg waard.

Tekst en foto’s: Joost S.H. Gieskes.

Ambassadeur Japan Minoru Shibuya en wethouder R.S. Baldewsingh
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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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startzin, en verzinnen op het

laatste woord van de zin

rijmwoorden. Bij een geschikt

rijmwoord, wordt een nieuwe

zin verzonnen. En dan volgt

een nieuwe zin met dezelfde

werkwijze. Ze vinden het niet

alleen erg leuk om gedichten

te maken, maar ook om naar

gedichten van andere

kinderen te luisteren. Hierin

komen vaak rare verzinseltjes

voor. En in gedichten kunnen

meerdere stemmingen

worden gecombineerd. Zo

kan een gedicht grappig èn

serieus zijn. Op mijn vraag of

ze soms wel eens geëmotio-

neerd raken van een gedicht,

wordt ontkennend geant-

woord. “Maar er zijn wel eens

juffen die een traantje

wegpinken!”

Benoordenhout

De Benoordengastjes zijn erg te

spreken over hun wijk. Het is er vooral

gezellig. Anouk en Robbert hebben

naast vriendjes, ook familie in de wijk

wonen. Je kunt op straat spelen, en alle

kinderen kennen elkaar. Een ideale

plek om op te groeien!

V.l.n.r.: Robbert, Julia en Anouk.

Foto: Annemarie Knottnerus

Feest

Oje oje oje ik moet nog voorbereidingen doen,

Wat ben ik toch weer een grote oen.

Het grote feest is morgen,

De stoelen moeten ze nog bezorgen.

Morgen is het feest,

Gisteren ben ik al naar de winkel geweest.

Het is inmiddels al zes uur,

Alle boodschappen waren duur.

Nu ga ik maar eten,

en morgen lekker keten.

(Volgende dag)

Nu even snel ontbijten,

Nu kan het gaan beginnen, de festiviteiten.

Tringelingeling daar komt al iemand aan,

Snel eet ik nog even een gezonde banaan.

Na een tijdje komen er nog meer,

veel kinderen en een nette heer.

Iedereen is gekomen groot en klein,

Het is gezellig om bij elkaar te zijn.

Robbert Clignett (12 jaar)

12.30 uur Opening door burgemeeste van ’s-Gravenhage 

Drs. J.J. van Aartsen

12.45 - 13.30 uur The Skunks

14.00 - 14.45 uur The Revival Jassband

15.00 - 15.45 uur Marion Schmitz Jazz Combo

16.15 - 17.00 uur Basily

17.00 - 17.45 uur Christine Groen & combo (Cubaanse muziek)

18.00 - 19.00 uur The Clarks

12.30 hrs Opening by the mayor

Drs. J.J. van Aartsen

12.45 - 13.30 hrs The Skunks

14.00 - 14.45 hrs The Revival Jassband

15.00 - 15.45 hrs Marion Schmitz Jazz Combo

16.15 - 17.00 hrs Basily

17.00 - 17.45 hrs Christine Groen & Combo

18.00 - 19.00 hrs The Clarks

Sports & Games

Foot volley, Club hockey, “Pedal path” for climbing and clambering

For the Little Ones

Puppet show, magician,

air cushion

Grand Café

Food & Drinks Galore

FREE ENTRANCE

Parkconcert 17 Mei in Park Arendsdorp
Programma

Verder is er weer de poppenspeler, goochelaar, een springkussen;

sport en spel o.l.v. BREED ACTIEF, de Scouts met een trappersbaan

en als het weer het toe laat een judo clinic.

In de grote tent een Grand café met een Hightea, saté en

hamburgers en de Scouts bakken pannenkoeken. Naast dit

alles natuurlijk ook fris, wijn, champagne en bierbakken, en

voor de jeugd gratis ranja. De ijscoman is ook aanwezig.

We hopen dat u vanaf de opening door onze burgemees-

ter allen aanwezig zult zijn om geen minuut van dit

gebeuren te hoeven missen. We gaan van mooi weer uit en

hopen dat iedereen van dit feest zal kunnen genieten.

vervolg van pagina 21
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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



Wijkvereniging
Benoordenhout
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Uitwegvergunning van

Hogenhoucklaan 95-97

De wijkvereniging, enige

bewoners van de Van Hogen-

houcklaan en de Duinzichtkerk

hebben bezwaar gemaakt tegen

het besluit van de gemeente van

18 september 2008 waarbij

vergunning is verleend voor een

uitweg vanaf het Bronovoterrein

naar de Van Hogenhoucklaan.

De hoorzitting van de gemeen-

telijke adviescommissie vond

plaats op 28 januari 2009. Het

bezwaar van de Duinzichtkerk

om de paaltjes zodanig te

maken dat zij kunnen verzinken

werd op de zitting ingewilligd.

De bezwaren van de anderen

niet. De wijkvereniging en de

bewoners hebben gewezen op

de verkeersonveiligheid op de

Van Hogenhoucklaan ten

gevolge van de onoverzichtelij-

ke hoek bij de kerk waar men

met grote snelheid placht te

rijden en gepleit voor handha-

ving van het tijdelijke verkeers-

bord 30 km per uur. De

adviescommissie heeft

inmiddels bericht dat zij nadere

informatie heeft gevraagd bij de

gemeente over de mogelijkheid

van het instellen van een

maximum snelheid van 30 km

per uur. We wachten af.

Vanwege het gevaar voor de

verkeersveiligheid hebben de

wijkvereniging en de bewoners

van de Van Hogenhoucklaan ook

al verschillende keren geprotes-

teerd tegen de verleende

bouwvergunning voor de bouw

van 32 appartementen en 2

parkeergarages op het terrein

van Bronovo. Immers, in

verband met de uitwegen van

de parkeergarage van het

appartementengebouw op de

Van Hogenhoucklaan en het

verbreden van de ontsluitings-

weg voor bevoorrading zal de

intensiteit van het verkeer sterk

toenemen en zullen hobbels in

de weg of andere verkeersrem-

mende maatregelen moeten

worden genomen om gevaarlij-

ke verkeerssituaties te

voorkomen. Een van onze

bestuursleden (Willem Hoekstra)

heeft aan de hand van

computermodellen aangetoond

dat de rapportagem, waarop de

gemeente zich beroept,

gebreken vertoont en dat leidt

tot verkeerde conclusies. We zijn

momenteel in het stadium dat

de wijkvereniging en de

bewoners beroep hebben

ingesteld bij de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de

Raad van State.

Groen hek Raamweg

Zoals u weet is het feit dat het

Riouwbruggetje alleen

toegankelijk is voor fietsers de

oorzaak van veel verkeersellen-

de en verkeersonveiligheid. De

schoolkinderen die uit de tram

stappen ter hoogte van deze

brug steken de Raamweg over

om naar school te gaan. De

gemeente heeft gemeend dat

dit kan worden voorkomen door

een hek te plaatsen van 3.55 m

lengte en 1.80 m hoogte. Gevolg

hiervan is dat de verkeerssituatie

nog gevaarlijker is geworden:

schoolkinderen klimmen over

het hek, gaan op straat lopen

omdat het voetgangerspad

onverlicht en slecht onderhou-

den is. De bewoners van de

Raamweg kunnen niet meer bij

de parkeerplaatsen komen. De

wijkvereniging en de bewoners

hebben bezwaar gemaakt tegen

de verlening van een lichte

bouwvergunning voor dit hek

en ook een voorlopige

voorziening ingediend. De

rechter heeft het verzoek om

voorlopige voorziening

afgewezen maar wel aangege-

ven dat de alternatieve

oplossing die de bewoners in

overleg met de rectoren van de

Vrije School en het Aloysius

College hebben aangegeven aan

de orde moet komen in de

bezwarenprocedure. Op

17 februari 2009 was de zitting

van de gemeentelijke advies-

commissie waarop de bewoners

een mooie powerpresentatie

hebben gegeven in aanwezig-

heid van de rectoren. We

wachten af. Onderwijl wordt

door de leraren van de scholen

’s morgens gepost bij het

gevaarlijke kruispunt met de

Waalsdorperweg. (zie ook de

ingezonden brief op pagina 5).

Scholendriehoek

De gemeente is gekomen met

een informeel plan waarin de

bibliotheek voor een groot deel

wordt afgesloten van licht door

nieuwe scholenbouw die haaks

op de weg komt te staan, de

achter de bibliotheek staande

bomen worden gekapt en het

uitzicht van bepaalde bewoners

aan de Utenbroekestaat wordt

zeer beperkt. De bewoners

hebben een informeel

alternatief plan ingediend.

Hierop is nog geen reactie

ontvangen.

Oversteekplaats Floris

Grijpstraat/herinrichting van

Hogenhoucklaan eerste

gedeelte

De stichting ”Hogenhoucklaan

Verkeersveilig en leefbaar” heeft

samen met de gemeente

plannen ontwikkeld om het

verkeer op de Van Hogenhouck-

laan rond de sportvelden

veiliger te maken. Op 8

december was in het wijkcen-

trum een druk bezochte

bijeenkomst waarop deze

plannen zijn toegelicht. Er wordt

verder gewerkt aan deze

plannen. Het is afwachten.

Kiss & Ride

Een voortdurend punt van

aandacht is de drukte van

brengers en afhalers bij de vele

scholen in het Benoordenhout.

Dit zogenaamde Kiss&Ride

verkeer veroorzaakt overlast en

gevaarlijke situaties. Samen met

de politie wordt gezocht naar

oplossingen voor dit probleem.

Ook veilige routes naar en van

de scholen hebben onze

aandacht. De gemeente heeft na

druk van bezorgde ouders en de

wijkvereniging zogenaamde

XXX bij een van de voornaamste

knelpunten, het kruispunt Floris

Grijpstraat/Wassenaarseweg,

geplaatst. Wij hadden gepleit

voor stoplichten omdat die ook

voor fietsers gelden, maar de

gemeente vond de afstand tot

vervolg op pagina 29

OPROEP aan de

leden van de Wijkvereniging

Benoordenhout. Graag ont-

vangt het secretariaat uw

emailadres. Deze kunt u stu-

ren naar: kroemer@xs4all.nl

of wijkbladbenoorden-

hout@hotmail.com.
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Marie-Thérèse Daniëls-Dirven

Beëdigd taxateur kunst, antiek en inboedelgoederen
(Ingeschreven in het Register voor Register Makelaars en 
Register Taxateurs onder nr 99/170 van de federatie TMV)

Taxatierapporten ten behoeve van 
Verzekering, Successie, Verdeling

Waalsdorperweg 76, 2597 JD  Den Haag
Telefoon: (070) 324 99 24, Fax: (070) 324 85 99

E-mail: mth@daniels.nl

Barbara Stork
info@storkverhuur.nl

Geniet van uw wintersport
in Les Portes du Soleil!

Te huur: diverse gunstig gelegen 
appartementen en chalets 

in Châtel en Morgins

Kijk op www.storkverhuur.nl 
of bel 06-42038636
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de stoplichten bij de Van

Hoytemastraat te kort en heeft

daarom voor deze oplossing

gekozen. Evaluatie zal moeten

uitwijzen of de gekozen

oplossing voldoet.

Duinzicht

De wijkvereniging heeft in maart

2008 bij de gemeente gepleit

voor een integrale oplossing van

de verkeers- en parkeerproble-

men in de deelwijk Duinzicht.

Deze integrale aanpak ging uit

van de zogenaamde revitalisatie

van het Willem Royaardsplein en

aanpalende projecten zoals de

uitbreiding van de Amerikaanse

kerk en een openbare parkeer-

kelder onder de ZMLK school

tussen de Amerikaanse kerk en

het Mr. Visserhuis. Het Willem

Royaardsplein is ondertussen in

andere handen overgegaan en

de plannen voor revitalisatie

lijken voorlopig opgeschort.

Waar onze plannen berusten op

de synergie tussen de vrijwel

gelijktijdige realisatie van de

projecten en de huidige plannen

voor de ZMLK school niet in

onderkeldering voorzien, is deze

oplossing voorlopig van de baan.

Busbaan op Van Alkemade-

laan

In het verleden is er sprake

geweest van een vrije busbaan

op de Van Alkemadelaan. Een

studie van de gemeente heeft

uitgewezen dat de verkeers-

dichtheid op de Van Alkemade-

laan geen vrije busbaan toelaat.

Desondanks is in juni in de

gemeenteraad gepleit voor een

nader onderzoek naar een vrije

busbaan. Zoals het er nu uitziet

wordt de vrije busbaan

voorlopig niet gerealiseerd.

Corine Buter (RO)

Willem Hoekstra (V&V)

Straatfeest organiseren?

Wanneer bewoners subsidie

aanvragen voor een straatfeest,

dan kunnen zij het geld niet op

hun eigen rekening laten

storten. Het moet via de giro van

de wijkvereniging.

De subsidie wordt dus door de

gemeente op de giro van de

wijkvereniging gestort, waarbij

het de bedoeling is dat de

penningmeester het geld

doorstort naar de betreffende

organisator van het straatfeest.

Daarom zou het handig zijn als

de organisator van het

straatfeest deze gegevens aan

mij meldt, wanneer hij/zij van de

gemeente te horen krijgt dat de

aanvraag is goedgekeurd.

Tevens zou het handig zijn als ik

dan een kopie/scan van deze

brief zou ontvangen.

Het aanvraagformulier zelf is te

downloaden via www.denhaag.

nl, digitaal loket, bij Zoeken

“Straatfeesten” invullen.

Algemene Ledenvergadering

De ALV van de Wijkvereniging

Benoordenhout vindt plaats op

maandag 11 mei vanaf 20.00 uur

in Wijkcentrum ‘t Benoorden-

huis, Bisschopstraat 5. Na het

huishoudelijk gedeelte bestaat

er gelegenheid om per

portefeuille vragen te stellen aan

het bestuur. De ALV is alleen

toegankelijk voor leden. Mocht u

nog geen lid zijn dan kunt u zich

aanmelden door overmaking

van 8 euro naar giro 3804427

t.n.v. Wijkvereniging Benoorden-

hout onder vermelding van uw

naam en adres. Ook kunt u zich

voor aanvang aan de zaal

aanmelden als lid.

Okke Zijsling,

penningmeester

KONINGINNEDAG 
30 APRIL

Like every year the neighbourhood association - in conjunction with the merchants association of the Willem
Royaardsplein - will celebrate

KONINGINNEDAG 2009 (Queen’s Birthday)

Be very welcome on Thursday April 30 from 9.00 am - 01.00 pm for an informal get-together, while enjoying tasteful
goodies. The well-known Perugia Four will perform with swinging jazz music from 10.30 am.

Small kids can bounce about on an air cushion and for other young folks there will be plenty of traditional Dutch
children’s games. Last but not least, kids are free to sell whatever and anything they like at the popular Vrijmarkt, a

true Dutch tradition which can be found in cities, towns and villages all over the country, only on KONINGINNEDAG!

SEE YOU ALL THERE!!!
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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



Wijkvereniging
Benoordenhout

wijkblad Benoordenhout april 200931

Benoordenhout startpunt

nieuw expatbeleid van de

gemeente

De gemeente heeft onder de

naam ‘Haags Brugplan’ nieuwe

initiatieven onwikkeld om de

hier verblijvende expats meer bij

het Haagse gebeuren te

betrekken. Dit zou kunnen

worden bereikt door de

communicatie tussen expats en

niet-expats te bevorderen en

voorts beiden goed te

informeren over hetgeen Den

Haag als Internationale Stad aan

Zee te bieden heeft, welke

internationale organisaties zich

hier hebben gevestigd of zullen

vestigen en wat hun activiteiten

behelzen.

Wie zijn Expats?

Onder expats worden in dit

verband verstaan, buitenlanders,

die gedurende een beperkte tijd,

meestal vier of vijf jaren, in ons

land wonen en werken. In Den

Haag en omstreken zijn dit er

ongeveer 40.000. Ten gevolge

van de relatief korte tijd die zij

hier blijven, intergreren zij veelal

nauwelijks en blijven hun

contacten vaak in hoofdzaak

beperkt tot de eigen groep.

Den Haag wil hierin met het

Brugplan, dat een looptijd van

ongeveer drie jaar heeft,

verandering brengen door ter

zake initiatieven te ontplooien,

maar tevens door de burgers

heel nadrukkelijk te vragen in dit

verband ook zelf actie te

ondernemen. Op straat- en

buurtniveau kan dit door

persoonlijk contact aan te

knopen en te onderhouden.

Voorts zouden bijeenkomsten

kunnen worden georganiseerd

waar informatie over de

betrokken wijk of Nederlandse

gebruiken wordt gegeven en

ervaringen worden uitgewisseld.

Daarnaast is het denkbaar

initiatieven te ontplooien voor

het regelen van wandelingen

door de buurt.

Activiteiten per stadsdeel

Het is niet goed mogelijk het

Brugplan in één keer in de hele

stad uit te voeren. Daarom heeft

de gemeente ervoor gekozen

steeds gedurende een maand de

activiteiten in het kader van het

Brugplan te richten op één

stadsdeel. Er zal dan veel

voorlichting in het betreffende

stadsdeel worden gegeven,

wethouders en ambtenaren

zullen het stadsdeel bezoeken

en op de scholen zullen lessen

worden verzorgd over de stad,

het werk van de expats en ook

hun betekenis voor Den Haag.

Heel nadrukkelijk zullen ook de

niet-expats bij de voorlichting

worden betrokken. Veel

Hagenaars blijken niet goed op

de hoogte te zijn van hetgeen

zich met name ook op

internationaal gebied in onze

stad afspeelt.

Haagse Hout

Het eerste stadsdeel, waar de

Haagse Brug tot gelding wordt

gebracht is het Haagse Hout. Het

Benoordenhout wordt daarbij

sterk betrokken. In onze wijk zal

de burgemeester de aftrap voor

het Brugplan geven en wel op

17 april om 13.30 uur in het

Haags Montessori Lyceum. Hij

zal daar Den Haag uitdragen als

Internationale Stad aan Zee en

een voorbeschouwing geven

van hetgeen in de maand mei te

gebeuren staat in het Haagse

Hout met betrekking tot de

Haagse Brug.

Parkconcert

Voorts komt het parkconcert dat

de wijkvereniging op 24 mei in

Arendsorp heeft georganiseerd

in het kader van het Brugplan

nadrukkelijk in beeld. Het

parkconcert past daarin immers

voortreffelijk. Het is een initiatief

van de bewoners i.c. de

wijkvereniging. Het concert

vindt plaats met het oogmerk de

samenhang van alle bewoners

van de wijk te bevorderen door

hen een uitstekende gelegen-

heid te bieden in een ontspan-

nen sfeer contacten te leggen of

te onderhouden. Daarbij zijn

uiteraard bewoners van andere

wijken ook zeer welkom. Zoals

bekend beperkt het concert zich

niet tot muziek maar zijn er tal

van nevenactiviteiten voor de

jeugd en ten behoeve van de

verzorging van de inwendige

mens.

Burgemeester opent concert

De gemeente heeft zich met

betrekking tot het concert zeer

positief betoond. Dat is niet bij

woorden gebleven. De

burgemeester doet ons de eer

aan het concert te openen.

Voorts is het enthousiasme

geconcretiseerd in een royale

financiële bijdrage.

Los hiervan staat de wijkvereni-

ging positief tegenover het

Haagse Brugplan. Zoals in de

laatste ledenvergadering reeds

ter sprake is geweest vindt het

bestuur het van groot belang

om bij de expats in onze wijk

belangstelling te wekken voor

hun woonomgeving en hen bij

het wijkgebeuren te betrekken.

Daarom zullen wij in de

komende ledenvergadering een

voorstel doen om in het bestuur

een nieuwe portefeuille Expats

in te stellen. Deze portefeuille-

houder zal zich dan in het

bijzonder richten op het

welbevinden van de tijdelijke

bewoners in onze wijk.

Mr. Titus van Veen

Voorzitter

Een dikke Eeuw Oranje Tennis Club
Ter ere van het 110-jarig bestaan van O.T.C. opent de

legendarische Tom Okker op 30 april om 17.00 uur op

O.T.C. de tentoonstelling Tom Okker en zijn Tijd, in

gezelschap van een keur van oud-kampioenen. 

Op 12 juni, 21.30 uur, een tennisculturele avond.

Voor meer informatie en overige activiteiten:

www.Oranje-TC.nl, of Theo Bollerman, tel. 3465794

AZIJN?
Ja, azijn!

De remedie voor

meeuwen die van plan

zijn uw vuilniszak open

te pikken. Een scheutje

in uw zak is genoeg!
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Persmens

Al veertig jaar lang. Er kan geen twijfel

over bestaan: Coos Versteeg werd 54

jaar geleden geboren met het kranten-

gen. Hij ís krant. “Vanuit een intense

gedrevenheid om dingen met anderen

te delen begon ik als kind te schrijven

voor de schoolkrant; ik maakte zelfs

een krant voor onze eigen straat.

Tijdens vakantiewerk op de Voorburg-

se Speel-In maakte ik een krantje met

en voor de kinderen. Den Haag

Centraal bestaat dankzij de goodwill

van heel veel mensen. Op straat word

ik aangeklampt door mensen die ons

dankbaar zijn voor Den Haag Centraal:

onze weekkrant heeft duidelijk in een

grote behoefte voorzien. Het AD had,

vooral in het begin, meer moeite met

ons dan wij met hen. Men zag het als

een vorm van verraad dat ik aan een

krant begon die tegen de belangen van

AD/Haagsche Courant in zou druisen,

maar ik ben nu eenmaal journalist in

Den Haag. Al vijfendertig jaar, ik ken

geen ander trucje. Door mijn enorme

verknochtheid aan de stad heb ik nooit

geambieerd binnen- of buitenlandre-

dacteur of correspondent te worden.

Bovendien heb ik op een andere

doelgroep ingezet dan AD/Haagsche

Courant. Tijdens gesprekken met

initiatiefnemer Robert Conijn werd

steeds duidelijker voor wie ik de

nieuwe krant wilde maken. Niet voor

de mensen met de lagere inkomens: de

groep die - terecht - de focus vormt

van de gemeentepolitiek. Zij worden al

bediend door gratis media als

Posthoorn, NL070, Metro, Spits en

regionale radio en tv. Evenmin voor de

modale middengroep, want op hen

mikt nu juist het AD. Den Haag

Centraal is er voor Benoordenhout,

Statenkwartier, Duinoord, Zeehelden-

buurt, Archipel en Bezuidenhout. Voor

de Bijenkorfklant. De Hagenaar die lid

is van Vrienden van Toneelgroep De

Appel, de regelmatige bezoeker van

schouwburg, concertzaal, Gemeente-

museum en Mauritshuis, de abonnee

van NRC, Volkskrant, Financieel

Dagblad en/of Trouw (daarnaast soms

ook nog de Telegraaf) en die boeken

koopt bij Paagman, Selexyz, Couvée en

cd’s in de platenwinkel. Die bewoner

van Den Haag zat tot voor kort zonder

krant, omdat hij zich bij de Haagsche

Courant in de nieuwe AD-formule niet

thuis voelde. Den Haag Centraal is

kortom een lokale kwaliteitskrant voor

de lezer die toch de stand van zaken

wil weten rond de Amerikaanse

Ambassade, de hoogbouw in

Scheveningen, de bewonersparkeer-

vergunningen, de aantasting van het

groen in Kijkduin, maar die graag

verschoond blijft van overkill aan

sensatie en moord en doodslag.”

Waan van de dag

Den Haag Centraal ging mei 2007 van

start: bij kredietcrisis, recessie en

depressie dachten mensen toen alleen

nog aan de jaren dertig, maar toch was

het in krantenland al onrustig.

Overnames en reorganisaties leverden

hachelijke situaties op voor Wegener

en PCM, dat door de grootste

aandeelhouder - het Britse Apax, van

2004-2007 - werd leeggezogen.

“Een dagblad op stapel zetten vergt

vele miljoenen investering; zie de

worsteling van een gratis krant als De

Pers. Dag en Opinio zijn alweer ver-

dwenen. Het idee van een weekkrant is

niet uit luxe geboren, maar naast finan-

ciële voordelen biedt het wekelijks

verschijnen tevens de mogelijkheid om

het vluchtige te laten voor wat het is

en je te beperken tot belangrijke en

plezierige dingen uit eigen stad.

Getuige de gestage toename van

betalende abonnees spreekt dit

uitgangspunt onze lezers aan.”

Bovendien liep het enthousiaste

redactie- en managementteam aan

tegen de 21e eeuw-koorts waarin

publiek veronderstelt dat nieuws gratis

is en dat de moderne mens zich niet

bindt. Hooguit een abonnementje op

de Donald Duck…

“Alleen voor special interestbladen

over games, sport en lifestyle willen

jongeren nog betalen. De Metro is

verkrijgbaar in de schoolhal; bij

Coos Versteeg
de man met het kranten-gen
door Vera de Jonckheere

‘Iedere week rond de 250 abonnees erbij’… Wat een verademing om in een tijd van louter

neergaande beweging iemand te spreken voor wie groei centraal staat. Coos Versteeg is de

opgewekte hoofdredacteur van Den Haag Centraal, de écht Haagse krant, die volgende

maand twee jaar bestaat. Op de redactie aan de Korte Poten vertelt wijkgenoot - sinds

20 jaar - Coos over zijn levenswerk, tevens favoriete hobby: ‘krantje maken’. Een kunst die hij

vanaf zijn veertiende jaar beoefent.

vervolg op pagina 35Het redactiebalkon.
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supermarkt, McDonalds en op stations

lopen ze tegen rekken met Spits en

gratis stadskranten aan. De aanvanke-

lijk beoogde straatverkoop - iets wat in

Frankrijk (o.a. Le Journal du Dimanche

in Parijs) en Engeland de gewoonste

zaak van de wereld is - bleek in Den

Haag niet haalbaar. Het heeft ons zeker

een half jaar gekost om mensen

duidelijk te maken dat Den Haag

Centraal een betaalde krant is.

Koot en Bie

De ommekeer kon in februari 2008

worden bewerkstelligd dankzij een

mooie subsidie van het Stimulerings-

fonds voor de Pers. We kochten

zendtijd op Radio West, versierden

twee trams en plaatsten het Koot en

Bie-bord boven de A12.”

Wie Den Haag binnenrijdt, ziet op een

groot billboard Kees van Kooten en

Wim de Bie, onze Haagse ‘vrije

jongens’, naast snackcar De Vrijheid de

échte Haagse krant aanprijzen. Maar zij

zeggen toch overal ‘Nee’ tegen?

“Het is inderdaad fantastisch dat ze

geheel gratis zo substantieel hebben

willen bijdragen aan onze naams-

bekendheid. Wim de Bie is abonnee

vanaf het eerste nummer en Kees van

Kooten had in de wandelgangen al

eens zijn hulp aangeboden omdat hij

ons initiatief zeer waardeerde. Tijdens

een signeersessie bij Paagman spraken

de heren vier spotjes in onder het

motto: eens Hagenaar, altijd Hagenaar.

’s Avonds heb ik Wieteke van Dort

gebeld en die lieverd werkte ook

meteen mee. Ik met mijn geleende

recordertje rond middernacht naar

haar toe en professioneel als zij is,

stond het er in één keer goed op.

Twintig seconden sharp.”

De vijf spotjes zijn, nadat ze een half

jaar te beluisteren waren op Arrow,

Radio West en Den Haag FM, nog

steeds op www.denhaagcentraal.net te

beluisteren.

Een kleine redactie maakt lange dagen

en bewandelt noodzakelijkerwijs het

totale spectrum van krantje maken: “Ik

zat ineens te bellen met bedrijven over

de levering van puzzels, weerberichten

en andere vaste rubrieken die nu

eenmaal onlosmakelijk aan een krant

zijn verbonden.

Het is fantastisch om weer te werken

met mensen als Bert Jansma en Aad

van der Ven: als chef kunstredactie bij

de Haagsche Courant heb ik hen

destijds met veel moeite uit de

verplichte VUT weten te redden.

Gelukkig vinden zij het heerlijk om dit

weer te doen, want ze beschikken over

een niet te evenaren kennis van

theater en klassieke muziek. Die wereld

is hun léven.

Voor de sportredactie vond ik

toevalligerwijs Martin van Zaanen. Bij

Graaf Willem, de club van mijn beide

zoons, zag ik een door zijn team

gemaakt blad liggen. Een krant kan

niet buiten sport: er is geen ouder die

niet op zaterdagochtend aan de rand

van een sportveld staat of heeft

gestaan. Een belangrijk maatschappe-

lijk circuit, dat twee pagina’s verdient.

Uiteraard hebben we een societyru-

briek. Mensen zijn helemaal weg van

de tongue in cheek reportages van Roos

en Renate of ze moeten er niets van

hebben. Dat is een goed teken.”

Horecaminnend Den Haag kan weer

watertanden (of juist niet) bij Coos’

eigen Eetrubriek, waarover het

wijkblad hem acht jaar geleden al eens

sprak. Op kleurrijke wijze deelt hij

cijfers uit, hij doet verslag van subtiele

smaaknuances, prachtige stukjes vis,

ronduit goddelijke jonge groene kool,

vervolg op pagina 37

vervolg van pagina 33

Kritisch op stijl- en spelfouten.

Den Haag Centraal? Een wereldkrant!!.
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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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kundig gebakken biefstuk of nauwe-

lijks gekaramelliseerde appelschijfjes

en gebakken aardappeltjes die ten

prooi zijn gevallen aan smerige

strooikaas. Coos die zelf gedegen

culinair onderwijs genoot bij La Cuisine

Française in Amsterdam en Cordon

Bleu in Parijs becijferde dat hij in zijn

lange loopbaan al een kleine 40 mille

naar de horeca bracht, waarmee hij -

dat dan weer wel - bijna 40 kilo

overgewicht verdiende.

Promotie

“In september 2008 zijn we begonnen

met een nieuw promotieteam. Vanaf

dat moment krijgen we er iedere week

100 à 150 nieuwe abonnees bij; op een

gegeven moment gingen we door de

200-grens heen. In het begin kreeg ik

iedere zaterdag een dolenthousiaste

Robert Conijn aan de telefoon:

‘Tweehonderd zevenendertig!’ of zelfs:

‘Tweehonderd vijfennegentig!’

Intussen zijn we met de groei

vertrouwd geraakt. Niet blasé, hoor. Nu

zijn het veelal proefabonnementen,

maar waar reguliere kranten blij zijn

met een score van 8%, wordt 53% van

onze proeflezers vast abonnee! Onze

doelstelling van 10.000 betalende

abonnees nadert. Het artikel in NRC en

NRC-Next bij ons eenjarig bestaan in

mei 2008 leverde meer dan 100 nieuwe

abonnees op en niet alleen mensen die

in Den Haag wonen. Vanuit het hele

land krijgen we aanvragen van oud-

Hagenaars die nog altijd gebakken zijn

aan hun stad en we hebben ook al

abonnees in Monaco, Londen en

Brasschaat.

Tja, de recessie. Adverteerders doen

langer over het betalen van de

rekening, terwijl de drukker zijn geld

juist eerder wil ontvangen. De laatste

maanden van 2008 hebben we qua

advertenties drie keer boven begroting

gedraaid, maar ik durf niet te

voorspellen wat de komende tijd ons

zal brengen. Mensen zullen hun

abonnementen kritisch bekijken, maar

ik hoop en verwacht dat een abonne-

ment op Den Haag Centraal - dat

minder dan een vijfde van een dagblad

kost - niet zo snel sneuvelt.

Kicken

Er bestaat niets mooiers dan woensdag

met ons allen de krant in elkaar zetten.

Je ziet hem onder je vingers groeien: te

vergelijken met het proces in mijn

vroegere doka. Als ik op dat witte vel

papier in de ontwikkelaar langzaam

een beeld zag opkomen, was ik getuige

van een soort wonder. Woensdag-

avond neem ik de proefdruk mee naar

huis en als ik donderdagochtend

binnenkom, pak ik gretig als een kind

de krant en lees ik hem opnieuw, van

begin tot eind.” 

Het is donderdag. Coos bladert voor de

zoveelste keer door de verse Den Haag

Centraal, zijn vingers glijden liefkozend

over foto’s en teksten, terwijl hij uitlegt

hoe er gepuzzeld is om het optimale

resultaat te bereiken. “En dan valt alles

op zijn plaats en is ook de laatste

pagina klaar. Na vijfendertig jaar geniet

ik daar nog altijd intens van.”

Hij bereisde meer dan vijftig landen,

maar Coos Versteeg voelt zich in Den

Haag, Benoordenhout, het meest

senang. Vanzelfsprekend vindt hij dat

ieder gezin in zijn eigen wijk een

abonnement op Den Haag Centraal

hoort te nemen!

Den Haag Centraal: doen!

tel. 7504442

jaarabonnement € 57,95

Foto’s: Jelle Offringa

vervolg van pagina 35

Ik vind Den Haag een wereldstad.

Wat krijg ik nou op mijn scherm?
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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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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 12 mei 2009 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

WIJKVERENIGING BENOORDENHOUT
Do 30/4 Koninginnedagviering op het Willem Royaardsplein (zie pag. 29)

Ma 11/5 20.00 uur ALV Wijkvereniging Benoordenhout in het wijkcentrum

Zo 17/5 Parkconcert in Park Arendsdorp (zie pag. 25)

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 19/5 20.00-22.00 uur Van Gogh en de kleuren van de nacht, lezing door drs. Monique Hanrath

DUINZICHTKERK, Van Hogenhoucklaan 89, tel. 3283074

Zo 19/4 16.00 uur High Tea. Om zomaar binnen te lopen. Inmiddels een begrip in de Duinzichtkerk,

JAPANSE TUIN OPEN VAN 30 APRIL T/M MEDIO JUNI

Vacature
Ik treed op 11 mei tijdens de ALV

af na de functie Cultuur binnen

het bestuur vier jaar te hebben

gedaan.

Ik hoop dat u dit lezende denkt

“hé, dat vind ik nou leuk”, want

• Ik houd van organiseren

• Ik houd van leuke dingen

verzinnen op het gebied van

cultuur

Cultuur is een breed begrip,

dus u kunt zelf helemaal

invulling geven aan deze

functie

Spreekt dit u aan? Pak dan de

telefoon of stuur even een mail.

Marjolein Veentjer-Renaud,

T: 324 86 91, M: 06 21 50 34 88, 

E: marjolein.veentjer@gmail.com

6 maart 2009:

de eerste

tekenen van

de lente in de

Laan van

Clingendael!
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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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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

Julie Fontein 326 44 44 ‘94 E

Kikie Fontein 326 44 44 ‘94 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 101 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Hoe bekroont wit zijn aanval?

Oplossing probleem 100: Wit speelde 1.Pd5!!, dreigt zowel 2.Pc7 als 2.Le7. Zwart kan niet

slaan op d5 wegens 2.Lxd5 met damewinst. Op 1… Lf6 volgt 2.Pc7 De7 3.Lxf6 en 4.Pxa8

en 1… Dxd6 gaat niet wegens 2.Pe7+

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
8-+-+-+R+(
7+-+-vlp+n'
6-+-+-+pmk&
5+-+-vL-+-%
4-+-+-zP-zp$
3+p+q+-+P#
2-+-+-wQPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 2008 bedraagt € 10,- voor

maximaal 30 woorden. Bestemd voor de wijkbewoners. Niet be-

stemd voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst kan

alleen schriftelijk worden gedaan met contante betaling in een

envelop met vermelding: “Benoordenhoutjes”, geadresseerd

aan: J.H.B.J. Dijkinga, Waalsdorperweg 16, 2597 JB  Den Haag.

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot: 

12 mei 2009. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele zetfouten.

Gevraagd: Stallingsruimte in Benoordenhout voor mijn motor (BMW).

Arjan Buitelaar, tel. 06 48793297

Borrel of diner? HANDIGE HULP helpt u graag met het serveren van

hapjes en drankjes. Daarna wassen we af en ruimen op. Informatie:

Gijs Beukers/Martijn Canters, tel. 06 30647493
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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. Wijkvereni-

ging 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)

Joyke Jonkers-Maier (redacteur/

vertaler)

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.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag, dinsdagavond,

woensdag 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

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



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. 


