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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



Een ingezonden brief over de verloede-

ring van de Weissenbruchstraat, met

name de rotzooi in een te huur staand

pand, inspireerde me tot dit redactio-

neel. Na een telefoontje met de

makelaar was de rommel opgeruimd

en de ingezonden brief niet meer

nodig, die werd dan ook ingetrokken.

Toen ik in 1975 in de Jan van Nassau-

straat kwam wonen, shopte ik geregeld

in de Weissenbruchstraat. Je kon daar

namelijk terecht voor alles, alleen een

viszaak ontbrak, maar er was af en toe

wel een viskar. Op zaterdag lange rijen

buiten bij Maison Kelder, drukte bij de

groenteboer, de slagers, de drogist, de

toko en de comestibleszaak. Als je nu

op zaterdag door diezelfde straat

loopt, dan is het bij een enkele nering-

doende nog wel druk, maar door de

week kan je er bijna een kanon

afschieten zonder iets te raken. Veel

leegstand ook, te koop of te huur, door

de huidige crisis langer dan voorheen.

Winkels die omgebouwd zijn tot

woonhuizen, dichte dikke vitrage waar

eens gezellige etalages waren. Zelfs de

winkeliersvereniging is drie jaar

geleden opgehouden te bestaan. Dat is

de Weissenbruchstraat anno nu. 

Het is een trend die al jaren geleden is

ingezet. Niet alleen in deze straat, maar

in heel Nederland. De kleine winkels

verdwijnen uit het centrum en wijken

en maken plaats voor ketens. 

Jonge gezinnen van tegenwoordig

leven anders dan 30 jaar terug. Toen

veel “huisvrouwen”, die tijd genoeg

hadden om de dagelijkse boodschap-

pen te doen, tegenwoordig tweever-

dieners die een of twee keer per week

naar een grootgrutter rijden om daar

de auto vol te laden met de wekelijkse

boodschappen. In onze wijk vaak nog

even op zaterdag naar de Hoytema of

Weiss, dat wel, voor wat specialiteiten

en vooral de sociale contacten. Liever

naar de grote super, dan naar de kleine

middenstander. Niet alleen vanwege

het gemak, maar ook voor de prijs. En

dat is nu jammer, want als voor deze

“jongeren” de pensioengerechtigde

leeftijd is gekomen, is er geen buurt-

supertje meer te vinden.

Dit is natuurlijk niet de enige reden. De

koop- en huurprijzen zijn exorbitant

gestegen, de overheid maakt het een

kleine zelfstandige steeds moeilijker met

het instellen van steeds meer regels,

wetten en belastingen, en zo zijn er nog

heel wat meer oorzaken te noemen.

Het is jammer toe te zien hoe het

steeds stiller wordt in de Weissen-

bruchstraat. Aan de andere kant, als je

een huis zoekt waarin je rustig wilt

wonen, en je wilt toch nog een aantal

kwaliteitswinkels in de buurt, dan is er

daar keuze genoeg. 

Gelukkig zijn er toch nog ondernemers

die het aandurven. Binnenkort komt

namelijk in het voormalige pand van

Deuxième Debut een computerwinkel. 

Goed voorbeeld, doet goed volgen….?!

Jacqueline Dijkinga,

hoofdredacteur
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Een paar bewoners uit de Van Neckstraat

zijn een actie gestart om de ernstige

overlast van meeuwen te bestrijden.

Daartoe hebben ze alle bewoners van de

Van Neckstraat (oneven nummers) en de

Van Kijfhoeklaan (even nummers) een

brief gestuurd met het verzoek om op

ieder dak meeuwenwerend materiaal te plaatsen. Van de 16 appartemen-

tenblokken hebben er twee toegezegd mee te doen. Zelfs de suggestie om

(gratis) afvalcontainers bij de gemeente te bestellen om vuilniszakken te

beschermen tegen openscheuren heeft geen resultaat gehad.

Conclusie: de meeste bewoners van bovengenoemde straten willen van

deze buurt letterlijk en figuurlijk een Vogelaarwijk maken. Als u op

vrijdagmorgen eens door deze straten loopt en de rotzooi ziet van

opengescheurde vuilniszakken weet u meteen wat ik bedoel. Leve het nette

Benoordenhout.

J. Peterzon

Van Neckstraat/Van Kijfhoeklaan:
Vogelaarwijk?

Beste Wijkvereniging,

Ik ben sinds een paar jaar woonachtig in Benoorden-

hout, en lees jullie wijkblad met plezier. In het

wijkblad zie ik regelmatig Engelstalige artikelen

verschijnen, gericht op de vele expats in onze

wijk.Toen ik onlangs een Engelse collega sprak die op

zoek was naar informatie over Benoordenhout, heb ik

hem naar jullie website doorverwezen, er van

uitgaand dat dezelfde informatie ook op de website

beschikbaar zou zijn. Helaas is het aanbod aan

tweetalige informatie op de site erg summier. Dat is

jammer, omdat het internet tegenwoordig het

medium bij uitstek is om mensen te bereiken. Mijn

verzoek is daarom of jullie willen overwegen meer

Engelstalige informatie aan te bieden op jullie

website. Een mooi voorbeeld van een praktische site is

die van het Bronovo of Haga ziekenhuis:

http://www.bronovo.nl/Bronovo/en-gb/Bronovo,

http://www.hagaziekenhuis.nl/en/

Met vriendelijke groet, Maarten Borggreven

Voor degenen die mijn introductie een jaar geleden misten: mijn naam is

Quirine de Ranitz, ik werk bij Stichting Boog als projectleider samenlevings-

opbouw. Ook dit jaar ben ik ‘wijkadviseur’ in het Benoordenhout. Stichting

Boog heeft daarvoor wederom opdracht gekregen vanuit de bestuursdienst

stadsdeel Haagse Hout. Omdat er zoveel signalen vanuit de wijk over

eenzaamheid onder ouderen richting gemeente komen, heeft het

stadsdeelkantoor mij gevraagd hieraan extra aandacht te geven. Ik nodig u

uit om daarover met mij in contact te treden. In dit verband is recent een

platform van start gegaan waarin wijkbewoners en (zorg)instellingen plaats

hebben. Intentie is om vraag van en aanbod voor ouderen beter op elkaar

af te stemmen. In 2008 leerde ik de wijk beter kennen. Dat leidde er onder

meer toe dat half maart in overleg met de wijkvereniging en de winkeliers-

vereniging op het Willem Royaardsplein een ‘social sofa’ werd geplaatst. In

het vorige wijkblad hebt u daarover kunnen lezen. Verder hoor ik

vanzelfsprekend ook graag wat zich in de verschillende buurtjes van uw

wijk afspeelt, uw ideeën voor uw straat, voor de wijk, datgene waar u

tegenaan loopt, of vragen die er leven. Ik kan op die manier verbinding

leggen met andere zaken die zich in de wijk afspelen. Uiteraard is er overleg

met de Wijkvereniging Benoordenhout en gemeente. Ik nodig u ook uit om

mij per mail / telefoon te laten weten of er in uw straat al activiteiten plaats

vinden, zoals straatborrel, -barbecue, -speeldag enz.

Quirine de Ranitz

tel. 312 12 31, mob. 06-19.03.06.91 (dinsdag en woensdag bereikbaar),

e-mail ranqu@boog.nl 

Uw wijkadviseur

Ingezonden Zondag 9 augustus om 10.00 uur in de
Duinzichtkerk: Kerkdienst met speciale
aandacht voor het officiële einde van de
Tweede Wereldoorlog (15 augustus 1945).

i-shop in Benoordenhout
Vanaf 17 april is in de bibliotheek, Utenbroekestraat 4, 

de i-shop geopend. Hier kan men gratis informatie en

adviezen krijgen op het gebied van

• WONEN: woonpas / huurtoeslag / aan-

passing van de woning / woonomgeving

• WELZIJN: cursussen / opvoeding /

boodschappendienst / taxibus

• ZORG: thuiszorg / aanvragen voorzienin-

gen / zorgtoeslag/ziekenhuis

• INKOMEN: belasting / ooievaarspas / schoolkosten /

kwijtschelding

• WERK: sollicitatie / vrijwilligerswerk / arbeidsconflict /

vakbond

• ONTSPANNING: sportclubs / cultuuractiviteiten /

betaalbare uitjes / bewegen voor ouderen

De i-shop is iedere vrijdag geopend van 11.00 tot

13.00 uur. Contactpersoon is Denise van der Hulst,

telefoon 347 72 97, emailadres

denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl.

Gezocht! 55 plussers voor gym-en volley-

balclubje. Dinsdagavond van 19.00 tot 20.45 uur in

Aloysiuscollege. Inlichtingen: tel. 3246667
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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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De Expeditie

Op dit moment zijn Ernst Verloop,

Frederik Kam, Ernst de Wiljes, Victor

Naar en Bram en Tim Albers bezig om

hun gezamenlijke jongensdroom te

verwezenlijken. De droom is ingevuld

door een expeditie te organiseren naar

de Muztagh Ata. De officiële naam luidt

de TU Delft Muztagh Ata Expeditie. Het

betreft een 7546 m hoge berg in het

westen van China. De naam van de

berg betekent “vader der ijsbergen”.

Deze betekenis geeft al aan dat er veel

ijs en sneeuw is. Dit maakt de Muztagh

Ata dan ook uitermate geschikt voor

het doel, namelijk naar boven lopen

met vellen onder de ski’s en dan naar

beneden skiën. De verwachting is dat

er geen hele moeilijke klimpassages

zijn. De expeditie duurt 5 weken.

Om een idee te krijgen over de ligging

van de berg: hij ligt in het uiterste

westen van China in de buurt van de

grens met Pakistan. Om hier te komen

is niet eenvoudig. De makkelijkste

route is het vliegtuig nemen via

Moskou naar Biskek in Kyrgistan. Dit

land ligt ten en westen van China en

ten noorden van Afghanistan. Hier

wordt ook de bagage, het eten, ski’s,

klimmateriaal en dergelijke naar toe

gestuurd. Bij elkaar ruim 300 kilogram.

Vanuit Biskek is het 4 dagen naar het

basiskamp van de Muztagh Ata. Het

eerste deel van de tocht zal per jeep

plaatsvinden. De laatste dag gaat de

bagage per kameel en de rest met de

benenwagen. Onderweg zullen nog de

nodige inkopen moeten worden

gedaan.

Basiskamp

Eenmaal in het basiskamp (4400m

hoog) aangekomen blijft het team daar

ruim drie weken. De berg zal in expedi-

tiestijl beklommen worden. Dit houdt

in dat op de berg meerdere kampen

worden gemaakt, in totaal 3 stuks. Het

eerste kamp komt op 5200 m te liggen,

het tweede en het derde op respectie-

velijk 6200 m en 6800 m. In figuur 1 is

het klimschema afgebeeld. Dit

betekent dat ongelofelijk veel mate-

riaal zoals tenten, slaapspullen en eten

naar boven moet worden gesjouwd.

Hiervoor worden geen dragers

gehuurd. Overdag kunnen de tempera-

turen oplopen tot 30 graden Celsius als

de zon op je tentje schijnt en ’s nachts

is het zo minus 30 graden Celsius. Dit

zijn grote verschillen in korte tijd.

Samen met de ijle lucht op die grote

hoogtes zal de expeditie zwaar worden

en een grote uitdaging voor de

deelnemers.

Een jongensdroom komt uit:
Benoordenhouters naar Muztagh Ata
Iedereen kent het wel, als klein kind droom je vaak over grote

daden die je wilt gaan doen als je groot en sterk bent. Zo ook

bij een aantal jongens uit het Benoordenhout. Als kleine jon-

gens waren ze verzot op de bergen, wandelen en skiën waren

hun favoriete activiteiten. Na een aantal jaar vindt er een ver-

schuiving plaats. De favoriete activiteiten worden uitdagender,

wandelen maakt plaats voor bergbeklimmen en het skiën gaat

ook meer buiten de piste. Nog weer later, in de studententijd,

zet de verandering door en doet het toerskiën zijn intrede. In

deze periode ga je naar de hoogste toppen van Europa en kom

je tot de conclusie dat als je die jongensdroom van toen wilt

waarmaken, nu de tijd daarvoor is aangebroken. Want over

een paar jaar zit je voor ruim 30 jaar op kantoor!

vervolg op pagina 9

Figuur 2. Team foto; van links naar rechts, van boven naar beneden: Ernst Verloop, Wouter van der Gronden,

Frederik Kam, Tim Albers, Ernst de Wiljes, Bram Albers, Victor Naar, Ronald Naar

Figuur 1. Klimschema op de x-as staan de

dagen in het basis kamp en op de y-as de

hoogte op de berg in meters
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Het Team

Het team bestaat uit zeven deelnemers.

Zes deelnemers zijn al geïntroduceerd.

Zij zijn allemaal studenten van de

Technische Universiteit Delft. Ze

variëren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar

oud. De zevende deelnemer is een

bekende inwoner van het Benoorden-

hout, hij heeft al heel wat jongensdro-

men waargemaakt en bij anderen

gecreëerd. Ronald Naar gaat deze zes

studenten helpen de expeditie te

organiseren en neemt zelf ook deel aan

het project. Hij heeft een soort mentor

rol op zich genomen. Dit is voor allen

een nieuw concept waar veel van wordt

verwacht. Ronald heeft veel contacten

binnen deze wereld. Zo heeft hij warme

kleding van Bergans voor ons geregeld.

Op één na zijn alle studenten in het

Benoordenhout opgegroeid en Ronald

woont er natuurlijk ook.

De oplettende lezer heeft waarschijn-

lijk al ontdekt dat Wouter van der

Gronden niet meer in het verhaal

wordt genoemd. Dat klopt, hij kan het

niet combineren in verband met

studie-gerelateerde activiteiten.

Helaas, maar zo’n project vraagt nu

eenmaal de nodige toewijding en tijd.

Het Onderzoek

Tijdens de expeditie zal er door

Frederik en Ernst de Wiljes onderzoek

gedaan worden naar de intensiteit van

zonnestraling boven de ijskappen van

de Muztagh Ata. Normaliter wordt de

intensiteit van zonnestraling gemeten

met sensoren die alleen loodrecht

binnenvallend licht meten. Dit is ook

bekend als de "zonnekracht". Zo

gebruiken het KNMI en het KWF deze

waarde om advies tot stand te brengen

over de tijd die een persoon in de zon

door kan brengen zonder te verbran-

den en verruimen ze deze adviestijd als

er wolken zijn.

Nu blijkt echter uit de natuurkundige

literatuur dat deze aanname niet altijd

juist is. Door dunne wolken kan de

intensiteit van zonnestraling juist

verhogen! Dit is goed waar te nemen

als er een sneeuw of ijskap de

binnenvallende straling kan reflecte-

ren, dit zorgt al snel voor een

verdubbeling van de intensiteit en is

de reden waarom we tijdens de

wintersport zo'n mooi bruin koppie

krijgen. In de onderstaande figuur zie

je dat als boven zo'n ijskap ook nog

eens een dunne wolk hangt het kan

voorkomen dat de zonnestraling in

eerste instantie door de wolk heen

dringt, op de ijskap reflecteert en

vervolgens wél door de wolk wordt

weerkaatst terug naar de ijskap en

daarna weer terug naar de wolk

enzovoort. Deze verhoging kan zo wel

oplopen tot 400%! In figuur 3 is dit

schematisch weergegeven.

Dit betekent dat er dus ook veel meer

kans is om te verbranden en zo perma-

nente schade aan de huid aan te richten.

Aangezien huidkanker de meest voor-

komende vorm van kanker in Nederland

is en de verwachting is dat het aantal

gevallen per jaar de komende tijd alleen

maar toeneemt doordat men tegen-

woordig vaker met vakantie gaat op

zoek naar zon, is dit wellicht verkeerde

advies van het KWF zorgwekkend.

Vandaar dat wij met een speciale sensor,

die straling van alle richtingen waar kan

nemen, deze verhoging van zonnestra-

lingsintensiteit gaan meten. Onze

resultaten willen we gebruiken om

mensen bewuster te maken van de

gevaren van zonnestraling op de lange

termijn, omdat deze verhoging van de

intensiteit ook kan optreden op een licht

bewolkte stranddag en de meeste

mensen dan onterecht minder bang zijn

te verbranden.

Regelwerk

Op 21 juli begint de reis. Tot die tijd

moet er nog veel aan voorbereiding

gebeuren, zowel qua conditie opbouw

als het nodige regelwerk. Om op de

hoogte te blijven van de stand van

zaken kunt u altijd kijken op onze

website www.ma2009.nl. Tijdens de

expeditie zullen op deze site regelma-

tig updates verschijnen. Via de site

kunt u ook uw steentje bijdragen door

middel van een supporterschap en

kunt u zich aanmelden voor het toe-

zenden per email van de nieuwsbrief.

Frederik Kam en Tim Albers

vervolg van pagina 7

Figuur 3. Schematische weergaven van de

verhoging van de actinische flux.

Spletenreddingsoefening tijdens een trainingsweekend in de

Alpen. Tim en Bram.

Wildhorn MA-team
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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

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
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Dit is een vervolg van de Toen&Nu in het vorige Wijkblad

over de Duitse scholen in onze wijk. Eén daarvan was die aan

de Dreibholtzstraat, waarin nu de Openbare Basisschool

Benoordenhout huist. Het toeval wil, dat drie ouders van

leerlingen op deze basisschool, Marit Kramer (vertaalster),

Nicolien Pinkse (Onderwijskundige en onderzoekster) en

Ernie Mellegers (architectuurhistoricus) de geschiedenis van

de school in kaart aan het brengen zijn. Naar aanleiding van

de voorgenomen nieuwbouw van de school willen zij

uitpluizen wat zich in de afgelopen 84 jaren in en rond de

school heeft afgespeeld.

Op hun http://obshistorie.blogspot.com zijn zij al begonnen

resultaten daarvan vast te leggen. Het begint met de

opening van de Friedrich van Bylandtschool, ontworpen

door W. Schürmann (hoofdarchitect), J.C. van Dorssen en

G. Albers, en gefinancierd door de gemeente, op 24 april

1925. Tevens wordt een woning voor de hoofdonderwijzer

(nog altijd aanwezig) gebouwd. Aan het ingangshek ter

weerszijden maakte de beeldhouwer J. Altorf, geen

onbekende in het Benoordenhout, een paar in steen gehakte

vogels als symbool van wijsheid. Het Haagse liberale

dagblad Het Vaderland schreef er onder meer over: ‘Er ligt

over alles iets huiselijks en opwekkends dat nogmaals

bewijst, hoe wij er meer en meer in slagen het schoolgaan

van het kind te maken tot voortzetting van het gezinsver-

blijf.’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hier (zie bijgaande foto)

een Deutsche Hauptschule. Na de oorlog kwam er de

openbare basisschool die daarvoor in de Weissenbruchstraat

en de Atjehstraat had gezeten, in; deze ging in 1949 de Prof.

Casimirschool heten. In 1985 kreeg de school zijn huidige

naam.

Wie informatie wil aandragen over deze school (oudleerlin-

gen, leerkrachten, ouders) kan die naar de bovengenoemde

drie onderzoekers mailen via historie.obs@gmail.com.

Wie weet komt er nog eens een mooi boek van.

Bouw van de Duitse school, 1924-1925. Bron: Haags Gemeentearchief.

De Duitse school tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bron: Haags

Gemeentearchief.

Hemel en Hel, Het korte leven van Frans von Fisenne (1914-1944),
geschreven door Laetitia M.L. van Rijckevorsel. Uitgave Couvée
als deel veertien in de reeks Het Benoordenhout.

At home in Haagse Hout, 3 walks
Een prachtige brochure met
3 wandelingen in de Haagse Hout,
waaronder één in onze wijk.
Speciaal door de gemeente
uitgegeven voor expats, maar zeker
ook interessant voor autochtone
wijkbewoners. Informatie: Expat
desk gemeentehuis.

Onlangs verschenen: Scènes uit een Haags Toneel-
verleden verschenen van wijkbewoner Barend-Jan
Donker. Het boek bevat naast een behandeling van
diverse  stijlperioden ook talloze anekdotes en
herinneringen aan het plaatselijk  theatergebeuren.
Legendarische figuren als Fie Carelsen en Theo Mann-
Bouwmeester figureren naast iemand als Johan
Buziau. Zelfs acteurs uit het Benoordenhout passeren
de revue.
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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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Mark van Draelen had zijn vrouw

verbijsterd aangekeken. Dieuwertje -

zo had ze niet meer willen heten sinds

ze samen gingen wonen, vierentwintig

jaar geleden! En dan die associatie met

Dieuwertje Blok, die, sinds zij voor

Radio West in de ochtenduren een

radioprogramma maakte op een

manier die volgens hun tweede zoon,

Hidde, de dodelijke drein van demente

docenten nog leuk deed lijken, bij alle

heren Van Draelen als zéér fout gold.

Dus liever niet, Dieuw!

Enfin: na crisisberaad had zijn vrouw

besloten de volgende dag voor een

week naar haar zusje en zwager in

Varsseveld te vertrekken, teneinde in

hun prachtige tuin zichzelf te her-

vinden. Maar niet nadat ze eerlijk

opgebiecht had, dat zij zo van slag was

wegens de gewelddadige dood van

haar minnaar. Van welke relatie Mark

nooit iets had gemerkt. ‘Nee, logisch

hè, je was ook nooit thuis!’, had zijn tot

voor kort overspelige vrouw nog met

schrille stem geroepen, voordat hun

oudste zoon, Friso, die boven voor zijn

schoolonderzoek aan het blokken was

geweest, naar beneden kwam om te

vragen wat er toch allemaal aan de

hand was. Nou ja, dat werd nog een

hele uitleggerij, aan de eettafel, bij

inderhaast bestelde pizza’s - want van

een ordentelijke maaltijd voor hun

vijven was het natuurlijk niet meer

gekomen.

Al met al heel vervelend en Mark had in

de loop van die avond visoenen

gekregen van een flat in de Pieter

Meinersstraat, waar een goede vriend

van hen kortgeleden naar toe verhuisd

was vanuit zijn riante huis aan de

Ruychrocklaan, aangezien zijn vrouw

per se had willen scheiden. Niet dat er

iets mis was met de Pieter Meiners-

straat, maar hij wilde toch liever

gewoon met zijn complete gezin op de

Ieplaan blijven wonen, met de hockey-

sticks van zijn drie zoons slordig in de

vestibule neergekwakt en de barbecue

in de tuin in plaats van op een balkon

waar je net met z’n tweeën op kon

zitten.

Voordat Dieuw naar de Achterhoek

vertrok, had ze hem nog wel iets heel

nuttigs verteld. Namelijk, dat ‘haar’ CdK

op het laatst, voordat hij een einde aan

het telefoongesprek tussen hen

maakte, had geroepen, dat hij naar ene

Tim Verpeen ging, een studie- en jaar-

clubgenoot die een probleem had.

Terwijl haar Twingo naar het Valken-

Moordwijk! 
De ontknoping!
Wat voorafging:

Op een Benoordenhouts schoolplein wordt het lijk gevonden van de Commisssaris van de Koningin in

Drenthe, tevens lid van het comité van aanbeveling voor het nieuw te bouwen automuseum aan het

einde van de Benoordenhoutseweg, Tiberius Scipio van der Steen. In zijn hand had hij een Dafje, in zijn

hoofd een gat. Hoofdinspecteur Mark van Draelen, getrouwd met Dieuwke, 3 zoons, wonend op de

Ieplaan, oud-Benoordenhouter, leidt het onderzoek.

Als Van Draelen, na een bezoekje aan de oud-ANWB-hoofddirecteur Pondmareis, ook lid van datzelfde

comité van aanbeveling, die een dreigbrief heeft gekregen, vermoeid thuis komt, treft hij zijn Dieuw

lichtelijk hysterisch achter de piano aan. Ze blijkt een relatie met Van der Steen gehad te hebben en wil

opeens, in een bui van rouwverwerking, Dieuwertje genoemd worden.

OORDWIJK

vervolg op pagina 17Tekening: Frank van der Leer
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Residential Housing verhuurt luxe gestoffeerde en gemeubileerde woningen in 
Den Haag aan mensen uit de internationale gemeenschap, zoals werknemers 
van ambassades en internationale bedrijven. Wij hebben ruime ervaring in het 
begeleiden van expatriates bij het vinden van huurwoningen. 

Onze pijlers:

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

The key to your new home



15 wijkblad Benoordenhout juni 2009

Zo’n zeven jaar geleden is ‘Handige

Hulp’ opgericht door Robert-Jan

Grasveld en Duco Nijpels. Benoorden-

houtse scholieren, die tijdens hun

schooltijd hun eigen bijbaantje

organiseerden. Door vertrek naar het

buitenland, of voor studie uit de wijk,

worden de werkzaamheden steeds

door anderen voorgezet. Zo kwam naar

verloop van tijd ‘Handige Hulp’ in

handen van Lisette van Niekerk en

Boyan Nijpels. In die tijd heeft ‘Handige

Hulp’ het weekblad Privé gehaald. 

In een artikel over vader Nijpels, werd

de onderneming van zijn zonen

genoemd. Martijn en Gijs staken hun

handen wel eens voor het bedrijfje uit

de mouwen. Een jaar geleden hebben

zij het samen van de vorige eigenaren

overgenomen.

Afwisseling

Erg leuk aan ‘Handige Hulp’ vinden de

jongens de afwisseling. Ze komen bij

verschillende mensen over de vloer. In

de wijk, maar ook daarbuiten. Zo wordt

er al lang samengewerkt met Parnassia

voor hand- en spandiensten tijdens de

jaarlijkse barbecue. Eén van de toppers

was een Hindoestaanse bruiloft in

Rijswijk. Zelf konden zij er niet naartoe,

omdat ze te gast waren op een

herendiner. Maar de opgetrommelde

vrienden hadden een fantastische

(werk)avond. De klanten zijn vaak erg

tevreden. Als ik er nadrukkelijk naar

vraag, kunnen zij mij nauwelijks minder

prettige ervaringen opnoemen. De

zaken lopen naar verwachting, via

mond-tot-mond reclame komen de

opdrachten binnen. Drukke en minder

drukke perioden wisselen elkaar af.

Doordat zij gebruik kunnen maken van

een netwerk handige jongeren, is er

vaak ruimte voor nieuwe opdrachten.

Benoordenhout

Martijn woont al zijn hele leven, en Gijs

vanaf dat hij twee jaar oud is in

Benoordenhout. Allebei zijn ze erg blij

met hun woonplek. Een rustige wijk,

waarin sport, stad, strand, school en

een uitgebreide vriendenclub in de

buurt te vinden zijn. Martijn doet dit

jaar examen. Na de zomer wil hij eerst

een tijdje naar Spanje gaan om Spaans

te leren. Gijs zal ‘Handige Hulp’ dan

nog zeker een jaar tot zijn eindexamen

voortzetten. Net als in het verleden

zullen vervangers voor hen worden

gezocht uit de Benoordenhoutse

helpende handen die hen nu af en toe

ondersteunen bij het uitvoeren van de

werkzaamheden.

Contact met ‘Handige Hulp’: 

Martijn Canters telefoon 06-30647493,

Gijs Beukers telefoon 06-30380708

Martijn Canters (17 jaar) en Gijs Beukers (16 jaar) runnen samen het bedrijfje

´Handige Hulp’. Beide VWO-leerlingen van het Maerlant-Lyceum doen, soms

met behulp van ingeschakelde vrienden en kennissen, precies wat de naam

van de onderneming doet vermoeden: het bieden van handige hulp bij allerlei

gelegenheden. Bedienen, afwassen, het bereiden van gerechten, opbouwen

en afbreken; alle voorkomende werkzaamheden bij een borrel, feest of bij-

voorbeeld een barbecue worden voor € 8,50 per uur uit handen genomen. En

dat alles met veel plezier, zo blijkt uit het enthousiasme waarmee zij over hun

werkzaamheden vertellen.

Handige Hulp van Martijn en Gijs

Op de bijgevoegde foto staat Gijs links en Martijn rechts. Foto: Annemarie Knottnerus.

door Annemarie Knottnerus
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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

?????????

geen nieuwe ontvangen!!!!
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bosplein wegreed, stond Van Draelen

nog wat peinzend op de stoep.

Verpeen, dat zei hem niks. Maar daar

was wat aan te doen!

Googelend kwam hij er twee tegen:

één T. Verpeen die een fotozaak in

Surhuisterveen had en … één die een

groot aantal ingezonden brieven bleek

te hebben geschreven en woonde in

de Van Wouwstraat te Den Haag. Het

was niet moeilijk kiezen!

Waarom wist hij eigenlijk zelf niet,

maar het leek hem nuttig om

‘aubergientje’, de zo apart met die

kleur belippenstifte journaliste die hij

nog niet lang geleden naast het lijk van

Van der Steen had aangetroffen, eens

te bellen. Kende zij wellicht die meneer

Verpeen? Haar klaterende lach aan de

andere kant van de lijn deed hem meer

vreugd dan hij had gedacht. Ja, ze

kende hem - wat wilde Mark van deze

querulanterige man weten?

Ze spraken af om bij Het Lof in de

Breitnerlaan te lunchen. Alwaar Mark,

toen hij naar binnen wilde gaan, zijn

oud-schoolgenoot Evert-Jan ontmoet-

te, die net op zijn lichtblauwe scooter

wilde wegrijden. In opperbeste

stemming wegens het gezellige

gesprek dat ze eventjes hadden, kwam

hij klapdeurend binnen en gaf

aubergientje bij de bar drie dikke

zoenen op beide wangen, wat extra

kleur daarop genereerde. Opeens vond

hij het helemaal niet erg meer dat ze

voortdurend ‘zeg maar’ zei en ‘expat’

uitsprak alsof ze het over een kikker

had. Maar onderwijl luisterde hij - je

bent politieman of je bent het niet -

toch nauwkeurig. Wat had Timotheüs

Verpeen, die zijn voornaam graag op

z´n Engels schreef, te maken met de

vermoorde Van der Steen? Wellicht,

opperde aubergientje, het feit dat hij,

na zijn te vroege pensionering als

ambtenaar, voorzitter van de ‘Vereni-

ging tot Verbetering’ was geworden.

Van Draelen zette zijn glas witte wijn

neer en keek haar verbaasd aan. Een

clubje, verduidelijkte zijn disgenote

ietwat smalend, dat de teloorgang van

de beschaving wilde tegen houden

door vooral veel ingezonden brieven te

schrijven. Gepensioneerden met een

verkeerde dadendrang, begreep Mark.

Nou ja, hij zou maar eens bij Timothy

Verpeen langs gaan, want hij was, zo

leek het, toch één der laatsten die de

vermoorde CdK had gesproken. Over

‘een probleem’…

Toen hij in de Van Wouwstraat

aanbelde, deed een slonzige vrouw

open. Nee, meneer was niet thuis, want

op weg naar de verstelzaak in de

Weissenbruchstraat aangezien hij uit

zijn broek gescheurd was. Net

vertrokken? Ja, koud vijf minuten

geleden, met de fiets.

En zo kwam het dat Van Draelen,

dankzij aubergientje enigszins op de

hoogte van het uiterlijk van Verpeen,

hem uit de Magische Scharen zag

komen, een roze bonnetje zorgvuldig

opvouwend en in de zak van zijn

regenjas stoppend. De hoofdinspec-

teur stapt uit, maar besloot even achter

zijn daarvan nog onkundige informant

aan te lopen. Uit lichaamstaal kon je

soms veel opmaken, had hij in de loop

van zijn politieloopbaan geleerd. En

waarom niet eens kijken waar deze

Verpeen, nu met zijn fiets aan de hand,

naar toe ging?

Het bleek Albert Heijn te zijn. Van

Draelen wachtte aan de overkant tot

Verpeen, met een blauwe zak getooid,

weer naar buiten kwam en naar zijn

gestalde fiets liep. Onderwijl was het

drukker op straat geworden. Een

belendende school had kennelijk

pauze en jongeren in de leeftijd van

Marks eigen zoons bevolkten in kleine

groepjes de Weissenbruchstraat.

Verpeen scheen zich er aan te ergeren

en liep zelfs naar een portiek toe, waar

zich net drie jongens van een jaar of

vijftien op de stenen trap hadden

neergezet om wat te eten. Het leek een

mooi moment om de eerste ontmoe-

ting Van Draelen - Verpeen tot stand te

brengen. Toen de hoofdinspecteur

naderde, trof hem de verontwaardigde

stem van de gepensioneerde

ambtenaar. ‘Ik denk niet dat de

bewoners van deze huizen het erg leuk

vinden dat jullie hier zitten!’, hoorde hij

Verpeen tot de pubers roepen. Die

keken een beetje verrast op. ‘Hoezo,

meneer?’, vroeg er één met veel blond

haar over zijn ogen en oren. ‘Omdat

jullie hier de boel vervuilen!’, snauwde

Verpeen. ‘Maar we zitten hier alleen

maar even’, mompelde een ander,

wiens stekeltjes met gel zorgvuldig

bewerkt waren. ‘Aha, nog brutaal ook,

merk ik!’, snerpte hun belager, terwijl

hij met zijn wijsvinger zwaaide. ‘Het

wordt tijd dat jullie ouders eens wat

aan jullie opvoeding doen!’ De drie

jongens haalden hun schouders op,

stonden op en hoepelden op, want de

pauze was voorbij en ze waren

duidelijk niet van plan nog verder

aandacht aan deze bejaarde regenjas

te schenken. Verpeen, die zich binnen

enkele minuten tot een soort

woedeuitbarsting had opgewerkt,

draaide zich om en stootte bijna tegen

Van Draelen op. Zijn ogen stonden

lichtelijk wild toen hij uitriep: ‘Hier zou

de politie nou toch eindelijk eens wat

aan moeten doen!’

De hoofdinspecteur haalde zijn

politiepasje tevoorschijn en zei: ‘Ik bèn

van de politie’, maar dit bleek geen

kalmerend effect te hebben. Integen-

deel. Het wijsvingertje van Verpeen

zwaaide nu voor Marks ogen, terwijl

zijn stem welhaast een octaaf omhoog

schoot. ‘Dus ook dáárop kunnen wij

tegenwoordig niet meer vertrouwen

als het om het handhaven van onze

normen en waarden gaat, meneer! De

gewone burger moet het allemaal

maar alléén opknappen. Het is intens

treurig om dat te constateren!’

In een ‘split second’ kreeg Van Draelen

opeens een idee. ‘Waarom hebt u

eigenlijk Van der Steen vermoord?’,

vroeg hij, het zwaaiende wijsvingertje

dat gevaarlijk dicht bij zijn ogen kwam,

vastpakkend.

Het resultaat was verbluffend. Zonder

een moment na te denken ontplofte

Verpeen: ‘Omdat dat verdomde

automuseum ons groen verpest!’,

spatte ‘t uit zijn mond. De hoofdinspec-

teur hapte even naar adem. Zelden had

hij zo snel beet gekregen. Maar veel

tijd om daar vreugde uit te putten

kreeg hij niet, want Timothy Verpeen

stortte ter plekke ter aarde, tot grote

consternatie van enkele omstanders,

die meenden dat Van Draelen hem

vervolg van pagina 13

vervolg op pagina 21
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Typisch Haags

“Het burgemeesterschap van deze stad

beschouw ik inderdaad als mijn

mooiste post tot nu toe. Ik houd van

Den Haag, ben er geboren en getogen,

en leer nu de stad die ik goed kende,

nog beter kennen. Den Haag heeft in

de afgelopen decennia aan internatio-

nale allure en uitstraling gewonnen

zonder dat de specifiek Haagse

atmosfeer verloren is gegaan. De stad

groeit verder; infrastructurele

voorzieningen zullen nodig zijn, maar

we moeten er gezamenlijk voor zorgen

dat de stad blijft zoals-ie is. Open en

tolerant, met bewoners die zich,

temidden van parken en ander

hoogwaardig groen, veilig weten. De

pracht van een park als Arendsdorp is

uniek. Bovendien ligt Den Haag aan de

veelbezongen Noordzee. Onze humor

mag dan misschien, net als de

Hagenaar zelf, droog en ingehouden

zijn: we kunnen ook geweldig kankeren

en doen daarin bepaald niet onder

voor de andere Randstedelingen. Of

kankeren we toch iets … tja, netter?”

The Hague International City; is het

internationale specifiek uw geluid?

“Internationale samenwerking ligt

dicht bij mij, ook in het kabinet heb ik

twee internationaal gerichte portefeuil-

les gehad (Landbouw, 1994-1998 en

Buitenlandse Zaken, 1998-2002). Maar ik

ga verder op de door mijn voorganger

Deetman ingeslagen weg, zoals ook

mijn opvolger weer zal oogsten wat wij

momenteel zaaien. Het internationale

aspect is voor de stad met zijn meer

dan 100 nationaliteiten cruciaal.

Daarmee doel ik niet louter op de

internationale gemeenschap die

werkzaam is bij de vele internationale

instituten en organisaties, maar ik kijk

ook naar de Haagse Hogescholen, waar

de generatie van de toekomst wordt

opgeleid. Daar werken talrijke

nationaliteiten en culturen samen en

dragen bij aan de internationale flavor

van onze stad.

Vergane glorie?

Den Haag kan het zich niet veroorloven

op het rijke verleden te teren.

Integendeel. Een goed voorbeeld is

onze schitterend gelegen badplaats. In

Scheveningen moet de komende jaren

echt geïnvesteerd worden, als we het

in alle seizoenen een internationale

trekpleister willen laten zijn. De

precieze invulling behoeft natuurlijk

nader overleg, maar een vitale stad

denkt vooruit om ook over twintig jaar

voor de volgende generatie nog

leefbaar en eigentijds te zijn. Den Haag

wordt op dit moment (h)erkend als een

levendige, innovatieve stad, die over

voldoende academische kwaliteit

beschikt; waar kennis vrijelijk

toegankelijk is en praktisch wordt

toegepast. We moeten echter aan de

weg blijven timmeren om dat op peil

te houden.”

Het Financieel Dagblad noemde Den

Haag onlangs minder gevoelig voor de

recessie, mede dank zij de vele

(internationale) overheidsinstellingen en

financiële en zakelijke dienstverleners.

“En dat niet alleen. Den Haag beschikt

over een specifiek MKB, dat afwijkt van

het midden- en kleinbedrijf in

Rotterdam en Amsterdam. Den Haag

herbergt een innovatieve culturele

sector. De Caballero fabriek op de

Binckhorst, het vernieuwend centrum

voor innovatieve, culturele en creatieve

bedrijven, is daarvan een goed

voorbeeld. Innovatie is essentieel voor

Parkconcert Arendsdorp 2009 trok meer bezoekers dan voorgaande jaren.

De opening door burgemeester Jozias van Aartsen - nét een kleinkind rijker -

droeg ongetwijfeld bij aan de feestelijk grote opkomst. In zijn openings-

woord noemde de burgemeester het Benoordenhout een belangrijke wijk in

mooi groen Den Haag. Een stad die zonder betrokken, actieve inwoners ner-

gens zou zijn. Burgemeester, bestuur en raad maken niet in hun eentje een

International City of Peace and Justice. ‘Ik wens u een mooie dag. En, het

blijft droog’, besloot hij met een bezwerende blik naar de wolken. Den Haag

prijst zich gelukkig met Jozias van Aartsen. Als burgemeester. Als weerman

kan hij wellicht eens in consult bij Erwin Krol: het bleef zondag 17 mei niet

droog …

Jozias van Aartsen: altijd goedgemutst, zelfs bij vraaggesprek-

ken... Foto: Willem Post.

Jozias J. van Aartsen (Den Haag, 25 december 1947)

People’s mayor van Den Haag, 
Stad van Vrede en Recht
door Vera de Jonckheere

Jozias tijdens de opening. Foto: Willem Post.
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groei. Nederland zal het de komende

jaren redden door juist kennis en

kennisindustrie. Den Haag is daartoe

goed geëquipeerd, zowel op nationaal

als internationaal niveau. Bovendien is

Den Haag de tweede vestigingsplaats

van de Leidse Universiteit. Het

politieke, bestuurlijke hart van

Nederland is de ideale plek om de

excellente Leidse academische traditie

met Haagse kwaliteiten te verenigen.

Best of both worlds.”

Hillary!

De Afghanistan conferentie, 31 maart

2009, was met 72 deelnemende landen

en de U.S. Secretary of State een uiterst

geslaagde bijeenkomst. U bent

allerwegen gecomplimenteerd. Mega

operaties zijn geen dagelijkse kost; wat

bevindt zich iedere dag op uw burge-

meestersbord?

“Het dagelijks contact met mensen zou

ik niet willen of kunnen missen. Ik ben

niet iemand die zich in een kamer

opsluit, ik háát vergaderen. Dat is wel

even een probleem, in het openbaar

bestuur wordt nu eenmaal veel

vergaderd. Een voorbeeld van ‘het

kleinere werk’, dat ik overigens van het

allergrootste belang vind, is een recent

bezoek aan het Laakkwartier. In het

kader van het thema ‘afwezigheid op

school’ ofwel het hoofdpijnonderwerp

spijbelen, heb ik met leerlingen en hun

begeleiders gepraat. Ik probeer mijn

tijd eerlijk te verdelen over alle

stadswijken en streef naar een

bevredigende balans tussen bestuurlijk

vergaderen en het onder de mensen

zijn, waarbij zoals gezegd mijn

voorkeur naar het laatste uitgaat.”

Hoogste tijd voor het kleinkind, tijd voor

de slotvraag. U wekt de indruk een 24/7

burgemeester te zijn. Hebt u wel eens een

weekend vrij?

“Nee, eigenlijk niet. Je indruk klopt

helemaal!”

Vrolijk lachend loopt hij richting

uitgang, al snel druk in gesprek met

bezoekers van het Parkconcert.

Willem Post knikt instemmend terwijl

hij het tafereel gadeslaat. Het is

bekende kost voor de van radio en tv

bekende Amerika historicus, die als

adviseur internationale zaken vaak aan

de zijde van de burgemeester is te

vinden. Daarnaast is hij als senior

fellow verbonden aan het in onze wijk

gevestigde Instituut Clingendael.

070

“Jozias van Aartsen is een burgemees-

ter die makkelijk naar buiten treedt, de

wijken in, om mensen met elkaar te

verbinden. Nooit nerveus, altijd op zijn

gemak, neemt hij in vele talen overal

de tijd voor. Jozias doet mij vaak

denken aan een arts van wie ik het

altijd erg knap vind dat hij met een

volle wachtkamer toch iedereen rustig

en oprecht geïnteresseerd de tijd geeft.

Het Haagse Brugproject waarbij ik

nauw betrokken ben, is een kolfje naar

de burgemeesters hand. Doel is de

inwoners van Den Haag te betrekken

bij hun internationaal georiënteerde

stad, met organisaties als het OPCW,

Joegoslavië Tribunaal, Europol en het

Internationale Strafhof - symbolisch zo

welgekozen dicht bij het Monument op

de Waalsdorpervlakte. Alle inwoners,

wel te verstaan. Internationaal

opererende werknemers en lokaal

betrokkenen. Geboren en getogen

Hagenaars, maar ook nieuwe

Hagenaars.

Op een dag als vandaag - zijn kleinkind

is net geboren - brengt hij hier maar

liefst tweeënhalf uur door. Morgenmid-

dag is hij weer een uur aanwezig bij

een wandeling door Haagse Hout en

dat met een agenda, hermetisch

dichtgemetseld van de afspraken. Het

is prettig samenwerken met een

burgemeester die ook zijn gevoel laat

spreken en duidelijk prioriteit geeft aan

(informele) contacten met de inwoners

van zijn stad. Op die momenten voelt

hij zich senang, heb ik gemerkt. Een

people’s mayor in de ware zin des

woords.

Bruggenbouwer

Het Haagse Brugproject is in Haagse

Hout - Mariahoeve, Bezuidenhout en

Benoordenhout - van start gegaan. Met

internationale wandelingen, een sound

walk verkenningstocht voor jongeren,

een conferentie op Instituut Clingenda-

el en B&W hebben op HML en Maerlant

les gegeven over internationaal Den

Haag. In die estafette door de stad

maken we ons nu op om begin oktober

in Loosduinen, helemaal aan de andere

kant van de stad, de Haagse Brug op te

zetten. De betrokkenheid van mensen

bij hun eigen mooie wijken met de

bekende specifieke kwaliteiten en

kenmerken maakt hen bij uitstek

geschikt als brugwachters. Geen

burgemeester kan het in zijn eentje, zei

burgemeester Van Aartsen al in zijn

openingswoord.”

Willem Post wrijft peinzend over zijn

kin, op zoek naar een beeld.

“Eigenlijk zie ik onze burgemeester als

een surfer op de Scheveningse golven,

die feilloos zeilend en manoeuvrerend

zijn trots op Den Haag durft te laten

zien.”

Bij strakblauwe lucht. Zonder regen.

Écht droog, het volgende Parkconcert?

Ondanks burgemeester Jozias' stralende lach bleef het niet

droog... Foto: Jelle Offringa.

De burgemeester had geen papiertje nodig... Foto: Jelle Offringa.
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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

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

mediator

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

De storm die maandag

25 mei ons land 

teisterde, ging ook niet

onopgemerkt aan het

Benoordenhout voorbij.

Zo werd onder meer deze

boom omvergeblazen in

de Duchattelstraat.

Kerkstraat 74 te Wassenaar

In het centrum gelegen, vrijstaande
villa (ca. 180m²) met vrijstaande
garage. De woning omvat o.a.: een
L-vormige woon-/eetkamer, een
woonkeuken, 4 slaapkamers, 2 bad-
kamers, een voor- en (op de
zon gelegen) achtertuin met
achterom en een berging achter de
garage.

Vraagprijs  798.000,- k.k.

TE KOOP: 2 VRIJSTAANDE WONINGEN

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.

Burchtlaan 27 te Wassenaar

Gerenoveerde, vrijstaande, villa 
(ruim 180m²) met losstaand 
bijgebouw (ca. 30m² opp.) en 
besloten achtertuin (ZW), gelegen
in de dorpskern van Wassenaar.
Indeling met o.a.: een woon-/eet-
kamer, een woonkeuken, 3 slaap-
kamers, 2 badkamers (met dou-
che) en bijzonder veel bergruimte.
De woning is tevens te huur.

Vraagprijs op aanvraag 

Zie tevens www.pauldehaas.nl
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tegen de grond gekwakt had. Maar

toen 112 arriveerde, was de conclusie

vrij snel: een hartaanval. En zelfs een

vrij zware, naar bleek. De voorzitter van

de ‘Vereniging tot Verbetering’ over-

leed diezelfde avond, wat de huis-

zoeking overigens vergemakkelijkte.

Dankzij alle moderne technieken en

mogelijkheden sms- en e-mailberich-

ten te lezen, werd al heel spoedig

helder dat Verpeen de Commisssaris

van de Koningin in Drenthe, die op de

dag van zijn dood in Den Haag had

moeten vergaderen en door zijn

jaarclubgenoot gevraagd was nog

even voor ‘een probleem’ langs te

komen, hem in een bui van razernij

over dat vermaledijde automuseum

had doodgemept met een houten één

(Verpeen was na zijn pensionering

gaan golfen) en daar vervolgens (dom

was hij niet) een demonstratieve daad

van had gemaakt. En, door het succes

van de publiciteit eromheen aange-

moedigd, tevens de gelegenheid te

baat had genomen ook Pondmareis

zijn vet te geven. Het had een mooi

proces tegen Verpeen kunnen worden;

- maar helaas, tegen lijken kan zelfs het

Openbaar Ministerie geen gevangenis-

straf eisen…

Overigens bleek Timotheüs Verpeen

aan één ding onschuldig. Het

dreigbriefje dat ‘een man met een

capuchon’ de kinderen Pondmareis op

de stoep van hun huis in het Nas-

saukwartier in handen had geduwd,

bleek ‘gewoon’ van een schooljongen

die ‘een grap’ had willen uithalen’ te

zijn. Voorbeelden doen volgen, een

probleem voor de media waar men de

komende tijd nog niet uit zou komen

en de politie handen vol werk

bezorgde. Maar voor Mark van Draelen

waren er andere problemen. Zijn

Dieuwke zou straks weer thuis komen

en het was maar de vraag in hoeverre

hun huwelijk daarna een andere keer

zou nemen.

Zou hij dan toch maar eens een

bevriende makelaar bellen voor een

flat in het Benoordenhout?

vervolg van pagina 17

KONINGINNEDAG 2009
's Ochtends vroeg rond zeven uur zag je de eerste kinderen met hun ouders, op

zoek naar een mooi plekje om hun spulletjes te verkopen. Tegelijkertijd werd het

plein versierd, spelletjes klaargezet, kraampjes opgezet. Rond negen uur was het

volop in gang. Er werd druk onderhandeld, door de ouders gezellig bijgepraat en

de kleinsten sprongen heerlijk op het springkussen of konden zich vermaken bij

de 'Crazy Banana', pedalo's, het ringwerpen, zaklopen etc. Rond half elf was

heerlijke muziek van Perugia Four. Wijnhandel Van Riel schonk oranjebitter sinas,

Albert Heijn regelde mandarijnen en grote hoeveelheden ijsjes die lieve

hulptroepen ronddeelden. Zo werd door de winkeliersvereniging samen met de

wijkvereniging bijgedragen aan een tot dat moment vrolijke Koninginnedag.

De verdere dag zal menigeen achter tv- of computerscherm hebben gevolgd na de

afschuwelijke ontwikkelingen in Apeldoorn. Nog steeds zijn onze gedachten bij de

slachtoffers van die dag. Wat zo'n mooie dag beloofde te worden, eindigde in een

tragedie. Gelukkig heeft het koninklijk huis aangegeven de komende jaren op

gelijke wijze te blijven vieren.

Miek van Slooten-van Nieuwkuijk,

Jeugd

Foto’s: Miek van Slooten-van Nieuwkuyk

Voor meer foto’s: zie www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
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Parkconcert 2009
Het parkconcert was een groot succes, mede dankzij de enorme hulp van Stanley 55 op alle fronten.

Van begin af en aan waren veel mensen aanwezig, zo'n 3000 in totaal over de middag. De burgemees-

ter had een leuk verhaal en is nog lang gebleven. Het gekozen muziekprogramma sloeg erg goed aan

bij het publiek. Er zijn veel nieuwe leden ingeschreven voor de wijkvereniging, waaronder ook expats.

De jeugd genoot van de verschillende kinderattracties, sport (o.a. de klimmuur) en spel. Het opruimen

na afloop ging dit jaar supersnel dankzij spontaan aangeboden hulp van het aanwezige publiek. Veel

dank daarvoor!

Marjolein Veentjer-Renaud
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SPONSORS

Ernst & Young Accountants
Shell International B.V.
CB&I Lummus
Gemeente Den Haag Stadsdeel Haagse Hout
Burgerschapfonds
Kamer van Koophandel Haaglanden
AMCA
Fa. Hoogendoorn
Atrium vastgoedmanagement
N.A.K. Leegstandsbeheer BV
Röttgering Makelaars
Maaldrink Vermeulen Grooss

Makelaarskantoor Kimmel e Co
Maison Kelder
Pink & Lie
Hodie Mihi Cras Tibi
Mar-Y-Mar
Makelaardij Beeuwkes
Thokko Beheer BV
Gravex b.v.
Paul Berkhout meubelrestauratie
Boekhandel Couvée
Rapporten service Kopie BV
Bakker & Luyt
Duinrand apotheek
Brilmode Verhey van Wijk
Makelaardij Giesbers
Wever & Groen
Dierenkliniek van Alkemadelaan
Park WW/ 't Paviljoen
Weissenbruch Dierenspeciaalzaak
Thom Pilou coiffure
Hoytema bloemist
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Nierop Seipgens
Archipel Zonneweringen & rolluiken
Winkeliersvereniging Duinzigt
Wijkvereniging Benoordenhout

Foto’s: Sebastiaan Nederhoed

Voor meer foto’s: zie www.wijkverenigingbenoordenhout.nl



Ik kijk samen met onze wijkgenoot

Harry de Zwart uit het raam van zijn

voormalige kantoor als (nu gepensio-

neerd) districtsinspecteur van AEGON

Nederland aan de Theo Mann -

Bouwmeesterlaan naar de American

Protestant Church er recht tegenover.

‘Op die plek, genaamd De Hofstad,

vierde Tony Timmer in de jaren vijftig

als springruiter grote triomfen’, zegt

hij. ‘In aanwezigheid van menig lid van

het Koninklijk Huis en met name prins

Bernhard, was daar het wedstrijdterrein

van de Zuid-Hollandse Jachtvereni-

ging. De prins was er beschermheer

van. Het huidige Willem Rooyaards-

plein was uitsluitend bereikbaar via

een ingang aan de Oude Waalsdorper-

weg. De Waalsdorperweg was

ongeveer honderd meter voor het

huidige benzinestation afgesloten door

een betonnen muur van de Atlantik

Wall. Dat is nog zichtbaar aan de

asfaltering van het wegdek! De

toegang tot het wedstrijdtterrein via

de Stalpertstraat, Van Neckstraat, Van

Kijfhoeklaan en de Ruychrocklaan werd

geblokkeerd door een hekwerk waar je

alleen doorheen kon via een hek met

een hangslot aan het einde van de Van

Ouwenlaan, ter hoogte van de nu nog

aanwezige bunker.’ Duidelijke

herinneringen voor de heer A.H. de

Zwart, die als jongeman medio jaren

vijftig als rij-instructeur bij de Paddock

Manege van de heer A.W. Timmer werd

aangesteld.

Telkens opnieuw begonnen

Timmer, een bekwaam dressuurruiter,

en zijn altijd gastvrije echtgenote

T. Timmer - Molenaar begonnen hun

manege in 1935 in het toenmalige

Laantje van Clingendaal. Tijdens de

oorlog werd het houten gebouw door

de bezetter verplaatst naar het stuk

grond langs de Van Alkemadelaan,

waar de Timmers in 1946 de Paddock

Manege, waar zij ook in woonden,

opnieuw begonnen.

Er was een les- en springweide en

tussen de paardenstallen een

binnenmanege. Harry de Zwart,

ongeveer vijf jaar jonger dan enig kind

Tony Timmer (geboren in 1931), werd

beschouwd als hun ‘rechterhand’. ‘Ook

heb ik daarnaast lang het voorrecht

gehad Tony te assisteren tijdens de

vele nationale en internationale spring-

evenementen’, vertelt hij. ‘Hij was een

bewonderenswaardig springruiter met

een fraaie rijstijl, alom gevierd en

regelmatig te vinden op de sport-

pagina’s.’

Het bedrijfsresultaat van de manege

werd, naast de privé- en groepslessen,

in hoge mate bepaald door het aantal

‘pensionpaarden’. Ook de wedstrijd-

tuigpaarden van vleestransporteur en

grossier Piet van der Touw stonden er.
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Was u vroeger een feestbeest, dan herinnert u zich wellicht nog Paddock Terrace en de

Paddock Bar, op de Scheveningse boulevard tegenover de Pier, Gevers Deynootweg 134,

waar later, aan het eind van de jaren zeventig, Lee Towers nog even in zat.

Bent u (daarnaast?) nog een paardenliefhebber, en 55+, dan hebt u vast ook wel de Paddock

Manege gekend, op de hoek Wassenaarseweg - Van Alkemadelaan, waar nu de rotonde en

de nieuwbouw van de ANWB staan (zie Wijkblad 2008/6).

Een deel van de manege met op de achtergrond de Van

Alkemadelaan. Bron: archief A.H. de Zwart.

A.W. Timmer. Bron: archief A.H. de Zwart.

De Paddock Manege 1946 - 1958
Door Diederick Cannegieter

Een deel van de manege. Te zien is ‘Opa de

Groot’ met zijn lievelingspaard Formidable,

door hem overigens steevast Nelis genoemd.

Bron: archief A.H. de Zwart.
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Vaste ‘paardenpedicure’ was de toen

bekende Haagse hoefsmid Van

Wijngaarden, gevestigd in het wijke

Kortenbosch achter het Westeinde.

Reed men uit, dan ging dat via een (nu

door een nieuw vervangen) houten

bruggetje dat het manegeterrein

verbond met de Van Alkemadelaan,

langs de barakken van het Ministerie

van Volkshuisvesting. Tot de ANWB er

kwam. ‘We bleven ter plekke operatio-

neel tot het moment dat de stallen aan

de achterzijde vrijwel in de grote

ANWB-bouwput dreigden te storten’,

verzucht Harry de Zwart. Het vonnis

over de Paddock Manege was geveld,

zoals het Haagse dagblad Het

Vaderland op 14 november 1957

bedroefd in een artikel met een mooie

foto van de stal meldde. Om daaruit te

citeren: ‘Indien er geen oplossing komt

voor het thans ontstane manegepro-

bleem dreigt een van de recreatieve

mogelijkheden van onze stad, die voor

vele buitenlanders en ook voor ruiters

uit andere delen van het land zulk een

grote aantrekkingskracht had, verloren

te gaan. En dan ziet de toekomst van

de ruitersport in een stad, die door zijn

duinen en strand zoveel mogelijkhe-

den heeft voor deze vorm van sport, er

wel heel somber uit.’

Door bemiddeling van Tony, nog niet

zo lang daarvóór getrouwd met Sarita

de Vries, werd op het terrein van Hotel

Hoog Doorwerth, langs de Utrechtse-

weg richting Oosterbeek/Arnhem, een

oude stal gevonden en tot pension- en

trainingsstal omgebouwd. ‘De ouders

van Tony Timmer zaten daar,

tegenover de stallen, tussen de bomen,

in een comfortabele tot woning

omgebouwde houten verhuiswagen

van de firma De Gruyter & Co.’, vertelt

De Zwart, die meeging naar Door-

werth. ‘Een aantal Haagse ruiters bleef

ons daar trouw en ook verscheidene

gasten van dit klassehotel maakten

menige buitenrit.’

In 1961 overleed Timmer senior

op 61-jarige leeftijd; zijn vrouw

overleefde hem nog circa

35 jaar.

Tony Timmer was met zijn

vrouw en twee dochters,

Michèle en Annette, naar

Rotterdam (Kralingseweg)

verhuisd. Hij werd er directeur

van de Rotterdamse Manege.

Op 35-jarige leeftijd overleed hij

aan de gevolgen van prostaat-

kanker. Zijn weduwe Sarita

kwam vijf jaar later bij een auto-

ongeluk om het leven.

‘En route’ over het houten bruggetje naar de Van Alkemadelaan, met op de achtergrond de

barakken van het Ministerie van Volkshuisvesting, nu de Marechausse-kazerne. Voorop rijdt rij-

instructeur Harry de Zwart. Bron: archief A.H. de Zwart.

Een deel van de stallen. Men kijkt naar de

Wassenaarseweg. Bron: archief A.H. de Zwart.

Het linkerdeel van de les- en spring weide met op de achtergrond de Wassenaarseweg en de

Hart Nibbrigkade. Bron: archief A.H. de Zwart.

Tony Timmer en zijn Sarita, voorjaar 1954. Opname tijdens het

Concours Hippique in de stijl van ca. 1900 t.g.v. de 80ste verjaar-

dag van A. Hoboken van Hoedekenskerke op het terrein van de

Z.H.J.V. Bron: archief A.H. de Zwart.

De les- en springweide. Rechts de Van Alkemadelaan, in de verte

de Wassenaarseweg. Bron: archief A.H. de Zwart.
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Marianne de Bruijn
directie

Onno de With
register makelaar - taxateur

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

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
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Het zal menigeen zijn opgevallen;

begin mei 2009 produceerden de iepen

na de bloei een reusachtige hoeveel-

heid zaadjes. De flinterdunne,

vederlichte lichtgroene ronde schijfjes

zorgden voor een dik pak op straten en

in tuinen. Als de wind er vat op kreeg

wervelden zij omhoog, het leek soms

een sneeuwstorm. Ongeruste

bewoners van de Waalsdorperweg

rapporteerden het gebrek aan

bladvorming van de iepen in hun straat

en opperden dat ‘het wellicht aan de

tunnel zou kunnen liggen’. Welnu, van

dat laatste is geen sprake, het

verschijnsel doet zich in het hele land

voor. De vorming van de bloemknop-

pen vindt plaats in het jaar ervoor.

Vrijwel zeker door de weersomstandig-

heden is er toen veel knopvorming

geweest.

Tussen de verschillende iepensoorten

bestaan grote verschillen in de

bloeitijd en de hoeveelheid te vormen

zaad. Het begin van het jaar 2009

begon opvallend koud, gevolgd door

een vrij abrupte opwarming in april.

Het lijkt er op dat hierdoor bloei en

zaadvorming van de verschillende

iepensoorten min of meer gelijktijdig

plaatsvond. Een overvloedige

zaadvorming gaat ten koste van

bladvorming waardoor de bomen er na

de zaaduitval wat kaaltjes bijstaan en

bladvorming traag op gang komt. Juist

bij grote, oude iepen zoals op de

Waalsdorperweg (Ulmus hollandica

‘Vegeta’) duurt dat langer. In deze

straat staan ook jonge iepen die reeds

vol in blad staan.

Het fenomeen is inmiddels aan alle iep-

deskundigen bekend. Reden tot

ongerustheid is er niet. De ontwikke-

ling wordt nauwgezet gevolgd. Dat de

straatbewoners melding maakten van

de gebrekkige bladvorming is

lovenswaard!

Joost S.H. Gieskes

De gerestaureerde ‘Dutch Garden’ in Clingendael is op 28 april jl. 

geopend. Joost Gieskes schreef hierover uitvoerig in Wijkblad 2008-6 (zie website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl). Foto’s: Joost Gieskes.

Iepen



door Jaap Oosthoek

Wijk en Winkel
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De Rotte begon in 1977 met werken bij

de toenmalige Slavenburg Bank in

Amsterdam. Twee jaar later stapte hij

over naar de afdeling Kabinet en Proto-

col van het Ministerie van Buitenlandse

Zaken. Die zocht iemand van goede

afkomst, een eis waaraan De Rotte als

jonkheer voldeed. “Ik kwam op plekken

waar anderen geen toegang krijgen.”

Hij bleef slechts kort omdat hij als

ondernemer/organisator nauwelijks uit

de voeten kon en niks moet hebben van

een ‘acht tot vijf’ mentaliteit. Bovendien

gaf Buitenlandse Zaken bij vacatures

meestal de voorkeur aan een vrouw,

waardoor De Rotte niet vooruit kon.

Zodoende gooide hij het over een

andere boeg en opende in 1986 in

Rotterdam de muziekwinkel Vehmeijer

die als nieuwste snufje op muziekgebied

de compact disk verkocht. Een hit, want

snel kwam er een filiaal in Den Haag. Het

succes verbleekte echter, waarna De

Rotte een cd-zaak in Voorburg begon

die vanwege de moordende concurren-

tie weer snel sloot. Niet voor een gat te

vangen, besloot hij de schijfjes te gaan

verkopen op een voor een jonkheer

onalledaagse plek, markten in Den Haag

en omgeving. Na anderhalf jaar zag hij

zich door een gebrek aan voldoende

inkomsten genoodzaakt te stoppen.

‘Jobhopper’ als verzekeringsexpert terug in Benoordenhout

“Ik hoef nooit achter een auto weg te kruipen”
Bankemployee, ambtenaar, muziekhandelaar. Marktkoopman, verkoper van

encyclopedieën, verzekeringsexpert. Peter de Rotte volgde een tot nu toe even

afwisselende als misschien wel turbulente loopbaan. Tegenwoordig mag hij

zich eigenaar noemen van Sweelinck Hypotheken en Assurantiën, sinds kort

gehuisvest aan de Breitnerlaan. Hoewel voor de geboren ‘Benoordenhouter’

een prima locatie, staat kwaliteit en betrouwbaarheid bij het zaken doen voor-

op. “Een klant mag precies weten wat ik aan een transactie verdien.”

Wie Ad Patres kent, weet waar Ad Patres voor staat, 

namelijk: alles behalve standaard. Dat laat zij aan anderen 

over. Ad Patres zorgt dat uw uitvaart gelijk is aan uw

leven. En als er bij u  bijvoorbeeld eerder een strijkorkest 

dan een cd past, dan zorgt zij daarvoor. En niets minder. 

Bel voor meer informatie met (070) 355 64 27 of ga naar 

www.adpatres.nl

Ad Patres, en de rest is standaard.

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

ZIJN LIEVELINGSMUZIEK OP CD?
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Bel rinkelen

De Rotte ging aan de slag als verkoper

van de Engelstalige encyclopedie

Brittannica. En ontdekte hoe eenvou-

dig sommigen te beïnvloeden zijn.

“Een boer in Drenthe vond de

presentatie fantastisch. Tekende het

aankoopformulier, maar sprak geen

Engels, laat staan dat hij het kon lezen.

Ik verscheurde de aanvraag maar.”

In 1996 betrad De Rotte de verzekerings-

arena. Met dank aan Start Uitzend-

bureau dat hem een opleiding bood in

het verkopen van woekerpolissen,

waarbij spaargeld wordt omgezet in

lijfrentes en kapitaalverzekeringen.

Ondanks de negatieve berichten gelooft

hij nog steeds in dit product. Al vindt hij

dat de rendementen veel te gunstig

worden voorgespiegeld. “Twaalf procent

winst: dan moet er bij de klant toch een

bel rinkelen? Nee dus. Daarom hield ik

de mensen voor dat ze er vooral in het

begin niks aan zouden overhouden en ik

uiteraard aan de transactie verdiende.

Zo viel het werk tegenover mezelf te

verantwoorden, nog steeds mijn manier

van werken trouwens. Daarom hoef ik

bij het zien van een klant nooit achter

een auto weg te kruipen.”

Verkeerde kant

In de wereld van de assurantiën ‘hopte’

De Rotte opnieuw van de ene naar de

andere baan. Belandde bij DGA Assu-

rantiën, als hypotheekspecialist bij

Fischer in Den Haag (2000) en tot slot

bij Sweelinck Assurantiën. In 2006 nam

hij de zaak over van de toenmalige

eigenaren, zij het met lichte tegenzin.

“Ondernemers moeten van de Belas-

tingdienst en de Autoriteit Financiële

Markt (AFM) aan allerlei strenge (boek-

houdkundige) regels voldoen en

diploma’s halen die ik overigens heb.

Daarmee lijkt de AFM door te slaan naar

de verkeerde kant. Toegegeven, de

regels dienen om het kaf van het koren

te scheiden. Maar of dat gebeurt…?”

Toch kroop het bloed van de entrepre-

neur De Rotte waar het niet gaan kon. In

februari van dit jaar verkaste Sweelinck

van het gelijknamige plein in de stad

naar een leegstaand pand aan de Breit-

nerlaan, waar de huur lager ligt. Als ras-

Benoordenhouter en sinds zijn achtste

jaar lid van de voetbalvereniging HVV,

speelt De Rotte daar ‘thuiswedstrijden’.

En hoe onderscheidt Sweelinck

Assurantiën zich van de overige kapers

op de kust? In het leveren van ‘advies

op maat’, transparantie en onafhanke-

lijkheid waardoor de klant winnaar

wordt, aldus De Rotte. Johan Lamens

van REAAL Verzekeringen, die al meer

dan tien jaar zaken doet met De Rotte,

beaamt dat. “Wij zijn zeer positief over

de werkwijze van Sweelinck Assuran-

tiën. Peter en zijn collega’s tonen

oprechte interesse in hun klanten. Hij is

open over de beloning en dat wordt

steeds belangrijker. Zeker in deze tijd.”

Als onderdeel van ‘advies op maat’ is

De Rotte voorstander van ‘abonne-

mentsgeld’, een systeem waarbij de

cliënt voor een bedrag van bijvoor-

beeld 150 euro per maand een pakket

aan verzekeringen ontvangt. “Als je per

polis provisie betaalt, ben je op de

lange termijn duur(der) uit. Ook wil ik

een portefeuille doelmatig ‘inkleden’

door eerst na te gaan waar de klant het

meeste rentevoordeel heeft en hoe zijn

toekomst er ongeveer uit ziet. Pas aan

het einde van de rit kiezen we

gezamenlijk een geschikt verzekerings-

bedrijf. Vanzelfsprekend probeert elke

onderneming zich op deze manier te

profileren. De vraag luidt echter of er

werk van wordt gemaakt. Overigens zet

ik in op contracten voor vijf jaar, anders

wordt het financieel oninteressant.”

Minder hypotheken

Het ontwikkelen van de plannen zal

moeite kosten, omdat verzekerings-

maatschappijen de opzet van De Rotte

niet kennen. Verder speelt het slechte

economische tij een rol, reden waarom

het publiek de hand op de knip houdt.

Het verkopen van een huis kost daar-

door moeite, terwijl de waarde ervan

ook nog eens lager ligt dan voorheen.

Tot overmaat van ramp praten de

mensen elkaar als het ware financieel de

put in, vindt De Rotte. Hoe dan ook, door

de economische tegenwind sluit hij

minder hypothecaire geldleningen af.

Aan de andere kant biedt de huidige

markt kansen voor vooral huurders en

jeugdige kopers, de ‘starters’, merkt hij

op. “De rente ligt op een acceptabel

niveau, er staan veel huizen te koop, de

prijzen dalen, het pand dat je op het

oog hebt kost minder dan twee jaar

terug. Darnaast doen de banken

nauwelijks moeilijk bij het verstrekken

van een hypotheek. Dat wil zeggen: als

je een ‘normale’ betaler bent.”

Kortom, zo slecht gaat het economisch

nu ook weer niet, wil De Rotte zeggen.

In elk geval Sweelinck Assurantiën weet

het hoofd boven water te houden.

Mocht het toch mis gaan, dan kan de

doorgewinterde ‘jobhopper’ De Rotte

altijd nog een andere koers in slaan.

Felicitaties voor Peter Rotte (r.) van Johan Lamens van REAAL Verzekeringen, na de opening van

het nieuwe pand aan de Breitnerlaan.

Sweelinck Assurantiën
Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag
Tel. (070)36.43.645
Fax (070)34.62.554
Email: derotte@sweelinck.net
www.sweelinck.net
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Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

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

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P
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Zeepkistenrace Benoordenhout 2009!
Ook dit jaar is er weer een spetterende zeepkistenrace. Ben je

tussen de 7 en 13 jaar, maak dan je eigen zeepkist (kist op wielen)

en doe mee aan de spannende Zeepkistenrace Benoordenhout

2009 op zaterdag 27 juni. Je hoeft niet per se in Benoordenhout te

wonen om mee te kunnen doen. In alle leeftijdscategorieën zijn er

leuke prijzen te winnen en iedereen gaat met iets leuks naar huis!

Ook de meest originele zeepkist valt in de prijzen.

Jouw team

Jouw team bestaat uit minimaal twee en maximaal vier deelnemers

in één van de volgende leeftijdscategorieën: 7 t/m 8 jaar, 9 t/m 10

jaar,11 t/m 13 jaar. De leeftijd van het oudste kind in het team

bepaalt de categorie waarin het team meespeelt.

Jouw zeepkist

Om mee te kunnen doen, heb je een zeepkist nodig: een kist op

wielen. Je kunt zelf een zeepkist ontwerpen maar je kunt ook

gebruik maken van de bouwtekening die je binnenkort kunt

downloaden van de website van de wijkvereniging.

Meer informatie en het inschrijfformulier kun je vinden op

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

SOAP-BOX RACES Benoordenhout 2009!
This year again exciting soap-box races will take place on Saturday,

June 27. If you are between 7 and 13 years old, start designing and

constructing and… participate! Children from other neighbour-

hoods are also invited, the races are not restricted to Benoorden-

hout children. Everyone will get a little present! Prizes are to be

won in all age categories and for the most original soap-box…

a special prize!

Your team

Participation as a team is possible. A team should consist of a

minimum of 2 and a maximum of 4 children.There are 3 age

categories: 7-8 years, 9-10 years, 11-13 years. The age of the oldest

child decides the category of the team.

Your soap-box

In order to participate in the race you will need a wooden box/crate

on wheels. You can design one yourself or you can use a con-

struction sketch which you can download from the website of the

Residents Association Benoordenhout.

More information and application form on: 

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Wijkvereniging
Benoordenhout
Expat Club Benoordenhout

At our Annual General Meeting

on Monday May 11 it was

officially decided to nominate a

board member for the expat

residents in our neighbourhood.

The ‘Benoordenhout’ is a neigh-

bourhood with a substantial

number of inhabitants origi-

nating from outside the Nether-

lands. The Expat Club Benoor-

denhout is a new initiative of the

Residents Association Benoor-

denhout. Its objectives are:

(i) to improve the way in which

expats are welcomed into the

Benoordenhout;

(ii) to strengthen the involve-

ment of the expats in the

Benoordenhout with their

residential environment;

(iii) to support the integration

of expats with their fellow local

residents by means of, for

instance, an annual or quarterly

“Meet and Greet”, and drawing

the attention of expats to local

activities in our neighbourhood,

such as the Park concerts and

other social events;

(iv) to provide information by

means of our bi-monthly

neighbourhood magazine.

These objectives can be

achieved by for instance:

1. organising walks exploring

the neighbourhood under the

supervision of a architect,

historian or botanist, or

2. arranging sporting events

such as tennis competitions and

bridge drives.

You can support the work of the

Expat Club Benoordenhout by

becoming a member of the

‘Wijkvereniging Benoordenhout’

for only € 8,- per year. You can

also support the Expat Club

Benoordenhout by actively

participating in the organisation

of our events.

Should you be interested in

becoming a member of the

Expat Club Benoordenhout or

have any suggestions/questions,

please contact Mrs. Liesbeth

Annegarn, telephone 070-

3249206 or 06-44946400, or send

an e-mail to annegarn@xs4all.nl.

Waarom lid worden van deze

gezellige club? Omdat de

ContactClub Benoordenhout

(CCB) diverse interessante

evenementen organiseert,

waarbij u nieuwe kennissen

ontmoet.

Wat kunt u verwachten?

- Excursies buiten Den Haag,

zoals de Nieuwe Kerk in

Amsterdam, dagtocht naar

Kleve, glasblazerij in Leerdam,

architectuurrondrit in Rotter-

dam, museum in Antwerpen.

- Lezingen, die gegeven

worden in Wijkcentrum 't

Benoordenhuis, kunnen gaan

over Couperus, Chocolade,

Noorwegen, Amusements-

muziek in de laatste wereld-

oorlog et cetera. Deze

lezingen zijn voor leden gratis,

niet-leden betalen € 3.

- Cursussen kunstgeschiedenis

worden ieder voorjaar en

najaar gegeven.

- Lunches en diners in

verschillende restaurants zijn

een groot succes.

- Koffieochtenden, afwisselend

in het theehuis Clingendael,

bij hockeyclub HDM of

Eickholt op het Willem

Royaardsplein, waarbij het

accent ligt op het plezierig en

ongedwongen samenzijn.

U wordt regelmatig per post of

e-mail op de hoogte gehouden

van het nieuwe programma. De

Contactclub, een subcommissie

van de Wijkvereniging

Benoordenhout, heeft ongeveer

380 leden. Bent u 55+ en lid van

de wijkvereniging, dan kunt u

voor € 7,50 per jaar lid worden

van de CCB, echtparen betalen

€ 12,50. Voor de activiteiten

wordt een zo gunstig mogelijke

prijs berekend.

De CCB zou graag meer

bewoners van het Benoorden-

hout willen betrekken bij haar

evenementen. Voor verdere

informatie kunt u contact

opnemen met de voorzitter,

mevrouw de Bruin, tel. 3282477,

email: rinia.db@zonnet.nl of

mevrouw Schroëder tel. 3241349.

Contactclub Benoordenhout

GEVRAAGD: PIANO
een (bij voorkeur electrische) piano in goede staat.

voor: het Benoordenhuis

om: te gebruiken bij allerlei activiteiten.

Heeft u al een tijdje een piano in huis staan waar niet meer op

gespeeld wordt? En wilt u er vanaf en voor een goed doel

inzetten? De wijkvereniging is u daar dankbaar voor. 

Neem contact op met de bestuursleden Pita Bovee of Els Goossens.

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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U kunt bij ons binnenlopen en u verder laten informeren.

ZOEKT U EEN ORTHODONTIST?

    DE LIER    WATERINGSE VELD
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Er zijn nog trouwe klanten uit de

beginjaren die hem een beetje

vertederd "Dikkie" blijven noemen. De

klanten van later jaren noemen hem

Meneer of Dick Ku, een verwijzing naar

zijn vaste muzikaal beklemtoonde

afscheidsgroet: Danku! In de vroegste

tijd beheerde de zaak ook nog een

leesportefeuille. De administratie,

wekelijkse omwisseling en aanlevering

waren Dicks verantwoordelijkheid. Dat

betekende lange werkdagen, want in

de gewone winkeluren was daar niet

voldoende gelegenheid voor. En voor

het zelf lezen al helemaal niet. Er was

immers ook nog de avondschool. Een

ander vervelend avond-lusje was het

"koppensnellen". De niet-verkochte

kranten moesten terug, maar daar

moest eerst nog voor de controle de

bovenste strook worden afgeritst. Je

kreeg er wel sterke handen van, maar

vooral vieze ... Gelukkig werd er een

simpeler controlesysteem ingevoerd.

Core business

Natuurlijk is er veel veranderd in al die

jaren maar "the core business" is toch

wonderlijk constant gebleven:

voldoende (variatie in) artikelen, zo

mogelijk waar behoefte aan is, en een

juiste prijs. Je moet alles van je

artikelen afweten en daarover goed

technisch of zakelijk advies kunnen

geven. Verder moet je het prettig

vinden om met zoveel verschillende

klanten om te gaan, zelfs die met het

korte lontje. Meneer Ku vindt zelf dat

hem dat bijzonder goed afgaat, ook

jongeren ziet hij graag binnenkomen.

Als je elkaar maar met respect

behandelt.

Een keer liep dat toch bijna falikant

verkeerd af. Vanaf zijn strategische

plaats in de deuropening, van waaruit

hij graag de naaste omgeving in de

peiling wil houden, zag hij een oudere

dame achter haar stuur, moeite

hebben met de parkeerdrukte om zich

heen. Vol respect schoot hij te hulp en

gaf aan dat ze zijn sturende handgeba-

ren maar hoefde te volgen:, een

draaitje naar links, een draaitje naar

rechts, nu even achteruit, ja goed zo

mevrouw, een ruime bocht vooruit en

dan kunt u zo wegrijden.... De

mevrouw was wel een beetje paars

aangelopen maar niet van de inspan-

ning! Rare man, ik wil helemaal niet

wegrijden, ik was juist aan het inpar-

keren! Nu ja, je kunt niet altijd winnen.

Variatie

De variatie in het artikelaanbod is

enorm uitgebreid. Het is niet bij te

houden hoeveel ballpoints, rollerpens,

stiften in alle gewenste kleuren en

maten aanwezig (moeten) zijn.

Inktpotjes overheerst door printer-

cartridges, dat is dan nog vooruitgang,

maar aan het bijleveren van de printers

zelf is deze kantoorvakhandel toch

maar nooit begonnen, waarschijnlijk

heel wijs. Een eigen kopieerapparaat

geeft al service en zorg genoeg.

Een heerlijke uitbreiding in de laatste

jaren vormt die kleurrijke, artistieke

verzameling van wenskaarten,

agenda's, mappen en dozen en wat al

niet meer. Dit is de uitkomst van de

samenwerking met de firma Daamen

van het Noordeinde die op een

bijzondere wijze wordt voortgezet.

Conny Kalkhoven, jaren bij Daamen

werkzaam en ook al de laatste

maanden naast Dick in de Hoytema-

straat actief, is de nieuwe eigenares

van Benoordenhaege. Een geruststel-

ling voor Dick wat betreft de nieuwe

toekomst van "zijn" zaak.

Welkom dan, Conny, en danku Dick

voor die vele jaren van service aan het

Benoordenhout. En ga genieten van je

vrije tijd!!!!!!

DANKU!
door Jan-Arie van Nispen

Foto: Joan van Nispen

Om en nabij 50 jaar geleden stapte de kleine Dick van Werkhoven als vakan-

tiehulpje binnen bij kantoorboekhandel Van Nuijen/Overdiep aan de Van

Hoytemastraat. Hij is er niet meer weg gegaan; elke dag met pleizier naar zijn

werk, en geen dag ziekteverzuim.... ja, wel een tijdje uitgeschakeld door een

botbreuk na een vriendschappelijk voetbalpartijtje.
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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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Karel blijkt een goed wijkbladlezer.

Misschien komt het omdat hij ooit zelf

als gastredacteur artikelen voor het

wijkblad heeft geschreven. Hij

overhandigt mij een artikel van zijn

hand uit 1986 ‘Ik heb iets met deze wijk’

waarin Marc de Bruin het woord krijgt.

De (hang)jeugd in de wijk was reeds

toen een probleem en volgens

Baerwaldt slaagt de wijk er ook nu nog

onvoldoende in deze groep een plek in

het wijkleven te geven. Nog altijd leest

hij in het wijkblad over problemen voor

en door de jeugd. Over het wijkblad

spreekt hij overigens zijn waardering

uit. “De wijk komt in zijn volle variatie

langs. De inhoud van het blad is

spannend: wat in de wijk gebeurt en de

problemen die deze prachtige wijk kent,

worden goed beschreven”. Na deze

lofzang volgt een kritische noot. Hij

vindt het jammer dat het uiterlijk van

het blad de afgelopen jaren nauwelijks

verandering heeft doorgemaakt. Van

deze 80-jarige wijkgenoot mag het,

passend bij de inhoud van het blad,

allemaal wel een beetje minder braaf…

Stadsjongen

Karel beschrijft zichzelf als een echte

stadsjongen. Zijn jeugd bracht hij door

in Rotterdam-Zuid. Nog steeds vindt hij

de havens fascinerend. In de oorlog zat

hij op het gymnasium van een

kleinseminarie, waarna hij filosofie en

theologie studeerde en priester-

religieus werd. Daarna is hij in

Nijmegen klassieke talen gaan

studeren, met als bijvak kunstgeschie-

denis. Juist deze laatste interesse

maakt dat hij ook van Den Haag houdt.

“Deze geweldige woonstad heeft op

dit moment veel architectonisch

schoon te bieden”. Stadsvernieuwing,

skyline, De Resident en stadhuis zijn

kernwoorden in zijn omschrijving van

de huidige stad. Dat er de hoogte in

moet worden gebouwd snapt hij

helemaal. “Als groene stad aan zee en

als stad van het recht met internationa-

le allure moet je uitbreiden, en dan

ontkom je er niet aan de hoogte in te

gaan”. Na zijn afstuderen heeft hij o.a.

in het Brabantse Vught op een

kleinseminarie voor de klas gestaan. Hij

hield van de school en de omgeving,

maar was toch blij dat hij in 1968 als

docent bij het VCL aan de slag kon.

Verschillende godsdiensten

Tussen Karel en het Vrijzinnig-

Christelijk Lyceum klikte het geweldig.

Hij was bevrijd van de dogmatische

kant van het Katholieke geloof waarvan

hij geleidelijk meer afstand genomen

had. Als classicus was hij altijd al

geïnteresseerd in (de geschiedenis van)

godsdienstige patronen en culturen.

De Grieken wisten met hun vele goden

soepel om te gaan met het religieuze.

“Denk aan de verschillende niveaus die

zo kenmerkend zijn voor de Griekse

mythologie. Het serieuze en filosofi-

sche wordt met het speelse gecombi-

neerd, wat creatieve interpretaties

mogelijk maakt. Het Christendom is net

als de Islam gebaseerd op één boek,

waaruit bijvoorbeeld in de Katholieke

kerk een dogmatische geloofsleer is

gegroeid. Daarin ligt het antwoord vast

op de grote vragen van de mensheid

als waarom zijn wij sterfelijk en bestaat

er iets als het eeuwige leven. Daarnaast

moet je ook een behoorlijk aantal

concrete geloofsartikelen onderschrij-

ven.” In de jaren ’60 putte Karel hoop

uit de tweede Vaticaanse Concilie,

bekend geworden als de kerkvergade-

ring van het ‘aggiornamento’, het bij

de tijd brengen (moderniseren) van de

kerk. Hij was teleurgesteld in het

uiteindelijke resultaat. Nu noemt hij

zich humanist met een christelijke

achtergrond, want zijn verleden blijft

hem dierbaar. Bij het VCL had hij een

gevoel van thuiskomen. Hier kon hij

zijn opvattingen kwijt. Al snel kreeg hij

plezier in het verzorgen van de

weekopeningen op maandagochtend

voor de hele school. Hij vond het leuk

om, gebruikmakend van ondersteu-

nende middelen zoals toen nog de

grammofoon, een beschouwing te

verzorgen over onderwerpen die er op

Het Benoordenhout van Karel Baerwaldt
door Annemarie Knottnerus

Foto: Annemarie Knottnerus.

Zes keer per jaar vergadert op woensdagavond de redactie van het wijkblad in het Benoor-

denhuis. Als redactielid verheug ik me altijd erg op deze bijeenkomsten, want evalueren van

het vorige wijkblad en het bepalen van de inhoud van het volgende blad, gaat altijd met

veel plezier gepaard. Dit niet altijd tot genoegen van de schakers, die op woensdagavond de

aanpalende ruimte huren. Af en toe wordt de redactie gevraagd het volume iets te tempe-

ren. Als na een redactievergadering schaker Karel Baerwaldt ons aanspreekt, verwacht ik

dan ook dat dát het onderwerp van gesprek zal zijn. Niets is minder waar. Hij vindt het juist

leuk te merken dat het samenstellen van het wijkblad een plezierige zaak is, en begint te

vertellen over zijn vroegere redactionele werkzaamheden. Er volgt een leuk gesprek, waarin

afgesproken wordt dat ik nog eens contact met hem op zal nemen, om te kijken of in zijn

verhalen een artikel schuilt. Zo komt het dat ik op een mooie lenteavond Karel en zijn vrouw

Lia bezoek in hun gezellige parterrewoning aan de Kijfhoeklaan.

vervolg op pagina 39
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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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dat moment toe deden. Na een jaar

werd hij conrector.

Onderwijscarrière

In 1974 verplaatst zijn werkkring zich

naar het Haags Pedagogisch Centrum.

Onder de indruk van het rapport van de

Club van Rome, organiseert hij vanuit

deze schoolbegeleidingsdienst een

milieutentoonstelling voor de Haagse

jeugd. Een boeiend traject is het project

van de Werkgroep Optimalisering

Schoolcarrière, waaraan vijf Haagse

basisscholen en één middelbare school

willen deelnemen: vijf 6e klassen

(huidige groep 8) zouden samen met

de eerste twee leerjaren van één

middelbare school tot één tussenschool

worden gecombineerd. Een voorzichti-

ge middenschool eigenlijk, maar dit

experiment gaat uiteindelijk niet door,

omdat landelijke experimenten met de

middenschool voor leerlingen van 12

tot 16 jaar van de grond komen.

Projecten die later helaas ook

beëindigd zullen worden. In 1976 zet

hij zijn onderwijscarrière voort in

Amsterdam, bij het Algemeen

Pedagogisch Studiecentrum. In 1991

ging Karel met de VUT.

Redactioneel actief

Zijn hele werkzame leven en lange tijd

daarna is Karel redactioneel actief

geweest. Dit begon met het schrijven

voor ‘paterblaadjes’. Deze tijdschriften

waren vaak mede bedoeld om geld bij

elkaar te krijgen voor de missie. In 1965

zijn zes daarvan samengegaan in het

maandblad ‘Kruispunt’, met ruim

110.000 abonnees. Het kreeg als

ondertitel ‘De Christen van nu in de

wereld van nu’, was in die optimistische

jaren behoorlijk progressief en voerde

later als ondertitel ‘Mensen in

ontmoeting’. Karel vervreemdde wel

van de Katholieke kerk, maar de

zevenkoppige redactie van Kruispunt

werd wat hij noemt steeds meer ‘zijn

kerkje’. In 2000 heeft de redactie het

blad wegens het langzaam maar zeker

krimpend abonneebestand opgeheven.

Nog jaarlijks ontmoeten de redacteuren

elkaar. Ook voor onderwijsbladen heeft

Baerwaldt vele bijdragen geleverd, en

zoals eerder vermeld voor het

wijkblad. Naast het schrijven voor

bladen, is hij in zijn VCL-tijd

begonnen met het schrijven aan

een toneelstuk voor zijn leerlingen

op basis van het verhaal over de

zwerftochten van de Griekse held

koning Odysseus, die na vele jaren

oorlogvoeren en gevaarlijke

zwerftochten tenslotte zijn trouwe

vrouw Penelope weer terugzag.

Delen van ‘De terugkeer van

Odysseus’ droeg hij destijds in de

klas voor. Een paar jaar geleden

vroeg een oud-leerling of hij dat

stuk nog afgemaakt had. In een

vergeten archief heeft hij het

materiaal opgedoken en is ermee

verder gegaan. Vorig jaar werd het

uitgegeven. Karel vertelt dat zijn

oude VCL kort geleden besloten

heeft er volgend schooljaar mee

aan de slag te gaan, om te

beginnen met een hoorspel. Daar

horen we dus nog van! Voor het

wijkblad wil hij met de pro- en

epiloog hiervan alvast een tipje van

de sluier oplichten…

Benoordenhout

Karel en zijn vrouw Lia wonen met

veel plezier in Benoordenhout.

Vanuit Brabant heeft het gezin drie

jaar in Bezuidenhout gewoond,

waarna naar de Roelofsstraat is

verhuisd. “Een mooie tijd, waarin

we met de buren veel leuke

dingen hebben meegemaakt. Vaak

musiceerden we samen tot in de

late uurtjes.” Twaalf jaar geleden,

toen de kinderen al lang naar

elders in de stad waren verhuisd,

zijn ze in de Kijfhoeklaan gaan

wonen. Er werd gezocht naar een

gelijkvloerse woning. Met de hond

was er al veel gewandeld in de

buurt van de Kijkhoeklaan. Af en

toe spiekten ze in de fraaie

achtertuinen en verzuchtten: “Als

we daar ooit nog eens zouden

kunnen wonen!” Inderdaad kwam

er een parterrewoning vrij. De

achtertuin is hun grote trots. Naar

eigen ontwerp is de Engelse tuin

vormgegeven. En het resultaat is

op een voorjaarsavond zeer zeker

de moeite waard.

Proloog van 

‘De terugkeer van Odysseus’

Ver weg klinkt een herdersfluit. 
De Muze spreekt:

Welkom, mijn geacht publiek!

Ik ben de Muze van muziek

en spel. Hoor. . . ginds. . . een verre fluit

krijgt door mijn adem z’n geluid.

Ik zing van vreugde en verdriet,

geef klank en kleur aan ieder lied

en speel het spel mee dat u ziet

waarin door wijsheid van een god

een keer komt in Odysseus’ lot.

Onthullen ga ik nu een glimp

van hoge godenberg Olymp.

Sinds godenheugenis rijst op

zijn zonbeschenen, vérste top

in schittering van sneeuw en ijs

eeuwig onwrikbaar Zeus’ paleis.

De goden zetelen rond hem

en horen vol ontzag zijn stem.

Epiloog

Odysseus en Penelope hebben elkaar
weergevonden.

De spelers, goden en mensen,
luisteren terwijl de Muze spreekt:

Geluk is reiken, banneling zijn,

genezen in te lange pijn.

Geluk is waken door de nacht,

de hond die op z’n meester wacht,

tijd doorstaan omdat het moet,

mórgen pas ben je voorgoed

geborgen. . . Luister, zacht geruis

van de oude bomen rond het huis.

Odysseus vond Penelope weer,

hun nieuwe geluk geneest oud zeer.

Godin Athena zag vol deer-

nis op hun droeve scheiding neer.

Zij smeedde met de zegen van

haar vader Zeus een listig plan,

waarvan Poseidon leren kan

en ú op ’t einde van dit spel

de blijde afloop zag. Vaarwel,

mijn lief publiek, vaarwel!

EINDE

vervolg van pagina 37
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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

Heleen Luijt 06-13185773 ‘94 E

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E

Olivier v. Nooten 328 12 43 ‘83

Pieter v. Nooten 328 12 43 ‘89 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

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: 

30 juni 2009. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele zetfouten.

Coach-in-opleiding (erkend post-HBO) zoekt oefencliënten! Wilt u

werken aan persoonlijke groei en het behalen van uw doelen? Meld

u aan voor een kostenloos coachingstraject via

coachinopleiding@gmail.com.

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

Gezocht: 5 kamer woning, appartement of flat. Voor direct of later dit

jaar. Voor min. één jaar huur met verleng- of koopoptie. Email:

wellnessmatchmakers@euronet.nl. En zal graag nader kennismaken.

Schaakprobleem 102 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Wit speelt en wint.

Oplossing probleem 101: 1. Dxh4+!! (na 1.Lg7+ Kh5 2.Th8 g5! komt wit niet makkelijk ver-

der) 1… Lxh4 2.Lg7+ Kh5 3.g4 mat (Pytlakovsky-Skukszta, Warschau 1952)

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

+ + + +
+ + + +

+ + +
+ + +

+ + + +
+ + + +

+ + + +
+
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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:

T.F. Huitema

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:

H.W. van Kimmenade-de Laat de

Kanter,

Water en milieu:

ir. P. Bovée-Meijn

Wijkblad:

Jacqueline H.B.J. Dijkinga, 

tel. 324 67 05

Cultuur:

M.K. Naïri a.i., 

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: 

J.A.M. Schaafsma-Geelen,

tel. 324 79 83

Expats:

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

(55+)

Voorzitter:

R. de Bruijn, tel. 328 24 77.

rinia.db@zonnet.nl

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

I-shop in de bibliotheek, 

vr. 11.00 - 13.00 uur, 

tel. 347 72 97. 

denise.vanderhulst@

voorwelzijn.nl

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. 


