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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



Medio 90’er jaren, tijdens baggerwerk-

zaamheden, verzakte de kademuur aan

de Waalsdorperweg ter hoogte van

Europol/Aloysius College. Er ontstond

een gat in het trottoir van ongeveer

1 m2. Dit groeide in een aantal jaren 

uit tot een gat met een lengte van 

wel 15 meter. Bomen en struiken

tierden welig en hun wortels maakten

de toestand nog erger. De gemeente 

zette er steeds meer hekwerk om 

heen. Wie had daaraan schuld? Het

Hoogheemraadschap, de gemeente,

het AC, Europol/Rijksgebouwendienst

of de aannemer? De juristen van al

deze partijen kwamen daar niet uit.

Tijdens een vergadering van de

Begeleidingscommissie Hubertus-

tunnel is gezegd dat het herstel van

de muur mee wordt genomen in de

totale herinrichting van de Waals-

dorperweg.

Medio juni van dit jaar ging het hek 

om de bouwput bij de tunnelmond 

op slot en de werknemers werden 

naar huis gestuurd. Reden? Men was

nog steeds niet uit over de schuldvraag

en in afwachting daarvan werd het

project stilgelegd. Komend najaar zal

er weer een overleg plaatsvinden. 

Nota bene, zo veel jaren overleg 

tussen duurbetaalde ambtenaren en

advocaten heeft al meer gekost dan

het herstel van dat kleine stuk

kademuur. Omdat er in de afgelopen

jaren niets is hersteld, heeft de

verzakking zich inmiddels uitgebreid

over bijna de hele kademuur van

Raamweg tot de Van Berwaerdeweg.

De Hubertustunnel gold en geldt nog

steeds als een prestigeproject. De eerst

geboorde en langste stadstunnel van

Nederland. De gemeente Den Haag

was apetrots en koketteerde er maar

wat graag mee. En nu ligt dit

miljoenenproject stil, vanwege een

verzakt muurtje.

Hoe haalt de gemeente dit in haar

hoofd. Als zij ballen heeft - vergeeft u

mij deze wat banale uitdrukking - dan

zegt de gemeente: Hup, doorbouwen,

en daarna zetten wij onze juristen wel

weer aan het werk om die schuldvraag

op te lossen. Nu zijn de gewone

burgers, bewoners van onze wijk,

Bronovobezoekers, de dupe van dit

wanbeleid. In dit gedeelte van de stad

heerst verkeerschaos omdat de tunnel

nog (steeds) niet optimaal in gebruik is.

In 2001 was binnen de wijkvereniging

onder andere Willemien Tromp (RO) bij

deze zaak betrokken; het bestuur had

het toen gekscherend over het Gat van

Willemien. We kunnen dit nu beter

omdopen tot Het Gat van Van Aartsen.

Misschien voelt onze burgervader zich

nu aangesproken en brengt dat deze

klucht sneller tot een oplossing.

Jacqueline Dijkinga,

hoofdredacteur
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Al in 2003 werd mij door de

Wijkvereniging gevraagd of ik

een goede plaats wist voor het

Theo van Hoytema-monument

dat, in een klein onbeduidend

“parkje”, ingeklemd stond

tussen grote moderne

gebouwen aan de Willem

Lodewijklaan. Het monument

bestond uit een ronde

gemetselde muur met in

zandsteen twee gestileerde

uilen met daaronder een grote

vijver. In deze drooggevallen

vijver lagen alleen nog wat

takken en puin. Het geheel was

volstrekt verwaarloosd en moest

daar weg. Gezien mijn

bemoeienis met enige

monumenten in onze wijk , zoals

het Emma-monument op het

Jozef Israelsplein, heb ik deze

vraag direct positief opgepakt.

Er was natuurlijk maar één plaats

dat voor dit monument uit 1923

in aanmerking kwam en dat was

en is het “Hoytemaplein”.

Nu zijn we alweer zes jaar verder

en ik sla maar bewust de

tussenliggende periode over.

Gekozen wordt door gemeente,

wijkvereniging en winkeliers-

vereniging om slechts een deel

van het monument te plaatsen

en zonder de waterpartij.

Gelijktijdig zal het plein een

opknapbeurt krijgen. Er komen

enige rozenperken, banken en

misschien het volgend jaar een

hek om het plein. Dit alles stemt

mij en menig ander tot grote

vreugde.

Wat gebeurt? Recentelijk heeft

de verhuizing van een deel van

het monument plaats gevonden.

Hoe ziet het er uit? Het is een

kolos van stenen geworden, te

hoog en te lang en daarin zitten

de twee uiltjes gevangen. Waar

wordt het geplaatst? Niet zoals

het ontwerp aangaf symme-

trisch in het midden van het

plein tegen de haag, maar

asymmetrisch in een hoek en

niet tegen de haag!

Hoe kan dat? De Adviescommis-

sie Openbare Ruimte (ACOR)

heeft het ontwerp , ook tot

ontsteltenis van menig

ambtenaar, op meerdere punten

gewijzigd en helaas is kennelijk

onze “groenvrouw” uit het

wijkbestuur akkoord gegaan of

heeft zij het “maar laten lopen”.

Heel spijtig allemaal en het is

zeker niet geworden zoals ik en

menig ander had gedacht ….

Maar het project is nu nog niet

klaar, de rozenperken en de

banken moeten nog komen en

dan zal het opgeknapte

“Hoytemaplein” toch sowieso

meer allure gaan geven aan

onze aantrekkelijke buurt.

John Tielens

Met genoegen las ik het artikel

in de Telegraaf over de brief die

minister Gerda Verburg aan de

gemeente Den Haag heeft

geschreven over de meeuwen-

overlast. Zij stelt dat er wel

degelijk maatregelen tegen deze

overlast zijn te nemen met de

Flora- en Fauna wet in de hand.

In een eerste reactie zegt u deze

brief nog niet te hebben gelezen

maar vindt u deze overlast een

risico dat hoort bij het wonen in

een stad aan zee.

Ik heb nog een risico: door uw

lakse houding t.a.v. dit dossier

zal uw partij, de PvdA, bij de

komende gemeenteraadsverkie-

zingen (maart 2010) veel

stemmen kwijtraken in die

buurten die te lijden hebben van

veel meeuwenoverlast.

Ik wens u alvast veel succes met

het zoeken naar een nieuwe

baan.

F. van der Linde

Open brief aan wethouder Baldewsingh

De twee uiltjes van Van Hoytema voelen zich nog
niet echt op hun plaats …..

Sinds eind juni is onze wijk

verrijkt met een beeldje. Een

heel schattig beeldje van Van

Hoytema op het pleintje van

de gelijknamige straat. Hoe

toepasselijk. Echter een hele

grote MAAR: wie heeft het in

zijn/haar hoofd gehaald om

dit kleine, maar fijne, werk te

omringen met zoveel

wanstaltig steen en te

plaatsen aan de rand van het

plein in plaats van in het

midden? Het is echt geen

gezicht. Na wat fotoshoppen

kunt u op deze foto zien hoe

het veel beter had gekund!

Naam en adres bekend bij de

redactie

Ingezonden

Foto: Joost Gieskes

Foto: Frank van der Leer

Beeldig?

Zo had het kunnen zijn...
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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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Want wist u...

Dat u nu bij de I-shop terecht kunt

voor allerlei vragen die u heeft over

wonen, welzijn en zorg. Denise van de

Hulst houdt op vrijdagochtend van

11.00-13.00 uur spreekuur in de

bibliotheek aan de Utenbroekestraat.

Dat u bij Zomerstek, (een initiatief van

Stek, voor stad en kerk) allerlei leuke

cursussen kunt volgen in de vakantie-

maanden. In de maand augustus zijn er

nog de volgende mogelijkheden:

verhalenmiddag, verhalen en

herinneringen uit de jaren “50,

terugblik naar vroeger, moderne

poëzie, sacred Dance, Oud-Hollandse

tafelspelletjes in de Westhoek,

Marokkaanse middag, wandeling,

bewogen bewegen, wandelingen met

een goed gesprek onder begeleiding

van gepensioneerde predikanten en

pastores. Deze activiteiten zijn bijna

allemaal gratis. Aanmelding: Anneke

IJzerman, tel. 3181616, info@steknet.nl.

Dat het cursusaanbod van VÓÓR

welzijn seizoen 2009-2010 al klaar ligt.

VÓÓR Welzijn organiseert het komende

seizoen een gevarieerd aanbod aan

cursussen voor jong en oud op allerlei

gebied in diverse locaties. Het aanbod

bestaat voor volwassenen en senioren

uit: Zumba, Yoga , Tai chi, Chi Kung,

Step-aerobic, Conditie, Beweeg je fit en

Cesar, aquarelleren, tekenen, Maak er

een band van, Windows XP, internet en

e-mail, digitale fotografie, Engels,

Spaans Italiaans koken en Indonesisch

koken. De brochure ligt klaar bij de

wijk- en dienstencentra en bibliothe-

ken en in het stadsdeelkantoor Haagse

Hout. Aanmelden en informatie via de

website: www.voorwelzijn.nl of d.m.v.

een inschrijfkaart. Voor vragen: VÓÓR

Welzijn, tel. 3047360, ma-do 9.00-

13.00 uur.

Dat er in de Haagse Hout een Tele-

fooncirkel is voor iedereen, vanaf

55 jaar, die behoefte heeft aan veilig-

heid en dagelijks telefonisch contact.

Deelname is gratis: aanmelden

tel. 3477297.

Dat er een Uitgaansgroep Haagse

Hout bestaat. De Uitgaansgroep

Haagse Hout is een groep 55 plussers

die elke maand een paar maal met

elkaar op stap gaan of bijeenkomen in

het wijk-en Dienstencentrum. Inlichtin-

gen bij de ouderenconsulente van de

Haagse Hout José Peters, tel. 3477297.

Dat er een Senioren Contactbank

bestaat in de Haagse Hout. Gaat u

graag uit, maar vindt u het niet leuk om

alleen te gaan? Houdt u van spelletjes

of schaken en zoekt u iemand die daar

ook van houdt? Heeft u een hobby en

vindt u het leuk om dat met iemand te

delen? Meldt u dan aan bij de Senioren

Contactbank. De Senioren Contactbank

is bedoeld voor 55plussers uit Den

Haag en directe omgeving die graag

nieuwe mensen willen ontmoeten. Het

is geen relatiebureau, maar wil slechts

mensen met elkaar in contact brengen

op grond van gezamenlijke interesses.

Deelname is gratis. Informatie en

aanmelden bij José Peters tel.3477297.

Dat de Wijkbus rijdt in de wijken

Benoordenhout en Bezuidenhout inclu-

sief Centraal Station. Informatie en aan-

melden: 3477498 ma-vr 10.00-11.15 uur.

Maar ook in onze wijk gebeurt het een

en ander. De verschillende zorginstel-

lingen die wij in onze wijk hebben,

organiseren activiteiten die ook voor

de buurtbewoners toegankelijk 

zijn.

Verpleeghuis Nebo

Maaltijden ook voor de buurt- en

wijkbewoners van maandag tot en 

met vrijdag 12.00-13.30 uur en 17.00-

19.15 uur. U krijgt een driegangen

menu voor 7,50 euro. Fitness: dinsdag

8.30-9.30 uur en donderdag 15.30-

16.30 uur. Kosten 35 euro per maand.

Intake: persoonlijk fitnessplan.

Inlichtingen: tel. 3123759.

Zorgwooncentrum Maison Gaspard

de Coligny

Als u een Wel Thuis abonnement heeft

bij Gaspard, dan kunt u o.a. aan allerlei

activiteiten deelnemen. Er worden

cursussen, lezingen en soms concerten

gegeven, er is een kapsalon en een

schoonheidspecialiste aanwezig. 

De leden krijgen het programma thuis

gestuurd. Buurtbewoners kunnen ook

aan deze activiteiten deelnemen als er

plaats is. Inlichtingen bij de receptie,

tel. 3747200. Voorts kunt u deelnemen

aan de maaltijden of deze afhalen,

deze kosten 6,25 euro.

Serviceflat Waalsdorp

Organiseert allerlei activiteiten voor 

de bewoners, waaraan de buurt-

bewoners ook kunnen deelnemen.

Maaltijden: thuis bezorgd of af te

halen. Catering van lunches, borrels 

en diners. inloopdiner 3e dinsdag van

de maand. Opgeven bij de receptie.

Winkel open op maandag, woensdag,

en vrijdag van 9.00 -12.00 uur.

Kapsalon en schoonheidsspecialiste 

op sommige dagen. Gymnastiek op

donderdagochtend, schilderles op

woensdagochtend, filmvoorstelling 

op wisselende data.

Nadere inlichtingen bij de receptie

van Waalsdorp, tel. 3245047.

Voor de ouderen
Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuw bestuurslid van de wijkvereniging belast met de

portefeuille CBO en CCB (55+). Ik heb deze mooie taak overgenomen van Liesbeth Annegarn.

Dank Liesbeth wat je allemaal gedaan hebt voor de ouderen in de wijk. En dat was veel. En

het blijkt ook veel te zijn wat er allemaal gebeurt voor de ouderen onder ons.

Mede door de WMO (de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) is de gemeente actief 

in haar streven de ouderen zo veel mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan het sociale

leven in hun omgeving. Daarvoor zijn allerlei initiatieven ontwikkeld om ouderen behulp-

zaam te zijn om hun leven zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

vervolg op pagina 9
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Florence Woonzorgcentrum Oostduin

Biedt bewoners een activiteitenprogramma aan dat ook toegankelijk is voor wijkbewoners. Voor de komende periode zijn

dat de volgende activiteiten:

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u zich wenden tot Chris Harteveld, tel. 7540555.

Janneke Schaafsma, bestuurslid Ouderen, CCB

vervolg van pagina 7

Dinsdag 25 augustus Indische Soos

Vanaf 13.30 uur in de centrale hal tafels met Indische hapjes, Indische kleding, sieraden en

cadeauartikelen. Vanaf 14.30 uur een muzikaal optreden van Kees Kemp met zijn Nederlandstalig

liedjesprogramma. Verkoop lootjes voor de loterij! Om ca. 16.30 uur een gezamenlijke rijst/nasi

maaltijd, kosten € 9,-.

Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.

Woensdag 9 september Haags Dag Orkest

Om 14.30 uur een concert verzorgd door het Haags Dag Orkest o.l.v. dirigent Hans Baron met een

prettig in het gehoor liggend programma van licht klassieke werken. 

Toegang is € 2,50 inclusief een kopje koffie/thee.

Zaterdag 26 september Wijkfeest 5 jaar Florence

Op zaterdagmiddag 26 september organiseert Oostduin een wijkfeest ter gelegenheid van het

5-jarig bestaan van Florence. Aan het programma van deze middag wordt nog hard gewerkt.

Zondag 27 september theatergroep “Mums”

Om 14.30 uur een optreden van theatergroep “Mums” met het programma “Breng eens een

zonnetje onder de mensen”. Zij verzorgen een aangeklede gezellige en vrolijke zangvoorstelling.

Theatergroep “Mums” bestaat uit 10 enthousiaste dames. 

Toegang is € 2,50 inclusief een kopje koffie/thee.

Woensdag 30 september Salonorkest “Rendez Vous”

Op woensdagmiddag 30 september staat een optreden gepland van het Salonorkest “Rendez

Vous”. Het ensemble bestaat uit zeven instrumentalisten en twee vocalisten. De muziek zal 

van een licht klassieke soort zijn. Bovendien zal wat volksmuziek in het programma worden

opgenomen. Aanvang van het optreden is 14.30 uur en de toegang is gratis. 

Het optreden wordt aangeboden namens Fonds 1818 “Koren zingen voor Ouderen”.

Zondag 4 oktober “Divertimento”

Op zondagmiddag 4 oktober om 14.30 uur een optreden van het ensemble “Divertimento” met

een gevarieerd zangprogramma met melodieën uit bekende operettes, opera’s en musicals. 

Het optreden wordt aangeboden door Fonds 1818 en daarom is de toegang gratis.

Maandag 26 oktober “Vocalise”

Op maandagavond 26 oktober een optreden van het koor “Vocalise” om 19.30 uur. 

Het optreden wordt aangeboden door Fonds 1818 en daarom is de toegang gratis.

Dinsdag 27 oktober Indische Soos

Vanaf 13.30 uur in de centrale hal tafels met Indische hapjes, Indische kleding, sieraden en

cadeauartikelen. Vanaf 14.30 uur een muzikaal optreden van Helen Solo en Wil Steel met 

een programma van Indische en Hawaïaanse liedjes. Verkoop lootjes voor de loterij! 

Om ca. 16.30 uur een gezamenlijke rijst/nasi maaltijd, kosten € 9,-.

Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.
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Burgemeester Patijnlaan 1932, Den Haag (hoek Bankastraat)
Postbus 85591, 2508 CG  Den Haag
telefoon 070 3469309 • fax 070 3636321
e-mail: notaris@stoger.knb.nl

OVERDRACHT ONROEREND GOED

VESTIGING HYPOTHEEK

SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

HUWELIJKSVOORWAARDEN

SCHENKING • TESTAMENT • ERFENIS

OPRICHTING B.V., -VERENIGING,

-STICHTING

Mr. C.G.J. Stöger, notaris

Armani Jeans | Erny van Reijmersdal | Strenesse Blue | 

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

Polo Ralph Lauren | Tricot Chic | Liu Jo

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

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

New Arrivals

TE HUUR

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
Uitsluitend voor stalling of opslag

Nieuwe Uitleg 37 

2514 BR  Den Haag

Tel. 070 - 3 92 43 61

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

VASTGOEDKUNDIGEN
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Dat er veel te beleven valt in de biblio-

theek, wordt al snel duidelijk. Als één

van de dames nog niet uitverteld is

over het ene onderwerp, wordt het

volgende alweer door een collega

aangekondigd. Naast de centrale

bibliotheek, telt Den Haag achttien

wijkbibliotheken. Joke is hoofd van de

twee wijkbibliotheken die het stads-

deel Haagse Hout kent, Benoorden-

hout en Haagse Hout. Michelle en Karin

verzorgen de programmering van, en

hebben de dagelijkse leiding over, de

vestiging Benoordenhout. In totaal

wordt in de Utenbroekestraat door

acht vrouwen gewerkt, met elk een

kleinere of grotere deeltijdbaan. De

dames die ik spreek hebben een

bibliotheekopleiding op hbo-niveau

gevolgd, en zijn vervolgens altijd in het

bibliotheekwezen werkzaam geweest.

Ze zullen dit ook nog wel even blijven,

want unaniem zijn zij het erover eens

dat werken in de bieb ontzettend leuk

is. Alles draait om lezen, informatie en

educatie, drie begrippen die garant

staan voor een interessante en vooral

afwisselende baan.

Land, stad, wijk

De bibliotheek verzorgt activiteiten

gekoppeld aan landelijke acties, aan

Haagse initiatieven en kent samen met

de vestiging Haagse Hout een pro-

grammering specifiek gericht op onze

wijk. Bij landelijke activiteiten kan

gedacht worden aan de (kinder)boe-

kenweek, de kinderjury, de maand van

het spannende boek, Nederland leest

(gratis boek) en de nationale voorlees-

dagen. Gekoppeld aan het Haagse

bibliotheekbeleid wordt bijvoorbeeld

aandacht besteed aan het multiculture-

le dictee, de verhalentafel voor

vrouwen en de kijkmeedag (leerlingen

van groep 8 lopen een ochtend stage

in een bedrijf of instelling). Voor het

stadsdeel wordt jaarlijks een PR-plan

opgesteld, waarin naast de hierboven

genoemde activiteiten, ook de eigen

initiatieven worden opgenomen. Het

aanbod in beide vestigingen wordt op

elkaar afgestemd. Zo is het inmiddels

traditie dat elk jaar in Benoordenhout

een schrijver een lezing komt geven,

kent ons wijkfiliaal een leeskring en

worden peuterochtenden georgani-

seerd. Haagse Hout heeft de beschik-

king over een computerlokaal waar

internetcursussen worden gegeven.

Benoordenhout heeft wel de beschik-

king over een mobiel telematica

centrum, waardoor op meerdere

computers gewerkt kan worden dan

die standaard in de bibliotheek

aanwezig zijn, maar voor cursussen is

de ruimte minder geschikt.

Jeugd

Alle initiatieven gericht op de jeugd,

worden gecoördineerd door Michelle.

Zij heeft veel contact met het

onderwijs (voornamelijk de Benoor-

denhoutse basisscholen). Het is de

bedoeling dat alle kinderen van groep

1 tot en met 7 minimaal 1x per jaar de

bibliotheek bezoeken. Bij de jongste

kinderen staat leesbevordering

centraal, vanaf groep 5 wordt de

kinderen geleerd hoe zij informatie

kunnen verzamelen. En vooral dat ze

daarin ook kritisch moeten zijn. Ze

worden mediawijs gemaakt, want wat

bijvoorbeeld op internet staat, hoeft

niet altijd waar te zijn. Michelle geeft

de kinderen les, een taak die bij haar

functie hoort. Als bijzonder leuke

activiteit voor peuters, beschrijft zij de

maandelijkse peuterochtenden op

vrijdag. Voordat de bibliotheek open

gaat (in de bibliotheek wordt ook

gewerkt buiten de openingstijden, iets

wat volgens de dames niet iedereen

zich realiseert!) ontvangt haar collega

15 peuters en hun begeleiders. Nadat

er iets is gedronken, wordt een verhaal

voorgelezen, waarbij gebruik gemaakt

wordt van muziek, verschillende

voorwerpen, knutselen en tekenen.

Michelle vertelt dat alle activiteiten

voor de jeugd, evenals het jeugdlid-

maatschap van de bibliotheek, gratis

zijn. Voor de peuterochtenden moet

wel worden gereserveerd.

Volwassenen

Karin is verantwoordelijk voor alles wat

volwassenen aangaat. Zij organiseert

de leeskring en de lezingen. Afgelopen

jaren zijn de schrijvers Kader Abdolah

en Joke Hermsen uitgenodigd. De lees-

kring komt vijf keer per jaar bijeen in

de bibliotheek. De deelnemers bespre-

ken onder leiding van Marjan Overdijk,

neerlandica, Nederlandse romans.

De dames van de Benoordenhoutse bieb
door Annemarie Knottnerus

Voordat ik de kans heb gekregen om mijn blocnote uit mijn tas te halen om aantekeningen te

maken tijdens het interview met Michelle Groenewegen, Joke Petri en Karin Sijmons, heb ik al

meerdere malen vernomen hoe blij deze dames zijn met het wijkblad Benoordenhout. Het

wijkblad is inhoudelijk goed, en ziet er mooi verzorgd uit. In vergelijking met andere wijkbla-

den, steekt de Benoordenhoutse editie er met kop en schouders bovenuit. De openingstijden

van de wijkbibliotheek Benoordenhout aan de Utenbroekestraat 4 staan standaard in het

blad vermeld. Als daartoe aanleiding is, worden activiteiten georganiseerd in en door de

bibliotheek in het wijkblad aangekondigd. Af en toe wordt in een artikel verslag gedaan van

bijvoorbeeld een lezing die gehouden is in de bieb. Het wijkblad wordt goed gelezen, en is

daarom een belangrijk PR-instrument voor de bibliotheek. De goede relatie met de redactie,

maakt dat de bibliotheek goed gebruik kan maken van dit informatiekanaal.

vervolg op pagina 13

The Wijkbibliotheek Benoordenhout in the

Utenbroekestraat is worth a visit for non-native

speakers.The library houses an extensive collection

of books in English, French and German and even

other languages are available. Children from foreign

background can also find lots of reads in their own

language. A proud asset in the library is the Press

Display. Press Display shows the latest editions of

over 700 international newspapers on screen.

Editions from 80 countries in 40 languages. Also a

number of digital services can be consulted. So, this

library is a huge source of information!!



wijkblad Benoordenhout augustus 200912

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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Joke vertelt over de verhalentafel voor

vrouwen. Op initiatief van de Haagse

bibliotheek en in samenwerking met

het Haagse Gemeentearchief en VÓÓR

Welzijn, is een zoektocht uitgezet naar

sporen uit het verleden van Haagse

vrouwen die op de een of andere wijze

actief zijn geweest in de vrouwen-

beweging. Zo’n tien vrouwen die actief

hebben deelgenomen aan de

vrouwenbeweging in Den Haag in de

jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw,

vertellen en schrijven gedurende acht

bijeenkomsten zelf hun emancipatie-

geschiedenis.

Lidmaatschap

Om deel te nemen aan activiteiten, en

om tijdens openingstijden van het

aanbod van de bibliotheek gebruik te

maken, is een lidmaatschap niet nood-

zakelijk. Wel krijgen volwassen leden

vaak korting op activiteiten waarvoor

een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Het duurste abonnement (voor volwas-

senen tussen de 25 en 64 jaar) kost nog

geen 30 euro per jaar. Het verzorgings-

gebied van wijkbibliotheek Benoorden-

hout telt 2628 leden, maar liefst meer

dan 20% van de bewoners is lid. Zij

kunnen 8 boeken en/of tijdschriften èn

8 geluids-/beelddragers per keer mee

naar huis nemen. Voor deze laatste

categorie moet soms extra leengeld

worden betaald.

In de bibliotheek kunnen dagbladen

worden gelezen en kan de I-biliotheek

worden geraadpleegd. De bibliotheek

is geabonneerd op een aantal digitale

diensten, bijvoorbeeld de Krantenbank

en de Uittrekselbank.Vanuit de biblio-

theek kunnen deze sites gratis worden

geraadpleegd. Daarnaast kan men

betaald internetten. Met de eigen

laptop kan gebruik gemaakt worden

van het aanwezige WiFi.

Zoals in het vorige wijkblad gemeld,

houdt op verzoek van de wijkbewoners

elke vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur de

i-Shop spreekuur in de bibliotheek. Erg

trots zijn de dames op press display.

Ideaal voor expats, want hiermee kun-

nen alle internationale kranten worden

geraadpleegd. Voor deze groep is er

ook een collectie Engelstalige

jeugdboeken en romans.

Te veel om op te noemen

Nadat ik de dames van de bieb

gesproken heb, duizelt het mij een

beetje van de grote hoeveelheid

informatie die ik heb gekregen. En dan

te bedenken in dit artikel nog lang niet

alles is vermeld! Duidelijk is dat er heel

veel gebeurt in de bibliotheek, èn

achter de schermen. Met heel veel

enthousiasme wordt er door een leuk

team hard gewerkt om dit allemaal

mogelijk te maken. Gelukkig kent de

bibliotheek een goede website, waar

alle mogelijkheden en activiteiten per

locatie worden vermeld: www.biblio-

theekdenhaag.nl. Hier valt informatie

te vinden over de bibliotheek aan huis

voor mensen die echt niet zelf naar de

bibliotheek kunnen komen, over

eBooks en eAudiobooks die kunnen

worden gedownload, over de digitale

catalogus met het gehele aanbod, over

…….

vervolg van pagina 11

V.l.n.r. Simone Steenbergen, Karin Sijmons, Joke Petri, Michelle Groenewegen, Hester de Haan

en Joyce Verhelst. Foto: Annemarie Knottnerus.

Vanaf september zijn er weer voorleesochtenden voor

peuters en hun (groot) ouders.

De voorleesochtenden zijn op vrijdag van 10.00 - 10.45 uur:

18 september

30 oktober

27 november

11 december

22 januari

De koffie staat klaar om 9.45 uur

Voor de grotere kinderen (vanaf 5 jaar) gaan we weer Lezen

en knutselen op woensdagmiddag van 14.30 - 15.30 uur:

9 september

7 oktober

Voor beide activiteiten graag van te voren reserveren!

Verdere informatie: Bibliotheek Benoordenhout, 

Utenbroekestraat 4. Tel (070) 328 0177

Website: www.bibliotheekdenhaag.nl

Mooie prentenboeken, muziek, 
liedjes en knutselen in Bibliotheek
Benoordenhout!
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BNR Nieuwsradio is een jonge

radiozender. In 1997 is begonnen met

Talk Radio 1395 AM, dat eind 1998 is

overgenomen door de FD-mediagroep

(Financieel Dagblad en BNR Nieuws-

radio). De naam veranderde in Business

Nieuws Radio, vanaf 2003 wordt

uitgezonden onder de naam BNR

Nieuwsradio. Bas (1964, jurist) is

toevallig bij de radio terecht gekomen.

Na zes jaar te hebben gewerkt als

bedrijfsjurist, werd hij door een vriend

gevraagd om op zaterdag een half

uurtje te presenteren voor Talk Radio.

Een hobby die ertoe heeft geleid dat

hij inmiddels de langst zittende

presentator van BNR Nieuwsradio is.

Deze fulltime radioman heeft zich het

vak on the job eigen gemaakt.

Een gewone werkdag

Om half vier ’s ochtends gaat de

wekker, rond vier uur vertrekt Bas naar

Amsterdam om een half uur later op

kantoor te zijn. De laatste voorberei-

dingen met de collega’s van het

redactionele team worden getroffen.

De puntjes worden op de i gezet in de

teksten die zijn voorbereid. Om zes uur

is het team uitgebreid met de

technische staf, en gaat het program-

ma van start. Om half tien neemt Paul

van Liempt met het programma ‘Aan

de slag’ het presenteren van Bas over.

Tijd voor de crew van ‘On the move’

om de uitzending te evalueren. Of

zoals Bas het uitdrukt: “Wat moet

morgen anders?” Daarna wordt

gezamenlijk naar nieuws gespeurd.

Hier gaat de redactie overdag verder

mee aan de slag, Bas vertrekt rond een

uur of elf weer naar Den Haag. Hier kan

hij zich aan het huishouden, de

kinderen en zijn vrijwilligerswerk

wijden. ’s Middags is er nog even

telefonisch contact met de redactie

over de laatste nieuwsontwikkelingen.

Met de eindredacteur van het

avondteam wordt overlegd of er

ontwikkelingen/thema’s zijn waarop

On the move met Bas van Werven
door Annemarie Knottnerus

‘s Ochtends van 6.00 uur tot 9.30 uur op werkdagen is wijkgenoot Bas van Werven in de

lucht. Als presentator van BNR Nieuwsradio is hij te horen in de ochtendeditie van het

nieuwsprogramma ‘On the move’. In deze tegenhanger van Radio 1, die wordt samengesteld

in de studio aan de Amsterdams Wibautstraat, wordt (financieel) nieuws afgewisseld met

sport en verkeer. Zonder dat er tussendoor plaatjes worden gedraaid, en zonder herhalin-

gen. Deze formule, passend binnen de bedrijfsfilosofie ‘BNR bespaart je de onzin’, betekent

dat de presentator constant alert moet zijn. Ondanks het vroege tijdstip, geen enkel pro-

bleem voor Bas van Werven.

vervolg op pagina 17Bas van Werven. Foto: BNR
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Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Jozef Israëlsplein 4

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

Telefoon 070 - 324 4460 Telefax 070 - 324 1282

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Pentille Coiffures

Dames en heren kapsalon,
schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257
2596 GZ  Den Haag
Tel. 070 - 324 32 46

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 18.00 - 20.00 uur
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Bas zich zo mogelijk ’s avonds nog

moet voorbereiden door zich in te

lezen of bijvoorbeeld naar een bepaald

programma te luisteren of te kijken.

Rond elf uur is het bedtijd.

On the move

Op mijn vraag wat het programma

uniek maakt, volgt zeer snel het

antwoord: “De tegenstander wordt

heel gelaten!” Interviews mogen pittig

zijn, maar het is absoluut niet de

bedoeling dat mensen worden

afgemaakt. Het programma staat in

dienst van de luisteraar, deze moet zich

een goed beeld van de werkelijkheid

kunnen vormen en daar zijn eigen

conclusies uit trekken. Het nieuws

moet feitelijk juist zijn, daarnaast vindt

Bas het voor zijn programma belangrijk

dat humor daarbij mag. Er moet

gelachen kunnen worden, want dat is

volgens hem een lekkere manier om je

dag te beginnen.

Op gezette tijden is er aandacht voor

financieel nieuws (elk kwartier voor het

hele uur live verzorgd door Paul

Laseur), sport, weer en verkeer (vier

keer per uur). In overleg met het Korps

Landelijke Politiediensten worden

geplande snelheidscontroles genoemd.

Dit klinkt misschien vreemd, maar het

doel van de controle is dat langzamer

wordt gereden, en dat wordt hiermee

bereikt. Luisteraars geven vervolgens

de door hen gesignaleerde niet

genoemde controles door. Tijdens het

programma wordt er geen muziek

gedraaid. Uiteraard wordt er wel

gebruik gemaakt van tunes, maar een

plaatje valt er niet te horen.

De luisteraars bestaan voornamelijk uit

forensen, vaak middelbaar of hoger

opgeleid, en merendeels mannen. Het

aantal luisteraars, evenals het

marktaandeel, groeit nog steeds.

Leuke baan

Uit de manier waarop Bas zijn werk

beschrijft, blijkt het enthousiasme

waarmee hij zijn vak uitoefent. Hij kan

daarbij bouwen op een fantastische

redactie, èn een uitstekend geheugen.

Hij leest veel, en onthoudt veel, dit is

absoluut noodzakelijk om de grote

verscheidenheid aan onderwerpen

waarover hij mensen interviewt

machtig te kunnen zijn. Interviews

moeten naast informatief ook leuk zijn.

En er mogen verrassende dingen

gebeuren. Zo vertelt hij dat hij onlangs

een belangenbehartiger van de Bond

van Pensioensgerechtigden die een

petitie in Den Haag ging aanbieden,

zover heeft gekregen dat hij het

strijdlied van de Bond op zijn verzoek

voor de luisteraars ten gehore heeft

gebracht. Een stukje dan, dat bleek

genoeg! Naast het actuele nieuws,

vindt hij het ook leuk om in zijn

programma zaken eromheen op te

pakken. Zo heeft hij de Volvo Ocean

Race van Boston naar Ierland gevolgd.

Dat zijn aanpak (en die van zijn collega

Niels Heithuis die de middageditie voor

zijn rekening neemt) opvalt en

aanslaat, blijkt uit het feit dat het

programma vorig jaar de Marconi

Award heeft gewonnen voor het beste

radioprogramma. “Het feit dat Frits

Spits in de zaal zit en zijn duim

omhoog steekt, maakt daarbij meer

indruk dan de Award zelf!”.

Dat dit werk (gecombineerd met af en

toe een dagvoorzitterschap) veel

energie kost, zal niemand verbazen. Af

en toe moet de batterij dan ook weer

opgeladen worden. Bas gaat daarvoor

met zijn vrouw en twee dochters van 8

en 11 jaar op vakantie naar een stille

plek zonder internet en zonder

televisie. Even geen nieuws, om er

daarna weer vol tegenaan te gaan.

Benoordenhout

Bas is opgegroeid in Heemstede, zijn

vrouw komt uit Rotterdam. Na te

hebben gestudeerd in Leiden, kreeg hij

destijds een baan in Rotterdam. Zijn

vrouw werkte in Amsterdam: Den Haag

was voor beiden een prima uitvals-

basis. En nog steeds is hij erg blij met

zijn standplaats Den Haag en de mooie

wijk Benoordenhout. Over de wijk wil

hij ook nog wel een kritische noot

kwijt. “Mensen moeten elkaar in de

wijk weer leren aanspreken!” Hiermee

verwijst hij naar een anekdote van

hetgeen hem is overkomen. Tijdens

een verbouwing had de aannemer niet

meteen de mogelijkheid om een stapel

stenen af te voeren. Deze bleven dus

even voor de deur staan. In plaats van

dat de wijkgenoot die zich hier aan

ergerde even aanbelde, stuurde deze

een anonieme brief met het verzoek de

stenen te verwijderen….

BNR Nieuwsradio is te ontvangen op

etherfrequentie FM 91.3.

vervolg van pagina 15

Welzijnsplannen 2010

Voor alle bewoners, partners en wijkorganisaties van het
stadsdeel Haagse Hout worden op 10 september 2009
van 19.30-22.30 uur de wijkplannen Welzijn 2010
gepresenteerd. Bewoners, vrijwilligers en organisaties in
het Stadsdeel krijgen op deze avond de kans mee te
denken en te praten over de keuzes die BOOG en VOOR
kunnen maken. Plaats: Wijk- en Dienstencentrum
Mariahoeve aan de Ivoorhorst 155. 
Meer info: tel. 304 73 40 (www.voorwelzijn.nl) of met
St. Boog, tel. 312 12 12 (www.boog.nl)

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

Onze pijlers:

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

The key to your new home
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Theo Mann Bouwmeesterlaan 43
Tel. 070 - 324 31 45

Mobiel 06 - 209 823 51
Behandeling volgens afspraak

(bij verhinderig tenminste 24 uur van tevoren afbellen)

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

bachbloesem therapie  pedicure

Mevr. J. van den Wildenberg
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Meer foto's te zien op www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Yes, wat was het weer een mooi spektakel! Net als vorig jaar deden er

weer bijna 25 teams mee aan dit jaarlijks terugkerende evenement

waarbij zowel jong als oud konden genieten van spanning,

gezelligheid en actie… Sommige teams bestonden uit slechts twee

kinderen, maar vele uit wel 3 of 4. En wat hadden (de ouders van… ?)

de kinderen er weer een werk van gemaakt! Te mooi! Enkele namen

zal ik jullie niet onthouden: The Car girls, De 4 Musketiers, De

Zeepjongens van Bontekoe (leuk!), De Groene Afvalbak, De Flower

Power, Duckracers… De een was nog mooier uitgedost dan de

ander.

Wat ook deel is geworden van de traditie is de lokatie. Florence, in de

persoon van Chris Harteveld, was wederom zo gastvrij om ons met

ongeveer 150 man te ‘ontvangen’, en zij werden derhalve ’s och-

tends op hun beurt getrakteerd op lekkere slagroomsoesjes. Ieder

van ons had weer een min of meer vaste rol; zo werd door Han Kooij,

als spreekstalmeester, de meest uiteenlopende informatie verweven

met bekende en onbekende feiten, door Jettie Jansen en Paul

Mathot gekeurd en geklokt, door Pierre Richelle gekeurd en gestart,

door Sander van Reedt Dortland gekeurd en tijd geregistreerd. Maar

naast onze vaste crew, werd de muziek dit keer verzorgd door Jeroen

Romeny ter Haar - dat liep gesmeerd! - en werd er gejureerd door

Hester van Kimmenade samen met twee bewoners van Florence.

Medewerkers van ABN AMRO, Theo Smits en Suzanne Mulders,

waren voor ons ook nieuwkomers die we graag welkom heetten.

Jullie allen, heel veel dank voor het slagen van deze alweer negende

zeepkistenrace!

Maar, zoals ik op de dag zelf ook aangaf, de dag had geen enkele

kans van slagen gehad zonder het enthousiasme van de twee

organisatoren, Sandra Nijhof en Cornelie Tiel. Graag benut ik deze

kans hen beiden nogmaals enorm te bedanken voor hun inzet,

goede ideeën en slagvaardigheid, waarmee het weer een zo’n succes

is geworden.

Zeepkistenrace 27 juni 2009
Tekst: Miek van Slooten Foto's: Sebastiaan Nederhoed
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35879693587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@orange.nl
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Aangezien ons Hoytema-

plein (zoals overigens

bekend, niet de officiële

naam ervan) de afgelopen

tijd het begin van een

renovatie te zien gaf, zie

ook elders in dit blad, hierbij wat foto’s

uit het Haags Gemeentearchief over

hoe het allemaal begon.

Op de eerste foto, uit 1935, kijken we

over het plein heen in de richting van

de Van Alkemadelaan. Aan het einde

van de Breitnerlaan zien we het

‘poortje’ waardoor men bij de Hart

Nibbrigkade komt. Binnen de hekjes

zien we gras met rozenperkjes als

centrum van het plein.

Op de tweede foto, vanuit hetzelfde

standpunt in 1950 gemaakt,

zien we de bomen al behoorlijk groter

geworden. De gemeentelijke

Plantsoenendienst heeft nu gekozen

voor een gecentreerd bloemen- en

struikenhart van het grasperk. Op het

plein zelf is geen geparkeerde auto te

bekennen!

De derde foto, uit 1936,

laat ons, over het plein

heen, kijken naar de

Van Hoytemastraat die

leidt naar de Wasse-

naarseweg.

Daarnaast

plaatsen wij de

foto uit het

heden. Dat levert

een nogal

ontluisterend

beeld op.

Naast de

groentenzaak is

nog niet zo lang

geleden een

(rudimentair?) muurtje-met-beeld-

houwwerk ter ere van Theo van

Hoytema geplaatst. Voorzover ‘de

uiltjes’ überhaupt al zijn opgemerkt,

hoopt menigeen dat het kunstwerk

zowel qua plek als qua uiterlijk zal

veranderen. Hoop doet leven.

De situatie in 1935, toen het Hoytemaplein net ‘af’

was. Via de Breitnerlaan kijken we naar de Van

Alkemadelaan. Bron: Haags Gemeentearchief.

Het plein in 1950. Wederom kijken we in de richting

van de Van Alkemadelaan. Bron: Haags

Gemeentearchief.

Het plein in het heden. Rechts van de groentenzaak bevindt zich

het omstreden eerbewijs aan de naamgever van de Van

Hoytemastraat. Foto: Jacqueline Dijkinga.

Het plein in 1936. We kijken in de richting van de

Wassenaarseweg. Bron: Haags Gemeentearchief.



In de volgende nummers van het wijkblad treft u een ‘vervolg’ van deze foto aan, waarna u een compleet panorama kunt

verzamelen van het Benoordenhout.
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Mr. Henk C. Grootveld, onder andere

oud-advocaat, en ir. Henk F. Ambachts-

heer, hoofd Monumentenzorg bij onze

gemeente, zijn in het Benoordenhout

goed bekend als respectievelijk

voorzitter en secretaris van de Sociëteit

De Witte. Sedert 2008 schrijven zij

gezamenlijk boekjes over hun Nieuwe

of Littéraire Sociëteit. Eerst over het

Paviljoen op Scheveningen. Nu over de

‘tent’ in het Bosch. De twee Witte

Henken hebben daarmee lovenswaar-

dig werk verricht.

Hun recentste boek leest (net als het

eerste) plezierig en is prachtig met

fraaie foto’s geïllustreerd - zie

bijgaande afbeeldingen, alle uit het

besproken werk.

In 86 pagina’s geven zij zowel de

bouw- en afbraak- als de muziekge-

schiedenis van deze dépendance van

de sociëteit. Want de ‘tent’ in het bos

was niet alleen een plek om aange-

naam te rusten, maar ook om naar de

olijke deunen van de muzikanten van

de residentiële Grenadiers en Jagers te

luisteren. Totdat de crisistijd en de

oorlog daaraan een einde maakten.

Het Haagsche Bosch, vanaf 1613 vrij

toegankelijk, kreeg in 1819, in opdracht

van koning Willem I, een paar vijvers in

het moerassige deel van het bos, om

de waterstand te verbeteren. Arij van

der Spui groef onder andere een grote

vijver, nu, als men vanuit Scheveningen

komt, aan de linkerkant van de Laan

van N.O.-Indië, waaraan het Paviljoen

van Reijgers (in 1894 gesloopt), kwam

te staan. Maar het bestuur van de Witte

keek begerig naar een andere vijver,

dichter bij het Malieveld, waar men in

1819 reeds een linnen tent mocht

plaatsen om er op woensdagavond en

zondagmiddag naar de ‘muzykanten

van het garnisoen’ te luisteren. In 1824

werd die tent een houten bouwwerk,

17 x 13 meter, met een woning voor de

Tentbewaarder en daarnaast de

muziektent, waar de Koninklijke

Militaire Kapel van het Regiment

Grenadiers en Jagers zich uit mocht

leven, voor de leden en (buiten de

hekken) andere belangstellenden.

Dit houten gebouw werd uitgebreid

met een buffet, keuken, kelder en

‘privees’ en in 1875 aangesloten op de

duinwaterleiding. In 1881 kwam er

zowaar ook een ‘Beltelephonische

gemeenschap’ met het Plein-gebouw

en in 1887 kon elk Wittelid er lokaal

telefoneren.

In 1888 werd het houten gebouw

vervangen door een veel groter stenen

‘paleisje’, waar in 1907 elektrisch licht

in plaats van de petroleumlampen

kwam. In 1925 werd er een gasaanslui-

ting aangelegd.

Dit op 16 juni 1888 geopende gebouw

was ontworpen door J.H. Pfeiffer en

kon aan 1400 leden ruimte bieden.

Teneinde een buis voor de duinwater-

leiding op eigen grond aan te leggen,

werd een ontsluiting naar de

Bezuidenhoutseweg aangelegd. Met

een stevig hek, want in het bos was het

’s nachts niet pluis. Gespuis richtte

vernielingen aan en brak in. Tent-

wachter J. Cossé, gepensioneerde

wachtmeester van het 3de Regiment

Huzaren, werd uitgerust met een

revolver en een hond. Wat niet belette

dat er toch weer lampen uit het

gebouw werden ontvreemd. Na een

jaar raakte overigens ook de hond

zoek.

In de loop van de 20ste eeuw liep het

bezoek aan het Tentgebouw terug. 

De sociëteit verloor door de crisistijd

leden (van meer dan 4000 naar 3000).

Maar de Duitse bezetter versnelde het

Tent in het Haagsche Bosch
door Diederick Cannegieter

In onze wijk wonen de twee Witte Henken. Zij schreven een aardig boekje over de geoorloof-

de uithuizigheid in de sociëteits’tent’ van De Witte in het Haagsche Bosch gedurende de

periode 1819-1943.

Het menu voor het diner t.g.v. de opening van

het nieuwe gebouw, op 16 juni 1888.

Op deze kaart uit 1873 staat bij ‘a’ de Tent van De Witte en bij ‘b’ het Paviljoen van Reijgers.
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proces van neergang dramatisch. In

mei 1940 werden er al 80 Duitse

soldaten in het gebouw gelegerd

(waarvoor overigens keurig betaald

werd, 10 cent per man per dag). Op

1 januari 1941 werd de exploitatie door

de Witte gestaakt en in februari

ontruimde men het gebouw. Een

halfjaar later dwong de bezetter dit

overigens ook af wat betreft het

Pleingebouw en het Paviljoen.

Grote delen van het Haagsche Bosch

werden vervolgens gekapt wegens de

‘Atlantikwall’, om de verwachte

vijandelijke tanks tegen te houden 

met een brede gegraven gracht en 

een schootsveld van 200 meter waarin

zich ook de Tent bevond. Die werd 

dus afgebroken, in april 1943.

Sic transit gloria mundi.

Wie wil, kan met enige moeite op de

huidige Walther Boer-weide nog

nostalgisch mijmeren - want aldaar

stond deze trots der Witte Sociëteit

in het Bosch.

Ir. H.F. Ambachtsheer en Mr. H.C.

Grootveld, De Sociëteitstent de Witte,

uitg. De Nieuwe Haagsche,

ISBN 978-94-6010-015-4, € 17,50.

Op deze luchtfoto uit 1946 zien we het kaalgeslagen Haagsche Bosch. Bij de ‘x’ stond de Tent.

Op de achtergrond het Bezuidenhout zoals dat er na 3 maart 1945 uitzag.

Een muziekconcert bij de (houten) Tent in 1860. Op de voorgrond passanten uit de Haagse

bevolking.

Het nieuwe gebouw anno 1890, in Italiaanse neorenaissancestijl.De grote zaal in het nieuwe gebouw.
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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



door Jacqueline Dijkinga

Wijk en Winkel
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Benjamino
Het koken leerde hij, zoals het

een goed Italiaan betaamt, van

Mama. Daarna bekwaamde hij

zich in de Hogere Kookkunst en

werd zelfs meesterkok. Na een

aantal jaren eigenaar geweest te

zijn van restaurant MeliMelo in

Delft, waar hij in 2002 De Gouden

Pollepel ontving, streek

Benjamino in 2007 neer in de Van

Hoytemastraat. Het leven achter

het fornuis werd hem wat te

zwaar. Hij legt zich nu meer toe

op import van artikelen uit Italië,

maar blijft - het bloed kruipt waar

het niet gaan kan - toch ook

bezig met koken, gezien het

dagelijks lekkers in de vitrine.

Als culinair criticus is hij altijd op

zoek naar de beste producten. 

Hij reist daarvoor veel door Italië,

altijd op zoek naar die ene

lekkere balsamicoazijn of die nét

iets betere pasta. Zo haalt hij

cantucci (amandelkoekjes) uit

Siena en diverse pastasoorten uit

Puglia, de panforte, hammen,

olijfolie, wijn en jam uit diverse

Italiaanse regio’s.

Altijd op zoek naar dingen die je

elders in Nederland niet hebt.

Zijn voorkeur gaat uit naar kleine

bedrijfjes waar nog ambachtelijk

wordt gewerkt. Benjamino

noemt zijn assortiment niet duur.

Hij koopt rechtstreeks in zonder

tussenhandelaren en kan

daardoor concurrerend prijzen.

De gerechten die kant en klaar

gekocht kunnen worden zijn een

mix van twee Italiaanse streken.

Niet zo verwonderlijk als je

bedenkt dat Benjamino uit

Toscane komt, waar de keuken

verfijnd is. Hij kookt samen met

Cosimo uit Sicilië, waar steviger

gerechten vandaan komen met

als specialiteit vis. Alle gerechten

hoeven maar even in de oven of

magnetron en zijn voor één of

meerdere personen. Wat ideetjes

om de smaakpapillen te

activeren: lamsbout of eend uit

de oven, garnalen in tomaat en

knoflook, paprika uit de oven of

auberginelasagne parmigiana

(een Siciliaans gerecht waarbij de

aubergine de pasta vervangt).

Verder is er dagelijks verse pasta

met tartufo. Op verzoek

organiseert hij bovendien

kookcursussen bij de mensen

thuis, voor 10 tot 20 personen.

Benjamino, Van Hoytema-

straat 22a, tel. 3244983, 

www.benjamino.nl

Foto: Jean-Louis Lelkens.

Wijkvereniging
Benoordenhout
Bouw van twee ZMLK scholen

De plannen voor de bouw van

twee ZMLK scholen tussen de

Theo Mann-Bouwmeesterlaan en

de Ester de Boer-van Rijklaan zijn

door de welstandscommissie in

tweede termijn goedgekeurd. De

bouw van deze scholen voor zeer

moeilijk lerende kinderen zal

plaatsvinden op de locatie tussen

het Mr. Visserhuis dat nu in aan-

bouw is en de Amerikaanse kerk.

In eerste termijn had de Wel-

standscommissie bezwaar tegen

de wijze waarop de bovenste

gymnastiekzaal ontworpen was.

De wijkvereniging heeft bij de

welstandscommissie twee pun-

ten naar voren gebracht. In de

eerste plaats de hoogte van de

op elkaar gestapelde gymnas-

tieklokalen (13.5 m) en de moge-

lijkheid de twee gymnastiekzalen

deels in de kelder te bouwen

zodat deze niet boven het dak

(11 m) hoeven uit te steken. Bij

deze oplossing zou men de

kelder met parkeergelegenheid

kunnen uitbreiden en zodoende

de parkeerdruk in de deelwijk

Duinzigt kunnen verminderen. In

tweede instantie is het ontwerp

van de bovenste gymnastiekzaal

aangepast in die zin dat deze

deels in glas zal worden uit-

gevoerd. Dit plan is akkoord

bevonden. Begin juli is het

ontwerp-projectbesluit, waarin

de afwijkingen van het bestem-

mingsplan Benoordenhout zijn

opgenomen, ter visie gelegd.

Het Milieu Effect Rapport

Het Milieu Effect Rapport (MER)

voor het Internationale Strafhof

(International Criminal Court

(ICC)) op de plaats van de

Alexanderkazerne is door de

gemeente goedgekeurd en lag

tot 8 juli ter inzage. Het ministerie

van Buitenlandse Zaken had om

deze vrijwillige milieu effect

rapportage gevraagd om zeker te

zijn dat alle eventueel negatieve

invloeden van de bouw van het

Strafhof in kaart worden

gebracht. Dit rapport beschrijft de

mogelijke effecten van de bouw

van het Strafhof aan de hand van

de destijds beschikbare gegevens

en het geeft aanbevelingen.

Hiermee samen hangt het streven

vervolg op pagina 31

Na vele jaren Wijk en Winkel stopt deze rubriek in deze opzet.

Vanaf het volgend wijkblad vindt u een overzicht van nieuw

gevestigde winkels met een korte omschrijving van plaats en

assortiment. Daarnaast wordt, ook in het kort, aandacht 

gegeven aan zaken die 25 of 50 jaar bestaan. 

Voor tips: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com
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WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.

Sommige mensen gaan veel te jong heen. Toch hoor je het bijna dagelijks. En dan te bedenken dat veel mensen 

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

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

Wij zijn u graag van dienst.
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Het gaat daarbij niet alleen om

bijvoorbeeld 25 verschillende talen,

moderne en klassieke. Er zijn cursussen

op het gebied van muziek, literatuur en

taal, kunst en cultuur en natuur en

milieu. Tot de overige onderwerpen

behoren onder meer: filosofie,

spiritualiteit, astrologie, sterrenkunde,

mediation, presentatietraining,

personal finance, een eigen website

maken, visagie, beeldhouwen, tekenen,

aquarelleren, patchwork, creatief

schrijven, fotografie, een basiscursus

wijn, schaken, euritmie, Tai Chi en

yoga. Werkelijk te veel om op te

noemen.

En alsof dit nog niet genoeg is, zijn er

cursisten die wijzen op lacunes in het

programma en die suggesties doen

voor een nieuwe cursus. Dat stelt de

Volksuniversiteit zeer op prijs.

Meer dan 100 docenten staan thans

garant voor de kwaliteit van hetgeen

geboden wordt. En het nog steeds

groeiend aantal van 2500 cursisten die

zich ieder jaar inschrijven, kan daarover

meepraten.

De Volksuniversiteit Den Haag is een

onafhankelijke instelling die zonder

winstoogmerk aan volwassenen van

alle leeftijden de mogelijkheid biedt

tot verdere vorming en ontwikkeling.

Natuurlijk zijn er wel de nodige

contacten met de andere ongeveer

90 volksuniversiteiten in ons land.

Door dat woord ‘universiteit’ behoeft

niemand zich te laten afschrikken. Het

cursusprogramma is niet gericht op het

behalen van diploma’s. De Volksuniver-

siteit wil alleen maar tegemoet komen

aan de behoefte van jong en oud om

op zinvolle wijze invulling te geven aan

de vrije tijd. En dat wordt op een

professionele manier begeleid.

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat

ik ook niet op de hoogte was van het

bestaan van een zo omvangrijk

educatief instituut in onze wijk,

voordat ik enkele jaren geleden zitting

nam in het bestuur van de Volksuniver-

siteit Den Haag. Met veel plezier heb ik

onlangs zelf deelgenomen aan een

opfriscursus Frans aan deze instelling.

Als uw belangstelling is gewekt, zou ik

zeggen: loopt u eens binnen. Het

kantoortje van de Volksuniversiteit is te

vinden direct achter de hoofdingang

van het Aloysiuscollege, Oostduinlaan

50, en is geopend maandag t/m

donderdag van 18.45 tot 21.00 uur.

Daar kunt u aan de balie alle informatie

krijgen en een brochure afhalen met

het complete cursusaanbod.

Albert Peereboom Voller

LEREN IN DE BUURT
Veel bewoners van onze wijk kennen het Aloysiuscollege aan de Oostduinlaan, als een

school voor voortgezet onderwijs. Maar niet iedereen weet dat in dat zelfde schoolgebouw

door de week ’s avonds voor volwassenen talloze cursussen worden gegeven door de

Volksuniversiteit Den Haag.

Onze leden hebben elkaar ook

deze zomer weer regelmatig

kunnen ontmoeten. Twee keer

per maand werd er koffie

gedronken en maandelijks was

er een lunch en een lekker diner.

De excursie naar Antwerpen was

een groot succes en zeker voor

herhaling vatbaar. Ruim een uur

reed de bus door Antwerpen om

veel ‘schoons’ te laten zien. Ook

werd het Museum voor Schone

Kunsten bezocht. Donderdag

30 juli was de excursie naar

Vinexlocaties tussen Den Haag

en Rotterdam.

In het najaar geeft Annemarie

Boorsma een cursus/lezingen

over ‘Theater en de beeldende

kunst in Nederland van 1909 tot

2009. Woensdagochtend 7 en 

28 oktober en 4 en 25 november

van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten:

€ 40,- voor leden, dit bedrag

gaarne overmaken op giro

5517759 t.n.v. ContactClub

Benoordenhout/Evenementen.

Inlichtingen en aanmelden bij

mevrouw Anna de Jonge,

tel. 3280110. Alle lezingen en de

cursus vinden plaats in

Wijkcentrum 't Benoordenhuis.

Mocht u ook graag willen deel-

nemen aan de maandelijkse

activiteiten, wilt u regelmatig via

een convocaat op de hoogte

gehouden worden van andere

evenementen en bent u nog

geen lid van de CCB? Dan kunt u

zich aanmelden bij de secretaris

Jacques Pelle, tel. 3240797,

e-mail pelle@casema.nl

Mevrouw Rinia de Bruin, voorzitter

Contactclub Benoordenhout

Nieuwe data voor het nieuwe seizoen:
Dinsdag 8 september: Rondvaart door de Haagse Grachten in

open boot De Ooievaar. Met afsluitende lunch aan de Bierkade.

Nadere gegevens staan in het convocaat.

Donderdag 10 september om 14.30 uur geeft de heer Joop Josee

een lezing over ‘De Indische wandeling in Den Haag’.

Donderdag 1 oktober om 14.30 geeft de heer S. van de Burg een

lezing over ‘Baltische Staten en Sint Petersburg’. Beide lezingen

worden met behulp van dia’s en geluid geïllustreerd. Leden CCB:

toegang gratis, niet-leden € 3,- p.p. incl. koffie of thee.
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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

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

mediator

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

van de gemeente om de Oude

Waalsdorperweg langs het

Strafhof meer allure te geven en

de lang verwachte verbetering

van het kruispunt Waalsdorper-

weg met de Van Alkemadelaan.

Tijdens de eerste hoorzitting over

het Strafhof is het belang dat de

bewoners hechten aan het

Bospark, het stuk bos tussen de

Oude Waalsdorperweg en de

Waalsdorperweg, duidelijk naar

voren gebracht. Kaartjes in het

MER geven nu aan dat mogelijk

een stuk van het Bospark nodig is

om via verbreding van de Oude

Waalsdorperweg de door de

gemeente gewenste allure te

creëren. De gemeente beraadt

zich nog op de inrichting van het

kruispunt en de Oude Waalsdor-

perweg. Een keuze voor de

uiteindelijke bebouwing met één

van de drie winnende ontwerpen

is nog niet gemaakt en wordt niet

voor het najaar verwacht.

Jan van Nassaustraat 112

De eigenaar van het perceel Jan

van Nassaustraat 112 heeft zijn

beginselplan voor appartemen-

ten en woonhuizen op de plaats

van de oude rechtbank tussen de

Jan van Nassaustraat en de

Nassau Ouwerkerkstraat bij het

stadsdeelkantoor gedeponeerd.

Deze zullen voor advies worden

voorgelegd aan verschillende

instanties, zoals de welstands-

commissie en de brandweer.

Nadat deze adviezen zijn

ingewonnen kan men een bouw-

aanvraag verwachten. Oudere

versies van deze plannen zijn al

eerder gepresenteerd op twee

bijeenkomsten met de project-

ontwikkelaar in het Benoorden-

huis. De omwonenden gaven

toen al te kennen niet blij te zijn

met het ontwerp in verband met

de hoogte van het gebouw en de

aantasting van de privacy.

Uitbreiding Bronovo

Het ziekenhuis heeft een beginsel-

plan ingediend om de komende

20 jaar zodanig uit te breiden dat

eerst aan elke ster een iets hoger

gebouw wordt aangeplakt en dat

ten slotte het geheel wordt

omgeven door een rode bak-

stenen muur met nieuwe ingang.

Dit beginselplan is in juni door de

welstandscommissie besproken.

Opvallend was de afwezigheid van

de architect, en vertegenwoordi-

gers van de gemeente en het

ziekenhuis. De wijkvereniging

heeft ingesproken en allereerst

gesteld dat de wijk op zich blij is

met de aanwezigheid van het

ziekenhuis in onze wijk en ook

begrip heeft voor de behoefte aan

uitbreiding, maar enkele zorgen

heeft over de voorgenomen

plannen. Deze zijn de te ver-

wachten schaduwwerking van de

bebouwing aan de eerste ster

- waarmee begonnen zal worden -

op de flats aan de Van Alkemade-

laan. Verder heeft de wijkvereni-

ging gewezen op de verkeers- en

parkeereffecten van deze uit-

breiding op de wijk en het ont-

breken van enige fasering. Deze

invloeden alsmede de fasering

waren niet in het ingediende plan

meegenomen. De commissie

maakte bezwaar tegen de kwaliteit

van de voorgestelde nieuwbouw

welke duidelijk minder was dan de

huidige bouw. De commissie wilde

verder graag een integraal func-

tioneel concept in samenhang met

zijn omgeving. Het plan is derhalve

niet toelaatbaar geacht.

Verzakte keermuur

Het werk aan de het Hubertus-

viaduct heeft ernstige vertraging

opgelopen door een verzakte

kademuur van het water dat de

gebouwen van Europol en het

Aloysiuscollege van elkaar

scheidt. De aanleg van het

fietspad en trottoir tussen de

Raamweg/Plesmanweg aan de

Waalsdorperweg naast de

toegang tot de Hubertustunnel

is recentelijk stopgezet omdat

dit te gevaarlijk was.

De verzakking van deze keermuur

komt niet uit de lucht vallen.

Sinds 1991 toen in deze sloot het

hek om Europol werd opgericht,

is deze keermuur door bagger-

werkzaamheden ondergraven en

verzakt. De wijkvereniging heeft

toen reeds aangedrongen op

spoedig herstel. Vanwege juri-

dische problemen over de aan-

sprakelijkheid voor de herstelkos-

ten zijn destijds tussen de

gemeente , Rijksgebouwendienst

en het Hoogheemraadschap

onderhandelingen gevoerd maar

deze hebben niet tot een com-

promis geleid. Het herstel is toen

niet uitgevoerd. Tijdens de

werkzaamheden aan de Huber-

tustunnel is er opnieuw door de

wijkvereniging aangedrongen op

het nemen van passende maat-

regelen ten aanzien van het

herstel van deze keermuur, maar

deze werkzaamheden blijken

achteraf niet te zijn meegenomen

bij de bouw. Toen onlangs bleek

dat de aanleg van de nieuwe

aansluiting tussen de Raamweg

en de Waalsdorperweg tot nader

order is uitgesteld, heeft de

wijkvereniging op 29 juni een

brief gezonden aan de gemeente-

raad over de ernstige gevolgen

hiervan voor de bereikbaarheid

van de wijk Benoordenhout en

Bronovo. In de commissieverga-

dering van 1 juli heeft de

wethouder mede naar aanleiding

van vragen van gemeenteraads-

leden geantwoord dat na de

zomervakantie de onderhandelin-

gen over de juridische conse-

quenties zullen worden hervat en

dat de gemeente niet van plan is

een eventueel risico te lopen

door de muur op voorhand te

herstellen. Dat betekent dat

zolang het juridische geschil niet

is opgelost, de muur niet zal

worden hersteld en de stillegging

van het Hubertusproject nog

enige tijd, misschien wel enige

jaren, zal duren.

The Benoordenhout Internatio-

nal [Expat] Borrel - The BIEB

It may well become THE

meeting place for internationals

of Benoordenhout - people from

somewhere else but who for

one or another reason find

themselves living in The Hague -

and more specifically, in Benoor-

denhout. De bieb - in Dutch

referring to the library, the

biblioteek, could well acquire

another meaning - for the

Benoordenhout International

[Expat] Borrel, a time and place

for internationals of the area to

meet and get to know one

another, have a place from

which they can feel part of the

neighbourhood.

This should not be interpreted

as an exclusive ‘expat’ affair for

at the first of the BIEB, there was

a health balance of inter-

nationals recently arrived, those

long established, with Dutch

partners, or without, Dutch who

vervolg van pagina 31

vervolg op pagina 33
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Beu als hij de verkeerslichten, files en het

daaruit vaak voortvloeiende gedoe was,

besloot Hodes een decennium terug de

auto te verruilen voor het stalen ros.

Sindsdien schakelde hij steeds een

tandje hoger. In de afgelopen tien jaar

gleden er een slordige vijf á zesduizend

kilometer per jaar onder de wielen van

zijn toerfiets door. Een retourtje Amster-

dam, Bloemendaal of Hoek van Holland?

Hij draait er de hand niet voor om.

Zolang het maar gezellig blijft. Prestaties

laten hem koud. Gewoon gaan met die

banaan en dat slechts in spijkerboek en

makkelijk shirt. “Ik beschouw fietsen als

een gulden middenweg. De auto gaat te

snel, wandelen te langzaam. Bovendien

geniet ik van de omgeving. Ik vind het

schitterend om ‘s ochtends vroeg langs

de Ringvaart in de Haarlemmermeer te

rijden”, aldus de aan de Waalsdorperweg

woonachtige Hodes, die tot hilariteit van

veel supporters naar de uitwedstrijden

van zijn favoriete voetbalclub HVV fietst.

’Wasbord’wegen

Na het lezen van kranten- en internet-

artikelen over het onderwerp, trok hij

vorig jaar de stoute schoenen aan en

schreef zich in voor de Tour d’Afrique.

Met als organisator een Canadese

onderneming, start deze in de

Egyptische hoofdstad Caïro om in

Kaapstad, Zuid-Afrika, te finishen. 

Er zijn negen etappes van gemiddeld

120 kilometer per dag, en soms zelfs

tweehonderd. Van de 120 dagen die

het avontuur duurt, zitten de ‘coureurs’

er 98 op de fiets. Gereden wordt over

circa dertig procent ongeasfalteerde

‘wasbord’wegen die door woestijnen,

bergen, heuvels en dalen leiden.

Overnachten doen de fietsers in eigen

tentjes in meestal bush of desertcamps

zonder comfort. De organisatie

verzorgt onderweg de inwendige

mens. Hodes: “De verhalen over de

Tour d’Afrique lazen als een spannend

jongensboek. Bovendien ken ik het

continent. Er zit veel spanning en

sensatie in en je moet constant op je

hoede zijn. Ik dacht, dit moet ik doen.”

Heel bedreigend

En zo meldde Hodes zich na betaling

van 7.900 euro inschrijfgeld op

10 januari in Caïro. Samen met 55

anderen uit alle uithoeken van deze

aardkloot en van alle leeftijden. De

jongste deelnemer was 17, de oudste

71. Vanaf de Egyptische hoofdstad 

trok de karavaan - bij 44 graden boven

het vriespunt - via de Rode Zee, Luxor

en Lake Nasser door de woestijn naar

Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië.

Door het geaccidenteerde terrein

kreeg iedereen het al direct zwaar te

verduren. Tot overmaat van ramp

ondervonden de renners hinder van

kinderen die hen met stenen

bekogelden, als ze niets kregen

toegestopt. “Dat was heel bedreigend.

Gelukkig raakte er niemand gewond.”

De deplorabele staat van de wegen,

zand, stof, bloedhitte en de ijle

berglucht waren (uiteraard) ook van

invloed. Tot twee keer toe raakte

Hodes uitgedroogd, viel in de eerste

etappes veertien kilogram af en liep

door valpartijen verwondingen aan 

de benen op. “Wie de Tour d’Afrique

rijdt moet kunnen doorbijten, mentaal

sterk in zijn schoenen staan en het

verstand op nul zetten. Bijvoorbeeld

acht uur lang in de bloedhitte tegen 

de wind opboksen, dat hakt erin.”

Fietser Peter Hodes crosst 11.700 kilometer door Afrika

Een heel bijzonder avontuur  door Jack Oosthoek

De monstertocht zit erop. Peter Hodes op het

strand van Kaapstad, Zuid-Afrika. Foto

archief Peter Hodes.

Tien jaar terug fietste Peter Hodes een eerste toer door Zuid-Holland. Dit voorjaar zette hij

de voorlopige kroon op zijn hobby door de Tour d’Afrique te volbrengen, een monstertocht

van vier maanden en 11.700 kilometer van Caïro naar Kaapstad. Hoewel de voorbereiding te

wensen overliet en hij zich vergiste in de zwaarte van de rit, keerde hij allerminst gesloopt

terug in Den Haag. Sterker nog, de fietshonger van de gepensioneerde energiekeling en 

misschien wel avonturier (60) valt nauwelijks te stillen. Hij denkt alweer aan een volgende

krachtproef, de Cross Amerika.

Hodes overnachtte meestal in een eigen tentje in een desert camp.

Naast ‘wasbord’wegen, reden de ‘coureurs’

soms over Westers aandoend asfalt.
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Summiere informatie

Naar mate de tocht vorderde, kreeg

Hodes steeds betere benen. Tijdens het

tweede deel, onder meer door Kenia,

Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana en

Namibië, raakte hij in tegenstelling tot

andere rijders fysiek nauwelijks nog in

de problemen. Dat kwam waarschijnlijk

mede door het betere voedsel en een

dito drinkdiscipline. En zo ‘rolde’ Hodes

op 9 mei veilig en wel Kaapstad

binnen. Samen met zoon Jan die hem

de laatste 1.750 kilometer vergezelde.

Hoewel hij na aankomst in een

acceptabele conditie verkeerde, zegt

Hodes de Tour d’Afrique een tikje te

hebben onderschat. “Ik wist niet dat er

zoveel bergen in het parcours zouden

liggen, misschien het gevolg van de

summiere informatie op de internets

van de organisatie. Of die dit doet om

potentiële deelnemers niet af te

schrikken? Moeilijk en flauw om te

zeggen. In ieder geval schoten de

gegevens over mee te nemen

fietsmateriaal en onderdelen tekort. Zo

belandde ik enkele keren in de

bezemwagen, omdat mijn smalle

fietsbanden niet door de zanderige

wegen kwam. Al met al had de

voorbereiding op de Tour d’Afrique

beter gekund. Een rol speelde ook dat ik

het allemaal wel dacht aan te kunnen.

Ondanks de tegenslagen was het echter

een heel bijzonder avontuur. Je maakt

deel uit van een groep mensen die

elkaar niet kennen, wat trouwens

gunstig uitpakte. Iedereen behandelde

elkaar vier maanden lang respectvol.

Niemand flipte, zoals vorig jaar

gebeurde. Terwijl de omstandigheden

toch vaak aanleiding gaven tot stress.”

Behalve de finish, wist Hodes nog een

doel te bereiken: geld bij elkaar krijgen

voor een goed doel, Malaria no more

van de gelijknamige stichting. Voor het

vertrek zette hij in op een bedrag van

11.700 euro, op te halen bij vrienden,

kennissen en andere relaties. De teller

stopte bij 8.000. “Toch was Malaria no

More tevreden, vooral met de

publiciteit.”

Geen records

Als het aan Hodes ligt, gaat hij zo ‘op

herhaling’, ondanks de ontberingen en

niet te vergeten het levensgevaarlijke

verkeer. “Geen enkele automobilist in

Afrika respecteert de fietser. Ongeloof-

lijk.”

Cross Amerika

Het kan echter ook uitdraaien op de

Cross Amerika, een expeditie van

ongeveer 7.000 kilometer van de oost-

naar de westkust. De ondernemer

Hodes, die sinds zijn pensionering met

vrienden in de Haagse Sumatrastraat

de onderneming FeetComfort in

‘corrigerende inlegzolen’ bestiert,

puzzelt nog. Zolang het parcours niet

door de bergen loopt, springt hij direct

weer op de fiets. “En records boeken

hoef ik evenmin.”

Zie ook www.tourdafrique@com.

Tijdens de Tour d’Afrique passeerde Hodes in

Kenia de evenaar.

Peter Hodes fietste in de Tour d’Afrique 8.000 euro voor Malaria

no More bijeen.

had international experiences

themselves - there was in fact as

much Dutch spoken as English,

Spanish, Russian, French and

German. Furthermore represent-

atives of the Benoordenhout

Residents Association were on

hand to answer questions and

welcome their new neighbours.

On Monday June 8th, on the

initiative of two resident inter-

nationals, Tina Evans of Blue

Lynx Employment (www.blue

lynx.com) and Deborah

Valentine of a hand in The

Hague (www.ahandinthehague.

com), internationals living in the

neighbourhood were invited for

a drink and a chance to meet

one another. The guest list was

‘compiled’ by spreading the

word through neighbours each

of them knew were inter-

nationals and asking them, in

turn, to invite others as well.

With the additional support of

DenHaag.com (the editor of

which is a neighbourhood

international) and TheHague

OnLine.com the message got

out and the guests arrived.

The event was so well attended,

received and enjoyed that the

second BIEB has already been

set for Monday, September 21st

2009 from 8-10:30 pm at the

Park WW - a particularly

welcoming and friendly

environment in which to feel

and become part of the

neighbourhood. It was in fact a

surprise element for some

internationals that Park WW

could also become their home

away from home on those

evenings when you just do not

feel like cooking. For families

and couples Denny and his staff

are there to make you feel at

home (www.parkww.nl).

Questions regarding the BIEB

can be directed to ahandinthe

hague@gmail.com otherwise,

mark Monday 21 September in

your calendars for YOUR chance

to meet some neighbours.

vervolg van pagina 31
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Ik word ontvangen door de heer Van

der Velden, vice-voorzitter van de

moskee, en Naeem Ahmad Warraich,

de Imam. In de bibliotheek, tussen de

vele vertalingen van de Koran - in het

Nederlands, Frans, Engels, in het

Esperanto, Urdoe, Tamil en Tuvalu -

vertellen zij mij over de geschiedenis

van de moskee en zijn gemeenschap. 

De Mobarak moskee is de gebeds-

ruimte en tegelijk het hoofdkantoor in

Nederland van de Ahmadiyya Moslim

Gemeenschap: dit is een wereldwijde

gemeenschap met enkele miljoenen

leden verspreid over 190 landen. Het is

binnen de moslimwereld een

bijzondere gemeenschap, die zich

onderscheidt in het geloof dat de

Messias al verschenen is, en dus niet,

zoals de meeste moslims geloven, nog

verschijnen zal. Deze Messias, of

hervormer, was (Mirza Ghulam) Ahmad.

Vandaar de naam van de Ahmadiyya

gemeenschap.

De Ahmadiyya gemeenschap, die dus

een afwijkend standpunt heeft over een

belangrijk aspect van het Islamitische

geloof, is in sommige landen verboden.

Bijvoorbeeld in Pakistan. Dit betekent

voor de uit Pakistan afkomstige Imam

van de Mobarak moskee dat hij in zijn

land van herkomst zijn geloof niet mag

uitoefenen. Maar de Ahmadiyya Moslim

Gemeenschap, zo verzekeren mij

bestuurder en imam, is een vreedzame

gemeenschap die zich verre houdt van

politiek. ‘In onze godsdienst is geen

dwang. Wij willen alleen met mensen

van gedachten wisselen over geloof, en

informatie geven over onze gemeen-

schap. Wij volgen de oorspronkelijke

tekst van de Islam, de zuivere Islam, die

zegt hoe je goed moet leven.’ Van der

Velden vervolgt: ‘Veel moskee-

organisaties zijn belangenorganisaties

van bepaalde etnische groepen. Deze

moskee heeft daarentegen een heel

internationaal karakter. De toespraken

zijn altijd in het Nederland of Engels.’

De Mobarak moskee was de eerste

moskee in Nederland. Hij is gebouwd

in 1955. Leuk om te weten is dat de

bouw werd gefinancierd met bijdragen

van vrouwen uit Oost-Pakistan. Deze

vrouwen gaven hun sieraden voor de

bouw van moskeeën in Londen,

Denemarken, én Benoordenhout.

Bij het vijftigjarig jubileum bracht konin-

gin Beatrix een bezoek aan de moskee.

Net voor dit jubileum werd een nieuwe

minaret aan het gebouw toegevoegd.

Maar hoe zit dat eigenlijk met die mina-

ret? Ik heb toch nog nooit een oproep

tot gebed over de wijk horen schallen?

‘Dat klopt,’ zegt Van der Velden. ‘Net als

een kerktoren is een minnaret vooral

een symbool voor een gebedsruimte.

Geluid is niet de hoofdfunctie. En

aangezien de meeste leden van onze

moskee niet in de directe omgeving

wonen, doen we geen oproep.’ Wél

blijkt de moskee gebruikt te worden

door werknemers van de  kantoren rond

de Oostduinlaan. Zelf heeft Van der

Velden, voorheen werkzaam bij Shell,

jarenlang de dagelijkse gang naar de

gebedsruimte gemaakt.

De Mobarak moskee, benadrukt Imam

Warraich, is altijd open en iedereen is

welkom. Wekelijks preekt hij bij het

vrijdagmiddaggebed en elke avond

komen er mensen bijeen om gezamen-

lijk te bidden. Er is Koranles voor

kinderen en volwassenen, en natuurlijk

worden de grote feesten (Offerfeest,

Suikerfeest, Profetendag) gevierd.

De Mobarak moskee  door Ester Barendregt

In hoeveel kerken ben ik al niet geweest in mijn leven? Tientallen, vele tientallen misschien

wel. Naast de huis-tuin-en-keuken-kerk voor alledaags gebruik, heb ik door de jaren toch al

heel wat verschillende kerken bezocht bij huwelijken en begrafenissen. En dan zijn er

natuurlijk de verplichte (als kind) en vrijwillige (tegenwoordig) bezichtigingen van bijzon-

dere kerken tijdens vakanties in den vreemde. Maar moskeeën? Niet één. Hoewel? Toch één,

namelijk de Mezquita van Cordoba. Maar daar is dan weer een kerk in gebouwd, dus die telt

niet. Hoogste tijd om dit gemis in mijn opvoeding goed te maken met een bezoek aan de

dichtstbijzijnde moskee: de Mobarak moskee aan de Oostduinlaan.

Foto: Ester Barendregt

Helaas is dit de laatste bijdrage aan

het wijkblad van redacteur Ester

Barendregt. Zij heeft een baan

gevonden in Washington en verhuist

binnenkort met haar echtgenoot en

kinderen. Wij wensen haar veel

succes en geluk in haar nieuwe baan

en woonplaats en bedanken haar

voor de vele interessante redactione-

le bijdragen aan ons blad.

De redactie.
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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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IN OMNIA PARATA

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

J.S. van der Meer

Uitvaartzorg met aandacht, tijd en integriteit.

070 - 7070007

www.stijlentraditie.nl

Correspondentie:
De Mildestraat 13
2596 SV ’s-Gravenhage

De filosofie van Stijl & Traditie Uitvaartzorg is om zich met volledige
en met de hoogst mogelijke kwaliteit en zorgvuldigheid in te zetten
om de wensen van de overledene te bewerkstelligen en te koesteren. J.S. van der Meer
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www.VictoriaDenhaag.nl

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

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

E-mail advocatuur: mail@mvg.nl

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

HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76
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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunst-

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

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

gegevens voor dat nummer tot 8 september 2009 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

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

Zo 11/10 15.30 uur Flamenco

Georganiseerd door Harry van der Meer, tel. 3682432 of 06-52315144, meermuziek@hotmail.com

Di 15/9 t/m 8/12 10.00-11.45 uur muziekcursus “Grote veranderingen”

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

Di 15/9 22.00-22.00 uur Glinsterend Glas, lezing door drs. Monique Hanrath

Di 22 en 29/9 en 6/10 20.00-22.00 uur Art Nouveau, lezingen door drs. Monique Hanrath

DUINZICHTKERK, Van Hogenhoucklaan 89, tel. 3283074

12/9 10.00-17.00 uur Bezichtiging i.h.k.v. Open Monumentendag. Tevens Boekenmarkt om geld in te

zamelen voor de jubileumviering (in april 2010 bestaat de kerk 75 jaar). Voor info

tel. 350 26 09 of 363 78 20.

24/9 20.15 uur Hoogtepunten uit de Griekse sterrenkunde, lezing door prof. dr. Waelkens

20/10 20.00 uur lezing over Architectuur en Stedebouw in Benoordenhout

ATELIER 228, Weissenbruchstraat 228, tel. 3268870, www.atelier228.nl

Do 3/9 t/m 8/10 en 15/10 t/m 9/11 19.30-22.00 uur cursus schilderen (olie- en acrylverf)

Za 26/9 10.00-17.00 uur workshop aquarelleren

Zo 11/10 16.30-19.00 uur opening expositie Venetië (t/m 25/10), schilderijen, maskers en glassieraden

LANDGOED CLINGENDAEL
Za 29 en zo 30/8 17.30 uur Svadebka! De Dorpsbruilift (Igor Stravinsky), concert. Voor meer informatie

www.dorpsbruiloft.nl

IVN DEN HAAG - ZOMERWANDELINGEN IN CLINGENDAEL, 
OOSTERBEEK EN DE BOSJES VAN ZANEN
op 29 augustus door Clingendael. Vertrek bij theehuis in Clingendael.

10.00 uur wandeling 1: Sterrenbos en Oosterbeek voor mensen die de natuur willen ervaren en kennis willen maken met een kunstenares, 

die op dit landgoed woont. 

12.15 uur wandeling 2: Clingendael met de Oud Hollandse tuin. Aandacht voor de natuur en voor de geschiedenis van het landgoed. 

14.30 uur wandeling 3: het duinbos en de bosjes van Zanen met aansluitend een bezoek aan de stadsboerderij (verse eieren) en de Imker

(heerlijke honing). Geschikt voor rolstoelgebruikers.
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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



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

Julie Fontein 326 44 44 ‘94 E

Kikie Fontein 326 44 44 ‘94 E

Stephan Jasper Faber 385 91 23 ‘84 D 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 2009 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: 

8 september 2009. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele zetfouten.

Ervaren autowasser gevraagd voor de zaterdagmiddag eens per

twee weken vanaf 13.30 uur in de Jan van Nassaustraat. Ook voor af

en toe een poetsbeurt. 10 euro per wasbeurt. tel. 06-53950280

Chamberchoir Morgana Madrigaalkoor is looking for male singers,

especially tenors! Our repertoire covers 13th to 21st century. 

Please visit www.morganamadrigaalkoor.nl or call Frederiek Muller

on 06-26110824

Schaakprobleem 103 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Wit aan zet. Wit heeft een pion geofferd in ruil voor overwicht op de donkere velden. Hier

speelde hij 1.Lg5 en won uiteindelijk na fouten van zwart. Hij had in deze stelling echter

direct materieel voordeel, en daarmee een gewonnen stelling kunnen bereiken. Hoe?

Oplossing probleem 102: 1.Lb2+!! (niet 1.Lf4+ Kxf4 2.Txd6 wegens 2… Tg1+ en 3… Txa1)

Txb2 2.Txd6 Kxd6 3.0-0-0+! en 4.Kxb2 In problemen is de lange rokade toegestaan, tenzij

het tegendeel kan worden bewezen.

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

+ + + +
+ + +

+ + +
+ + + +
+ + + +

+ +
+ +Q

+ + +
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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:

mw. R. de Bruijn, tel. 328 24 77.

rinia.db@zonnet.nl

Secretaris:

dhr. J. Pelle, tel. 324 07 97, 

pelle@casema.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. 


