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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



de inhoud van het blad minder of in

het geheel niet meer serieus zullen

nemen. Een redactie heeft nu eenmaal

een zekere mate van vrijheid en

onafhankelijkheid nodig om een

volwassen, gevarieerd en vooral

geloofwaardig blad te kunnen maken,

dat meer is dan de spreekbuis van het

bestuur van de wijkvereniging. 

Wij hebben altijd met veel plezier in

onze vrije tijd, naast een druk leven van

baan en/of gezin, aan het wijkblad

gewerkt en hadden dat nog vele jaren

willen doen.

Naar onze mening is er helaas geen

werkbare situatie meer, waardoor wij

ons als voltallige redactie, met pijn in

het hart, genoodzaakt voelen onze

werkzaamheden neer te leggen.

Vera de Jonckheere, Hanneke Cunnen,

Annemiek den Boer, Jacqueline Dijkinga,

Annemarie Knottnerus, Frank van der Leer,

Barbara van der Rest, Diederick Cannegieter,

Jack Oosthoek, Joyke Jonkers-Maier, 

Jan Arie van Nispen (van links naar rechts op

de foto)

Sinds het aantreden van de huidige voorzitter van de

wijkvereniging bestaat er wrevel tussen bestuur en

redactie over de inhoud van het wijkblad. Wij als

redactie proberen iedere keer een blad te maken met

“voor elk wat wils”, zodat er voor iedere (leeftijds)groep

iets bij zit wat aanspreekt. Daarbij gaan we onder

andere uit van de samenstelling van onze wijk, die

globaal is opgebouwd uit een kwart jongeren tot 20

jaar en een kwart ouderen van 65+. De resterende 50%

is tussen de 20 en 65 jaar. Getuige de vooral lovende

kritieken van de wijkbewoners en de gemeente zijn wij

van mening dat we daarin slagen. Vooral de interviews

en historische verhalen worden zeer gewaardeerd door

de lezers.

Het bestuur vindt het blad daarentegen niet inhoudelijk

genoeg; er moet onder andere meer in voor ouderen en

expats. Dat kan natuurlijk, maar dan moeten de

verantwoordelijke portefeuillehouders wel hun

bijdragen over deze onderwerpen aanleveren, zodat wij

deze kunnen plaatsen.

Naar aanleiding van het redactioneel op pagina 3 “Het

gat van Van Aartsen” en het plaatsen van de ingezon-

den brieven over het Van Hoytemamonument en de

Meeuwen op pagina 5 van het vorige blad wil het

bestuur de statuten van de redactie wijzigen en het

mandaat dat wij nu hebben veranderen om zo meer

greep op het blad te krijgen. Wij vrezen dat ons blad

dan “his masters voice” gaat worden en dat er voor

afwijkende meningen van lezers en positief bedoelde

kritiek in ons aller wijkblad geen plaats meer is.

Hierdoor komt de geloofwaardigheid van de redactie

onder druk te staan en het gevaar bestaat dat de lezers
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80 en een laptop...
Ik ben ver in de 80, maar nog goed bij en ik ga met mijn

tijd mee, zoals je dat noemt. Voor mijn 80e kreeg ik een

laptop van mijn kinderen en kleinkinderen ter vervanging

van mijn oude computer. Met mijn kleinkinderen chat ik

via MSN en toen mijn kinderen in het buitenland

woonden ook met hen of ik schreef een mail. Veel van

mijn medeomwonenden, oudere mensen want ik woon

in Duinzigt, hebben buiten Den Haag en in het buiten-

land wonende familie en zij kunnen ook goed overweg

met hun computer, want anders hebben we geen of

nauwelijks contact meer met onze kinderen.

Betuttelend

Ik vind al die informatie in het wijkblad betuttelend voor

ons, oudere mensen. Die informatie kunnen we zelf

uitzoeken, maar dan moeten al die zorgcentra met hun

leuke activiteiten dat ook op hun site zetten. Kijk maar

naar Waalsdorp, Gaspard en Oostduin, niets te lezen op

hun websites. Díe moeten met hun tijd mee gaan. Als

mensen zonder een pc iets willen weten, kunnen ze

gewoon via het telefoonboek dat uitzoeken en als ze dat

niet meer kunnen, kunnen ze ook niet naar die uitjes.

Het blad kan die ruimte beter gebruiken om eens iets

over jonge mensen te schrijven, dat is heel wat gezelliger.

Naam en adres bij de redactie bekend

Ingezonden

Overlast
Misschien is het wel weer eens

goed om naar aanleiding van

het artikel van mevr. J. Peterzon

(2009/3) te wijzen op de overlast

van meeuwen, kauwen, kraaien

en duiven. Deze vogels pikken

vuilniszakken open, omdat ze

ruiken dat daarin wat van hun

gading is, zoals resten van vlees

en vis aan botjes en graten.

Het lijkt mij nuttig nog eens te

wijzen op de groene GFT-emmer.

Behalve groente- fruit- en

tuinafval kunnen daarin ook

resten van vlees en vis worden

gedaan en op die manier er ook

compost van kan worden

gemaakt. Met zo’n afvalemmer is

er niets aan de hand. Deze wordt

keurig geleegd nadat er in de

wijk eerst het normale huisvuil is

opgehaald. Na de eerste ronde

wordt het huisvuil naar achter

geschoven en de dan vrijgeko-

men ruimte wordt gebruikt voor

de tweede ronde ten behoeve

van het GFT-afval. Vervolgens

gaat de auto eerst naar de

compostverwerking en daarna

naar de verzamelplaats ten

behoeve van de vuilverbranding.

Mooi toch? Het zou goed zijn als

allen, die dit lezen zo gaan

handelen. Dat voorkomt ergernis

over de troep op straat, die het

gevolg is van het stuk pikken van

de zakken. De vogels ruiken niets

van wat in de GFT-emmers zit. En

het is in ieder geval onmogelijk

er iets uit te halen, ze sluiten

goed ! Zo’n emmer is gratis ver-

krijgbaar bij de Haagse Milieu-

services, tel. (070) 311 77 99.

Misschien ten overvloede : vlees-

en visafval kan desgewenst in

grauw papier worden gewikkeld,

want dat kan mede gecompos-

teerd worden.

Janneke van Beuzekom-van Veen

Slecht Engels…
Beste redactie,

Ik lees altijd met veel plezier uw wijkblad. Vooral de artikelen over

de geschiedenis van onze buurt, maar ook de bijdragen zoals bij

voorbeeld dat over de uiltjes op het Hoytemaplein en de verzakkin-

gen aan de Waalsdorperweg maken dat je weer eens met andere

ogen naar je omgeving kijkt. Helaas heb ik ook een punt van kritiek,

en wel wat betreft het artikeltje in slecht Engels over de BIEB op blz.

31 en 33. Grammaticaal, maar ook qua inhoud en woordkeuze

klopte het voor geen meter. Ik raad u dan ook aan in het vervolg

Engelse teksten even te laten nakijken door een native speaker. Het

is anders zo jammer van uw anderszins zo verzorgde wijkblad.

Naam en adres bij de redactie bekend

De redactie heeft een vertaler. De artikelen van haar hand zijn te

herkennen aan haar initialen (JJ-M). Voor de overige Engelse

artikelen neemt de redactie dan ook geen verantwoordelijkheid.

Van Hoytemamonument
Ik deel de commotie van enkele wijkbewo-

ners over de kwaliteit van “ons monument”

op het Hoytemaplein (wijkblad 2009/4).

Het is ongehoord om zo’n brok puin op die

plek te zetten en dat dan een monument

durven noemen! Maar het leed is echter

nog niet geleden: de bedenkers van al dit

schoons zijn van zins het plein alsnog op te

fleuren met een rozenperkje, bankjes en

een hekje er om heen. Geniaal! Benoorden-

houters, laten wij ons sterk maken om deze

vertrutting (vergeef mij het woord) van de

openbare ruimte in onze wijk een halt toe

te roepen. Wij zijn zelf heel goed in staat

om onze pleinen, parken en perken met

zorg en vakmanschap in te richten. Niet opleuken met rozenperkjes en

bankjes, maar een omgeving ontwerpen waar het goed toeven is.

Max Boekholt

Foto: Joost Gieskes

vervolg op pagina 13
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GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

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

Fa. A.C. Noorthoek en Zn.
De Schoenhersteller

van Hoytemastraat 8

2596 ER  Den Haag

Telefoon 070 - 324 86 45

Openingstijden:

Maandag gesloten

Dinsdag-Vrijdag 08.00-18.00 uur

Zaterdag gesloten

Lunchpauze 12.15-12.45 uur

GRAAG TOT ZIENS IN DE WINKEL!
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Op 21 juli jl. zijn Frederik Kam, Ernst de

Wiljes, Victor en Ronald Naar, Bram en

Tim Albers vanuit Amsterdam vertrok-

ken naar de Muztagh Ata in het westen

van China. In China sloot Ernst Verloop

zich aan. De groep is compleet en

super gemotiveerd! In het basiskamp

aangekomen wordt alle 700 kg bagage

geordend. Naar het basiskamp is al

onze bagage gebracht, nu moeten we

zelf alles verder de berg op gaan tillen.

Het eerste sneeuw contact

Na een eerste bevoorrading van kamp 1

zijn we enkele dagen later voor het

eerst met de hele groep naar kamp 1

vertrokken. Met de intentie om het

kamp af te maken, maar dit keer met

hele tenten in plaats van gescheurde.

Tevens zou dit onze eerste overnachting

op de berg zelf worden. Na een rustige

klim, waarbij we de 1000 hoogtemeters

van het basiskamp naar kamp 1 in zo’n

drie en een half uur aflegden, begonnen

Frederik en Ernst de W met het

uithakken van een plateau op een

ijsplaat voor hun nieuwe tent.

Ondertussen verzamelde Ernst V verse

sneeuw voor drinkwater en verstevig-

den Tim en Bram hun tent nog extra.

Toen het hele kamp stond was ook de

soep klaar die Ronald en Victor

ondertussen klaar hadden gemaakt.

’s Avonds maakte iedereen in zijn eigen

tent de meegebrachte Trekking

Mahlzeiten klaar. Dit zijn kant-en-klaar

gevriesdroogde maaltijden die zowaar

een aangename afwisseling vormen op

het wisselvallige eten dat in het basis

kamp wordt klaargemaakt. Na nog een

aantal avondrituelen als sneeuw

smelten voor in de flessen en de

nodige pillen en zalfjes opdoen, was

het tijd om aan de eerste nacht in

kamp 1 te beginnen.

Omdat er behalve een hoop onzin geen

tijd van opstaan over de walkietalkies

besproken was en iedereen voorzien is

van de warmste slaapzaak die er te

koop is, duurde het opstaproces erg

lang. Na een heerlijke pap met krenten

en appel nodigde Ronald iedereen uit

in de grote tent voor de nabespreking

van de eerste nacht op deze hoogte.

Onder het genot van een instant

cappuccino kwamen de verhalen van

sprintjes naar de wc die er niet was en

het gebruik van de plas fles ter tafel.

Ook werden de plannen voor de rest

van de dag besproken. Een groep ging

proberen kamp 2 te bereiken om daar

een eerste tent op te zetten, de tweede

groep bond ook de ski’s onder om een

stukje omhoog te gaan en daarna al

eerder dan de eerste groep terug te

keren naar het basiskamp.

Uiteindelijk vertrokken Frederik, Ernst V

en Bram met in de rugzak o.a. een tent

voor kamp 2 gevolgd door Victor, Tim,

Ernst de W en Ronald. De nieuwe ski’s

bevielen iedereen goed en er werd

rustig op de vellen naar boven

geschoven. Op 5630 meter hield de

tweede groep het voor gezien en

maakte zich klaar voor een kleine ski

afdaling. Ernst de W klom nog even

70 meter hoger om zijn Elbrus (5642)

record te verbeteren.

Vanwege het late tijdstip van vertrek

uit kamp 1 (13.45 uur) en het feit dat

ook de kopgroep nog niet zodanig fit

was dat ze genoeg hoogtemeters per

uur konden halen, zijn op 5870 meter

ook Frederik, Ernst V en Bram

omgedraaid. In plaats van in kamp 2

(6175 m) is de bagage achtergelaten in

een depot, zodat we de tent niet nog

een keer omhoog hoeven te dragen.

Door een klein beetje sneeuwval van

die middag was de tocht naar beneden

een stuk aangenamer en sneller dan

omhoog. Na het omwisselen van

kleding en het uitdoen van de ski’s in

kamp 1 zijn ze de rest van de groep

achterna gegaan naar het basis kamp,

waar weer een heerlijk blikje cola op

iedereen wachtte.

Komt de top in zicht?

Na enkele dagen rust in het basiskamp

zijn we klaar om kamp 2 te “veroveren”

en misschien wel meer. De rustdagen

staan vooral in het teken van veel eten,

boeken lezen en siësta’s houden.

Vooral het eten is belangrijk, tijdens

Een jongensdroom komt uit: 

Benoordenhouters naar Muztagh Ata
(het eerste deel kon u lezen in blad 2009/3)

Daar sta je dan, aan de voet van de Muztagh Ata. De berg maakt een indruk, die voor altijd op

je netvlies staat gegriefd. Om een idee te krijgen; voor je ligt een schitterende berg waarvan

de top bijna 4000 meter hoger is, op 7546 meter. Toch heb je het gevoel dat je in een dag naar

de top loopt en er diezelfde dag weer vanaf skiet. Helaas is dit een te euforisch gevoel. In de

dagen die volgen word je met je neus op de feiten gedrukt. Hoogteziekte, uitdroging, zonne-

steek en maag-en darmklachten zijn één of meerdere malen de revue gepasseerd…

vervolg op pagina 11De Muztagh Ata. Foto: Tim Albers
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Mannen, ingenaaid of gebonden, zijn

werkelijk alle leuke mannen getrouwd?

“Helemaal niet. De titel is bedoeld als

herkenningskreet voor de doelgroep

- gevorderde meisjes - en gaat ver-

gezeld van een vette knipoog. De

omloopsnelheid ligt in relatieland

hoog, er wordt naar hartenlust uit

elkaar gegaan en van partner gewis-

seld. De kreet: ‘Leuke mannen zijn

getrouwd’ lokt discussie uit. Ik ben al

getuige geweest van veel welles, nietes

en: hoe zit het dan met vrouwen? Nu

het boek is verschenen, ben ik

benieuwd of de verkoopcijfers twee

jaar werk goed zullen maken. Heleen

van Rooyen’s ‘Mannentester’ is ver-

schenen voor dezelfde doelgroep met

een eerste druk van 130.000 exem-

plaren. Mijn eerste druk bestaat uit

3.000 stuks… Gelukkig krijgt mijn boek

veel publiciteit en is me al verteld dat er

snel een tweede druk zal komen. Verder

is het afwachten - niet echt mijn fort.”

Wat heb je met de verlaten vrouw?

“Eigenlijk niet veel anders dan met de

verlaten man. Net als iedereen kan ik

me goed verplaatsen in de afgrijselijke

situatie waarin Mae zich ten opzichte

van Karel bevindt. Iemand die jij nog

heel graag wilt, wil jou niet meer.

Ongeacht de sekse van slachtoffers heb

ik verschrikkelijk met hem/haar te doen.

Ze staan volkomen machteloos in hun

verdriet en moeten, als er een ander in

het spel is, ook nog het hoofd bieden

aan een verzengende jaloezie. Mae was

zich van geen kwaad bewust en heeft

zelfs niets in de gaten gehad. Ze kan

zichzelf wel voor het hoofd slaan dat ze

alle signalen miste en Karel in zijn

midlife crisis vol deernis alle ruimte

heeft gegeven. Vergelijkbare verhalen

hoor ik verbazingwekkend vaak.

Het bijltje erbij neergooien is volgens

mij niet de beste oplossing, maar het

andere uiterste is dat mensen - omwille

van de kinderen, dan wel uit angst om

na een lange relatie in hun eentje

opnieuw te beginnen - te lang

doormodderen. In zeker opzicht ben ik

ervaringsdeskundig. Mijn eerste

huwelijk haalde net de twaalf en half

jaar, het tweede net niet. Gisteravond

heb ik tijdens het opruimen van mijn

huis samen met mijn zoon Ralph oude

foto’s bekeken. Ik kan je verzekeren dat

het voor kinderen in zo’n fotoalbum

veel leuker bladeren is als papa nog

steeds op zijn vertrouwde plek naast

mama op de bank zit. En intussen niet

aan zijn derde huwelijk toe is en mama

tweemaal gescheiden. Voor kinderen is

een stabiel huisje, boompje, beestje

veel fijner, het laatste waarop ze zitten

te wachten is gedoe van hun ouders.

Ik trouwde op mijn negentiende. Op

mijn middelbare school in Eindhoven

waren meisjes voor hun uitzet aan het

sparen, zelfs als er nog geen vent in de

buurt was. Willem en ik kregen

verkering toen ik zestien was, hij

eenentwintig. In die tijd lag het voor de

hand dat je ging trouwen zodra je aan

samenwonen begon te denken. Een

kwestie van tijdgeest en omgeving. De

moraal van het boek?

Ik zou het heerlijk vinden als het een

enkele lezer zou inspireren tot

correcter relatiebeheer, tot het

fatsoenlijk onderhouden en afbouwen

van contacten.”

Voor gaas

Mae stuitert langs een fors aantal al dan

niet argeloze mannen en bezondigt zich

hier en daar aan overlap…

Marly van Otterloo

‘Hunkeren naar die ene…’
Door Vera de Jonckheere

Aan het begin van dit millennium keerde Marly uit het buitenland terug naar onze wijk, die

ze bij die gelegenheid omschreef als: ‘een oubollig, maar vooral gezellig Perzisch kleedje op

de tafel van een bruin café.’ In de afgelopen negen jaar heeft zij haar omgeving doen suize-

bollen: menig literair, sportief en cultureel evenement voorziet zij van kleurrijke inbreng en

snedig commentaar. Haar agenda puilt uit, haar kinder- en prentenboeken vullen een stevi-

ge boekenplank en ze exposeerde beeldend werk. Het Benoordenhout zal nooit meer het-

zelfde zijn, zeker niet nu haar eerste werk voor volwassenen sinds 1 september in de winkels

ligt. Leuke mannen zijn getrouwd, een hilarische zedenschets. Heren, dames ook: Opgepast!

Marly kan een opwaaiend zomerrokje goed hebben.
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“Ze gaat inderdaad een aantal keren

flink voor gaas en parkeert haar eigen

principes dan voor het gemak maar

even. De dame betaalt de plastisch

chirurg zwart, laat zich voor een klusje

onder de tafel betalen, knoopt een

relatie aan met een getrouwde man,

die ze vervolgens ook nog los wil

peuteren van zijn gezin en rolt met

betrekkelijk weinig tussentijd van het

ene bed in het andere. Ach, we barsten

allemaal van de goede bedoelingen,

maar de uitvoering is een ander

verhaal. Laten we proberen mild te zijn

in ons oordeel.”

Mae en Do zijn ‘putting it mildly’ mon-

dige vrouwen die niet bang zijn initiatief

te nemen. Ik ken je een beetje… en ook al

berust iedere gelijkenis met de werkelijk-

heid op toeval: Loop jij wel eens tegen

een bange man aan? Is het matriarchaat

in aantocht?

Marly kraait van plezier. “Je bedoelt of

mannen wel gelijke pas weten te

houden met al die assertieve wijven die

het zo goed weten? Laatst zei iemand

tegen mij dat hij mij te overweldigend

vond, dominant. Er is wel wat te

zeggen voor het kiezen van een

volgzaam type: de traditionele

rolverdeling maakt het leven makkelijk!

De populatie singles neemt echter in

rap tempo toe, er zijn inderdaad steeds

meer vrouwen en mannen die

nauwelijks (permanent) een partner

naast zich willen. Van lieverlee zullen

volstrekt andere verhoudingen

ontstaan. Nee, ik vind het zeker niet hip

om alleenstaand te zijn. Een gezin dat

op een gezellige manier een geheel

blijft vormen, is te verkiezen, maar

krijg het maar voor elkaar…

Na een lange relatie ben je in je eentje

niet een, twee, drie in topvorm, maar

word je net als Mae gekweld door

vragen. Ben ik vlot, aantrekkelijk

genoeg, beheers ik de technieken nog

wel? Met de vijf seizoenen in het boek

duid ik de rouwfasen aan. Aanvankelijk

verzet Mae zich tegen het onrecht en is

ze vervuld van boosheid en wrok. Na

enige straffe wraakacties - onder

andere met graffiti - vervalt ze in

onzekerheid, ze krabbelt weer op, kijkt

voorzichtig om zich heen en pakt

langzaam maar zeker de draad weer

op. Aan het eind van het boek is ze

sterker dan tevoren. Gelukkig gaat die

vlieger vaker op.”

Oplappen

Zonder dat een expliciete leeftijd wordt

genoemd, vermoed ik dat Mae de

middelbare leeftijd nadert. Zit ouderdom

van binnen of buiten?

“Volgens mij meer buiten. Ik voel me

niet ouder dan 38, laat af en toe iets

wegknippen en bijspijkeren. Over een

tijdje zal plastische chirurgie worden

beschouwd als een bezoekje aan de

kapper. Tien jaar geleden heb ik een

halve facelift ondergaan. Ruim in je vel

zitten is hetzelfde als een jurk die te

groot is: er moet gewoon een stukje

tussenuit.”

Niet bang dat op den duur iedereen op

elkaar gaat lijken?

(kregel) “Ja, als je doorschiet, werkt het

oplappen natuurlijk contraproductief,

maar dat geldt voor alles. Als je de hele

dag sport, blijft er ook niets van je over.

Af en toe laat ik iets doen; sommige

dingen kunnen slechts twee keer,

geloof ik. Ik stop als ik er geen zin meer

in heb. Punt.”

Mae zit in een rollercoaster van gebeurte-

nissen, waarvoor een ‘normaal’ mens een

veelvoud van vijf seizoenen nodig heeft.

Hoe kom je aan alle materiaal - kunnen

mensen zich in personages herkennen?

“Het tempo ligt hoog omdat ik voor

gecomprimeerd heb gekozen. Als lezer

houd ik niet van uitgebreide beschrij-

vingen, dus anderen wil ik daarmee

evenmin vervelen. Ik heb voorvallen

gebruikt die ik heb gehoord en tevens

uit eigen ervaring geput. Toch heb ik

verreweg de meeste aardigheid in het

verzinnen, vaak samen met vrienden

en vriendinnen. Uitgever Prometheus

juicht het trouwens toe als er stampij

zou ontstaan rond vermeend in hun

kuif gepikte lezers. Hem wacht vrees ik

teleurstelling; ik heb de werkelijkheid

grondig geweld aangedaan.”

Vraag je Marly naar haar eigen drukke

leven, dan relativeert ze de zorg voor

haar moeder in een verzorgingshuis, de

regelmatige opvang van c.q. ademloze

adoratie voor Luukje, haar één jaar

oude kleinzoon, de adviezen en

vervolg op pagina 13

Lekker schrijven aan zee.

Geen betere PR dan door Marly zelf.
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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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het klimmen verbrand je gemakkelijk

zo’n 7500 kilocalorieën per dag. Deze

hoeveelheid energie is niet op een dag

erbij gegeten en al helemaal niet als op

de berg je eetlust verdwijnt. Je moet je

zelf dan ook dwingen om te eten.

Alle deelnemers vertrekken naar kamp

1 om verder te acclimatiseren en kamp

2 op te bouwen. In het achterhoofd

speelde de “stoute” gedachte om

tijdens deze acclimatisatie tocht een

toppoging te wagen. Kamp 2 wordt

voor het eerst bereikt. De route van

kamp 1 naar kamp 2 loopt over een

gletsjer tussen spleten en muren van

sneeuw en ijs. Gelukkig is dit op de ski’s

veiliger dan te voet omdat je minder

snel in een spleet valt en je bent sneller

weer beneden. Aangekomen in kamp 2

worden plateaus gemaakt zodat de

tenten horizontaal kunnen staan. Na

het inrichten van het kamp wordt weer

afgedaald naar kamp 1. Dit is beter

voor de acclimatisatie; “overdag hoog

en laag slapen”.

’s Avonds, in kamp 1, komen de eerste

tekenen van problemen. Bram was de

afgelopen paar dagen conditioneel erg

achter uit gegaan door diaree en voelt

zich erg slap. Na medisch advies, para-

cetamol en heerlijke runderbouillon

gaat Bram lekker slapen. De volgende

morgen gaat het “stoute” plan in

uitvoering; we gaan naar de top!!

Spullen pakken, hup de ski’s onder en

weer omhoog lopen naar kamp 2.

Eenmaal in kamp 2 begint het hele

ritueel van schone sneeuw zoeken,

sneeuw smelten, water koken en eten

bereiden. Brams toestand was verder

verslechterd en op aanraden van het

team daalt Bram direct af naar het basis-

kamp. Al snel krijgen we bericht dat hij

veiling in kamp 1 is aangekomen. Vanuit

daar is hij in het zicht van het basiskamp

en wordt hij vanuit daar in de gaten

gehouden tijdens de verdere afdaling.

In het basiskamp kan hij veel sneller

herstellen en heeft hij nog een kans om

later een top poging te ondernemen.

Die avond is voor sommige al het begin

van een ongewilde periode van vasten.

Door de hoogte heb je geen trek en je

maag kan ook maar weinig aan.

De morgen erop kijkt iedereen nog een

keer goed naar zijn spullen.” Is dat echt

belangrijk of kan ik een aantal dagen

zonder” dat is de vraag die iedereen

zich zelf stelt. Dit om te verkomen dat

zinloze kilo’s mee de berg opgaan. Het

is een mooie maar lange en zware

tocht naar kamp 3. Dit kamp ligt op

een hoogte van 6800 meter. Hier is nog

maar ongeveer 50% van de zuurstof

die er op zeeniveau is. Dit heeft grote

invloed op je eigen gesteldheid en op

allerlei praktische zaken. Zo kan de

brander niet goed branden door het

zuurstoftekort en moet je permanent je

tent ophouden om zuurstofaanvoer te

hebben. In kamp 3 wordt er in twee

tenten geslapen, dit vanwege

gewichtsbesparing. Bijna niemand van

ons kan een hap door zijn keel krijgen,

dan maar veel drinken om in ieder

geval de 8 liter vocht per dag te halen.

De volgende dag moet het gebeuren:

750 meter omhoog lopen, op de top

staan en een grandioze afdaling maken

op de ski’s door de poedersneeuw! Het

belooft een zware dag te worden. De

langzaamste heeft over het laatste stuk

klimmen ruim vijf uur gedaan. Dit ging

op het laatst met een snelheid van tien

stappen en vervolgens even uithijgen,

snakken naar zuurstof. Een ander heeft

tijdens deze beklimming zeven keer

overgegeven, ook niet bevorderlijk

voor je prestaties. Uiteindelijk halen

deze zes de top van de Muztagh Ata.

Iedereen is erg blij maar vindt het erg

jammer dat Bram ontbrak in het rijtje

van geslaagden. Op de top ben je altijd

pas halverwege, dus vellen onder de

ski’s verwijderen en op de ski’s afdalen

naar kamp 3. Om Bram zijn kans van

slagen te vergroten worden niet alle

tenten mee naar beneden genomen. In

elk kamp blijft één tent achter zodat

Bram deze niet meer mee omhoog

hoeft te zeulen (wel mee naar

beneden…).

De dag was erg geslaagd. Frederik en

Ernst de W bereiken diezelfde nog het

basiskamp en verenigen zich weer met

Bram. De overgebleven vier overnach-

ten in kamp1 om de volgende dag door

naar het basiskamp te gaan. Voor Victor

en Tim was het een erg zware dag.

In de tussentijd is Bram al aardig her-

steld en gaat alleen omhoog voor zijn

toppoging. Een dag later gaat Ernst de

W Bram achterna om hem te onder-

steunen vanuit kamp 2. Twee dagen

later bereikt Bram alleen de top. Dit is

de bekroning van de expeditie; een sla-

gingspercentage van 100%. Dit is voor

dit soort expedities zeer uitzonderlijk.

Een leuk detail: in het vliegtuig terug

naar Moskou kwamen we een Oosten-

rijker tegen, die net een nieuw record

op de Mustagh Ata heeft neergezet. Hij

heeft binnen de negen uur vanuit het

basiskamp de top gehaald en weer

afgedaald naar het basiskamp. Dan was

het gevoel bij aankomst van de berg

toch waar, alleen gold het niet voor

ons. Iets voor de volgende keer?

Op de site www.ma2009.nl staan veel

meer foto’s, filmpjes en radio-interviews.

Tim Albers

vervolg van pagina 7

Tim op de Muztagh Ata. Foto: www.ma2009.nl
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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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praktische en morele steun aan zoon

Ralph en dochter Daphne. En het zich

overal tegenaan bemoeien in andere

fora …

“Overdag schrijf ik en volg ik de

opleiding voor scenarioschrijven aan

de Scriptschool in Amsterdam.

Binnenkort hoop ik weer te gaan

schilderen. Ik tennis en dans graag en

heb veel één op één contacten. Zes van

de zeven avonden ben ik de hort op.”

Zegeningen

Erg gelachen om de count your blessings

agenda van Mae vlak nadat Karel haar

heeft verlaten. Heeft Mae dat opgeruim-

de van jou?

“Zoals gezegd ben ik niet ontbloot van

ervaring en voortschrijdend inzicht,

maar onderzoek heeft uitgewezen dat

het tellen van je zegeningen als je in de

shit zit, eigenlijk alleen de eerste keer

helpt. De handeling wordt al snel

sleets. Effect weg. Een mens verzint nu

eenmaal van alles om met verdriet om

te gaan. De een grijpt naar drank of

drugs en de ander verdiept zich ter

relativering in de ellende van anderen.

Het kan in die positie lekker zijn om te

constateren dat een ander het nog

beroerder heeft dan jij.”

Mae is wat langer dan jij en heeft

maatje 36?

“Lang en slank, een ranke hinde.

Precies waar ik mijn hele leven al naar

verlang, zoals het model dat op de

cover van mijn boek staat. Ik vond het

heerlijk om iemand op te kunnen

voeren die haar figuur mee heeft. Mae

wordt natuurlijk niet voor niets ontdekt

als fotomodel!

Verder (hahaha) deel ik het extraverte

met Mae. Ik flap er nogal wat uit. Kan

niet zeggen dat ik er veel last van heb,

anders was ik er wel mee opgehouden.

Maar wat langer nadenken alvorens

commentaar te leveren, zou niemand

kwaad doen. Ook mij niet.”

When a woman loves a man

…So, what do you do when he comes

home with the smell of another woman

on him? Do you say: “O honey, let me

open up my loving arms and my loving

legs? Dive right in, baby, the water is fine.

”Is that what you say girls? Or do you say:

‘Pack your bags!”?...

Bette Middler leidt ieder seizoen in.

“Al jaren ben ik dol op deze monoloog

die voorafgaat aan When a man loves a

woman in de film The Rose omdat door

de stoere praat - tegen beter weten in -

het verlangen, de hunkering naar die

ene klinkt en wie heeft dat nu niet...”

Nieuwe ideeën, werk in wording?

“Dankzij Luukje heb ik ontdekt aan

welke boeken de markt voor eenjari-

gen behoefte heeft, ik heb een

jongensboek in gedachten, de

Jobboeken zet ik om in een filmscena-

rio en voor een literaire thriller heb ik

de clou. Verder zou ik dolgraag een

mooi liefdevol boekje schrijven in de

geest van Susanna Tamaro. Grootmoe-

der verhaalt aan de keukentafel.”

In Marly’s keuken staat geen tafel.

Gelukkig maar. Voorlopig zien we haar

liever zoals we haar kennen. Onstuimig

in actie!

Foto’s: Jelle Offringa

vervolg van pagina 9

Ingezonden, vervolg van pagina 5

Meeuwen
We hebben er al zoveel over gelezen: misschien dit keer een ander

standpunt. De meeuwen in het Benoordenhout en in dit geval op

mijn platte dank, gillen, krijsen, bemesten mijn balkon zodanig dat

ik verstopte afvoerputjes heb en dagelijks mest moet ruimen. Hun

gekrijs is te vergelijken met hard huilende baby’s, krolse poezen/

katers of is het een jankende hond in nood? Boven mijn hoofd is

een meeuw geweest, die zo lang aanhoudend jammerde, dat er na

verloop van tijd

een hees, schor,

wanhopig geluid

uit kwam,

vechtend voor

haar eieren!

Inmiddels hebben

wij vanaf februari

drie legsels gehad

en een half jaar

lang vanaf 5 a.m.

hun wanhopige

pogingen tot

verdediging aangehoord, hetgeen tot een behoorlijk slaaptekort

heeft geleid, te weten dat wij iedere dag om 6.30 uur moeten

opstaan om op tijd met onze drukke baan te kunnen beginnen!!

Dierenbescherming

Welnu, laten wij eens de dierenbescherming vertellen, dat we te

maken hebben met meeuwen in ernstige nood, hysterisch, over-

stressed, volstrekt van slag, echter niet van de leg, integendeel! De

honderden kleine groene papagaaien pikken hun eieren leeg en in

de lucht vinden de aanvallen en gevechten plaats. Dierenbescher-

ming, DOE hier iets aan en zorg er voor dat er een natuurlijk even-

wicht gaat ontstaan, zorg in elk geval voor een verantwoord fauna-

beheer en zorg er voor dat veel en veel teveel van welk soort

vogels dan ook, verwijderd wordt! Aan onze buurt met teveel voed-

sel in zakken ligt het niet, grotendeels zijn de zakken vervangen

door containers, en wij houden ons aan de regels van buiten

zetten. Dit is een pleidooi voor dierenleed, maar zeker ook voor ons

eigen leed, nee niet weer zo’n voorjaar, zo’n zomer, verhuizen?

Wellicht, in elk geval nieuwkomers in de buurt waarschuwen!

Naam en adres bij de redactie bekendFoto: Frank van der Leer
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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
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Periodiek wordt het bomenbestand

door ambtenaren belast met het

beheer geschouwd om te beoordelen

of bomen moeten worden gekapt.

Redenen daarvan kunnen zijn dat de

boom dood is, of ziek, of hij levert

gevaar op, of er zijn andere redenen.

Ook wordt dunning toegepast, dat wil

zeggen het verwijderen van bomen ten

gunste van betere groeiomstandighe-

den van andere bomen [deze definitie is

niet compleet maar volstaat voor dit

artikel].

Het doel van deze merktekens is de

kapploeg duidelijk te maken welke

bomen gerooid dienen te worden. Het

merken moet uiteraard met vakkennis

en inzicht geschieden.

Dit merken van bomen vindt plaats in

de late zomer en in het najaar. Alle

gemerkte bomen moeten vervolgens

in de winter, maar zeker ruim voor

aanvang van het broedseizoen worden

gekapt. Het hout wordt daarna ver-

wijderd of men laat het juist liggen

wanneer dat uit ecologisch oogpunt

gewenst is, zij het met inachtname van

de esthetische waarden van het bos.

Dat laatste wordt nog wel eens

veronachtzaamd.

De praktijk

Zoals hiervoor geschetst gaat het niet

altijd helaas. Uitzonderingen daar-

gelaten gebeurt het maar al te vaak dat

bomen weliswaar worden gemerkt,

maar dat wordt nagelaten te beoorde-

len of er voldoende financiële midde-

len en mankracht zijn om dat aantal

gemerkte bomen inderdaad te kunnen

rooien. Bij verkeerde planning en

gebrekkige coordinatie is het gevolg

dat grote aantallen geselecteerde

bomen niet worden gekapt, en een

heel seizoen extra blijven staan, mèt

merktekens. En ja, soms worden ze

daarna zelfs geheel vergeten...Het is

geen gezicht, al die lelijke stippen en

kruisen. In deze gevallen kan men

rustig van geautoriseerde graffiti

spreken. Bovendien neigt men er naar

om de merktekens steeds groter te

maken. Er is een ontwikkeling gaande

dat merkploegen onafhankelijk van

elkaar bomen gaan merken, waardoor

deze ‘graffiti’ alleen maar toeneemt.

Het wordt hoog tijd dat hier een einde

aan komt.

Blauwe stip; de toekomstboom

Een ander fenomeen is de blauwe-stip-

cultuur *), uniek voor Den Haag. Dit

merkteken heeft geen tijdelijk karakter,

nee het moet juist blijven staan! Men

noemt deze blauw gekleurde bomen

een ‘toekomstboom’: van geselecteer-

de bomen wordt bepaald dat zij juist

níet mogen worden gekapt. Het

systeem van de toekomstboom is in

2003 ingevoerd, zogenaamd om

beheerders behulpzaam te zijn. Een

bekwaam beheerder met ervaring is

echter goed op de hoogte van het aan

hem toevertrouwde bomenbestand, de

natuur is dynamisch, er kunnen daar-

om steeds nieuwe ontwikkelingen

plaatsvinden. Door dit blauwe stip

regime wordt de uitgevoerde selectie

van toekomstboom ook nog eens aan

opeenvolgende beheerders opgelegd.

Het volstrekt overbodige, onnatuur-

lijke, en nog wel permanent merken

van bomen in onze Haagse natuur is

lelijk en niet nodig.

De initiatiefnemers van deze blauwe

stippen werken reeds lang niet meer

bij de gemeente; zij geven nu, met

enige schroom, toe dat het permanent

merken van bomen ‘eigenlijk niet

hoort’.

Het is te hopen dat bij de gemeente

het inzicht rijpt om aan dit blauwe

stippenbos-regime een einde te

maken. Om van al die witte en gele en

rode merktekens maar niet te spreken.

Laat het kleuren van de bossen, in

lente, zomer en herfst maar aan de

natuur over. Daar is de heersende

mens niet voor nodig.

Tekst en foto’s door Joost S.H. Gieskes

*) De auteur heeft een essay geschreven ‘De

Haagse Toekomstboom; een wonderlijk

fenomeen. (8 p.p. A4). Het is tegen kostprijs

verkrijgbaar.

Het merken van bomen in Haagse bossen en parken

Beheermaatregel of graffiti?
Bij uw verkwikkende wandelingen door de Haagse bossen en buitenplaatsen zult u onge-

twijfeld hebben opgemerkt dat meerdere bomen of groepen van bomen zijn gemerkt met

verf: een gele stip; een geel kruis; een gele ring; een rood kruis; een wit kruis; een blauwe

stip. Een kakofonie aan kleuren. Wat is het geval?
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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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WARME KERSTLUNCH OP 
ZATERDAG 26 december!
Het is rijkelijk vroeg maar wij vragen nu uw aandacht voor de kerstlunch
2009. De getrouwe bezoekers weten het al, de warme kerstlunch op 
Tweede Kerstdag is het gezelligste evenement van die dag in het
Benoordenhout. Dit jaar al voor de TIENDE keer. Mocht u nog nooit
geweest zijn dat is het NU de gelegenheid om het gewoon een keer te
doen.

De Duinzichtkerk, de Drie Koningenparochie en de Commissie Belangenbehartiging Ouderen in het
Benoordenhout organiseren dit gebeuren voor de vijftig plussers als een gezamenlijk project. Gezelligheid
kent geen tijd. We beginnen met een “borrel” en daarna volgt de maaltijd, ten tijde waarvan u gezellig
met elkaar kunt converseren. De lunch wordt muzikaal ondersteund.

U kunt zich opgeven door € 7,50 p.p. over te maken op bankgiro 64.23.17.186 t.n.v. E.J.A. Ebbink o.v.v.
kerstlunch. Bent u in het bezit van een ooievaarspas dan mag u € 6,00 p.p. overmaken onder vermelding
van uw ooievaarspasnummer.

Ook dit jaar wordt de lunch gehouden in de kapelzaal van de Duinzichtkerk, ingang Van Hogenhouck-
laan 89, (onder de toren). Op zaterdag 26 december bent u welkom vanaf 12.00 uur en om 12.30 uur gaan
wij aan tafel. Voor eventuele afhalers en taxibusjes: rond 14.00 uur is het afgelopen.

Wij rekenen op uw aanwezigheid; namens de organisatoren,
Eric Ebbink, tel. 3249218, e-mail ericebbink@ziggo.nl

Nu het weer vroeger
donker wordt, de
bladeren van de
bomen vallen en de
kleuren in de tuin langzaam veranderen, richten wij ons
meer op activiteiten binnenshuis. Kranten, tijdschriften en
de inhoud van ons Wijkblad kunnen uitgebreid aandacht
krijgen. Wij zullen wat vaker een paraplu moeten meenemen
naar onze koffieochtenden of lunches maar wellicht kunt u
met elkaar iets regelen voor het vervoer.

Mag ik de volgende data nogmaals onder uw aandacht
brengen? De geplande lezingen en korte cursussen zijn
zeker de moeite waard.

Woensdag 28 oktober en 4 en 25 november geeft Anne-
marie Boorsma een cursus Theatergeschiedenis over Neder-
lands Theater en Beeldende Kunst uit de periode 1909-2009.

Nieuwe data voor de komende maanden
Donderdag 5 november geeft mevrouw Wentholt een

lezing over de Geschiedenis van het Benoordenhout.
Woensdag 11 november gaan wij naar een uitvoering in een
marionettentheater in Amsterdam waar de Toverfluit van
Mozart gespeeld zal worden.
Donderdag 3 december geeft mevrouw Planjer een lezing
over ‘Sinterklaas en Zwarte Piet’ (achtergrond en gebruiken
bij de St. Nicolaasviering door de eeuwen heen).
Woensdag 9 december bezoeken we de Hermitage en Het
Paleis op de Dam.
In januari 2010 start mevrouw Van Delft een cursus waarin
zes beroemde musea binnen Europa belicht worden.

Inlichtingen en opgeven van lezingen en cursussen bij
Anna de Jonge, tel. 3280110.
Inlichtingen en opgeven voor excursies bij Marjolein
Schröeder, tel. 3241349.

Heeft u belangstelling deel te nemen aan onze activiteiten
maar 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.

Rinia de Bruin

Herfstactiviteiten
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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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De meeste Hagenaren zullen Diligentia

associëren met het centrum voor

muziek en kleinkunst aan het Lange

Voorhout. Wat bij weinigen bekend is,

is dat dit centrum zijn naam dankt aan

het in 1793 opgerichte Haagse gezel-

schap ter beoefening der proefonder-

vindelijke wijsbegeerte. Dit gezelschap

schafte in 1804 het pand aan het Lange

Voorhout aan. De natuurkundigenver-

eniging die de zinspreuk voerde

‘Diligentia (Latijn voor

door vlijt of door

zorgvuldigheid) in Den

Hage’ heeft haar naam

gegeven aan het

gebouw. Een detail dat

onbekend is bij Wiet

van Lanschot. Op mijn

vraag of zijn prijs iets

te doen heeft met de

huidige schouwburg,

luidt het antwoord:

‘helemaal niets!’.

Diligentia-prijs

De Leidse emeritus

hoogleraar Professor

Van Furth heeft Wiet

de Diligentia-prijs van

de Haagse natuurkun-

digenvereniging uitgereikt. Voor deze

prijs is hij voorgedragen door de

school. Wiet is bijzonder geïnteres-

seerd in natuurkunde. Met zijn leraar

had hij een goede band, en sprak hij

veel over het vak. Voor zijn profielwerk-

stuk heeft hij, samen met een

medeleerling, een onager (een soort

grote katapult) ontworpen en daar de

nodige berekeningen voor uitgevoerd.

Hij vertelt dat hij goed is in natuurkun-

de, maar zeker niet de beste van de

klas. Hij denkt dat zijn enthousiasme

voor het vak hem de prijs, die een

vijfjarig lidmaatschap van de

natuurkundigenvereniging inhoudt,

heeft opgeleverd. Hij is benieuwd naar

hoe het lidmaatschap hem gaat

bevallen.

Gap year

Omdat Wiet nog niet precies weet wat

hij met zijn diploma gaat doen, wacht

hem nu eerst een zogenaamd gap year.

Hij gaat tot de Kerst ontwikkelingswerk

doen in Costa Rica en Nicaragua. Begin

volgend jaar gaat hij via de ‘National

Outdoor Leadership School’ in Amerika

‘survivallen’ met het leiden van groe-

pen combineren. Als hij in april 2010

terugkomt, moet hij naast beslissen

wat hij verder wil gaan studeren, gaan

werken om zijn gap year te financieren.

Hij twijfelt nu tussen een technische en

een medische studie. In ieder geval

heeft hij er het afgelopen jaar voor

gezorgd op zijn eindlijst gemiddeld

De diploma-uitreiking van het Christelijk Gymnasium Sorgh-

vliet, leverde deze zomer voor twee Benoordengastjes (1991)

naast het felbegeerde papiertje onverwacht iets extra’s op.

Wiet van Lanschot kreeg de Diligentia-prijs uitgereikt, Allard

Hendriksen mocht de Hermes-prijs mee naar huis nemen.

Aanleiding om bij beide bèta-jongens te informeren naar de

prestaties die zij hiervoor hebben neergezet, en of deze prij-

zen van invloed zijn op hun toekomstige studieloopbaan.

Prestaties gymnasiasten in de prijzen

Wiet van Lanschot.

door Annemarie Knottnerus

vervolg op pagina 21Allard Hendriksen.
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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

TE KOOP
CENTRAAL GELEGEN VILLA

Van Zuylen van Nyeveltstraat 245 te Wassenaar
Op goede stand, middenin het dorpscentrum gelegen, grote vrijstaande
villa (ca. 225m²) op een perceel van ruim 900m². Omsloten tuin met
veel privacy met terras gericht op het zuiden. Parkeren kan met
meerdere auto’s op het eigen terrein. Het huis is ideaal voor een gezin 
en omvat o.a. ruime woon-/eetkamer met fraaie haardpartij, moderne
woonkeuken met apparatuur, in verbinding met een serre. Verdieping:
ruime slaapkamers met tussengelegen moderne, complete badkamer
en een multifunctionele ruimte welke ook als slaapruimte te gebruiken 
is. Veel kast- en bergruimte. De verdieping is eenvoudig opnieuw in te
delen in vier slaapkamers en twee badkamers.

Zie tevens www.pauldehaas.nl.
Vraagprijs op aanvraag

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

B.V. MAKELAARSKANTOREN

PAUL F. DE HAAS & CO.

WASSENAAR, DEN HAAG E.O.

Petit Boutique Olivia Marcus
Breitnerlaan 2 (hoek Hoytemaplein) - 070-3243397

Open dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur

Prachtige vesten, jurkjes, tunieken, 
bloesjes, jersey’s, jeans & accessoires

Day
Designers Remix Collection

Humanoid
By Malene Birger

desPetit Hauts
School Rag

Bobi
Met Jeans

Friis & Company
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een 8 te komen te staan. Mocht hij voor

een studie medicijnen kiezen, dan

wordt hij op basis van zijn eindlijst

zonder te loten toegelaten.

Theater en voetbal

Net na de diploma-uitreiking is Wiet

mee geweest op een door het Sorgh-

vliet georganiseerde theaterkamp in

Limburg. Vier uur per dag volgde hij

een workshop, aan het eind van de

week volgde een uitvoering. Zingen en

acteren vindt hij als hobby erg leuk.

Net als voetballen. Uiteraard kan hij dit

seizoen geen competitie spelen, maar

zijn seizoenskaart voor Feyenoord

geeft hij niet op. Hij ‘verhuurt’ zijn

kaart, op momenten dat hij zelf in

Nederland is, gaat hij zeker zijn club

aanmoedigen.

Hermes-prijs

Sorghvliet bestaat 100 jaar. Ter ere van

dit lustrum heeft de oud-leerlingenver-

eniging Hermes dit jaar voor het eerst

de Hermes-prijs uitgereikt voor het

beste profielwerkstuk. De auteurs Stijn

Frima en Allard Hendriksen van het

werkstuk ‘Het road coloring problem

en synchroniserende Huffman bomen’

hadden voor het eerst de eer. Allard

legt uit dat drie wiskundigen in 1970

het vermoeden hadden dat wanneer in

een netwerk van wegen deze op een

bepaalde manier een kleur kregen, alle

wegen uiteindelijk op één punt uit-

komen. Pas onlangs is voor deze theo-

rie (waarop bijvoorbeeld navigatie-

systemen gebaseerd zijn) het bewijs

geleverd. Huffman bomen worden

gebruikt om computerbestanden te

comprimeren. In het profielwerkstuk

hebben beide jongens aangetoond dat

er daadwerkelijk een verband is tussen

beide theorieën. Dat hiervoor door de

voorzitster van Hermes een prijs (een

oorkonde, cadeaubonnen en eeuwige

roem) werd uitgereikt, was een totale

verrassing. Geen van de examenkandi-

daten wist nog van het bestaan van

deze prijs, die voortaan jaarlijks zal

worden uitgereikt. Het profielwerkstuk

is zo bijzonder, dat de verschillende

wetenschappers aan wie het gestuurd

is, er eigenlijk geen raad mee weten….

Caltech

Allard wil graag verder in de wiskunde

en/of informatica (als bijbaantje heeft

hij net een softwareprogramma

geschreven voor een autoverzekerings-

bedrijf). Hiervoor gaat hij in Amerika

studeren. In ieder geval start hij voor

één jaar met de studies wiskunde en

informatica aan het California Institute

of Technology (Caltech). Afhankelijk

van mogelijke beurzen wordt die

periode verlengd. Toen Allard in de

vijfde klas zat, hebben zijn ouders hem

aangemoedigd om in Amerika te gaan

studeren. Vanaf het moment dat hij

eenmaal aan het idee gewend was

geen technische informatica aan de TU

Delft te gaan studeren, maar voor

Amerika te kiezen, werd hij steeds

enthousiaster. En dat was ook wel

nodig, want studeren in Amerika gaat

niet zomaar.

Zwaar jaar

Het afgelopen schooljaar heeft Allard

hard moeten werken. Buiten zijn

tentamens en examens, heeft hij veel

tijd geïnvesteerd in de aanmeldingspro-

cedures die gelden voor gerenommeer-

de Amerikaanse universiteiten. Naast

een Amerikaans examen in Engels, wis-

en natuurkunde (volgens Allard niet

echt moeilijk, maar wel veel opgaven

die in korte tijd moeten worden

gemaakt) dat geldt voor alle instituten,

gelden er per universiteit specifieke

selectiecriteria. Het schrijven van een

essay is daar een onderdeel van.

Uiteindelijk was hij op twee universitei-

ten welkom. Inmiddels heeft hij bij

Caltech al een kijkje genomen. Op de

campus krijgt hij woonruimte: met z’n

tweeën wordt een werk-slaapkamer

gedeeld. Er is per huis een gemeen-

schappelijk woonkamer en keuken.

Door de week wordt er gekookt, in het

weekend zal Allard zelf in de keuken aan

de slag moeten. Hij is blij dat hij

geplaatst is in het schoolvoetbalteam,

hierdoor mag hij een maand voordat de

colleges beginnen al naar Caltech

afreizen. Hem staat wederom een jaar

hard werken te wachten. Toch vertrekt

hij niet zonder zijn saxofoon, een hobby

waaraan hij hoopt komend studiejaar

meer tijd te kunnen besteden dan in het

afgelopen examenjaar het geval was.

Foto’s: Annemarie Knottnerus

vervolg van pagina 19

Fit naar de wintersport?
Sinds enkele jaren organiseert een aantal wijkbewoners conditietraining voor de

wintersportvakantie. De lessen worden gegeven onder leiding van trainers van de

HALO en het programma is zowel geschikt voor mensen die wat intensiever willen

trainen als voor diegenen die het wat rustiger aan willen doen. Met als gezamenlijk

doel méér te halen uit de wintersportvakantie! Hebt u interesse, kom dan gerust eens

kijken en/of een gratis proefles volgen.

Plaats: Gymnastiekzaal Schoolvereniging Wolters

Tijd: Donderdagavond 20.30 - 21.30 uur

Duur: Van oktober 2009 tot eind maart 2010

De kosten voor zaal en trainer worden hoofdelijk omgeslagen over de deelnemers.

Voor meer informatie kunt u bellen met Janneke Leijen, tel. 324 97 63 of 324 63 06



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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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

ALV
Op maandag 23 november 20.00 vindt
een Algemene Ledenvergadering
plaats in wijkcentrum ‘t Benoorden-
huis, Bisschopstraat. De inleiding wordt
verzorgd door Mevr. Tineke Hooiveld,
de stadsdeeldirecteur Haagse Hout.
De portefeuillehouders houden een
presentatie, waarna mogelijkheid tot
vragen stellen. 
Voor verdere informatie zie 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

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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Drie jaar geleden vonden zijn beide

dochters het de hoogste tijd worden

dat hun vader aan de computer ging.

Hij ging hiermee akkoord op één

voorwaarde: ze moesten hem helpen

met het vormgeven van een website

waardoor hij het idee waarmee hij al

zoveel jaren rondliep, wereldkundig

zou kunnen maken. En zo werd

www.humanduties.com een feit.

Inmiddels is zijn idee uitgewerkt in

zeven talen, talen die beheerst worden

door kennissen die voor hem aan het

vertalen zijn geslagen.

Plichten van de Mens

Volgens Hans Maier zijn menselijke

plichten (van de mens tegenover

andere mensen, tegenover zijn goden,

tegenover zijn voorouders, etc.) hele

sterke drijfveren waardoor samenlevin-

gen kunnen functioneren. Wereldwijd

leiden mensen hun plichten af van zeer

verschillende bronnen. Als belangrijk-

ste noemt hij godsdiensten, wijsgerige

overleveringen en culturele tradities.

De richtlijnen die uit deze verschillende

inspiratiebronnen voortkomen, kunnen

aanzienlijke verschillen vertonen. Dit

heeft in de geschiedenis geleid, en

leidt tot op de dag van vandaag, tot

vele conflicten. Echter, naast die

verschillen is er in de dagelijkse praktijk

van het leven steeds meer overeen-

komst ontstaan in de wijze waarop

men zich

gedraagt,

de

gedrags-

regels

worden

steeds

meer

gemon-

dialiseerd.

Dat geldt

in ieder geval voor ‘technische

systemen’ zoals het internet, en

bijvoorbeeld ook voor de spelregels in

de sport. Daarom denkt Maier dat het

tijd wordt om ook voor de kernregels

voor menselijk gedrag een mondialise-

ringsproces in gang te zetten. We

zouden een poging moeten doen de

vele inspiratiebronnen die werkzaam

zijn bij de vorming van het geweten

van een mens terug te brengen tot één

enkele, die wereldwijd wordt

geaccepteerd. Van een andere kant

belicht: dat we komen tot één stel

‘Rules of the Human Game’, dat als

referentiekader gebruikt wordt voor

alle besluitvormingsprocessen.

Internet als middel

Het internet is het ideale middel om

een idee als dit, dat door velen als

utopisch wordt gezien, te realiseren.

Een eerste vereiste is volgens Maier dat

de beoogde tekst kort is, zeker niet

langer dan één A4’tje. Hij is ervan

overtuigd dat het mogelijk moet zijn in

dit bestek de echt fundamentele regels

en principes onder te brengen die

kunnen leiden tot een samenleving van

bijna zeven miljard mensen die

ordelijk, vreedzaam en harmonisch is.

Het allermooist zou het zijn indien

deze tekst ontwikkeld zou worden

door een klein netwerk van personen

met onbetwist moreel gezag, een

netwerk waarin alle vijf de continenten

adequaat vertegenwoordigd zijn. Zo’n

netwerk kan naar zijn idee het best tot

stand komen door coöptatie. Voor

Hans Maier is de eerste die hiervoor in

aanmerking komt Nelson Mandela (hij

heeft Madela’s stichting hiervoor al

benaderd, maar nog geen reactie

ontvangen….). Hij denkt ook aan

Jacques Rogge, president van het

Geen rechten zonder plichten
door Annemarie Knottnerus

Wijkgenoot Hans Maier (1916) is initiatiefnemer van de website

www.humanduties.com. Vanaf het tijdstip dat met de Universele

Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 een baken werd

neergezet voor het menselijk gedrag, is de andere kant van de

medaille, de mensenplichten, achterwege gebleven. Daarop is al

vanaf het begin gewezen, en er zijn velerlei initiatieven geweest

om als een tegenhanger een verklaring van de plichten van de

mens te verkondigen. Maier grijpt zijn recente kennismaking met

het internet aan om een veel effectiever gebruik van dit medium

te bepleiten, met een boodschap gericht tot iedere mens op deze

planeet. Hij gaat voor een korte lijst van verplichtingen die de

mens op zijn schouders dient te nemen, juist omdat hij mens is.

Analoog aan de Verklaring van 1948 waarin de mens allerlei rech-

ten toegekend krijgt omdat hij over verstand en geweten

beschikt. Hans Maier doet zijn uiterste best om menselijke plich-

ten eveneens te laten leiden tot een universele verklaring.

vervolg op pagina 27

Hans Maier. Foto: Annemarie Knottnerus
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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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Internationaal Olympisch Comité, en

aan onze eigen koningin Beatrix.

Wanneer in het overleg van dit netwerk

de tekst vaste vorm heeft gekregen,

zou de mogelijkheid opengesteld

moeten worden voor ieder mens op

deze planeet om zijn of haar adhesie te

betuigen, en daarmee de bereidheid

de mensenplichten op zich te nemen.

Het register dat op die manier ontstaat

biedt mogelijkheden die hem sterk tot

de verbeelding spreken. Www.human-

dituies.com is in september 2006

gelanceerd. Het bezoek aan de site is

nog mager met dagelijks zo’n 5 tot 10

bezoekers. Ondanks dat, staat de site al

anderhalf jaar op de eerste plaats

wanneer via Google de zoekterm

human duties wordt ingetikt.

Wereldburger in Benoordenhout

Hans Maier is geboren in Nederlands

Indië, waar zijn vader officier was in het

Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

In 1924 heeft hij met zijn ouders en

twee zussen in plaats van naar school

te gaan, tijdens het verlof van zijn

vader een rondreis gemaakt door

Europa. Een geweldige ervaring,

waarbij het gezin de Olympische

Winterspelen aan in Chamoix aandeed.

In 1934 ging zijn vader met pensioen

en verhuisde het gezin naar Amster-

dam. Hier studeerde hij economie. Een

studie die hij combineerde met

waterpolo, in 1936 heeft Maier zelfs

meegedaan aan de olympische spelen.

Het grootste gedeelte van zijn

werkzame leven heeft hij voor Shell

gewerkt, zowel in Nederland als in

België. Na zijn pensioen in 1976 gingen

hij en zijn vrouw weer in Nederland

wonen. Via Bilthoven en Baarn zijn ze

op verzoek van hun dochters die

beiden in Benoordenhout wonen naar

een schitterend appartement aan de

Wassenaarseweg verhuisd. Met tuin, en

vrij uitzicht op park Clingendael, Maier

kan zich geen betere stek wensen.

Helaas is zijn vrouw erg achteruit

gegaan, zij woont nu in de Eshoeve. Hij

bezoekt haar daar dagelijks. Zou dat

ook tot de plichten van de mens

behoren?

Een gedetailleerde beschrijving van de

ideeën van Hans Maier zijn te vinden op

zijn website www.humanduties.com.

Hierop is eveneens een eerste aanzet tot

de beschrijving van de Plichten van de

Mens te vinden. Via de site kan er

gereageerd worden op zijn denkbeelden.

vervolg van pagina 25

Wijkvereniging
Benoordenhout
Rijksbeschermd stadsgezicht

De wijk Benoordenhout heeft de

status van rijksbeschermd stads-

gezicht, waarbij het uitgangs-

punt is het behouden van de

historisch, stedenbouwkundige

en architectuur-historische

waarden. In het bijzonder het

Nassaukwartier wordt hierin

gekenmerkt door de neo-

Rennaissance architectuur, het

laat 19e eeuwse stedenbouw-

kundige patroon met bebouwde

en onbebouwde ruimte en

groen. Het ingediende plan voor

de Jan van Nassaustraat behelst

vier appartementen in het

hoofdgebouw, een los

appartementengebouw en vier

woonhuizen aan de Nassau

Ouwerkerkstraat alsmede een

ondergrondse parkeergarage.

Vooral het aanzien van de vier

woonhuizen en het plan voor

het losse appartementen-

gebouw stroken naar de mening

van omwonen-

den en de

wijkvereniging

niet met de

architectuur

van de

omgeving.

Deze zienswijze

is door

insprekers bij

de Welstands-

commissie naar voren gebracht.

De Welstandscommissie deelde

deze mening zodat dit plan zal

worden aangepast aan de

bezwaren van deze commissie.

De wijkvereniging heeft nog

bijzondere aandacht gevraagd

voor het feit dat onder de

bestaande bebouwing een

Duitse bunker van gewapend

beton is gelegen en heeft

gepleit voor de grootst

mogelijke zorgvuldigheid bij het

slopen hiervan.

Stedenbouwkundige toe-

komstvisie

Inmiddels heeft het college een

stedenbouwkundige toekomst-

visie vastgesteld die mogelijkhe-

den biedt voor uitbreidingen

van het ziekenhuis Bronovo tot

2030. De groenstrook aan de

achterzijde van het ziekenhuis

moet volgens deze visie

behouden blijven, uitbreidingen

zijn alleen mogelijk aan de

voorzijde over de gehele

breedte van het ziekenhuis in

vier bouwlagen. Het parkeren

moet wel op eigen terrein

gebeuren bij voorkeur in een

ondergrondse parkeergarage.

Deze visie biedt verder de

mogelijkheid om te beginnen

met de uitbreiding aan de eerste

ster ten behoeve van extra

ruimte voor de spoedeisende

hulp en een huisartsenpost. Het

ligt inde bedoeling dat tijdens

een informatieavond de

gemeentelijke toekomstvisie en

het uitbreiding aan de eerste

ster van het ziekenhuis door de

gemeente aan de wijk zal

worden gepresenteerd.

vervolg op pagina 31Bron: Benoordenhout Belicht. C. van Werneskerken.
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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 champagne dan koffi e 

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

WILT U KOFFIE OF THEE?
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door Maurits Chabot

Wijk en Winkel

25 jaar Koole
In 25 jaar van miniverfwinkel naar complete

interieurvoorziening

Al 25 jaar

kan men in

het Benoor-

denhout

voor pro-

blemen of

vragen over

wooninrich-

ting terecht

bij Koole.

Tussen alle

vliegende

tapijten,

verfblikken

en klanten

door drie

vragen

aan… de

heer Koole.

U bestaat nu 25 jaar, hoe heeft u zich ontwikkeld?

Koole: We hebben elke keer een stapje

uitgebreid. We begonnen als heel klein

miniverfwinkeltje, en zijn uitgebreid

naar complete interieurvoorziening.

Wat is er veranderd in het Benoorden-

hout?

Het Benoordenhout is ‘internationaler’

geworden, en daarnaast verjongd. Meer

jongeren en expats, en dat merk je ook in

de winkels.

Mooiste moment in 25 jaar?

De dag waarop koningin Beatrix hier

met hofdames en bewaking binnen-

stapte op zoek naar tapijt.

Foto: Jean-Louis Lelkens.

Enthousiaste Benoordenhouters
gezocht voor social sofa
De Wijkvereniging Benoordenhout zoekt enthousiaste wijkbewoners

voor het mozaïeken van de tweede social sofa. Zoals velen van u al

zagen, staat op het Willem Royaardsplein een prachtige social sofa. Deze

is gemozaïekt door leerlingen van de Bernardusschool. De Wijkvereni-

ging ziet de wijk graag met nog zo´n bank verfraaid.

Wie werkt mee aan dit project?

Twee belangrijke punten spelen

daarbij een rol: enthousiaste

bewoners én een locatie.

- Wie meldt zich aan? Iedereen is van

harte welkom, jong én oud. Men is

gedurende zes weken beschikbaar

om onder leiding van een

deskundige te mozaïeken.

- Wie weet een geschikte ruimte waar deze betonnen

bank (2.25 x 0,96 x 0,71 m) gedurende zes weken gemozaïekt kan worden?

De af te sluiten ruimte op de begane grond voldoet aan de volgende eisen:

- De toegang is 2.30 m breed, minimaal 90 cm. (voor steekwagen(s) met

bank).

- De vloer kan tot 2000 kg gewicht dragen.

- Er is voldoende werkruimte voor per keer 6 mensen.

- Stromend water en toilet zijn beschikbaar.

- We kijken uit naar uw reactie.

Met vragen kunt u terecht bij Hester van Kimmenade, tel. 324.79.55.

Quirine de Ranitz

Enorme paddenstoelen omringen de boom-

stronk in het boslaantje parallel aan de Van

Soutelandelaan tegenover nr. 131. 

Foto: H. Daalder.

Foto: Hans Jansen.
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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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Appartementencomplex Else

Mauhslaan

Verder heeft het college ook

ingestemd met de bouw van

een appartementencomplex

met 36 koopwoningen waarvan

12 in de sociale sector, op de

plek aan de Else Mauhslaan

waar nu een tankstation is

gelegen. Het is volgens het

college een gebouw met ronde

vormen los in het groen dat

zicht heeft naar alle kanten. Het

achtergelegen bos zal worden

heringericht en blijft voor het

publiek toegankelijk. Ook wat

betreft deze bouw zal een

informatieavond in de wijk

worden georganiseerd waar de

gemeente een toelichting zal

geven op het stedenbouwkun-

dige kader en de projectont-

wikkelaar op het bouwplan. De

oplevering is voorzien in het

derde kwartaal van 2012.

Hubertustunnel

De problemen bij de ingang van

de Hubertustunnel worden

voortvarend aangepakt. Er is een

bouwaanvraag ingediend voor

het aanbrengen van een dam-

wand ter vervanging van de

reeds bezweken kademuur. Er

komen verder een voetpad en

een fietspad van ongeveer

3,5 meter.

Doorgangswegen

Op korte termijn worden een

aantal doorgangswegen in het

Benoordenhout opgeknapt. Men

neemt nu de Oostduinlaan en de

Waalsdorperweg onderhanden.

Daarna komt de Van Hogen-

houcklaan aan de beurt. Langs

de Raamweg is recentelijk het

fietspad gereed gekomen en het

voetpad langs de gracht aan de

andere kant bij de Koningskade

is gerenoveerd.

Voor de nieuwbouw van de

Schoolvereniging Wolters op de

hoek van de Van Nijenrodestraat

en de Utebroekestraat is een

beginselplan bij de Welstand-

commissie ingediend.

Corine Buter, RO

Willem Hoeksra, V&V

BENOORDENHOUT SCHONER?

Wellicht is het u, na terugkomst

van uw vakantie, opgevallen dat

het rond de afvalcontainers in

de wijk beduidend schoner is

dan voorheen. De toename van

het aantal klachten bij de

gemeente over altijd volle con-

tainers overal in de stad, heeft

geleid tot een betere service van

de HMS, die kennelijk de

contractuele verplichtingen niet

nakwam. Inmiddels zijn de

ambtenaren van ons stadsdeel-

kantoor zelf aan het controleren

of de containers op tijd geledigd

worden en vandaar het schone

resultaat. We hopen dat het zo

blijft. Mocht u desondanks toch

voor een volle papier- of glasbak

komen te staan, dan niet meteen

opgeven, er zijn ook nog andere

locaties, zoals het “Hoytema-

plein”, Weissenbruchstraat,

Emantsstraat en Ridderlaan en

bel dan 14070. Kijk ook op onze

website bij Water en milieu voor

de zgn, schadekaart. Ook voor

ergernissen aangaande losse

stoeptegels, ongedierte en

omgewaaide bomen in het

openbaar groen, kunt u dat

nummer bellen.

Naast deze verbeterde dienst-

verlening, zet de gemeente in op

vergroting van de capaciteit van

de containers en ondergrondse

plaatsing waar mogelijk. Helaas

zijn voor deze laatste optie

boomwortels, bekabeling en

“niet voor mijn voordeur”, grote

obstakels. De openbare ruimte in

oude stadswijken is niet altijd

berekend op afvaldepots.

En dan nu de meeuwen.

Ook zij zorgen voor aanzienlijke

ergernis en milieuschade. Het

eerste artikel over de meeuwen

verscheen al jaren geleden in

het wijkblad. Sterker nog, de

meeuw haalt nog steeds regel-

matig de dagbladpers en vooral

die in de steden aan de kust,

waar de overlast het meest

gevoeld wordt. De meeuw is

groot, sterk, een uitstekende

vlieger en het voedsel wordt

hem op een presenteerblaadje

aangeboden: uw vuilniszak, die

van de buren een straat verder-

op en alle open vuilnisstort-

plaatsen in de regio. Bestrijding

van deze vogel is echt lastig. De

Flora- en Faunawet geeft hem

een wettelijk beschermde status.

De vossen (ook beschermd)

zorgen ervoor dat de natuurlijke

broedplaatsen in de duinen

onveilig zijn, dus dan zijn onze

platte, met grind belegde daken

een prima tweede keuze. Neem

het ze eens kwalijk.

Om het probleem weer onder

de aandacht van de overheid te

brengen is najaar 2008 een

handtekeningenactie gestart in

een aantal delen van de wijk. Dit

pak papier is met een begelei-

dend schrijven van de wijkver-

eniging aangeboden aan wet-

houder Baldewsingh (Leefbaar-

heid). Zijn antwoord (te lezen op

de website) komt er op neer dat

de gemeente zich verschuilt

achter de te handhaven

Faunawet en beweert niets te

kunnen of willen doen. Ook een

beroep van bewoonster van

onze wijk op hulp van de

Minister van Landbouw leverde

nog geen actie op. Wel ziet het

er naar uit dat er makkelijker

ontheffing van de wet verkregen

kan worden om de vogel te

bestrijden. Blijft de vraag HOE?

Mijn inschatting is dat zelfs ALS

de meeuw zijn beschermde

status ontnomen zou worden,

dus vogelvrij zou worden

verklaard, dat het verstoren van

nesten en schudden/vervangen

vervolg op pagina 33
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ALV
Op maandag 23 november

20.00 vindt een Algemene

Ledenvergadering plaats in

wijkcentrum ‘t Benoorden-

huis, Bisschopstraat. De

inleiding wordt verzorgd

door Mevr. Tineke Hooiveld,

de stadsdeeldirecteur Haagse

Hout. De portefeuillehouders

houden een presentatie,

waarna mogelijkheid tot

vragen stellen. Voor verdere

informatie zie www.wijk

verenigingbenoordenhout.nl

Foto: Jean-Louis Lelkens.
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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van de eieren, inzetten van

valkeniers etc., weinig effect zal

hebben. Deze vogel gedijt zo

goed in onze consumptieweg-

werpmaatschappij, dat ze het

volgend broedseizoen de blanke

top der duinen weer inwisselen

voor uw veilige dak, en dat geldt

voor de hele kuststrook. Als ze

niet op een natuurlijke manier

(bv. door een ziekte) gedeci-

meerd worden, blijven het Don

Quichotte-achtige acties.

Conclusie: als u geen last meer

wilt hebben van de witte

tornado’s, zult u zelf actie moeten

ondernemen. Wat kunt u doen:

1 De daken van uzelf en een

flink aantal buren bespannen

met draden . Er is groen

geplastificeerd ijzerdraad te

koop bij de ijzerhandel of het

tuincentrum.

2 Er zijn bedrijven gespeciali-

seerd in het spannen van

schrikdraad op de daken. Dat

moet dan een aantal aaneenge-

sloten daken zijn. De buren die

niet meedoen bederven het

effect. De stroom op de

bedrading kan uitgeschakeld

worden als het broedseizoen

voorbij is. Deze mogelijkheid is

duurder maar wel duurzamer.

3 Het instellen van een dak-

wacht in het voorjaar. Dit houdt

in dat een stoere, dappere buur-

man het begin van nestelvor-

ming op de daken in de gaten

houdt en verwijdert. Bescher-

mende kleding (motorpak met

helm) is aan te bevelen. U kunt

ook, als buurt gezamenlijk, een

jaarabonnement nemen voor

deze dakmonitoring bij een

schoorsteenveegbedrijf. Dat

heeft ervaren dakbeklimmers in

dienst en moedig zijn ze vast ook.

4 De plastic vuilniszakken, die

door de meeuwen vaak worden

open gepikt, kunt u vervangen

door een plastic container die u

gratis bij de gemeente kunt aan-

vragen. Helaas ontbreekt bij veel

flats de ruimte om deze contai-

ners te plaatsen, zodat de bewo-

ners daar toch de plastic zak

blijven gebruiken. De gemeente

is daarom van plan om een expe-

riment te doen met felgeel

gekleurde plastic zakken die door

de meeuwen gemeden zouden

worden. Verder organiseert ons

stadsdeelkantoor op 26 septem-

ber een manifestatie betreffen-

de de bestrijding van ratten/

vogeloverlast op de Vlaskamp

van 12 tot 17 uur. Wellicht doet u

daar nog een idee op.

5 Mocht u toch een vuilniszak op

straat zetten, doe daar dan een

flinke scheut azijn in. Meeuwen

schijnen dat een vieze lucht te

vinden en gaan die zak voorbij.

De keuzemogelijkheden 1 t/m 3

kosten geld, maar daar kan de

wijkvereniging u de helpende

hand bieden. Er bestaat namelijk

bij de gemeente een Fonds Bur-

vervolg van pagina 31

vervolg op pagina 35

Everyone living in our area

close by the sea, knows about

the nuisance caused by

seagulls. Seagulls are strong,

big birds, excellent flyers and

their food is presented to them

on a plate in the form of your

grey plastic refuse bag.

“Fighting” the bird is not easy.

The seagull is a legally

protected bird. Foxes, living in

the dunes, have the same

protected status. These animals

threaten the birds’ breeding

spots, hence the escape to the

flat roofs in our neighbourhood.

As it is not very likely that the

City Council will provide

solutions in the near future,

inhabitants will have to take

action themselves.

Some suggestions:

1 Install a network of wires on

your roof and preferably on as

many adjacent roofs as

possible. In garden centres and

DIY-stores green plastified

wiring can be bought.

2 There are companies

specialized in installing electric

fencing on roofs. Effectiveness

is only guaranteed when an

uninterrupted stretch of roofs is

covered. People who don’t

participate will spoil the effect.

Electricity can be switched off

after the breeding season is

over. This solution is more

expensive but more permanent.

3 Appoint a ROOFGUARD in

spring. A “Hulk-type” neighbour

who keeps an eye on the

building of nests on the roof and

who will get rid of every nest

he/she spots. Protective clothing

is recommended (leather

motorcycle suit and helmet).

4 A chimney-sweep can monitor

the roofs. They employ

experienced roof climbers. A year

subscription could be an idea, to

which as many neighbours as

possible can contribute.

5 A plastic refuse bag, often

torn open by birds, can be

replaced by a free plastic

container. You can order a

container at the Municipal

Information Centre, tel. 14070.

Unfortunately not everyone has

space to store such a container.

Therefore City Council intends

to start an experiment with

bright-yellow plastic bags.

Apparently seagulls avoid these

bags. You can always contact

your City District Office Haagse

Hout, Loudonstraat 95, tel. 070-

3535800 for further ideas and

tips.

6 Last but not least: If you do

put a plastic refuse bag outside,

pour a generous shot of vinegar

in the bag. Seagulls hate the

smell and leave the bag alone.

Solutions 1-3 cost money. How-

ever, the Residents Association

can help. Subsidy can be

granted to citizens who want to

improve living conditions in

their neighbourhood by

initiating certain activities.

Conditions are: a clear and

concise plan with an extensive

budget estimate.

Plan and budget can be submit-

ted to Pita Bovée, member of

residents association for Water

and Milieu (water and

environment).

JJ-M

The litany of Jonathan Livingston Seagull……!
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U kunt bij ons binnenlopen en u verder laten informeren.

WIL JE EEN BEUGEL?

    DE LIER    WATERINGSE VELD
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gerschap dat subsidie kan verlenen aan burgers

die door bepaalde activiteiten, de samenhang

tussen de bewoners en daardoor de leefbaarheid

in de buurt vergroten. Voorwaarde is dat er een

duidelijk plan van aanpak wordt opgesteld,

met een kostenraming. Deze subsidieaanvraag

kan dan via de wijkvereniging, als rechtspersoon,

worden ingediend. U kunt daarvoor bij mij

terecht.

Lijkt dat alles veel werk en rompslomp, bedenk

hoe heerlijk het zou zijn om weer eens een

ongestoorde nachtrust te hebben, verlost te zijn

van de gemengde hagelslag op uw tuinmeube-

len, te genieten van een veilige wandeling in uw

straat, uw gestresste overbuurvrouw weer te zien

lachen en bovenal: op te vrolijken van de

wetenschap dat de waarde van uw huis, ondanks

de recessie, stijgt in een meeuwenvrije zone.

Bewoners van Benoordenhout, ik zie uw acties

met interesse tegemoet! En wacht niet te lang,

het is zo weer voorjaar!

Pita Bovée, bestuurslid Water en Milieu

To our Foreign residents

As chair of the Expat Committee within the

Neighbourhood Society (Wijkvereniging) in the

Benoordenhout, I welcome all our foreign

residents to our part of The Hague.

The purpose of the neighbourhood society is to

look after the environment and living conditions

in the broadest sense of the word, in addition to

the interests of the individual residents of the

Benoordenhout. In order to achieve the goals of

the society, several committees have been

formed with well-defined responsibilities and

projects. Feel free to contact the chairs of these

committees with your questions or ideas.

We welcome your contributions to making

Benoordenhout a better neighbourhood in all

aspects. If you would like to become a member of

the Society (€ 8.00 per year) and support our

efforts, please call Mirjam Kroemer at 3240307 or

visit our website: 

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl, where

you will find useful information in English.

Executive Committee (plus chairs of all the committees):
Chairman: Mr. T. Van Veen
Secretary: Ms. E.H. M. Goossens
Treasurer: Mr. F. Huitema

Committees
Environmental planning (Contact: Mrs. C. Buter, Tel: 3243982)
The aim of this committee is the care for and (where possible) the enhancement of
the quality of development plans in the Benoordenhout.

Traffic and transportation (Contact: Mr. W. Hoekstra, Tel: 3248332)
A main point for attention of this committee is to keep the Benoordenhout
congestion free. The traffic situation in and around the neighbourhood is closely
monitored by this committee. Additionally continued accessibility to public
transportation remains a key issue.

Greenery (Contact: Mrs. H. van Kimmenade-de Laat de Kanter, Tel: 3247955)
It is the task of this committee to preserve the characteristic natural surroundings
and to keep the greenery in a (historically) responsible way.

Water and Environmental issues (Contact: Mrs. P. Bovée, Tel: 3262933)
The society is actively involved in flooding problems of the Benoordenhout.
Furthermore, pressure is put on the municipality to find a solution for the nuisance
created by the (sea-) gulls and/or other aggressive birds (for information on this
subject contact the municipality, tel.: 070-14070).

Culture
This portfolio is aimed at stimulating and (sometimes) organizing social and cultural
events, such as the Park Concert in May, various exhibitions, etc.

Youth (Contact: Mrs. M. Van Slooten, Tel: 3244744)
Various activities are initiated and organised for the youth of the neighbourhood,
such as the Queen’s Birthday children’s street market, pavement crayon drawing
contests, soapbox races, etc.

Contact Club 55+ (Mrs. J. Schaafsma, Tel: 3247983)
The aim of this group is to make contact with one another and to offer its members
some conviviality by organising a varied programme of lectures and excursions.

Community Centre (Contact: Mr. R. Feber, Tel: 328 1033)
The Benoordenhout has a community centre, ‘t Benoordenhuis. In this centre
activities are organized by and for the inhabitants of the neighbourhood. For
example bridge, folk dancing, yoga, patchwork courses, etc. The manager of the
complex is Mrs. R. Heemskerk. Staffing of the canteen is on a volunteer basis.
Location of the centre is Bisschopstraat 5, The Hague, Tel: 070-324 0572.

Magazine
The Benoordenhout Magazine is published and delivered door-to-door six times per
year to all residents of the Benoordenhout. The magazine is the medium, which the
Executive Committee uses to inform the residents of events and issues. It also offers
various articles from, for and about the neighbourhood and its fascinating residents.

Expats (Contact: Mrs E.L. Annegarn-van Wijngaarden, tel: 06-44946400)
The expat committee was established in May of this year. As the number of people
from other countries living temporarily or during an extended period of time in this
area of The Hague has increased over the years, it was generally felt that the
neighbourhood society should also represent their interests. The aim of the
committee is to enhance the contacts between the local residents and our new
neighbours from abroad and to strengthen the involvement of the expats in our
neighbourhood.

Liesbeth Annegarn, Expats

vervolg van pagina 33
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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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Op 30 juni 1950 werd, zie de foto uit het Gemeente-

archief, de Javabrug met toeters en bellen heropend.

We zien hierop het muziekkorps van de Gemeente-

politie vanaf de Wassenaarseweg (helemaal links-

boven, achter de bomen, kan men de toren van de

St. Paschaliskerk herkennen) de brug over marche-

ren, richting de Javastraat. De prominent in het oog

springende bebouwing van de Koningskade is hier

nog aanwezig en zou later door de gemeente

onteigend worden teneinde de weg te verbreden.

Vanaf de bouw van ‘Vesting Clingen-

dael’ door de Duitse bezetter, vanaf

eind 1943, waren de bewoners er uit

verdwenen en werden de huizen

gemaltraiteerd (Zie ook Wijkblad

2007/4).

De Javabrug, waar vanaf juni 1907 de

HTM met tramlijn 7 overheen reed om

via de Jan van Nassaustraat naar het

Bezuidenhout te gaan, was in die

oorlogsperiode gesloopt. Daarvoor in

de plaats was een houten noodbrug

voor voetgangers en fietsers gekomen.

Pas in 1950 kwam de nieuwe stenen

brug terug, met de reliëfs van de

beeldhouwster Gra Rueb (1885-1972)

van Javaanse taferelen, bijvoorbeeld

karbouwen in de sawah.

De nieuwe Javabrug op 30 juni 1950. We kij-

ken richting Rosarium en St. Paschaliskerk.

Bron: Gemeentearchief.

De situatie anno NU. Foto: Jean-Louis Lelkens/Jacqueline Dijkinga. Met dank aan FFI-beheer en

Nijgh Adviesbureau.
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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



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

Sabine Kouwenhoven 324 03 07 ‘95

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: T. van Veen, Van Tedingerbrouckstraat 27. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot: 

3 november 2009. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele zetfouten.

Biedt zich aan. Ervaren, oudere, oppas voor kinderen. 12 Jaar

ervaring. Tel. 3462541.

Amateur Symfonie Orkest Den Haag heeft nog plaats voor spelers:

viool (1&2), altviool, bas; voorts een hobo. Repetities op maandag-

ochtend. Inlichtingen: Frank Barendregt, tel. 3243507.
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Schaakprobleem 104 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Wit heeft duidelijk voordeel voor de geofferde pion, maar na dameruil zou zwart het ergste

hebben gehad. Hoe wist wit snel en mooi te winnen?

Oplossing probleem 103: Wit had snel een gewonnen stelling kunnen bereiken d.m.v.

1.De5! f6 (1… Dxc3 2.Txd5  wint een stuk) 2.Dxf6! Pxf6 3.Lxc6 en wit wint een kwaliteit bij

positioneel voordeel. (Cardoso-Torre, Manila 1973)

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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Hodie Mihi Cras Tibi
Begrafenissen Crematies

Hodie Mihi, Cras Tibi

is gespecialiseerd in uitvaarten 

volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons 

archief worden vastgelegd.

Wij bieden een 

uitvaartverzekering en 

beschikken 

over rouw- en ontvangkamers 

in de gehele regio 's-Gravenhage.

24 uur per dag bereikbaar: 

070-3246651

est. 1934

Kantoor: 

Jan van Nassaustraat 110, 

's-Gravenhage

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

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

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

gegevens voor dat nummer tot 3 november 2009 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

WIJKCENTRUM ’T BENOORDENHUIS, Bisschopstraat 5, tel. 3240572

Za. 28/11 14.00 uur Our Neighbourhood, lezing door Willem Hoekstra (info annegarn@xs4all.nl)

GUNST WAT ’N KUNST, Raamweg 45, tel. 3460052, info@gunstwateenkunst.nl

Zo. 13/12 15.00 uur Phoenix Kwartet (Mozart, Brahms)

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

Di. 3, 10, 17 en 24/11 20.00 uur De Nieuwe Haagse School, lezingen door drs. Marcel Theunissen

Di. 8/12 20.00-22.00 uur Sint Nicolaas, lezing door drs. Monique Hanrath

DUINZICHTKERK, Van Hogenhoucklaan 89, tel. 3245778/3245774

Wo. 4/11 20.00 uur Qualifizierte Abzeit bij de Benedictijnen, lezing door ds. J.C. van Dongen

Zo. 15/11 16.00-17.30 uur High Tea

Ma. 23/11 20.00 uur Dromen, dromen en gezichten zien (nieuwtestamentische fragmenten vergeleken

met Griekse grondtekst) door drs. Tine Suttorp, ds. H. van Laren en ds. J.C. van

Dongen.

Do. 26/11 20.15 uur lezing over Beelden die spreken, spot en satire in Romedoor drs. H.L. van Gessel.

PASCHALISKERK, Melchiorzaal, Paschalispad 1

Ma. 2, 16 en 30/11 20.00 uur oecumenisch leerhuis over de dromen van enkele bijbelse personen o.l.v.

verschillende pastores uit de Haagse Hout

Living in the Benoordenhout
On November 28th Willem Hoekstra will give a talk in English about

our neighbourhood . He will present a view of the Benoordenhout

and explain how the Wijkvereniging (Neighbourhood Society) and

the Municipality are working together in order to keep our

neighbourhood a livable one with its parks and green lanes and its

attractive architecture.

His talk will focus on the history, the development and the current

affairs of the Benoordenhout.

All are welcome: November 28, 2009 at 14:00 in the Benoordenhuis,

Bisschopsstraat 5.

For more info, please contact: Mrs. L. Annegarn, 

Tel: 070-324 9206 or e-mail: annegarn@xs4all.nl

ALV
Op maandag 23 november 20.00 vindt een

Algemene Ledenvergadering plaats in

wijkcentrum ‘t Benoordenhuis, Bisschop-

straat. De inleiding wordt verzorgd door Mevr.

Tineke Hooiveld, de stadsdeeldirecteur

Haagse Hout. De portefeuillehouders houden

een presentatie, waarna mogelijkheid tot

vragen stellen. Voor verdere informatie zie

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Jeanette en Dick van Werk-
hoven danken alle wijk-
bewoners voor alle mooie
cadeaus, brieven et cetera
die zij kregen bij hun
afscheid van Kantoorboek-
handel Benoordenhaeghe.
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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, tel. 324 79 55

Water en milieu:

ir. P. Bovée-Meijn, tel. 326 29 33

Wijkblad:

positie vacant

Cultuur:

positie vacant

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.

Alle functies vacant.

Voor meer informatie:

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

tvanveen35@hotmail.com.

Contactclub Benoordenhout

(55+)

Voorzitter:

mw. R. de Bruin, 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: elshmgoossens@planet.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. 


