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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



Voor u ligt het kerstnummer van het Wijkblad Benoordenhout. Dit nummer wordt

u aangeboden door het bestuur van de Wijkvereniging Benoordenhout. Nu de

gehele redactie na het maken van het vorige nummer van het blad is afgetreden,

zoeken wij naar nieuwe redacteuren die het wijkblad een goed hart toedragen en

die hun medewerking willen verlenen om het te maken. Het blad komt op de

afgesproken data uit. De inhoud wordt voorlopig mede verzorgd door het

wijkbestuur.

Het is misschien wel goed dat het bestuur het blad een keer samenstelt en ziet

hoeveel werk dit is. We betreuren de beslissing van de redactie en danken haar

voor het vele werk dat ze al die jaren hebben verricht. Ieder blad was weer een

huzarenstukje als je bedenkt dat het allemaal op vrijwillige basis is gedaan. 

Petje af!

Maar nu gaan we vol goede moed vooruit. Het samenstellen van het blad dat nu

voor u ligt, was niet zo eenvoudig als je bedenkt dat geen van de bestuursleden

enig idee heeft van hetgeen er bij het maken van een blad komt kijken. 

Toch hopen we dat we erin geslaagd zijn een blad te produceren dat qua inhoud

en lay-out weinig of niet afwijkt van de voorgaande bladen en u weer veel

leesgenoegen geeft. Neemt u ons de foutjes die misschien hier en daar gemaakt

zijn niet kwalijk; alle begin is moeilijk. De drukker heeft ons met veel geduld bij het

proces naar dit Kerstnummer begeleid, waarvoor we hem bijzonder erkentelijk zijn.

Wie vindt het leuk om mee te werken aan het wijkblad, laat dit dan even weten

met een e-mail naar wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.

Het Bestuur van de Wijkvereniging Benoordenhout
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In dit nummer:

Wijkvereniging

Contact Club Benoordenhout

The International Corner

Tekening in vogelvlucht van de

vervangende nieuwbouw van

schoolgebouw Wolters

Turning the tiles

De boomportretten van 

Enny Kleikamp-van Leeuwen

Uitbreiding ziekenhuis Bronovo 

op korte en lange termijn

Een portret van Laetitia van

Rijckevorsel

Fototentoonstelling in ‘t

Benoordenhuis

Theeschenkerij Clingendael
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Benoordenhout
Jaargang 33, nummer 6, december 2009

Uitgave van de Wijkvereniging
Benoordenhout. Verschijnt 6x per
kalenderjaar en wordt huis aan huis
bezorgd (m.u.v. nee/nee). 
Oplage ca. 7.700 exemplaren.

Secretariaat wijkblad 
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij RS Drukkerij bv, Den Haag

Bezorging Interlanden Spreigroep.
Klachten:
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.
Extra bladen gratis af te halen in ‘t Benoor-
denhuis, Bisschopstraat 5, bibliotheek
Utenbroekstraat 4, kiosk W. Royaardsplein
of kiosk ‘Van Hoytemaplein’. 

Deadlines Artikelen en advertenties moe-
ten ingeleverd zijn voor:
Deadline Verspreidingsdatum 
05 - 01 12 - 02
09 - 03 16 - 04
11 - 05 18 - 06

Advertenties
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven
Omslagpagina’s in overleg. 
Binnenwerk:
1/1 pag.: € 425,- 1/6 pag.: € 95,-
1/2 pag.: € 220,- 1/12 pag.: € 65,-
1/3 pag.: € 170,-
Bedragen excl. pre-press werkzaamheden.
Benoordenhoutjes (niet-commercieel):
€ 10,- voor maximaal 30 woorden .

Abonnementen € 18,- per jaar (= 6 num-
mers) over te maken op ING rek. 3804427
ten name van Wijkvereniging
Benoordenhout te Den Haag.

Copyright Het auteursrecht t.a.v. de
redactionele inhoud van het blad wordt
voorbehouden.
Voor vermenigvuldiging of openbaar-
making van het geheel of gedeelten van
de inhoud is vooraf toestemming van de
redactie vereist.

Voorplaat:

Kersttekening

van Ole Lugard

(7 jaar)

Op volle kracht verder...

Oproep nieuwe
redactieleden
Het wijkblad Benoordenhout
heeft een aantal redactie-
leden nodig.

Wilt u meewerken aan dit
mooie blad dat de wijk-
bewoners met elkaar 
verbindt, meldt u zich dan
aan per e-mail wijkblad@wijk
verenigingbenoordenhout.nl.

Voor nadere inlichtingen 
kunt u bellen met Liesbeth
Annegarn, telefoon 
06-44946400.
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Het Benoordenhout zit op slot

(Willem E Hoekstra, portefeuille

verkeer en vervoer)

De Waalsdorperweg was vroeger

de belangrijkste autoroute naar

het centrum, maar met de aan-

leg van de Hubertustunnel is

deze verbinding doorgeknipt en

dit wordt slechts gedeeltelijk

hersteld voor het verkeer vanuit

het centrum richting Benoor-

denhout, maar niet andersom.

Het verkeer, dat vanuit het

Benoordenhout richting cen-

trum wil, is nu aangewezen op

de Carel van Bylandtlaan, Groen-

hovenstraat of via de Van Alke-

madelaan, de Pompstationsweg

wat leidt tot veel opstoppingen,

lange wachttijden en luchtver-

vuiling. Het feit dat het Benoor-

denhout op slot zit wordt verder

treffend geïllustreerd door het

hek op de middenberm van de

Raamweg. Bij de uitgang van de

Hubertustunnel aan de kant van

de Raamweg is geen ruimte

overgelaten voor tweerichtings-

verkeer tussen het Hubertusvia-

duct en de Waalsdorperweg. De

Carel van Bylandtlaan is te smal

om alle verkeer richting centrum

te verwerken, dus blijven over

de Wassenaarseweg, de sluip-

weg langs de Groenhovenstraat

of mogelijk de ’t Hoenstraat als

de rijrichting daar omgedraaid

wordt.

Het vreemde van deze situatie is

dat de aansluiting Waalsdorper-

weg/Hubertusviaduct deel

uitmaakt van de Internationale

Zone die door de gemeente

wordt gepropageerd als één

samenhangend gebied voor

allerlei internationale organisa-

ties. In het Benoordenhout

hebben we momenteel Europol

en NATO C3 Agency (NC3A) en

verwachten we het Internationa-

le Strafhof op de plaats van de

Alexanderkazerne. Aan de

overkant van de Raamweg tot

aan het Verhulstplein is er plaats

voor andere internationale

organisaties zoals nu het

Joegoslavië tribunaal en de

Organisation for the Prohibition

of Chemical Warfare (OPCW).

Echter van een goede bereik-

baarheid tussen de internationa-

le organisaties aan weerszijden

van de Koninginnegracht is

nauwelijks sprake, laat staan van

gericht openbaar vervoer, een

buslijn die de Internationale

Zone met de twee treinstations

verbindt. Het hele concept van

één aaneengesloten Internatio-

nale Zone is dus een farce.

De wijkvereniging Benoorden-

hout vindt dat de gemeente er

alles aan moet doen om deze

vreemde situatie op te lossen.

Het omdraaien van de rijrichting

in de ’t Hoenstraat lijkt de meest

voor de hand liggende

oplossing. Mogelijk kan men

over de nieuwe keermuur bij het

Aloysius College ook een

tweebaansweg realiseren.

Ondertussen voelen wij ons in

het Benoordenhout opgesloten.

Antwoord wethouder

De huidige afsluiting wordt

begin 2010 opgeheven. Dit zal

de wijk iets lucht geven. Hij zal

de problematiek doorgeven aan

wethouder Smit aan wie hij zal

vragen met de wijkvereniging

contact op te nemen om te

praten over de tunnel, het

opgesloten gevoel in de wijk en

de zo juist genoemde knelpun-

ten. Er is wel een buslijn tussen

de twee stations, maar die gaat

niet via het Benoordenhout

omdat dit een omweg is.

Daarnaast moet men zich

afvragen hoe de ontsluiting van

het Benoordenhout in elkaar

steekt. Er zit altijd een soort

spanning in de ontsluiting: hoe

meer een wijk ontsloten wordt

voor de bewoners, hoe meer

sluipverkeer van buitenstaan-

ders ontstaat. Dit leidt tot meer

verkeer in de wijk. De kunst is

om hierin een balans te vinden.

Ouderen (Janneke Schaafsma,

portefeuille ouderen)

Er wordt veel in de wijk

georganiseerd voor de ouderen

zowel in het wijkcentrum als in

de verschillende zorginstellin-

gen. De activiteiten worden

gemeld in het wijkblad. Vele

ouderen willen daar ook aan

meedoen. Maar het probleem

waar de ouderen tegenaan

lopen is het slechte openbaar

vervoer in de wijk en naar de

stad. De buslijnen 18 en 22

bereiken slechts een klein deel

van de wijk. Zij kruisen elkaar

niet waardoor Duinzicht niet

naar het Hoytemaplein kan

komen en Clingendaal niet naar

het Willem Royaardsplein of naar

de bibliotheek en het wijkcen-

trum. De wijkbus is alleen op

afroep beschikbaar en niet meer

na 18.00. Taxi’s zijn vaak te duur

voor ouderen. Het wijkbestuur

verzoekt de gemeente om de

buslijnen met elkaar te laten

kruisen, lijn 18 door te laten

lopen naar het Nebo verpleeg-

huis omdat de huidige afstand

naar de bushalte 600 m is wat te

ver is voor ouderen en

bezoekers. Ook verzoekt het

wijkbestuur lijn 22, die na 20.00

’s avonds ieder halfuur rijdt, vier

maal per uur te laten rijden.

De i-shop is tot nu toe geen

succes, ondanks de inzet van de

betreffende ambtenaar. Dit

komt omdat de locatie

ongeschikt is. Er is geen privacy

in de bibliotheek en de

bibliotheek is moeilijk bereik-

baar voor (oudere) wijkbewo-

ners. Als mogelijkheid stelt het

wijkbestuur voor om de i-shop

mobiel te maken waarbij de

ambtenaar bij de mensen thuis

langskomt of de i-shop in het

wijkcentrum te vestigen. Dit

laatste leidt tot meer privacy

maar de slechte bereikbaarheid

blijft ook dan een probleem.

Antwoord wethouder:

De gemeente bereidt de eerste

oplossing al voor. Er zijn plannen

om de i-shop bij mensen thuis

aan te bieden. Het openbaar

vervolg op pagina 5

Verslag samenspraakbijeenkomst
van 5 oktober 2009
Op de samenspraakbijeenkomst op 5 oktober jl in het kader van

de stadsdeelplannen 2009 en 2010 in het verzorgingstehuis

Arendsdorp met de wethouder verantwoordelijk voor het

stadsdeel Haagse Hout, de heer Norder, en de directeur van het

stadsdeelkantoor, mevrouw Hooiveld, hebben enige portefeuil-

lehouders van de wijkvereniging het volgende ingesproken.
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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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vervoer is een bereikbaarheids-

vraagstuk. Hij zal ook dit met

wethouder Smit bespreken en

ervoor zorgen dat deze contact

opneemt met de wijkvereniging.

Het is een complex probleem

omdat het verleggen van een

buslijn consequenties heeft voor

andere bewoners.

Meeuwenoverlast (Pita Bovee-

Meijn portefeuille water en

milieu)

De afgelopen drie jaar komen er

bij de wijkvereniging, portefeuil-

le Water en Milieu, steeds meer

klachten binnen over de overlast

die de meeuwenpopulaties op

de daken veroorzaken. Het

inzetten van kliko’s is een goed

punt, maar helpt niet tegen de

meeuwenoverlast.

De hele strook van het Provin-

ciehuis tot aan Europol, tussen

de Raamweg en de Oostduin-

laan, de wijk Duinzigt en enige

stratenblokken ten zuiden en

westen van Bronovo hebben

tussen mei en september last

van meeuwen. De oorzaak is de

beschermde status van vossen in

het duingebied, waardoor de

meeuwen daar niet meer

kunnen nestelen. Daarnaast zijn

ook de meeuwen zelf

beschermd waardoor ze niet

legaal bestreden kunnen

worden. De meeuwen zorgen

voor opengescheurde

vuilniszakken, vuilnis op straat,

gekrijs van 4 uur ’s morgens tot

9 uur ’s avonds en veel

uitwerpselen Dat alles gaat ten

koste van de leefbaarheid.

Op lange termijn zal de be-

schermde status van de vossen

in het duingebied moeten

worden opgeheven. Wat betreft

de meeuwen zal het helpen als

de beschermde meeuwensoort

via aanpassing van de Flora-en

Faunawet wordt opgeheven. Dit

is een tijdrovende zaak.

Op korte termijn vragen de

bewoners om hulp om

nestvorming op de daken te

voorkomen. Dit kan door

dakmonitoring waarbij ervaren

dakbeklimmers de nesten

verwijderen. Dit moet dan ieder

jaar, zolang nodig, worden

herhaald. Een andere mogelijk-

heid is het spannen van

schrikdraad door erkende

bedrijven. Dit is duurzamer,

maar betekent wel een

investering en daarna kosten

voor onderhoud. De wijk

vereniging vraagt of de

gemeente het fonds burger-

schap hiervoor kan aanwenden

om in de vorm van een subsidie

bij te dragen aan een meeuw-

vrije zone.

Antwoord wethouder:

De meeuwenoverlast is een

ingewikkeld onderwerp. Het

roept weerstand op bij mensen

die vinden dat dieren niet

mogen worden gedood. In de

raad zitten diverse fracties die

voorwaarden zullen stellen en

geen voorstander zijn van het

bestrijden van de dieren. De

wethouder zegt niet toe dat hij

zorgt voor een meeuwvrije zone

want dat kan hij niet waarma-

ken. Een bijdrage in de vorm van

een subsidie is ook niet

mogelijk, omdat het een private

investering betreft. Hiervoor is

het fonds Burgerschap niet

bedoeld. Het plaatsen van kliko’s

scheelt wel enorm.

De directeur stadsdeelkantoor

voegt hieraan nog toe dat in

november aan de gemeenteraad

een plan wordt gepresenteerd

over meeuwenoverlast.

Een tweede social sofa (Hester

van Kimmenade - de Laat de

Kanter, portefeuille groen)

Wethouder Norder heeft aan de

wijkvereniging een tweede

social sofa toegezegd. Al snel

werd duidelijk dat de realisering

van de bank niet meer op

dezelfde wijze tot stand kon

komen en dat de wijkvereniging

zelf de realisatie van de sofa

moet gaan begeleiden Hiervoor

heeft de wijkvereniging geen

mankracht.

vervolg van pagina 25
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 Wijkvereniging 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 steek-

wagen(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

Foto: Hans Jansen.

vervolg op pagina 7
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Gespecialiseerd in:
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

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

email: woudenbergvandenheuvel@orange.nl

TE KOOP
ROMANTISCH GELEGEN VILLA

Van Brienenlaan te Wassenaar
Romantische beknopte villa op unieke locatie tussen Wassenaar en het 
Benoordenhout. Dit vrijstaande huis met enorme en zonnige tuin (per-
ceel bijna 1.700 m²) ligt aan de rand van het park ‘Clingendael’, aan de 
Wassenaarse kant. Bereikbaar per auto via de Waalsdorperlaan en per 
fiets of scoooter via park “Clingendael”. Indeling: hal, living met origi-
nele open haard, eetkamer, ouderslaapkamer met badkamer (ligbad), 
gezellige woonkeuken. Onder de kap bevinden zich nog twee slaap-
kamers en een tweede badkamer (douche).
Renovatieproject. Ook herbouw in afwijkende vorm is mogelijk (zie 
voor vrijblijvende suggesties www.groothuisbouw.nl of eigen ontwerp). 
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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Antwoord directeur stadsdeel-

kantoor:

Het doel van een social sofa is dat

het mensen in de wijk met elkaar

verbindt. De vorige bank is door

kinderen van de Bernardusschool

en bewoners uit Mariahoeve

gemaakt. Nu is een tweede bank

toegezegd , maar de bewoners

uit het Benoordenhout zullen

actief betrokken moeten worden

bij de realisering ervan. Eventueel

kan gebruik worden gemaakt van

de ruimte in Mariahoeve die

vorige keer is gebruikt.

Zie voor het uitgebreide

gemeentelijke verslag:

www.denhaag.nl/home/

bewoners/stadsdelen-en-

wijken/Haagse-Hout/to/

Verslagen-bijeenkomsten-

activiteitenprogrammas.htm

Corine Buter

Gordontraining

Eenmaal een datum geprikt, ging

ik op zoek naar iemand die als

eerste de spits wilde afbijten en al

snel kwam ik uit bij Franca

Nijman. Ik kende haar van een

aantal jaren terug, toen ik bij haar

een Gordontraining volgde, een

training die erop gericht is te

luisteren naar kinderen, op een

andere manier dan wij vaak van

huis uit gewend zijn. Want het is

evident dat we soms klakkeloos

(onderdelen van) onze eigen

opvoeding van vroeger kopiëren,

zonder stil te staan bij het nut van

sommige overtuigingen of uit-

spraken. Als integratief kinder-

therapeut helpt Franca kinderen

die niet goed in hun vel zitten

door bijv. faalangst, gescheiden

ouders, pesten, moeilijk vriendjes

maken, de lat te hoog leggen,

boosheid, niet goed kunnen

luisteren, etc. Daarnaast is zij ook

moeder van drie kinderen.

Wat verwachten kinderen van

ons?

“Wat verwachten kinderen van

ons?” was de invulling van de

avond waarmee zij aan de slag

ging. Ze vertelde in haar inleiding

al direct dat ze het niet wilde

hebben over rust, regelmaat,

duidelijk grenzen en dergelijke.

Ze wilde op deze avond een stuk

verder gaan dan de basis-

inkoppers en dat deed ze dan

ook echt. Na een aantal prachtige

metaforen bleek haar stelling,

waar ik het volledig mee eens

ben, dat er moed voor nodig is,

om te kijken naar wat er achter

het gedrag van onze kinderen zit.

Vaak proberen kinderen ons

namelijk - vaak onbewust - met

hun gedrag iets te vertellen waar

we zelf als ouders nu net een

valkuil hebben. Een patroon, een

blinde vlek, een irritatie die, als

we bereid zijn er zorgvuldiger en

dieper naar te kijken, meer zegt

over ons eigen handelen dan over

dat van het kind. Het is een con-

fronterende visie, die we vervol-

gens in een opdracht in twee-

tallen gingen uitwerken. Waar we

in eerste instantie dus meenden

met onze kinderen aan de slag te

zijn gegaan, bleken we het onge-

merkt over onszelf te hebben.

Hard werken

Terugkomend op de vraag ‘Wat

verwachten kinderen van ons?’,

gaat het erom dat zij van ons

vragen authentiek te zijn. Zij

spiegelen ons en verwachten dat

wij dit opmerken om er

vervolgens iets mee te doen. Dit

is hard werken, iedere dag

opnieuw. Maar de bereidheid om

na te gaan hoe deze visie voor

ons zou kunnen werken, brengt

al het nodige op gang; het is een

eerste stap in de goede richting.

Het zal de sfeer in huis positief

beïnvloeden, de communicatie

met je kinderen verbeteren.

Voor wie meer wil weten over

Franca Nijman, verwijs ik naar

‘Centrum Sterrenkind’, Prins

Hendrikstraat 113, Den Haag

www.sterrenkind.com of

e-mail: info@sterrenkind.com

Nieuwe lezingen

Heeft u een leuk idee of onder-

werp waarvan u merkt dat ook

andere ouders er meer over

willen weten, dan hoor ik dat

graag en kunt u mailen naar:

slooten@xs4all.nl.

Noteert u vast in uw agenda de

data van de volgende lezingen:

1 februari 2010, 5 april 2010 en

7 juni 2010

Alle lezingen beginnen weer om

20.00 uur en duren tot 22.00 uur

en worden gehouden in het

Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

Over de invulling van deze avon-

den krijgt u te zijner tijd bericht.

Miek van Slooten

vervolg van pagina 5

Verslag Interactieve Ouderavond op 2 november
2009 in ‘t Benoordenhuis
Al geruime tijd liep ik rond met het idee om dit jaar vanuit de wijkvereniging een serie lezingen te

organiseren met verschillende thema’s rondom de jeugd, speciaal voor ouders. Ik dacht hierbij

onder andere. aan ‘kinderen en internet’, ‘kinderen en alcohol’, ’kinderen en de natuur’, ‘kinderen

en weerbaarheid’. Het leek me leuk om eens stil te staan bij onderwerpen die wij interessant

vinden en om hierover van een deskundige meer te horen.

Oproep bestuurslid Cultuur
Het wijkbestuur zoekt een nieuw lid voor de portefeuille cultuur.

Heeft u affiniteit met cultuur in de breedste zin van het woord en

vindt u het leuk om te organiseren, meldt u dan aan voor deze

portefeuille bij Els Goossens, per e-mail wijkblad@wijkvereniging

benoordenhout.nl of per telefoon 070-3248607.

Jeugd en Jongeren



wijkblad Benoordenhout december 20098

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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Water en Milieu
Water

Op de informatieavond van het

Hoogheemraadschap Delfland

van 4 november, werd het

Waterplan Den Haag 2010-2015

gepresenteerd. Het is voor het

eerst dat de Gemeente Den

Haag en het Hoogheemraad-

schap samen een waterplan

opstellen en dan ook nog onder

het motto 1 + 1 = 3. Dit is mede

het gevolg van een nieuwe

Waterwet die eind dit jaar in

werking treedt. De taakafbake-

ning tussen beide instanties

wordt hierbij beter geregeld. En

dat is nodig ook, want het

waterbeheer van zowel opper-

vlaktewater als grondwater gaat

de komende jaren een hele klus

worden. Factoren als toenemen-

de hevige regenval, verzakking

van de bodem in de hele rand-

stad, stijging van de zeespiegel

en daarmee samenhangende

zorgen omtrent een veilige kust-

wering, geven de waterbeheer-

ders de nodige kopzorgen.

Wat komt er op Delfland af?

- Een groot opgavepakket in

verband met de waterkwaliteit

(richtlijnen van EU), de water-

keringen en de waterkwanti-

teit (maatregelen in polders).

- Een meer complexe uitvoering

van taken, in verband met

dichte bebouwing, weinig

ruimte voor waterberging.

- Een uitgebreider takenpakket

met betrekking tot het

grondwater.

Delfland wordt nu beheerder

van zowel het oppervlaktewater

als het grondwater. Dat bete-

kent dat Delfland de bevoegd-

heid heeft voor vergunning-

verlening en handhaving van de

meeste grondwateronttrek-

kingen.

Wat komt er op de Gemeente af?

- Sinds begin januari 2008,

heeft de gemeente middels de

wet Gemeentelijke Waterta-

ken, een verbreed GRP

(Gemeentelijk Rioleringsplan),

waarin concrete invulling

wordt gegeven aan de grond-

waterzorgplicht van de

gemeente. Dit is echter een

inspanningsverplichting, geen

wettelijke verplichting, dus is

niet bedoeld om de Gemeente

aansprakelijk te stellen voor

een bepaalde ontwaterings-

diepte.

Maar de Gemeente moet wel

een beeld hebben van de

problemen die er spelen. Zo

heeft Den Haag een digitaal

Grondwaterloket ingesteld, waar

de burger terecht kan met

vragen en klachten over

grondwater en informatie kan

krijgen over de standpunten en

acties van de gemeente op dit

gebied. Tevens kan de

grondwaterstand in de buurt

worden afgelezen via de

peilbuizen. Als de problemen

met het grondwater groot en

structureel zijn (dus niet slechts

op één plekje of gedurende

korte tijd), dan worden in

overleg met Delfland maatrege-

len getroffen om verdere

problemen te voorkomen. Het is

beslist de moeite waard om de

website van de Gemeente te

raadplegen en uw meldingen

aangaande grondwateroverlast

daar neer te leggen. De website :

www.denhaag.nl/grondwater en

het tel. nr. 070-

3536359 van de

afdeling riolering

en grondwater zijn

hierbij behulp-

zaam. Overigens

blijft het een

gegeven dat iedere

bewoner zelf zorg

draagt voor een

droge kelder.

Al met al wordt in

het Waterplan Den Haag de

nadruk gelegd op aantrekkelijk

water om aan te wonen of te

recreëren en op veilig en

beheerst water. Dat aan een en

ander een kostenplaatje hangt,

is wel duidelijk, maar wat wilt u

liever: wonen in Den Haag, een

stad met internationale allure of

in Amersfoort aan Zee?

En wat komt er op Benoorden-

hout af?

Het Krooswiel. Of eigenlijk ligt

het er al een weekje (we schrij-

ven 7 november 2009). Na de

experimenten van vorig jaar

augustus, is er een verbeterde

versie van de kroosverwijderaar

uitgekomen. De locatie is weer

de watergang langs het ANWB-

gebouw richting park Clingen-

dael. Het krooswiel werkt prima,

zij het dat toch een regelmatige

controle vereist is, omdat plastic

zakken en grote boomtakken de

werking nog wel eens verhinde-

ren. Gelukkig heeft een tweetal

vrijwilligers uit de wijk, te weten

de heer Leertouwer en mevrouw

Van Musschenbroek Greve, zich

bereid verklaard een oogje in

het zeil te houden. Verder zorgt

nu een batterij voor de

energievoorziening, omdat de

zonnepanelen in deze tijd van

het jaar niet voldoende energie

leveren. Ook schijnt het kroos ter

plekke erg dik te zijn, zodat de

overbrenging van het kroos naar

de lopende band niet optimaal

is. Er wordt nog steeds aan

uitgedacht en gesleuteld. De

foto laat zien hoe het er nu bij

ligt. En ik weet het zeker: mijn

erwtensoep smaakt beter dan

deze.

Milieu

Het zal u misschien niet ontgaan

zijn dat er inmiddels weer een

nieuw soort afvalcontainer bij is

gekomen. De PLASTIC-afval-

container. Hij komt te staan bij

AH op het Willem Royaardsplein.

Hier kunt u al de plastic

verpakkingen kwijt, zie folder

van de gemeente. Weer een

tijdrovend sorteringsklusje, zult

u denken. Maar een beetje

bewust met het milieu omgaan

kan geen kwaad, integendeel,

alles wat gerecycled kan worden

is meegenomen en helpt ons die

anders onverteerbare, giftige en

steeds aangroeiende afval-

bergen te verkleinen. Die afval-

problematiek werkt als een

boemerang; vroeg of laat komt

alles weer bij onszelf terug.

Pita Bovée-Meijn

Krooswiel.
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Bakker & Luyt B.V.
        registermakelaar in assurantiën

voor een eigen-wijze aanpak

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

info@bakkerenluyt.nl
www.bakkerenluyt.nl



Wijkvereniging
Benoordenhout

11 wijkblad Benoordenhout december 2009

Tramtunnel voor lijn 9

Al geruime tijd is er sprake van

plannen voor een tramtunnel

voor lijn 9. Lijn 9 kruist drie

belangrijke invalswegen naar de

binnenstad, nl de kruispunten

Dr. Kuyperstraat, Javastraat en

Laan Copes van Cattenburch. De

slechte doorstroming van het

verkeer veroorzaakt onaccepta-

bele luchtvervuiling op de

Raamweg, die onlangs het

predikaat van de smerigste

straat in Den Haag kreeg. Een

tramtunnel zou de oplossing

bieden voor het toenemende

tramverkeer tussen Den Haag

Centraal en Scheveningen en

oponthoud bij de kruisingen

verminderen. Waar men

aanvankelijk dacht aan de

aanleg van de tunnel onder het

straatniveau, hetzij de

Koningskade/Raamweg, hetzij

onder de huidige trambaan, wil

men nu de tunnel in de

Koninginnegracht realiseren. In

deze optie is er sprake van een

tunnel van bijna 700 meter

onder de bovengenoemde

kruispunten. Het Rijk heeft

€ 100 miljoen ter beschikking

gesteld mits men voor 2013 start

met de aanleg. Dat is kort dag

voor een project van een

dergelijke omvang en men kan

zich afvragen of dit bedrag

voldoende bijdraagt in de

uiteindelijke kosten.

Een dergelijk project heeft nogal

wat consequenties voor het

Benoordenhout. Met een

verbeterde toegang tot het

centrum wordt de binnenstad

beter bereikbaar vanuit het

Benoordenhout. Mogelijk trekt

het daardoor extra sluipverkeer

aan. Men moet ook rekening

houden met een langdurige

bouwperiode, die vooral

bewoners en bedrijven langs de

Koningskade en de Raamweg zal

treffen. Het verkeer richting

Scheveningen, dat daar nu langs

gaat, moet zich een andere weg

zoeken. Pas als de tramtunnel

uiteindelijk in gebruik genomen

is, kan men de frequentie van

lijn 9 opvoeren. De doorstroom

van het autoverkeer over de Dr.

Kuyperstraat, de Javastraat en

de Laan Copes van Cattenburch

wordt dan verbeterd. Of dit de

verkeersintensiteit en de lucht-

vervuiling tussen de Utrechtse

Baan en Scheveningen op de

Koningskade/Raamweg terug-

dringt, is voorshands nog niet

duidelijk: het vervuilende ver-

keer blijft immers bovengronds.

Kademuur Aloysius College

De bouwplannen voor het

herstel van de kademuur van het

Aloysius College zijn onlangs bij

de welstandscommissie

besproken. De wijkvereniging

heeft bij deze bespreking haar

standpunt naar voren gebracht

dat de kademuur zodanig

versterkt moet worden dat het

een tweerichtings verkeersweg

tussen de Raamweg en de

Waalsdorperweg moet kunnen

dragen. Dit vanwege twee

redenen: met het wegvallen van

de verbinding langs de

Waalsdorperweg en het

Hubertusviaduct zit het

Benoordenhout meer en meer

op slot. De door de gemeente

gepropageerde Internationale

Zone, die loopt van het Verhulst-

plein tot de Waalsdorpervlakte,

wordt op een onnatuurlijke

wijze onderbroken. De wel-

standscommissie was niet

gevoelig voor deze argumenten,

maar had bezwaar tegen de

voorgestelde uitvoering van het

hekwerk langs de weg1 en

verklaarde zich daarom niet

akkoord met de bouwplannen

voor het herstel van de

kademuur. Het herstel van de

kademuur en daarmee de

aansluiting voor het verkeer van

de Raamweg naar de Waalsdor-

perweg zal nu enige maanden

later plaatsvinden.

Renovatie van

Hogenhoucklaan

Na de Oostduinlaan en de

Waalsdorperweg is nu de van

Hogenhoucklaan aan de beurt

voor renovatie. De van Hogen-

houcklaan is een zogenaamde

doorgangsweg. Een doorgangs-

weg is een hoofdroute voor het

hulp- en dienstenverkeer, er kan

50 km/uur gereden worden en

er zijn geen fysieke belemmerin-

gen. Omdat er op de van

Hogenhoucklaan vaak sneller

gereden wordt, wil men met

deze renovatie het visuele

aanzien van de weg zo

veranderen dat de weg zich

minder leent voor te hoge

snelheden. Men realiseert dit

door fietsstroken, door zg

“oortjes” en door oversteekeilan-

den op de weg. Het gevaarlijke

stukje tweebaansweg tussen de

van Montfoortlaan en de

Goetlijfstraat wordt opgeheven.

Tevens is getracht het aantal

parkeerplaatsen bij de

sportvelden te verhogen. Op het

verzoek van de wijkvereniging

om de Floris Grijpstraat aan-

sluitend op de van Hogen-

houcklaan eenrichtingsverkeer

te maken, is de gemeente niet

ingegaan. Bewoners van de

Floris Grijpstraat hebben dit

ondertussen weer middels een

brief naar de gemeente

aangekaart.

Uitweg Bronovo

De wijkvereniging heeft bij de

Raad van State gepleit voor een

permanente snelheidsbeperking

bij de uitweg van Bronovo

tussen de Duinzichtkerk en het

nieuwe Hubertusstaete.

Vanwege Hubertusstaete neemt

het verkeer op deze uitweg toe,

de uitweg is onoverzichtelijk en

de afstand vanaf de bocht is te

kort om tijdig te stoppen, vooral

als men met te hoge snelheid uit

de bocht komt. De uitspraak

wordt over ca 5 weken verwacht.

Willem Hoekstra

1 Zie http://www.welstandden-

haag.nl/uploadpdf/2_20091021.

pdf, nr 17

Verkeer en vervoer

Verkeershinder
Met alle opbrekingen in onze

wijk wilt u vast weten hoe

lang de verkeersproblemen

bij u in de buurt nog duren. 

De meest actuele informatie

vindt u op de website van de

gemeente Den Haag www.

denhaag.nl/bereikbaarheid.

Door lopende procedures,

technische problemen en/of

wettelijke eisen, is het moge-

lijk dat er wijzigingen optre-

den in de uitvoeringsdata en

de wijze van omleiden. 
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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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Theo Mann Bouwmeesterlaan 43
Tel. 070 - 324 31 45

Mobiel 06 - 209 823 51
Behandeling volgens afspraak

(bij verhinderig tenminste 24 uur van tevoren afbellen)

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

bachbloesem therapie  pedicure

Mevr. J. van den Wildenberg
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Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in de
samenleving en hun eigen bijdrage daarin. Het geeft de
jongeren mede de kans te ontdekken hoe belangrijk het is om
verantwoordelijkheid te nemen voor anderen, de buurt, de
politiek en de samenleving. Om dat te ontdekken, worden
jongeren vanaf 2011 verplicht tijdens hun middelbare
schooljaren een maatschappelijke stage te lopen.
Zo’n maatschappelijke stage is geen gewone stage, waarmee
praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan, maar het
gaat hierbij om het helpen van anderen door het verrichten
van vrijwilligerswerk.
Het doel van de stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd
kennismaken met de samenleving door een onbetaalde
bijdrage te leveren aan deze samenleving. Het vrijwilligers-
werk kan bestaan uit het trainen van zeer jonge sporters, het
organiseren van een buurtfeest, koffieschenken in een
bejaardentehuis, enz.
Het Maerlantlyceum heeft in samenwerking met de Stichting

Vóór Welzijn van het Haagse Hout nu al als pilot het plan
opgevat om leerlingen uit de 4e en 5e klas computerlessen te
laten geven aan ouderen uit de wijk.
De school beschikt immers over een 50-tal computers in een
prachtig verbouwde mediatheek, die na 4 uur ’s middags niet
meer gebruikt wordt.
Medio januari 2010 zal worden begonnen met het geven van
een korte cursus van zeven lessen waarbij aan beginners de
meest elementaire kennis van het gebruik van de computer
zal worden bijgebracht. De lessen worden één op één
gegeven, van 16.15-17.15 uur in de mediatheek van het Maer-
lant lyceum. De kosten verbonden aan een cursus zijn € 10,-
U kunt zich opgeven bij Joni Hazebroek van de Stichting Vóór
Welzijn, tel: 070-3046060.
Bij voldoende belangstelling zullen er meerdere cursussen per
week gegeven worden en een vervolgcursus.

Janneke Schaafsma

Maatschappelijke Stages en computerlessen voor ouderen

Uitharden materiaal fiets-

paden

De fietspaden in het Haagse Bos

hebben een nieuwe toplaag

gekregen. Dat wil zeggen dat er

bovenop de bestaande

verharding een nieuwe laag is

aangebracht. Dit materiaal moet

uitharden zodat er een hard

fietspad ontstaat. Door de regen

van de afgelopen periode is de

toplaag nu nog zacht en duurt

het uitharden van het materiaal

langer dan verwacht. Dit is

tijdelijk: zodra er zicht is op een

langere periode van droog weer,

worden de paden opgeruwd en

opnieuw gerold zodat er weer

een strakke bovenlaag ontstaat

die kan uitharden. In de

tussentijd worden de bladeren

zoveel mogelijk van de paden

geblazen zodat er geen water

tussen de bladeren en de paden

blijft staan. Staatsbosbeheer

vraagt uw begrip voor de

tijdelijke situatie en het

eventuele ongemak.

Vitaal en gevarieerd bos 

Maandag 16 november starten

de dunningswerkzaamheden

zoals eerder aangekondigd.

Deze werkzaamheden duren

circa 6 weken. Voor een vitaal en

gevarieerd bos is het nodig om

regelmatig de bomen uit te

dunnen. Na het dunnen ontstaat

ruimte voor andere bomen om

op een goede manier uit te

groeien. Op een aantal plekken

in het bos ontstaan open

ruimten zodat het zonlicht de

bodem kan bereiken. Dit geeft

jonge bomen, planten en

struiken meer kans om te

groeien zodat de volgende

generatie bos zich volwaardig

kan ontwikkelen. 

Voor meer informatie of bij

vragen kunt u contact opnemen

met Mirjam Eikelenboom, 

boswachter VPR Staats-

bosbeheer, telefoonnummer

070-3851050.

Hester van Kimmenade

Herstelwerkzaamheden fietspaden Haagse Bos
Groen

Ouderen

Vandalisme in
park Oostduin
Arendsdorp
In het weekend van

8 november zijn er in het

park Oostduin Arendsdorp bij

de speeltuin vier banken

onherstelbaar beschadigd en

vernield.

Er is aangifte gedaan bij de

politie en ook de wijkagent

zal benaderd worden om

meer toezicht te houden in

het park en omgeving.

Voor het Stadsdeel Haagse

Hout is het niet mogelijk om

op korte termijn nieuwe

banken te plaatsen.
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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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‘Geef u vooral op voor een van de georganiseerde evenemen-
ten, al is het slechts voor de gezelligheid en om de maanden
van de winter op te fleuren.’
Nog voor de drukte van de komende feestdagen kunt u op uw
gemak het nieuwe programma van het CCB voor de maanden
januari en februari 2010 bekijken. 
Als u dan uw keus gemaakt heeft, kunt u vooral voor de
gezelligheid naar een van de georganiseerde evenementen
gaan en ook om uw viering van de dan voorbije feestdagen
met anderen te delen.

Cursus kunstgeschiedenis
Zes Dinsdagochtenden van 10.00-12.00 uur
19 januari; 2 en 16 februari; 2, 16 en 30 maart 
Marjolein van Delft geeft dit maal een cursus getiteld 
‘MUSEUMRONDE’.
Elke week behandelt zij een ander museum: 
Het Uffizi (Florence), de Fondation Beyeler (Bazel), het Tate
Modern (Londen), het Museum Belvedere (Heerenveen), het
Groeningenmuseum (Brugge) en het Museum for Modern Art
(New York).
De kosten zijn € 50,-.

Lezing
Op Donderdag 4 februari om 14.30 uur vindt de eerste lezing
van 2010 plaats.
De spreker is drs. P. Gerretsen en het onderwerp is ‘Van Hoge
Klift tot Belvedère, de geschiedenis van de Scheveningseweg
en het Park Sorghvliet’ (aan de hand van oude kaarten,
tekeningen en foto’s).
Voor leden is toegang gratis, niet-leden betalen € 3,- (incl.
koffie of thee).

Brunch, lunch en diner
Zondag 10 januari van 11.00 tot 14.00 uur is er voor de leden
van de CCB een brunch bij lunchroom YON, Badhuisweg 191
Scheveningen.
Donderdag 21 januari 18.00 uur diner in restaurant le Début. 
Woensdag 10 februari 12.30 uur lunch in restaurant
’t Doelhuys. 
Donderdag 18 februari 18.00 uur diner in restaurant le Début.

Koffieochtenden
Vrijdag 15 januari 10.30 uur koffiedrinken bij bakkerij Eickholt. 
Vrijdag 26 februari 10.30 uur koffiedrinken bij Eickholt.

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

Bent u nog geen lid van de CCB? Dan kunt u contact opnemen
met Jacques Pelle, tel. 3240797, e-mail pelle@casema.nl.

Rinia de Bruin.

Donderdag 7 januari 2010 om 14.30 uur in het
Benoordenhuis lezing van mevr. A. K. Hendriksen-
Van Iperen van HTM Personenvervoer over het
gefaseerd invoeren vanaf 1 november jl. van de
OV chipkaart, die de plaats inneemt van de
huidige bus- en tramkaart en tot vele misverstan-
den aanleiding geeft.

De start van het nieuwe jaar 2010

Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”!
• Donderdag 17 december

“De Notenkrakersuite” Ballet van Tsjaikovski
• Donderdag 24 december

A Christmas Carol “Scrooge” Van Charles Dickens
• Donderdag 31 december

‘Met een tijger op schoot’ Katten. Natuurfilm National Geographic
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!
Voor het programma van de filmmiddagen in januari kunt u
contact opnemen met Chris Harteveld.

Zaterdag 19 december optreden Kerstkoor
Op zaterdagochtend 19 december is er van 10.30 uur tot ca.
11.45 uur een optreden van het koor Spirit uit Zoetermeer met
een Kerstrepertoire. Onder het genot van een kopje koffie bent
u van harte welkom om te komen luisteren. Toegang is gratis!

Maandag 25 januari optreden Lucinia International
Vrouwenkoor
Op maandagavond 25 januari bent u van harte welkom om te
komen luisteren naar een optreden van het “Lucinia Interna-
tional Vrouwenkoor”. Aanvang is 19.30 uur. Toegang is gratis!

Dinsdag 27 januari “Stamppottenmaaltijd”
Op dinsdag 27 januari serveren wij om 17.00 uur diverse Oud-
Hollandse stamppotten in het restaurant. Behalve stamppot-
ten serveren wij vooraf een soep en een nagerecht. De kosten
voor deelname aan deze stamppottenmaaltijd zijn € 9,-
U dient zich voor maandag 18 januari aan te melden voor
deelname bij de receptie van Oostduin.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u
zich wenden tot Chris Harteveld, tel. 754.05.55.

Activiteitenprogramma Woonzorgcentrum Oostduin
Oostduin biedt bewoners een activiteitenprogramma aan die deels ook toegankelijk is voor wijkbewoners. 
Voor de komende periode zijn dat de volgende activiteiten:
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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

Waarom ? De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en
werkzaamheden vindt u op onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl onder het menu-item “De Vereniging”.
Het werk gebeurt door vrijwilligers, maar er worden wel onkosten gemaakt.
Het is belangrijk voor de vereniging dat ze kan spreken namens de gehele wijk. Ieder lid heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de standpunt-
bepaling over onderwerpen die bij instanties worden aangekaart. De jaarvergadering is daar een forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen worden
serieus in de overwegingen meegenomen. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belangen van de
Benoordenhouters te dienen.
Door lid te worden, steunt u de werkzaamheden van de vereniging.
Het lidmaatschap bedraagt € 8,- per adres.

Hoe ? U kunt € 8,- overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”, uw naam en adres.
U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl

Lid worden van de wijkvereniging

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR
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Special places
In our neighbourhood you will

find a variety of very special

places and buildings. As you

take a walk along the streets of

the Benoordenhout, you will be

amazed by the different shapes

and architecture of its buildings

- from offices to living quarters.

Here are some examples.

The Red Elephant

This remarkable red-bricked

building built in the style of the

Amsterdam School can be found

at the end of the ‘Utrechtsebaan’

and was designed in the years

1921-1924 by Herman Roos and

Willem Overeijnder. The official

name is Petrolea, as it was

originally built as the head office

of the American oil company

Esso. The building has an office

space of over 10,000 square

metres. The tower, decorated

with an elephant of stone, is

56 metres high. Since the

beginning of 2009 the office is

unfortunately vacant.

ANWB Headquarters

ANWB was founded in 1883 in

Utrecht as the “Algemene

Nederlands Wielrijders Bond”, or

the Dutch Bicyclists Association,

but by the end of the 19th

century, it was providing

assistance not only to bicyclists,

but also automobilisten and

watersporters. From then on the

abbreviation ANWB was used.

Although the headquarters of

the ANWB is actually within the

municipality borders of

Wassenaar, making the ANWB

Wassenaar’s largest employer,

this office is still considered a

Hague office as the municipality

of The Hague is the legal owner

of the land. The ANWB office,

situated at the Wassenaarseweg

222 dates from 1960 and has

been extensively renovated in

2003. It is situated on a piece of

land that previously belonged to

the Clingendael estate.

(more in the next issue about

Benoordenhout’s special places)

The Benoordenhout has about 12,800 residents and 6,770 houses.

The municipality designated the district as a conservation area

according to the spirit of the Historic Buildings and Ancient

Monument Act of 1996.

The spatial qualities result from the building of the estates during

the 19th century and the urbanization at the beginning of the 20th

century. The characteristic frontal images and clear urban

development give the neighbourhood a monumental appearance.

The Benoordenhout consists of six areas:

- Nassau area (Jan van Nassaustraat area)

- Clingendael (between the Hague Woods and Clingendael)

- Duinzigt (area around Willem Royaardsplein)

- Waalsdorp (area around Bronovo Hospital)

- Arendsdorp (area around the Shell Oil Headquarters)

- Van Hoytemaplein (shopping area).

Situated so close to the city centre and government offices,, the

stately Benoordenhout is a very popular and typical Hague living

area. The houses are spacious and comfortable and include a few

large villas as well as single-family dwellings and apartments. Most

of the houses are privately owned.

Some parts of the neighbourhood have a mixture of residential and

office use, like the Nassau area, the Carel van Bylandtlaan, the Raam-

weg and the Benoordenhoutseweg. The area is very conveniently

situated with regard to the exit roads and the town centre.

The area is bordered by estates, like Clingendael and Oosterbeek. In

the neighbourhood itself you will find the estates Oostduin-

Arendsdorp and the ‘Bosjes van Zanen’. The green zones, like the

Rosarium on the Jozef Israëlsplein, give the area a residential

character, as well.

The more than 100-year old Jan van Nassaustraat is considered the

most beautiful street in The Hague and is the architectural focal

point of the Nassau area. The Van Hogenhoucklaan is a characteristic

wide lane with beautiful trees. The monument ‘De Hogenhout’ used

to be a live-in hotel, but was used as an office for years on end by

Shell. But the building has once again been divided into apartments.

Take a moment to discover all the Benoordenhout has to offer:

• lots of parks and other green areas

• an abundant amount of shops

• schools throughout the neighbourhood

• excellent sporting facilities.

Next Bieb-meetings are

on the following dates:

Monday January 18th

Monday May 17th

Monday September 20th

Meeting Point: 

At Danny’s ‘t Paviljoen,

Van Hogenhoucklaan 35

at 20:00 hrs.

Have you ever wanted to know what
happens behind the doors of

EUROPOL
on the Raamweg 47?

We have been invited to attend a
special presentation in English on

January 19, 2010 at 16:00

Only 30 people will be allowed to attend,
so sign up quickly by contacting

Mrs. L. Annegarn at annegarn@xs4all.nl

The International Corner

Get to know your neighbourhood!
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GITAARles
voor gemotiveerde beginners

LUIT les
voor alle niveaus

Ireen Thomas, lid KNTV
T. 070 3316546 / 06 36055512
Corn. Houtmanstraat 104,
2593 RK Den Haag

REMEDIAL TEACHING
BENOORDENHOUT

Samenwerkende Remedial Teaching Praktijken

Emmy Koets Inge Otten-
Fernhout

Remedial Teacher/ Remedial Teacher/
Dyslexiespecialist Onderwijzeres

Van Nijenrodestraat 23 Waalsdorperweg 68
Den Haag Den Haag
06-10306837 06-10359546
eamkoets@planet.nl ingefernhout@planet.nl
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Aan deze nieuwbouw is een lange ge-

schiedenis voorafgegaan. De gemeente

heeft sinds 1 januari 1997 de zorg voor de

huisvesting van scholen voor primair en

voortgezet onderwijs. Met het oog op een

efficiënte benutting van de schoolge-

bouwen is gestreefd om het onderwijs

per stadsdeel zoveel mogelijk op maat te

huisvesten. Daartoe zijn per stadsdeel

zogenaamde Integrale Huisvestingsplan-

nen opgesteld. Voor het stadsdeel Haagse

Hout is dit in november 2004 gebeurd nl

de vaststelling van het Integraal Huis-

vestingsplan Onderwijs Haagse Hout

waarin onder meer voor de basisscholen

Montessorischool Waals-dorp (Utenbroe-

kestraat 6), en School-vereniging Wolters

(Utenbroekestraat 2) en scholencomplex

Tobias (Diepenburchstraat) is voorzien in

vervangende nieuwbouw.

Er zijn verschillende plannen geweest

voor de uitbreiding/nieuwbouw van deze

drie scholen die vlak naast elkaar liggen

en waarvan de nieuwbouw aanvankelijk

in samenhang werd bezien. De bewoners

van de Van Diepenburchstraat, Van

Nijenrodestraat en Utenbroekestraat

hebben vervolgens een Stichting

Scholendriehoek Benoordenhout opge-

richt om in het overleg met de gemeente

en de schoolbesturen de belangen van

de bewoners zo goed mogelijk naar

voren te brengen. In de loop der jaren is

de samenhang losgelaten. Wolters is

begonnen met het maken van een

concreet plan. Voor de bewoners was

naast het behoud van voldoende uitzicht

en zonlicht ook een belangrijk punt de

handhaving van het Elzenbosje met een

aantal mooie oude bomen achter het

schoolgebouw van Wolters. Bovendien

bleek dat het schoolplein van Wolters

ook na de schooluren een belangrijke

functie heeft als speelveld voor de in de

omgeving wonende jeugd. Een ander

moeilijk punt was de handhaving van de

lichtinval in de bibliotheek. 

Probleem was echter hoe al deze be-

langen te verenigen. Het schoolgebouw

van Wolters is enkele jaren geleden al

verhoogd met een derde bouwlaag.

Wolters had echter nog behoefte aan

een gymnastiekzaal en een aantal

nieuwe lokalen. Uiteindelijk is een

ontwerp gemaakt waarin het Elzenbosje,

het schoolplein en de lichtinval in de

bibliotheek zijn gehandhaafd door de

nieuwbouw in hoofdzaak in de flanken

van het schoolgebouw onder te bren-

gen. Dit ontwerp, waarvan hierboven

een artist impression is opgenomen, is

op 18 november 2009 voorgelegd aan

de Welstandscommissie die hieraan

goedkeuring heeft verleend. De weg is

nu vrij voor de Schoolvereniging Wolters

om binnenkort een aanvraag voor een

bouwvergunning in te dienen.

Corine Buter

Tekening in vogelvlucht van de vervangende
nieuwbouw van schoolgebouw Wolters

Tekening: Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs

Op 23 november j.l. vond er in ’t

Benoordenhuis een ledenbijeenkomst

van de wijkvereniging plaats. Bij besluit

van de Algemene Ledenvergadering

van december 2008 is vastgesteld om

de ledenvergadering in het najaar niet

als officiële algemene ledenvergadering

te houden, maar als een bijeenkomst

om de leden van de wijkvereniging

Benoordenhout te informeren over de

zaken die in de wijk spelen. 

Dit besluit is onder andere genomen uit

financiële overwegingen (Een ALV kost

de wijkvereniging ongeveer € 4.000,-).

Deze ledenbijeenkomst wordt aangekon-

digd in het wijkblad en op de website. 

Tijdens de bijeenkomst van 23 novem-

ber werd een presentatie gehouden

door mevrouw Tineke Hooiveld,

stadsdeeldirecteur Haagse Hout. 

Zij sprak over de reorganisatie en de

activiteiten van het stadsdeelkantoor.

Vanuit de zaal werd met name haar

aandacht gevraagd voor de reeds in

uitvoering zijnde onbegrijpelijke

plannen van de gemeente met de 

Van Hogenhoucklaan en de Floris

Grijpstraat. Ook kwam het Hoytema-

monument aan de orde. Mevrouw

Hooiveld zegde toe over beide onder-

werpen met de wethouder te praten.

Na de pauze kwam de kwestie aan de

orde over het aftreden van de redactie.

Vanuit de zaal werd het voorstel gedaan

deze zaak niet tijdens deze bijeenkomst

te behandelen, maar voor te leggen 

aan een officiële Algemene Ledenver-

gadering. Daarvoor zal op korte termijn

een datum worden vastgesteld.

Ledenbijeenkomst







Kerst- en Nieuwjaarsconcerten

Cantamus Alati
Zaterdag 12 december 2009 om 20:15 uur
Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7
Georg Friedrich Händel 1e deel van The Messiah
John Rutter Maginficat (Christmas Carols)

Haarlem Voices
zaterdag 19 december om 19.30 uur 
Paschaliskerk, Neuhuyskade 97
A Ceremony of nine Lessons and Carols worden gevierd,
die niet zal onderdoen voor die welke ieder jaar in de
Londense St. Martin’s in the field of de Westminster Abbey
wordt gehouden.
Uiteraard zullen bij ons de ‘lessons’ en de gebeden in het
Nederlands zijn, maar de prachtigste carrols zullen daarbij
ons kerstfeest inluiden. Een werkelijk unieke viering: 

Zigeunerorkest familie Luca
Zaterdag 19 december 2009 om 16:00 uur
Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90
Kerstconcert
Sfeervol kerstconcert met Roemeense zigeunermuziek
met Vasile, Dani (cimbaal) en Paul Luca (contrabas)

Salonorkest Grandisono
Zaterdag 2 januari 2010 om 16:00 uur
Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90
Nieuwjaarsconcert met medewerking van 
Bert Mooiman, piano
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Op de begane grond is in de voorkamer

aan de straatkant een kleine etalage

met twee schilderijen ingericht. Aan de

muren van de voorkamer en het lang-

werpige atelier daarachter hangen aan

alle muren in 3 rijen hoog pastelteke-

ningen van alle huizen met een boom

ervoor in de Jan van Nassaustraat. Ze

legt me uit dat met deze pasteltekenin-

gen niet zozeer is beoogd de huizen te

schilderen als wel de bomen en dat

deze dan ook als ”boomportretten” zijn

te beschouwen. Aanleiding hiervoor

was dat er steeds vaker oude bomen in

de straat en in de achtertuinen in deze

buurt gekapt worden. Om duidelijk te

maken dat niet alleen huizen of kunst-

voorwerpen behoren tot het cultureel

erfgoed maar ook bomen en planten,

besloot zij om alle bomen in ”haar

straat” te vereeuwigen. De huizen

achter de bomen zijn slechts als achter-

grond bedoeld. Dit heeft geleid tot het

maken van een kunstwerk bestaande

uit 43 boomportretten.

Enny is in 1987 afgestudeerd in vrije

grafiek en schilderen aan de Academie

voor beeldende kunst in Enschede, daar-

voor bezocht zij de Academie in Den

Bosch. Zij is begonnen met het maken

van decors naast schilderijen en grafiek.

Zij is daarna verhuisd naar Den Haag en

is zich gaan toeleggen op het maken van

schilderijen en etsen. Thans bewandelt

zij ook het digitale traject met het

maken van filmpjes voor You Tube. Zij

beschikt over een ets- en lithopers.

Op mijn vraag wat zij precies wil uit-

drukken in haar werk, vertelt zij dat bij

haar alles te maken heeft met creatieve

uitdrukking, waarbij niet zozeer het

medium belangrijk is, als wel de

behoefte om dingen die zij mooi vindt

onder de aandacht te brengen en daar-

bij te spelen met medium en creativi-

teit. Het gaat haar om de expressie. Ze

zegt: “Ik kijk als een kleuter rond en

verwonder mij voortdurend over het-

geen ik om mij heen zie.” Daarbij

verwondert zij zich, maar ergert zij zich

ook aan de achteloosheid waarmee

schoonheid ten offer valt aan financiële

belangen en kortzichtigheid. Dat slaat

met name op het niet handhaven van

ons cultureel erfgoed. Dat is ook de

reden dat zij zich actief heeft verzet

tegen de nieuwbouwplannen van

Arendsdorp-Oostduin. Zij is niet alleen

tegen de nieuwbouw maar ook tegen

de volumevergroting die wordt

nagestreefd. Het is voor haar onvoor-

stelbaar dat daar straks hoge torens

komen, meer bouwvolume, extra

appartementen, kinderopvang en een

fitnesscentrum. Zij heeft er dan ook bij

voorlichtingsbijeenkomsten, inspraak-

avonden, bij de gemeenteraad en de

welstandscommissie op gehamerd dat

Arendsdorp-Oostduin een cultureel en

ecologisch erfgoed is en te belangrijk

voor de hele stad om op deze manier

te worden behandeld.

Daarnaast zet zij al haar werk op You

Tube (kanaal: Janvannassau). Haar

schilderijen, etsen, portretten, boom-

portretten en sinds het laatste jaar ook

filmpjes over allerlei onderwerpen zijn

daarop te zien. Een filmpje over de

schoonheid van het park Arendsdorp

met de vele oude bomen ontbreekt

niet evenmin als een filmpje van haar

eigen achtertuin met de typische hoge

bomen, kenmerkend voor het Nassau-

kwartier. Deze wijzen op het cultureel

erfgoed dat bewaard moet blijven.

Sommige van die filmpjes voorziet zij

van muziek opdat de schoonheid ten

volle tot uitdrukking komt in een

spirituele expressie.

Als ik haar vraag waarom zij in

sommige boomportretten van die

kleine lelijke autootjes en bestelbusjes

tussen die mooie bomen heeft

De boomportretten van 
Enny Kleikamp-van Leeuwen door Corine Buter

In een hoog herenhuis aan de Jan van Nassaustraat woont en werkt Enny Kleikamp, beeldend

kunstenaar, bekend om haar groot Benoordenhouts kunstwerk bestaande uit 43 pastelteke-

ningen van alle bomen in de Jan van Nassaustraat. Zij heeft afgelopen winter dit kunstwerk

gedurende drie weekends geëxposeerd in haar atelier, eigenlijk om haar buren en alle andere

bewoners van de Jan van Nassaustraat te laten zien hoe mooi de bomen zijn die in hun straat

en in hun achtertuin staan. Maar ze werd verrast door een grote belangstelling van bewoners

en ex-bewoners van de wijk Benoordenhout. Daarnaast ijvert zij voor handhaving van de

bomen in het Nassaukwartier en het park Arendsdorp en schroomt zij niet om, indien nodig, in

te spreken bij de gemeenteraad en de Welstandscommissie. Reden om haar eens te bezoeken.

Foto: Hugo Kleikamp. vervolg op pagina 23

Foto: Ben Kleikamp.
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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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getekend, komen er pretlichtjes in haar

ogen. Zij vertelt dat deze expressie al

tekenend op haar af kwam. Zittend met

haar tekenspullen op de stoep van elke

woning werd zij geconfronteerd met

het verkeer op de weg en de auto´s in

de parkeerhavens. De meeste

chauffeurs lieten haar uitkijk vrij, maar

sommige parkeerden de auto of

bestelbus vlak voor haar tekentafel en

die voertuigen heeft zij nadrukkelijk

vereeuwigd. Zij vindt dat dit humor

geeft in haar boomportret en moet

lachen om mijn verwondering. Zij legt

uit dat er ook een evolutie zit in de

boomportretten waarmee zij twee jaar

bezig is geweest. Aanvankelijk tekende

zij alleen de boom en de huizen vaag

daarachter. Al tekenend vond zij dat de

voertuigen op straat ook deel

uitmaakten van hetgeen op de plek te

zien was. In de latere boomportretten

heeft zij dan ook een karikatuur van

auto´s en fietsen getekend hetgeen tot

wat levendiger boomportretten heeft

geleid maar de boom staat in elke

tekening centraal.

Zij hoopt op haar eigen manier haar

steentje bij te dragen aan het behoud

van bomen en planten als cultureel

erfgoed. Daarnaast blijft zij strijdbaar

op de bestuurlijke podia. Bij het

afscheid zeggen we dan ook tot ziens

bij de volgende voorlichtings-/

inspraakbijeenkomst.

vervolg van pagina 23

In de inleiding hiervan wordt gesteld

dat de ontwikkelingen in de zorgsector

elkaar in snel tempo opvolgen en leiden

tot een veranderende zorgvraag. Mede

hierdoor kampt het ziekenhuis Bronovo

al geruime tijd met een ruimtebehoefte

probleem. Om ontwikkelingen in de

zorgsector en de vraag naar meer

ruimte te kunnen realiseren, is een

stedenbouwkundige visie voor de

middellange en lange termijn gewenst.

Het doel van deze stedenbouwkundige

visie is meervoudig; het is zowel een

sturend als een toetsend instrument.

Enerzijds geeft de visie richtlijnen aan

waarbinnen toekomstige uitbreidingen

gefaseerd ontwikkeld kunnen worden.

Anderzijds is het een ruimtelijk kader

waaraan de verschillende initiatieven

worden getoetst en beoordeeld en

dient het als kader voor een herziening

van het bestemmingsplan.

Een stukje geschiedenis

Ziekenhuis Bronovo is een algemeen

ziekenhuis voor inwoners van Den Haag

en omgeving. Het ziekenhuis is in 1865

gesticht als ”Gravenhaagsche Diaco-

nesseinrichting. Later is de naam ver-

anderd in Ziekenhuis Bronovo naar de

eerste besturend zuster Sara Katharina

de Bronovo. Het ziekenhuis vormt

samen met verpleeghuis Nebo en

gezondheidscentrum Wassenaar de

‘Stichting Bronovo-Nebo’. Het oor-

spronkelijke ziekenhuis is begin 1930

gebouwd. Het bakstenen gebouw had

een H-vorm en stond op een royaal

terrein aan de Bronovolaan. De rest van

het terrein was ingericht als tuin. Later

zijn delen van de tuin in gebruik

genomen voor parkeerterrein. In 1965

tot 1968 is het complex op de hoek van

de Bronovolaan en de Van Hogenhouck-

laan uitgebreid met het leerlingenhuis,

de zusterflat en een paviljoen. Eind jaren

80 is deze bebouwing, omdat deze niet

meer voldeed aan de moderne eisen,

vervangen door een meer naar achteren

gesitueerde nieuwbouw bestaande uit

drie aaneengesloten kruisvormige

bouwdelen (in de wandeling “ sterren”

genoemd) van 4, 5 en 6 bouwlagen en

een ruim voorterrein met parkeervoor-

zieningen. Er was voorzien in twee

inritten, een aan de Bronovolaan en een

aan de Van Hogenhoucklaan voor

ambulances, taxi’s en leveranciers, die

uitkomt aan de achterkant van het

ziekenhuis. Vorig jaar is begonnen met

de renovatie van het zusterflat tot 59

appartementen waarvan 9 appartemen-

ten bestemd zijn voor de vrije verkoop

en de overige voor verhuur deels in de

sociale huursector waarvan 24 voor

personeel en een deel als zorghotel.

Daarnaast is een appartementencom-

plex met 32 appartementen in de vrije

sector in aanbouw, HubertusStaete

geheten, alsmede een aanpalend

gebouw voor medisch gerelateerde

functies waaronder de hartrevalidatie.

De onder HubertusStaete voorziene

ondergrondse parkeergarage bestaat uit

twee lagen waarvan de bovenste laag

uitkomt op de bestaande leveranciers-

uitgang, welke wordt verbreed. Bekend

is dat de wijkvereniging in verband met

de onoverzichtelijke bocht vanaf de

Duinzigtkerk en de korte afstand tot

deze uitrit op de Van Hogenhoucklaan

heeft gepleit voor verkeersremmende

voorzieningen op deze uitrit dan wel

Uitbreiding ziekenhuis Bronovo 
op korte en lange termijn
Op 7 oktober is op de vierde etage van het ziekenhuis Bronovo een voorlichtingsavond

gehouden waar de directeur drs. Huibert van Eck, de architect Joost Kolderweij en de

projectleider dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag, Carlo Cornelis, een

toelichting hebben gegeven op de toekomstige uitbreiding van het ziekenhuis Bronovo in

de periode 2010-2030. Hiertoe is door de gemeente een Stedenbouwkundige Visie vast-

gesteld, welke is uitgegeven in een fraai boekwerkje met veel foto’s.

vervolg op pagina 27
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WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG, TELEFOON 070 328 12 62, WWW.ELITEMODE.NL/NYDJ

Bent u blij met uw vrouwelijke rondingen, maar niet als u een jeans draagt? 
Of zoekt u nog steeds naar een jeans die stijlvol afkleedt? Probeer dan de 
jeans van NYDJ. Want eindelijk is er een jeans die écht speciaal gemaakt 
is voor vrouwen, door ontwerpers die begrijpen dat de meeste vrouwen 
uitbundige heupen, billen en buiken hebben. 

Dus trek niet langer een jeans aan die niet lekker zit en niet flatteert, maar kies 
voor een NYDJ. Zelfs een NYDJ die een hele maat kleiner is dan de jeans die u 
gewend bent te dragen zal u fantastisch staan. Hoe het kan? Trek hem aan! 

Elite Mode heeft altijd de totale collectie van NYDJ in huis. We voeren elke 
maat en elke kleur, in het grootste assortiment van Den Haag en omgeving. Kom 
uw NYDJ passen, en wij weten zeker: You’ll love it!
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een 30 km snelheidsbeperking op de

Van Hogenhoucklaan. Het is immers

zonder meer voorzienbaar dat intensi-

vering van deze leveranciersuitgang met

in- en uitrijdend verkeer vanuit dit

appartementencomplex zal leiden tot

een verkeersonveilige situatie op de Van

Hogenhoucklaan, waar zich al enige

bijna-ongelukken hebben voorgedaan.

Huidige situatie

Het ziekenhuis is thans een middelgroot

ziekenhuis. 30% van de patiënten

bestaat uit expats. De bereikbaarheid en

laagdrempelige toegankelijkheid van de

medische zorg voor expats is een direct

belang van de gemeente Den Haag als

vestigingsplaats voor internationale

instellingen, organisaties en bedrijven.

Uitbreiding van de bestaande zieken-

huislocaties of de verplaatsing van een

ziekenhuis binnen de bestaande stede-

lijke structuur is echter nauwelijks

mogelijk. Een reële optie is dan ook om

de schaalvergroting en andere

ontwikkelingen te accommoderen door

intensivering van de bestaande locatie.

Ook de gemeente heeft hierbij een rol

vanwege de ruimtelijke inpassing in de

omgeving, de mogelijke combinatie

met andere functies en de verkeers-

ontsluiting. Daarbij is het van belang

om een groei op basis van ad-hoc

beslissingen te voorkomen.

Uitbreiding op korte termijn

In 2010 zal begonnen worden met een

aanbouw aan de eerste ster van het

gebouw. Hierin zal een Spoedeisende

Hulp worden gerealiseerd die voldoet

aan alle moderne eisen en aan de toe-

nemende patiëntenstroom. Voorts zal

deze Spoedeisende Hulp worden

geïntegreerd met de huisartsenpost van

de doktersnachtdienst die nu elders op

het ziekenhuisterrein is gevestigd. Ook

wordt een kleine apothekerspost toe-

gevoegd. Deze aanbouw komt neer op

een uitbreiding van ca 1780 m2 in vier

bouwlagen te realiseren, welke nog kan

worden vergroot tot 2200 m2 door toe-

voeging van een ondergrondse laag.

Aan deze uitbreiding bestaat grote

behoefte. Per jaar ziet de Spoedeisende

Hulp ongeveer 22.000 patiënten terwijl

de huidige locatie is berekend op

12.000 bezoekers. In afwachting van

deze uitbreiding zijn momenteel porta-

cabins geplaatst welke een tijdelijke

oplossing bieden voor het ruimtegebrek

dat veroorzaakt wordt door een

groeiend aantal patiënten.

Uitbreiding op middellange en lange

termijn

Voor de lange termijn is een uitbreiding

benodigd van ca 22.5000 m2. Er wordt

gestreefd naar een zodanige uitbrei-

ding dat een substantieel deel van de

groene ruimte voor het ziekenhuis kan

worden gehandhaafd en voldoende

vervolg van pagina 25

vervolg op pagina 29

De 4 maquettes van de bestaande situatie met nieuwbouw aan de Van Hogenhoucklaan.
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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

Alexander Gogelweg 32

2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000

F (070) 35 88 707

E notaris@matzinger.knb.nl

I www.matzinger.nl
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ruimte overblijft voor de afwikkeling

van het verkeer. Van uitbreiding aan de

achterzijde wordt afgezien. De

bebouwing zou dan zeer dicht op het

bosplantsoen worden gesitueerd. Dit

heeft consequenties voor de ruimtelijke

beleving van het plantsoen en het

ziekenhuis kan dan niet meer aan de

achterzijde op het eigen terrein worden

ontsloten. Hiertoe zijn twee ruimtelijke

modellen ontwikkeld.

Het ene model is gebaseerd op de

huidige situatie waarin het ziekenhuis-

terrein doorloopt tot aan de Bronovo-

laan. Het ziekenhuisterrein wordt

geflankeerd door twee zones: een

woonzone langs de Van Alkemadelaan

en een gecombineerde zone met

wonen en medische functies langs de

Van Hogenhoucklaan. Binnen dit

model kan het hoofdgebouw op het

voorterrein gefaseerd uitbreiden en is

het zelfs mogelijk om een nieuw

ziekenhuis te situeren op de plek waar

het oude ziekenhuisgebouw uit 1930

heeft gestaan. In de gecombineerde

zone is het voorstelbaar dat het

bestaande leerlingenhuis zal worden

vervangen door nieuwbouw voor 40

woningen. In het andere model wordt

deze bebouwing langs de Bronovolaan

doorgetrokken tot voor het ziekenhuis.

Het aantal woningen dat hier zou

kunnen worden gerealiseerd, wordt

geraamd op 80 woningen in een

gebouw van vijf woonlagen waarvan

de begane grondverdieping voor

medisch gerelateerde functies

gereserveerd kan worden. Voorshands

is er van de kant van het ziekenhuis

een voorkeur voor het eerste model

omdat in het tweede model het

ziekenhuisterrein wordt verkleind en

eventuele uitbreidingsmogelijkheden

van het ziekenhuis worden beperkt.

De uitbreiding op lange termijn zal in

twee fasen geschieden door eerst een

uitbreiding op middellange termijn tot

2015, bestaande uit een aanbouw aan

de twee overige sterren bestaande uit

vier bouwlagen en het aanplakken van

een smalle massa aan de voorkant van

het gebouw waardoor het mogelijk

wordt een nieuwe voorgevel te reali-

seren waardoor het ziekenhuis zich meer

op eigentijdse wijze kan presenteren. De

uitbreiding op lange termijn bestaat dan

uit een gebouw van vier bouwlagen ter

plaatse van het bestaande parkeer-

terrein welke aansluit op de nieuwe

voorgevel. De hoofdentree zal dan

opschuiven naar de Bronovolaan. Het

ligt in de bedoeling dat op het

resterende voorterrein de ontsluiting

van de hoofdentree en van een vergrote

ondergrondse parkeergarage worden

gesitueerd. (Zie de 4 maquettes van de

bestaande situatie met nieuwbouw aan de

Van Hogenhoucklaan, de uitbreiding tot

2015, de uitbreiding tot 2015 met

vernieuwing leerlingenhuis en de

uitbreiding na 2015 op pag. 27).

Naschrift

De wijkvereniging zal de komende jaren

de uitbreidingen kritisch volgen met

name wat betreft een veilige ontsluiting

en voldoende parkeergelegenheid. Wij

moeten als wijk enerzijds blij zijn met

zo’n mooi ziekenhuis in de wijk. Ander-

zijds zullen wij ten behoeve van de

leefbaarheid in onze wijk moeten zorgen

voor het behoud van de verkeersveilig-

heid in de omringende straten.

Corine Buter

vervolg van pagina 27

De gemeente Den Haag gaat

extra maatregelen nemen

tegen overlast van meeuwen.

Daarmee komt de gemeente

tegemoet aan de wens van veel

inwoners. Zij ervaren overlast

van krijsende meeuwen, open-

gepikte vuilniszakken en uit-

werpselen. Door onder meer de

inzet een valkenier, een onder-

zoek naar het gebruik van ste-

viger, gele vuilniszakken en het

vervangen van meeuweneieren

door nepeieren moet de over-

last teruggedrongen worden.

Meeuwen komen van nature

voor langs de kust en dus ook in

steden langs die kust. De meeu-

wen zijn het meest actief van

april tot en met juli, de periode

dat ze nestelen, broeden en

jongen hebben. Dan is er ook

sprake van een toename van de

overlast. Meeuwenoverlast is

niet uniek voor Nederlandse

kuststeden maar komt in de

wereld in veel kuststeden voor.

In Den Haag heeft de overlast al

geruime tijd de aandacht van

het gemeentebestuur. In 2006 is

een samenwerking aangegaan

met gemeenten Leiden, Alkmaar

en Katwijk om te komen tot

duurzame maatregelen.

Maatregelen

De gemeente Leiden heeft goede

ervaringen opgedaan met het

verwisselen van meeuweneieren

voor nepeieren. Het blijkt dat de

meeuwen de nepeieren accep-

teren en er zelfs zo lang op blijven

broeden dat zij niet meer aan een

tweede legsel beginnen. Aan-

gezien de meeste geluidsoverlast

en agressiviteit zich voordoet als

er jongen zijn, betekent het

wisselen van eieren niet alleen

dat er minder meeuwen zijn maar

ook dat er minder overlast is. Den

Haag wil vanaf 2010 gebruik

maken van de nepeieren. Hier-

voor is een ontheffing van de

Flora- en Faunawet nodig, die

door de gemeente wordt aan-

gevraagd bij het ministerie van

LNV. Een andere maatregel die

Den Haag wil inzetten is een

proef met een valkenier die de

meeuwen verjaagt. Verder wordt

onderzocht of Den Haag in

navolging van Leiden de gele

‘meeuwbestendige’ vuilniszakken

gaat inzetten. Overigens blijft de

ambitie van de gemeente om

vuilniszakken geheel uit het

straatbeeld te weren, door inzet

van ondergrondse containers en

inpandige voorzieningen. De

maatregelen zijn voorgesteld

n.a.v. het initiatiefvoorstel ‘Meeu-

wenbestrijding Den Haag’ van

raadslid Boudewijn Revis (VVD).

Voorkomen

Het bestrijden van overlast is

één. Het voorkomen ervan is

minstens zo belangrijk. Dit is

niet alleen een verantwoorde-

lijkheid van de gemeente, maar

ook van de Haagse inwoners.

Inwoners kunnen meehelpen

door hun vuilniszak zo kort

mogelijk voor de vuilophaal-

dienst komt op straat te zetten.

Hoe korter de zakken op straat

staan hoe minder kans er is op

het openscheuren van de zakken

door meeuwen of andere dieren.

Ook voederen trekt dieren aan.

Hiervoor geldt dus: met mate!

Gemeente Den Haag gaat meeuwenoverlast aanpakken
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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‘Het schrijven in die tijd, het bezig zijn

met een project, voelde als passend bij

mijn eigen talenten, deed me uitstijgen

boven de dagelijkse beslommeringen’.

Het was niet makkelijk geweest, de

overgang van de vertrouwde Haagse

omgeving naar het wat gezapige

Amersfoort. Ze was in 1961 getrouwd

met haar jeugdvriend, die ze had leren

kennen in hun gezamenlijke Benoorden-

houtse vriendenkring. Eigenlijk heel

vooruitstrevend voor die tijd, huwden ze

nog voordat ze hun studie af hadden, en

betrokken een flatje in Rijswijk. Ouder-

lijke bezwaren werden weggewuifd, dat

konden ze heus wel aan samen. Haar

echtgenoot studeerde vlot af. Laetitia

deed er wat langer over, maar had vier

en een half jaar later haar doctoraal

Frans …. en twee peuters. Een paar jaar

daarna kwam er nog een derde kind. Het

was een tijd van grote veranderingen en

studentenbewegingen. Oude denkpa-

tronen en instellingen werden

bekritiseerd en afgebroken. Bewegingen

van ‘Dolle Mina’ en alles wat te maken

had met vrouwenemancipatie boeiden

haar enorm. In een boek als The Feminine

Mystique van Betty Friedan werd haar

onbehagen over de rol en positie van de

vrouw perfect verwoord.

Dan verhuist het gezin naar Amersfoort

en een andere levensfase dient zich

aan. Ze hebben er goede jaren en de

oudste kinderen doorlopen er hun

middelbare school. Het onverwachte

besluit van haar levenspartner zich

door zijn werkgever vier jaar te laten

uitzenden naar Indonesië, stelde

Laetitia voor een hele moeilijke keuze:

de oudste kinderen achterlaten, hen

zelfstandig hun leven en vervolgoplei-

ding laten uitzoeken en het jongste

kind meenemen naar een totaal andere

leefomgeving, of je man alleen laten

gaan. Bij beide mogelijkheden werd

het gezin hoe dan ook opgesplitst.

Hoe ga je hiermee om? In eerste

instantie werd het de eerste keuze. Het

verblijf in Jakarta leek aanvankelijk een

beetje op vakantie: het huishouden

werd voor je gedaan, voor alles werd

gezorgd en de uitdaging om je door het

verkeer heen te worstelen en te kijken

of je toch nog iets van je eigen

capaciteiten als docente kwijt kon op de

universiteit in Jakarta, was ook nog leuk.

Maar als je dochter dan niet aardt in de

nieuwe omgeving en het heimwee naar

de andere kinderen het leven erg zwaar

maakt, komt de tweede mogelijkheid in

beeld. Het gevolg van deze keuze is dan

het verbreken van de huwelijksband,

met het verdriet voor alle partijen die er

bij betrokken zijn. Eigenlijk ‘Dolle Mina’

tegen wil en dank. Laetitia keert terug

naar Amersfoort, zorgt dat ook de

jongste dochter haar eindexamen haalt

en redt zich met een beperkt budget.

In 1987 verhuist ze naar Den Haag, de

stad van haar jeugd en de stad die al

twee generaties voorouders, zowel van

moeders- als van vaderszijde, vanuit het

katholieke zuiden naar zich toe trok.

Daar vindt ze de rode draad weer terug

en in 1996 publiceert ze een studie over

de geschiedenis van de religieuzen van

het Sacré-Coeur in Nederland.

Als na de dood van grootouders en

ouders een aantal familiedocumenten

en oude foto’s in haar bezit komen,

besluit ze deze schat aan gegevens te

verwerken in twee boekjes die in de

reeks Het Benoordenhout uitgekomen

zijn. Over haar vader, een bekend man

in de Nederlandse advocatuur en

politiek en inwoner van het Benoor-

denhout, schrijft ze een liefdevol

document, waarin ze hem als een

strijder tegen onrecht uitbeeldt. Het

tweede boekje gaat over haar oom,

Frans von Fisenne, die in1944, dertig

jaar oud, op tragische wijze om het

leven kwam in een concentratiekamp.

Sinds 1987 woont Laetitia - met een

onderbreking van één jaar - in het

Benoordenhout, sinds acht jaar schuin

tegenover het huis van haar groot-

ouders, waar ze zich als kind kon koeste-

ren in de warmte en gezelligheid die zij

uitstraalden. Ze kan er nu nog naar ver-

langen. Er is nog een andere vrouw in

haar familie die een diepe indruk op

haar gemaakt heeft: haar ‘overoudtante’

Charlotte de Ceva (1865-1943), een

zuster van haar overgrootmoeder.

Geheel tegen de normen van die tijd in,

bleef deze ‘Tante Lot’, dochter uit een

gegoede familie, ongetrouwd, vestigde

zich zelfstandig in Parijs en werkte er als

verpleegster. Ze zag de ellende van de

Eerste Wereldoorlog en zette zich in om

het lot van de lijdende medemens te

verzachten.

‘Ik bewonder haar onafhankelijke geest,

haar empathie voor mens en dier, haar

intelligentie en zelfredzaamheid’.

Nu lijkt Laetitia die eigenschappen ook

in haar leven geïntegreerd te hebben.

Ze probeert een goede, eigentijdse

oma voor haar kleinkinderen te zijn, ze

houdt ervan dingen te ondernemen

waarvan de uitkomst niet van te voren

vaststaat. Wie haar optreden als wijze

en zingende oma in de musical Bonje in

het Benoordenhout gezien heeft, zal dat

kunnen beamen.

Een portret van Laetitia van Rijckevorsel
door Pita Bovée-Meijn

In haar ruime lichte werkkamer reiken de boeken tot aan het pla-

fond. De kleurige boekenruggen omlijsten harmonieus haar ranke

gestalte met de donkere ogen en het witgrijze haar. Dit is de

kamer van iemand die van boeken houdt en ze zelf ook schrijft.

In de jaren ‘70 startte haar loopbaan als publiciste. Ze woonde

toen in Amersfoort en kreeg de kans de geschiedenis van het vier-

honderdjarige Sint Elisabeth’s Gast- of Ziekenhuis aldaar te schrij-

ven. Naast haar baan als lerares Frans - aan het Eemland College,

bij de Alliance Française en later aan de school voor volwassenen -

en haar drukke huishouden met man en drie kinderen, bleek dit

verwoorden van gedocumenteerde historie heel voldoening-

gevend. Het gaf haar ruimte voor haarzelf en was tevens het begin

van een rode draad in haar leven.Laetitia van

Rijckevorsel.

‘Ik ben me altijd

bewust geweest

van de eindig-

heid van het

leven, wat telt is

het ontdekken

en benutten

van de aan-

wezige talenten

die in ieder

mens verborgen

zitten. Daar

moet je hard

aan werken,

maar dat

bepaalt uit-

eindelijk je

levensgeluk’.
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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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De natuur in het algemeen en vogels

in het bijzonder hebben zijn voorliefde.

Henk ontving in 2005 de Gouden Wulp,

een onderscheiding van de Haagse

Vogelbescherming (HVB). Volgens het

juryrapport is hij op dat moment al

27 jaar dè fotograaf van de HVB. 

Vele foto’s van Henk zijn in diverse

bladen gepubliceerd.

Dat zijn dan de door hem goedgekeur-

de foto’s. Hij heeft vaak uren, dagen en

soms maanden dagelijks in zijn

schuiltentje gebivakkeerd om foto’s

van zijn onderwerp te kunnen maken.

Er ging vaak veel tijd en film mee heen

voor hij uiteindelijk de beste uitkoos

om te laten publiceren! Hij bereikte zijn

fotostekken voornamelijk met zijn fiets

(met zijn uitgebreide foto-apparatuur

in het aanhangwagentje) of met het

openbaar vervoer. Een speciale band

bouwde hij op met een vos in Park

Zorgvliet en hiervan is een bijzondere

serie foto’s het resultaat.

Door een verkeersongeluk ondervindt

hij sinds november 2006 ernstige

lichamelijke beperkingen. Hij is erg blij

dat zijn foto’s, die al een tijd opgesla-

gen zijn, nu weer ‘aan het licht’ kunnen

komen.

Fototentoonstelling in ‘t Benoordenhuis

Henk Harmsen.

Foto: Henk Harmsen.

Vanaf nu tot eind maart 2010 is er een bijzondere fototentoonstelling van

Henk Harmsen in het wijkcentrum Benoordenhuis.
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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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Wie een bezoek wil brengen aan

Clingendael via de ingang naast het

ANWB-kantoor aan de Wassenaarse-

weg, neemt een sprong in de

geschiedenis. De statige oprijlaan voert

naar een landhuis dat in de tweede

helft van de 17e eeuw gestalte kreeg

en gebruikt werd als buitenplaats, ver

weg van al het rumoer op het

Binnenhof! Toen heeft het huis de

naam Clingendael gekregen, zijnde 

een dal tussen de klingen (binnen-

tuinen).

Pas in de 19e eeuw, als het landgoed in

eigendom is gekomen van de

handelaarsfamilie Van Brienen, kreeg

Clingendael verder vorm volgens het

Engelse ideaal van een country estate.

Het laatste familielid in die rij was een

ongetrouwde dochter, in de geschie-

denis bekend als ‘freule Daisy’. Deze

baronesse Daisy van Brienen heeft veel

aan het park bijgedragen, waarvan de

Japanse Tuin het meest in het oog

springt. De Tuin is slechts een paar

weken per jaar geopend en trekt dan

veel belangstellenden.

Freule Daisy stierf in 1939 en werd

begraven op de Pauwenheuvel

omringd door de stoffelijke resten van

haar geliefde hondjes. Helaas nam in

1940 Seyss-Inquart als bewindvoerder

van de Duitsers, bezit van Clingendael.

Over deze periode gaan we nu maar

even niet uitweiden.

Sinds 1954 is de Gemeente Den Haag

eigenaar en het landhuis wordt sinds

ruim een kwart eeuw verhuurd aan het

gelijknamige instituut voor internatio-

nale betrekkingen. De ‘freule’ heeft de

Pauwenheuvel moeten verlaten om in

Wassenaar te worden herbegraven.

Een graf geeft geen pas in openbaar

groen. Gelukkig rusten haar hondjes

wel voor eeuwig in Clingendael.

In het pand dat vroeger dienst deed als

logeerruimte is sinds de openstelling

van Clingendael een theeschenkerij

gevestigd. Een soort hangplek voor

bedaagd Bezuiden- en Benoorden-

hout? Toch niet helemaal waar. Ten

tijde dat ik dit stukje schrijf, is de

Japanse Tuin geopend, een uniek

stukje Japanse tuinsierkunst midden in

het park. Helaas is het bestaan en de

toekomst van deze theeschenkerij een

voortdurend punt van discussie, zeker

gezien onze ervaring. De ligging is

uniek, maar het horecagedeelte ook!

Na lang wachten (30 minuten) kwam

een overbelaste jonge bediende

vertellen wat er allemaal niet was. Door

de grote toeloop tijdens de openstel-

ling van de Japanse Tuin, was vrijwel

alles uitverkocht. Het kwam erop neer

dat alleen bevroren appeltaart met

mayonaise nog te bestellen was (best

lekker trouwens en een goede test

voor oudere tandenrijen) en een glas

water zonder theezakje. Maar als u er

vooral op uit bent om op de allermooi-

ste plek van Den Haag te vertoeven en

een kopje vijverwater op de koop toe

neemt, is de Theeschenkerij en de

Japanse Tuin zeker een bezoek

waardig. Wij gaan ervan uit dat,

wanneer de topdrukte rond de Japanse

Tuin voorbij is, u weer echte thee met

ontdooide appeltaart kunt bestellen!

Hélène van der Mersch

Theeschenkerij Clingendael

Het mooie en fotogenieke theehuis.
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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.

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ‘85 E

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

Robert Jan Hoos 328 08 00 ‘87 E

Kaat Jongepier 328 34 88 ‘92 E

Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ‘95

Heleen Luijt 06-13185773 ‘94 E

Pieter v. Nooten 328 12 43 ‘89 E

Dana Olie-Dinsbach 328 23 82 ‘94 E

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij mevr. M. van

Slooten per sms op 06-45444629 of per mail slooten@xs4all.nl

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 2010 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: Mirjam Kroemer, Sonderdankstraat 27 (afgeven), 

Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot: 

3 januari 2010. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele zetfouten.

Wie vindt het leuk om af en toe (op donderdag of soms een andere

dag) een uurtje op ons labradorpuppy "Funny" te passen. Vergoe-

ding in overleg. Fam Blok, Sadéestraat 8, 070-3284751.

Bijles Frans: Bel ervaren docente Frans (Drs) Native Speaker. 

Tel: 06-49.33.81.41.
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Schaakprobleem 105 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Wit heeft duidelijk het initiatief, ondanks dat zijn paard aangevallen staat. 1.e5 lijkt erg sterk

door de dreiging Dxh7mat. Zwart kan zich dan echter redden met 1…  f5!. Met welke

briljante zet wist wit zijn plan (e5) toch door te zetten?

Oplossing probleem 104: Wit won fraai d.m.v. 1.Lb6+! axb6 2.Dxb6+ Kc8 3.Tac1+

Kb8 4.Dc7+ (4.Lc6 was ook afdoende) 4…. Ka7 5.Lc6 Db4 6.Tc5! en zwart gaf op.

Mat is onafwendbaar.

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 februari 2010. U kunt de 

gegevens voor dat nummer tot 3 januari 2010 sturen naar: wijkverenigingbenoordenhout@gmail.com.

GUNST WAT ’N KUNST:
zondag 13 december, 15.00 uur aan de Raamweg 45. Strijkkwartetmiddag door het Phoenix Kwartet. 

Gunst Wat Een Kunst schenkt na afloop een glas Gluehwein. 

zondag 24 januari, 15.30 uur Rode Zaal, Riouwstraat 1 Joodse Koormuziek, o.l.v. Jules van Hessen, resultaat van een Koorworkshop onder

zijn leiding

Reserveringen: info@gunstwateenkunst.nl of 070 3460052, kaarten voor niet abonnees 14,50 euro

WIJKCENTRUM:
Donderdag 7 januari 2010 om 14.30 uur lezing van mevr. A. K. Hendriksen-Van Iperen van HTM Personenvervoer over het

gefaseerd invoeren vanaf 1 november jl. van de OV chipkaart, die de plaats

inneemt van de huidige bus- en tramkaart en tot vele misverstanden aanleiding

geeft.

DUINZICHTKERK
Ma. 11/01 en 25/01, 2010 om 20.00 uur 2 lezingen over het boek “Navolging” van Dietrich Bonhoeffer door ds. J.C. van

Dongen

Wo. 13/01 20.00 uur Droomaanduiding in bijbel en psychotherapie door ds. H. van Laren

Ma. 18/01 20.00 uur Vervolg van de serie lezingen Dromen dromen en gezichten zien door drs. Tine

Suttorp, ds. H. van Laren en ds. J.C. van Dongen

Wo. 27/01 20.00 uur De droom van Calvijn door dr. Miriam G.K. van Veen

ATELIER 228
13 december 2009 t/m 3 januari 2010 Expositie Venetië met schilderijen in aquarel en acrylverf, maskers, venetiaanse

glassierraden en fotografie. Feestelijke opening op zondag 13 december

16.00 - 18.30 uur. Overige openingsdagen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen

van 14.00 - 18.00 uur. Atelier 228, Weissenbruchstraat 228, 2596 GM Den Haag,

070-3268870, website: www.atelier228.nl.

VVSL 1900 - 2010
30 januari vieren wij het 110-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwelijke
Studenten te Leiden. Wij hopen alle èles te zien op deze bijzondere dag. Aanmelden
kan door te mailen naar vvsldies@lsvminerva.nl en meer informatie is te vinden op
de website www.lustrumvvsl.nl. Wij hopen U allen 30 januari te zien!
De VVSL dies commissie

Wijziging telefoonnummer Bibliotheek Benoordenhout:
Met ingang van 1 januari 2010 wordt het nieuwe telefoonnummer van de Bibliotheek Benoordenhout 070-3534020.
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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.E. 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 

Nieuwkuyk, 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 

Wijngaarden, tel. 324 92 06

Ledenadministratie:

Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

kroemer@kpnmail.nl

giro 3804427 t.n.v. Wijk-

vereniging 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

wijkblad@wijkvereniging

benoordenhout.nl

Advertenties:

kroemer@kpnmail.nl

Interim redactie:

Bestuur Wijkvereniging

Benoordenhout

Indien u belangstelling heeft

om plaats te nemen in een

nieuw te vormen redactieteam,

neem dan contact op met

Liesbeth Annegarn, telefoon

06-44946400 of mail naar

wijkblad@wijkvereniging

benoordenhout.nl.

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, 

wijkagent: Ernst Käuderer 

(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. 353 40 20

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

www.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.



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. 


