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ZORG EN WONEN IN

OLDESLO OF AELBRECHT

VAN BEIJEREN

Stichting Zorggroep Oldael is ontstaan 

uit de fusie tussen de zorginstellingen voor

ouderen Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.

In de lommerrijke omgeving van Duttendel en het

Benoordenhout bieden wij u een appartement dat 

u kunt betrekken met een indicatie voor wonen 

en zorg, maar ook zonder indicatie. Een unieke

combinatie! Tevens heeft de Stichting de beschik-

king over een aantal aanleunwoningen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met mevr. J. van der Hout, bewonersconsulente 

van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren - 

telefoon 070 352 10 41.

U kunt ook onze brochure opvragen of 

onze website bezoeken: WWW.OLDAEL.NL

Maurits de Brauwweg 18   2597 KE  Den Haag

I S O  G E C E R T I F I C E E R D
S I N D S  2 8  S E P T E M B E R  2 0 0 4

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.



Ons dorp Benoordenhout wordt niet

alleen ontsloten door grote verkeers-

aders, maar ook door idyllische brug-

getjes. Eén daarvan is in de loop der

tijd verworden tot een ware “fietssnel-

weg” voor vooral horden kinderen die

schoolgaan op Wolters, Montessori,

Vrije School en Aloysiuscollege (tussen

8.00 en 8.30 uur gemiddeld 300 stuks

Bron: Engelhard). Omrijden via de Carel

van Bylandt en Laan Copes is geen

optie: te veel om en te druk, dus

gevaarlijk. Vooral de brug en het

“voet”pad zorgden voor gevaarlijke

situaties en waren al jaren aan vernieu-

wing en verbreding toe. 

Toen de bouw van de Hubertustunnel

van start ging werd ik aangesproken

door de heer Engelhard van de ver-

keerswerkgroep Archipel, die voorstel-

de samen met onze wijkvereniging te

pleiten bij de gemeente voor een snel-

le verbetering. De gemeente ant-

woordde toentertijd dat het “meege-

nomen” zou worden in de totale herin-

richting van het Hubertusviaduct, als

de tunnel klaar zou zijn. Archipel wilde

sneller een oplossing en heeft dat voor

elkaar gekregen door middel van het

zogenaamde Burgerinitiatief. Nu ligt er

een prachtige, brede en veilige fiets-

brug tussen de Raamweg en de

Riouwstraat.

Ook in Clingendael heeft een groep

bewoners via het Burgerinitiatief een

heuse jeu-de-boules-baan “gekregen”

(zie p. 5).

Het zebrapad op de Oostduinlaan ter

hoogte van het Aloysiuscollege is

onlangs gerealiseerd, waardoor het

oversteken veel veiliger is geworden.

Dit is niet via het Burgerinitiatief ge-

realiseerd, maar wel door een indivi-

duele burger in samenwerking met de

Verkeerscommissie van Schoolvereni-

ging Wolters. 

En zo zie je maar weer dat aankloppen

bij de gemeente ook heel vaak iets op

kan leveren.

Jacqueline Dijkinga,

hoofdredacteur
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Automobielbedrijf S. Maasland b.v.
Laan van Nieuw Oosteinde 115, Voorburg, tel. 070 - 387 46 00, www.alfamaasland.nl

Automobielbedrijf Biezeman b.v.
Zwolsestraat 263, Scheveningen, telefoon 070 - 351 25 13, www.biezeman.nl

SNEL ZAKEN DOEN.

Met zijn opvallende lijnenspel en superieure prestaties

domineert de Alfa 159 de weg. Om ook zakelijk het ver-

schil te maken, is er nu de nieuwe Alfa 159 Business.

Daarvan breidt u de toch al complete uitrusting tegen

gunstige condities verder uit met Pioneer navigatie, lede-

ren bekleding en 17" lichtmetalen velgen met 225/50

banden. Kom snel zaken doen bij ons, want de Alfa 159

Business is beperkt leverbaar!
Afgebeeld Alfa 159 Sportwagon Business vanaf  29.895,-. Lease vanaf  624,-. Genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar  

maken. Vermelde leaseprijzen zijn per mnd. excl. BTW, 48 mnd./20.000 km per jaar via Alfa Romeo Lease.

Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto is voorzien van extra’s tegen meerprijs. Brandstofverbruik: gemiddeld 5,9 - 9,5 L/100 km (10,5 -16,9 km/L). CO2-emissie 157-224 g/km.

Standaarduitrusting Alfa 159 Business:

• Automatische bi-zone Climate Control

• Radio/CD installatie met 8 speakers

• Luxe Alfatex bekleding

• Lederen stuurwiel

• Portierruiten elektrisch bediend

• Multifunctioneel instrumentenpaneel

• 10-voudig verstelbare bestuurdersstoel

• Cruise Control

• Mistlampen, vóór

• 7 Airbags

• VDC (Vehicle Dynamic Control)

Prijs vanaf € 28.595,-
Uw voordeel vanaf € 2.855,-

Leaseprijs vanaF € 595,-

Nieuw.
Alfa 159 Business



Naar aanleiding van uw interes-

sante artikel in uw wijkblad

oktober over Chris Lebeau

(1878-1945) wil ik gaarne het

navolgende vermelden: In het

fraaie pand Schiefbaanstraat

29/29-a, helaas nog geen monu-

ment, bevonden zich mooie

glas-in-lood ramen eveneens

ontworpen door Chris Lebeau 

en uitgevoerd door het Haagse

glazenierbedrijf Liefkes. Het

pand is rond 1925 gebouwd

door de architect Knuttel in

opdracht van de heer en

mevrouw Verburgt-Kramers. 

Zij bewoonden eerst een huis

vermoedelijk aan de

Koninginnegracht. Vanwege 

de voortijdige dood in 1926 van

de heer Verburgt heeft hij het

pand zelf nooit bewoond. Zijn

weduwe heeft er ruim 40 jaar

gewoond totdat zij in 1969

hoogbejaard overleed. Het echt-

paar was erg kunstminnend en

heeft in de loop der jaren een

interessante kunstverzameling

aangelegd met als zwaartepunt

Aziatica. De belangrijkheid 

daarvan werd onderstreept 

door opname van vele objecten

in de collectie Aziatische Kunst

van het Rijksmuseum. De glas-

in-lood ramen bevinden zich

niet meer in het pand maar

bevinden zich eveneens in de

collectie van het Rijksmuseum.

Het pand was in het eerste 

kwartaal 2006 in de verkoop 

en ik hoopte dat het perceel

weer haar woonfunctie zou 

herkrijgen maar dat is helaas

niet gebeurd.

Jan van der Ploeg

(adres bij redactie bekend)

Schiefbaanstraat 29

Ingezonden
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Onlangs is weer eens uit een

geheim rijksrapport gebleken

dat het heel slecht is gesteld met

onze veiligheid tegen water. 

Op de site www.rdnap.nl vind 

je in de linkerkolom “Veel gestel-

de vragen”, tik daarop, kies de

op een na onderste vraag: "Hoe

hoog woon ik t.o.v. NAP? U kunt

de hoogte op decimeters nauw-

keurig (laten) uitrekenen door

op de “Geo-Loket Hoogtemeter”

te klikken". Daar krijg je met

behulp van je postcode (zonder

spatie) de maaiveldhoogte van

je huis.

ir. Hans N.P. Haarsma, 

lid Werkgroep Grondwateroverlast

van de Haagse Koepel.

Tel: 324 84 14 

Email: h.haarsma@wanadoo.nl

Uw huis en het NAP

Oversteekplaatsen voor veel

schoolkinderen staan nauwelijks

toe dat kinderen zelfstandig

kunnen oversteken, zelfs onder

begeleiding is oversteken vaak

een heikele aangelegenheid. 

Na drie jaar is er dan eindelijk

een extra zebra met een vlucht-

heuvel gekomen op de Oost-

duinlaan ter hoogte van het

Aloysius College. Als ouder in de

verkeerscommissie van de

Schoolvereniging Wolters heb

ik het initiatief genomen om dit

te realiseren. Mede door een

aantal ‘bijna ongevallen’ waarbij

bleek dat door de onoverzichte-

lijke verkeerssituatie het nood-

zakelijk werd dat de snelheid

van het autoverkeer beperkt

moest worden. Ik wilde me per-

soonlijk inzetten om juist deze

verkeerssituatie rondom de

scholen in dit deel van de drukke

wijk Benoordenhout zo veilig

mogelijk te maken. Na contact

met de rector van het Aloysius

College en de wijkvereniging is

er overleg geweest met de

gemeente die n.a.v. een toetsing

instemde met de herinrichting.

Gezien de vertraging heb ik zelfs

de wethouder aangeschreven

om de zaak te versnellen. Eind

2007 vond de gemeente een

financieel potje waardoor dit

gerealiseerd kon worden. Ter

hoogte van het Aloysius College

werd een zebra aangelegd met

vluchtheuvel. Door deze con-

structie wordt tevens de (vaak

hoge) snelheid van auto's gere-

duceerd, wat ook de algemene

veiligheid ten goede komt.

Yvonne van Gennep

Zebra Oostduinlaan

Enthousiaste mensen spelen Jeu de Boules aan de splinternieuwe Jeu de

boulesbaan aan de Thérèse Schwartzestraat.
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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

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

Beumer maakt het !

Van Hoytemastraat 72 
2596 ES  ’s Gravenhage

Telefoon 070 - 328 02 48
Fax 070 - 324 02 61

E-mail info@beumerijzerhandel.nl

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

Slot kapot?

Ter kennismaking 10 % korting bij uw eerste treatment

In een sfeervolle ambiance genieten van specifiek op uw huidconditie 
afgestemde treatments met producten van het top cosmeticahuis 

Maria Galland.

Behandeling volgens afspraak. 
Dinsdag t/m zaterdag. 

Susanne Brøndsted
Van Diepenburchstraat 2

2597 PT  Den Haag
070 - 324 88 44 

info@puresbcosmetics.nl
www.puresbcosmetics.nl

ANBOS lid

Schoonheidsinstituut



wijkblad Benoordenhout februari 20087

Ik verklaar mij nader: Han Goudsmit,

mijn goede buurman, kwam een jaar of

wat geleden tot inzicht. Na een zeer

actief, energievretend leven als organi-

sator, begeleider en controleur van

grote internationale projecten voor

Shell weet u wel (meer vliegmiles per

jaar dan enig employee van de KLM

ooit!!) ging hij zijn kelder uit- en aan-

sluitend weer inruimen, met niet ge-

ringe apparatuur en veel uitgekiende

smaak, tot een intieme strakke werk-

plaats, ja zeg maar atelier.

Hij was vast besloten zijn naam waar te

maken en ging in Schoonhoven - ja

zeker, de Zilverstad (maar met andere

metalen weten ze daar ook raad) de

opleiding volgen voor basisgoudsmid.

Men zou er zelf niet zo gauw opkomen

maar volgens de lesgegevens gaat het

om een "competentiegerichte studie

waar de vaardigheid van de basisgoud-

smid aangeleerd wordt gerelateerd aan

kritische beroepssituaties", ja, gaat u

maar zitten... Han doet dat zeker niet.

Met het elan en de begeestering van

de ware liefhebber danst hij in zijn 

atelier om alle hulpmiddelen, van fijne

tangetjes en slijpers tot grote spoel-

bakken en las- en graveerapparaten.

Met een soort van blijde ontroering te

tonen en toe te lichten.

Als bekroning van de opleiding is als 

in de oude Gilde-tijden een stage van

40 werkdagen vereist bij een “erkend

leerbedrijf”.

En, u voelde het al aan, zo komen wij

op bezoek bij de heer Henk Trompper.

Benoordenhouter van meer dan

50 jaar: Alweer goud!. Basis op de

Paschalis-school, aansluitend Mulo A

en B bij de broeders van het West-

einde. Dat was nog eens een opleiding. 

Hij leerde er boekhouding en bedrijfs-

administratie en voert die nog steeds

voor zijn eigen bedrijf... daar begint 

de winst, moet je dat uitbesteden, dan

kost je dat goed goud! 

Hij kwam in het bedrijf door zijn vader

die zelf ook met goud bezig was en de

vroege interesse van zijn zoontje daar-

voor al snel door had. Hij stuurde hem

(dat konden vaders toen nog) naar de

opleiding in Schoonhoven en nauwe-

lijks zeventien jaar kon hij als goud-

smid aan de slag.

Hij timmert, pardon smeedt, niet aan

de weg: geen plakkaten aan de deur,

geen advertenties, bescheidenheid die

bij de man past. Hij werk voor een

grote kring van juweliersopdracht-

gevers en ook steeds meer voor 

particuliere clientèle via mond-tot-

mondreclame, maar mij zul je daar 

verder niet over horen!

Hij houdt van zijn vak, is daar zeer 

verbonden mee en trots op, maar na

zoveel jaren neemt hij daar anders dan

zijn gretige leerling-goudsmid enige

reserve van. Zijn atelier krijg ik niet te

zien. Mogelijk vindt hij dat dat een

plaats is waar gewerkt moet worden,

en geen plaats voor wat prietpraat als

een interview, maar waarschijnlijk 

zag hij ook de kreupele gang van zijn

interviewer en wou hem geen overlast

aandoen, want het atelier is wel een

trap op.

Ik maakte geen bezwaar. In de volge-

vulde parterre is er ook veel warme

ruimte voor een gesprek, vooral over

het mooie vak en het moeilijke

bedrijf... het is niet alles goud wat er

blinkt, ja, dat weten wij ook wel, maar

ook het blinkende goud blijft een

gevaarlijk materiaal. Nu rijzen de 

prijzen de olie-vaten uit, maar als de

economie het even laat afweten, dan

merk je dat meteen in voorzichtig klan-

tengedrag: angst voor nieuwkoop

maar ook voor reparatie.

Maar nu over de mooie dingen... Klopt

het dat de buren uw kippetjes horen

omdat u de eitjes van Albert Heijn om

de hoek niet vers genoeg vindt?

Ja, nu u het vraagt, een collega heeft

eens gezegd dat alle goudsmeden ook

eerste-klas-koks zijn, nou ik wel...

Benoordengoud
Door Jan Arie van Nispen

Een gouden tip van mr. Han Goudsmit aan de hoofdredactrice: genomineerd voor aandacht

in het wijkblad de heer Henk Trompper, de enige professionele goudsmid in onze wijk en 

dat al bijna 40 jaar. 

Henk Tromper. Foto: Arjen Siegers
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Alle berichtgeving over Cuba wordt 

op de voet gevolgd door wijkgenoot

Christine Groen: zij heeft het land en

zijn mensen in haar hart gesloten. 

Wij kennen haar als logopediste in 

de Van Diepenburchstraat, maar sinds

afgelopen zomer is het Benoorden-

hout met haar een zangeres rijker. 

En wel een vertolkster van de Trova, 

de traditionele muziek uit het land 

van tabak en suiker, dat Columbus al 

in 1492 beschreef als ‘het mooiste 

land ooit door mensenogen aan-

schouwd.’

Levenskunstenaars

“Mijn man reisde al veel naar Zuid-

Amerika en aangestoken door zijn

enthousiaste verhalen trok ik in 2001

de stoute schoenen aan en reisde voor

het eerst, alleen, naar Cuba. Ik was op

slag verloren, ik verkeer al vanaf dat

moment in de ban van het land en zijn

warme, kleurrijke bevolking. Van hun

onbedorven opgewektheid, levenslust,

en muzikaliteit ben ik iedere keer

opnieuw diep onder de indruk. 

Met het weinige wat zij in materiële

sfeer bezitten, weten zij meer van 

het leven te maken dan wij in de wes-

terse wereld. Het is levenskunst van 

de bovenste plank! Met behulp van

alleen een fles rum kunnen zij een waar

festijn aanrichten van muziek, zang en

dans. Sinds mijn eerste bezoek ben ik

ieder jaar teruggekeerd, de ene keer

met, de andere keer zonder man en

zoons. Ik ben het hele land doorgereisd

en heb gelogeerd in de Casas Particular

- een bescheiden soort Bed & Breakfast

bij wijze van mondjesmaat toegestaan,

op toeristen gericht particulier initiatief

– waardoor ik de platgetreden toeristi-

sche paden wist te vermijden en enkele

bijzondere vriendschappen heb geslo-

ten. En vanzelfsprekend heb ik steeds

volop genoten van de muziek. In de

meeste plaatsen is wel een Casa de la

Trova te vinden waar volop wordt

gemusiceerd en waar ik uitgebreid

kennis kon maken met de specifiek

intense muzikaliteit en ritmiek van

Cubaanse muzikanten. Ik nam de af-

gelopen jaren een aantal keren gitaar-

en zanglessen daar, Spaanse les hier 

in Den Haag en concentreerde me op

de traditionele trova, muziek in kleine

ensembles.”

Sleutel tot het Ritme

In de zomer van 2007 verbleef

Christine langere tijd in het aan de

oostzijde gelegen Santiago de Cuba

om met bevriende muzikanten een

cd op te nemen. Enkele typische 

trovanummers op Christine’s cd zijn:

Veinte años, Juramento en El amor 

de mí bohío. Bijna alle Cubaanse

muziek wordt bepaald door de ‘clave’

(Spaans voor sleutel). In letterlijke zin

door de clave, als de twee houten (of

metalen) stokjes of bellen, die gitaar,

zang en percussie fysiek ondersteunen

en voorts de clave als ritmische 

structuur van een muziekstuk. Er zijn

op Cuba drie clave-patronen te onder-

scheiden: de son/salsa clave, de 

rumbaclave en de 6/8 clave. (Nadere

uiteenzetting te verkrijgen bij

Christine…)

“Mijn gitaarleraar en goede vriend

Enrique Monet Cobas deed me een jaar

geleden het voorstel om samen met

hem een cd op te nemen. Het duurde

even voordat ik het aandurfde, want

Ry Cooder in het Benoordenhout
door Vera de Jonckheere

Ook al drijft de economie van Cuba sinds jaar en dag op suikerriet, het leven van de 

Cubanen is verre van zoet. ‘La dolce vita’ ontbreekt geheel in het ouderwets socialistische

vocabulaire van Fidel Castro (81). Of hij zijn toezegging van vlak voor kerst 2007 gestand 

zal doen om aan verjonging en vernieuwing de ruimte te geven, blijft zeer de vraag. Naar

verluidt loopt een van het ziekbed herrezen Fidel zich aan de zijlijn warm om zijn centrale

rol weer over te nemen van zijn invaller en jongere broertje Raúl (76). 

Christine Groen. Foto: Arjen Siegers.
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gedegen planning en communicatie

zijn niet de meest ontwikkelde karakte-

ristieken van het leven op Cuba.

Uiteindelijk ging ik in mei 2007 over-

stag. Enrique had een fantastische

begeleidingsband geformeerd: ‘Los

Tulipanes Negros’, bestaande uit per-

cussionist Reynir Limonte Nior, fluitist

Gervasio Romero Calongo en Enrique

zelf op gitaar. Begenadigde musici, die

stuk voor stuk het conservatorium heb-

ben doorlopen; het was voor mij een

fantastische ervaring om met zulke

goede professionals te mogen samen-

werken.

Mussen van het dak

Enrique vond ook een studio die ik van

Robert Andux Leyva kon huren, maar

stel je niet teveel voor bij dat woord

studio. Het was een piepkleine ruimte

waarin Robert zelf moest werken en

wonen. Cuba heeft namelijk naast een

immens hoge werkloosheid ook nog

eens te kampen met een nijpend

gebrek aan woonruimte. De ‘studio’ lag

bovendien riant in de zon te braden,

zodat de opnames plaats vonden bij

een temperatuur die regelmatig ver

boven de 30 graden uit steeg. Al forno.

We hadden die periode in mei/juni

slechts twaalf dagen voor repetities en

opname. In een race tegen de klok

lukte het Robert om de elf nummers

van ‘Un dia de domingo’ (= zomaar een

zondag) af te mixen. Op het nippertje,

wel te verstaan. Een uur voor mijn ver-

trek naar het vliegveld overhandigde

hij, hijgend, op de fiets, het eindresul-

taat. De cd brandde tijdens de terug-

reis bijna mijn tas uit - pas thuis in Den

Haag was ik in de gelegenheid om de

gezamenlijke inspanningen te beluiste-

ren. En mijn verwachtingen werden

ruimschoots overtroffen, kan ik je ver-

tellen!

Tournee

Los Tulipanes Negros (de naam werd

bedacht door Enrique en geeft de mix

van “zwart” en Nederlands aan) dro-

American oldtimers in Havana. Foto: Jelle Offringa. vervolg op pagina 11

Uitzicht over Havana vanaf Finca Vigi Ernest Hemingway. Foto: Jelle Offringa.
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Lampekappen
uit voorraad en op
bestelling.

Joh. Bilders-
straat 71

Alle reparaties
en electrificaties
van lampvoeten.

Telefoon
324.97.35

“ook inkoop van Antiek”

ANTIEK - VERLICHTING

VAN NIEROP v.h. SEIPGENS

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

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 - Assurantiën - Hypotheken

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
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men er natuurlijk van om eens in het

buitenland te kunnen optreden. Ik vind

dat zij het verdienen, maar tot mijn

grote spijt ben ik geen toverfee. Buiten

het substantiële bedrag dat ik hen al

betaalde voor het musiceren en voor

de huur van de studio krijgen ze van

mij een vijfde deel van de opbrengst

van de cd-verkoop. Hier en daar heb ik

mij wel georiënteerd over de mogelijk-

heden tot ondersteuning van hun reis-

ambities, maar de kosten van tickets en

onderdak zijn helaas door geen enkele

culturele stichting op te brengen en

zelf kunnen ze het absoluut niet beta-

len. Een Cubaan mag blij zijn als hij

twintig dollar per maand verdient.

Eigenlijk is het buitenland dus alleen

weggelegd voor de wereldberoemde

artiesten. De jongens van de Buena

Vista Social Club, Chan Chan, weet je

wel. Echt jammer, want in de onaan-

zienlijkste plaatsen op het eiland kun je

tegen de meest fabuleuze talenten

aanlopen die louter lokale erkenning

genieten. Met allemaal de potentie van

een Omara Portuondo (Christines grote

idool). Tijdens mijn laatste bezoek

beluisterde ik in een kleine casa de la

trova een bejaarde zanger en zangeres,

met stemmen zó prachtig en een pre-

sentatie zó puur en doorleefd, dat het

me tot in het diepst van mijn ziel raak-

te.”

Cuba (non) libre

Net als vele anderen die Cuba een

warm hart toedragen, houdt Christine

haar hart vast voor het post-Castro tijd-

perk, dat onherroepelijk ooit zal aan-

breken, ook al denkt de grote roergan-

ger zelf over het eeuwige leven te kun-

nen beschikken. 

“Veramerikanisering ligt spijtig genoeg

het meest voor de hand, Cuba her-

overd door Miami-Cubanen, maar de

situatie waarin het land zich momen-

teel bevindt is eveneens verre van ide-

aal. Er heerst sinds de ‘periodo especial’

– eufemisme voor de crisis na het weg-

vallen van substantiële steun uit de

(opgeheven) Sovjet-Unie – een onge-

kend hoge werkloosheid. Op een

bevolking van 11,4 miljoen heeft min-

der dan 3 miljoen mensen werk.

Vrijheid kent men in geen enkele vorm,

er bestaat geen vrijheid van reizen,

geen vrijheid van pers, vergadering of

vakbond, schotelantennes zijn verbo-

den en particulier internet is voor de

doorsnee burger niet toegankelijk.

Iedereen wordt overal, altijd gecontro-

leerd. Je reinste Big Brother. Mensen

zijn erg angstig en dat niet zonder

reden, want voor het minste of

geringste vergrijp – openlijke kritiek op

het overheidsbeleid bij voorbeeld - kun

je voor lange tijd achter de tralies ver-

dwijnen. En het Rode Kruis wordt niet

in gevangenissen toegelaten! Nee, de

ongelooflijke vitaliteit en vriendelijk-

heid van de mensen wordt bepaald

niet gegenereerd door hun leefom-

standigheden.”

Christine vertrekt altijd zwaar beladen

op weg naar Cuba. Mannen-, vrouwen-

en kinderkleding en –schoenen, vitami-

nepreparaten, snaren voor al haar

gitaarvrienden, de vreemdste onder-

delen ten behoeve van andere muziek-

instrumenten, boeken en diverse toilet-

artikelen. En altijd keert zij lichter, in

alle betekenissen van het woord, terug

naar Nederland.

vervolg op pagina 13

Weinig High Tech in Trinidad. Foto: Jelle Offringa

vervolg van pagina 9
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Voor werknemers van ambassades en interna-
tionale bedrijven bemiddelen wij in apparte-
menten en woningen van hoge kwaliteit. 
Marianne Lips Residential Housing heeft een 

The key to your new home
reputatie opgebouwd dankzij de makelaars-
achtergrond, de persoonlijke benadering, de 
kennis van verschillende culturen en het hoge 
serviceniveau, zowel ten opzichte van 
verhuurder als huurder. Kijk ook eens op 
www.mariannelips.nl of neem contact met 
ons op: Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag 
(Scheveningen) Tel: 070 - 306 27 70.

Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid 
     in Serviceflat Waalsdorp 

SERVICEFL AT WAALSDORP • COR RUYSL AAN 10 • 2597 TM DEN HAAG

In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum 
Rooyaardsplein ligt Serviceflat Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn. 
Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken 
van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.

In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:
� een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
� thuiszorg en particuliere zorg
� een goede keuken met eigen chef-kok
� zeven dagen per week receptie
� technische dienst
� bibliotheek, winkel, kapsalon en huisbioscoop
� tuin met terras
� openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving

Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend rondgeleid worden, neemt u dan contact op 
met mevrouw C.A. van Wessem, directeur. Telefoon: 070 - 324 50 47.

U kunt ook onze brochure opvragen of kijken op www.servicefl atwaalsdorp.nl

� Géén leeftijdsgrens
� Géén medische keuring
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Jaknikker blues

“In 1982 ben ik vanuit Drenthe naar

Den Haag getogen. Mijn man en ik

wonen al vanaf 1984 tot ons beider

groot genoegen in het heerlijke groene

Benoordenhout, zo luisterrijk gelegen

temidden van parken, achter de duinen

aan zee. Zo mogelijk voelen onze hier

geboren en getogen kinderen zich op

deze plek nog meer senang. We zijn

alle vier enorm gehecht aan ons com-

fortabele leventje in het Benoorden-

hout, met zijn goedgevulde winkels,

weldoorvoede bewoners en verwende

kinderen (inclusief die van onszelf).

Waar alles goed is georganiseerd en tot

op de laatste minuut klopt... Het is

natuurlijk fijn om weer thuis te zijn,

maar de eerste dagen na terugkeer uit

Cuba zijn voor mij altijd zeer onwezen-

lijk. Tja, hoe noem je het verlangen

dat mij bekruipt op de momenten 

dat ik muziek hoor uit Cuba? Er is 

maar één woord voor. Heimwee...

Gelukkig morgenavond weer mijn 

salsales!”

* De cd Christine, Un dia de domingo

… a lo Cubano! door Christine y los

Tulipanes Negros is voor € 13,50

verkrijgbaar bij Casa Benelly, 

Piet Heinplein 66 in Den Haag, of 

via Christine Groen, telefoonnum-

mer 070-3243333.

Volksdansen
De volksdansgroep van maandagoch-

tend kan nieuwe leden plaatsen. Voor

informatie: Sophia Poppe, tel. 3248745.

Brand Hubertustunnel
Op zaterdag 19 en zondag 20 januari werd een innovatief blussysteem

voor tunnelbranden, de Steamexfire, getest in de in aanbouw zijnde

Hubertustunnel.

De rookontwikkeling in de tunnel trok veel belangstellenden en veel mensen

vroegen zich bezorgd af wat er aan de hand was. De praktijkproef, waarbij de

tunnelbuis van 1500 meter zuurstofarm werd gemaakt, is succesvol verlopen.

vervolg van pagina 11

Weinig nodig voor een feestje in Havana! Foto: Jelle Offringa.

Bekoord? 
Wie heeft zin om in onze wijk met elkaar,

a capella, meerstemmige Neder-

lands(ch)e muziek te zingen? Zo eens in

de twee weken op dinsdagavond. Kees

Schram, Van Diepenburchstraat 29, Den

Haag, 3242459, schram.kees@gmail.com

Gastvrouwen en gastheren gevraagd,
om af en toe een dagdeel in het wijkcentrum te helpen. 

Voor informatie: Titus van Veen, tel. 3247445.

Op 10 april houdt de schrijver Kader

Abdolah, vooral bekend van “Het huis

van de moskee” een lezing in onze

bibliotheek.

Datum: 10 april, 20.00 uur – 22.00 uur

(zaal open om 19.30 uur). Kosten:

leden 5,50 euro, Niet leden 7,50 euro.

Boekhandel Couvée zal

op deze avond aan-

wezig zijn.

Reserveren:  in de

bibliotheek, telefonisch

of via de mail: reserverenbenoorden-

hout@dobdenhaag.nl

Bibliotheek Benoordenhout, Utenbroe-

kestraat 4, Den Haag Tel: 3280177

Kader Abdolah
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Onderhoudsbedrijf Jacques
voor al uw timmer- en metselwerk, behang

en schilderwerk en alle andere klussen.
Ook kleine klusjes en verhuizingen.

Vrijblijvend prijsopgaaf en geen voorrijkosten.
Telefoon 06 107 69 331

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

Telefoon 070 3 495 495   www.vanpaaschen.nl

uw huis, onze zorg
• Aan- en verkoop

• Huur en verhuur

• Beheer

• Taxaties
Laan van Nieuw Oost-Indië 1
2593 BH Den Haag
info@vanpaaschen.nl

c o n f l i c t ?
Mr Jos W van Vught

mediator

070 - 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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Dat andere consumentenijs in de vorm

van bevroren blokjes is al heel lang

geen privilege meer voor enkelen.

Vrijwel geen huishouden zonder ijs-

kast, in onze gegoede buurt met een

meer dan gemiddeld aantal van mega-

fridges met een ingebouwd ijsfabriekje

dat op verzoek de klontjes uitratelt.

Niet meer van dat zenuwachtige

gepriegel om een met water gevuld

bakje zonder al te veel vochtverlies in

het overvolle vriesvak te plaatsen. 

Maar het enige echte consumentenijs

is dat van puur natuur dat zingend

onder je geslepen schaatsen vandaan

schiet. Maar kom daar vandaag de dag

eens om. Sinds Al Gore gesproken

heeft, achten de doemdenkers dat iets

van de voltooid verleden tijd. De aan-

dacht voor kunstijs neemt steeds meer

toe. De Gemeente Den Haag is al jaren

voorzien van de prachtige kunstbaan

De Uithof, maar zoals de naam al aan-

geeft, ligt die voor ons wel erg ver uit

de buurt.

Het idee van intieme kunstbaantjes in

de binnenstad (Amsterdam op het

Leidseplein de voorloper) sloeg ook bij

ons aan, bij het stadhuis, op de

Hofvijver en nu het Plein. Het zou

mogelijk ook ingebracht kunnen wor-

den bij de opleukplannen voor het

Willem Rollator-plein om nog meer

jeugdig elan te brengen in die mooie

buurt, waar al een grote ervarings-

deskundigheid op het gebied van val-

len aanwezig is.

De oudere jongeren onder ons herin-

neren zich nog met dankbare wee-

moed wat er een prachtige meng-

voorziening bij ons was: De WW-tennis-

banen aan de Van Hogenhoucklaan

werden bij vorstvoorspelling onder-

gespoten en vormden, ijs en weder

dienende, de mooiste natuurlijke

kunstbaan denkbaar. Natuurlijk, omdat

er geen ijsmachine aan te pas kwam,

kunst omdat je er niet doorheen kon

zakken. Daar werd wat afgezwierd, een

genot om naar te kijken, nog meer, dan

vaak romantisch, om er aan mee te

doen. Voor veel jonge benoorden-

houtertjes werden er in school- en klas-

verband uren afgesproken op de tijd

van gymnastiekles. Ik sprak hier over

met Tony Kröner die, naar eigen zeg-

gen "met het overkomen van de fami-

lieboedel" in 1975 baandirecteur werd.

Met grote spijt zag hij zich genood-

zaakt om financiële redenen dit jaren-

lange feestgebeuren stop te zetten. De

lichtmasten waren doorgeroest en

moesten vernieuwd worden. Daarnaast

vormden de gestegen personeels-

kosten een te zware belasting: voor-

bereiding en verzorging vroegen

24uurs-aandacht. De ijsbaan moest

laagje voor laagje worden aangelegd

en de temperatuur bleek te vaak een

grillige factor: een in de nachtelijke

uren mooi aangeslagen ondergrond

verdween overdag sneller nog dan

sneeuw voor de zon. Zelfs met "zwart

loon" -maar wie zou dat nu willen-

bleek het niet te behappen. Onze wijk-

gebonden vuur-en-ijzer-vreter Beumer

van de Van Hoytemastraat herinnert

zich die tijden goed. Er was dan een

grote aanloop bij hem van aspiranten

die nog les in het onderbinden behoef-

den en van de ervaren rijders die de

schaatsen, net uit het vet, wel even bij-

geslepen wilden hebben. Slijpappara-

tuur en deskundigheid houdt hij nog

steeds beschikbaar en ook een grijp-

klare voorraad ijzers. Een beetje onder-

nemer houdt er toch rekening mee dat

de winter- en ijsgoden van oudere sig-

natuur zijn dan de jonge heer Gore.

Geheel van deze mening is Peter de

Rotte, thans woonachtig in Voorburg

maar nog steeds de enige ware ijstour-

operator van het Benoordenhout. Eind

80er jaren organiseerde hij de Elf-kre-

ken-tocht op Clingendael. Het was een

initiatief om de jonge voetballertjes

van HVV, liefkozend de welpjes ge-

noemd, van de straat te houden maar

volgende jaren wegens doorslaand

succes opengesteld voor alle wijk-

bewoners. De laatste tocht was in 1996

-blijkens ook een formele bevestiging

van B&W Wassenaar dat er een koek-

en-zoopie op hun terrein geplaatst

mag worden! Sindsdien leende het

weer zich er niet toe, ja die Gore heeft

wel een beetje gelijk, maar Peter de

Rotte zou zo een nieuwe tour opstar-

ten. Met enige hulp van zijn vrouw

vindt hij de kist met alle van belang

zijnde documenten zoals de af te leg-

gen route, die mogelijk enige aanpas-

sing behoeft vanwege aangelegde

bruggen, de credentlalia van de 11

rayon-hoofden,ook nog even op hui-

dige bekwaamheid te testen, afspraken

met de boswachterij die een sportief

en waakzaam oogje beschikbaar stelt

en belangrijke machtsmiddelen als

stempels en herinneringsvaantjes...

Ten slotte, broeders en zusters, mag ik

u Arie's levenswijsheid onthullen: Het

kan vriezen en het kan dooien, ook in

het Benoordenhout. 

Benoordenijs
door Arie Houtsnijder

Met het verscheiden van Armando Serreti van ijssalon ‘Sole d’Italia’ aan de Breitnerlaan 

verloren wij de enige echte ijsmaker in onze wijk. Er zijn nog volop verkooppunten waar 

het consumptie-ijs in alle soorten van maten, verpakkingen en smaken voor het uitzoeken

ligt maar dat haalt in de verte niet bij het kiezen op naam en kleur uit de reeks bakken 

met vers gedraaid roomijs en het besluit of het zal zijn in een bakje of een hoorntje en dan

uitgeteld in hoeveel bollen, of toch maar via de eenvoudige wafel, rondom af te likken.

Rectificatie
Per abuis is in het afgelopen nummer van het wijkblad bij het artikel over

Stichting Hester het verkeerde webadres vermeld. Het juiste adres is: 

www.hester.nu.
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Vertrouwd, 
vindingrijk,
voortvarend.

070 324 50 50
w w w . n a s s a u h u i s . c o m

Internationaal erkend instituut 
voor natuurlijke huidverzorging 
aangesloten bij anbos 
en cidesco

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

schoonheidsspecial iste

han de vr i jer

Schoonheidssalons
 
Benoordenhout 
Johannes Bildersstraat 19 
Belgisch Park 
Doorniksestraat 150 
(verpleeghuis De Eshoeve, 
rolstoel toegankelijk)

2 januari 1918 te ‘s-Gravenhage opgericht met spoedig bijkantoren in
de binnenstad en in 1957 een kantoor in Wassenaar. Ons kantoor, de
B.V. Makelaarskantoren Paul F. de Haas & Co., heeft in al die jaren
veel doorgemaakt; bewogen en leerzame tijden, die goed van pas
komen bij het vormen van een degelijk inzicht. Met 90 jaar ervaring 
in de Haagse regio en ruim 50 jaar makelen in Wassenaar is een 
breed netwerk opgebouwd. Dit stellen wij u graag op discrete wijze 
ten dienste. Alle prijssegmenten en soorten objecten in Wassenaar e.o.
hebben onze volledige belangstelling.

Van Alkemadelaan 1116, Den Haag
Recent, smaakvol gerenoveerd oorspronkelijk 4-kamer appartement
van circa 105 m2 met voor- en achterbalkon en weids uitzicht richting
de kust. 

Gesloten entree, trappenhuis met lift. Indeling appartement: ontvangst-
ruimte met toilet en garderobe, ruime woonkamer met suiteseparatie,
massief houten vloer door de gehele woning, luxe woonkeuken voor-
zien van inbouwapparatuur. Slaapkamer aan achterzijde, moderne 
badkamer met ligbad, ruime douche, wastafel en vloerverwarming. 

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.

Voor uw belangen in de woningmarkt bij
koop/verkoop, huur/verhuur,

taxaties/adviezen, beheer
Makelaardij in alle prijssegmenten



door Jacqueline Dijkinga

Wijk en Winkel
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Bij de verhuizing van het Malieveld naar

de 'Diepput' in 1898 neemt de 

‘s-Gravenhaagsche C en FC (zoals de

Koninklijke HC & VV toen korte tijd heet-

te) een Indisch theepaviljoentje over

van de tentoonstelling Insulinde in Den

Haag dat gaat fungeren als sociëteits-

en recreatielokaal. In het begin, als er

nog geen aparte kleedkamers zijn, kle-

den de voetballers en cricketers zich er

ook om. In 1959 wordt het clubhuis vol-

ledig herbouwd en afgelopen jaar vindt

(pas) de derde grootscheepse verbou-

wing plaats. Maar nog steeds doet het

clubhuis denken aan dat oude Indische

theepaviljoentje. Maar schijn bedriegt,

want ondanks dat het vertrouwde

gezicht behouden is gebleven, is de

ruimtewinst aanzienlijk. Het clubhuis is

met de breedte van de oude veranda

vergroot en aan de rechterzijde, waar

ooit de biervaten stonden, uitgebreid

met een nieuwe ruimte op de beneden-

etage en een nieuwe bestuurskamer op

de bovenetage. “Een juweeltje is her-

rezen”, kopt de Haagsche Courant over

de nieuwbouw. Langs de trap midden in

het clubhuis is een heus ‘museum’ ver-

rezen. “De ware liefhebber kwijlt bij het

zien van de eerste en originele Zilveren

Bal, bij de kampioensmedailles uit

onder meer 1891, 1896 en 1900, en het

‘bruine monster’ zoals dat ooit is over-

handigd aan Jeroen Dankelman ter

gelegenheid van zijn 350ste duel in

HVV 1”, aldus de Haagsche Courant.

Roeland Engelen

Verbouwing clubhuis Koninklijk HC & VV

Het aantal mensen dat zich bezighoudt

met patchwork en quilten is snel groei-

ende en Den Haag was een van de wei-

nige grote steden die verstoken was

van een speciaalzaak. Sinds kort kun-

nen zij terecht in de Weissenbruch-

straat. Naast de verkoop van allerhande

materialen om te kunnen quilten, wor-

den er ook cursussen gegeven. Dat

patchwork en quilten zo in de belang-

stelling staat komt enerzijds door de

algemene opleving van interesse in

handwerken en creatieve vrijetijdsbe-

steding en anderzijds trekt de grote

keuze in mogelijkheden en toepassin-

gen van patchwork en quilten geïnte-

resseerden aan. Quilts zijn gebruiks-

voorwerpen en mensen vinden het

vaak prettig ook daadwerkelijk aan iets

wezenlijks te werken. Het gebruik van

natuurlijke materialen (katoen, zijde,

wol) maakt het eind-resultaat duur-

zaam en Quilts worden vaak generaties

lang gekoesterd. De steeds ruimer wor-

dende keus in geschikte quiltstoffen

spreekt mensen aan omdat dit ze in

staat stelt iets te ontwerpen en te

maken dat helemaal “eigen” is. 

QuiltersPalet, Weissenbruchstraat 3,

tel. 3240041. www.quilterspalet.nl.

Openingstijden zijn dinsdag t/m

zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

QuiltersPalet 

Wat is mogelijk volgens de welstand? 
Iedereen die iets aan zijn of haar huis wil veranderen of iets nieuw wil bouwen,

kan voortaan eerst nagaan wat er volgens de welstandsnota mogelijk is. 

De site is te vinden onder www.welstanddenhaag.nl.

Het clubhuis in ere hersteld



Een slecht zittend kunstgebit is bijzonder vervelend als u eet, praat of lacht. 

Het klikgebit maakt voorgoed een einde aan de ongemakken van een losse prothese. 
U klikt de prothese vast op de implantaten, waardoor deze stevig vastzit. 

Bij CDK tandartsen & specialisten kan iedere patiënt een klikgebit gratis laten aanmeten. 
Volledig vergoed door de basisverzekering en zonder eigen bijdrage.

Voorlichtingsbijeenkomst Den Haag 
Tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u bij ons binnenlopen 

en u verder laten informeren. 

zaterdag 

16 februari

2008

Ook weer gewoon in een
appel kunnen bijten?
een loszittende prothese is verleden tijd

Neem een gratis klikgebit!
(nu voor iedereen haalbaar)

Tarwekamp 77     2592 XH Den Haag    T 070-3479742    

denhaag@cdktandartsen.nl       www.cdktandartsen.nl
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Ellis zegt: Geef HET nooit op! Dit is haar 

persoonlijke waarheid en ervaring, waarin 

vrijheid is om ‘anders te denken en te ervaren’

en vooral het idee, daar geen strijd of discus-

siepunt van te willen maken. Deze boodschap

in de schilderijen van ellis wordt verbeeld

door de kleurige afbeeldingen waarin boven-

natuurlijke hulp wordt aangeboden. Door

middel van de verkoop van haar schilderijen

door heel Nederland in staat gesteld een 

winkel “Tyddewi’ in de Weissenbruch-straat 

te openen. De betekenis van Tyddewi is o.a.

BELOVED en FRIEND!

Tentoonstelling in ‘t Benoordenhuis: ‘ellis’

De bloemenkiosk Snijder aan de Van Hogenhoucklaan voor en na de verbouwing: een prachtig resultaat! Foto’s: Arjen Siegers. 

Opening tentoonstelling: 1 maart van 16:00 – 18:00 uur in ’t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5 (expositie t/m 10 april)
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   Gratis introductielessen
(Chinese bewegingskunst voor jong en oud)

Den Haag/Benoordenhout: gymzaal Maerlant Lyceum 
Joh. Bildersstraat 11, ingang Neuhuyskade 

Woensdag 5 en 12 maart 19.00 u
Wassenaar: gymzaal Den Deylschool, Fabritiuslaan 2: 

Dinsdag 4 en 11 maart 19.45u
Info/aanmelding:Hanneke Verduyn

Tel. 3204198/06 44570694, e-mail j.m.verduyn@planet.nl 

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
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Dirk-Jan leert Willem Drees jr. (die zich

Wim liet noemen om naamsverwarring

met zijn vader Willem Drees sr. te voor-

komen) als hoogleraar openbare finan-

ciën tijdens zijn studententijd in

Rotterdam. Hij studeerde vanaf 1965

Rechten, en vanaf 1970 Economie aan

de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dirk-Jan was onder de indruk van de

onconventionele opvattingen die

Drees uitte tijdens de vakken die hij 

bij hem volgde. Als Dirk-Jan gaat wer-

ken bij het Ministerie van Financiën is

Drees lid van de Algemene Reken-

kamer, en komen de heren elkaar 

weer tegen.

DS’70

Drees jr. heeft landelijk bekendheid

gekregen, omdat hij korte tijd politicus

is geweest. In 1970 verliet hij de partij

van zijn vader, de PvdA, en werd lid

van de pas opgerichte partij

Democratisch-Socialisten ’70. Vlak

daarna werd Wim Drees lijsttrekker.

Drees werd minister in het kabinet-

Biesheuvel (1971-72), gevormd door

KVP, ARP CHU, VVD en DS’70. 

Als minister van Verkeer en Waterstaat

hield hij zich bezig met zaken die al

lang zijn belangstelling hadden: ruim-

telijke ordening, milieu en transport.

Dirk-Jan vertelt dat zijn politieke carriè-

re maar een kort intermezzo was. Het

grootste deel van zijn leven was hij

wetenschapper en schrijver. 

Ideeëngoed Wim Drees

Als hoogleraar openbare financiën

richtte Drees zich op het financiële

overheidsbeleid binnen afzonderlijke

onderdelen. Vanuit economische

beginselen, verdiepte hij zich daarvoor

in specifieke beleidsterreinen. 

Hij schuwde het daarbij niet afwijkende

standpunten in te nemen. Een mooi

voorbeeld hiervan waarmee hij zijn 

tijd ver vooruit was, noemt Dirk-Jan

zijn visie op verkeer. Hij was een uit-

gesproken tegenstander van de groei

van het  autoverkeer, en wilde dit 

voorkomen door voor het parkeren 

op de openbare weg een forse prijs te

vragen. Hij was voor het autoluw of

-vrij maken van binnensteden. 

De fiets en openbaar vervoer tegen

kostprijs (nog altijd veel goedkoper

dan de auto door het hoge parkeer-

geld) moesten hèt vervoermiddel 

worden. Indertijd wees hij al op de

gevaarlijke situaties die bij scholen 

ontstaan voor kinderen die met de 

fiets komen, door ouders die hun 

kinderen met de auto brengen. In

Benoordenhout anno 2008 geen 

onbekend probleem! 

Wim Drees Stichting

Wim Drees heeft eind jaren ’60 het ini-

tiatief genomen tot de oprichting van

Dirk-Jan Kraan en de Wim Drees Stichting
door Annemarie Knottnerus

Dat je als vrijwilliger kunt schrijven voor het Wijkblad Benoordenhout is mij bekend, dat 

je als vrijwilliger ook directeur kunt zijn van de Wim Drees Stichting wordt mij duidelijk 

als ik wijkgenoot Dirk-Jan Kraan ontmoet. Een enthousiaste verteller over de Hagenaar 

Wim Drees (1922-1998), die vanaf 1993 in Benoordenhout woonde, en de naar hem 

genoemde stichting. 

Dirk-Jan Kraan. Foto: Annemarie Knottnerus vervolg op pagina 25
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Musical succes!
Drie keer een uitverkochte zaal in het amphitheater van de Vrije School. Een enthousiast publiek. De musical Bonje in het

Benoordenhout onder leiding van Lucia Senf-Danckaarts met teksten van René Smeets op de muziek van Robert Long

werd goed ontvangen. Al met al een mooie afsluiting van het jubileumjaar van de Wijkvereniging Benoordenhout. 

Foto’s: Sebastiaan Nederhoed
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Mede dankzij de volgende
sponsoren is de Musical tot
stand gekomen:

- ABB Lummus Global bv

- Burgerschapsfonds

- fa. Hoogendoorn, aannemer

- Fonds 1818

- Hoytema bloemsierkunst

- Jailine Flowers

- Makelaardij Kimmel

- Park WW/'t Paviljoen

- Shell International bv

- Victoria Interiors & Antiques

- Vrije School Den Haag

- VSB Fonds

- Wijkvereniging Benoordenhout
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Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

e-mail info@kimmel.nl
internet www.kimmel.nl

telefoon +31 (0)70 3 249 249
fax +31 (0)70 3 244 002

verhuur +31 (0)70 3 262 726
beheer +31 (0)70 3 245 307

WIJ WETEN WAT
WONEN WAARD IS

Computer-reparaties  • Hulp-op-afstand  • Cursus  • Advies

Breitnerlaan 299

2596 HA Den Haag

070-3264518

WWW.BREITNERLAAN.NLWij zijn er voor u!



25 wijkblad Benoordenhout februari 2008

het Instituut voor Onderzoek van

Overheidsuitgaven. De Wim Drees

Stichting voor Openbare Financiën is

opgericht in 2002 als rechtsopvolger

van de Stichting Instituut voor

Onderzoek van Overheidsuitgaven en

de Nederlandse Vereniging voor

Openbare Financiën. De naam is een

eerbetoon aan de grondlegger van het

instituut. De verkoop van het pand

waarin het instituut was gevestigd,

leverde een aardige som geld op. De

Wim Drees Stichting heeft dit geld in

beheer, en stelt zich ten doel om hier-

mee wetenschappelijk onderzoek en

het maatschappelijk debat op het

gebied van de openbare financiën en

het overheidsbeleid te bevorderen. 

Dit gebeurt door halfjaarlijkse seminars

te organiseren. Daarnaast worden

(jaar)boeken, een tijdschrift en studies

over afzonderlijke overheidsuitgaven

uitgebracht. Het bijzondere is dat,

behalve de secretaresse en communi-

catieadviseur van de Stichting die 

allebei één dag per week werken, de

Stichting wordt gerund door vrijwilli-

gers. Dirk-Jan Kraan is directeur, 

Flip de Kam is voorzitter van het

bestuur. De leden van het bestuur 

hebben een achtergrond in het vak-

gebied openbare financiën. In het

bestuur zitten hoogleraren, ambtena-

ren van de ministeries van Financiën,

Economische Zaken en Sociale Zaken,

vertegenwoordigers van werkgevers

en werknemers, een vertegenwoordi-

ger van De Nederlandsche Bank en een

vertegenwoordiger van de Vereniging

van Nederlandse Gemeenten. 

Den Haag – Parijs

Naast zijn vrijwilligerswerk, werkt 

Dirk-Jan voor de Organisatie voor

Economische Samenwerking en

Ontwikkeling in Parijs (OESO). In 2001

is zijn gezin van Mariahoeve verhuisd

naar Benoordenhout. Zijn zoon had al

in Benoordenhout op school gezeten,

en zat inmiddels op de middelbare

school. Dit is tevens de reden dat het

gezin in Benoordenhout is blijven

wonen toen hij ging werken in Parijs.

Minimaal één keer per twee weken

komt hij een lang weekend naar Den

Haag. Voor zijn werk bij de Wim Drees

Stichting, en om bijvoorbeeld te genie-

ten van de wijk en zijn 31 jaar oude

MGB. Benoordenhout vindt hij fantas-

tisch omdat het hier groen is, en omdat

je hier nog echte winkels hebt. Het

autogebruik van het gezin is in de

geest van Drees selectief. De garage

waar de MGB (waarvan hij de eerste

eigenaar is) bevindt zich nog steeds in

Mariahoeve. Als je eerst 10 minuten

moet fietsen voordat je bij je auto bent,

zorgt dat er wel voor dat je niet voor

elk klein ritje in de auto stapt.

Meer informatie over de Wim Drees

Stichting is te vinden op de website:

www.wimdreesstichting.nl.

De seminars die twee keer per jaar 

worden georganiseerd, zijn voor 

iedereen die zich via de website aan-

meldt vrij toegankelijk.

vervolg van pagina 21

Dirk Jan Kraan en zijn 31 jaar oude MGB. Foto: Annemarie Knottnerus

In het kader van de Nationale

Voorleesdagen speelt het Pagetti

Jeugdtheater de voorstelling:

Muis vindt een verrassing thuis!

Het is druk in het bos. De dieren slepen

af en aan met lekkere hapjes. Muis kan

niets vinden. Totdat hij een prachtige

grote appel ziet... Maar wat hij ook pro-

beert, de appel past niet in zijn huisje.

Muis gaat op zoek naar een nieuw

huis. Mol, Eend en Beer hebben geen

plaats voor hem, maar ze helpen 

hem graag met van-alles-en-nog-wat

voor een nieuw huis. Maar hun 

hulp zorgt echter weer voor nieuwe

problemen. Een brief aan Fee moet 

de oplossing brengen...

Vrijdag 15 februari 10.00-11.00 uur, de

toegang is gratis, reserveren is ver-

plicht: reserverenbenoordenhout@

dobdenhaag.nl

Bibliotheek Benoordenhout, Utenbroe-

kestraat 4, Den Haag Tel: 3280177

Peutertheater in de Bieb
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Ineke van Mechelen Thea Hugas

De natuur heeft ’t... 
Pflüger geeft ’t!

Kriebel in de keel?
Castanea Honingcomplex®

Castanea heeft door de toevoeging van honing en het extract van de 
tamme kastanje een verzachtend effect op keel en luchtwegen. 
Geschikt voor alle leeftijden, zelfs voor de allerkleinsten.

DROGISTERIJ HOMEOPATHIE BENOORDENHOUT
Oostduinlaan 121 - DEN HAAG Tel: 070 - 324 28 83.

* Max. 3 inzendingen =  9,- per adres. Aanbieding 
geldig t/m 31-3-2008. Stuur uw aankoopnota 
met de streepjescode van de verpakking met uw 
volledige naam en adres en uw bank- of gironummer 
op naar: TS Products, Antwoordnummer 549, 
3840 WB Harderwijk en u krijgt het bedrag van 

3,00 of meer op uw rekening gestort.

Castanea Honingcomplex®

Nu bijv. 100 ml. 
voor  2,95 
(  5,95 -  3,00 retour*)

Pflüger is vernieuwd.
Nu ter kennismaking  3,-
retour* op elke verpakking!
Dit geldt voor alle 23 Pflüger artikelen.
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H.D.M. is een begrip in het Benoorden-

hout, maar is niet altijd een Benoorden-

houtse club geweest. De club heeft

nogal wat rondzwervingen door de

stad gemaakt, voordat de huidige 

locatie aan het Theo Mann Bouw-

meesterpad werd betrokken. De hoc-

keyclub start op Hanenburg, waarna al

snel verhuisd wordt naar Houtrust. In

1936 verplaatst de club zich naar de

Amonsvlakte. Op last van de Duitsers

moet de Amonsvlakte in 1943 worden

ontruimd. Het clubhuis wordt gesloopt,

H.D.M. huurt enkele velden op de

Roggewoning. In 1948 besluit H.D.M

naar Groenendaal 1 te verhuizen. De

KLM legde op het voormalige golfter-

rein van de Haagse Golfclub een sport-

complex aan, waar H.D.M. medege-

bruik van kreeg. Waar nu door de

Aeronauten wordt getennist en de

naastgelegen flats staan, werd in die

tijd gehockeyd. Op het terrein bevond

zich een klein gebouwtje van 4 bij 5

meter. Het had vier raampjes, een deur

en een schoorsteen. Het gebouwtje

werd ‘Het Bunkertje’ genoemd. Hier

werd in tegenstelling tot in het club-

huis waar alcohol taboe was, sherry

geschonken. Wat er precies nog meer

gebeurde en of dit het daglicht kon

verdragen, kunnen de huidige leden

helaas niet vertellen. Kinderen waren

niet welkom, ‘Het Bunkertje’ was een

begrip in hockeyland... Door bouwplan-

nen van de gemeente verschuift H.D.M.

in 1964 een paar honderd meter naar

de huidige locatie. Het nieuwe clubhuis

dat hier wordt gebouwd, is een uitver-

grote kopie van ‘Het Bunkertje’! Met

kleine raampjes rond de bar, die geen

van allen uitkijken op het hoofdveld. In

de loop der tijd is het clubhuis uitge-

breid. De velden zijn inmiddels vanuit

het gehele clubhuis zichtbaar. De raam-

pjes die nu uitkijken op de hockeyzaal,

zijn de raampjes van weleer. 

Lustrumfeest

8 februari 2008 bestaat de club, met

nog steeds dezelfde naam als bij de

start, daadwerkelijk 100 jaar. Het

bestuur verzorgt op die dag een recep-

tie in het clubhuis. Een dag later is de

lustrumcommissie aan zet. Eerst is er

de reünie in het clubhuis, aansluitend

het lustrumfeest in het Kurhaus in

Scheveningen. Dit was 50 jaar eerder

eveneens de feestlocatie. Felix vertelt

dat een entreekaartje indertijd ƒ10,50

kostte, voor een buffet en twee alcoho-

lische versnaperingen. Omgerekend

zou dat nu zo’n € 125,-- zijn. Daarbij

vergeleken valt de prijs voor een huidig

kaartje erg mee. Op het moment dat

het wijkblad verschijnt, is het feest al

achter de rug, maar het lustrumjaar pas

net begonnen! De voorbereidingen

voor het lustrum zijn al in 2005 gestart

met de club van 100. Inmiddels is dit

de club van 100+, allemaal mensen die

€ 100,-- hebben gedoneerd om de fes-

tiviteiten van de grond te trekken. Als

tegenprestatie zijn de namen van de

gulle gevers vermeld op een groot

bord in de kantine. Alle activiteiten en

Haagsche Delftsche Mixed 100 jaar!
door Annemarie Knottnerus

Op 8 februari 1908 werd de Haagsche Hockey Vereniging ‘Haagsche Delftsche Mixed’ opge-

richt. H.D.M. werd in het leven geroepen, als vervolg op een dansclubje van Delftse studen-

ten en Haagse meisjes. De danslessen zaten erop, gezocht werd naar een nieuwe mogelijk-

heid om elkaar te blijven zien. De mixed was 100 jaar geleden een feit! Op het moment dat

de voorbereidingen voor het lustrumfeest dat 9 februari 2008 heeft plaatsgevonden in volle

gang zijn, ontmoet ik de lustrumcommissie. Gera de Graaf, Fred Wiljouw en Felix Wolters

doen er alles aan om van 2008 een onvergetelijk lustrumjaar te maken. Daarbij worden ze

ondersteund door deelcommissies die bepaalde onderdelen voor hun rekening nemen.

vervolg op pagina 29

De lustrumcommissie (v.l.n.r. Fred, Gera en Felix). Foto: Annemarie Knottnerus.

1917-1918. Oudste foto van spelers van 

de HDM (welwillend afgestaan door de

familie Neeb). 

Dames 1 in het seizoen 1939-1940 (boven:

Nettie Ingenhoes v. Schaik, Arda v.d. Vegt,

Gerrie Visser, Wil Offerhaus(?), Liesbeth

Ottevanger, midden:..., Lily Lagerwey,

Henny Visser, onder: Jet Visser, Lot

Molhuijsen, Catrien Boissevain(?).

1936. Het nieuwe clubhuis op de Amons-

vlakte (nabij de windhondenrenbaan). 
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de speciaal ontwikkelde kleding en

gadgets (wat dacht u van een echte

H.D.M.-string!) zijn beschreven op de

website: www.hdm100.nl. 

Hockey Dribbel Marathon 

Eén activiteit heeft de speciale aan-

dacht van het lustrumteam: de Hockey

Dribbel Marathon op 21 juni 2008. Het

idee komt van Guus van der Elst.

"Waarom slaan we niet een balletje van

Delft naar Den Haag?" vroeg hij zich af.

En dat was de geboorte van de Hockey

Dribbel Marathon. Het plan is om met

een record in het Guinness Book of

Records te belanden. Dit wordt

behaald doordat 42 jeugdteams elk

één kilometer met de bal dribbelen

tussen Delft en Den Haag, waarbij de

eerdere locaties van de club worden

aangedaan. De bal eindigt op de mid-

denstip van het H.D.M.-veld, waar daar-

na een interland gespeeld wordt. De

organisatie van dit festijn was bijna

rond, toen bleek dat op die dag in

Rotterdam de Champions Trophy

wordt gespeeld. De lustrumcommissie

onderzoekt nu de mogelijkheid om de

route langs Rotterdam te leiden, en

heeft inmiddels studenten van de

Haagse Hogeschool ingeschakeld om

het project verder uit te werken.

Logo met foto uit de oude doos

Gera heeft het lustrumlogo ontworpen.

Hierbij heeft zij dankbaar gebruik

gemaakt van de vele oude foto’s van

de club die Fred op dit moment aan

het digitaliseren is. Met plezier stelt hij

een flink aantal foto’s voor het wijkblad

Benoordenhout beschikbaar. Veel

foto’s zullen straks op DVD verschijnen.

De oudste teruggevonden foto van een

man in actie wordt in het logo gecom-

bineerd met een jong talent uit dames

1, Lisette Fortanier. Zoek de verschillen!

Opmerkelijk is de stick van Kees

Dekkers. De foto stamt uit 1924, toen

mocht er nog met beide kanten van de

stick worden geslagen, dit verklaart de

twee platte zijden. Van Kees Dekkers is

overigens alleen bekend dat hij jaarlijks

ƒ1,-- extra contributie betaalde. Mocht

iemand meer van hem weten, dan

hoort de lustrumcommissie dat graag.

Opvallend is dat niet alleen de naam

van de vereniging honderd jaar het-

zelfde is gebleven, ook de clubkleuren

zijn nog steeds gelijk.

H.D.M. anno 2008

Volgens mijn gesprekspartners is de

ongeveer 1700 leden en donateurs tel-

lende hockeyvereniging een oergezelli-

ge club. Ook bij andere verenigingen

staat H.D.M. bekend als een plezierige

vereniging, met een clubhuis met de

gezelligheid van een kroeg. Er komen

nog steeds nieuwe leden bij. Voor

leden tussen de 6 en 70 jaar zijn er

teams. De club beschikt niet alleen

over buitenvelden, maar ook over een

binnenzaal. Er kan dus altijd gehockeyd

worden. Naast hockey kun je bij de ver-

eniging ook terecht voor Lacrosse en

Floorball. Vele vrijwilligers houden de

club draaiende. Van alle leden wordt

verwacht dat zij in het bezit komen 

van een scheidsrechterskaart, dus 

wedstrijden kunnen fluiten. De club is

maatschappelijk betrokken. De club

houdt zich niet alleen met sport bezig,

maar ontplooit ook initiatieven op het

snijvlak van sport en maatschappij. 

De maatschappelijke debatten die de

club sinds een paar jaar organiseert 

zijn hier een voorbeeld van. Kortom,

H.D.M. is een vereniging waar wat te

beleven valt, en die met de tijd mee-

gaat. H.D.M. is klaar voor de volgende

100 jaar!

Voor meer informatie over de hockey-

vereniging zie de website: 

www.hdmonline.nl.

vervolg van pagina 27

1928. De Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen was ooit lid van HDM.

Het bunkertje.

Lustrumfeest in het Kurhaus n.a.v. het

50 jarig bestaan, waar de kinderen

sketches opvoerden.

Na 1974. Foto van het huidige complex

nadat er een sporthal en een tribune waren

bijgebouwd. Op de achtergrond ziet u het

clubhuis met ramen, zoals dat al bij de

nieuwbouw was.

Opening van het 2e kunstgrasveld in 1988

door de wethouder de heer A.J.A. Verduyn

Lunel.
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Van Hoytemastraat 82 - 2596 ET  Den Haag
Telefoon: 070-3247890

(VER)KOOP   (VER)HUUR   TAXATIES BEHEER

www.zorggroepderesidentie.nl

Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10

2597 GW Den Haag

telefoon (070) 37 47 200

fax (070) 37 47 201

Je voelt je thuis
in woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny

De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny is

prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout. Het kleinschalige Maison Gaspard de Coligny is 

verbonden met de Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag. Het Maison biedt de 

ouderen in de wijk een breed dienstenpakket aan op het terrein van wonen, zorg en welzijn:

arrangementen

dreigen te verliezen

aanbod van activiteiten en cursussen
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In het vorige Wijkbladnummer stond het een en

ander over het interieur van het filiaal van de beken-

de Haagse firma Krul, in onze wijk. Op de hoek

Breitnerlaan - Van Alkemadelaan was gedurende 

een twintigtal jaren daarvan een winkel en een

lunchroom gevestigd. 

Laten we dit keer eens kijken hoe ‘Krul’ er aan de

buitenzijde uit zag. We beginnen met een foto uit

1928, toen de Breitnerlaan nog moest worden 

aangelegd. Volgens het Gemeentearchief kijken 

we hier naar de toekomstige Van Alkemadelaan. 

We moeten niet vergeten dat toen ook het 

‘Van Hoytemapleintje’ nog moest ontstaan, dus het

is lastig de situatie precies te duiden. 

Maar in 1935 is alles al mooi in orde en

herkennen we precies waar we zijn: op

deze prentbriefkaart, links van deze

tekst, kijken we vanuit het poortje waar

de Breitnerlaan dóórgaat naar de na-

oorlogse flats in het ‘Clingendael’-wijk-

je. We zien dan de Breitnerlaan die

naar de Van Hoytemastraat loopt, met

links, op de hoek, de vestiging van Krul.

Op de foto’s boven de prentbriefkaart,

in 1933 gemaakt door W.J. van der

Pool, is duidelijk dat Krul dus door liep,

de hoek om, de Breitnerlaan dus ook

nog in. Op de rechter foto, gemaakt

door L.M. van der Veen, midden in de

Tweede Wereldoorlog, kijken we naar

wachtenden voor de toenmalige

groentenwinkel van Chr. Nolten op

nr.103. De buurman van Krul, derhalve. 

DC

De Breitnerlaan in aanleg, waarschijnlijk richting Van Alkemadelaan uit. 

Bron: Haagse Gemeentearchief

Het Benoordenhoutse Krul-filiaal, winkel en lunchroom, 

in 1933. Bron: Haagse Gemeentearchief

Naast Krul was in de Breitnerlaan toen de groentenwinkel van Nolten gevestigd.

Foto waarschijnlijk uit 1942. Bron: Haagse Gemeentearchief

De Breitnerlaan richting Van Hoytemastraat omstreeks 1935. Bron: Haagse Gemeentearchief
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HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76

35879693587969

 RN

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

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

email: schutter-vandenheuvel@wanadoo.nl

Maison Gaspard de Coligny 
vraagt een

weekendoproepkracht

voor de receptie.

Werktijden van 08.00 - 15.30 uur of 
van 15.00 - 21.00 uur.

Voor inlichtingen:
070 - 3747200

mw. E. Batenburg

ORIENTAL CERAMICS

~~~
Handgemaakte Ceramische Vazen

Website: www.orientalceramics.nl

Mobile: 06 22783344

trendy eye-catchers
verkrijgbaar in Bezuidenhout

Statenplein 1/ hoek Eisenhowerlaan
2582 EW  ’s-Gravenhage

tel. 070 - 35 88 000
fax 070 - 35 88 707
www.matzinger.nl

MATZINGER EVERSDI JK
n o t a r i s s e n

Wat…!?
Nog geen lid van de wijkvereniging !?!?

Per jaar kost u dit slechts € 8,-.

Giro 380 44 27 o.v.v. uw naam en adres.
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In het Jaarboek 1992 van de

Geschiedkundige Vereniging ‘Die

Haghe’ www.haagsegeschiedenis.nl)

staat een mooi artikel van Chris Nigten

over de bouw van het huidige HML op

de plek waar vele oudere Hagenaars

nostalgische herinneringen aan heb-

ben: het noordoostelijke deel van het

terrein waar tussen 1863 en 1943 de

Haagse Dierentuin was gevestigd.

Waar, tot het in 1968 gesloopt werd,

nog het Hollands-Moorse gebouw 

van architect H. Wesstra jr. stond. 

Waar in 1986 de 187-jaar oude monu-

mentale wilde paardekastanje werd

geveld. Kortom: een bijzondere plaats

in het Benoordenhout, alwaar vele

wijkgenoten het Provinciehuis,

Rijkswaterstaat en de Kamer van

Koophandel makkelijk kunnen vinden -

maar het Montessori Lyceum niet.

Doordat het, met al die omringende

gebouwen en de Nassau/Odijckstraat

als het ware door een stenen muur

wordt omringd.

De school

Het HML is in 1950 opgericht door

ouders wier kinderen lager montes-

sorionderwijs hadden gevolgd. Na

Amsterdam, Rotterdam en Zeist kreeg

nu ook onze stad een middelbare

school volgens de pedagogische

opvattingen van Maria Montessori.

Men startte met 25 leerlingen in de

Rotterdamsestraat, inwonend in een

katholieke lagere school. Maar het 

HML groeide snel en in 1956 had men

al 329 leerlingen en 53 docenten.

Waarvoor al lang een nieuwe school

was bedacht en waarvoor door de

gemeente het reeds genoemde deel

van de ontmantelde Dierentuin was

gereserveerd. Naar een ontwerp van

architect J.J. Hornstra kwam daar een

zeer modern gebouw dat uit drie

onderscheiden delen was samenge-

steld: een klassenblok van drie ver-

diepingen met zeven lokalen, dat door

een centrale hal, toen tevens als aula

fungerend, in verbinding staat met het

ruim opgezette vaklokalenblok van

twee verdiepingen, dat uitloopt in

twee boven elkaar gelegen gymzalen.

Evenwijdig aan het leslokalenblok een

sportveld.

Voor het heien begon, trof de aanne-

mer voorzorgsmaatregelen, omdat de

bewoners van de belendende panden

in de Nassau Odijckstraat en de Jan 

van Nassaustraat schade aan hun 

huizen vreesden - die uiteindelijk 

minimaal bleek uit te vallen. Op 10 juli

1957 werd het gebouw, dat aan ten-

minste 450 leerlingen onderdak kon

bieden, officieel geopend. Het lag, 

zie de foto (hiernaast) uit het Jaarboek

Die Haghe, nog mooi in veel groen van

de voormalige Dierentuin. De leerlin-

gen bereikten (en bereiken) de school

via een toentertijd nieuw aangelegd

straatje met daarvoor een door B&W

speciaal uitgekozen naam: de Nassau

Bredastraat.

De pers was vol lof over de ruime af-

metingen en de lichtwerking van de

centrale hal en de vloerverwarming

onder de kwartsietvloer. Wel jammer

was, dat het hele gebouw al spoedig

(1964) enigszins ‘weggedrukt’ werd

door het nieuwe Provinciehuis en de

‘wolkenkrabber’ van Rijkswaterstaat.

Toen in 1992 mr. Pieter van

Vollenhoven de belendende huisves-

ting van de Kamer van Koophandel

opende, was het HML alweer in het

bezit van een nieuwe aanbouw: een

kleine aula en een lokalen ‘kubus’, 

Het HML en rector Dirksmeier
Door Diederick Cannegieter

Op de bokkenberg, het apenhuis, de uilenruïne en de rozentuin van de voormalige 

Haagse Dierentuin staat sinds 1957 het Haags Montessori Lyceum. Dat leek een goede 

reden om vijftig jaar na die bouw een gesprek te hebben met de huidige rector, 

drs. Hugo Dirksmeier.

Het Dierentuinterrein in 1961. Het (nu alweer afgebroken deel van het) Provinciehuis wordt gebouwd. 

Bron: Jaarboek Die Haghe 1992, p. 190. vervolg op pagina 35
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Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

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

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P
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tezamen goed voor elf leslokalen en

een bibliotheek. De oude Dierentuin

was nu volgebouwd.

De rector

Als ik via de huidige leerlingenentree

de school binnenkom en naar de rector

vraag, zegt een aardige jonge leerlinge

zonder aarzelen: ‘Oh, die loopt op dit

moment altijd door de school.’  En

inderdaad, ik vind hem onmiddellijk in

de centrale hal, duidelijk met ‘zijn’

school bezig, makkelijk benaderbaar en

meteen enthousiast over van alles ver-

tellend, terwijl hij me meeneemt naar

zijn kleine rectorskamer. Grappig is, dat

hij zelf vanuit zijn zeer Haagse achter-

grond allerminst montessoriaan is.

Vanaf  januari 1950 in de Haagse

bomen- en bloemenbuurt opgroeiend

als, zoals hij dat uitdrukt, ‘kind van de

nadagen van het Rijke Roomse Leven’,

ging hij naar de St.Theresiaschool (nu

Parkiet) in de Vogelwijk, was misdie-

naar en acoliet in de Sacramentskerk

aan de Sportlaan en behaalde zijn

eindexamen Gymnasium A aan het

Aloysius College bij de paters, die daar

in 1968 nog ruimschoots rondruisten.

Overigens bezocht hij via Benoorden-

houtse klasgenoten in 1967 ‘stiekem’

toch al een HML-schoolfeest, waar de

Golden Earrings optraden. ‘In die tijd

reed ik, als zovelen, op een Puch en

werd wel door de paters uit de klas

gehaald om verplicht naar de kapper 

te gaan!’ 

Dan volgt de studie Geschiedenis aan

de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij

lang over doet, want hij gaat al heel

snel lesgeven, eerst een jaar in

Hilversum, daarna negen jaar aan het

Agnes College te Leiden. Hij trouwt

onderwijl (1976) en krijgt een zoon en

een dochter. Als hij in 1982 afstudeert,

wordt hij leraar geschiedenis aan het

Stanislas College van (alweer!) de 

jezuïten. Daar, in Delft, blijft hij 23 jaar,

waarvan de laatste  zes als directeur

van de grote HAVO-VWO-afdeling aan

het Westplantsoen. Onderwijl, net

zoals nu nog steeds, in Leiden wonend.

Hugo Dirksmeier verandert van 

omgeving en school alleen als er 

ècht een reden voor is. En die kwam 

er, in 2002!

Waarom en hoe rector?

Het HML beleefde rond de millennium-

wisseling roerige tijden wat de school-

leiding betreft. We gaan daar verder

niet op in (hoezeer mijn vingers ook

jeuken!),  maar resultaat daarvan was

dat een tussenpersoon de interim-

directeur van het HML met Dirksmeier

in contact bracht - om de broodnodige

rust en orde in de school terug te 

brengen. Na alle Stanislasjaren wilde

deze eigenlijk nog wel één keer naar

een andere school - en hapte dus toe.

Dat betekende natuurlijk wel dat Hugo

Dirksmeier aan een totaal andere

schoolcultuur dan die hij zo lang

gekend had moest wennen. Zoals hij

het zelf uitdrukt: ‘Het HML kijkt naar de

totale ontwikkeling van kinderen.

Leerlingen kunnen ook zelf bepalen op

welke manier en op welk moment zij

de verplichte stof willen verwerken.

Ook de heterogene opbouw van de

onderbouw, waar leerlingen van drie

verschillende niveau’s bij elkaar in de

klas zitten, de sociale uren in de boven-

bouw en de studiehulp van de oudere

leerlingen aan de jongere waren nieuw

voor mij.’ Hij voelt er zich nu zeer thuis. 

Dat laatste komt ook doordat hij,

samen met conrector Henriëtte Boevé,

al sinds zijn komst een ‘bouwpastoor’

is geworden. Stelselmatig wordt de

renovatie van het gebouw doorge-

voerd. ‘Zo kwam er een nieuwe 

sciencevleugel, een nieuw studie-

centrum, werd de medewerkerskamer

gerenoveerd, verdween het gezin uit

de conciërgewoning en kwam er een

docentenwerkhuis, met een douche

voor de racefietsers!’, zegt de rector

trots. Om te vervolgen: ‘De centrale hal

kreeg nieuw meubilair en recent wer-

den de nissen (voor groepswerk) in de

gangen opgeheven om de lokalen aan-

zienlijk te vergroten. Er staat nog één

grote ingreep te wachten, namelijk het

herstel van de oorspronkelijke entree

aan de Nassau Bredastraat. Die staat

gepland voor de zomer van 2008. De

plannen zullen binnenkort aan de

buurt worden voorgelegd. Welstand is

al akkoord. Als het meezit wordt

meteen de Nassau Bredastraat aange-

pakt, herbestraat en zullen de parkeer-

vakken naar de andere kant verhuizen.’

Om er, nogmaals geruststellend, aan

toe te voegen: ´Ook dit plan zal ter

inzage van de buurt komen. Het zal 

een verfraaiing zijn. De groenstrookHet Dierentuinterrein kort na de bouw van het HML. De positie van de centrale hal is duidelijk

waarneembaar. Het sportveld is nog niet af. Links staat nog het Hollands-Moorse hoofdgebouw

van de Dierentuin, dat in 1968 wordt afgebroken. Bron: Jaarboek Die Haghe 1992, p. 185.

vervolg van pagina 33

vervolg op pagina 37



wijkblad Benoordenhout februari 200836

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?

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

Adres:
Breitnerlaan 257
2596 GZ  Den Haag
Tel. 070 - 324 32 46
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aan de achterzijde van de Jan van

Nassaustraat zal blijven.’

De buurt

Een moeilijk punt voor elke school in

onze wijk is: de buurtbewoners. Die

zouden soms gaarne alle scholen zien

verdwijnen, want die (vooral middelba-

re) scholieren veroorzaken maar over-

last. (Hoewel de meeste Benoorden-

houters hun woning betrokken op een

moment dat die scholen daar al waren

en de nieuwkomers dus alle ongerief

van te voren zouden hebben kunnen

overwegen.) Protesten komen altijd bij

de betrokken rectoren - hoewel het wel

eens handiger zou zijn om rechtstreeks

bij de wijkagent te klagen! - en zijn

soms curieus. Klachten over rumoerige

adolescenten die tijdens de zomer-

vakantie op het plein voor een school

enig overlast bezorgen, worden stee-

vast bij de desbetreffende schoollei-

ding gedeponeerd, terwijl het op dat

moment vanzelfsprekend, welhaast per

definitie, geen eigen leerlingen zijn die

daar in die periode rumoerig zijn. Heeft

ook Hugo Dirksmeier met dat soort,

voor een rector uiterst problematische,

zaken van doen?

Maar natuurlijk! Hij heeft daarover wel

eens in zijn driewekelijkse column in

het weekblad Den Haag Centraal

geschreven, waarbij de teneur van zijn

verhaal was dat het toch echt een

kwestie van geven en nemen is. Zoals

hij nu zegt: ‘Het aantal klachten wisselt,

de laatste tijd is het redelijk rustig. We

streven naar goede contacten met de

buurtbewoners en we nemen actief

deel aan het overleg over de buurt op

het Stadsdeelkantoor.’ Toen zijn leer-

lingen voor de schoolkrant (de Hamel)

een buurtonderzoek deden naar 

ervaringen met HML-leerlingen, ‘zei 

de één dat hij zelf ook jong is geweest

en dat een school goed is voor de

buurt doordat het levendigheid geeft,

maar een ander klaagde over te hard

pratende leerlingen in hun portiek of

voor hun raam.’ De rommel op straat

komt echt niet altijd van de scholieren

en skaten op straat gebeurt niet vieren-

twintig uur per dag. ‘De schoolleiding

van het HML wil ècht zijn best doen in

de buurt, maar verwacht ook redelijk-

heid van de bewoners. Laat hen niet

bang zijn voor kinderen met capu-

chons en niet direct gaan schelden. 

De meeste HML’ers zijn net opgevoede

kinderen, die serieus genomen willen

worden.’

In elk geval surveilleert de directie 

van de school tegenwoordig in de 

pauzes, vooral in de Weissenbruch-

straat en met name bij Albert Heijn. 

En drinkt Dirksmeier twee keer per 

jaar een glas witte wijn met een

paar dames uit de buurt om alle pro-

blemen weer eens door te nemen.

Trots naar zijn pensioen

Duidelijk is dat deze rector, zoals dat

trouwens hoort, trots op ‘zijn’ school is,

in, zoals hij dat zelf zegt, één van de 

fijnste Haagse buurten. Het enige dat

nog op zijn verlanglijstje voor zijn

school staat is een voetbalkooi bij het

gebouw, niet om daarmee te verwijzen

naar de oude Dierentuin, maar om de

leerlingen in de pauzes een balletje te

kunnen laten trappen zonder overlast

voor omwonenden. Maar waar die te

plaatsen? Hij breekt er het hoofd nog

over. Dat laatste geldt niet voor zijn

pensioen, over , denkelijk, vijf jaar. ‘Dan

ben ik 63 en werk ik veertig jaar in het

onderwijs. Tien jaar HML is een mooi

getal om afscheid te nemen. Ik ga dan

weer echt met geschiedenis als weten-

schap aan de gang en ik wil ook nog

een klein boekje maken over de katho-

lieke dieren in het oevre van Gerard

Reve. Maar ik ga ook zeker een jaar in

Griekenland wonen, op het mooiste

plekje, aan de voet van de Elias bij de

opgraving van Mycene.’ Of van Oost

naar West door de Verenigde Staten

fietsen. En beter leren schaken. Nu

maar hopen dat zijn vrouw die enthou-

siaste plannen aangaande Griekenland

en de VS óók allemaal leuk vindt!

Hugo Dirksmeier. Foto: Arjen Siegers.

Benoordenhoutse Wandelingen 
Vanaf maart t/m okober zal maandelijks een wandeling door onze wijk worden

georganiseerd onder leiding van Marjolein Veentjer. Een mooie gelegenheid

om bewoners kennis te laten maken met de geschiedenis en architectuur in 

de wijk. De 1e wandeling vindt plaats op: zaterdag 22 maart om 11.00 uur

(de 2e wandeling vindt plaats op 19 april). Vertrekpunt: hoek Van Hoytema-

straat/Wassenaarseweg bij de ABN-Amrobank. Duur: 1,5  à 2 uur. 

Minimaal 10 en maximaal ca. 20 personen per wandeling. Prijs: € 8,00 p.p.

Aanmelden via telefoonnummer 324 86 91.

vervolg van pagina 35
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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunst-

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

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

voor dat nummer tot 11 maart 2008 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

WIJKCENTRUM ’T BENOORDENHUIS, Bisschopstraat 5, tel. 3240572

Za 1/3 15.00 uur Openingsborrel expositie Ellis, waarvoor een ieder is uitgenodigd. 

Za 1/3 t/m 10/4 Expositie schilderijen Ellis (zie artikel pagina 19).

DUINZICHTKERK, Van Hogenhoucklaan 89, tel. 3283074

Wo 20/2 20.30 - 22.00 uur Lezing Söderblom en Visser ’t Hooft: de eenheid der kerk, door ds. Margarithe Veen

Ma 3/3 20.00 uur Vertalingen van Grieks naar Nederlands van gezegden en spreekwoorden uit de

Bijbel, door drs. Tine Suttorp, ds. Henk van Laren en ds. Casper van Dongen

Wo 12/3 20.00 - 22.00 uur Anselmus van Canterbury en Herman Wiersinga: oude en nieuwe verzoening, 

door ds. Casper van Dongen

23/3 20.00 - 22.00 uur Herdenking ds. M.L. King’s I have a dream.

20/4 16.00 uur High Tea

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

Georganiseerd door De Kunstkijker, tel 010-4121207

Di 1, 8 en 15/4 20.00 - 22.00 uur De Schittering van Ile de France, lezingen door drs. Monique Hanrath

WANDELINGEN MET HET IVN, tel. 3681400 of 3858676, www.ivndenhaag.nl

Wo 27/2 14.00 uur Kinderwandeling door Clingendael. Startpunt: ingang Van Alkemadelaan, brug 

t.o. Van Montfoortlaan

ERNST & YOUNG, Wassenaarseweg 80, tel. 3286629, annemarie.sokromo@nl.ey.com

19/2 t/m 19/5 Expositie van werken van kunstenaars uit het Benoordenhout

21/2 17.00 - 20.00 uur Opening van de expositie (RSVP tel. 3286629) 

VRIJE SCHOOL, Waalsdorperweg 12, tel. 3244300

14 en 15/3 20.15 uur The Mikado, een komische opera, door leraren en leerlingen 

Parkconcert
Het Parkconcert vindt plaats op 25 mei van 12:30 uur tot 18:30 uur. Hierbij worden verschillende soorten muziek ten gehore gebracht,

gecombineerd met activiteiten voor de jeugd; het evenement wordt met happen en drank aangekleed. Het geheel wordt voor een deel

gesponsord door lokale bedrijven, en ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Mensen die willen helpen bij de organisatie van het

parkconcert zijn meer dan welkom. Graag aanmelden via tel. 324 86 91.

Marjolein Veentjer
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RESTAURATIE VAN SCHILDERIJEN
DRS. SOFIA SILLEVIS
kunsthistorica en restaurator

Den Haag,  tel. 324 67 18
Bezoek op afspraak. 
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over 

de tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit

blijft slapen, dan wordt het tarief berekend tot het moment van

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken

beide partijen er nog eens op te wijzen, dat er duidelijke afspra-

ken moeten zijn over de tijd van thuiskomst en ook over het al

dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het is

voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz.

Roderick Balt 328 08 12 ’91 E

Brigitte de Brabander 326 47 79 ‘89 E

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ‘85 E

Sietze Buma 328 18 08 '82 E X

Frédérique de By 324 91 99 ‘93 E

Christian le Clercq 326 82 05 ‘85 D E

Carlijn Deiters 06-38502542 ‘92 E

Eline van Eechoud 06-44098123 ‘88 E X

Emilie van Eysinga 06-50467642 ‘67 E

Stephan Jasper Faber 385 91 23 ‘84 D E

Carolien van Heijst 326 25 95 ‘90 E

Willem Jongepier 328 34 88 ‘87 E

Roelly de Geus 324 63 85 ‘83 E

Suzanne de Geus 324 63 85 ‘83 E

Robert Jan Hoos 328 08 00 ‘87 E

Saar Jongepier 06-30760809 ‘88

Christine Jongepier 06-38595061 ‘90

Carolina Lemarie 06-53414916 ‘82 E F S

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E

Olivier v. Nooten 328 12 43 ‘83

Lisanne Koene 328 08 03 ‘91 N E

Verklaring tekens

E - ook engelstalig/english spoken, F - ook franstalig/parle francais, 

D - ook duitstalig/spricht deutsch, X - alleen in het weekend

S - ook spaanstalig

Babysitters

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

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

stemd voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst kan

alleen schriftelijk worden gedaan met contante betaling in een

envelop met vermelding: “Benoordenhoutjes”, geadresseerd

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

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot:

11 maart 2008. De redactie is niet verantwoordelijk voor even-

tuele zetfouten.

Heeft u geen tijd om uw hond(en) uit te laten? Ik doe het graag 

voor u, 4 euro per half uur. Bel naar Witta Vergeest, 06-49942496 of

324 14 40. Email: wittavergeest@hotmail.com

Tennisclubje spelend op dinsdagavond vanaf 18.00 uur op de WW-

Van Hogenhoucklaan zoekt dames en heren van plm. 50 tot 60 jaar.

Tel. 328 03 38.

Wij zoeken een lieve oppas bij ons in huis voor onze zoon van 

5 maanden oud. 2 hele dagen per week. Dagen zijn in overleg vast 

te stellen. Tel. 06-27074045.

Schaakprobleem 94  U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Stelling na de 15e zet van zwart

Wit wint materiaal. Stuur de oplossing vóór 5 maart naar: Schaakclub Benoordenhout,

Waalsdorperweg 165, 2597 HT  Den Haag en u maakt kans op een boekenbon.

Oplossing probleem 93: Zwart maakte remise door: 6. … Pxg4! 7.fxg4 Dh4+ 8.Kd2 e3+!

(8… Dg5+? 9.e3) 9.Kxe3 Dg5+ 10.Kf2 (10.Kd4? c5+ 11.dxc6ep Pxc6+ 12.Kd5 De7! en mat)

Dh4+ enz. (Vladimirov-Lein, Sotsji 1966). Er waren helaas geen inzendingen voor probleem 93.

Let op nieuw adres en nieuwe inzendingstermijn !

Er waren vier goede inzendingen voor probleem 92. De boekenbon gaat naar J.G. van de Vijver.

KUNT U SCHAKEN ?
KOM EENS LANGS OP DE SCHAAKCLUB!

Elke woensdagavond om 20.00 uur in het Benoordenhuis 

Inlichtingen: 070 – 3248275 of luijt.franke@planet.nl

Internet: scbenoordenhout.web-log.nl
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Bestuur
Voorzitter:

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

Secretaris:

drs. E.H.M. Goossens, 

tel. 324 86 07

Penningmeester:

drs. O. Zijsling

Ruimtelijke Ordening:

mr. C.M.E. Buter-de Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. M.S. Bosch, 

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

mw. H.W. van Kimmenade-de

Laat de Kanter,

Water en milieu:

mw. ir. P. Bovée-Meijn

Wijkblad:

Mw. J.H.B.J. Dijkinga, 

tel. 324 67 05

Cultuur:

mw. M.Y. Veentjer-Renaud, 

tel. 324 86 91

Jeugd en jongeren:

mr. M.J. van Slooten-van Nieuw-

kuyk, tel. 324 47 44

Wijkcentrum:

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

Belangenbehartiging ouderen: 

mr. E.L. Annegarn-van Wijn-

gaarden, tel. 324 92 06

Ledenadministratie:

Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

giro 3804427 t.n.v.

Wijkvereniging Benoordenhout

8 euro per jaar

Wijkcentrum 't Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2596 XH,

tel. 324 05 72

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkbladbenoordenhout@

hotmail.com

Ester Barendregt (redacteur)

Jacqueline Bloemen-Lommen

(redacteur)

Annemiek den Boer (secretaris

en advertenties)

Diederick Cannegieter (redacteur)

Hanneke Cunnen (financiën)

Jacqueline Dijkinga (hoofd-

redacteur)

Vera de Jonckheere (redacteur)

Frank van der Leer (striptekenaar/

fotograaf)

Barbara van der Rest (eind-

redacteur)

Jan Arie van Nispen (redacteur)

Annemarie Knottnerus (redacteur)

Arjen Siegers (fotograaf)

Contactclub Benoordenhout

(vanaf 55 jr.)

Secretaris:

mw. Ellen Couvée, tel. 328 16 35

Commissie Belangen-

behartiging Ouderen: 

E.J.A. Ebbink, Van Diepenburch-

straat 6, tel: 324 92 18.

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:

Dhr. N. Mannoesingh,

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

Thuiszorg Meavita 

Tel 379 50 00. 

Informatielijn JeugdGezond-

heidsZorg 0-4 jaar, tel. 379 50 25.

Winkel: Van Hoytemastraat 113,

tel. 379 31 00

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. 353 30 00. 

Ma - vr. 8.00-20.00 uur

Klachten Raad Welzijn en

Gehandicapten, tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/

353 41 29

Klachtenoverlast: tel. 353 58 56

Politie

tel. 0900 - 8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1,

2592 AA Den Haag, 

wijkbrigadiers P. Dik en N.J. Van

der Kruk (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./fax 328 01 77.

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di 14.00 - 17.00 uur

wo 11.00 - 17.00 uur

vrij 14.00 - 20.00 uur

za 10.00 - 13.00 uur

(tot medio 2008)

Infocentrum Hubertustunnel

Te bezoeken op di en wo van

12.00-16.00 uur, tel. 324 08 92,

www.n14-norah.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag, dinsdagavond, woens-

dag 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

Volksdansen

Maandagochtend

Sophia Poppe, tel. 324 87 45

Yoga

Vrijdagochtend

mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67

Schaakclub

Woensdagavond

W. Luijt, tel. 324 82 75

Patchwork

2e woensdagochtend van de

maand, mw. Ph. Bennis, 

tel. 324 66 07, mw. T. Vleming, 

tel. 328 14 24

Orchideeënclub

F. Meeuwisse, tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming

T. Haase, tel. 354 39 16

Wijkvereniging Benoordenhout,
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

emailadres: kroemer@xs4all.nl

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl



Hora est: ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898
Dé particuliere begrafenisonderneming van Benoordenhout en omstreken

070-3240077    www.clingendaelhuys.nl

Niet oubollig maar met stijl en traditie.

De enige met rouwkamers in Benoordenhout.

Huiselijke herdenkingsdiensten in ’t Clingendaelhuys.

O.a. klassieke rouwvoertuigen.

Zelfstandig, geen verzekeraar, doch inname elke polis mogelijk.

Kostenloze wilsbeschikking en bewaring in geheim archief.

Deposito’s met vaste rente en fiscaal aftrekbaar.

Benoordenhoutseweg 279, 2596 BJ te ’s-Gravenhage, gelegen nabij park Clingendael / Wassenaar.

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



RS Kopie bv   Weissenbruchstraat 1a   2596 GA  Den Haag  T  070  324 43 55  F  070  324 20 32   rsk@euronet.nl   www.rs-drukkerij.nl

RS Kopie, de printspecialist

Prints in zwart en kleur, plotten, 

opplakken, lamineren en reproductie van 

bouwtekeningen op groot formaat.

DTP-opmaak en vormgeving, full-colour druk

en afwerking. Gelegenheids-, zakelijk- en

reclamedrukwerk. Jaarverslagen en 

brochures in kleine en grote oplagen. 

Bel voor een vrijblijvende offerte.


