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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.



Onlangs kon u lezen bij de Wist-u-dat’-

jes. dat ongeveer 40% van de

Benoordenhoutse bevolking bestaat

uit buitenlanders. Tegenwoordig heeft

men het al snel over allochtonen, in

onze wijk zegt men dan “expats”. Dat

percentage vond ik wel heel erg hoog,

want als ik zo om me heen kijk, bijvoor-

beeld in mijn eigen buurtje, dan wonen

er helemaal niet zo veel buitenlanders.

Redacteur Jacqueline Bloemen ver-

zorgt deze rubriek al een tijdje en raad-

pleegt hiervoor www.denhaag-buurt-

monitor.nl. Deze site heeft inmiddels

concurrentie gekregen van www.cbsin

uwbuurt.nl.

Redacteur Ester Barendregt vond dit

wel een interessant onderwerp en

dook in de opbouw van nationaliteiten

in onze wijk. U kunt haar uitvoerige

artikel lezen op pagina 17.

Naar aanleiding van de genoemde 40%

stelde het bestuur van de wijkvereni-

ging voor om een aantal expat-pagi-

na’s in ons blad op te nemen. Maar

welke taal kies je dan? Engels, Frans,

Spaans, Chinees of Pools (zoals onze

redacteur Vera de Jonckheere, altijd

wel een beetje stout, opmerkte)? Nu

wordt er voor buitenlanders al heel

veel gedaan. Ze hebben een eigen

Haagse krant en heel veel eigen club-

jes, vele cursussen worden aangebo-

den door hun werkgever en gemeente-

lijke informatie kunnen ze op het stad-

huis in meerdere talen krijgen.

Daarin hoeft ons blad naar mijn

mening dus niet te voorzien. 

Bovendien plaatste de redactie twee

jaar geleden in het wijkblad een

oproep aan Benoordenhoutse buiten-

landers om eens naar de redactie te

schrijven over wat hen bezighoudt, wat

ze missen in het blad of in de wijk. De

respons was nul. 

Moeten we dan nu als wijkblad iets

extra’s voor deze groep doen? U raadt

vast al mijn persoonlijke antwoord! 

Onze culturele evenementen, zoals

30/4, parkconcert en zeepkistenrace

zijn echter specifiek Benoordenhouts

en die zullen we dan ook voortaan

tweetalig aankondigen.

Jacqueline Dijkinga,

hoofdredacteur.
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Uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout.
Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis
aan huis bezorgd (m.u.v. nee/nee). 
Oplage ca. 8000 exemplaren.

De in dit wijkblad gepubliceerde opinies
komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die
van de wijkvereniging.

Redactie Zie rubriek Wie, Wat, Waar.

Secretariaat wijkblad 
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij RS Drukkerij bv, Den Haag

Bezorging Interlanden Spreigroep
www.bezorgklacht.nl. Afhalen in ‘t Benoorden-
huis, Bisschopstraat 5, bibliotheek Utenbroek-
straat 4, kiosk W. Royaardsplein of kiosk ‘Van
Hoytemaplein’.

Deadlines Artikelen en advertenties moeten
ingeleverd zijn voor:
Deadline Verspreidingsdatum
13 - 05 18 - 06
08 - 07 20 - 08
09 - 09 22 - 10
04 - 11 10 - 12

Advertenties
Annemiek den Boer
Postbus 96949, 2509 JH Den Haag
Tel.: 070 - 324 63 27
ABN/AMRO 44.99.43.968

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: € 10,- voor maximaal 
30 woorden.

Abonnementen Niet-bewoners van het
Benoordenhout kunnen zich op het wijkblad
abonneren door € 18,- per kalenderjaar 
(= zes nummers) over te maken op Postbank
rek. 39.83.198 ten name van Wijkblad
Benoordenhout te Den Haag.

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

foto cover: scène

uit The Mikado,

foto: Ad Hupkes

zie artikel pag.22

nieuwsgierig naar 
uw buren?

Kijk eens op
www.cbsinuwbuurt.nl en

www.denhaag.buurtmonitor.nl
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De perfecte zakenpartner.

Maak kennis met een nieuw talent in het zakelijk circuit: de Alfa 159 Business Pro. 

Dit sportieve topmodel tilt styling, comfort en prestaties naar een hoger niveau. 

U komt uiterst representatief voor de dag met lederen bekleding, verwarmbare voorstoelen en 16” lichtmetalen velgen. In de 

uitgebreide standaarduitrusting vindt u nog veel meer succesfactoren. Bezoek snel onze showroom voor een ontmoeting met deze 

perfecte zakenpartner. De Alfa 159 Business Pro, voor wie meer wil bereiken.

Vermelde prijzen zijn incl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar maken. Vermelde leaseprijzen zijn per mnd. excl. BTW, 60 mnd./20.000 km per jaar via

Alfa Romeo Lease. Prijswijzigingen voorbehouden.Brandstofverbruik: gemiddeld 5,8 – 8,9 L/100 km (11,2 – 17,2 km/L). CO2-emissie 153 – 211

g/km.

Standaarduitrusting 

Alfa 159 Business Pro:

• Automatische bi-zone Climate Control

• Lederen bekleding met verwarmbare 

voorstoelen

• Parkeersensoren vóór en achter 

• 16” Lichtmetalen velgen

• Cruise Control

• Licht- & regensensor

• Lederen stuurwiel met audiobediening

• 10-voudig verstelbare voorstoelen

• Elektrisch bedienbare ramen vóór 

en achter

• VDC (Vehicle Dynamic Control) met 

hill holder

• 7 Airbags

Prijs vanaf € 31.495,-

Uw voordeel vanaf € 3.695,-

Leaseprijs vanaf € 599,-

Automobielbedrijf
S. Maasland b.v.

Laan van Nieuw Oosteinde 115, Voorburg, 
tel. 070 - 387 46 00. www.alfamaasland.nl

Alfa 159 

Business Pro
Automobielbedrijf

Biezeman b.v.
Zwolsestraat 263, Scheveningen, 

tel. 070 - 351 25 13,  www.biezeman.nl



Mijn naam is Quirine de Ranitz,

ik werk bij Stichting BOOG als

projectleider samenlevingsop-

bouw. Dit jaar ben ik o.a. als

‘wijkadviseur’ bezig in het

Benoordenhout. Stichting BOOG

heeft daarvoor opdracht gekre-

gen vanuit de bestuursdienst

stadsdeel Haagse Hout.

Dat betekent onder meer dat ik

graag op de hoogte ben van

hetgeen zich in de wijk afspeelt. 

Ik hoor ook graag uw ideeën

voor uw straat, voor de wijk, dat

waar u tegenaan loopt, vragen

die er leven. Ik kan dan verbin-

ding leggen met andere zaken

die zich in de wijk afspelen.

Uiteraard is er overleg met de

wijkvereniging en gemeente.

Onbekend ben ik overigens niet

in uw wijk, ik ben er namelijk

geboren en getogen.

U kunt mij bereiken via de mail

ranqu@boog.nl en via telefoon-

nr. 312.12.31. Ik werk op dinsdag

en woensdag.

Quirine de Ranitz

Even voorstellen

Amonsvlakte

Ingezonden
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Bestuursdienst Haagse Hout wil u

laten zien wat er allemaal gedaan

moet worden om het dagelijkse

onderhoud van uw woonomge-

ving netjes te laten verlopen. Wat

mag u aan kwaliteit verwachten?

Maar ook, welke beperkingen zijn

er. Bovendien zijn wij zeer

nieuwsgierig naar uw ideeën

over dat onderhoud. Graag nodi-

gen wij u uit op woensdagavond

28 mei a.s. vanaf 20.00 uur tot

22.00 uur. De locatie wordt nader

bekend gemaakt. We beperken

de avond tot de bewoners van

Van Hoytema- en Nassaubuurt.

Straat voor de mens

Op 24 februari 2008 vond een

druk bezochte protestbijeen-

komst plaats op het stukje ruig

natuurgebied ‘Amonsvlakte’,

alwaar de golfclub ‘Duinzigt’

haar terrein wil uitbreiden en

waarvoor maar liefst 639 bomen

moeten worden gekapt. Ver-

volgens wordt een groot hek

rond het terrein geplaatst.

Jarenlang is daartegen - ver-

geefs - geprotesteerd door de

wijkvereniging, omwonenden

en diverse natuurverenigingen,

tot aan de Raad van State toe.

De felle protesten nadat de kap-

vergunningsaanvraag werd

gepubliceerd haalden vier tele-

visiestations en een reeks kran-

ten. Het unieke van deze kwestie

is dat voor het eerst in Neder-

land een openbaar toegankelijk

en druk bezocht natuur- en

recreatiegebied aan het publiek

wordt ontnomen. Tot nu toe

beperkte de groei van golfterrei-

nen zich voornamelijk tot braak-

liggende akkers en weiden. Het

belang van geprivilegieerde

enkelingen wordt boven dat van

velen gesteld, een verontrusten-

de ontwikkeling, die niet direct

bevorderlijk is voor de sociale

cohesie binnen onze wijk. Die

golfclub zou zich nog eens tien

keer achter de oren moeten

krabben...

(naam bij de redactie bekend)

Clingendael
De Theeschenkerij gaat vanaf van 1 april tot 1 oktober weer

7 dagen per week open onder beheer van SAB Catering.

De Japanse Tuin is vanaf 30 april gedurende 6 weken geopend.

Benoordenhoutse roulette?
Bekijk: www.onsdh.nl.

Klik op Wassenaarseweg bij verkeerssituatie.

Website
De site van de wijkvereniging is in de lucht: 

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Zeepkistenrace Benoordenhout
Noteer nu alvast in je agenda: zaterdag 28 juni 2008.
Iedereen van 7 tot en met 13 jaar kan meedoen aan de

Benoordenhoutse Zeepkistenrace. Bouw je eigen zeepkist en

maak kans op een prachtige prijs. Meer informatie in het komen-

de nummer van dit blad. Voor informatie: cornelie.tiel@lycos.nl en

nijhof@iss.nl
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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

Kraan 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
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Historisch onderzoek perikelen

Vóór dat men kan beginnen aan

geschiedschrijving, in dit geval over

het landgoed Clingendael en de laatste

particuliere eigenaar, is historisch

onderzoek vooraf een dwingende ver-

eiste. Dat onderzoek gaat niet altijd

over rozen: archieven zijn niet altijd

even toegankelijk; de zoektocht naar

mensen en instanties die kennis ter-

zake hebben is moeizaam; men meent

een spoor te hebben gevonden dat

echter dood loopt. Of, betrouwbaar

geachte verkregen informatie blijkt bij

inzage van later ontdekte bronnen fout

te zijn. Bij interviews hebben veel men-

sen nog een uitstekend geheugen met

betrekking tot bepaalde feiten of voor-

vallen, maar het verbinden van het juis-

te jaartal daaraan blijkt bij nader

onderzoek maar al te vaak niet te klop-

pen. Edoch, het ontdekken van een

nieuw feit verschaft veel vreugde en

voldoening. Historisch onderzoek is

een boeiend bedrijf dat echter nimmer

eindigt, want er is geen geschiedschrij-

ving klaar of er wordt wel weer iets

nieuws ontdekt.

De zoektocht naar de - laatste

- rustplaats van Marguerite

Mary barones Van Brienen

(geb. ‘s-Gravenhage 11 maart

1871), beter bekend als freule

Daisy, is daar een aardig voor-

beeld van. Het onderzoek

daarnaar startte begin negen-

tiger jaren en verliep door

omstandigheden èn door de

vereiste zorgvuldigheid en

discretie over een lange perio-

de.

Een groot verlies voor Clingendael

Freule Daisy overleed op het landgoed

Clingendael op 22 november 1939,

achtenzestig jaar oud. Haar familie

woonde toen grotendeels in Engeland.

De oorlog tussen Groot Brittanië en

Duitsland was op 3 september 1939

verklaard, maar reizen tussen het neu-

trale Nederland en het Verenigd

Koninkrijk was nog zeer wel mogelijk.

Lang heeft dat niet geduurd want

Nederland werd op 10 mei 1940 onver-

hoeds overvallen door buurland

Duitsland. Mede doordat de Duitse

overheerser het landgoed Clingendael

als hoofdkwartier betrok zijn na deze

oorlog veel van de familiearchieven

van de Van Brienens verloren gegaan.

Hoe het was geregeld met de ter aarde

bestelling van de freule was bij het

begin van het historisch onderzoek,

door gebrek aan informatie, niet duide-

lijk; bovendien bestonden daarover

tegenstrijdige verhalen. Maar er leefde

nog vooroorlogs personeel van

Clingendael, zoals de zeer bejaarde

hovenier genaamd W. de Ruiter (†) die

woonde in een van die aardige houten

tuinmanswoningen, ‘Noorse Hutten’

genoemd, aan de Van Alkemadelaan

tegenover de Van Montfoortlaan. De

Ruiter had freule Daisy nog goed

gekend zo bleek bij navraag. In de oor-

log bleef De Ruiter nog een aantal

jaren in Clingendael werken. Samen

met de Duitse Reichskommissar

A.Seyss Inquart ging hij wel eens aan

de wandel door het bos en kreeg dan

aanwijzingen voor het onderhoud zo

vertelde hij. “Ik liep achter hem en had

hem makkelijk z’n hersens kunnen in-

slaan met mijn bijl” grapte De Ruiter

wrang. Maar hij had het niet gedaan.

Bij een afgenomen interview wist De

Ruiter nauwgezet te vertellen waar de

kerkdienst voor freule Daisy had plaats-

gevonden, en dat de freule op de R.K.

begraafplaats St.Petrus Banden aan de

Kerkhoflaan te Den Haag ter aarde was

besteld. Zijn vrouw, die achter hem

stond, knikte instemmend.

De laatste wens van freule Daisy

Piet Molenaar (†), gemeentelijk hove-

nier die vanaf circa 1954 werkzaam was

op Clingendael, kwam echter met een

geheel ander verhaal, en wel dat freule

Daisy was begraven op het landgoed

Clingendael in een speciale grafkelder

op de Pauwenheuvel. Dit is een hoog

duin nabij de Oud-Hollandse tuin.

Volgens overlevering was het de wens

van de freule om op die plek te worden

begraven, op zodanige wijze dat zij

neer kon zien op het Huys Clingendael.

En aan die wens was gevolg gegeven.

In 1958, zo deelde Molenaar mede,

werd de freule herbegraven naar het

familiegraf op de R.K begraafplaats aan

de Kerkstraat in Wassenaar. Hij was

daar hoogstpersoonlijk bij betrokken.

Marguerite Mary barones Van Brienen;
haar laatste rustplaats

Freule Daisy. vervolg op pagina 9

Advertentie in Het Vaderland, 23 november 1939.
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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

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
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Wegens de zeer omslachtige ambtelij-

ke procedure die bij deze verplaatsing

te verwachten was, werd die procedure

omzeild door in alle vroegte de kist op

te graven en zonder dat iemand daar

erg in had werd het transport naar

Wassenaar uitgevoerd. Op de plaats

van het lege graf werden door

Molenaar enkele coniferen geplant.

Omdat Molenaar feitelijk goed op de

hoogte was klopte het verhaal van de

Ruiter zo te zien dus niet. Daarmee

geconfronteerd antwoordde Molenaar:

“Oh, maar De Ruiter was al oud en hij

was het zeker vergeten”.

De sluier wordt opgelicht

Daarin bleek Molenaar zich toch te ver-

gissen! Dat werd duidelijk toen de

Koninklijke Bibliotheek de bekende

Haagse krant ‘Het Vaderland’ op de

website plaatste. Na intensief zoeken

werd in de editie van 23 november

1939 de hierbij afgedrukte overlijdens-

advertentie gevonden van Marguerite

Mary baronesse Van Brienen. Uit de

advertentie blijkt weliswaar niet de

datum van de begrafenis, maar deze

vond plaats op zaterdag 25 november

1939.

Uit het gevoerde onderzoek bleek

tevens dat de freule in tegenstelling tot

het gestelde in de advertentie hele-

maal niet werd begraven, maar tijdelijk

werd bijgezet in de Arcade van de

begraafplaats St. Petrus Banden. Dit

staat vermeld in het register van de

begraafplaats. Vrijwel direct moet de

kist naar Clingendael zijn vervoerd om

in de daartoe aangelegde grafkelder

op de Pauwenheuvel te worden neer-

gelaten. Het begraafplaatsregister ver-

meldt op datum 25 november heel

summier: ‘terug naar Clingendaal’ (sic).

In de acte van overdracht van het land-

goed aan de gemeente Den Haag,

gedateerd 30 september 1954, is opge-

nomen ‘dat de aanwezigheid van de

grafkelder van Jonkvrouwe M.M.

Baronesse van Brienen, zich bevinden-

de op het landgoed, onaangetast zal

blijven zolang het herenhuis nummer 7

(door de erven J.G.) bewoond wordt’.

Deze voorwaarde is dus geëerbiedigd

tot het jaar 1958.

De laatste rustplaats

De freule rust nu dus in het familiegraf

in Wassenaar, temidden van een aantal

van haar voorvaderen. De tekst op de

monumentale grafsteen vermeldt ech-

ter niet de naam Van Brienen maar van

aangetrouwde familie, en wel van

degene die het laatst werd bijgezet

zijnde mr. Edgar Frederik Justin Baron

Michiels van Verduynen (1885-1952).

Het koperen plaatje dat bevestigd is op

de kist van freule Daisy is eveneens bij

dit artikel afgebeeld.

Er is sprake van geweest om het in de

grafkelder te Wassenaar aanwezige

familiewapen en andere parafernalia

zoals de naamplaatjes op een geschik-

te plaats buiten de grafkelder aan te

brengen ter blijvende herinnering, en

van de kelder een urnenplek te maken,

maar daar is voorlopig van afgezien.

Soms gaan stemmen op om freule

Daisy opnieuw haar grafkelder op

Clingendael te gunnen, maar dat lijkt

toch niet zo’n goed idee. Het is van

groter, historisch belang dat wij

Hagenaars het door de freule zo

gekoesterde landgoed in ere houden

en in optimale staat brengen en hou-

den.

Met dit artikel worden weer enkele

gegevens uit de geschiedenis van het

landgoed Clingendael geregistreerd in

ons wijkblad, en freule Daisy wordt

ermee, al is het even maar, aan de ver-

getelheid onttrokken. Zij ruste in

vrede.....

Joost S.H. Gieskes

vervolg van pagina 7

Koperen plaatje op de kist. Foto J.G.

Concours hippique op Zorgvliet, 2 juli 1906. Geheel rechts freule Daisy (HGA).
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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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Maar de in het Benoordenhout geboren

en getogen Jet kennen wij, onder

andere door haar boeken (bijvoorbeeld

Als je pad verlicht... uit 1998 en Groeit het

labyrint... uit 2002). Na een mailtje dus de

fiets gepakt naar de Laan van Clingen-

dael om daar, bij een kopje koffie, met

haar en Herma-Jozé te praten over:

ThePeaceBrokers.Inc.!

Herma-Jozé Blaauwgeers

Toen Herma-Jozé Blauwgeers in 1944

werd geboren, was haar vader, als

wachtmeester der Marechaussee in het

oosten van ons land, een halfjaar

daarvóór als verzetsman doodgeschoten

door de bezetter. Dat heeft haar leven

uiteraard getekend.

Zij werkt nu als plaatsvervangend hoofd

Betaalkantoor Den Haag van het Minis-

terie van Defensie alhier, maar functio-

neerde meer dan 35 jaar in het buiten-

land: in Duitsland en (vooral) in de V.S.,

waar zij bij het Pentagon in Washington

het zeer naar haar zin had. Maar het toen

nog rudimentaire verhaal van haar vader

intrigeerde dusdanig, dat ze terug naar

Nederland kwam en na veel onderzoek

in 2004 een zeer persoonlijk boek over

hem schreef: De prijs van vrijheid, betaald

op D-Day, waarvoor ik verwijs naar

www.freedomisnotfreebook.com.

Tijdens een bezoek aan de V.S., vroeg zij

zich af in hoeverre er eigenlijk vrouwen

betrokken waren bij de wederopbouw na

de oorlog in Irak. Haar conclusie: eigenlijk

niet. Vraag: zou die dan vanaf het begin

anders zijn verlopen? Om daarop

antwoord te krijgen, kwamen op haar

initiatief 50 vrouwen in hoge posities

voor een driedaagse conferentie in

Nederland bijeen. De Koninklijke Land-

macht was de gastheer. Een paar conclu-

sies: er is geen gestructureerde samen-

werking tussen NGO’s

en de strijdmachten, de

lokale bevolking werd niks gevraagd en

als er wederopbouw nodig is, wordt er

zeker niks aan de adolescenten gevraagd.

Dat laatste intrigeerde haar het meeste.

Tieners kijken kritisch naar de wereld,

maar er wordt eigenlijk weinig naar hen

geluisterd. Wat vinden ZIJ nodig voor de

opbouw van een betere wereld? Moeten

we niet eens op internationaal niveau

jongeren laten vertellen hoe volgens

hen de toekomst er uit moet zien en wat

daarvoor nodig is? Het idee voor

ThePeaceBrokers Inc. was geboren.

Via haar grote netwerk begon zij in 2004

met deze non-profit organisatie. Zoals

Herma-Jozé het op haar website schrijft:

“with the vision of sparking the world’s

youth to become architects of a better

future now, especially in designing the

relationship between developed and

developing countries.”

summits

ThePeaceBrokers Inc. begon met een

summit in Twente. Veertig tieners uit

allerlei landen kwamen bijeen om naar

aanleiding van de tsunami in Azië te

kijken wat er nodig was om in de

getroffen gebieden weer een toekomst

op te bouwen. De middelbare scholieren

bedachten er vijf projecten (waarvan er

drie al gelukt zijn), begeleid door profes-

sionele begeleiders en een psycholoog.

En hier kwam Jet van Essen er bij.

Geboren en getogen hier in onze wijk,

aan de Wassenaarseweg, ging zij school

op Wolters en het (Eerste) VCL, om

vervolgens Franse Taal- en Letterkunde

te studeren. Vanaf 1978 werkt zij bij de

Provincie Zuid-Holland, maar was al

vanaf 1976 betrokken bij het werk van

Clubhuizen de Mussen (Schilderswijk).

Herma-Jozé leerde zij kennen via de

serviceclub voor vrouwen Zonta

International en werd vervolgens door

haar betrokken bij de drie jeugdcongres-

sen die ThePeaceBrokers Inc. organiseer-

de. Twente, zoals al gemeld, maar

daarna ook in Turkije en Finland.

Enthousiast vertellen beide dames over

vooral de laatste twee bijeenkomsten.

De basis van alles is de samenwerking

via bestaande structuren: de zakenwe-

reld, NGO’s en de militaire wereld.

Adolescenten uit allerlei werelddelen en

culturen werken een aantal dagen

intensief met elkaar onder gekwalificeer-

de leiding teneinde projecten te

bedenken die uitgevoerd kunnen

worden om zo praktisch mogelijk overal

verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Het liefste op vervolgbasis. Effecten

moeten te meten zijn.

Het is, kortom, een combinatie van

idealisme en realisme. ThePeaceBrokers

Inc., overigens nog steeds in opbouw,

werkt overal, dus ook in, bijvoorbeeld,

Amsterdam en Den Haag, het liefste via

scholen. Wat kunnen we doen om

volwaardige burger te zijn in alle

tolerantie? Als we geld ergens heen

sturen, komt het dan goed terecht en

hoe verantwoorden we dat? Geen

project zonder vervolgtraject.

In de directe toekomst komen er

summits in de V.S., in Bulgarije en in Sri

Lanka. De programma’s worden via

Amerika ontwikkeld, maar de beide

dames zijn een spin in het web.

We worden graag op de hoogte

gehouden!

Voor verdere inlichtingen: 

www.thepeacebrokers.org

ThePeaceBrokers, Inc.
door Diederick Cannegieter

Herinnert u zich nog Benoordengastje Tomas Rabbering van het Maerlant-

Lyceum die twee wijkbladen geleden vertelde over dat multiculturele project in

Helsinki? Naar aanleiding daarvan kwam bij ons een brief binnen van Jet van

Essen: waarom er niet in stond dat die summit georganiseerd was door

ThePeaceBrokers Inc., een NGO (Non-gouvernmental organisation) opgericht

door Herma-Jozé Blaauwgeers? Het antwoord was simpel: doordat Tomas daar

niks over had gezegd.

Herma-Jozé Blauwgeers en Jet van Essen (v.r.n.l.)
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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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Het leven toen, in de tijd dat Duitse sol-

daten door onze straten stapten, was

angstig en avontuurlijk voor een kind.

Niet een angstig avontuur, maar afwis-

selend avontuurlijk en angstig en 's

winters koud.

Duitse soldaten, dat waren in mijn 12-

jarige ogen geen mensen, maar unifor-

men. Wezens die kwade macht hadden

en vervelende dingen konden doen. Bij

het zien van hen voelde ik angst.Maar

de grootste spanning gaf het gebrul

van de geleide projectielen, de V-1's en

V-2's, die ergens in Clingendael werden

afgevuurd en vandaar over ons huis

vlogen. Maar nee, de angst kwam pas

als het gebrul plotseling stopte; dat

betekende dat het mechanisme defect

was, dat het ding ging neerstorten.

Waar zou het neerkomen? Op ons dit-

maal? Als de klap van de landing en de

explosie was geweest kon je weer

opgelucht gaan slapen. Niet op ons,

ditmaal. In mijn herinnering viel er wel

elke nacht één op het Benoordenhout

te pletter.

Het was inderdaad een gevaarlijk

gebied waar wij woonden, het

"Sperrgebiet", ofwel de Vesting. Wij

woonden daar nog omdat, vóórdat het

hele gebied door de bewoners ont-

ruimd moest worden, ons huis

(Schoutenstraat, hoek Van

Hogenhoucklaan) door de Duitsers

gevorderd was als tandartspraktijk:

Zahnstation der Waffen-SS. Wij verhuis-

den naar de Van Hogenhoucklaan,

maar nauwelijks zaten we daar of ook

dat huis werd weer gevorderd. Een

NSB'er moest er wonen. Wij zijn toen

op de Van Alkemadelaan terecht geko-

men. Toen na een poos het bericht

kwam dat het hele Benoordenhout

ontruimd moest worden, wisten mijn

ouders de Ortskommandant te vermur-

wen ons daar te laten wonen. Op een

dag stond er een meisje van mijn leef-

tijd op de stoep, zij bleek ook in de

Vesting te wonen. Het was voorzichtig

aftasten of het gezin van haar niet

"fout", dat is pro-Duits, was. Het was

OK, we hoefden niet op elk woord te

letten uit angst dat het doorgegeven

zou worden.

Met haar heb ik leuke avonturen

beleefd, namelijk het exploiteren van

de verlaten tuinen. We klommen vanuit

onze tuin over de schutting, en steeds

verder, en kwamen in een soort

sprookjesland, waar je de pruimen en

appels plukte, bossen bloemen mee uit

nam, een konijn tegenkwam. Ik geloof

niet dat we de lege huizen binnengin-

gen. Veel ruiten waren wel gesprongen

door de explosies van de neerkomende

V's, maar het lokte ons kennelijk niet en

wij waren beschroomd.

Onze school, het VCL, moest ook uit

haar pand en trok in bij het Nederlands

Lyceum. 's Morgens had de ene school

les, 's middags de andere. Na verloop

van tijd hoefden wij, of mochten wij,

maar één dag per week naar school.

Dan werd er summier wat uitgelegd en

kregen we huis- en bestudeerwerk

mee. Ik zie me nog van huis wegstap-

pen - een fiets had ik niet meer - met

de leren schooltas over mijn arm.

Daarin mijn Ausweis; zonder dat kwam

je de Vesting niet uit of in. Halverwege

het stuk Van Alkemadelaan-

Mauritskade voelde de tas al loodzwaar

aan. Zo fit waren we in die tijd niet

door gebrek aan goed voedsel. Na zo'n

schooldag kwam ik doodmoe thuis.

Omdat er niet zo veel te beleven was,

geen sportclubs, geen uitjes, werd het

huiswerk serieus gedaan. Maar wel in

een kamer die pas tegen de avond ver-

warmd werd, dus in herfst en winter

klom de kou van je voeten omhoog. Ik

had toen nog niet het benul dat als je

je wat ging bewegen er wat warmte in

je kwam. Of ik had daar de fut niet

voor.

Maar wel, en dat herinner ik mij

opeens, konden we heerlijk rolschaat-

sen. De Van Alkemadelaan, toen al

geasfalteerd, was bijna verlaten. Een

enkele Duitse vrachtwagen, verder

kwam er niets over. En dat, het zwieren

op de wijdheid van de weg, gaf mij

midden in de oorlog het gevoel van

VRIJHEID.

Irene Kortleven-van Pernis

Kind in Sperrgebiet

Foto: gemeentearchief, fotograaf: Leonardus Marten van der Veen. Hoek Schoutenstraat-Van Stienhovenstraat

met cementzakken, wellicht voor de bouw van de bunker circa 1943 (zie ook pagina 19).
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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



We spreken elkaar in de behandelka-

mer van het instituut. Dit is een ruime,

hoge kamer waarin je je meteen thuis

voelt. Om mij heen zie ik boekenkas-

ten, een grote ‘eettafel’ met stoelen,

lego in de hoek, een lekkere bank en

mooie kunstwerken. Het is dat er een

bureau staat met een stoel ervoor èn

erachter, en de boeken niet de door-

snee boeken zijn die je in een huiska-

mer aantreft, anders had ik mij in een

smaakvol ingerichte woonkamer

gewaand. Alize serveert thee met cho-

colaatjes en begint te vertellen.

Klassieke homeopathie

Alize Timmerman legt uit wat klassieke

homeopathie inhoudt. Klassieke

homeopathie is een natuurlijke

geneeswijze die het herstelvermogen

(zelfgenezend vermogen) van het

lichaam aanspreekt. Hiermee worden

de oorzaken van ziekten en klachten

aangepakt, en wordt de basis gelegd

voor een langdurige genezing. De

homeopathische geneeskunst maakt

hiervoor gebruik van verschillende

stoffen als geneesmiddel. De genees-

middelen zijn samengesteld uit bij-

voorbeeld mineralen, planten of dierlij-

ke producten, zoals slangengif. De

gedachte hierbij is dat een stof die

bepaalde verschijnselen veroorzaakt,

ook in staat is dergelijke verschijnselen

bij zieke mensen te genezen. Dit is de

centrale geneeswet achter de klassieke

homeopathie. Een klassiek homeopaat

schrijft een geneesmiddel voor dat niet

alleen gekozen wordt naar aanleiding

van een klacht of ziekte, maar ook past

bij de persoon. Zo krijgt iedereen een

individuele behandeling van zijn klach-

ten. Een belangrijk deel van de

behandeling bestaat uit het zoeken

naar de achtergrond van de klachten.

Homeopathie richt zich namelijk op

zelfgenezing. Als je de achterliggende

oorzaken van je ziekte weet op te los-

sen, zul je genezen. Dit moet de patiënt

natuurlijk wel willen. Alize geeft een

treffend voorbeeld van wat dit voor

iemand kan betekenen. Een patiënte

die van haar migraineaanvallen was

afgeholpen, was verbolgen over het

feit dat haar wekelijkse ‘vrije dag’ hier-

mee was komen te vervallen…..

Van biochemicus tot homeopaat

Alize is al zo’n 25 jaar klassiek homeo-

paat. Tijdens haar researchbaan na

haar studie biochemie besefte ze dat

ze graag iets met mensen en ziekten

wilde gaan doen. Een artsenopleiding

was voor haar destijds geen optie

geweest. Dit werd van huis uit, door

negatieve ervaringen in het gezin met

de reguliere geneeskunde, niet gesti-

muleerd. En zo kwam zij in de homeo-

pathie terecht. Eén van de mooie

aspecten van dit vak vindt zij dat er

altijd in je omgeving iets aanwezig is

dat de zieke mens kan helpen. Homeo-

pathie maakt namelijk gebruik van de

resonantie die er is tussen natuur, die-

ren, mineralen en de mens. De natuur,

waarvan er in onze wijk gelukkig veel

te vinden is, biedt zoveel mogelijkhe-

den. Veel mensen ervaren de kracht

van de natuur. Bijvoorbeeld als je je rot

voelt, kan je geweldig opknappen door

een boswandeling of uitwaaien aan

zee. Alize betrekt de Benoordenhoutse

natuur bij het maken van homeopathi-

sche middelen. De grote diversiteit aan

bomen in het park Arensdorp leent

zich daar bijzonder goed voor.

Arensdorps rode beuk

Alize vertelt dat uitgebreid onderzoek

is gedaan door homeopaten naar de

geneeskrachtige werking van de rode

beuk uit Arensdorp. De onderzoekers

hebben gekeken (door vervrijving en

trituratie, een homeopathische behan-

deling waarbij vitaliteit vrijkomt) naar

de informatie die zit opgesloten in de

bast van de boom. Uit zo’n test wordt

duidelijk welke klachten en geestelijke

gemoedstoestanden een gezond per-

soon krijgt. Wanneer van dezelfde stof

een homeopathisch medicijn wordt

gemaakt waarin een sterke verdunning

van de stof is opgenomen, helpt het

omgekeerd bij klachten van een ziek

persoon.

De rode beuk (in het Latijn Fagus sylva-

tica f. purpurea genoemd) brengt rust

en vrede, geeft kracht, en helpt bij

vastzittende woede, wrok en verdriet.
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De bijwerkingen van het Benoordenhout
door Annemarie Knottnerus

In haar centrum voor klassieke homeopathie aan de Jan van Nassaustraat 111, direct verbonden

aan het onder haar leiding staande Hahnemann Instituut Nederland, ontmoet ik Alize Timmer-

man. In het centrum werken vijf artsen en homeopaten samen. In het schitterende pand worden

niet alleen patiënten behandeld. Al meer dan 20 jaar verzorgt het Hahnemann Instituut Neder-

land opleidingen en nascholingscursussen voor homeopaten, homeopathische artsen en huis-

artsen, ontwikkelt geneesmiddelen en doet onderzoek. Eén van de onderzoeken richtte zich op

de geneeskrachtige werking van de rode beuk in Arensdorp. Daar wil ik graag meer van weten!

vervolg op pagina 16
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Dit is met name het

geval bij de oudere

mens, die bijvoor-

beeld belast is met

een niet verwerkt

oorlogsverleden. De

beuk is machtig

groot, en één van de

mooiste en krachtig-

ste bomen uit het

park. Opvallend

vindt Alize het dat

juist deze prachtige

boom met deze

eigenschappen vlak

naast een verzor-

gingstehuis staat. De

Fagus helpt bij reumatische klachten die ontstaan door ons voch-

tige klimaat, hoofdpijn en misselijkheid. Het geneesmiddel werkt

vooral bij klachten veroorzaakt door vastzittend verdriet. Het los-

laten van verdriet staat bij de behandeling met het middel dan

ook centraal.

Tot slot

Veel mensen (en ook dieren) hebben baat bij een behandeling

door een homeopaat. Voor de praktijk van Alize en haar collega’s

is dan ook een wachtlijst. Uiteraard is niet elke ziekte of aan-

doening te genezen. Doordat patiënten door de behandeling

meer inzicht krijgen in zichzelf, wordt in dat geval de ziekte wel

draaglijker of kan de behandeling een waardevolle aanvulling zijn

op het stervensproces.

Voor meer informatie over het Hahnemann Instituut Nederland en de

praktijk voor homeopathie zie de website:

www.hahnemanninstituut.nl.

vervolg van pagina 15
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 RN

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

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

email: schutter-vandenheuvel@wanadoo.nl

Van Hoytemastraat 6, Den Haag

Ruim (320m2) herenhuis met zowel voor- als achtertuin. Garage moge-
lijk. Grote hal met trappartij, toilet, grote woonkamer (45m2) met
openhaard en openslaande deuren naar de zonnige achtertuin, eet-
kamer, luxe Siematic woonkeuken en kelderruimtes. 
1e etage, 3 slaapkamers, kleed-/werkkamer, 2 moderne badkamers,
balkon over volle breedte achterzijde.
2e etage, ruime overloop, 4 grote slaapkamers, badkamer.
Het huis verkeert in zeer goede staat met houten vloeren in alle
kamers.
Leuk familiehuis op goede stand gelegen.

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.
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Eerst nog maar eens de cijfers. De

gemeente Den Haag geeft met de

Buurtmonitor (http://denhaag.buurt

monitor.nl) een gedetailleerd inzicht in

de herkomst van zijn bewoners.

Onderstaande tabel laat zien dat van

de bijna 12.500 inwoners van onze wijk

er ruim 5.000 uit verschillende buiten-

landen afkomstig zijn. Enkele landen

van herkomst worden met name

genoemd: Turkije, Marokko, Suriname,

Nederlandse Antillen & Aruba. Samen

met Zuid-Europa zijn deze landen de

bakermat voor circa 550 wijkgenoten.

Verreweg de grootste groep, zo’n 3.100

personen, komt uit ‘overige geïndus-

trialiseerde landen’, zoals landen in

Noord-West Europa en Noord-Amerika.

De tweede groep in omvang ten slotte

wordt gevormd door buurtgenoten die

afkomstig zijn uit ‘overige niet-geïn-

dustrialiseerde landen’. Deze categorie

telt bijna 1400 personen. Onder hen

zijn er met exotische vader- of moeder-

landen als Maleisië, El Salvador, Eritrea,

Iran, Laos, Mongolië... met trots kunnen

we stellen dat de hele wereld samen-

komt in ons hoekje van Den Haag!

Maar wat betekent nu precies ‘land van

herkomst’? De gemeente Den Haag

gebruikt voor het bepalen van

etniciteitgroepen de definitie die door

de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten is opgesteld. Deze definitie

is gericht op het identificeren van

achterstandsgroeperingen. Zo kunnen

gemeenten de cijfers gebruiken voor

het ontwikkelen van achterstandsbe-

leid, bijvoorbeeld extra subsidies voor

scholen met veel leerlingen uit

minderheidsgroeperingen. Of iemand

tot de doelgroep van achterstandsbe-

leid behoort wordt in deze definitie

niet alleen bepaald door het geboorte-

land van de persoon zelf, maar ook

door dat van zijn vader en zijn moeder:

Als persoon X in Nederland is geboren,

maar zijn vader en/of moeder in

bijvoorbeeld Marokko, dan zal de

persoon in de gemeentestatistieken

zijn weergegeven als ‘afkomstig uit

Marokko’. Hij telt dan mee voor het

minderhedenbeleid, ook al is hij in

Nederland geboren. Alleen wanneer

persoon X en beide ouders zijn geboren

in Nederland of een ander rijk land,

behoudt die persoon het label van zijn

eigen geboorteland.

Enkele Benoordenhoutse voorbeelden:

- Het Canadese expat-gezin dat hier

voor enkele jaren is neergestreken

vanwege het werk van vader voor een

internationale organisatie wordt

gerekend tot de groep ‘overig

geindustrialiseerd’ .

- Dat geldt ook voor de Spaanse die

getrouwd is met een Nederlandse

wijkgenoot. Hun kinderen worden

echter geteld als Nederlanders.

- De dochter van Nederlandse

buurtgenoten is geboren in Nigeria,

waar het gezin destijds woonde. Het

meisje staat te boek als Nigeriaans.

Haar broer en ouders staan als

Nederlander geregistreerd.

- Een geboren en getogen Benoorden-

houtse is getrouwd met een Colom-

biaan. Hij en hun beide in het Bronovo

geboren kinderen zijn in de gemeente-

statistieken opgenomen als Colom-

bianen.

- Een Shell-werknemer uit de V.S. komt

zes maanden een opdracht doen in

Den Haag en woont tijdelijk in

Benoordenhout. Hij staat echter niet

Buitenlands Benoordenhout
door Ester Barendregt

Herkomst inwoners Benoordenhout 2007
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Herkomst inwoners benoordenhout 2007

Nederlands 7.430

Turks 26

Marokkaans 23

Surinaams 126

Antilliaans & Arubaans 119

Zuideuropees 257

Overig geindustrialiseerd 3.094

Overig niet-geindustrialieerd 1.391

Onbekend/missing 0

Totaal 12.466

Bron: www.denhaag.buurtmonitor.nl

vervolg op pagina 19

In het wijkblad van augustus vorig jaar werd in de rubriek De wijk in cijfers aandacht

besteed aan het aantal inwoners van de wijk die afkomstig zijn uit het buitenland: maar

liefst 40%. Maar hoe zit het nou precies? Zijn dat allemaal expats? Immigranten? Allochtone

medelanders? Verbuitenlandste Nederlanders?
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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!
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ingeschreven bij de gemeente en is

dus niet opgenomen in de cijfers.

Dus ja, 40% buitenlanders in onze wijk.

Maar of dat nu expats zijn, immigran-

ten, allochtone medelanders of ver-

buitenlandste Nederlanders… 

Laten we maar zeggen dat die 40% uit

het buitenland afkomstige wijkgenoten

een gemengd beeld geven. En als u

écht precies wilt weten hoe het nu zit

met die mensen een paar huizen ver-

derop, dan moedigen we u aan om

gewoon eens een praatje met ze te

maken!

vervolg van pagina 17

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd,

op de hoek Van Stienhovenstraat -

Schoutenstraat, een munitiebunker

gebouwd. Of er vóór 1943 op die plek al

bebouwing was die hiervoor werd

afgebroken is mij onbekend. In 1948

verrezen heel efficiënt op en aan die

bunker twee woonhuizen: die van de

familie Van der Gun (met hun 3 zoons)

en die van de heer en mevrouw Starke

met hun dochter. Op het ene huis,

kijkend vanuit de Schoutenstraat het

linkse, stond en staat de naam ‘Op de

Bunker’, op het andere ‘Ons huis’. Die

laatste naam is er later afgehaald.

DC

De bunker in aanbouw, 1943. Rechts Van

Stienhovenstraat 1. Foto van L.M. van der

Veen. Bron: Haags Gemeentearchief.

De woonhuizen ‘Op de

Bunker’ (links) en ‘Ons huis’,

in 1948. Foto van W.J. van

der Pool. Bron: Haags

Gemeentearchief.
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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



Want met behulp van puur natuurlijke

producten werkt Monique Drost met

haar team aan een stuk huidverbete-

ring voor dames en... heren. “Wij

vormen met ons instituut een nieuwe

generatie op schoonheidsgebied,”

vertelt Monique enthousiast. “Je kunt

tegenwoordig overal standaardbehan-

delingen krijgen, maar wij geven net

iets extra, een stukje kwaliteit in onze

behandelingen die daadwerkelijk leidt

tot de gewenste huidverbetering.” Die

kwaliteit uit zich onder meer in de

producten die bij Benessere worden

gebruikt: Het ‘celebrity’ merk Själ

(vervent gebruikers zijn onder andere

Angelina Joli en haar man Brad Pitt, een

lijn producten waarmee de schrijfster

van dit artikel ook behandeld is die,

werkelijk waar, fantastisch aanvoelen

op de ietwat droge huid), La Colline,

ontwikkeld aan de oevers van het meer

van Genève, ofwel de ‘Zwitserse Rivièra’

en Fermes de Marie gemaakt uit

plantenextracten uit de bergen. Het zijn

merken die je niet tegen zult komen bij

een doorsnee parfumeriezaak.

“Daarmee onderscheiden wij ons van

de andere salons”, licht Monique toe.

“Het zijn kostbare producten, maar ze

maken hun naam (een verbeterde huid)

meer dan waard! Bij ons draait alles om

de cliënt die tot in de puntjes verzorgd

en verwend wordt.”

Allerlei soorten behandelingen

Je kunt voor (express)gezichtsbehan-

delingen, superverwenbehandelingen,

maar ook voor lichaamspakkingen bij

Benessere terecht. Daarnaast voeren ze

een mooie lijn handtassen, bijouterie

en het exclusieve Parfum d’ Empire,

ontwikkeld door een Marokkaanse

neus met een fascinatie voor alles wat

keizerlijk is. Dit om de drempel om bij

Benessere binnen te lopen te verlagen.

Aan Monique zal het niet liggen, haar

open en hartelijke benadering draagt

daar zeker aan bij. “Ik hoop dat mensen

zich bij ons thuis voelen en bijvoor-

beeld op zaterdagmiddag een glaasje

champagne komen drinken of

binnenlopen voor een kopje koffie.

Vragen over de huid kunnen dan

meteen beantwoord worden.” Vragen

stellen kan ook via de site waar, in de

nabije toekomst, ook een forum op

geplaatst wordt. “Het Benoordenhout

is een wijk met bewoners die deze

individuele benadering weten te

waarderen,” weet Monique uit

ervaring. “Daarom is het mijn wens om

de Weissenbruchstraat in de toekomst

nieuw elan te geven en als leuke,

exclusieve en gezellige winkelstraat

prominenter op de kaart te zetten

binnen het Benoordenhout. Daar zal ik

mij sterk voor maken samen met de

andere winkeliers.”

Openingstijden:

Ma. van 13.00 tot 18.00 uur, di./wo. van

9.00 tot 18.00 uur, do./vrij. van 9.00 tot

21.00 uur (de avonduren alleen op

afspraak) en za. van 9.00 tot 17.00 uur.

Website: esserebenessere.nl,

email: afspraken@esserebenessere.nl,

tel: 3283535.

Wilt u kennis maken met

Benessere Beauty and More?

Loop dan binnen voor een gratis en

vrijblijvende ‘minifacial’ behandeling

van ongeveer een half uur (de huid

wordt schoongemaakt, er vindt een

huidanalyse plaats en u krijgt een

maskertje om te zien hoe de huid

reageert). Vervolgens krijgt u, mede

aan de hand van uw wensen en

verwachtingen, een professioneel

huidadvies.
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Benessere City Spa
door Barbara van der Rest

Dames opgelet! Het Benoordenhout is een heerlijke verwensalon rijker aan de Weissenbruch-

straat 39 (daar waar voorheen Bloemenzaak Langeraad gevestigd was op de hoek van de

Weissenbruchstraat en de Jozef Israëlslaan). De zaak heeft een ware metamorfose ondergaan

van een ietwat donkere winkel naar een moderne, strak vormgegeven salon. Een grote stenen

vaas met bloemen herinnert nog als enige aan het bloemrijke verleden, maar in de salon voert

de natuur nog steeds de boventoon.

De eindredacteur: for ever young!



De Vrije School kent een toneel-, musical- en operatraditie. Met de

eigen klas worden stukken opgevoerd, en de opleiding wordt

afgesloten met een dramaproductie waarmee het vak Culturele en

Kunstzinnige Vorming 3 drama wordt afgesloten. Het toneel wordt

gebruikt om de lesstof te

verwerken. Bijvoorbeeld

hetgeen bij het vak geschiedenis

wordt geleerd, komt terug in

stukken over die tijd die de

kinderen opvoeren. In de laatste

jaren van de opleiding kiest de

klas in overleg met de docenten

zelf stukken uit. Zoveel klassen,

zoveel smaken. Hetgeen wordt

opgevoerd varieert daardoor

enorm. Zo kan de ene klas

voornamelijk kiezen voor Annie

M.G. Schmidt met stukken als ‘En

nu naar bed’ of ‘Ja zuster, nee

zuster’, terwijl een andere klas

gaat voor klassiekers als

‘Anatevka’ of sprookjes als ‘De IJskoningin’. Buiten deze klassikale

opvoeringen, wordt nu hard gewerkt aan een project waaraan 40

leerlingen van 14 t/m 18 jaar uit verschillende groepen meewerken:

‘The Mikado’.

Wereldlerarenconferentie Zwitserland

Aanleiding voor het instuderen van het stuk is de internationale

conferentie eind maart 2008 voor leraren van Vrije Scholen. Deze

conferentie vindt elke vier jaar in het Zwitserse Dornach plaatst. Het

avondprogramma wordt verzorgd door speciaal voor deze

gelegenheid ingestudeerde opvoeringen van leerlingen uit alle

werelddelen. Trots vertelt Frank dat voor de tweede keer de Vrije

School Den Haag is gevraagd om tijdens de slotavond voor een

publiek van 1000 leraren op de grote Bühne van het Goetheanum

(tot eind jaren ’70 het grootste theater van Europa) op te treden.

Reden voor de school om een jaar eerder voorbereidingen te gaan

treffen. En deze lopen bijna op zijn eind. 14 en 15 maart wordt ‘The

Mikado’ (het idee voor dit stuk kwam van de muziekleraar en dirigent

Douwe Klinkenberg) op de Vrije School opgevoerd. Het theater van

de school is vele malen kleiner dan dat in Zwitserland, tijdens de

uitvoering in Den Haag zal daarom maar éénderde van het door de

leerlingen vervaardigde decor

zichtbaar zijn! Het stuk zal

tijdens de uitvoeringen in Den

Haag en Zwitserland worden

begeleid door een orkest

bestaande uit professionele

musici (voornamelijk oudleerlin-

gen en ouders), die vrijwillig hun

bijdrage leveren aan het project.

Een komische opera van

William Schwenck Gilbert en

Arthur Sullivan

Willem (die Ko-Ko speelt) en

Lilian (met de rol Yum-Yum)

zeggen samen met de overige

spelers veel energie te hebben
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Benoordengastjes

Aan het einde van een prachtige lenteachtige zondagmiddag in februari, ga ik naar de Vrije School

aan de Waalsdorperweg 12. Hier ontmoet ik de VWO examenleerlingen Willem de Beer en Lilian

Farahani en hun docent Frank Oele. Anders dan de meeste wijkgenoten die massaal naar buiten

zijn getogen om van de eerste zonnestralen te genieten, hebben zij de hele middag binnen in de

school doorgebracht. Zij stralen van enthousiasme als ze vertellen over het project waar zij al

geruime tijd vele vrije uren in steken: ‘The Mikado’.

The young ones

door Annemarie Knottnerus

Even voorstellen: 

Yum-Yum en Ko-Ko, het
bijna paar uit The Mikado!

Lilian, Frank en Willem (v.l.n.r.)
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gestoken in de tekst. Het 19e-eeuwse Engels, doorspekt van Engelse

humor, is niet altijd even makkelijk te begrijpen. Dit is wel noodzake-

lijk om je rol goed te kunnen spelen. Aan het eind van het stuk zullen

beide spelers trouwen, maar dat is niet zonder slag of stoot zo

gekomen. En of ze er allebei blij mee zijn...

Het stuk speelt in het stadje Titipu in Japan, maar is eigenlijk een

parodie op de Victoriaanse tijd. Nanki-Poo, de zoon van de Mikado,

moet met de hofdame Katisha trouwen. Dit berust op een misver-

stand, hij is verliefd op Yum-Yum. Hij had de hofdame vriendelijk

toegesproken, zij vatte dit op als een huwelijksaanzoek. Hij ontvlucht

het hof, en gaat naar Titipu om Yum-Yum te zoeken. Zij is verloofd

met haar voogd Ko-Ko, maar die is ter dood veroordeeld omdat hij

heeft geflirt. Ko-Ko wordt opperbeul, waardoor hij gratie krijgt. Ko-Ko

heeft als beul één probleem: hij kan zelfs geen cavia doden! Toch

moet hij van de Mikado iemand

onthoofden. Nanki-Poo lijkt een

goede kandidaat. Hij wil wel, als hij

eerst met Yum-Yum mag trouwen.

Ko-Ko stemt toe, ook al weet hij dat

hij dan nooit meer met Yum-Yum

kan trouwen. Volgens oud gebruik,

wordt namelijk de vrouw van de

onthoofde levend begraven.

Onaangekondigd verschijnt de

Mikado bij Ko-Ko, en vraagt hoe de

zaken staan. In het nauw gedreven

vertelt hij dat hij ene Nanki-Poo

heeft onthoofd. Hij wist niet dat dit

de zoon van de Mikado was, wie

hem vermoordt wacht een

afschuwelijke dood. Nanki-Poo is

bereid aan te tonen dat hij nog

springlevend is, maar dan moet Ko-

Ko wel eerst met Katisha trouwen.

En zo kan Nanki-Poo uiteindelijk

met Yum-Yum trouwen.

Als ik het verhaal zo beluister, lijkt

het niet bepaald een lieflijk stuk.

Toch is dat de term waarmee Willem

het stuk betitelt. Alle personages

zijn ‘over the top’ en maken zichzelf

in het stuk belachelijk.

Frank, Lilian en Willem

Frank (de artistiek leider/regis-

seur) werkt al 21 jaar op de Vrije

School als docent Nederlands en

drama. Hij studeert samen met

leerlingen zo’n vijf toneelstuk-

ken, musicals en/of opera’s per

jaar in. Na meer dan 100 stukken

is hij nog steeds even enthou-

siast, en bereid elke zondag

aanwezig te zijn. Hij heeft zelf

nooit op een Vrije School

gezeten, hij ervaart al die jaren

als een soort inhaalslag.

Lilian zingt al van jongs af aan. Ze

heeft zangles, en veel ervaring op

school opgedaan in school-

projecten en -concerten. Sinds

een aantal jaar speelt zij ook in

producties buiten school. Na haar

eindexamen gaat zij naar het

conservatorium. Frank fluistert

mij toe dat we ongetwijfeld nog

veel van haar gaan horen.

Willem had het nooit zo op zin-

gen, totdat hij in de vierde klas

het Requiem van Mozart ging

zingen. Vanaf die tijd is hij ver-

slaafd! Hij heeft nog geen idee wat voor opleiding hij na zijn examen

wil gaan volgen. Hij gaat eerst een jaartje reizen om dat uit te zoeken.

Bonje in het Benoordenhout

Tot slot vertelt Frank dat de opvoering van de musical ‘Bonje in het

Benoordenhout’ (waarvoor leerlingen de techniek verzorgden) eind

vorig jaar in de Vrije School tot een erg verrassend neveneffect heeft

geleid. Hij is door de musical in contact gekomen met Frans Senf.

Frans beschikt over een groot decoratelier op het Aloysius College.

Beide scholen bevinden zich een paar honderd meter van elkaar,

maar nog nooit heeft er uitwisseling tussen decorstukken en andere

dramamaterialen plaatsgevonden. Inmiddels is daar verandering in

gekomen.

foto’s: Ad Hupkes, Den Haag.



wijkblad Benoordenhout april 200824

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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Heel vreemd eigenlijk, we zitten al

weer met het derde kabinet van de

heer B. en nog steeds wil het gekrakeel

in de media over “normen en waarden”

niet verdwijnen. Zo’n modegril heeft in

onze vluchtige tijd normaal slechts een

houdbaarheidsdatum van nog geen

jaar. Oké aan de andere kant is het wél

de basis van vreedzaam samenleven en

wie wil dat nou niet?

En dan is er nog iets geks. Bij al die

zedenprekerij denk ik al snel aan jonge-

ren, zie beelden voor me van gesloopte

prullenbakken op het plein van ’t

Maerlant. Of een groepje scholieren die

in de pauze de Weissenbruch afschui-

men op zoek naar wat vertier en daar-

mee achterlatend een spoor van plas-

tic, papier en peuken.

Ja, ja, hoor ik u al roepen, goed zo aan-

pakken dat gespuis. Waarom doet nie-

mand daar iets aan!

Totdat ik eigenlijk afgelopen donder-

dagavond mijn te beperkte gedachte-

gang moest bijstellen. Nee, nee, de

jeugd hing nog steeds op het plein,

met ronkende scooters, mp3 spelers en

andere dingen die bij overmatig

gebruik niet goed voor je zijn. Daar was

niets aan veranderd. Het was in de

Bisschopstraat, u weet wel waar de

wijkvereniging een schitterend wijk-

centrum heeft met vele activiteiten.

Daar komt op donderdagavond een

groep mensen bij elkaar dat zich wil

vermaken met een wekelijkse bridge

drive. Dat zijn niet echt de jeugdigen

van onze wijk. Gemiddeld tussen de 60

en de 70 en misschien zelfs iets erbo-

ven. Dit is toch een leeftijdsgroep die

de normen en waarden met de paple-

pel hebben binnen gekregen? Maar

wat doen ze? Geen enkele stoep rond

het Benoordenhuis is veilig. Auto’s

staan werkelijk overal op de stoepen

geparkeerd. Als invalide met een rol-

stoel of jonge ouder met kinderwagen

tel je niet mee bij de bridge!

Het begon met één auto maar het kud-

degevoel geeft nu een overvolle straat

met aan weerszijden volgepropt met

auto’s. Is dat nou nodig? Nee natuurlijk

niet, het zijn overwegend bewoners uit

onze eigen wijk, dus alternatief van

lopen of fietsen is zeker voorhanden.

En wat te denken om met elkaar mee

te rijden? Nee dit heeft gewoon te

maken met onbeschaafd gedrag.

Waarom doet niemand daar iets aan!

Nu is het natuurlijk mogelijk om met

allerlei paaltjes of bekeuringen de vol-

wassen mensheid in het gareel te krij-

gen. Maar zou het nou niet mooier zijn

als dat niet nodig is en dat de bridge-

club een brug slaat naar de normen

waar ze zo vol van zijn?

Dus een beleefd verzoek, denk eens na

bij de volgende drive richting

‘t Benoordenhuis.

Benoordennormen
door Frank Houtsnijder
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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.



Zet de datum 25 mei 
alvast in uw agenda!
Ook dit jaar organiseert de wijkvereniging 
een parkconcert met optredens van Musica 
per Donne, The revival Jassband, West Coast 
Jazzband, La Parranda en The Clarks.
Op de dansvloer kunt u lekker swingen op 
de muziek. Verder voor de kinderen een 
goochelaar en poppenkast en sport en spel. 
Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.

Let verder op de flyers 
en de posters in de wijk!

PARKCONCERT 
PARK ARENDSDORP op 25 mei 

12.30 - 18.30 uur

wijkblad   april 200827





Wijkvereniging
Benoordenhout

wijkblad Benoordenhout april 200829

Arendsdorp

In de algemene vergadering van

de wijkvereniging is aan het

bestuur gevraagd om het colle-

ge te wijzen op de te verwach-

ten ernstige aantasting van de

waterhuishoudkundige situatie

van het park Arendsdorp ten-

gevolge van de bouw van de

ondergrondse parkeergarage

met ca 250 parkeerplaatsen.

Deze was voorzien in het bouw-

plan van een nieuw te bouwen

appartementencomplex in de

vorm van 4 woontorens, welk

bouwplan, zoals bekend, niet is

doorgelaten door de Welstands-

commissie. Aangezien het in de

verwachting ligt dat deze par-

keergarage in een nieuw te

maken bouwplan zal worden

gehandhaafd, heeft de wijkver-

eniging in een brief aan het col-

lege verzocht om alvorens een

nieuw bouwplan te beoordelen,

een hydrologisch onderzoek te

laten uitvoeren door een onaf-

hankelijke deskundige naar de

effecten op de waterhuishoud-

kundige situatie en met name

op de grondwaterstand van het

landgoed.

De wethouder heeft eind februa-

ri 2008 geantwoord dat het

gemeentebestuur nog geen

definitief standpunt heeft inge-

nomen over de eventuele sloop/

nieuwbouw van de serviceflat

Arendsdorp en dat de in de brief

van de wijkvereniging naar

voren gebrachte zorgen derhal-

ve op een relatief vroeg moment

komen. De wethouder heeft

daaraan toegevoegd dat t.z.t. de

waterhuishoudkundige situatie

in de bouwvergunningprocedu-

re zorgvuldig bekeken zal wor-

den, maar dat het in dit geval

waar het gaat om een particulier

initiatief het in de eerste plaats

de verantwoordelijkheid van de

vergunningaanvrager (Raad van

Beheer van de serviceflat

Arendsdorp en de Stichting

Woonzorg Nederland) is om aan

te tonen welke gevolgen het

nieuwe bouwplan heeft voor de

omgeving.

Om een goed ruimtelijk toet-

singskader te hebben voor der-

gelijke planinitiatieven zal eerst

de stedenbouwkundige studie

Oostduin/Arendsdorp behan-

deld worden in de raadscommis-

sie stedelijke ontwikkeling en

ruimtelijke ordening. Na vast-

stelling hiervan door het college

zal deze studie dienen als toet-

singskader voor mogelijke plan-

initiatieven in dit gebied.

Het is duidelijk dat gewerkt

wordt aan een nieuw plan waar-

toe ook de nieuwbouw van

Oostduin zal worden betrokken,

waarom de wijkvereniging voort-

durend heeft verzocht, nl. een

integrale aanpak voor het land-

goed Arendsdorp met zo min

mogelijk aantasting van de waar-

den van het park. De wijkvereni-

ging zal de vinger aan de pols

houden en tijdig de standpunten

ter bescherming van het park het

woonklimaat van de bewoners

naar voren brengen bij het colle-

ge en de raadscommissie.

Het mr. L.E. Visserhuis en 

aanverwante zaken

Eind januari heeft de gemeente

verklaard mee te willen werken

- na het verlenen van vrijstelling -

aan de bouw van “een woon-

gebouw met gemeenschap-

pelijke voorzieningen, een sport-

accommodatie en een kinder-

dagverblijf met bijbehorende

stallingsvoorzieningen en bergin-

gen aan een perceel omsloten

door de Theo Mann-Bouwmees-

terlaan, de Cees Laseurlaan en de

Esther de Boer-van Rijklaan”.

Uit de stukken blijkt dat de

begane grond zal worden bezet

door een kinderopvang (van 46

kinderen) en een commercieel

fitnesscentrum annex zwembad

dat is geopend van 8.00 uur tot

22.00 uur.

Dit betekent dat in plaats van

een zorgcentum in feite een

multifunctioneel gebouw zal

worden opgericht. Naar verluid

zijn hiertegen circa 150 ziens-

wijzen ingediend.

Ook de wijkvereniging heeft dit

gedaan waarin zij met name

haar twijfels heeft uitgesproken

over de noodzaak van de bouw

vervolg op pagina 31

Wilt u op de hoogte blijven van actuele zaken? 
Kijk op www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

foto: Hans Affolter (†) “Freule met theekoepeltje”
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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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van een woontoren van 8 bouw-

lagen voor de verplaatsing van

het Visserhuis nu de begane

grond voor andere functies

wordt benut. Verder heeft zij

gewezen op de gevaarlijke ver-

keerssituatie die zal ontstaan

rond de toegang van het

Visserhuis, nu hiernaast ook de

laad- en losplaats, de inrit van de

parkeergarage en de strook van

het halen en brengen van de

kinderen van het kinderdagver-

blijf zijn voorzien.

De wijkvereniging heeft vanuit

haar taak de leefbaarheid in de

wijk zoveel mogelijk te handha-

ven, ook bezwaar gemaakt

tegen het ontwerp-besluit waar-

bij een hogere geluidsbelasting

wordt toegestaan op de gevel

(dus ook op de balkons van de

aanleunwoningen) van de

woontoren van het Visserhuis.

Volgens de stukken zou deze

geluidhinder niet op een andere

wijze kunnen worden ondervan-

gen omdat de wegdekken ter

plaatse niet bestand zijn tegen

de wringende krachten tenge-

volge van het wegverkeer op de

kruispunten. De wijkvereniging

heeft gevraagd om een nader

onderzoek hiernaar en daarbij

gewezen op de integrale aanpak

welke volgens haar nodig is voor

de oplossing van de verkeers-

problemen rond de verschillen-

de projecten die zijn voorzien

rond de Theo Mann-

Bouwmeesterlaan.

In verband met de te verwach-

ten verkeersproblemen heeft de

wijkvereniging ook nog een

zienswijze ingediend tegen de

naast het Visserhuis op te rich-

ten scholenbouw voor bijzonder

onderwijs te weten de Bernardus

school en de De Vriesschool

omdat zij van oordeel is dat

onvoldoende rekening is gehou-

den met parkeergelegenheid

voor medewerkers en de aan- en

afrijdende busjes die deze kinde-

ren dagelijks naar school bren-

gen en ophalen. Zij heeft bepleit

om een parkeergarage onder dit

schoolgebouw aan te brengen

dan wel de parkeergarage onder

het Visserhuis door te trekken.

Corine Buter

Uitwegvergunning van 

zijingang Bronovo naar de 

Van Hogenhoucklaan

Momenteel wordt hard gewerkt

aan de bouw van het apparte-

mentencomplex Hubertusstaete

en de renovatie van het Zuster-

huis op het Bronovoterrein gren-

zend aan de Van Hogenhouck-

laan. Onder de Hubertusstaete

wordt een parkeergarage

gebouwd in twee lagen waarvan

de bovenste laag gebruikt zal

worden door de eigenaren van

de Hubertusstaete en de Zuster-

flat met een uitweg op de Van

Hogenhoucklaan. Al tijdens de

bezwaarschriftenprocedure

heeft de wijkvereniging gewe-

zen op de verkeersonveilige

situatie die op de Van Hogen-

houcklaan zal ontstaan door de

in- en uitrit van deze parkeer-

garage. Immers de Van Hogen-

houcklaan is een druk bereden

weg. Door de bocht ter hoogte

van de kerk is er slecht zicht

zowel voor het verkeer dat van

de Van Hogenhoucklaan naar

Bronovo afslaat als ook van het

verkeer dat komende van

Bronovo de Van Hogenhouck-

laan oprijdt. Dit is dan ook de

reden dat de wijkvereniging in

het kader van de uitwegvergun-

ning die inmiddels is aan-

gevraagd een zienswijze heeft

ingediend teneinde te bevorde-

ren dat afdoende verkeersbeper-

kende maatregelen zullen wor-

den getroffen.

Integrale aanpak projecten

Theo Mann Bouwmeesterlaan

In en om de Theo Mann-Bouw-

meesterlaan worden mogelijk

binnen afzienbare tijd vijf bouw-

projecten gerealiseerd.

- de bouw van een apparte-

mentencomplex op de plaats

van het Shell station aan de 

Else Mauhslaan

- de revitalisatie van het

Willem Royaardsplein, waarbij

12 nieuwe appartementen

boven de bestaande Albert Heijn

vestiging

- de verplaatsing van Albert

Heijn naar het huidige parkeer-

terrein met parkeerplaatsen op

het dak van deze vestiging

- de bouw van een vleugel aan

de Amerikaanse kerk

- op de plaats van het onlangs

afgebroken gebouw van de ISH,

de bouw van een scholencom-

plex Visserhuis. Zie hierboven.

De plannen van het

mr. L.E. Visserhuis en de ZMLK

school hebben recentelijk ter

inzage gelegd op het stadsdeel-

kantoor; de andere plannen

hebben dit stadium nog niet

bereikt.

Het bestuur van de wijkvereni-

ging maakt zich zorgen over de

verkeersoverlast en de parkeer-

druk die de verwezenlijking van

deze plannen met zich mee

brengt. Niet alleen tijdens de

realisatie maar ook na de ver-

wezenlijking van deze plannen

zal de verkeersdruk in de deel-

wijk Duinzigt toenemen. Wat

ontbreekt is een integrale visie

en aanpak door het gemeente-

bestuur. Niet alleen vanwege 

de ruimtelijk ordening van deze

plannen waarvoor het bestem-

mingsplan gewijzigd zal moeten

worden, maar ook over de bena-

dering van gemeentewege van

de verkeers- en parkeerproble-

men die met deze plannen

gepaard gaan. Zo wordt voor

sommige projecten een parkeer-

vervolg van pagina 29

Gevraagd:
bestuurslid Wijkcentrum.

Voor informatie: 

Titus van Veen, voorzitter,

tel. 3247445.

Algemene Ledenvergadering
De ALV van de Wijkvereniging Benoordenhout vindt plaats op

maandag 19 mei vanaf 20.00 uur in Wijkcentrum ‘t Benoorden-

huis. Na het huishoudelijk gedeelte bestaat er gelegenheid om

per portefeuille vragen te stellen aan het bestuur.

Aan de zaal kan men zich aanmelden als lid.

vervolg op pagina 33



wijkblad Benoordenhout april 200832

Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders werft en selecteert commissarissen, toezichthouders en
bestuurders voor bedrijven en instellingen. Meer informatie treft u aan via www.nationaalregister.com.

Voor uitbreiding van het secretariaat gevestigd aan de Jan van Nassaustraat zijn wij op korte termijn op zoek
naar een

SECRETARESSE (32-40 uur per week)
De werkzaamheden bestaan ondermeer uit agendabeheer, correspondentie, administratie, database- en
websitebeheer en organisatie van bijeenkomsten.

Wat verwachten wij ? Een teamworker met een hoge mate van zelfstandigheid, die medeverantwoordelijk is
voor het reilen en zeilen van het secretariaat.

Wat vragen wij ?
• MBO+-niveau
• Een aantal jaren ervaring in een dienstverlenende commerciële organisatie;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Representatief met goede communicatieve vaardigheden;
• Vertrouwd met Windows, XP Word, Excel, Outlook en PerfectView;
• Accurate, flexibele, servicegerichte instelling; niet rokend.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met mr O.A.R.M . Smits van Waesberghe, directeur Nationaal
Register, telefoon: 070 3243091. Uw reactie kunt u, onder vermelding van vacature secretaresse, voor 25 april
2008 zenden naar: directie@nationaalregister.com.

Marie-Thérèse Daniëls-Dirven

Beëdigd taxateur kunst, antiek en inboedelgoederen
(Ingeschreven in het Register voor Register Makelaars en 
Register Taxateurs onder nr 99/170 van de federatie TMV)

Taxatierapporten ten behoeve van 
Verzekering, Successie, Verdeling

Waalsdorperweg 76, 2597 JD  Den Haag
Telefoon: (070) 324 99 24, Fax: (070) 324 85 99

E-mail: mth@daniels.nl
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kelder dwingend voorgeschre-

ven; voor andere projecten kiest

men voor het parkeren op straat

of zoals boven Albert Heijn, voor

een privé parkeerdak.

Het bestuur van de wijkvereni-

ging heeft haar bezorgdheid

neergelegd in een notitie aan

het gemeentebestuur pleitend

voor een integrale aanpak van

de verkeers- en parkeerproble-

men in de wijk Duinzigt.

Corine Buter en Wim Hoekstra

Riouwbrug

De fietsbrug tussen de Riouw-

straat en de Raamweg is op 

7 januari j.l. geopend. Hoewel

deze brug voor fietsers bedoeld

is, wordt de brug tevens door

voetgangers gebruikt. Deze

voetgangers steken daarna 

de Raamweg over en nemen

daarmee een groot risico op 

het veroorzaken van een

verkeersongeval. De gemeente

beraadt zich momenteel op

fysieke maatregelen om dit onei-

genlijke gebruik van de Riouw-

brug tegen te gaan. De gemeen-

te heeft de wijkvereniging per

brief verzocht de buurtbewoners

op dit risico te attenderen. De

wijkvereniging heeft deze kwes-

tie ook opgenomen in het ver-

keersberaad dat regelmatig met

de gemeente plaatsvindt. Uit dit

overleg bleek dat gemeente

denkt aan een hek op de mid-

denberm van de Raamweg.

(Inmiddels is een tijdelijk hek

gerealiseerd tussen fietspad en

Raamweg. Red.)

Wim Hoekstra

Amonsvlakte

639 bomen moeten verdwijnen

op de Amonsvlakte. Op 9 januari

2008 is een aanvraag ingediend

bij de gemeente Wassenaar door

de huurder Stichting Golf

Duinzicht. Naar aanleiding hier-

van heeft de wijkvereniging

gemeend dit terrein aan de hand

van een gridverdeling te inven-

tariseren en een zienswijze op te

stellen. Het aantal te kappen

bomen is veel te ruim voor de

aanleg van de golfbanen en

bepaalde bomen dienen niet

gekapt te worden omdat zij

beeldbepalend zijn dan wel

landschappelijke waarden heb-

ben. Het voorstel is om met de

betreffende partijen hierover ter

plekke te gaan kijken om exact

te bepalen welke bomen behou-

den kunnen blijven. Tevens zou

zoveel mogelijk struweel rond

de niet te kappen bomen

gehandhaafd moeten worden

om het beeldbepalende karakter

van dit gebied, dat niet voor de

aanleg van de golfbaan beno-

digd is, te behouden.

Hester van Kimmenade-de Laat de

Kanter

Contactclub 55+ zoekt

bestuursleden

De Contactclub 55+ is een

enthousiaste vereniging van 

55-plussers die regelmatig bij

elkaar komen. Dit gebeurt in de

vorm van koffie-ochtenden,

lunches en/of gezamenlijke

diners, lezingen, uitstapjes en

cursussen.

Voor het organiseren van al 

deze activiteiten zoekt de

Contactclub 55+ nog een aantal

enthousiaste bestuursleden.

Voelt u ervoor om met een leuke

club mensen te werken aan de

doelstellingen van de

Contactclub en de ouderen in

onze wijk een leuke tijd te

bezorgen?

Neem dan contact op met

ondergetekende, telefoon

3249206 of 06-44946400.

De Contactclub rekent op u!

Liesbeth Annegarn

De Haagsche Golf & Contry Club speelde tussen de Waalsdorperweg en Clingendael vanaf 1893 tot de verhuizing in 

1947 naar Wassenaar. Midden links de - in 1922 tot clubhuis verbouwde - boerderij Duinzicht; ter plaatse staat daar in 

het volgebouwde terrein nu een benzinestation. In de verte Kamp Waalsdorp en de Waalsdorpervlakte; ook het

Hofpleinlijntje (Landscheidingsweg) tekent zich af. Op de voorgrond wordt het oude bos van Duinzicht bouwrijp gemaakt:

rechts de Ruychrocklaan, links de Van Nijelantstraat; men kon toen nog niet winkelen op het Willem Royaardsplein. 

Foto uit 1934 uit Benoordenhout Belicht van C. van Wermeskerken.

vervolg van pagina 31
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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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De heer M. Prot, milieubeheer

stadsdeelkantoor Haagse

Hout, is de aangewezen per-

soon om op deze en andere

vragen over het milieubeleid

van de gemeente Den Haag te

antwoorden.

In december 2007 heeft de

gemeente het actieplan DEN

HAAG SCHOON gelanceerd.

Dit houdt het volgende in.

Veegbeleid

De gemeente heeft naast de

wekelijkse huisvuilophaaldienst,

nog een extra veegbeleid inge-

voerd: op plekken waar veel

mensen samenkomen en consu-

meren, wordt meer geveegd.

Dat wordt dagelijks bekeken.

Verschillende stadswijken heb-

ben een eigen veegkwaliteit. Zo

geldt voor de wijk Benoorden-

hout residentiekwaliteit, het-

geen neerkomt op een gering

antal stuks zwerfvuil per vier-

kante meter. De gemeente biedt

de mogelijkheid aan particulie-

ren om een afvalbak te adopte-

ren om daarmee zelf zorg te dra-

gen voor een schonere straat.

U kunt dit raadplegen op

www.denhaag.nl, onder de A

van Adoptie afvalbakken.

Textiel

Een nieuw type afvalcontainer is

de textielcontainer. Deze

bevindt zich meestal in de buurt

van de andere afvalcontainers.

In onze wijk zijn ze te vinden in

de Laan van Clingendael, bij de

Oranje Nassau school en op de

hoek Emantsstraat-Oostduin-

laan. Textiel is vaak moeilijker te

recyclen dan papier of glas. Het

is een hybride materiaal, samen-

gesteld uit katoen en kunststof-

vezels met soms toevoegingen

zoals brandvertragers. Op de

vuilstortplaats zijn deze vezels

niet te verteren en bij verbran-

ding leveren ze schadelijke pro-

ducten op. Vandaar dat het voor

het leefmilieu beter is textiel en

ook schoenen zoveel mogelijk in

te zamelen en te sorteren.

Draagbare kleding gaat naar

goede doelen, grote lappen

zoals gordijnen, dekens, lakens

worden verwerkt tot poets-

doeken. Oude schoenen worden

omgezet tot geluidswerend- of

isolatiemateriaal. De Stichting

Kleding Inzameling Charitatieve

Instellingen draagt hier zorg

voor. Een gedeelte van de

opbrengst gaat naar Haagse

goede doelen.

Gedrag

Een actieve ondersteuning van

de burger wordt gevraagd om

het milieubeleid vorm te geven.

Behalve het adopteren van afval-

bakken zijn ook andere initiatie-

ven welkom. Suggesties over het

(ver)plaatsen van afvalbakken

worden bekeken en indien

mogelijk uitgevoerd. Verder gaat

er meer gecontroleerd worden

op het onjuist aanbieden van

afval bij de containers.

Overtreding levert een boete op.

Het plaatsen van kartonnen

dozen met allerlei ander afval

erin naast een (soms lege) kar-

toncontainer, zoals op de

Ridderlaan veelvuldig voorkomt,

is nog steeds een bron van

ergernis. Is het voor de

Benoordenhouters zo moeilijk

om het een en ander te sorteren

en de dozen plat in de gleuf te

stoppen? Toegegeven, de con-

tainer is snel vol maar wordt ook

zeer regelmatig geleegd. Een

extra container wil de gemeente

er niet zetten om kartontoeris-

me tegen te gaan. Een beetje

meer zorg voor ons milieu zou

hier geen kwaad kunnen.

Vogels en ratten

Om de overlast van vogels

(meeuwen en duiven) het hoofd

te bieden heeft de gemeente

een folder uitgegeven, die voor

een ieder beschikbaar is in het

wijkgebouw. Voor overlast van

ratten en graffiti kunt u bellen

met het gemeentelijk Contact

Centrum, tel. 3533000.

Kringloop

Tot slot nog een paar opmerkin-

gen in verband met kringloop-

systemen. Er gaan de laatste tijd

steeds meer stemmen op om de

industrie er toe te bewegen

alleen producten op de markt te

brengen die volledig recyclebaar

zijn zonder schadelijke toevoe-

gingen. De huidige kringloop-

processen zijn altijd “down-gra-

ding”, hetgeen wil zeggen dat

de kwaliteit van het kringloop-

product altijd slechter is dan die

van het oorspronkelijke product.

Uw printer verwacht bijvoor-

beeld geen toiletpapier. Als de

producenten van onze con-

sumptiegoederen er van tevoren

rekening mee zouden houden

het gebruikte materiaal weer

volledig te hergebruiken, dan

zou dat ons milieu zeer ten

goede komen en een enorme

bijdrage leveren aan het huidige

grondstoffentekort, waarmee

onze economie nu te maken

krijgt. Bovendien zouden wij als

consument van een licht schuld-

gevoel verlost kunnen worden,

wanneer we iets weg willen

doen wat nog goed is, alleen

maar omdat we er op uit geke-

ken zijn of omdat de techniek

van het product al weer ver-

ouderd is. Een interessant boek-

je hierover is geschreven door

de eco-chemicus Michael

Braungart, getiteld From Cradle

to Cradle. Een aanrader voor de

duurzame, milieubewuste mens!

Pita Bovée-Meijn.

WAAROM STAAT DIE TEXTIELCONTAINER VOOR MIJN DEUR
en waarom zijn er niet meer kartoncontainers ?

Schonere wijk?

Word lid van de Wijkvereniging Benoordenhout.

Per jaar kost u dit slechts 8 euro.

Giro 3804427 o.v.v. uw naam en adres.
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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?

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



He guys, goed nieuws!!

Graag richt ik me in dit stukje even tot

de 13/18-jarigen onder jullie.

Nu ik intussen geruime tijd om me heen

heb kunnen kijken, en heb kunnen

nagaan welke initiatieven er zoal

ontplooid worden voor de Haagse

jeugd, kom ik tot de conclusie dat ik

voor de Benoordenhoutse ‘oudere’

tieners nog niet veel wijzer ben

geworden. Voor kinderen t/m ongeveer

12 jaar sjezen ouders of au pairs/oppas-

moeders of -vaders tal van sportactivitei-

ten af, naast niet te vergeten de dans-,

schaak-, teken-, piano- en toneellessen!

Daar doe ik zelf overigens ook vrolijk aan

mee - ik geef het meteen toe.

Maar, zullen jullie nu denken, wat is dan

dat goede nieuws? Welnu, ik ben op dit

moment bezig om een skatebaan met

basketbalveld oid voor jullie te

realiseren,

maar heb

jullie nodig bij het uitwerken van allerlei

ideeen. Waar hebben jullie nu behoefte

aan? Wat missen jullie op dit moment

vooral? Lijkt zo’n skatebaan of

basketbalterrein jullie iets, of zoeken

jullie het ook in iets anders? Cabaret-

avonden, optredens van je eigen

verschillende muziekbands…?

Daarom doe ik bij deze een oproep aan

jullie om kontakt met mij op te nemen,

zodat we met elkaar om de tafel kunnen.

Graag zou ik als luisterend oor en

klankbord, een kanaal voor jullie zijn om

jullie enthousiasme, want dat is er zeker,

aandacht en inhoud te geven.

Ook spoor ik ouders aan om hun oudere

tieners van zich te laten horen. Geef ze

een stem! En denk niet te snel bij de

jongste tieners ‘Oh, mijn kinderen zijn

pas twaalf en tien, dus dat loopt zo’n

vaart niet.’ Allemaal gunnen we hen ook

later een plek waar ze met elkaar kunnen

vertoeven, zonder dat we het dan over

‘hangjongeren’ hoeven te hebben; een

term die nu helaas zo’n negatieve lading

heeft. Kunnen we zo niet een positieve

draai geven aan de groter wordende

groep jongeren die op deze manier toch

een eigen plek kan krijgen, maar vooral

door hun eigen meedenken en -doen?

Misschien ben je op dit moment aktief

op je school en zou je dat wat je daar

doet, met anderen in de wijk willen

delen. Trommel elkaar op en meld je aan

om mee te denken en te doen !!!

Mail: slooten@xs4all.nl of bel 3244744.

Ik verheug me erop van je te horen.

Miek van Slooten-van Nieuwkuyk
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KONINGINNEDAG 
30 APRIL

Ter gelegenheid van Koninginnedag organiseert de Wijkvereniging Benoordenhout 

in samenwerking met de winkeliersvereniging van het W. Royaardsplein:

De Koninginnedagviering op woensdag 30 april van 09:00 - 13:00 uur

Er is live muziek van de Perugia Five, in 1993 ontstaan en vernoemd naar het jaarlijkse

Umbria jazzfestival in Perugia, Italië. Zoals de naam aangeeft is het een vijfmans formatie:

piano, bas, banjo/gitaar, saxofoon en trompet. Het orkest speelt swingnummers uit de

jaren dertig, aangevuld met oude jazz uit de twintiger jaren.

Oranjebitter en sinaasappelsap wordt geschonken door

jubilaris Vinotique Van Riel.

Verder is er voor alle kinderen een ijsje en een mandarijntje. De toko verzorgt saté, 

de kaaswinkel kaashapjes en de banketbakker oranjegebak.

Kortom, een feest om niet te missen.

We hopen dan ook op een oranjezonnetje en veel bezoekers.

Marjolein Veentjer-Renaud en Miek van Slooten-van Niekuyk,

bestuursleden Cultuur en Jeugd

Zeepkistenrace Benoordenhout
Noteer nu alvast in je agenda: zaterdag 28 juni 2008.
Iedereen van 7 tot en met 13 jaar kan meedoen aan de Benoorden-

houtse Zeepkistenrace. Bouw je eigen zeepkist en maak kans op

een prachtige prijs. Meer informatie in het komende nummer van

dit blad. Voor informatie: cornelie.tiel@lycos.nl en nijhof@iss.nl
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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunst-

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

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

voor dat nummer tot 12 mei 2008 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

WIJKVERENIGING BENOORDENHOUT
wo 30/4 09.00-13.00 uur Koninginnedagviering op Willem Royaardsplein (zie pagina 37)

zo 25/5 12.30-18.30 uur Parkconcert in Park Arendsdorp (zie pagina 27)

za 28/6 zeepkistenrace

BENOORDENHOUTSE ZONDAGOCHTENDWANDELINGEN 
door Marjolein Veentjer Renaud, tel. 3248691

vertrekpunt hoek Van Hoytemastraat/Wassenaarseweg, duur plm. 1,5 uur, 8 euro

data: 19/4, 24/5, 7/6 en 5/7

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

zo 18/5 11.30 uur Szymon Marciniak, contrabas, en Lauretta Bloomer, piano met muziek van o.a.

Kodaly, Pärt, Gubaidulina

georganiseerd door De Kunstkijker, tel. 010-4121207

di 22/4 20.00-22.00 uur Vroege Hollanders, lezing door drs. Patricia Huisman

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

Wo 7/5 19.00 uur avondwandeling door Clingendael en rondleiding Japanse Tuin. Startpunt:

hoofdingang Wassenaarseweg.

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

18/5-22/8 overzichtstentoonstelling Ries Kleijnen ivm 40-jarige ‘kunst’jubileum

ma 26/5 17.00-20.00 uur receptie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Zeepkistenrace Benoordenhout
Noteer nu alvast in je agenda: zaterdag 28 juni 2008. Iedereen van 7 tot en met 13 jaar kan meedoen aan de Benoordenhoutse

Zeepkistenrace. Bouw je eigen zeepkist en maak kans op een prachtige prijs. Meer informatie in het komende nummer van dit blad.

Voor informatie: cornelie.tiel@lycos.nl en nijhof@iss.nl

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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 Microdermabrasie Voor het optimaliseren van de huidconditie, ter vermindering van grove poriën,
fijne lijntjes en rimpeltjes en verstevigen van de huid.

 Endermologie Een pijnloze, ontspannen en effectieve behandeling voor een slanker,
strakker en mooier gevormd lichaam, laat cellulite verdwijnen van de bovenbenen

 Medi-Line Resultaatgericht afvallen met een persoonlijke begeleiding,
waarbij gewichtsverlies door afname van vetweefsel het doel is .

 Injectables Subtiele verfrissing van het gelaat, veilige biologische afbreekbare producten,
onze filosofie is dat een goed uitgevoerde medisch cosmetische behandeling er natuurlijk moet uitzien.

Koninginnegracht 28  2514 AB  Den Haag    Tel: +31 (0)70-3105040    Fax: +31 (0)70-3562620
E-mail: info@clinicforinjectables.nl    Internet: www. clinicforinjectables.nl
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over 

de tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit

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

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken

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

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

dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het is

voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz.

Roderick Balt 328 08 12 ’91 E

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:

12 mei 2008. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele

zetfouten.

Gezocht: vrijwilliger die bereid is mij (visueel gehandicapt) elke dins-

dagmorgen om half 10 naar yogales (Willemstraat) te brengen.

Gaarne uw reactie: mevr. E. Chatelain, tel. 3851426

Schaakprobleem 95  U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Deze keer een grappig dubbelprobleem. Voor beide

stellingen geldt: wit speelt en geeft mat in enkele

zetten.

Stuur beide oplossingen vóór 10 mei naar: Schaakclub

Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597 HT Den

Haag en u maakt kans op een boekenbon.

Oplossing probleem 94: 16.Lxd6 Dxd6 17.De5! Dxe5

(17... Dd7 18,Dxh8+) 18.Lxc6+ met stukwinst. (Ruck-

Cseh, Hongarije 1994). Er waren twee goede oplossin-

gen. De boekenbon gaat naar Drs. H.J. Stomps.

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

95A95A 95B

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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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 O. Koster

(07.00 - 23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

tel. 020-601 55 55 (ma-vr 09.15 -

20.45 uur) fax 020-653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH

Den Haag, tel./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.


