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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.



De politiek had het er al jaren over. Het

ICC (International Criminal Court) gaat

gerealiseerd worden in Den Haag, op

het terrein van de Alexanderkazerne.

Onlangs is de internationale prijsvraag

uitgeschreven voor architecten. Er zijn

wel wat voorwaarden: de gebouwen

mogen onder andere niet hoger worden

dan 25 meter, dit in verband met

veiligheid. Met uitzondering van één

gebouw, die mag 40 meter de hoogte

in. Dit om toch een beetje te voldoen

aan de “hoogmoedswaanzin” van de

Haagse ambtenaren. The sky is the limit.

Verder moeten er heel wat parkeer-

plaatsen komen, waarbij de 1 op 2 norm

wordt gehanteerd: 1 auto per 2 werk-

nemers. De geldende norm is 1:10, maar

internationale bedrijven wordt nu

eenmaal niets in de weg gelegd.

De gemeente Den Haag streeft naar een

internationale zone. Te beginnen bij het

ICC, vervolgens via Europol, Congres-

centrum en OPCW naar de ISH (Inter-

national School of The Hague). Europol

verhuist over een tijdje van de Raam-

weg naar het congrescentrumgebied,

waarna dat pand naar alle waarschijn-

lijkheid door een andere internationale

instantie ingenomen wordt.

De werknemers van Defensie die nu nog

op de “Alexander” werken gaan naar de

“Frederik”. Dat wordt indikken, daarom

komt er wat nieuwbouw bij en een

officiershotel om al deze mensen onder

te kunnen brengen.

Al met al wordt het een stuk drukker 

en bebouwder in onze wijk. Helaas,

deze ontwikkeling is nu eenmaal

moeilijk te stoppen, vooral omdat 

Den Haag zich profileert als Internatio-

nale Stad aan Zee.

Toch is er ook goed nieuws. De hoofd-

ingang van de Frederikkazerne wordt,

na de realisatie van het ICC, verplaatst

naar de Van Alkemadelaan. De ingang

aan de Van der Burchlaan wordt dan

alleen nog gebruikt voor noodgevallen.

Dit als geste naar de buren in de Van

Voorschotenlaan en Van de Burchlaan,

en in mindere mate op Waalsdorper-

weg en Van Hogenhoucklaan, die jaren

heel wat overlast hebben van voor-

bijrazend Defensieverkeer. Is dat nu

aardig of niet?

Jacqueline Dijkinga,

Hoofdredacteur
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Voorplaat: Twee

nieuwsgierige

meisjes op het

parkconcert. 

Foto: Joost Gieskes
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Foto: C. van Wermeskerken (uit Benoordenhout Belicht)
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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



Dank voor het artikel over de

herkomst van de inwoners in

onze wijk. Van de bijna 12.500

Benoordenhouters komen er

niet minder dan ruim 5000 uit

verschillende buitenlanden. Dit

betreft zoals bekend voor het

grootste deel zogenoemde

‘expats’, werknemers van grote

multinationals, diplomaten en

andersoortige welgestelde

buitenlanders. Maar... Dit hoge

percentage expats brengt nogal

wat nadelen met zich mee.

Omdat de expats doorgaans

slechts enkele jaren in ons

Benoordenhout wonen, voelen

zij geen betrokkenheid met onze

wijk. Uit eigen ervaring kan ik

zeggen, dat velen hunner

nauwelijks tot geen contact

onderhouden met hun buren of

andere wijkbewoners. Ze leven

op hun eigen expat-eiland en

tonen weinig belangstelling

voor het wel en wee van hun

directe omgeving. Daarbij komt

dat de meesten geen enkele

moeite doen om zich te ver-

diepen in de Nederlandse taal en

cultuur. Ik vind dit onbegrijpelijk

(ze wonen hier!) en onaardig.

Een en ander is in ieder geval

niet bevorderlijk voor de

samenhang en de leefbaarheid

van het Benoordenhout.

Een ander nadeel is de

‘ontgroening’ van de wijk.

Hiermee bedoel ik het oprukken

van onderhoudsarme tuinen,

met veel kale tegels en grind.

Veel expats wonen namelijk in

huizen of appartementen die 

ze huren. Deze worden door

verhuurbedrijven zo ‘onder-

houds-makkelijk’ mogelijk

aangeboden. De tuinen hebben

hiervan te lijden, want voor 

het gemak moet veel groen

plaatsmaken voor grind en

stenen. Samenvattend: er wordt

nogal eens geklaagd over de

gebrekkige integratie van

allochtonen. Maar expats

behoren hier ook toe: wat meer

integratie kan geen kwaad.

Reinildis van Ditzhuyzen

Sometimes “no news, 

is good news”

You ask “Moeten we dan nu als

wijkblad iets extra’s voor deze

[expat] groep doen?” I think the

fair answer is that, no you don’t

have to because the Wijkblad is

already doing an excellent job of

informing the neighborhood. 

If you don’t hear very often from

your non-Dutch readership it

may be because they - like me -

find it easier to read Dutch than

to write an original letter in that

language. I wouldn’t conclude,

however, that we have no

interest in our community and

our neighbors.

As long-term residents of

Benoordenhout (since 1993) my

wife and I have followed closely

your articles on public transport,

construction, water manage-

ment, and preservation of our

trees and parks. I am a personal

fan of your historical articles and

the photos of “Toen en Nu” for

your revenue, we do read the

advertisements from the local

businesses.

Perhaps the only thing the

Wijkblad needs as an “extra” is a

short notice in every issue (in as

many foreign languages as the

redoubtable Mw. de Jonckheere

is prepared to correspond in)

that “The Editor welcomes

letters from the non-Dutch

members of the Benoordenhout

community.” That would be

friendly, and the rest is up to the

foreign readership.

That readership, by the way, is

probably even larger than the

40% you already know about.

Many foreign residents of

Benoordenhout are working for

international organisations

whose staff members are

registered only with Ministry of

Foreign Affairs. They are exempt

from registration with the GBA,

thus invisible to Gemeente Den

Haag. That was our situation

until my recent retirement when

I and my wife handed in our

MinBuZa IDs and replaced them

for the first time with a “verblijf-

vergunning onbepaalde tijd”.

Readers from the “overig

geindustrialiseerd” category as

far as statistics are concerned.

Andrew Blank

Expats moeten óók integreren!

Ingezonden
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Homeopathie
In het artikel over homeopathie in wijkblad 2008/2 wordt de

vermeende geneeskracht van homeopathische middelen redelijk

helder uitgelegd. Het kan misschien geen kwaad om te vermelden

dat deze methode werd ontwikkeld vanaf circa 1790 door Samuel

Hahnemann die in 1810 een boek hierover publiceerde: ‘Organon

der Heilkunst’. In die tijd stond de - moderne - medische weten-

schap nog in de kinderschoenen. Het is inmiddels onomstotelijk

vastgesteld dat een homeopathisch middel in zijn vorm van

verdunning tot moleculair niveau of minder geen geneeskrachti-

ge werking heeft. De geneeskrachtige werking is te vergelijken

met het placebo-effect, samen te vatten als het zelf-helende

vermogen van mens en dier. Dat dit fenomeen aanwezig is staat

vast, dat wisten de oude Grieken reeds, en is van niet te

onderschatten betekenis.

Hiermee wil ik niet zeggen dat homeopathische behandeling

geen baat zou hebben. Mensen die er oprecht in geloven - dat

moet ieder voor zich beslissen - kunnen er wel degelijk mee

geholpen worden. De benadering in de homeopathie van ‘heel de

mens’ is een formule die in de over-gespecialiseerde reguliere

geneeskunst vaak node wordt gemist...

Niettemin ontbreekt in het artikel de toevoeging dat het bij

bepaalde ziekteverschijnselen verstandig is artsen uit de reguliere

geneeskunde te raadplegen.

Wat betreft die bruine beuk in Oostduin: door de eeuwen heen

worden bomen magische krachten toegekend. De beuk was

geliefd bij Griekse goden om in te verblijven. De beuk is favoriet

bij gelieven om harten en initialen te kerven wegens de gladde

bast. Maar die toegedichte geneeskracht...daar haak ik af. Die

beuk staat niet ‘toevallig’ bij flat Arendsdorp, het is juist

omgekeerd, en bij eventuele nieuwbouw moet juist zo ver

mogelijk van die beuk gebouwd gaan worden uit respect voor

deze historische buitenplaats.

Joost S.H. Gieskes
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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

Gordijnrail
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



Ingezonden
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In een artikel in het vorige

wijkblad wordt een pleidooi

gehouden voor diverse

containers en gevraagd naar een

actieve ondersteuning van de

burger hiervoor in het belang

van milieu en schoon Den Haag.

Bij deze reageer ik op dit artikel,

waarbij ik aandacht wil vragen

voor de plaats waar containers

gezet worden en het plaatsen

van borden, waardoor de

schoonheid van mooie lanen

zoals bijvoorbeeld de Laan van

Clingendael verloren dreigt te

gaan.

Sinds de invoering van de

containers een tiental jaren

geleden is de Laan van Clingen-

dael er alleen maar op achteruit

gegaan. Onlangs is er op de

Laan van Clingendael weer een

textielcontainer bijgekomen,

terwijl er nota bene een

textielcontainer bij de Sparwin-

kel op geringe afstand (ca. 50

meter) van deze laan staat, en is

een glascontainer vervangen

door een papiercontainer. Tot

overmaat van ramp slaat de

bordenrage ook toe. Bijgevoeg-

de foto’s laten zien hoe de eens

zo mooie en schone Laan van

Clingendael verknoeid wordt.

U zult zeggen dat

het helaas niet

anders kan, maar

kijkt u dan eens in

andere gemeen-

ten: veel minder

containers en vaak

alleen bij winkel-

centra, bovendien

bijna altijd onder

de grond, in ieder

geval niet het

zicht in of op een

mooie laan belemmerend. En

wat betreft de ‘30 km’ borden: in

vele gemeenten staat ‘30’ op het

straatoppervlak. Op dit laatste

ga ik niet verder in.

Dat gemeente en burger zorgen

voor een schoon milieu is een

goede zaak, daar sta ik natuurlijk

achter. Maar dit hoeft mijns

inziens niet te betekenen dat de

schoonheid van mooie lanen

verloederd wordt. Langs deze weg

wil ik dan ook bepleiten dat de

wijkvereniging Benoordenhout

samen met de gemeente nagaat -

liefst in overleg met de burger

(bewoner) - of containers, die

mooie lanen of pleinen ontsieren,

werkelijk op die plaats nodig zijn.

En dat de gemeente, indien dit

niet het geval is, deze verwijdert.

Eveline Six

Containers

Textielcontainer bij no 1, Paasweekend 2008. April 2008, containers, fietsen als afval, 30 km borden.

Glas- en papiercontainer bij no 98. Foto’s: Eveline Six

De bouw vordert van Hubertusstaete aan de van Hogenhoucklaan naast 

ziekenhuis Bronovo.

Ridderlaanplantsoen
Naar aanleiding van het artikel in de Stadskrant van 14 mei

2008 over de herinrichting van het Ridderlaanplantsoen 

in het kader van het gemeentelijke project ‘Miljoen voor

Groen’ kwamen vragen binnen over de soort van toege-

paste beplanting. Het ligt in het voornemen van de redactie

om hierover een wat uitgebreider artikel in ons wijkblad 

op te nemen zodra het project voltooid is, vermoedelijk zal

dat zijn begin volgend jaar.

Wijkadviseur
Voor ideeën, vragen e.d. over uw wijk, neem contact op 

met Quirine de Ranitz, St. Boog, ranqu@boog.nl of 

312.12.31 (zie wijkblad 2008/2).
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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



Het was een niet te vergelijken

tijd! Alles was anders. We hadden

dag- en nachtportiers, die altijd

in hun loges zaten en waar de

post voor het hele gebouw werd

gebracht. Zij sorteerden alles en

brachten het rond. Iedere flat

had een eigen brievenbus, een

speciaal kastje op de gang bij 

de ingang van je flat. Er kwam

niemand zomaar binnen,

behalve de bewoners, de

melkman, de bakker, het Rode

Kruis en het Leger des Heils. 

We hadden een eigen restaurant

in het souterrain. Indien gewenst

kon je het menu van de dag bij

de loge halen en werd het in het

speciale kastje op de gang gezet

op de afgesproken tijd.

We hadden een mooi trappen-

huis en aan beide kanten een

brede trap. Er waren slechts 

3 etages en toch was er een

grote lift met binnendeuren. 

De flat dateert uit 1934! In de

kleine keuken hadden we een

koel-kastje, waar het water 

van plm. 4 gr.C circuleerde. 

Ook was er in de keuken een

stortkoker, waardoor we niets te

maken hadden met het vuilnis.

In het souterrain liep een

kiepkarretje op rails dat alle

vuilnis naar Flat Groenendaal I

bracht en het van daaruit af-

voerde. Hier was destijds het

Ministerie van Verkeer en

Waterstaat gevestigd.

Omdat we een eigen waterlei-

ding hadden, konden we zoveel

baden nemen als je wilde en 

het water was ook bij de huur

inbegrepen. We woonden aan 

de achterkant op het zuiden met

uitzicht op het oude Ziekenhuis

Bronovo. We hebben drie keer

intens genoten van een Paas-

concert met een heel orkest op

één van de platte daken van

Bronovo, hetgeen uniek was

voor die tijd.

Er woonden prominente mensen

in de flat, o.a. de zuster van

Kardinaal De Jong, die een

levensgroot schilderij van haar

broer in haar flat had hangen. 

De vroegere burgemeester van

Bandung woonde er. En Cees

Laseur, die vaak met veel lawaai

en lichtelijk aangeschoten pas in

de ochtenduren thuiskwam. 

Dan moest hij bellen, want na

één uur ’s nachts was de deur 

op het nachtslot en alleen de

portier had daarvan de sleutel.

Ook één van de Haagse Joffers,

een schilderes, had haar atelier

beneden en soms exposeerde 

ze. Zij schilderde hoofdzakelijk

kinderen.

In 1958 werd onze zoon geboren

en aangezien we een tweekamer

flat bewoonden, stond zijn wieg

aan het voeteneind van ons bed.

We hadden wel een groot

balkon aan de slaapkamer en

daar stond zijn wieg ook vaak! 

In 1959 zijn we naar Duttendel

verhuisd, waar we tot op heden

nog wonen.

Ik ben Benoordenhout altijd

trouw gebleven. Vanaf het begin

ben ik lid van de bibliotheek 

in de Utenbroekestraat. We

winkelen nog graag op de 

Van Hoytemastraat en Willem

Royaardsplein.

Het was een hele speciale

episode in ons leven, die we

hebben meegemaakt. Ik had 

het niet willen missen!

Ann Rijshouwer-van Wely
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Foto: Gemeentearchief

Flat Groenendaal II (periode 1953-1959)
In 1953 kwam in Den Haag op kamers wonen in de Stalpert-

straat. Door Haagse vrienden heb ik mijn man leren kennen. 

Hij woonde sinds 1949 in Flat Groenendaal II, nadat hij terug-

kwam als oorlogsvrijwilliger uit Engeland. Met veel moeite 

(de flat lag in de vrije sector) heeft hij toen een tweekamerflat

aan de achterkant van het gebouw gekregen. In 1956 zijn we

getrouwd en hebben er toen nog drie jaar gewoond.

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.

Wist u dat...
→ Benoordenhout ongeveer 12.800 inwoners telt

→ Deze inwoners van “de wijk” Benoordenhout verspreid wonen over

een zestal officieel te onderscheiden “buurten”, 

te weten Duinzigt, Waalsdorp, Arendsdorp, Nassaubuurt,

Van Hoytemastraat en omgeving en Uilennest.

Bron: http://statline.cbs.nl en http://denhaag.buurtmonitor.nl
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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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Elke dinsdag is mevrouw Evers gast-

vrouw achter de bar. Op die dag wordt

er gebridged. Ze speelt zelf mee en het

is maar een klein clubje, dus na drie uur

neemt ze het roer over van een andere

vrijwilliger en serveert koffie en thee

tussen de spelen door. Er is meestal

wel iemand die even helpt. Na de

dienst wordt de kas opgemaakt, het

geld opgeborgen en moet ze nog alles

afsluiten.

Er is een groep van negen vrijwilligers.

Eens in de drie maanden komen ze 

bij elkaar en lopen ze de lijst met

activiteiten in het Benoordenhuis 

door: schaken, bridgen, yoga, 55+

contact, et cetera Als een vrijwilliger

eens niet kan, bijvoorbeeld wegens

vakantie, dan valt een ander in. Het is 

al met al fijn geregeld, vindt mevrouw

Evers. Ook is er een fooienpot. Vroeger

gingen de vrijwilligers van de

opbrengst een dag met zijn allen uit.

Maar tegenwoordig krijgen ze jaarlijks

elk een envelop. Daarvan koopt ze 

dan iets moois voor zichzelf, iets dat 

je anders niet zo snel zou kopen. ‘Ja, 

nu spelen de bridgeclubs in het

Benoordenhuis, dat zijn gezellige

drinkers!’ , zegt de gastvrouw met een

knipoog. ‘En ze geven goede fooien.’

Waardering is er ook van officiële zijde:

In 2001 ontving zij samen met nog

enkele andere vrijwilligers van het

Benoordenhuis de Stadsspeld uit

handen van wethouder Klijnsma. 

Een zorgvuldig bewaarde krantenfoto

levert het bewijs.

De charmante Benoordenhoutse 

vertelt het een en ander over haar

leven; hoe ze vlak na de oorlog, ten

tijde van de woningnood, met haar

hele gezin jarenlang bij haar schoon-

ouders inwoonde. Vlak na de oorlog...?

Hoe oud is ze dan, als ik zo onbeleefd

mag zijn om het te vragen? Zij blijkt

85 jaar te zijn. En dan nog steeds elke

week achter de bar!? Maar dat is niet

alles, deze kwieke oudere blijkt ook

twee keer per week te tennissen - 

‘Ik ren nog wel voor lastige ballen,

maar probeer toch vooral de tegen-

stander met goed geplaatste ballen 

te laten lopen.’ - en in zwembad

Overbosch doet ze wekelijks aan

watergym. De grootste verrassing

wacht bij het afscheid. Naast de deur

bevindt zich het kantoor van de

geïnterviewde: ‘Ja hoor, ik werk nog

steeds. Voor een accountantskantoor

doe ik al bijna 50 jaar boekhoudkundig

werk. En alles met de hand!’ Mevrouw

Evers blijkt haar tijd steeds ver vooruit

te zijn geweest: een werkende moeder

en doorwerken na de pensioen-

gerechtigde leeftijd, de kranten staan

deze dagen vol van zulke politieke

wensen. Maar bovenal verdient zij 

een pluim voor haar jarenlange inzet

voor het Benoordenhuis!

Al 25 jaar vrijwilligster in het Benoordenhuis

Mevrouw Evers  door Ester Barendrecht

‘’Jij bent gek!’ zei mijn man toen ik vertelde dat ik gastvrouw wilde worden in het 

Benoordenhuis. Maar mij leek het leuk werk. Ik kende nog niemand in de wijk en ik hoopte

zo wat mensen te leren kennen.’ Het was 1983 en mevrouw Evers woonde net een jaar in

Benoordenhout toen zij het wijkblad in de bus vond met een advertentie waarin om

vrijwilligers werd gevraagd voor een te openen ‘koffieshop’ in het Benoordenhuis. 

Ze vindt het, bijna 25 jaar later, nog steeds vreselijk leuk werk. ‘En het is hard nodig!’,

voegt de betrokken wijkgenote toe.

Foto: Arjen Siegers

Gastvrouwen en gastheren
gevraagd voor het wijkcentrum
Informatie: Titus van Veen, tel 324 74 45
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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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Den Haag Sculptuur organiseert

FREEDOM in de periode van de

Amerikaanse presidentsverkiezings-

trijd, die op 4 november 2008 eindigt

maar nu al in volle hevigheid is

losgebarsten. De Verenigde Staten,

“land of the free”, vormen sinds 1776

voor velen de belichaming van

onbegrensde mogelijkheden, mogelijk

juist door de bevochten ( persoonlijke)

vrijheid. Anno 2008 is het herdefiniëren

van freedom &

vrijheden overal

ter wereld meer

en meer op de

agenda komen 

te staan. Freedom,

vrijheid, is en

blijft een

fascinerend

begrip,

tegelijkertijd

simpel én

complex,

universeel én

persoonlijk,

omdat het

meteen en bij iedereen een eigen

betekenis en invulling oproept.

Presentatie

Bibliotheek Benoordenhout nodigt u

van harte uit tot het bijwonen van 

een (powerpoint) presentatie door

medewerkers van Den Haag Sculptuur,

waarin wordt ingegaan op de

totstandkoming van de expositie en 

de achtergrond van het thema en 

de kunstwerken. Daarna zal een

rondleiding plaatsvinden langs de

beelden op het Lange Voorhout.

Datum: 25 juni, presentatie van 09.45

uur tot 11.15 uur. De wandeling met

uitleg langs de beelden op het Lange

Voorhout vindt ‘s middags plaats van

13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Kosten: gratis. Reserveren verplicht: 

in de Bibliotheek (Utenbroekestraat 4) ,

telefonisch ( 3280177) of via de mail

(reserverenbenoordenhout@

dobdenhaag.nl). Het is mogelijk om

alléén de presentatie bij te wonen. 

Niet mogelijk is u op te geven voor

alléén de rondleiding.

FREEDOM-Presentatie 
Amerikaanse beeldhouwkunst

Wist u dat...
→ Benoordenhout ongeveer 12.800 inwoners telt

→ Van deze Benoordenhouters er 3.258 ouder zijn dan 65 jaar.

→ Dat is meer dan een kwart van onze wijkbewoners, namelijk 26%.

→ Dat voor Nederland gemiddeld dit percentage “slechts” op 14% ligt!

Bron: http://statline.cbs.nl en http://denhaag.buurtmonitor.nl

Stichting Den Haag Sculptuur vraagt in de zomer van 2008 met haar

tentoonstelling FREEDOM aandacht voor Amerikaanse beeldhouwkunst.

Op en rond het Lange Voorhout zal van 6 juni tot en met 31 augustus

2008 werk getoond worden van kunstenaars die sinds de tweede helft

van de vorige eeuw actief waren of dat nog steeds zijn. Naast de

bekende sculpturen van spraakmakende kunstenaars, zal er nieuw werk

van jong talent te zien zijn dat speciaal voor de tentoonstelling

vervaardigd wordt. Den Haag Sculptuur wil met FREEDOM niet alleen

zien wat vrijheid betekent voor kunstenaars, maar ook stilstaan bij wat

het begrip freedom voor ons inhoudt.

Foto’s: Bibliotheek Benoordenhout

25 juni
09.45 - 11.15 uur presentatie

13.00 - 14.00 uur wandeling
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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



Wat niet de bedoeling is en wat er de

laatste jaren is ingeslopen, is dat de

kinderen voor de vrijmarkt de dag van te

voren al plaatsen reserveren door deze

met krijt af te bakenen. Dit is anders voor

de organisatie en de winkeliers, zij

moeten voor hun zaak kunnen staan. 

We willen iedereen dezelfde kans geven

op een goed plekje op de dag zelf. Dat

betekent gewoon wat vroeger opstaan

en ervoor zorgen tijdig aanwezig te zijn

om een leuk plekje te vinden.

De deelnemende winkeliers hadden

weer heerlijke hapjes, waaronder saté

en oranjegebak. Verder vond natuurlijk

de oranjebitter en jus d’orange weer

goede aftrek. Nieuw was de stand 

van Florence die ook afhaalmaaltijden

verzorgt voor bewoners. Hun proef-

hapjes waren niet te versmaden. Daar-

naast had Albert Heijn overheerlijke

mandarijntjes.

Het feest werd opgeluisterd met

dixielandmuziek van de Perugia Five 

en wat de kinderen ten gehore

brachten, een drummer was dit jaar

actief en we hoorden elektrische

gitaren. Er was zelfs de mogelijkheid

om een rondje op een pony te rijden.

De wijkvereniging kreeg er nieuwe

leden bij en de kleurplaten vielen in 

de smaak.

Volgend jaar hopen we op een ècht

oranjezonnetje en wederom een

gezellige ontspannen sfeer.

Marjolein Veentjer
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Koninginnedag 2008

Op zaterdag 5 juli vanaf 10.00 uur

zal op de het complex van HDM en

omringende verenigingen een

groots FUNBRIDGE evenement

plaatsvinden. De naam zegt het

natuurlijk al: op een leuke manier

bruggen bouwen. 

Het wordt een muticultureel spel- en

sportfestijn voor en door de partners

van De Sportbank (zie www.desport-

bank.nl. Zo zijn er Marokkaanse, Turkse

en Hindoestaanse voetbalclubs, Ladys

Gym (aerobics en fitness voor mosli-

ma's) en uit onze wijk HDM (hockey) en

HRC (rugby).

Leden, potentiële leden en wijkpartners

van deze zes sportclubs met veelal ver-

schillende etnische en sociaal-culturele

achtergronden, maar toch met heel veel

gemeen (…) gaan de hele dag met

elkaar de meest leuke spelletjes en 

sporten doen, zoals nordic walking,

knotshockey, golf, voetbal, touch 

rugby en tennissen, maar ook Turks

worstelen en eigen workshops geven.

Eigenlijk wat deze clubs het hele jaar

door al met elkaar hebben gedaan,

maar nu ook met kleintjes (3-5 jaar) 

en opa's en oma's. Per club kunnen

teams zich aanmelden tot ongeveer 

90 personen, zodat er totaal zo'n 

500 personen deelnemen.

Willen vanuit onze wijk een of meerde-

re teams meedoen? Je kan dan bijvoor-

beeld denken aan een straat, een 

familie, of een vriendenclubje, dan 

ben je van harte welkom! Aanmelden

kan tot 25 juni a.s. Graag hierover 

contact opnemen met Muhammed

Yegen,tel. 06-50829411, mail: 

support@desportbank.nl of met 

Louk Burgers 06-46777373, mail: 

directie@desportbank.nl.

Wil je niet meedoen, maar gewoon

komen kijken naar dit spektakel? 

Dan is een ieder van harte welkom 

om dit multiculturele en gezellige

spektakel bij te wonen van 10.00-21.00

uur. Er worden heerlijke Marokkaanse,

Turkse, Surinaamse en oerhollandse

gerechten geserveerd.  

Louk Burgers

Funbridge

Foto: Annemarie Knottnerus

Koninginnedag was weer een groot succes dit jaar ondanks het weer. De stemming bleef

goed en de meesten probeerden, ondanks de regenbuien, toch te blijven en de vrijmarkt

door te laten gaan. Velen hadden voor een plekje onder de overkapping gezorgd en 

hadden minder last van het weer.
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35879693587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@orange.nl

Eikendael 21, Wassenaar

Gelegen in villawijk “Park Beukendael”, uitgebouwde halfvrijstaande
villa op circa 700m2 eigen grond met vrijstaand atelier aan water en
verschillende zonnige terrassen. De villa omvat op de begane grond:
ruime entree/hal met garderobe en toilet, doorloop naar werkkamer,
toegang tot de riante woonkamer met open haard, woonkeuken.
1e etage: 2 (voorheen 3) slaapkamers en 2 badkamers. Alle ramen zijn
voorzien van markiezen. 2e etage: grote kamer met velux dakramen
en eigen badkamer. Was- en stookruimte.
Het huis is gebouwd in 1998 en verkeert in uitstekende staat van
onderhoud. 

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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In 1996 is Doris (wederom) in

Benoordenhout komen wonen. Ze

woonde daarvoor in Bezuidenhout. Ze

was op zoek naar een grotere flat. De

eisen die zij aan haar nieuwe woning

stelde, waren niet op de begane grond,

een groot balkon en een lift. Op basis

van deze criteria vond zij een geschikte

woning in onze wijk. Het rustige

karakter van de wijk, het vele groen en

de winkels om de hoek, maken dat zij

zeer tevreden is met de keuze die zij

destijds heeft gemaakt. Toen Doris net

verhuisd was, viel haar oog op een

interessante lezing die door de

Contactclub Benoordenhout werd

georganiseerd. De Contactclub had er

een nieuw lid bij.

Leden

Naast het voorzitterschap, had Doris

ook de ledenadministratie onder haar

hoede. Ze vertelt dat het ledenaantal

jaarlijks terugloopt. Op dit moment telt

de Contactclub Benoordenhout

ongeveer 360 leden. De oorzaak van

het langzaam dalen van het ledenaan-

tal, is volgens haar de hoge leeftijd van

veel leden. Aanmeldingen en

opzeggingen houden elkaar in

evenwicht, de daling wordt veroor-

zaakt door het overlijden van leden. De

Contactclub probeert jongere leden

aan zich te binden, maar is hierin nog

niet echt succesvol. Er wordt hard

nagedacht over mogelijkheden, maar

veel mensen van 55 hebben het zo

druk met werk en andere activiteiten,

dat zij overdag (nog) geen tijd hebben

om mee te doen aan activiteiten van

de Contactclub. De 55-plusser anno

2008 staat heel anders in het leven dan

de 55-plusser ten tijde van start van de

Contactclub. Toch wil men graag meer

‘jongere’ leden. Suggesties voor het

aantrekkelijker maken van de

Contactclub voor deze doelgroep zijn

van harte welkom!

Activiteiten

Aan activiteiten geen gebrek bij de

Contactclub! Elke maand wordt een

lezing georganiseerd, die voor leden

gratis is (niet leden betalen € 3,-). Er

vinden tegen kostprijs koffieochtenden

plaats (vaak bij Eickholt op het Willem

Royaardsplein), worden lunches en

diners georganiseerd bij de middelbare

en hogere hotelschool, twee keer per

jaar is er een cursus kunstgeschiedenis

en zo’n zes keer per jaar vindt er een

excursie plaats. Dan worden vaak

interessante tentoonstellingen in het

land bezocht. De scheidend voorzitter

vertelt dat voor mei een bezoek aan het

Duitse Kleve op het programma staat (is

er misschien een verband met dat zij in

haar werkzame leven lerares Duits is

geweest?). Ik ben onder de indruk van

de hoeveelheid en verscheidenheid aan

activiteiten die door het handjevol

vrijwilligers worden georganiseerd. Het

verbaast mij dan ook niets dat de

Contactclub Benoordenhout nog best

wat actieve mensen in de bestuurs-

commissie kan gebruiken.

Tot slot

Nu het voorzitterschap erop zit, gaat

Doris genieten van de activiteiten die

door de Contactclub worden georgani-

seerd. Ze blijft actief in haar andere

vrijwilligersbaan: al meer dan 25 jaar

verzorgt zij af en toe op zondagmiddag

een rondleiding in het Museon. Deze

rondleidingen om 14.00 uur zijn gratis

voor bezoekers. Volgens Doris een

absolute aanrader voor mensen die het

Museon nog niet kennen!

Doris Kullman, scheidend voorzitter
Contactclub Benoordenhout
door Annemarie Knottnerus

Na drie termijnen van twee jaar zit, volgens de statuten, het voorzitterschap van de

Contactclub Benoordenhout voor Doris erop. 10 mei jongstleden heeft zij de voorzitters-

hamer overgedragen aan Ellen Couvée, die tot die tijd secretaris was. Vlak voor de over-

dracht spreek ik met Doris, een enthousiaste dame die samen met de overige leden van de

bestuurscommissie met veel plezier heel wat uren vrijwilligerswerk geïnvesteerd heeft in de

Contactclub voor 55-plussers verbonden aan de Wijkvereniging Benoordenhout.

Foto: Annemarie Knottnerus

Leden van de Wijkvereniging

Benoordenhout (contributie € 8,-

per gezin per jaar) kunnen lid

worden van de Contactclub

Benoordenhout, waarvan de

contributie € 7,50 bedraagt (voor

echtparen € 12,50). Binnen het

bestuur van de wijkvereniging is

Liesbeth Annegarn aanspreekpunt

voor de Contactclub. Zij is te

bereiken op telefoonnummer

324 92 06 of 06 - 44 94 64 00.
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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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Het Maerlant-

Lyceum viert dit

schooljaar zijn

90-jarige bestaan,

op 19 en 20 juni.

Direct daarna

start een ver-

bouwing om

de school ruimte voor een mooie mediatheek te geven. Daarvoor wordt één van de twee gymnastiekzalen verbouwd,

waarvoor het weer nodig is een tweede gymzaal op de andere te bouwen. Met andere woorden: de achterzijde van de

school, aan de Neuhuyskade, gaat er een heel klein beetje anders uitzien.

Op de foto uit 1926 zien we de oorspronkelijke situatie. Ir. J. Limburg bouwde toen een grote gymzaal (rechts van de twee

‘torens’), waar nu de nieuwe media-

theek komt, en een kleinere, links, aan

de kade. Deze situatie bestaat al sinds

1966 niet meer: toen kwam daar een

doosvormige aula vóór die kleine gym-

zaal te staan. Achter die aula wordt dus

nu de nieuwe opbouw aangebracht.

Met andere woorden: ‘Het Maerlant’

gaat het nieuwe schooljaar 2008-2009

twee vernieuwingen meemaken: die

verbouwing, plus een nieuwe rector

(die dan het huidige interim-

management gaat vervangen). De

opmaat voor een frisse nieuwe start 

die de school momenteel hard nodig

heeft.

DC

De huidige situatie aan de Neuhuyskade. Vóór de ‘kleine’ gymzaal staat de aula. Foto: Arjen Siegers.

De school in 1926, aan de Neuhuyskadekant. Bron: Jaarboek Die Haghe 1999.



wijkblad Benoordenhout juni 2008

De ochtend

begon met

regen, maar

het klaarde

gelukkig al

gauw op. Een

enkele keer

moest de

paraplu weer

op, maar toch

vermaakte

iedereen zich, van jong tot

oud. Voor de kinderen heel

wat speel- en sportplezier,

voor de ouderen muziek met

voor elk wat wils. Al met al

weer een geslaagd parkcon-

cert, dat mede mogelijk was

door de volgende sponsoren:

Shell International bv
Ernst & Young Accountants
Park WW/’t Paviljoen
Makelaardij Röttgering

CB&I Lummus
Makelaardij Beeuwkes
Kamer van Koophandel Haaglanden
BAM Civiel Hubertustunnel
Pink & Lie
Nierop Sijpgens

Mar-Y-Mar
Maaldrink vermeulen Grooss
Apotheek Francken
Makelaarskantoor Kimmel & Co

Buro Mooi Gedaan
Gravex bv
Paul Berkhout Meubelrestauratie
Pols Cleaning Shop
Van Seventer Makelaardij
Boekhandel Couvée
Restaurant Djawa
Rapportenservice Kopie bv
Victoria Interiors & Antiques
‘t Clingendaelhuys
Bakker & Luyt

Duinrand Apotheek
Maison Kelder

Brilmode Verheij van Wijk
Cellucare
Makelaardij Giesbers
Wever & Groen
Dierenkliniek Van Alkemadelaan
Burgerschapsfonds
Weissenbruch Dierenspeciaalzaak

20

Parkconcert 2008

Foto’s: Sebastiaan Nederhoed
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Henriëtte Dijkinga
Dameshoeden
Wijkblad
Benoordenhout
Hoytema bloemist
M.A.O.C. Gravin
van Bylandt
Stichting
Restaurant 
De Clipper

We willen alle sponsors die deze middag weer mogelijk hebben

gemaakt nogmaals bedanken. Verder ook de onmisbare inzet

van Stanley 55 en van de Sportbank die zelfs nog kans zagen

eendekuikens te redden uit de bek van een hond door in de

vijver van het park te springen. En natuurlijk alle standhouders

en de WW banen voor de verzorging van de medewerkers.

Bedankt verder voor de spontane hulp met opruimen door het

laatst aanwezige publiek.

Marjolein Veentje-Renaud
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Wij bieden nu ook zorg aan huis: 
persoonlijke verzorging en verpleging op 
indicatie in de wijken Benoordenhout, 
Belgisch Park en Duttendel.

Wilt u informatie hierover?
Neemt u dan contact met ons op.

 Mr L.E. Visserhuis,
 Doorniksestraat 152,

2587 AZ Den Haag,
tel: 070 3586363

of via email: info@ jbc-visserhuis.nl

of via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 

of als u in het ziekenhuis bent opgenomen  
via de transferverpleegkundige.

Het mr L.E. Visserhuis is een
modern joods woonzorgcentrum

in Scheveningen / Den Haag.
Wij bieden onze bewoners een 

comfortabele leefomgeving
in een joodse sfeer.

Zie ook www.jbc-visserhuis.nl B
in

ne
n 
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WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.

Geen haar op uw hoofd die over de dood wil nadenken. 
En dat hoeft ook helemaal niet. Daarvoor zijn er mensen 
die daar hun werk van hebben gemaakt. Ze vallen u 
wellicht niet direct op, maar ze zijn er wel. Ook als u er 
niet meer bent. www.cuvo.nl
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Al snel zit ik met vier heren aan de thee,

de eigenaren Aad Vermeulen, Hardie

Genscher en Theo Wassink, en als het

goed is toekomstig mede-eigenaar

Faycel Ahmet. Klanten spreken de

heren aan bij hun voornaam, of hebben

het over de Hardies. Aad en Hardie zijn

de founding fathers. Samen zijn zij

begonnen met een antiekzaak. 

De succesvolle etaleur modezaken

Hardie was graag een eigen mode-

winkel gestart, maar Aad vond dat

destijds te risicovol. De antiekzaak 

liep goed, maar Hardie kon zijn

droom moeilijk loslaten. Boven de

antiekzaak begon hij met de verkoop

van een paar kledingstukken.

Geleidelijk heeft de mode het antiek

verdrongen, en was begin jaren ’80

Hardies een feit. Dat was vorig jaar

alweer 25 jaar geleden.

Modeshows

Naamsbekendheid kreeg Hardies door

het indertijd zeer vernieuwende idee

om een modeshow in de Grote Kerk te

houden. Dit werd een daverend succes

dat jaarlijks werd herhaald. Bekende

Nederlanders liepen als model mee, 

en tijdens de show werden de prijzen

voor de best geklede man/ vrouw van

het jaar uitgereikt. Het idee was om 

na de leukste show te stoppen. 

De show van 1995 voldeed aan dit

criterium. Er was

binnen een echte

Kerstsfeer neergezet,

terwijl het buiten

dertig graden was. 

De naam Hardies 

was inmiddels een

begrip, de mode-

shows zijn vervangen

door twee keer per

jaar een open huis

voor vaste klanten.

Totaalcollectie voor dames

Hardies menshop (Javastraat 49) is in

2005 overgenomen door Andres

Goossensen, en is verder gegaan onder

de naam Via Andres. Hardies richt zich

nu alleen op dames. Niet alleen kleding

wordt verkocht, maar ook bijbehorende

schoenen, hoeden, tassen en accessoi-

res. Hardies presenteert zich als een

goede confectiezaak (met merken als

Valentino, Salvatore Ferragamo, Celine,

Leonard, en Louis Feraud) die ook

couture maakt. Het voordeel daarvan is

dat wanneer je niet kunt slagen uit wat

in de winkel aanwezig is, hetgeen je

zoekt gemaakt kan worden. Aad showt

enkele stukken uit Hardies eigen haute

couture lijn. Een naar zijn zeggen ideale

lijn voor moeders van een bruid of

bruidegom. Door de verschillende met

elkaar te combineren modellen, en

eindeloze keuze uit stoffen, hoef je niet

bang te zijn dat op de grote dag een

tante uit de andere kant van het land in

dezelfde outfit verschijnt. Hardies heeftMode van Max Exprompt.

Hardies en Hmiss bijna klaar voor de 
volgende 25 jaar
door Annemarie Knottnerus

“Hardies mode & couture bestaat 25 jaar!” Deze opmerking tijdens een vergadering gemaakt

door één van de redactieleden, zegt mij op dat moment helemaal niets. Als er daarna door de

dames aan tafel meteen wordt uitgewisseld wie in deze zaak wel eens iets heeft aangeschaft,

en de kwaliteit hiervan wordt bejubeld, is mijn nieuwsgierigheid gewekt. Op het moment dat

ook de bijbehorende prijskaartjes over tafel gaan, wordt het voor mij duidelijk waarom ik

niet tot de vaste klantenkring van Hardies behoor. Een interview met de Benoordenhoutse

eigenaren is dan natuurlijk een uitgelezen kans om een kijkje te gaan nemen in deze zaak. 

Zo komt het dat ik op een zaterdagnamiddag een voor mij tot dan toe onbekende mode-

wereld aan de Javastraat 45 binnenstap.

Hardie Genscher Aad Vermeulen

vervolg op pagina 25

Theo Wassink Faycel Ahmet
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www.VictoriaDenhaag.nl

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

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

E-mail advocatuur: mail@mvg.nl

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

HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76
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een groot assortiment cocktailjurken

(maar ook spijkerbroeken zo benadruk-

ken de heren). Ik word toch wel een

beetje nieuwsgierig naar de prijs van

zo’n jurk. Deze blijkt tussen de € 1500,-

en € 3500,- te liggen. Het hoogste

bedrag is volgens Hardie ongeveer ook

de maximumprijs voor een dergelijke

jurk in ons land. Nederland is klein, de

dames die deze jurken kopen, kunnen

ze meestal maar één keer in het open-

baar dragen. In een land als Frankrijk

kun je een jurk vaker aan, en zijn

vrouwen dan ook bereid daar een paar

duizend euro meer voor te betalen...

Clientèle

Ongeveer 80% van de klanten komt

niet uit Den Haag, van de 20% Haagse

klanten komt een groot deel uit

Benoordenhout. Onder de clientèle zijn

veel bekende Nederlanders en leden

van het koninklijk huis. Klanten komen

uit heel het land, en ook van over de

grens, omdat het bijna onmogelijk is

om niet te slagen bij Hardies. Hardie

vertelt dat de zaak uniek is in

Nederland. Vroeger moest je voor

dergelijke zaken naar Duitsland. Toch is

de zaak voor een brede groep mensen

toegankelijk. De bovenverdieping

bestaat uit de eigen outletafdeling,

waar permanent kledingstukken

worden verkocht voor de helft van de

prijs of minder.

Toekomst

Faycel blijkt niet voor niets aange-

schoven te zijn bij het gesprek. Aad en

Hardie hebben hem ontmoet op een

vakantie in Tunesië. Hij is naar

Nederland gekomen, waar zij zich een

beetje over hem hebben ontfermd. 

Hij is bijna klaar met zijn studie aan 

de Hogere Hotelschool in Den Haag. En

dat komt goed uit. Aad, de financiële

man, en Hardie, de creativeling, willen

een stapje terug gaan doen. Theo is

prima in staat de meer creatieve kant

van de onderneming over te nemen

van Hardie. Voor het zakelijke deel

zochten zij nog iemand. Dat gat kan

door de opleiding die hij volgt, heel

goed opgevuld worden door Faycel.

Aad en Hardie staan er dan ook op dat

voor de foto bij het artikel niet zij, maar

de toekomstige nieuwe eigenaren

Theo en Faycel worden gefotografeerd.

Om een goede doorstart richting de

toekomst te kunnen maken, verklap-

pen de heren alvast welke veranderin-

gen bij Hardies op stapel staan.

Hmiss

Het aanpalende parterre winkelpand

aan de kant van de Frederikstraat is

aangekocht, hierin zal Hardies

binnenkort uitbreiden. Via Andres gaat

ook uitbreiden, en verhuist naar een

groter pand aan de Frederikstraat 467. 

In het vrijkomende pand start in

augustus Hmiss. In de loop der tijd is

Hardies steeds exclusiever geworden,

waardoor bijvoorbeeld in de buurt

werkende vrouwen in hun pauze niet

snel even naar binnen lopen. Om ook

deze en andere dames met een iets

minder gevulde portemonnee iets te

kunnen bieden, start Hmiss. Hmiss zal

betaalbare, jonge mode gaan verkopen.

Merken als IVKO, G!OVANE, Escada Sport

en Sem Per Lei komen in de rekken te

hangen. Vol trots laat Theo mij de

nieuwe najaarsmode van Max Expromt

zien. Hmiss wordt van dit Russische merk

het eerste verkooppunt in Nederland.

Heel bijzonder is het zogenaamde

winterlinnen. Dit is de basis voor mooie

kleding in natureltinten, zelfs de

winterjassen worden van (gevoerd)

linnen gemaakt. Bij dit artikel is alvast

een voorproefje te zien van wat dit merk

te bieden heeft. In augustus ga ik zeker

een bezoekje brengen aan Hmiss!

Een digitaal kijkje nemen bij Hardies kan

via de website www.hardies.nl

Eigen ontwerpen voor een bijzondere gelegenheid. Foto’s: Hardies.

vervolg van pagina 23
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Voel je weer zeker en een gelukkig mens!
een loszittende prothese is verleden tijd

Neem een gratis klikgebit!
(nu voor iedereen haalbaar)

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. 

Maak vrijblijvend een afspraak
U kunt bij ons binnenlopen en u verder later informeren.

Ons team
staat

voor U
klaar!

Tarwekamp 77 2592 Den Haag T 070-3479742 

denhaag@cdktandartsen.nl www.cdktandartsen.nl
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De afstand tussen zijn huis in Delft en

de bibliotheek aan de Utenbroeke-

straat valt in hooguit 20 minuten te

overbruggen: een peulenschil verge-

leken bij de reis die Kader Abdolah in

1988 met vrouw en kinderen vanuit

Iran ondernam. Een enorme reis in

kilometers, maar vooral in culturele,

politieke en levensbeschouwelijke zin.

Het gezin vluchtte naar Turkije waar

het na zes maanden vergeefs wachten

op een visum voor Rusland via het

Hoge Commissariaat van de Vluchtelin-

gen aansluiting vond bij een groep

mensen die in Nederland terecht kon.

Met een tussenstop in asielzoekers-

centrum Apeldoorn belandden zij in

Zwolle, waar Kader in een natuur-

historisch museum en een conserven-

fabriek werkte. In zijn vrije uren begon

hij als een bezetene Nederlands te

lezen, vooral poëzie. Worstelend met

de taal schreef hij verhalen in het

Nederlands en in 1993 wist hij te

debuteren met de verhalenbundel 

De adelaars bij De Geus. Zijn eigenlijke

debuut Wat willen de Koerden zeggen?

verscheen in Teheran - in het Farsi - 

in 1980. Het was de eerste zomer na 

de revolutie van 1979, waarbij de

orthodoxe ayatollah Khomeiny, net

teruggekeerd uit zijn ballingschap in

Parijs, de islamitische republiek uitriep.

Voorgeschiedenis

Het publiek hangt aan zijn lippen

wanneer Kader Abdolah met zijn

karakteristieke, enigszins stotende

dictie verhaalt over die twee zo

verschillende werelden. Hoe een

ongelovige Pers, die al dertig jaar lang

de Koran niet meer had opengeslagen

het boek als Nederlandse schrijver tot

een toegankelijke tekst vertaalde,

voorzien van Nederlandse symbolen.

Om bij een glas wijn te lezen... Kader is

zoon van het weelderige huis van de

Arak moskee, waar zijn oom imam was.

Zijn voorgeslacht bracht imams voort,

zijn overgrootvader was premier van

Perzië onder de eerste sjah en zijn

betovergrootvader, Qhaem Megham

Ferahni, een groot Perzisch schrijver.

Kader werd opgevoed met de Koran,

het boek van zijn vader. Als kind las hij

de verzen en hij onthield ze, maar hij

voelde zich niet verwant met de

ideeën. In Het huis van de moskee be-

schrijft hij zijn jeugd onder de ge-

strengheid van de islam. Vanaf zijn 12e

begint hij heimelijk westerse literatuur

te lezen en zodoende ruikt hij aan de

vrijheid die in andere landen heerst. 

Hij keert religie de rug toe en raakt

tijdens zijn studie natuurkunde in

Teheran betrokken bij de ondergrondse

linkse beweging die tegen de dictatuur

van de sjah en later tegen die van de

ayatollahs vecht. Hij schrijft voor een

illegaal blad en publiceert clandestien

twee verhalenbundels onder de samen-

gevoegde voornamen van twee ver-

moorde verzetsvrienden: Kader en

Abdolah.

Dromerig?

Als puber koesterde hij drie dromen.

“In mijn eerste droom wilde ik een

beroemde Perzische schrijver worden;

in de tweede president van het vader-

land. Over mijn derde droom vertel ik

niets, want een Perzisch gezegde

waarschuwt: Wie over zijn dromen

spreekt, krijgt niet wat hij wenst. Dus

bewaar ik mijn derde droom in mijn

broekzak. Mijn dromen waren alleen in

het Perzisch te realiseren, dacht ik,

maar het leven neemt zijn eigen loop.

Ik moest uit mijn vaderland vluchten

en was een aantal jaren onderweg. 

Op een dag opende ik mijn ogen, het

stormde en regende, ik stond in de

kou. In Amsterdam! De volgende dag

fietste ik over de dijk naar school en ik

realiseerde mij ineens dat ik de zoon

was van een doofstomme vader met

wie ik dertig jaar lang in gebarentaal

had gecommuniceerd. Mijn gehandi-

capte vader had mij in contact

gebracht met de taal. Dankzij die

herinnering realiseerde ik mij dat ik

niet bang behoefde te zijn voor de

Nederlandse taal; als ik in staat was

geweest om met mijn doofstomme

vader te praten, zou ik ook in staat zijn

om in een volslagen nieuwe taal te

schrijven. Ik keerde terug naar huis en

hamerde er achter mijn tweedehandse

Kader Abdolah (Arak, Iran, 1954) 
in bibliotheek Benoordenhout
door Vera de Jonckheere

Zijn boeken nemen in duizelingwekkende vaart bezit van iedere boekwinkel en bibliotheek.

Er is geen Nederlandse leesclub die niet een van zijn werken besproken heeft. In de

NPS/NRC-uitverkiezing van het Beste Nederlandstalige boek aller tijden staat Het huis van de

moskee op nummer twee na Mulisch’ De ontdekking van de hemel. De kaartjes voor de lezing

in bibliotheek Benoordenhout door Kader Abdolah (schrijverspseudoniem van Hossein

Sadjadi Ghaemmaghami Farahani) zijn dan ook in no time uitverkocht. De toehoorders zijn

ruim op tijd aanwezig en turen over hun kopje koffie verwachtingsvol naar de voor Kaders

auto gereserveerde parkeerplaats.

vervolg op pagina 29

Parkeerplaats gereserveerd voor Kader
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Ineke van Mechelen Thea Hugas

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

Kriebel in de keel?
Castanea Honingcomplex®

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

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

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

3,00 of meer op uw rekening gestort.

Castanea Honingcomplex®

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

Pflüger is vernieuwd.
Nu ter kennismaking  3,-
retour* op elke verpakking!
Dit geldt voor alle 23 Pflüger artikelen.
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computer lustig op los in de taal van

mijn vader. Een simpele, poëtische,

krachtige taal.

Lang, kort of krullend

Goed kijken!” Kader illustreert de

gebarentaal van zijn vader door

boogvormige bewegingen, gefladder

van zijn handen om zijn hoofd,

afgerond met een krachtige vuistslag

in zijn handpalm. “Dit betekent: De

vrouw van de conciërge van de grote

moskee is overleden”.

De zaal schaterlacht om zijn - wederom

visueel ondersteunde - uitleg dat deze

taal slechts drie vrouwen kent: een

vrouw met kort, een vrouw met lang en

een vrouw met lang krullend haar.

(Quizvraag: welk kapsel droeg de vrouw

van de conciërge?)

“Maar ik had meer nodig om de

Nederlandse taal onder de knie te

krijgen. Ik ging naar de bibliotheek en

vroeg om... Jip en Janneke! Een boek

van 110 pagina’s. Drie jaar later werd

mijn eerste Nederlandstalige boek

gepubliceerd: 110 pagina’s van elk 

200 woorden, 20.000 woorden totaal.

Ik kan verklappen dat het is geschreven

met de 20.000 woordjes uit Jip en

Janneke, maar dan in een andere

volgorde. Plagiaat! Het ging meteen

goed en mijn tweede boek verkocht

ook prima. Mijn derde boek De reis van

de lege flessen liep nog beter. Intussen

tien boeken verder, schrijf ik een

column in de Volkskrant onder de

naam Mirza: kroniekschrijver, de 

naam van mijn vader. Elke maandag

570 woorden, iedere keer dezelfde 

570 woorden alleen in een andere

volgorde. De Volkskrant is er nog niet

achter.”

Na een geanimeerde signeer- en

vragensessie nodigt Kader Abdolah 

de Benoordenhouters uit aanwezig 

te zijn bij de officiële presentatie van

zijn nieuwe boek:

Openbare Bibliotheek Amsterdam,

26 april 2008

Van De boodschapper (samen met 

De koran in één cassette) werden in

eerste druk al 75.000 exemplaren

gedrukt. Het eerste exemplaar is aan

koningin Beatrix geschonken. De

tweede druk van 60.000 exemplaren

zal in etappes van de persen rollen:

door een tekort aan papier in eerste

aanleg ‘slechts’ 20.000 stuks…

Joris Luyendijk

Midden-Oostenkenner Joris Luyendijk

opent de bijeenkomst voor een

opnieuw overvolle bibliotheekzaal met

een prikkelende uitspraak: “Wat de

Joran-tapes zijn voor de misdaadjour-

nalistiek, is deze cassette voor de

literatuur. Dit is dé literaire gebeurtenis

van 2008.”Kader repliceert bescheiden:

“Dit boek is niet tot stand gekomen

door mij, maar dankzij de nieuwsgierig-

heid van de Nederlandse lezer. Ik hield

het niet voor mogelijk dat de koran zo

veel voor mij zou gaan betekenen. 

En dan nog wel in Nederland! 

Nergens ter wereld zijn de mensen de

afgelopen jaren zo met de Koran bezig

geweest als hier. Ze hebben met het

boek in mijn gezicht geslagen en

gezegd: ‘Doe er iets mee!’ Mijn

geestelijke vader, die nu 95 is, heeft

het boek wel 700 keer gelezen zonder

er echt van te genieten. Ik heb hem 

tien keer met intens veel genoegen

gelezen. Mohammad is van een

opgezette vogel veranderd in een

levende adelaar. Hij was geen

gebruiker, maar een maker. Geen

moslim, maar een leider en tegelijker-

tijd een levensgenieter en rokkenjager.

Hij werd gegijzeld door zijn eigen

gedachten. Ik geef alleen zijn bood-

schap door en heb op een literaire

manier wraak genomen op de

ayatollahs die 70 miljoen Iraniërs het

leven zuur hebben gemaakt.”

Kent Kader Abdolah angst na zijn ver-

taling van het boek dat met zoveel

teergevoeligheid is omringd? “Ik heb

Mohammad als een persoon behan-

deld en de Koran als zijn boek. Ik heb

hem niet verheerlijkt. Iedereen heeft

Mohammad met een touwtje aan Allah

verbonden, ik heb dat touwtje door-

geknipt en heb hem op eigen benen

laten staan. Zo is hij menselijker,

mooier en begrijpelijker. Ik wens u een

goede reis door zijn boeiende leven en

door de Koran. Ik heb met liefde ver-

taald.” Zou deze vertaling de derde

droom zijn van Hossein Sadjadi

Ghaemmaghami Farahani?

vervolg van pagina 27

Kader signeert.
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Tot in de verre

omtrek staat

de club in het

Benoorden-

hout bekend

om zijn gezelligheid en heeft daarbij nu

de beschikking over een geheel nieuw

clubhuis. Donderdag 22 mei is de

officiële opening verricht door wet-

houder Sander Dekker en op 23 mei

was er een Jeugd Clinic en bood de

club zijn leden een feestelijke receptie

aan.

Competitie

Momenteel zijn er zo’n 850 leden en

wordt er gespeeld op 9 banen. De

vereniging is met een groot aantal

teams volop actief in de competitie 

en ook de jeugd, met aardig wat jonge

talenten, krijgt ruim aandacht van de

trainers. Het bijzondere van OTC is

moeilijk in woorden te vatten. Naast 

de rijke historie trekt de speciale sfeer

velen aan. Er wordt op goed niveau

getennist en worden verschillende

toernooien en andere activiteiten

georganiseerd. De mooie ligging van

het park speelt ook een belangrijke

rol. In het nieuwe clubhuis en op het

zonnige terras vol kleurige bloemen-

bakken, is er ruim gelegenheid tot

après tennis met een drankje en/of 

een prima maaltijd.

Tekst en foto’s: Norma de Jong.

Nieuw clubhuis OTC

De situatie voor, ...

... tijdens  ...

... en na de bouw met als resultaat: Een prachtig clubhuis!

Voor informatie over de Oranje TC,

de activiteiten en het lidmaatschap

kunt u de website raadplegen: 

oranje-tc.nl.

Op 25 april 1899 werd de Oranje Tennis Club (OTC) opgericht, toen nog onder de naam

Orange Golf Club. Vanaf 1922 draagt de club de naam OTC. In ons land behoort OTC tot het

illustere gezelschap van “oudjes” binnen de eveneens in 1899 opgerichte K.N.L.T.B. en

neemt alleen daarom al als vereniging een bijzondere plaats in op tennisgebied. Maar OTC

kent niet alleen een rijke geschiedenis.

Onthulling van de clubnaam op het nieuwe clubhuis. Links voorzitter

Henny Koemans, op de rug gezien wethouder Sander Dekker.

Wilt u weten wat er in uw wijk speelt? 
Breng dan een bezoek

aan de website van de

Wijkvereniging Benoor-

denhout! Via www.wijk-

verenigingbenoorden-

hout.nl wordt u op de

hoogte gehouden van

alle ontwikkelingen en

andere wetenswaardig-

heden van de wijk.
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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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Groot verdriet 
“Het is niet waar”, dat zal voor velen 

de eerste gedachte geweest zijn toen

zij hoorden dat vader zwaan, die

samen met zijn vrouwtje in het water

voor het ANWB-hoofdkantoor huisden,

alsnog door een hond doodgebeten 

is. Een in en in trieste gebeurtenis,

helemaal omdat vader zwaan een 

jaar geleden een aanval door een 

hond ternauwernood had overleefd.

Gelukkig hebben medewerkers van 

de ANWB zich over moeder zwaan

ontfermd door een hek om haar nest 

te plaatsen en haar bij te voederen 

waardoor zij in alle rust haar eieren 

kon uitbroeden. Met als resultaat: 

Vier prachtige zwanenkinderen! 

En hondenbezitters: houd uw hond

aan de lijn zodat deze weeskinderen

en weduwe, maar ook alle andere

vogels, een dergelijke afschuwelijke

gebeurtenis bespaard blijft!

De unieke winkel waar U persoonlijk wordt geholpen. Wij hebben een 
enorme keuze Hoeden voor speciale gelegenheden zo ook sportieve 
collectie, bijzondere Byoux, tassen, avondtasjes, handschoenen, 
ceintuurs en een unieke collectie Italiaanse sjaals. Tevens een breed 
assortiment in fournituren, kortom een winkel waar U alles kunt 
vinden om er modieus uit te zien!

Graag tot ziens in Boutique Multicolore. De winkel is geopend vanaf 
dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 uur tot 17.30 uur. Op zaterdag 
sluiten wij om 17.00 uur.

Boutique Multicolore
Gentsestraat 32
2587 HT  Scheveningen
telefoon 070 355 14 63
internet www.boutiquemulticolore.nl

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

Per jaar kost u dit slechts € 8,-.

Giro 380 44 27 o.v.v. uw naam en adres.
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Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Jozef Israëlsplein 4

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

Telefoon 070 - 324 4460 Telefax 070 - 324 1282

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Pentille Coiffures

Dames en heren kapsalon,
schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

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

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 18.00 - 20.00 uur
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Begin dit jaar is een nieuwe fietsbrug

gerealiseerd van de Riouwstraat naar

de Raamweg en vice versa. U kon

hierover lezen in wijkblad 2008-1. Er

bestond al jaren een voetgangersbrug

in het verlengde van de Waalsdorper-

weg, die via een smal, krakkemikkig

pad langs het water aansloot op de

Riouwstraat. Horden fietsers, vooral

tijdens de spits op weg naar school of

werk, maakten hiervan gebruik, waarbij

menig voetganger het hazenpad

moest zoeken. De fietsbrug was dé

oplossing. Een mooi breed pad voor

alleen fietsers, direct van de Riouw-

straat verbonden met een goed

fietspad langs de Raamweg.

Maar wat gebeurt er nu? Voetgangers

maken nu gebruik van het fietspad. En

dat mag toch echt niet. Niet alleen

hinderen ze de fietsers, ook halen ze

rare capriolen uit om zo snel mogelijk

met gevaar voor eigen en andermans

leven aan de overkant

van de Raamweg te

komen. Leuk om eens

te posten. En wat

constateerde Sjaak?

Scholieren van het AC

die van buiten de wijk

met de tram komen en

in grote groepen

breeduit op het

fietspad in rechte lijn

naar hun school lopen.

Ook gaat een andere

groep, keurige,

meestal heren met

aktetassen, linksaf en steekt daar over,

ook met gevaar voor eigen leven

(terwijl op 50 meter afstand een

officieel verkeerslicht staat). En waar

gaan zij naar toe? Naar Europol! Dat

zijn dus politiemensen. Die zouden

toch moeten weten wat verkeersbor-

den betekenen en zich dus zeker aan

de regels moeten houden.

De gemeente wil al deze deugnieten

beschermen en heeft hoge hekken

geplaatst, zodat oversteken niet meer

mogelijk is. Hoewel, een aantal

scholieren, nog jong van lijf en leden,

het een hele sport vindt om ook deze

hekken te trotseren, wat een enkeling

lukt. Ook zag ik kinderen die van hek

naar hek (plm. 1,5 meter) klimmen over

het water heen. Het wachten is op de

eerste drenkeling.

De hekken hinderen het fietsverkeer

enorm, zijn breed, nemen een halve

meter in beslag. Maar dit alles is

tijdelijk, althans, dat zegt de gemeente,

die nog zoekt naar een permanente

oplossing.

De oplossing is echter heel simpel. Als

de voetgangers gebruikmaken van het

voetpad en de fietsers van het fietspad

hinderen ze elkaar niet. Zo ontmoeten

ze elkaar bij het verkeerslicht ter

hoogte van de Waalsdorperweg, waar

iedereen veilig kan oversteken.

Fiets- versus voetgangerspad
door Sjaak Houtsnijder

Wist u dat...
→ Benoordenhout ongeveer 12.800 inwoners telt

→ Dat geheel Den Haag ongeveer 475.000 inwoners heeft.

→ Dat Benoordenhout aldus “slechts” een kleine 3% van het inwonertal

van Den Haag voor zijn rekening neemt (2,7%)!

Bron: http://statline.cbs.nl en http://denhaag.buurtmonitor.nl

Wist u dat….
De wijkvereniging een eigen website heeft? 

Via www.wijkverenigingbenoordenhout.nl wordt u op de hoogte gehouden

van alle ontwikkelingen en andere wetenswaardigheden van de wijk.

OPROEP

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. Voor informatie kan je mailen

met: cornelie.tiel@lycos.nl en nijhof@iss.nl.

Foto: Arjen Siegers.

Foto: Sebastiaan Nederhoed
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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 redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over 

de tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit

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

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken

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

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

dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het is

voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz.

Roderick Balt 328 08 12 ’91 E

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ‘85 E

Sietze Buma 328 18 08 '82 E X

Frédérique de By 324 91 99 ‘93 E

Christian le Clercq 326 82 05 ‘85 D E

Doris Dateo 06-43560935 ‘91

Carlijn Deiters 06-38502542 ‘92 E

Eline van Eechoud 06-44098123 ‘88 E X

Emilie van Eysinga 06-50467642 ‘67 E

Stephan Jasper Faber 385 91 23 ‘84 D E

Roelly de Geus 324 63 85 ‘83 E

Suzanne de Geus 324 63 85 ‘83 E

Carolien van Heijst 326 25 95 ‘90 E

Robert Jan Hoos 328 08 00 ‘87 E

Willem Jongepier 328 34 88 ‘87 E

Saar Jongepier 06-30760809 ‘88

Christine Jongepier 06-17046696 ‘90

Carolina Lemarie 06-53414916 ‘82 E F S

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E

Olivier v. Nooten 328 12 43 ‘83

Pieter v. Nooten 328 12 43 ‘89 E

Lisanne Koene 328 08 03 ‘91 N E

Dana Olie-Dinsbach 328 23 82 ‘94 E

Verklaring tekens

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

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

S - ook spaanstalig

Babysitters

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 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: 4 juli

2008. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele

zetfouten.

Wij zoeken een lieve oppasmoeder bij ons in huis voor onze zonen

van 1,5 en 5 jaar oud. Betreft i.i.g. donderdagen van 14.30-18.30 uur.

Tel. 06-52341155

Gezocht: stripboekjes van Dick Bos. Tegen redelijke vergoeding. Kijkt

u eens op zolder! Reacties naar F.P. Blankenberg, Emantsstraat 1,

2596 JE Den Haag, tel. 06-14298759 of email casperfloris@telfort.nl

Schaakprobleem 96  U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Een typische “wie komt het eerst”-stelling. Wit speelde hier 42.b5xc6. Hoe won zwart vervolgens

spectaculair? Stuur uw oplossing vóór 4 juli naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg

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

Dit is het laatste schaakprobleem waarvoor u een boekenbon kunt winnen. In het vervolg zullen

we een probleem blijven plaatsen zonder dat daar een prijs aan is verbonden. We zullen deze

rubriek ook gaan gebruiken voor nieuws over de Schaakclub Benoordenhout.

Oplossing probleem 95 (A en B): Er waren 4 inzendingen voor probleem 95. Alle oplossers gaven

1.Ph6-f5 als beginzet voor probleem 95A. Dit leidt inderdaad tot mat, b.v. na 1… Kg8 2.Lxg7 h5

3.Kf6 h4 4.Kg6 h3 5.Pe7mat, en daarom hebben we het goed gerekend. Niemand vond echter de

snellere en elegantere oplossing 1.Lf6! gxf6 2.Kf7 f5 3.Kf8 f4 4.Pf7mat.

Voor 95B geldt hetzelfde. 1.Pb5 leidt tot mat, maar het kan sneller: 1.Kc3! b1D 2.Pc2+ Dxc2

3.Kxc2mat of 1… b1P 2.Kc2+ Pc3 3.Lxc3mat. De boekenbon gaat naar dhr. M. Fick.

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

XABCDEFGHY
8-+-+-+-r(
7+l+-+-+r'
6-Qp+-+k+&
5+PPp+-+-%
4P+-+-qp+$
3+-+-+-+-#
2-+R+-PL+"
1+-R-+-K-!
xabcdefghy
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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. W. Hoekstra, 

tel. 324 83 32

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.


