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Reinildis van Ditzhuyzen tijdens een modeshow van wijkgenote Henriette Dijkinga



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.



Een tijdje geleden hebben Willem

Hoekstra en Corine Buter, bestuursleden

van de wijkvereniging voor verkeer

respectievelijk RO, via een brief gepleit

bij de gemeente om een en ander te

coördineren rond het Willem Royaards-

plein. (Nu zou je logischerwijs denken

dat de gemeente dat zelf ook zou

kunnen doen...) Daar gaat namelijk 

heel wat gebeuren in de nabije

toekomst.

Het plein zelf gaat hoogstwaarschijnlijk

op de schop met o.a. de bouw van een

parkeergarage, op de plaats van de ISH

komt een rusthuis en bijzondere

scholen, de kerk breidt uit en dan is er

ook nog een plan voor een hoge flat 

op de plaats van het tankstation. 

Heel logisch dus dat enige coördinatie

gewenst is, want anders hebben de

bewoners daar geen leven en zitten 

ze continu in een bouwput. 

Niet alleen in Duinzigt, maar in nog

meer delen van onze wijk spelen

grootse plannen. Zo hebben we het

bouwplan in Arendsdorp dat steeds

meer vorm gaat krijgen, maar ook op 

de plaats van verzorgingshuis Oostduin

zou nieuwbouw moeten komen. 

U kunt daarover uitgebreid lezen op

pagina 13. En dan hebben we nog het

plan van de zogenaamde scholen-

driehoek. Het is de bedoeling dat 

drie scholen, Wolters, Montessori en

Tobias, afgebroken worden en in één

groot gebouw terugkomen. Europol

gaat als de nieuwbouw in het

Statenkwartier klaar is, verhuizen. 

Er wordt hevig gefluisterd dat het

gebouw op de Raamweg omgebouwd

zal worden tot appartementen voor

expats. Voor het enorm grote pand

Jan van Nassaustraat 112 zijn plannen

om het gebouw van de Marine te

slopen ten behoeve van nieuwbouw-

appartementen.

In een “nutshell” heel wat grootse

plannen die voor heel wat overlast

zullen zorgen in onze wijk. Sloop 

brengt stof en lawaai met zich mee,

bouwmateriaal moet in grote opleggers

naar en door onze wijk, wegen worden

daardoor geblokkeerd, en zo kan ik 

nog wel een aantal zaken noemen, 

die het woonklimaat er niet beter op

maken. Een totale coördinatie is dan

ook gewenst. Willem en Corine, heel

goed dat jullie die brief hebben

verstuurd, maar moet er niet nog 

eentje voor de hele wijk naar de

gemeente?

Jacqueline Dijkinga,

Hoofdredacteur
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Veel
Emotietabel

De Alfa 147 scoort wéér! Want naast sportiviteit en stijl heeft dit model nog iets extra’s. Een stuk gevoel, waarin traditie en

passie besloten liggen. Waardoor autorijden niet gewoon leuk, maar een échte ervaring wordt. Voel zelf de perfecte weglig-

ging en bewonder het moderne design. De Alfa 147: voor wie meer wil beleven.

Vermelde prijs is incl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 409,- per mnd. excl. BTW, 60 mnd./20.000 km per jaar
via Alfa Romeo Financial Services. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto is voorzien van extra’s tegen meerprijs.

Brandstofverbruik: gemiddeld 5,8 - 8,9 L/100 km (11,2 - 17,2 km/L). CO2-emissie 153 - 211 g/km. 

Beleving begint bij een Alfa 147 al vanaf € 19.795,-

Alfa 147
Automobielbedrijf Biezeman b.v.

Zwolsestraat 263, Scheveningen, tel. 070 - 351 25 13,  www.biezeman.nl

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



Sinds 1999 woon ik met mijn

gezin op de Van Alkemadelaan.

In verband met de grote

verkeersoverlast, veroorzaakt

door te hard rijdende auto-

mobilisten, heb ik samen met

een aantal buren in 2005

bewonersgroep Van Alkemade-

laan Veilig opgericht. Na het

verzamelen van een honderdtal

petities van medebewoners, 

veel brieven aan de politieke

fracties en de hulp van Veilig

Verkeer Nederland, hebben 

wij destijds bij wethouder 

Bruno Bruins een aantal

verbeteringen in de verkeers-

situatie op de Van Alkemadelaan

weten te bereiken. Zo zijn er 

ter hoogte van het Willem

Witsenplein in de rijrichting

Scheveningen een groot 50

kilometerteken op het wegdek

aangebracht, een stukje

verderop een snelheidsmeter

geplaatst en het aantal rijstroken

is teruggebracht van drie naar

twee.

In de vele jaren dat mijn kinderen

de Openbare Basisschool

Benoordenhout bezoeken, hoor

ik veel klachten van ouders 

over het grote aantal bijna-

ongelukken op de oversteek-

plaats op de Wassenaarseweg,

ter hoogte van de Floris Grijp-

straat. Als lid van de ouderraad

heb ik contact gezocht met de

andere twee basisscholen in de

directe nabijheid, namelijk de

Paschalisschool en de Oranje-

Nassauschool. De drie scholen

samen hebben, namens de

ouders, eind 2007 twee brieven

aan de betrokken wethouder

geschreven over de gevaarlijke

situatie en het dringende

verzoek gedaan een verkeers-

licht te plaatsen. Helaas zonder

resultaat.

Ook hebben deze scholen

meegewerkt aan een gemeente-

lijk onderzoek “Veilig naar

School monitor”. Uit dit onder-

zoek kwam deze oversteekplaats

als meest gevaarlijke hindernis

van Den Haag op weg naar

school. Begin dit jaar is er een

werkgroep opgericht door

bezorgde ouders van de drie

scholen. In deze werkgroep

zitten, naast ik zelf, John Boss

van de Paschalisschool en 

André de Fouw van de Oranje-

Nassau. Samen hebben wij een

film gemaakt van de situatie 

op en rond de oversteekplaats

tijdens de schoolspits en die

geplaatst op de ANWB website

(http://www.ugcanwb.nl/

content/545/0). Wij hebben

bijna 70 reacties op de film

gekregen, waarin veel ouders

hun ergernis over de huidige

situatie uitspraken en het

verzoek aan de gemeente om

een verkeerslicht te plaatsen. 

Dit verzoek werd later onder-

steund door het verzamelen 

van meer dan 550 door

bezorgde ouders getekende

petities.

In verband met haar 125 jarig

jubileum heeft de ANWB 

besloten om acties, ten einde 

de veiligheid van de verkeers-

situatie rond scholen te

verbeteren, te ondersteunen.

Inmiddels heeft de ANWB de

oversteekplaats genomineerd

als meest onveilig plek voor

schoolgaande kinderen in 

Zuid-Holland.

Op dit moment laat de ANWB

een onderzoek uitvoeren naar

de consequenties van het

plaatsen van een verkeerslicht 

in verband met de door-

stroming van het verkeer.

Volgens de wethouder gaat het

hier namelijk om een duivels

dilemma tussen verkeersveilig-

heid en de doorstroming van 

het verkeer. Tijdens de officiële

125ste verjaardag van de 

ANWB heb ik, op uitnodiging

van de ANWB, het genoegen

gehad om tijdens een informeel

gesprek H.M. de Koningin over

deze situatie te kunnen

vertellen.

Wij hopen dat de gemeente 

bij de geplande herinrichting

van de Wassenaarseweg in

september 2008 ertoe zal

overgaan een verkeerslicht 

te plaatsen, dat operationeel 

is tijdens de schoolspits: een 

half uurtje ’s ochtends en 

’s middags. Er mag toch 

geen tragisch ongeluk

plaatsvinden met één of meer

slachtoffers!

Paul A. Treanor

Verkeersonveiligheid in onze wijk
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Paul Treanor met Koningin. Foto: ANWB.
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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

Keukenkast
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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Locatiehoofd Karin Verbaarschot legt

uit: ‘Inpandig steunpunt - dat betekent

dat er begeleiding is, gelegenheid

elkaar te ontmoeten en er activiteiten

georganiseerd worden. En wat je je bij

een verstandelijke beperking moet

voorstellen? Deze mensen zijn heel

zelfstandig, ze wonen ieder in een

eigen appartement, gaan overdag 

naar een dagbesteding in een

activiteitencentrum of hebben betaald

werk, al dan niet met hulp van een

jobcoach. Maar bij sommige dingen is

ondersteuning gewenst. Bijvoorbeeld

bij het aanbrengen van structuur of bij

sociale contacten. Wij zitten in het

kantoor van Karin, in de moderne

uitbouw achter het gebouw. Door de

open deur kijk je op de hippe, ferrari-

rode groepskeuken. Een grote glazen

pui biedt zicht op de diepe tuin. In de

hoek van de keuken wacht een fors

uitgevallen Weber-barbeque op beter

weer.

Het ziet er allemaal prachtig uit! 

Karin: ‘Dit is een van de meest klein-

schalige locaties van de Stichting. Het

pand is niet zo lang geleden gerestau-

reerd en verbouwd. Sindsdien hebben

de cliënten echt een eigen apparte-

ment, compleet met badkamer en

keuken. Dat is natuurlijk ontzettend

prettig, want het geeft veel privacy.

Toch eten de bewoners meestal met

zijn allen, hier in de gezamenlijke

keuken. Het is een hechte groep van

individuen. De leeftijden lopen

trouwens uiteen. De meesten zijn

tussen 20 en 40 jaar en de oudste is 

in de 50.’

Waaruit bestaat de begeleiding?

‘We werken hier met woonbegeleiders

en persoonlijke begeleiders. De woon-

begeleiders zijn elke dag vanaf 16.00

uur aanwezig, tot ‘s ochtends 10.00 uur.

Zij zorgen ervoor dat de praktische

dagelijkse dingen goed verlopen: eten,

samen zijn, opruimen, enzovoorts.

Iedere cliënt heeft ook een persoonlijke

begeleider. Deze komt op afspraak

langs en onderhoudt zo nodig contac-

ten met ouders, werk en instanties.

Samen met de persoonlijk begeleider

maakt de cliënt een plan: wat zijn de

wensen van de cliënt, wat wil de cliënt

bijvoorbeeld bereiken in zijn leven? En

waarvoor is ondersteuning nodig?’

Komen de bewoners eigenlijk uit 

de buurt?

‘De cliënten komen uit Den Haag en

omstreken, maar niet per se uit deze

wijk. Wel komen ze er natuurlijk voor

boodschappen en dergelijke. Vorig 

jaar hebben we een rommelmarkt

georganiseerd voor de buurt. Vooraf

konden buurtgenoten hier hun spullen

al brengen, wat meteen een goede

reden was eens bij het Boshuis binnen

te lopen. Op de dag zelf gaven we ook

rondleidingen. Het is een ontzettend

leuke dag geworden.’

Wie zou daar toch wonen?

Huize Boszicht en Stichting Steinmetz |
De Compaan  door Ester Barendrecht

Aan de Benoordenhoutseweg, in een van de grote vooroorlogse villa’s met uitzicht op het

Haagse Bos, is het Boshuis gevestigd. In deze ‘kleinschalige woonvorm met inpandig steun-

punt’ van Stichting Steinmetz | De Compaan wonen 9 personen met een verstandelijke

beperking.

Foto: Esther Berendrecht.

Het Boshuis is op zoek naar vrijwilligers!
Wie vindt het leuk om activiteiten te doen met de clienten zoals bijvoorbeeld

wandelen of boodschappen doen? Ook andere hulp zoals bij het tuinieren is

heel welkom. Neem contact op met Karin Verbaarschot op maandag, dinsdag

of donderdag, tel. 070 3280875 of 3241276.
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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



Benoordengastjes
The young ones

door Annemarie Knottnerus

Jan Willem Scholten
zoekt het debat
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Jan Willem vertelt dat een aantal jaren

geleden Sorghvliet verbouwd is. 

Eén van de manieren om hiervoor 

geld bij elkaar te brengen, was het

organiseren van een debattoernooi.

Voor debattoernooien bestaan ver-

schillende formats. Vaak is het zo dat

twee teams tegenover elkaar worden

geplaatst, waarbij het ene team voor

een bepaalde stelling de positie van

voorstander en het andere team die

van tegenstander van inneemt. 

Het standpunt dat je geacht wordt te

verdedigen, komt niet per definitie

overeen met je eigen mening. Een

individuele redevoering kan ook

onderdeel uitmaken van de wedstrijd.

De jury beoordeelt de teams op

scherpte, argumentatie en gedrag. 

Jan Willem is vooral goed in dat 

laatste aspect. Hij vindt het leuk om 

er een performance van te maken. 

Hij probeert zijn argumenten op 

een amusante manier aan te kleden, 

er moet voor zijn publiek iets om 

te lachen zijn. Naar zijn zeggen 

draagt zijn dictie aan bij dit effect.

Haganum-festival 2007

De kennismaking met het debat, 

leidde tot een clubje debaters op het

Sorghvliet. Onder aanvoering van

meneer Verhoeven, hun breed

bespraakte leraar geschiedenis,

worden debattoernooien voorbereid.

Een groep van zo’n dertig tot veertig

leerlingen participeert in wisselende

samenstellingen. Voorbeelden van

stellingen waarover het in zo’n

toernooi kan gaan zijn: ‘Een witte

school heeft pas pit, als er een beetje

zwart in zit’ en ‘Aan de vrijheid van

meningsuiting mag nooit een grens

worden gesteld’. Jan Willem is er trots

op dat hun school het Haganum-

festival in 2007 heeft gewonnen. 

Het gaat niet altijd goed. Op het

intergymnasiale debattoernooi in

Leiden ging het ronduit slecht. Maar

meedoen is gewoon leuk, en je leert

ervan snel na te denken, alert te

reageren op anderen en te spreken in

het openbaar. Geen slechte vaardig-

heden voor iemand die geïnteresseerd

is in politiek en maatschappelijke

thema’s, en daar misschien in de

toekomst iets mee wil gaan doen.

Jonge Democraten

Politiek heeft zijn interesse, hij vindt

het fascinerend om te zien hoe de

machtsverdeling tussen mensen tot

stand komt. Dat politiek echt zijn

passie is, merk ik als hij de leus 

‘Den Haag bruist’ gebruikt voor 

Den Haag als het politieke hart van

Nederland. Onlangs is Jan Willem 

als lid van de Jonge Democraten, 

de jongerenafdeling van D66, naar 

vervolg op pagina 11

Vlak voor de zomervakantie, net na het afronden van zijn laatste proefwerk, ontmoet 

ik Jan Willem Scholten (17 jaar). Na de vakantie volgt voor hem het eindexamenjaar op 

het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Een spannend jaar, waarin hij een keuze gaat 

maken voor een vervolgopleiding. Eén ding is zeker: waar hij ook terecht komt, hij zal 

een discussie niet uit de weg gaan. Jan Willem laat van zich horen in de verschillende 

debattoernooien waaraan het Sorghvliet deelneemt. Door zijn met humor doorspekte 

keurige taalgebruik (Benoordenhouts?) is hij in deze debatten een opvallende 

verschijning.

Foto: Annemarie Knottnerus.
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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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het Europees Parlement in Straatsburg

geweest. Om medescholieren voor 

het debat en de politiek te interesse-

ren, heeft hij op zijn school vervolgens

een debatavond georganiseerd met 

als jurylid onze bekende wijkgenoot

Bart Chabot. Hij vindt het leuk om op

ludieke wijze actie te voeren. Het was

dan ook jammer dat hij door zijn

proefwerken de ‘begrafenis van de

vrijheid van meningsuiting’op het 

Plein in Den Haag moest missen.

Ook over zijn deelname aan de 

Model United Nations is hij enthou-

siast. Jaarlijks worden door jongeren

vanuit de hele wereld gedurende een

week in het Congresgebouw de

Verenigde Naties nagebootst. 

Het afgelopen jaar vertegenwoordigde

hij zijn school als ambassadeur van

Bangladesh. Ter voorbereiding heeft 

hij een gesprek gehad op de ambas-

sade van Bangladesh aan de 

Wassenaarseweg hier in Benoorden-

hout.

Pre-University College

Jan Willem zit nog op de middelbare

school, maar studeert ook al een 

beetje in Leiden aan de Pre-University.

Pre-University is bedacht (door de

Universiteit Leiden en een aantal

scholen, waaronder het Sorghvliet) 

om talentvolle VWO-leerlingen een

uitdaging te geven door ze de laatste

twee jaar van hun opleiding alvast iets

te laten doen met wetenschap. Dit

betekent dat Jan Willem in Leiden elke

maandagmiddag echte colleges krijgt

in verschillende vakken, tentamens,

schrijfopdrachten en wetenschappelijk

onderzoek kan doen. Niet iedereen kan

zomaar meedoen. Er gelden strenge

selectiecriteria zowel voor prestaties

als voor motivatie. Dat Jan Willem

alvast in Leiden studeert, betekent 

niet automatisch dat hij volgend jaar

met zijn diploma op zak ook naar

Leiden gaat. Soms droomt hij van

studeren in Oxford. Maar daar gelden

nog strengere selectiecriteria dan 

voor de Pre-University! 

Benoordenhout

Zijn hele leven woont hij al aan de

Wassenaarseweg. Hij heeft het prima

naar zijn zin in Benoordenhout, lekker

dichtbij het strand en de stad. Naast

bovenstaande doet hij aan sport

(hockey, tennis en hardlopen),

voornamelijk voor de gezelligheid. Hij

is ook muzikaal. Hij speelt piano en

klarinet, en heeft lang gezongen in het

Haags Matrozen Koor. Zijn zus speelt in

het Viotta-jeugdorkest. Onlangs heeft

hij daarin nog meegespeeld tijdens een

uitvoering in de Anton Philipszaal. 

En dan is er ook nog tijd om af en toe

vrienden op te zoeken en er met ze 

op uit te trekken. De tegenwoordig

vaak gehoorde klacht dat er in de 

wijk weinig te doen is voor de jeugd

komt niet van hem. De proefwerken

zitten erop, na het interview stapt hij

op de fiets om dit met klasgenoten 

te gaan vieren in een strandtent in

Scheveningen. Die zijn immers 

vlakbij.

vervolg van pagina 9

Gewijzigde openingstijden 
Bibliotheek Benoordenhout
Maandag 14.00 - 20.00 uur

Dinsdag            14.00 - 17.00 uur

Woensdag        11.00 - 17.00 uur

Donderdag        gesloten

Vrijdag              11.00 - 17.00 uur

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Bibliotheek Benoordenhout, Utenbroekestraat 4, Tel. 070 328 01 77.

Nieuwsgierig naar eBooks? Nu te leen in 
Bibliliotheek Benoordenhout
Nieuwsgierig naar eBooks, de digitale versie van boeken? De Haagse bibliotheek introduceert de iLiad, een draagbaar

apparaat van nog geen 450 gram met een geheugen voor talloze eBooks en een scherm om ze te lezen. Dat betekent

goed nieuws voor iedereen die veel en graag leest. Geen stapels boeken meer sjouwen, maar een iLiad lenen. 

U kunt nu zelf de proef op de som nemen! De iLiad is te leen voor leden van 18 jaar en ouder (en ten minste 1 jaar lid) 

in bibliotheek Benoordenhout. De uitleentermijn is 1 week, zodat zoveel mogelijk leners de kans krijgen kennis te 

maken met de eBook reader. Het lenen van de iLiad is gratis, wel is een geldig legitimatiebewijs nodig. We vragen u 

de iLiad terug te brengen in dezelfde vestiging als waar u hem hebt afgehaald.
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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

Residential Housing verhuurt luxe gestoffeerde en 
gemeubileerde woningen in Den Haag aan mensen uit 
de internationale gemeenschap, zoals werknemers van 
ambassades en internationale bedrijven. Wij hebben 
ruime ervaring in het begeleiden van expatriates bij het 
vinden van huurwoningen. 

Onze pijlers:

kwaliteit in Den Haag

verschillende culturen

Neem ook een kijkje op www.residentialhousing.nl voor 
meer informatie. Residential Housing is gevestigd op de 

The key to your new home



Wijkvereniging Benoordenhout
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Deze brochures betreffen de

Concept Beheersvisie landgoe-

deren Oostduin – Arendsdorp 

en de Concept-Toekomstvisie

Oostduin – Arendsdorp. 

Tevens werden uitnodigingen

verstuurd voor 3 informatie-

avonden, een op 18 juni voor

belanghebbenden waaronder

de wijkvereniging en twee op 

23 juni, te weten ’s middags

voor de bewoners van

Arendsdorp en ’s avonds voor 

de bewoners van de wijk. 

Tot onze vreugde hebben wij

gemerkt dat vele bewoners nog

schriftelijke reacties hebben toe-

gezonden aan de gemeente. 

Dat is erg belangrijk. Deze wor-

den namelijk allemaal meege-

nomen in de besluitvorming 

van het college. De bewoners

van de wijk Benoordenhout 

hebben op deze manier een 

duidelijk signaal afgegeven 

van hun grote bezorgdheid over

de nieuwbouwplannen voor

Arendsdorp en Oostduin.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de wijk-

vereniging is als volgt: het com-

plex Oostduin-Arendsdorp heeft

ernstig geleden door de daarin

in het verleden na 1960 ver-

schenen grote dominante

gebouwen: de Serviceflat aan 

de kant van de Wassenaarseweg;

het rusthuis aan de kant van 

de Goetlijfstraat; het voormalige

Shellgebouw aan de Oostduin-

laan. Het gaat hier om in cultuur-

historisch, landschappelijk en

recreatief opzicht belangrijke

historische buitenplaatsen,

waarvan verdere aantasting 

niet meer aanvaardbaar is.

Instandhouding en toereikend

beheer van het nog aanwezige

groengebied is meer in het

belang van onze stad in de toe-

komst, dan verder gebruik van

Oostduin-Arendsdorp als bouw-

plaats.

Beheervisie

Het concept beheervisie land-

goederen is een fraai uitgevoerd

drukwerk dat naast het park

Oostduin-Arendsdorp ook het

aangrenzende Bunkerbosje

nauwkeurig beschrijft. De con-

clusie die wij als lezer van deze

brochure krijgen, onderschrijft

het belang en de historische

waarde die wij als buurtbewo-

ners en frequente bezoekers van

deze parken al jaren onderken-

nen. De wijkvereniging spreekt

hierbij haar appreciatie voor

deze studie uit, maar behoudt

zich het recht voor om nog wel

schriftelijk te reageren op enige

details.

Toekomstvisie

De andere brochure, de con-

cept-toekomstvisie Oostduin-

Arendsdorp is ook fraai uitge-

voerd en beslaat 47 bladzijden.

De eerste 32 bladzijden gaan

hoofdzakelijk over het park met

uitzondering van het tweede

gedeelte van paragraaf 4.1.2,

Functiemix. Hier gaat men in 

op de woon- en zorgfunctie die

geleverd wordt door de

Serviceflat Arendsdorp en het

complex Oostduin. Men stelt

terecht in de tweede subpara-

graaf: “Op functioneel gebied

vormt het veiligstellen en verster-

ken van de recreatieve waarde

van het landgoed Oostduin-

Arendsdorp als stadspark het

voornaamste doel”. Met deze zin-

snede kan het wijkbestuur deels

instemmen; primair hoofddoel is

echter de duurzame instand-

houding en versterking van de

cultuurhistorische en landschap-

pelijke kwaliteiten. Echter, met

wat in dezelfde paragraaf daarna

Huidige situatie Oostduin (bron: Concept-Toekomstvisie

Oostduin-Arendsdorp)

Landgoed Oostduin: model 1

Rood = hoogbouw / rose laagbouw

Model 2 Model 3

vervolg op pagina 14

Nieuwe plannen Arendsdorp en Oostduin 
De gemeente heeft begin juni twee brochures uitgebracht waar-

in plannen worden uiteengezet  voor het herstel van het park 

alsmede voor de nieuwbouw  ter vervanging van de serviceflat

Arendsdorp en het zorgcentrum Oostduin.
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komt, zoals streven naar functie-

menging en andere publieke

functies dan wonen en zorg, zijn

wij het niet eens.

Pas op blz. 33 zegt men toe te

komen aan de eigenlijke toe-

komstvisie. Eén van de aspecten

daar is het creëren van duidelijk

herkenbare entrees. Het wijk-

bestuur kan dit niet onderschrij-

ven: wij vinden de bestaande

entrees van het park duidelijk

genoeg en wij hebben geen

behoefte aan andere entrees.

Dan, op blz. 35, gaat men einde-

lijk in op de stedenbouwkundige

randvoorwaarden en stelt men

een volumetoename van 55%

voor de Serviceflat Arendsdorp

en een van 29% voor het zorg-

centrum Oostduin te beogen.

Oostduin

Wat Oostduin betreft, in para-

graaf 6.2 wordt gesteld dat het

aantal intramurale plaatsen 

voor de zorg in Oostduin en 

op andere locaties gehalveerd

kan worden. Dit zou betekenen

dat men binnen het huidige

bouwvolume de plaatsen voor

intramurale zorg twee keer zo

groot kan maken of zelfs met

een kleiner bouwvolume toekan.

Neen, de bedoeling is een ande-

re: er worden tevens vrije sector

woningen gecreëerd, die niet

aan een zorgindicatie gebonden

zijn. Om een en ander mogelijk

en commercieel aantrekkelijk te

maken, introduceert men naast

de zorgfunctie, zelfstandige

wooneenheden, een horeca-

voorziening, een kinderdagver-

blijf en een sportfaciliteit voor

bewoners en bezoekers; slechts

het ontbreken van een zwem-

bad en de schaal onderscheidt

het geheel van het Mr. Visserhuis

dat men in Duinzigt wil realise-

ren. De wijkvereniging vraagt

zich af of deze functies verenig-

baar zijn met het zorgcentrum

dat zich in het park bevindt? Een

verdere vraag is of dergelijke

voorzieningen verenigbaar zijn

met de reeks van voorwaarden

en beperkingen die op de na-

latenschap van de Gravin van

Bylandt rusten? Wij willen graag

inzage in de contracten die des-

tijds afgesloten zijn.

Hoe ziet deze stedenbouw-

kundige toekomstvisie er dan 

in concreto uit? De enige indi-

catie die men krijgt, is dat men

uitgaat van een maximale hoog-

te van ca 30 meter en dat het

geheel zich in de richting van

Goetlijfstraat verplaatst op 

korte afstand van de uit drie

woonlagen bestaande be-

bouwing aan de andere kant 

van de straat. Wat betreft 

parkeren wordt gesteld dat 

dit ondergronds dient te

geschieden. De gemeentelijke

parkeernorm kan achteraf nog

bijgesteld worden afhankelijk

van de wijzigingen in het 

programma. De vraag waar, 

hoe groot en hoe diep, wordt in 

de studie niet beantwoord.

Het geheel wordt geïllustreerd

met drie minuscule plaatjes,

projecties op het maaiveld, 

zonder schaal of enige andere

verklaring op blz 34. Is dit 

alles?

Arendsdorp

Nu de serviceflat Arendsdorp.

Ook hier slechts summiere infor-

matie: het programma gaat uit

van 7500 m2 méér dan de huidi-

ge 20000 m2 en het beoogt een

compacte verkaveling van los-

staande bouwmassa’s, met 

het karakter van transparantie

en minder dominant. Probeer

dat maar te realiseren bij een

toename van 55%. Men wil een

nieuwe inrit aan de

Wassenaarseweg – verkeerstech-

nisch een crime. Het huis “de

Rietjes” wordt zo veel mogelijk

vrij gehouden en voorzien van

een ‘historische’ tuin, wij vragen

ons overigens af of er ooit zo’n

tuin geweest is. De totale verka-

veling vindt plaats via drie

bouwmassa’s, twee met hoog-

te’s van 30 en één zelfs van 50

meter. De zogenaamd transpa-

rante verbindingen mogen

hooguit een hoogte van drie

bouwlagen hebben toch al gauw

zo’n 10-11 meter. Ook hier is de

visie, nu op blz. 38, geïllustreerd

met drie minuscule plaatjes,

projecties op de grond, waaraan

geen enkele informatie ontleend

kan worden. Voor het parkeren

heeft men dezelfde vrijblijvende

formulering als voor Oostduin.

Hoogte, diepte en milieu

De concept-toekomstvisie

behandelt het gehele project in

één plat vlak ter hoogte van het

Inspreektekst concept beheervisie en 
toekomstvisie Oostduin Arendsdorp

Huidige situatie Arendsdorp (bron: Concept-Toekomstvisie

Oostduin-Arendsdorp)

Landgoed Arendsdorp: model 1. 

Rood = hoogbouw, 2 torens van 30 en 1 toren van 50 meter

hoog.  Rose = 9 meter hoge bebouwing.

Model 2 Model 3

vervolg van pagina 13
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maaiveld. Informatie over bouw-

percentages wordt niet ver-

strekt.

Informatie over hoe de toekom-

stige bebouwing er boven-

gronds uit zal zien is slechts

gegeven in maximale hoogte en

volumetoename. De visuele

aspecten zijn in het geheel niet

behandeld. Dit is meer dan de

architectonische vormgeving;

het is ook de relatie met het park

en de overeenstemming met het

historische karakter van het

gebied. Potentiële negatieve

effecten van de hoogbouw op

het historische park, zoals wind-

last op de houtopstand, zijn niet

vermeld.

Ook de invloed van de bebou-

wing op de ondergrond is niet

aangeroerd. Volgens het kaartje

in de beheervisie Oostduin-

Arendsdorp (blz .12) wordt er

gebouwd op zand en veen.

Ondergrondse parkeergarages

beïnvloeden het grondwaterpeil

en dit kan schadelijke gevolgen

voor de begroeiing in het park

teweeg brengen. 

Heeft de gemeente overwogen

een vrijwillige milieueffect-

rapportage te laten verrichten?

Voor het Internationale Strafhof

wordt dit wel gedaan. Oostduin-

Arendsdorp is ruim twee maal zo

groot als het terrein dat op de

Alexanderkazerne is gedacht

voor het ICC en het is veel

kwetsbaarder.

Samenvatting

Samenvattend mist de wijkver-

eniging in de gepresenteerde

documentatie over de concept-

toekomstvisie Oostduin-Arends-

dorp de gewenste stedenbouw-

kundige visie. Wij kunnen ons uit

het gepresenteerde geen enkel

beeld of drie-dimensionale voor-

stelling vormen. Nergens wordt

wat betreft de bebouwing aan

het historische park Oostduin-

Arendsdorp recht gedaan. Wij

verzoeken de gemeente dan ook

de hierboven genoemde hiaten

aan te vullen zodat wij ons een

beeld kunnen vormen van hoe

het park Oostduin-Arendsdorp

er in de toekomst uit zal zien.

Verslag voorlichtingsavond

beheers- en toekomstvisie

Oostduin-Arendsdorp

De bijeenkomst vond plaats op 

23 juni in de gymnastiekzaal van

de Paschalisschool. De opkomst

was geweldig, alle stoelen waren

bezet en er stonden nog vele men-

sen tegen de wand en in de deur-

opening. Iedereen was benieuwd

naar wat de gemeente te melden

had over haar plannen met het

park en de bebouwing op de

plaats van het zorgcentrum

Oostduin en de serviceflat

Arendsdorp.

De bijeenkomst werd geleid

door de heer Paul Weststrate. 

De heer Van der Feltz, project-

manager van de gemeente, 

leidde de avond in.

De heer Van der Feltz stelde 

dat deze avond ging over een

ambtelijk stuk, de integrale visie

voor Oostduin-Arendsdorp,

bestaande uit twee brochures:

een concept-beheervisie land-

goederen Oostduin-Arendsdorp

en een concept-toekomstvisie

Oostduin-Arendsdorp. Daar dit

de eerste fase van een ambtelijk

stuk betreft, was de wethouder

niet aanwezig. De aanleiding

voor deze concepten zijn de

voorgenomen vernieuwing van

de bestaande bebouwing van

het zorgcentrum en de service-

flat en een beheervisie voor het

park als onderdeel van het

groen beleidsplan van de

gemeente. De bedoeling van

deze bijeenkomst is de menin-

gen van omwonenden en

belanghebbenden te peilen en

deze meningen mee te nemen 

in een volgende versie van de

toekomstvisie en het beheers-

plan. De heer Van der Feltz

nodigde iedereen uit zijn of 

haar reacties voor 4 juli a.s. in 

te dienen. Op de opmerking 

uit de zaal, dat dit wel een erg

korte termijn was, stelde hij, 

dat het niet op enkele dagen

aankwam. De uiteindelijke 

integrale visie wil de randvoor-

waarden vaststellen binnen

welke de mogelijke vernieuwing

van park en gebouwen dient

plaats te vinden. Die uiteinde-

lijke visie gaat dan naar B&W,

zijn die er mee akkoord, dan 

kan groenbeheer zich met de

revitalisatie van het park

bemoeien en dan kan men

bouwplannen gaan ontwikkelen.

Op een vraag uit de zaal in welke

vorm deze procedure zal wor-

den gevoerd, werd geantwoord

dat hetzij een projectbesluit 

hetzij een bestemmingsplan-

procedure volledig doorlopen

moet worden en dat bij een 

projectbesluit binnen een jaar

een bestemmingsplanprocedure

moet volgen.

Broodnodige vernieuwing

De heer Baljon, directeur van het

zorgcentrum Arendsdorp, één

van de initiatiefnemers voor de

vernieuwing, stelde dat zowel

Arendsdorp als Oostduin aan

vernieuwing toe zijn. De kamers

zijn te klein, de faciliteiten vol-

doen niet meer aan hedendaag-

se eisen en bemoeilijken de

zorg.

De bestaande installaties, zoals

een verwarming, die niet meer

aan milieueisen voldoet, en de

liften zijn aan vervanging toe. 

De te kleine wooneenheden zijn

niet meer te verhuren, daardoor

lopen de servicekosten op, deze

moeten bovendien door een

geringer aantal bewoners opge-

bracht worden (opmerking:

maar worden wel verhuurd aan

het instituut Clingendael). Hij

haalde een rapport aan dat aan

zou geven dat vernieuwing van

de totale bebouwing de enige

optie was. Uit de zaal werd naar

voren gebracht dat er ook een

recent rapport was dat renovatie

een redelijk alternatief vond. Dit

werd erkend door de heer Baljon,

die er echter geen consequen-

ties aan verbond.  Een opmer-

king uit de zaal ging over de

vraag waarom 55% meer volume

in de nieuwbouwplannen? De

heer Cornelis (gemeentelijk

bureau projectmanagement)

antwoordde dat hetzelfde aantal

woningen, maar van grotere

afmeting die voldoen aan de

wensen en eisen van deze tijd,

een groter gebouw opleveren.

Een antwoord op de opmerking

dat fitness, horeca en kinder-

opvang niet bij het zorgcentrum

Oostduin horen, werd gegeven

door de vertegenwoordiger 

van Staedion, die opmerkte 

dat men zich beraamt op fysio-

therapeutische functies.

vervolg op pagina 17De inspraakavond Arensdorp. Foto: gemeente Den Haag.
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 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@orange.nl

Hofzichtlaan 31, ’s-Gravenhage

Zeer ruim opgezet herenhuis gelegen in een kinderrijke buurt, 
vrij van overburen en aan de ingang van een wandelpark. 
Nabij uitvalswegen, openbaar vervoer en een winkelcentrum. 
De villa omvat op de begane grond: entree/hal met marmeren vloer,
garderobe en toilet, ruime en moderne woonkeuken, zit-/eetkamer
met mooie parketvloer, sfeervolle openhaard en openslaande deuren
naar de zonnige achtertuin met terras. 1e etage: 3 slaapkamers en 
een moderne badkamer (ligbad, bidet, grote douche en toilet). 
2e etage: 3 slaapkamers en een badkamer met douche annex berg-
ruimte. Toegang tot vliering. De woning is tevens te huur.

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.

ZELFVERDEDIGING
  VOOR VROUWEN
Door het beoefenen van zelfverdedigings
technieken wordt het gevoel van zekerheid
en veiligheid vergroot door effectiever te
kunnen reageren op uiteenlopende situaties.
Met je houding en uitstraling ben je in staat
vervelende confrontaties of gebeurtenissen uit de
weg te gaan.
Start : 8 September 20:15-21:15
Locatie : Gymzaal Paschalisschool
Adres : Bisschopstraat 3
Instructeur  : Misha Lisetsky (4e Dan Hapkido,

   4e Dan Hwarangdo, 2e Dan Taekwondo)
Aanmelden : 06-28023204 (Misha Lisetsky)

e-mail : info@umyangkwon.nl
website : www.umyangkwon.nl

Barbara Stork
info@storkverhuur.nl

Geniet van uw wintersport
in Les Portes du Soleil!

Te huur: diverse gunstig gelegen 
appartementen en chalets 

in Châtel en Morgins

Kijk op www.storkverhuur.nl 
of bel 06-42038636

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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Eisen van deze tijd

De heer Cornelis ging vervol-

gens in op de conceptbeheer-

en toekomstvisie. Er wordt

gebouwd op dezelfde kavels. De

levensfase van de bestaande

bebouwing is beëindigd. Indien

er gebouwd wordt, dan moet er

gebouwd worden naar de eisen

van deze tijd. De initiatiefnemers

stellen dat ten minste het

bestaande aantal bewoners

nodig is voor rendabele exploi-

tatie. De gemeente stelt dat er

niet meer bewoners mogen

komen. Daarmee ligt het aantal

bewoners vast. Dit kan gereali-

seerd worden in Oostduin op

22000 m2 en op Arendsdorp op

28000 m2. Hij ging in op het

beheerplan voor Oostduin-

Arendsdorp, stellende dat de

sterke punten in het park

bestaan uit de waterlopen, de

open plekken, de monumentale

bomen en de sterke kwaliteit

van de natuur. Verbeterpunten

zijn naar zijn mening: de langge-

rekte bebouwing die het zicht

verstoort, daarmee samenhan-

gend het doortrekken van zicht-

lijnen, onbekendheid van toe-

gangswegen tot het park langs

Oostduin en Arendsdorp en

geen bebouwing pal aan het

water. Dit heeft geleid tot een

concept dat hij “kamers in het

park” noemde, waarbij men de

kamer als de kavel moet zien

waarop gebouwd wordt. Binnen

dit concept wil men ruimte aan

het park toevoegen, dit betekent

een kleinere footprint voor de

bebouwing maar dat moet dan

gecompenseerd worden door

een toename in de hoogte. Het

plan spreekt over twee of drie

torens van 30 m. hoog voor

Oostduin en drie torens, twee

van 30 m. en een van 50 m. op

de plaats van serviceflat

Arendsdorp. De nieuwbouw van

Oostduin schuift op richting

Goetlijfstraat, waardoor het 

deel met de huidige aanleun-

woningen vrijkomt voor het

park. De heer Boekholt (architect

en omwonende) liet vanuit de

zaal een tekening zien waarop

de impact en met name de ach-

teruitgang van zonlicht en uit-

zicht van deze verschuiving op

de flats aan de Goetlijfstraat 

duidelijk te zien was. 

Cultuurhistorie

De gemeente geeft de hoogste

prioriteit aan de cultuurhistori-

sche aspecten van het park,

gevolgd door de culturele 

kwaliteiten en ten slotte de

recreatieve kwaliteiten. Men

vindt de historische elementen

te weinig herkenbaar en wil

vooral de oude laan aan de

Oostduinlaan herstellen. De

oevers worden verbeterd en de

solitaire bomen worden vrijge-

maakt. Er wordt gedacht aan een

mantelbeplanting met rodo-

dendrons, waar mogelijk om-

gevormd tot een natuurlijk 

bostype, dit houdt o.m. in dat

men, waar mogelijk, dood hout

laat liggen. Verdere maatregelen

die men voor ogen heeft zijn

een verbod om te fietsen in het

park en tuinmeubilair te ver-

nieuwen en het voorschrijven

van een zelfde type voor alle

bruggen en wegwijzers in het

park. In het kader van vernieuw-

de entrees wil men de toegangs-

weg voor de serviceflat Arends-

dorp verplaatsen.

Hoge torens

Ter vergelijking werd vanuit de

zaal aangevoerd dat Oostduin nu

23 meter hoog is en dat de hoog-

te van de serviceflat Arendsdorp

tussen de 27 en 33 meter ligt. 

Er werd verder gesteld dat het

plan voor het park financieel

onhaalbaar is. Op vragen over de

bouwpercentages en de 

toename in oppervlakte kon de

gemeente geen concreet ant-

woord geven. Uit de zaal werd

gesteld dat de bouwpercentages

mogelijk al bij de overdracht van

het park aan de gemeente zijn

vastgesteld. Men vroeg zich af 

of de gemeente op dit moment

niet over meer gedetailleerde

plannen beschikte en vroeg 

zich af waarom deze dan niet

getoond werden. Men vond 

de begrippen transparantie en

dominantie, zoals aangehaald 

in de brochure, niet verenigbaar

met de gepresenteerde bouw-

volumes. De heer Cornelis liet,

naar aanleiding van het feit dat

de wijkvereniging zich geen

beeld kon vormen uit de 

plaatjes in de brochure, enkele

computersimulaties zien vanuit

verschillende standpunten op

een mogelijke bebouwing bin-

nen de randvoorwaarden. De

juistheid van deze simulaties

werd door de zaal in twijfel

getrokken, gesteld werd dat de

bomen 20 meter en de gebou-

wen 30 tot 50 meter hoog zijn 

– de beelden kloppen niet.

120 parkeerplaatsen

Men vroeg zich af hoe lang dit

proces gaat duren. Wat betreft

het landgoed hangt dat af van

de gemeente. Wat betreft het

bouwen van de initiatiefnemers.

Een andere vraag betrof het aan-

tal benodigde parkeerplaatsen.

Op dit ogenblik zijn het naar

schatting voor beide instellingen

totaal 120. De benodigde capa-

citeit en daarmee de diepte van

de parkeergarages zijn van

belang voor de waterhuishou-

ding in het gebied. De heer

Cornelis kon geen aantal par-

keerplaatsen aangeven en stelde

dat in de toekomstvisie te lezen

is dat bouwplannen onder meer

moeten voldoen aan de algeme-

ne richtlijnen voor windhinder

en bezonning. De gevolgen voor

de waterhuishouding dienen

primair door de initiatiefnemers

te worden aangetoond en is

onderdeel van de bouwplanpro-

cedure. Ook werd vanuit de zaal

de suggestie opgeworpen of het

niet beter was de bebouwing

elders op te stellen en de kavels

terug te geven aan het park. De

heer Cornelis vond dit niet van

toepassing en stelde dat de hui-

dige bewoners willen blijven

wonen. Een andere vraag was of

de wijk enige invloed heeft op

de keuze van de architect of

architectuur. Andere specifieke

vragen betroffen het type van

de woningen, in het bijzonder

de 50% sociale woningbouw op

Oostduin. Er werd betoogd dat

de gepresenteerde plannen van

een onwaarschijnlijk gebrek aan

visie getuigden. Men refereerde

aan de bouw van het provincie-

huis in deze wijk waar ook pro-

blemen met de waterhuishou-

ding ontstonden. Men refereer-

de aan de reeks van servituten

die rusten op verschillende

woningen om het park en vroeg

zich af in hoeverre deze van toe-

passing waren op de bebouwing

binnen het park. De gemeente

antwoordde dat alle aktes zullen

worden nagekeken.

Om 22.00 uur sloot de voorzitter

deze nogal rumoerige vergade-

ring.

Corine Buter en Willem Hoekstra

Plannen Mr. Visserhuis

Dit bord heeft grote onrust ver-

oorzaakt bij de bewoners rond

de Theo-Mann Bouwmeester-

laan. Velen van hen zijn nog

bezig met het indienen van een

bezwaarschrift tegen het besluit

van het college van 12 juni jl

(waarbij met toepassing van het

verlenen van vrijstelling van het

geldende bestemmingsplan

bouwvergunning is verleend

vervolg van pagina 15

vervolg op pagina 19

Bord multifuntioneel Mr. Vissershuis
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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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voor een woongebouw met

gemeenschappelijke voorzienin-

gen als een sportaccommodatie,

een kinderdagverblijf en een

parkeergarage), toen dit bord

werd neergezet. Het bord ver-

meldt de bouw van 36 luxe aan-

leunwoningen, 5 groepswonin-

gen, een sportruimte met zwem-

bad (inmiddels is bekend dat 

het hier een commercieel ge-

ëxploiteerd finess-bedrijf op de

begane grond betreft dat zal zijn

geopend van ‘s morgens 9 uur

tot ‘s avonds 23 uur) een kinder-

dagverblijf voor 2 Samen en een

parkeergarage met 65 parkeer-

plaatsen. Het is de bedoeling dat

in september met de bouw

wordt begonnen.

De vele bezwaarschriften waar-

onder die van de wijkvereniging

zullen hopelijk kunnen bewerk-

stellingen dat in ieder geval de

uit verkeersveiligheid gevaarlijke

toegang, de ontsluiting van de

parkeergarage, de onvoldoende

parkeervoorzieningen en de

bezonningssituatie voor de

omwonenden nader zullen 

worden onderzocht.

Jan van Nassaustraat 112

Deze foto laat zien dat de be-

staande bebouwing van de 

Jan van Nassaustraat 112 met

uitzondering van de voorgevel

zal worden gesloopt. Het is de

bedoeling dat op dit middenter-

rein een appartementengebouw

zal verrijzen met 27 apparte-

menten in 3 verdiepingen met

een half verzonken parkeer-

garage. Gelet op de inpandig-

heid van dit terrein hebben

omwonenden een werkgroep

opgericht die contact heeft

gezocht met de projectontwik-

kelaar. Deze heeft toegezegd op

korte termijn een informatie-

avond te houden. 

Strafhof

Op 10 juni 2008 is door de

gemeente een informatieavond

georganiseerd naar aanleiding

van de startnotitie inzake de

milieueffectrapportage over het

op te richten Internationaal

Strafhof op het terrein van de

Alexanderkazerne. De avond

werd druk bezocht. 

Belangrijkste informatie is dat er

een internationale architecten-

competitie is uitgeschreven voor

een ontwerp voor bebouwing

van minimaal 46.000 m2 en

maximaal 80.000 m2 in 5 tot 

6 bouwlagen met de mogelijk-

heid van een toren van 45 meter.

Veel vragen werden gesteld 

over de mogelijke verbreding

van de Oude Waalsdorperweg

ten koste van het Duinpark, de

invloed van mogelijke zendap-

paratuur op het dak van het

Strafhof, mogelijke aantasting

van de grondwaterstand en het

nabijgelegen waterwingebied.

De gemeente heeft toegezegd

een vervolgbijeenkomst te 

organiseren en een begelei-

dingscommissie in te stellen

waarin vertegenwoordigers van

de gemeente en omwonende

zullen participeren. 

Corine Buter

vervolg van pagina 17

‘MILJOEN VOOR GROEN’
Gemeente biedt Hagenaar gratis boom aan

Naast de gebruikelijke aanvragen om het groen in de buurt op te  knappen is er 

vanaf dit jaar de mogelijkheid om een gratis boom voor in de eigen voortuin aan te

vragen. “Het groene karakter van de stad wordt met extra bomen in de woonstraten

versterkt. Daarom wil ik de Hagenaars graag een boom aanbieden om deze in de

voortuin te planten. Zo verdwijnen de betegelde voortuinen en komt er een stukje

natuur voor in de plaats”, volgens wethouder Rabin Baldewsingh.

Miljoen voor groen

Het project ‘Miljoen voor Groen’ is in 2007 gestart. In het eerste jaar zijn 389 aanvragen

ontvangen waarvan er 231 zijn uitgevoerd. Het project geeft Hagenaars de mogelijk-

heid om zelf aan te geven hoe het groen in hun buurt kan worden opgeknapt. 

Hiervoor heeft de gemeente Den Haag jaarlijks een miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om de verbetering of verfraaiing van

het Haagse buurtgroen. Voorbeelden zijn het snoeien of verwijderen van beplanting en het opruimen van vervuilde plekken in het

groen. Maar ook het vervangen van bloeiende heesters en het planten van bomen behoort tot de mogelijkheden. 

Voorwaarden

De aanvragen moeten onder andere passen binnen het gemeentelijke groenbeleid en uitvoerbaar zijn. Ideeën kunnen worden 

ingediend tot 1 september 2008 en vanaf 1 januari 2009. Een aanvraagformulier is te krijgen bij de stadsdeelkantoren of via 

www.denhaag.nl/groen.

Jan van Nassaustraat 112
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Bakker & Luyt B.V.
        registermakelaar in assurantiën

voor een eigen-wijze aanpak

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

info@bakkerenluyt.nl
www.bakkerenluyt.nl

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

   Gratiss introductielessen
(Chinesee bewegingskunstt voorr jongg enn oud)) 

Denn Haag/Benoordenhout:: gymzaal Oranje Nassauschool,
Weissenbruchstraat 119: 

Woensdagg 33 enn 100 sept.. 19.000 uu   
Wassenaar:: gymzaal Den Deylschool, Fabritiuslaan 2: 

Dinsdagg 22 enn 99 sept.. 19.45uu 
Zie ook: www.kinsantaichi.nl

Info/aanmelding:Hanneke Verduyn
Tel.: 3204198/06 44570694, e-mail: j.m.verduyn@planet.nl
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In het stadsdeelkantoor aan de

Loudonstraat 95, ontmoet ik de

Rijswijkse Tineke. Bijna was ze Haagse

geweest, toen een aantal jaren geleden

het deel van Oud-Rijswijk waar zij

woont op de nominatie stond binnen

de Haagse gemeentegrenzen te

worden gevoegd. Ze voelt zich

absoluut verbonden met Den Haag. 

Ze is haar carrière als agent bij de

gemeentepolitie Den Haag gestart. 

Tot haar huidige functie was zij

regiomanager Midden-Nederland van

de ABVA/KABO (onderdeel van de

vakvereniging FNV). Hier hield zij zich

bezig met doelgroepenbeleid (zoals

vrouwen, migranten en vutters).

Groepen op de kaart zetten, kansen

zien, zaken voor mensen regelen en

belangen bij elkaar brengen typeerden

haar vorige beroep. De ervaring die 

ze daarin heeft opgedaan kan ze goed

gebruiken als stadsdeeldirecteur. Als

verantwoordelijke heeft ze de regie

over de (samenwerking tussen) de

verschillende diensten binnen het

stadsdeel. Dat dit een gevarieerde 

baan oplevert, blijkt wel uit de

uiteenlopende taken die voortkomen

uit haar functie. Noodreparaties laten

verrichten aan de vangrail van de

Utrechtse Baan, toestemming geven

om een bruidsrapportage te maken in

de Japanse Tuin, bewonersavonden

toespreken en bestekken tekenen 

zijn voorbeelden uit haar diverse

takenpakket.

Van stadsdeelcoördinator naar

stadsdeeldirecteur

Tot 1 januari dit jaar had elk stadsdeel

een coördinator. Voor het Haagse Hout

(ongeveer 40.000 inwoners) was dat

Carry Stoops. Carry heeft zoals Tineke

het noemt een goed draaiende tent

voor haar achtergelaten. Het grote

verschil met de situatie van voor dit 

jaar is dat de ambtenaren van het

Haagse Hout (zo’n 15 tot 20 mensen)

nu rechtstreeks onder de stadsdeel-

directeur vallen, en niet worden

aangestuurd vanuit het stadhuis. (De

dienst burgerzaken die eveneens in het

stadsdeelkantoor gevestigd is, valt niet

onder het stadsdeel, maar is een

onderdeel van de centrale gemeente-

lijke dienst. Men wil nog wel eens

denken dat Tineke directeur is van het

stadsdeelkantoor. Dit is nadrukkelijk

niet het geval, ze is directeur van het

stadsdeel, waarvan de werkplek in het

stadsdeelkantoor is.) Een aantal taken

van de gemeente wordt nu vanuit

stadsdelen geregeld. Het gaat om taken

die te maken hebben met veiligheid,

leefbaarheid, welzijn, jeugd en

burgerschap. Eveneens nieuw is dat het

stadsdeel hiervoor het beheer heeft

gekregen over eigen budgetten. 

Naast acht stadsdelen heeft Den Haag

eveneens acht wethouders. Elke

wethouder heeft één stadsdeel onder

zijn of haar hoede. Voor onze wijk is dat

Even voorstellen: Tineke Hooiveld,
stadsdeeldirecteur Haagse Hout 
door Annemarie Knottnerus

De acht Haagse stadsdelen hebben per 1 januari 2008 meer autonomie gekregen. Daarom is

er per stadsdeel een stadsdeeldirecteur benoemd, en wordt een aantal uitvoerende taken

voortaan rechtstreeks vanuit het stadsdeel geregeld. Op die manier wil de gemeente

toegankelijker worden voor de Hagenaar, en zo de betrokkenheid bij de stad vergroten en 

de dienstverlening verbeteren. 1 April jongstleden is Tineke Hooiveld als stadsdeeldirecteur

Haagse Hout begonnen. Een goed moment om kennis te maken met haar, en hoe de

vernieuwde werkwijze van de gemeente uitpakt binnen ons stadsdeel.

Tineke Hooiveld. Foto: Annemarie Knottnerus

vervolg op pagina 23
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Wie Ad Patres kent, weet waar Ad Patres voor staat, 
namelijk: alles behalve standaard. Dat laat zij aan 
anderen over. Ad Patres zorgt dat uw uitvaart gelijk 
is aan uw leven. En als er bij u  bijvoorbeeld eerder 
champagne dan koffie past, dan zorgt zij daarvoor. 
En niets minder.

Ad Patres, en de rest is standaard.

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

WILT U KOFFIE OF THEE?

Wij bieden nu ook zorg aan huis: 
persoonlijke verzorging en verpleging op 
indicatie in de wijken Benoordenhout, 
Belgisch Park, en de Archipelbuurt.

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
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wethouder Marnix Norder. Zijn oren en

ogen in de wijk zijn Tineke en haar

team, èn u! Tineke vertelt namelijk dat

zij inmiddels het spreekuur van de

wethouder in de wijk in ere heeft

hersteld. (De eerstvolgende spreekuren

zijn 17 september en 10 december

2008 van 17.00 tot 18.00 uur. U kunt

zich aanmelden voor dit spreekuur bij

de heer G. Nellen via telefoonnummer

070-3535805.)

Stadsdeelplannen

Op de website van de gemeente

(www.denhaag.nl) staat dat voor ieder

stadsdeel een vierjarig stadsdeelplan is

opgesteld aan de hand van vier

hoofdthema’s, conform de taken van

het stadsdeel (Veiligheid, Leefbaarheid,

Zorg & Welzijn en Burgerschap).

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor elk

stadsdeel een flexibel budget vast om

te kunnen inspelen op nieuwe

ontwikkelingen binnen deze thema’s.

Het Stadsdeelplan 2008-2011 en het

bijbehorende activiteitenprogramma

Haagse Hout 2008 zijn vanaf de

gemeentelijke site te raadplegen. Er is

een programma voor het gehele

stadsdeel, en een activiteitenoverzicht

voor specifiek Benoordenhout. Tineke

licht toe dat de plannen in samenspraak

met de burgers zijn gemaakt. Dat de

wijkbewoners serieus genomen

worden, blijkt uit het feit dat er ook een

document is opgesteld met suggesties,

ideeën en opmerkingen die niet zijn

opgenomen in het stadsdeelplan

Haagse Hout. Per item wordt in beide

documenten vermeld hoe de gemeente

hierop heeft gereageerd, en of er

mogelijk vervolgacties zijn. Dit najaar

volgt een nieuwe samenspraakronde

waarin burgers prioriteiten voor 2009

kunnen aangeven. Aanstaande

november gaan de plannen vervolgens

naar het college van B&W en in

december ter kennisgeving naar de

gemeenteraad.

Activiteitenplan

Een aantal punten uit het huidige

activiteitenplan vallen mij op. Er wordt

veel aandacht besteed aan het thema

Jeugd. Als voorbeeld van projecten die

ertoe bijdragen dat de jeugd zich meer

verantwoordelijk voelt voor de

openbare ruimte, noemt Tineke

groenprojecten op scholen in

Benoordenhout. Haar collega Johan

Vrijmoed wordt bij het gesprek

betrokken, om dit specifieke punt toe

te lichten. Hij vertelt enthousiast over

een project van de Tobiasschool.

Leerlingen worden 13 weken lang

verantwoordelijk gemaakt voor het

beheer van het Jozef Israëlsplein. Ze

maken het schoon, onderhouden het

groen en het straatmeubilair. De

wisselende werkzaamheden worden

door de leerlingen zeer gewaardeerd.

En natuurlijk is het niet leuk wanneer

de door jouw groep keurig geverfde

bank met graffiti wordt beklad, of er

afval wordt gegooid in het net door jou

geschoffelde stukje groen. Zo wordt

waardering voor de openbare ruimte

aan het project gekoppeld. Een ander

voorbeeld is dat leerlingen van De Vrije

school, ondersteund door medewerkers

van het volkstuinencomplex Mariahoe-

ve, al jaren helpen bij het snoeien van

knotwilgen. Johan geeft aan dat

scholen die interesse hebben in

projecten waardoor scholieren meer

aandacht krijgen voor de gebieden

waarin de scholen zich bevinden, altijd

contact met hem kunnen opnemen. Hij

voegt hier meteen aan toe dat er niet

altijd een geschikte locatie voorhanden

is. De locatie moet goed bereikbaar zijn,

en de werkzaamheden moeten door de

kinderen veilig kunnen worden

uitgevoerd.

I-shop en Cultuur

Twee onderdelen in het activiteitenplan

roepen vragen bij mij op. Als resultaat

wordt een vaste of mobiele I-shop

genoemd om de toegang tot de

voorzieningen uit de Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning te verbeteren, en

het onderdeel Cultuur waarvan het

resultaat nog niet is ingevuld, maar

waar al wel budget voor gereserveerd

is. Over de stand van zaken met de 

I-shop houdt Tineke ruggespraak met

haar collega Moenin Goedan. Hij vertelt

dat vanuit het stadsdeel op dit moment

de mogelijkheden worden onderzocht

om ook in Benoordenhout een

informatiepunt te openen. 

Inmiddels blijkt het item cultuur te zijn

opgepakt. In juni 2008 heeft een bij-

eenkomst plaatsgevonden, waarvoor

iedereen uit het Haagse Hout die iets

met kunst van doen heeft, was

uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst

(op initiatief van wethouder Cultuur

Jetta Klijnsma) was het makelen van de

wijkcultuur. Verschillende kunstbeoefe-

naars konden met elkaar kennismaken

en contacten leggen om gezamenlijk

nieuwe initiatieven te ontplooien in de

wijk. Volgens Tineke een geslaagd

initiatief dat zeker een vervolg krijgt.

Maximale burgerparticipatie in

Haagse Hout

Aan het einde van het gesprek vraag ik

Tineke wat zij de komende tijd graag

wil realiseren in het Haagse Hout. Over

het antwoord hoeft zij niet lang na te

denken. “Het Haagse Hout is geen

stadsdeel waar je de hele dag branden

hoeft te blussen. Mijn ideaal om samen

met burgers zaken op te pakken, en ze

daadwerkelijk te realiseren moet in

deze wijk kunnen. Het burgers mee

laten denken en mee laten doen, het

uitbouwen van de burgerparticipatie

om samen nieuwe dingen te gaan

proberen, moet in een stadsdeel als dit

kunnen slagen. Een mooi voorbeeld

vind ik de Jeu de Boules baan aan de

Thérèse Schwartzestraat. Aan het

realiseren van dergelijke burgerinitia-

tieven wil ik graag meewerken!” Deze

woorden van onze stadsdeeldirecteur,

in combinatie met het gezamenlijk op

te stellen activiteitenplan en de daar-

voor beschikbare budgetten, lijken mij

een mooie aanmoediging om met

elkaar (het wonen in) onze wijk nog

aangenamer te maken!

vervolg van pagina 21

Heeft u goede ideeën of wilt u meer

weten over zaken in het stadsdeel

Haagse Hout, dan kunt u terecht op

onze website www.denhaag.nl, en

dan doorklikken naar de stadsdelen.

U kunt natuurlijk ook een afspraak

maken met Tineke Hooiveld via

telefoonnummer 070-3535805. 

Voor alle meldingen/vragen over

gemeentelijke diensten kunt u terecht

bij het Gemeentelijk Contact Centrum

(telefoonnummer 14070).
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Maar we hielden goede moed en al

snel, toen eenmaal de eerste zeepkisten

rond 13.00 uur aan kwamen rijden (er

deden maar liefst 24 teams mee) en er

hier en daar nog even iets vastgeplakt

moest worden om vervolgens toch echt

rij-klaar te zijn, begon het zonnetje

lekker door te breken! Wat een geluk,

want zo’n dag is toch net wat leuker in

de stralende zon dan in die regen. 

Maar of dat voor de kinderen ook gold,

durf ik eigenlijk niet zo stellig te

beweren, want wat waren ze enthou-

siast! De mooiste karren reden voorbij

en nadat alle zeepkisten door Paul

Mathot gekeurd waren, mocht de

parade – voorafgaand aan de werkelijke

race - van start gaan. Natuurlijk vonden

de kinderen het mooi om van alle

kanten oohh en aahh te horen omdat

de een nog creatiever dan de ander

bezig was geweest; maar uiteindelijk

stonden ze te popelen en moest het

maar ‘ns gaan beginnen.

Waar dit jaar bewust voor gekozen was,

was de voorwaarde dat alle kinderen,

ongeacht de tijd die ze zouden rijden,

drie keer mochten racen. Er was dus

geen afvalrace, waarbij de winnaar heel

vaak en de rest slechts 1 keer zou

rijden. Dat viel in goede aarde! Of het

nu ging om de ‘Strijdwagen van de

goede ridders’ of om de ‘Power-

opruimers’, de ‘Racende tornado’ of de

‘Waaghalzen’, allemaal gingen ze er

even fanatiek tegenaan! Voor de jury

overigens nog knap lastig bleek het feit

dat onze geliefde supermarkt in de wijk

De dag begon al vroeg. Niet alleen hadden de organisatoren,

Sandra Nijhof en Cornelie Tiel er zin in, maar ook het verzorgings-

huis Florence – waar de race dit jaar wederom mocht plaatsvinden

–   kreeg al rond 9 uur ’s ochtends voor alle bewoners heerlijke

appelflappen van Bakkerij Vos, bezorgd met daarbij de uitnodi-

ging om het spektakel ’s middags bij te komen wonen. Dat werd

spannend; de weermannen leken namelijk aanvankelijk weinig

goeds te kunnen voorspellen en we begonnen het opbouwen van

het parcours dan ook in zo’n waardeloos miezerige tot stevig

aanhoudende regen, dat we er even een hard hoofd in hadden...



goed zaken had gedaan. Het effect

was dat de welpennamen ons om

de oren vlogen: zo had je de

Welpies, de Welpie Express, ver-

volgens de Gierende Welpies en tot

slot de Welpwubsmurf! Schitterend.

Tussen de verschillende rondes

kregen de kinderen een ijsje of een

zakje chips met limonade en ook de

hard aanmoedigende ouders langs

de kant  kwamen niet te kort. Het

geheel werd van muziek voorzien door

Reinout Vroom, Han Kooij was weer

bereid gevonden als spreekstalmeester

op te treden, Jettie Jansen en Sander

van Reedt Dortland klokten, Paul

Mathot stelde de zeepkisten in de

goede baan op en Annemieke Oostrom

van de ABN AMRO zorgde met fluit en

vlag voor een eerlijke start. 

Tot slot waren onmisbaar: onze

juryleden Ank Isaac en Coen van

Musschenbroek Greve. 

Graag wil ik iedereen nogmaals enorm

bedanken voor al hun inzet, tijd en

energie waardoor deze dag voor velen

weer onvergetelijk is geweest! Van

Florence wil ik met name ook Chris

Harteveld noemen, die notabene

alweer aangaf dat het wat hem betreft

volgend jaar weer prima bij hen kan

worden georganiseerd! Prachtig!

Tot slot dank ik Sandra Nijhof en

Cornelie Tiel nogmaals: alle hulde, 

we hebben genoten!

Miek van Slooten – van Nieuwkuyk

Foto’s: Sebastiaan Nederhoed
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Winnaars Zeepkistenrace
Benoordenhout 2008!

Prijs voor de snelste zeepkist:

• Categorie A (6/7/8 jaar)

The Golden Eagles

• Categorie B (9/10 jaar) 

De zwarte Tornado 

• Categorie C (11/12/13 jaar)       

Fire Car

Prijs voor de mooiste

zeepkist:

• Strijdwagen van de

goede ridders

• De Power-opruimers

• The A-team
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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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Er was geen nachtwerk nodig voor een

unanieme beslissing; de jury over Cel:

“Een boek dat spanning en humor mixt

tot een zinnenprikkelende cocktail. Een

beklemmend verhaal dat gretig maakt

naar de afloop. De strakke schrijfstijl, de

spitsvondige en nuchtere dialogen en

de ludieke hoofdpersonen geven het

verhaal extra elan. Denk je eens in. Voor

je ogen gebeurt een ongeluk. Als recht-

geaarde burger bel je 112 en wacht je

keurig op de politie omdat je de enige

getuige bent. Je verwacht een helden-

ontvangst, maar wordt afgevoerd als

verdachte. En dat is nog maar het begin

van een aaneenschakeling van

incidenten die op jouw conto worden

geschreven. Je weet dat je onschuldig

bent, maar hoe bewijs je dat als je alle

schijn tegen je hebt? Hoofdpersoon

Michael Bellicher was twee jaar geleden

goed voor de Gouden Strop en ook in de

opvolger Cel overtuigt Charles den Tex.”

Korte inhoud: Michael Bellicher, hoofd-

persoon uit Charles’ vorige Gouden

Strop winnaar De macht van meneer

Miller, is getuige van een ongeluk met

dodelijke afloop en wordt na wat een

routineverhoor lijkt, gearresteerd voor

een aanrijding met dodelijke afloop. 

De auto waarmee dat is gebeurd is niet

van hem, maar staat wel op zijn naam.

Iemand heeft zijn identiteit geroofd en

pleegt als Michael Bellicher een ram-

kraak op een juwelier en neemt een

gigantische hypotheek op een dubieus

onderpand. De echte Bellicher wordt op

de hielen gezeten door een extremisti-

sche groep en ook nog eens hardhandig

verhoord door de inlichtingendienst.

Goedgelovig

Charles den Tex is gelukkig geen

vreemde voor het wijkblad dat in

nummer 2003/3 al kennis mocht maken

met hem en zijn echtgenote, schrijver

en journalist Anneloes Timmerije.

Charles is gefascineerd door de handel

in identiteiten. “Ik heb nog nooit zo snel

een verhaal geschreven. Er worden

steeds meer bestanden en gegevens

over privélevens gekoppeld en zo

ontstaat een schijnveiligheid die

gemakkelijk misbruikt kan worden.

Nederlanders zijn daar naïef in. Ze

geven makkelijker toestemming voor

het vastleggen en langer bewaren van

informatie dan bij voorbeeld Duitsers.

Nederlanders denken: als je niets fout

doet, hoef je niets te vrezen. Identiteiten

vormen lucratieve handel. Een complete

identiteit met sofi- en polisnummers,

legitimatiebewijzen enzovoort levert al

gauw een ton op. Het gaat me in Cel

niet alleen om actie; ik wil ook laten zien

hoe gecompliceerd het onderwerp is.

We weten niet meer wie we kunnen

geloven. Bewaren we gegevens om

terroristen te bestrijden? Of om een

paar grote softwarebedrijven werk te

gunnen? Is de overheid bezorgd over

onze veiligheid of vindt ze het stiekem

wel prettig om de zeggenschap van de

burger te kunnen terugdringen?”

We zijn trots op een zo geïnspireerde

crime writer in onze wijk. Bijna al

Charles’ thrillers werden genomineerd

voor de Gouden Strop en drie ervan

(2002, 2006, 2008) inmiddels onder-

scheiden!... Zien wijkagenten misschien

iets over het hoofd?

Gouden Strop opnieuw naar 
Charles den Tex  door Vera de Jonckheere

Het Benoordenhout, waar wijkagenten soms een geeuw niet kunnen onderdrukken, prijst

zich gelukkig met wijkgenoot Charles den Tex (1952, Australië) die voor de maar liefst derde

keer De Gouden Strop heeft gewonnen. Deze prestigieuze onderscheiding voor beste thriller

van het jaar werd begin juni toegekend aan zijn bloedstollende roman Cel. 

Charles Den Tex. Foto: Liesbeth Den Tex.
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Tegenwoordig woont ze niet meer in

het (nu zo populaire) Nassaukwartier,

maar nog wel in het Benoordenhout.

Tot haar grote genoegen overigens. 

‘De locatie is natuurlijk supertop,’ 

roept ze met het haar kenmerkende

enthousiasme, in een met veel

bijzondere dingen ingerichte rode

kamer. ‘Alles op fietsafstand (ik heb

geen auto), met de fietsenmaker om 

de hoek en de winkels van de

Weissenbruchstraat en het Hoytema-

plein op loopafstand. Waar in

Nederland vind je nog zo’n wijk waar 

je àl je boodschappenwensen kunt

vervullen, van melk, krant en lamp tot

boek, nachtjapon en wasmachine?

Waar je bovendien desgewenst je

inkopen op de pof kunt doen? De

winkeliers kennen je immers wel. En 

als er iets kapot is, loop je even langs je

buurtwinkel. De veelbezongen

ouderwetse, persoonlijke dienst-

verlening bestáát nog in het Benoor-

denhout!’ Wat haar overigens niet

weerhoudt om, zoals ze ook al enkele

malen in ons wijkblad deed, kritische

kanttekeningen te maken. Over de

bewoners vooral, die hun auto´s op de

stoep, of, nog erger, in hun voortuin

parkeren, overtollig papier en glas

náást de gemeentebakken zetten als

die vol blijken of hun afgedankte

spiegel er niet in past. Of duiven

(‘vliegende ratten!’) voeren, zoals de

rondfietsende en onderwijl overleden

Haagse kunstenaar Fieret dat deed.

Voor haar overigens geen redenen om

te verhuizen, hoewel zij, als haar

jongste dochter volgend jaar eind-

examen heeft gedaan (op het

Haganum. Haar zoon zat op het

Sorghvliet Gymnasium en haar andere

dochter deed het Atheneum op Het

Maerlant), weer graag naar het

buitenland vertrekt. Zoals ze dat al

eerder deed. Na haar Arnhemse jeugd.

Arnhem, Wenen, Barcelona, Brugge,

Salzburg, Den Haag 

‘Nadat ik als echt-Arnhems meisje daar

mijn Gymnasium-A-diploma had

gehaald, wilde ik uit Nederland weg. 

Ik had, aangezien ik dol op talen ben, 

al in Salzburg een semester Duitse taal

Reinildis van Ditzhuyzen: 
Helemaal niet Haags! 
door Diederick Cannegieter

'In 1983 belandde ik in de Jan van Nassaustraat. In die tijd werd je vreemd aangekeken als je

je daar wilde vestigen.' Het is typerend voor haar: dat mensen vreemd opkijken als ze iets

over haar te weten komen. Bijvoorbeeld dat ze helemaal niet Haags is en veel méér heeft

gedaan dan boeken schrijven over de Oranjes en étiquette. Reina (haar roepnaam) van

Ditzhuyzen doet af en toe graag wat niemand van haar verwacht.

Reinildis van Ditzhuyzen. Foto: Frank Jansen.
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gevolgd en kreeg daardoor de smaak

van Oostenrijk te pakken. En zo

belandde ik met mijn koffer per

Holland-Wien Express ‘s morgens vroeg

op Wien Westbahnhof. Ik kocht een

krant, bladerde naar de verhuur-

advertenties en vond een kamer op

loopafstand. In dat 19de eeuwse huis

ben ik al die tijd tot volle tevredenheid

blijven wonen, terwijl ik er in Geschie-

denis afstudeerde. Aangezien ik ook

Spaans wilde leren, ging ik daarna naar

Barcelona. Vooraf bereidde ik me voor

door een Assimil-cursus met koptele-

foon te volgen. En toen kwam ik aan in

Barcelona en hoorde de klanken van de

Spaanse taal opeens in het echt! Maar

ja,’ lacht Reinildis,’toen waren de

Barcelonezen beledigd dat ik Spaans =

Castiliaans leerde en niet hun eigen

Catalaans. Dus daar heb ik me toen ook

in verdiept - ik ben nou eenmaal een

taalgek. Het is trouwens een prachtige

taal.’ Daarna volgde een postdoctorale

cursus aan het Europa College in

Brugge. Vervolgens werd zij beleids-

medewerker internationale weten-

schappelijke samenwerking op het

Ministerie van Onderwijs (1974-’77),

terwijl zij ook meewerkte aan het

partijblad van het CDA. Om daarna 

drie dingen tegelijk te gaan doen: een

postdoctorale studie in Salzburg

(Salzburg Seminar of American Studies),

beleidsmedewerker worden van VNU

Uitgeverij/Nieuwe Media en begeleider

zijn van ‘Academische Reizen’ in geheel

Europa. Overigens tekent het haar dat

toen zij op het Ministerie van Onderwijs

zat, zij tot ongenoegen van minister

Deetman in het CDA-partijblad fel van

leer trok tegen alle Middenschool-

gedachten; zij stond dan ook aan de

wieg van de Vereniging van Vrienden

van het Gymnasium.

Boeken enzovoorts

Vanaf 1980 schrijft Reina boeken. Tot

nu toe zijn het er vijftien (zie haar

webstek www.dikkeditz.nl), maar als 

zij met het zelfde tempo hiermee

doorgaat, zal dit getal fors hoger

worden.Voor ons Benoordenhouters 

is haar ‘Heerenhuizen die den stand

niet ontsieren’, een portret van ons

Nassaukwartier, natuurlijk het mooiste.

In het begin van de jaren tachtig van 

de vorige eeuw ‘vond men de huizen 

te groot, te hoog, te ouderwets, te

bewerkelijk en te onpraktisch,’ vertelt

zij, ‘en bovendien was het een

ongezellige straat vol kantoren en met

een druk verkeer. Maar aan het eind

van dat decennium was de stemming

geheel omgeslagen. Kantoren maakten

plaats voor bewoners en het verkeer

werd getemperd door het instellen van

éénrichtingsverkeer. Inmiddels was

mijn belangstelling gewekt voor de

geschiedenis van ons eigen huis. Ik

besloot het een en ander uit te zoeken

in het kadaster en het Haags gemeente-

archief. Om vervolgens door alle

interessante gegevens een onderzoek

naar de héle straat te doen.’ In 1987

verscheen als resultaat daarvan een

mooi artikel in het Jaarboek van de

Geschiedkundige Vereniging ‘Die

Haghe’, waarvan Reina trouwens ook

nog bestuurslid is geweest. Tegelijker-

tijd presenteerde zij het als een apart

boekje. De derde druk daarvan (in 2000)

werd uitgebreid met nieuw onderzoek

naar andere straten, met tal van

wetenswaardigheden die Reina tussen

neus en lippen deels ook in ons

Wijkblad opschreef.

vervolg op pagina 31

Boek: ‘Kroontjespen catechismus & mondige ouders’ Boek: ‘Heerenhuizen die den stand niet ontsieren’
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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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Eveneens Benoordenhouts is haar boek

over de Paschalisschool, ‘Kroontjespen

catechismus & mondige ouders’

geheten en in 2003 leuk geïllustreerd

verschenen ter gelegenheid van de

sloop van het oude schoolgebouw.

(Haar drie kinderen zaten op de

Paschalis, voordat zij, zie hierboven,

naar diverse middelbare scholen

uitvlogen.)

Reina schreef trouwens nog een keer

een boek over een plek waar zij (in

1993) woonde: Vlieland. In haar

‘Gloppengids van Vlieland’ leest men

werkelijk van alles over dit Wadden-

eiland, want als onze wijkgenote iets

aanpakt doet ze het grondig en met

verve.

Dodelijke combinatie

Uiteraard geldt dat laatste ook over wat

zij noemt haar ‘dodelijke combinatie’:

haar boeken over de Oranjes en ´hoe

hoort het eigenlijk?’ Terwijl velen

denken dat haar leven alleen dáárom

draait, kwamen beide onderwerpen

feitelijk toevallig op haar pad. Dankzij

boeken als ‘Juliana van Stolberg’,

‘Oranje-Nassau. Een biografisch

woordenboek’ en haar Dikke en Dunne

Ditz wordt Reinildis regelmatig

uitgenodigd voor lezingen en

(bijvoorbeeld) het geven van

commentaar voor de Duitze ZDF-

televisie en Nederland 3 (Koninginne-

dag en het 25-jarige regeringsjubileum

van onze koningin), wat trouwens

aanzienlijk meer inkomsten genereert

dan die uit haar boeken (al verkopen

die soms nog zo goed). Voor haar

kennis over het reilen en zeilen van

onze vorstin ging zij trouwens mee met

de staatsbezoeken naar (onder meer)

Roemenië, Rusland, Letland en

Slowakije. ‘Erg informatief!’, zegt Reina,

‘want je ziet niet alleen hoe de koningin

zoiets doet, maar je leert tevens veel

over etiquette en protocol.’ Overigens

at zij ook wel, bij diners van scheidende

ambassadeurs, op Huis Ten Bosch.

Aangaande de etiquette-regels,

waarmee zij zich de laatste jaren veel

heeft bezig gehouden (doordat haar

gevraagd werd het standaardwerk uit

1939 van Amy Groskamp - ten Have te

‘herzien’), heeft Reina een duidelijke

mening: etiquetteregels zijn gewoon

praktisch en functioneel, om ruzie,

rommel, lawaai, onzekerheid en

onduidelijkheid te voorkomen. Doel:

het leven aangenamer maken voor

elkaar. Om wie het niet ‘van thuis heeft

meegekregen’ permanent een steuntje

in de rug te geven maakte zij de ‘De

Dunne Ditz’, een heel handzaam boekje

in zakformaat, voor € 5,- waarin de

prangendste vragen snel en met

fijnzinnige tekeningetjes (niet van

haarzelf) worden beantwoord. Zij bood

het eerste (gebonden) exemplaar

daarvan aan Alexander Pechtold aan,

door zijn brede oriëntatie, het feit dat

hij altijd passend gekleed gaat en goed

kan converseren. En Reina hem

persoonlijk kent. Hij wilde overigens

graag een ‘Politieke Ditz’ voor

Kamerleden, maar eerst komt er een

‘Kinder-Ditz’. Reina ging een aantal

scholen af om zich te oriënteren en

verbaasde zich dat in de veelal

aangetroffen ‘alles moet kunnen’-

cultuur nou juist in de Haagse

Schilderswijk de meest gestructureerde

basisschool die zij bezocht staat, waar

de kinderen met twee woorden

spreken en ‘u’ tegen de meester of de

juf zeggen. In oktober komt deze

speciale ‘Ditz’ uit, op A-5-formaat, met

opdrachten en vragen erin, voor

kinderen tot en met brugklasniveau.

Ook hier weer met als doel: zekerheid in

het sociale leven en een plezieriger

omgang met je medemens.

‘Maar,’ zegt onze wijkgenote, ‘je moet

er altijd van een afstand naar kijken. Ik

kom zelf uit een familie die regelmatig

in de contramine was en met mijn

eigen kinderen hebben we soms even

De Gekke Vijf Minuten, om ons af te

reageren. Eigenlijk zijn we gewoon heel

raar.’

Zolang dat de prachtigste boeken,

artikelen, essays en televisie-optredens

oplevert, waarnaast Reina ook nog een

proefschrift over (jawel!) ‘promoveren

aan een aantal oude universiteiten in

Europa’ voorbereidt, zien we haar met

het grootste plezier door onze wijk

fietsen. Want een ‘Auto-Ditz’: die zal er

nooit komen.

vervolg van pagina 29

Op donderdagavond 25 september 2008 wordt een “Hongaarse literaire avond” georganiseerd. De succesvolle 

vertaalster Mari Alföldy van de boeken van Sándor Márai en Dezs_ Kosztolányi wordt geïnterviewd door Marjan Overdijk,

neerlandica en oud-docente aan het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht. Sándor Márai is de bekendste Hongaarse

schrijver in Nederland. Zijn overige boeken zijn sinds het succes van “Gloed” (vertaald door Mari Alföldy) stuk voor stuk

bestsellers. Hij wordt door literatuurliefhebbers algemeen beschouwd als een van de belangrijkste Europese schrijvers

van de twintigste eeuw. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door studenten van het Koninklijk Conservatorium en 

de Hongaarse Ambassade laat u kennis maken met de smaken van het land.

Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 18.30 uur bent u welkom! Graag reserveren!

Bibliotheek Benoordenhout, Utenbroekestraat 4, Tel. 328 01 77, Mail: reserverenbenoordenhout@dobdenhaag.nl,

Toegang: leden 3.00 euro; niet leden 5.00 euro.

Hongaarse literaire avond
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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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Toen na de bouw van het Nassaukwartier onze wijk zich verder ging

uitbreiden, kregen we hier het hoofdkantoor van twee oliemaat-

schappijen: in 1917 vestigde de Bataafse Oliemaatschappij (Shell) 

zich in het bekende gebouw van de gebroeders Nieuwkerken aan de

Carel van Bylandtlaan, en in 1924 betrok de American Petroleum

Company (Esso) de 'Rode Olifant', toen Petrolea geheten.

Het ontwerp was van de Rotterdamse architecten J.H. de Roos en 

W.F. Overeynden. Volgens boze tongen is het oorspronkelijk een 

niet uitgevoerd ontwerp voor het  Hiversumse stadhuis geweest.

Bijgaande gestileerde tekening van het Esso-gebouw uit circa 1947

komt voor in de ‘Haagvaarder nr. 57’, het bulletin van de aanbevelens-

waardige Stichting Haags Industrieel Erfgoed (www.shie.nl). Daarin is

ook een aantal fraaie bezinestations hier ter stede (onder ander dat bij

het voormalige Shell-kantoor aan de Wassenaarseweg) te vinden en

hoe die er zo gekomen zijn.

In het expressionistische gebouw Petrolea, tegenwoordig rijksmonu-

ment, vindt men beeldhouwwerk van J. van Lunteren, in de hal een

muurschildering van Christiaan de Moor en gebrandschilderd glas van

de firma J. Vinkelman en Van der Bijl. De juristen van De Brauw kunnen

er nog net even van genieten voordat ze naar Amsterdam verhuizen.

De foto uit het Gemeentearchief toont de oorspronkelijke situatie in

1924, die door de bouw van de Utrechtse Baan uiteraard wezenlijk

veranderd is. Op de afslaande rails vóór het gebouw reed na de oorlog

tramlijn 7.

De situatie in 1924. Bron: Gemeentearchief Den Haag.

Gestileerde tekening Esso-gebouw uit 1947. 

Bron: ‘Haagvaarder nr. 57’
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Zoals sommigen onder u wellicht al

weten, hoort het bij mijn werkzaam-

heden binnen de wijkvereniging om in

het kader van ‘de jeugd’ vergaderingen

bij te wonen, waarbij verschillende

partijen vertegenwoordigd zijn, zoals

bijvoorbeeld: de politie, de gemeente,

maar ook de directeuren van de

middelbare scholen HML, Maerlant en

Vrije School. Deze overlegstructuren

zijn verschillend van aard, aanpak en

insteek. Medio juni vond wederom het

zgn. Scholenoverleg plaats en aan-

gezien we ons best doen om de over-

last binnen de wijk zoveel mogelijk  te

beperken (van de scholieren die 

’s middags lunchpauze hebben en

allerlei lekkers willen gaan kopen),

bestaan er tal van afspraken tussen

betrokkenen; soms moeten die

natuurlijk weer eens worden bijge-

schaafd, maar vooral veranderingen 

in context, voorwaarden e.d. maken 

dat steeds opnieuw gekeken wordt 

of we op de goede weg zitten.

Tot mijn grote verrassing werd mij

echter dit keer tevens het volgende

opmerkelijke dringend verzoek gedaan:

Zou het mogelijk zijn om aan de

bewoners te vragen om in eerste

instantie een andere houding t.o.v.

onze jongeren aan te nemen? Want 

was het toch eigenlijk niet zo dat als 

je hen op een rustige manier iets

vraagt, ze vrij snel bereid zijn om met 

je mee te denken en dan gewoon 

doen wat je van hen vraagt? Daarbij

speelt wel een belangrijke rol dat het

veelal uitmaakt of (en hoe!!) je je

verzoek inkleedt.

Voorbeeld

Voor een huis zit een groepje jongeren

op een bankje te chillen en te lachen;

‘eigenlijk veroorzaken ze gewoon

overlast’, zo vindt de bewoner, die zich

sowieso stoort aan dat gebral en ge-

hang op dat bankje voor zijn huis.

‘Straks zal er wel weer iets kapot

worden gemaakt en dan zit ik met de

troep...’ Het zal duidelijk zijn dat deze

man volstrekt geen zin heeft om zich 

te verplaatsen in die jongeren. Hij zal

eisen dat ze ophoepelen. Beide partijen

ergeren zich gruwelijk aan elkaar en

grote kans dat de jongeren op een

andere avond zin krijgen om deze vent

eens even lekker te gaan jennen.

Even zwart/wit schets ik een ander 

voorbeeld. Een voorbeeld dat me op 

de zeepkistenrace door een vader werd

voorgehouden die het helemaal eens

was met de stelling dat het in ons eigen

belang is om anders naar jongeren te

kijken. Hij woont ergens waar eveneens

een bankje voor het huis staat. Af en

toe komen er wat hangjongeren uit de

wijk en die gedragen zich net als in 

het vorige voorbeeld. Deze vader stapt

dan rustig op hen af, legt uit dat zijn

kinderen net liggen te slapen en 

wakker zullen worden van hun geluid.

Of ze het een bezwaar vinden om even

ergens anders heen te gaan. ‘Ooh,

tuurlijk, meneer, excuses! Ja hoor, 

geen probleem, dat wisten we niet!’,

was wat deze vader te horen kreeg…

Mooi, toch? Veel succes met uw 

nieuwe aanpak!

Miek van Slooten – van Nieuwkuyk, Jeugd

Goed voorbeeld doet volgen…

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.

Het gloednieuwe

clubhuis van de

Aeronauten aan 

het Theo-Mann

Bouwmeesterpad

dat op 5 juli jl. 

feestelijk geopend

werd door het

erelid van de

tennisvereniging:

S. Orlandini, 

oud-president

directeur van de

KLM.



wijkblad Benoordenhout augustus 200836

Oorspronkelijk was de opening van de

Hubertustunnel eind juni 2008 gepland.

Maar door de aanscherping van de

landelijk geldende eisen voor

tunnelveiligheid moeten meer

veiligheidsmaatregelen worden

uitgevoerd dan was voorzien. Gezien de

tijd die daarvoor nodig is, is de

Hubertustunnel nu eind september

2008 klaar. Kort na de officiële opening

door minister Eurlings van Verkeer en

Waterstaat op 1 oktober  aanstaande

kan het verkeer gebruik maken van de

nieuwe ondergrondse route. 

Verscherping eisen tunnelveiligheid

In 2006 zijn de landelijk geldende eisen

voor tunnelveiligheid aangescherpt.

Om aan de strengere eisen te kunnen

voldoen, heeft het college van B&W

eind 2006 € 5 miljoen extra toegekend

aan het project Hubertustunnel. Met dit

extra budget konden alle extra

veiligheidsmaatregelen worden

uitgevoerd.

24-uurs bewaking van de tunnel

De huidige wetgeving stelt 24-uurs

bewaking van tunnels verplicht. De

Hubertustunnel wordt bewaakt vanuit

een centrale in Scheveningen Haven.

Deze centrale verzorgde al de 24-uurs

bewaking van de scheepvaart in de

regio. Na een ingrijpende renovatie en

herinrichting beschikt men nu ook over

alle faciliteiten voor de bewaking van

de gemeentelijke tunnels en bruggen.

Met een serie camera’s die op afstand

te bedienen zijn, hebben de operators

zicht op de hele tunnel. 

Detectie en automatische actie

Oorspronkelijk was in de Hubertustun-

nel een verkeersdetectiesysteem met

‘lussen’ in het wegdek gepland. Om

méér te kunnen waarnemen, is gekozen

voor videodetectie. Daarbij detecteert

het systeem verkeerspatronen door

videobeelden te scannen en het

verloop te vergelijken. Denk aan

stilstand, file, afgevallen lading,

snelheidsafwijkingen en spookrijders.

Ook zijn detectoren aangebracht die

het gebruik van hulpposten melden. Bij

(vermeende) incidenten wordt

automatische detectie gecombineerd

met menselijke actie. Staat bijvoor-

beeld een voertuig in de tunnel stil, dan

worden automatisch de drie dichtstbij-

zijnde camerabeelden aangeschakeld

en verschijnt een dialoogvenster op de

monitor van de operator. In het

dialoogvenster de melding van de

detectie en een voorstel van mogelijke

maatregelen die de operator kan

nemen.

Aanpassing van het ventilatiesysteem

Het aantal ventilatoren is, conform de

nieuwe wettelijke eisen, uitgebreid van

12 naar 18 per buis. Het ventilatiesys-

teem is met name van belang bij

calamiteiten, om rook en hitte weg te

blazen. Verder worden de vluchtwegen

(dwarsverbindingen) op overdruk

gebracht waardoor de vluchtgang en

de niet-calamiteiten buis rookvrij

blijven. Dit wordt gedaan door de

ventilatie in de buis met de calamiteit

op 95% te zetten en in de andere buis

op 100%. Daarbij blazen in beide

buizen de ventilatoren in dezelfde

richting, namelijk die waarin de

verkeersstroom in de buis met de

calamiteit zich zou bewegen. Hierdoor

ontstaat een drukverschil in de

dwarsverbinding.

Verbeterde aanduiding van vlucht-44

wegen

Voor de vluchtwegen is het aantal

vluchtwegaanduidingen verdubbeld.

En worden de aanduidingsborden nu

‘nalichtend’ uitgevoerd. Dit betekent

dat de borden met de verwijzing naar

de vluchtgang in het donker nog circa

20 minuten zichtbaar zijn. 

Verlenging van de toerit naar de

tunnel

De wet schrijft voor dat de rijbaan vóór

een tunnelbuis hetzelfde aantal

rijstroken heeft als in de tunnelbuis.

Verminderen van het aantal rijstroken

voor de tunnelbuis is toegestaan als

hierdoor geen onrustige verkeersbewe-

gingen optreden. Dat laatste was een

probleem, omdat de geplande

invoegstrook bij Hubertusduin relatief

kort was. In overleg met de verkeers-

kundige van de gemeente Den Haag is

Hubertustunnel begin oktober 2008
open voor verkeer
De Hubertustunnel is bijna klaar. Na het boren van de beide tunnelbuizen is de afbouw van

de tunnel in volle gang. De afgelopen twee jaar werd veel werk ‘ongezien’ verzet, onder de

grond. Het afgelopen half jaar werd steeds duidelijker hoe de aansluitingen van de Huber-

tustunnel op de bestaande wegen eruit gaan zien.
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besloten de invoegstrook te verlengen.

Dat was een kostbare ingreep door het

hoogteverschil bij het Hubertusduin. Bij

de aanleg moest daarom onder meer

een keerwand over een lengte van 130

meter geplaatst worden. 

Optimalisatie van de verlichting

Oorspronkelijk werd een puntverlich-

ting in de Hubertustunnel aangebracht.

Daarbij raken de lichtbundels van

opeenvolgende lampen elkaar op de

punten waarop ze het wegdek be-

reiken. Hierdoor ervaren automobilisten

een hinderlijk ‘knippereffect’. Dat is

opgelost door te kiezen voor lijnverlich-

ting met TL-balken. Deze verlichting

geeft een gelijkmatig licht in de tunnel

wat de veiligheid vergroot. Ook dit was

een forse aanpassing, omdat de

verlichting over een totale lengte van

drie kilometer anders aangepakt moest

worden.

Betere bestrijding van ‘plasbranden’

De 66 hulpposten in de tunnel zijn onder

meer voorzien van brandslangen om

voertuigen met water te blussen. Maar

dat is niet genoeg bij ‘plasbranden’. Denk

hierbij aan een autobrand waarbij de

brandende inhoud van de tank zich over

het wegoppervlak verspreidt. Om derge-

lijke branden te kunnen blussen, zijn er

ook blusmiddelen met schuim in de

hulpposten.

Brandwerende bekleding

De Hubertustunnel is de derde boor-

tunnel in Nederland met een gespoten

brandwerende bekleding. Door deze

bekleding is de tunnel twee uur lang

bestand tegen brand met een maximum

temperatuur van 1350°C. Op de brand-

werende bekleding is een lichte kleur

coating aangebracht. Hierdoor is een

lichte, goed schoon te maken tunnel-

wand ontstaan.

In twee stappen

Woensdag 1 oktober aanstaande opent

minister Eurlings de Hubertustunnel en

kort daarna kunnen de eerste auto’s door

de tunnel rijden. Maar het werk is dan

nog niet helemaal klaar. Doordat er meer

tijd nodig is voor het werk aan de

veiligheidsinstallaties, is het bouwen van

de aansluiting op het Hubertusviaduct

noodgedwongen uitgelopen. De aan-

sluiting wordt nu in twee stappen

gemaakt. De ‘zeekant’ van de tunnel

(tegen het Hubertuspark aan) wordt

tussen juni en oktober 2008 aangesloten

op het viaduct. De ‘landkant’ (tegen de

Waalsdorperweg aan) tussen oktober

2008 en mei 2009. Het verkeer kan vanaf

oktober 2008 gebruik maken van de

Hubertustunnel en rijdt dan via de

‘zeekant’ van de tunnel over het viaduct.

Zodra de ‘landkant’ ook klaar is, is de

Hubertustunnel echt helemaal klaar.

Lia Bos

Foto’s: Peter van Oosterhout

Informatiecentrum Hubertustunnel sluit haar
deuren op 1 augustus 2008
Nu het project Hubertustunnel ten einde loopt, sluit het informatiecentrum Hubertustunnel de deuren op vrijdag 

1 augustus a.s. Vele duizenden bezoekers hebben het informatiecentrum bezocht en de projectorganisatie is er trots 

op dat er zoveel belangstelling was en is voor het project. Maar ook na 1 augustus kan iedereen nog bij de project-

organisatie Hubertustunnel terecht met vragen. U kunt contact opnemen via de website, www.denhaag.nl/

hubertustunnel of rechtstreeks e-mailen naar hubertustunnel@dsb.denhaag.nl. Ook kunt u telefonisch contact 

opnemen met de projectvoorlichter, Lia Bos, op telefoonnummer 070 314 22 85.
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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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Een greep uit de reacties: Dan val ik door

de mand; Ik wist dat ik niet veel wist,

maar dit voelt als een trap na; Ik houd

niet van taart; Te koud; Ik lees niet; Ik heb

mijn bril in de auto laten liggen; Kost ’t

geld?; Ik zoek mijn kinderen; Het zit wel

goed met mijn literaire kennis. 

De winnaar in deze categorie is: ‘Ik ga

eerst even iets drinken – hebben ze dat

hier?’ Hieronder de vragenlijst met juiste

antwoorden: vragen en opmerkingen

zijn van harte welkom. De taartwinnaar,

met 13 goede antwoorden is onze wijk-

genoot Robin den Hamer. Winnaar van

deze quiz op de Wereldboekenmarkt 18

mei in Amsterdam was, met 

14 goede antwoorden: Jean-Marc van

Tol. We klappen niet uit de school over

welke grote literatoren hij daarmee het

nakijken gaf... discretie maakt deel uit

van het literatuurpakket!

Vera de Jonckheere en Marly van Otterloo

LIT QUIZ PARKCONCERT 25 mei 2008
De quiz bleek te moeilijk en ook al stond de kraam op een triple A-locatie, vele Benoorden-

houters liepen ons schrikachtig voorbij. Veertig heldinnen en helden vulden de vragenlijst 

in, maar talloos veel meer afhoudende gebaren, angstige prevelementen en grimmige

grijnsjes werden ons deel.

De gelukkige quizwinnaar op het Waterlooplein

Q
ui

z 
va

n 
ka

ft
 t

ot
 k

is
t 1. Wie koos niet het tijdstip van zijn dood?

a. Hugo Claus
b. Jan Wolkers
c. Han Voskuil
d. Jan Arends

2. Waar liggen meer schrijvers begraven?
a. Den Haag
b. Amsterdam

3. Wie zweert bij Robert Johnson?
a. Bart Chabot
b. Thomas Verbogt
c. Joost Zwagerman
d. Simon Vinkenoog

4. Welk boek is niet verfilmd?
a. Liefde in tijden van cholera
b. The unbearable lightness of being
c. Anna Karenina
d. Eva Luna

5. Wie won geen Gouden Griffel?
a. Toon Tellegen
b. Jan Terlouw
c. Sieb Posthuma
d. Hans Hagen

6. Bij welke auteur wint de lach het altijd 
van de dood?
a. Tomas Ross
b. Charles den Tex
c. Kinky Friedman
d. Ian Rankin

7. Welke roman is niet van een Antilliaan?
a. Dubbelspel
b. Rots der Struikeling
c. De morgen loeit weer aan
d. Eindelijk de zee

8. Welke Gerrit is niet pensioengerechtigd?
a. Gerrit Komrij
b. Gerrit Kouwenaar
c. Gerrit Krol

9. Wie keek een gegeven paard in de bek?
a. Hugo Brandt Corstius
b. Jeroen Brouwers
c. Arnon Grunberg
d. Abram de Swaan

10.  Wie won niet de Nobelprijs voor literatuur?
a. Margaret Atwood
b. Doris Lessing
c. Toni Morrison
d. Grazia Deledda

11. Wie staat het hoogst op de Grootste
Dode Schrijvers top-100 van het
Letterkundig Museum?
a. Multatuli
b. Louis Couperus
c. G.A. Bredero
d. Louis Paul Boon

12. Wie leeft nog?
a. Jan Hanlo
b. Jos Vandeloo
c. Herman de Coninck
d. Alfred Kossmano

13. Welk van de volgende boeken heeft geen
wiskundige thematiek?
a. Niks relatief, Vincent Icke
b. Leaning towards infinity, Sue Woolfe
c. Life of Pi, Yann Martel
d. The curious incident of the dog in the

night time, Mark Haddon

14. Welke columnist schreef geen roman?
a. Elsbeth Etty
b. Peter van Straaten
c. Joyce Roodnat
d. Martin Bril

15. Wie schreef de regel: ‘Somebody threw a
dead dog after him down the ravine’?
a. Malcolm Lowry in Under the volcano
b. Ernest Hemingway in Death in the

afternoon
c. Truman Capote in Cold Blood
d. Christopher Isherwood in Berlin Affair

16. Wie roept / riep altijd: ‘Tekst, tekst!’
a. Adriaan van Dis
b. Michaël Zeeman
c. Ischa Meijer
d. Wim Brands

17. Wie schreef geen schrijfinstructieboek?
a. Inez van Eijk
b. Helga Ruebsamen
c. Elisabeth George
d. Renate Dorrestein

18. Wie komt niet uit Italië? 
a. Sandro Veronesi
b. Curzio Malaparte
c. Italo Svevo
d. Francisco Umbral

19. In wiens oeuvre ontbreekt een titel met
‘een’ / ‘de dood’?
a. Marnix Gijsen
b. A. F. Th.
c. Gerard Reve
d. Geerten Meijsing

20. Welk land komt er bekaaid af in 
Geert Maks In Europa?
a. Denemarken
b. Zweden
c. België
d. Ierland

21. Wie dicht niet?
a. Joke van Leeuwen
b. Yvonne Kroonenberg
c. Elly de Waard
d. Marjoleine de Vos

22. Wie is geen recensent?
a. Atte Jongstra
b. Ingrid Hoogervorst
c. Dimitri Verhulst
d. Janet Luis

23. Wie schreef bij wijze van begroeting: 
Goede gommel?
a. Kees Prins
b. Remco Campert
c. De tekstschrijver van KPN
d. Herman Brusselmans

24. Wie is geen scenarioschrijver?
a. Henk Apotheker
b. Henk Burger
c. Simon de Waal
d. Tommy Wieringa

25. Wat verkocht beter in Nederland?
a. Komt een vrouw bij de dokter
b. De ontdekking van de hemel
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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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Vanmiddag fietste ik op de Else

Mauhslaan tussen flats door, wat

eigenlijk niet mag, richting huis. Zag ik

ineens tussen het grauw van garages

een moedereend met kleintjes. Net

geboren. Een kleintje lag op het rugje

en kon niet terug. Ik moest dus

afstappen om het diertje om te

draaien. Dat lukte niet meteen, het

duikelde toch weer om. Ineens ploft er

nog een kleintje naast me neer, en nog

een, en nog een. Ik kijk omhoog of er

nog meer van plan zijn te springen. 

De laatste die viel leek dood. Ik ging

reanimeren. Nam het in m'n hand en

sprak het moed toe; er was nog leven.

Terwijl ik dat doe, loopt die stomme

moedereend over een put waarop een

rooster ligt. Een rooster met veel te

veel ruimte tussen de spijlen en ik zie

zo twee kleintjes verdwijnen. Ik ga op

de knieën en ruk aan dat rooster. Het

lukt en ik zie drie spartelende hompies

in het water. (Realiseer je, zij voelden

voor het eerst wat water was). Ik ging

plat, rekte en rekte en redde zo drie net

geboren eendjes. Ze gingen dapper

achter moeder aan. Het rooster

terugleggen ging niet lekker. Er

verscheen een man met een rare grote

stofzuiger, waarvan de slangen om zijn

schouder hingen. Ik riep dat ik eendjes

gered had, maar dat het rooster niet

terug wilde. Hij kwam me helpen. Het

was de huismeester. “Ach, mevrouw, 

zo aardig van u, maar ik werk hier nu 

10 jaar en hoeveel dooie eendjes ik 

al heb moeten ruimen. Er is geen

beginnen aan.” Wat blijkt, domme

eenden leggen hun eieren in de tuinen

die bovenop de garages zijn aange-

legd, omdat dat voor de deftige

bewoners daar prettiger is om naar te

kijken dan naar dakbedekkingen. Zijn

de eieren uitgebroed, dan wil moeder

naar het water. Ze verlaat het dak en

vindt dat al de baby's maar gewoon

moeten volgen. Dat betekent: zich

laten vallen. Vreselijk toch? Ik kijk waar

moeder nu is en, ook zo dom, zij loopt

met de kleintjes tussen de lange rij

garages door. “Waarom loopt ze nou

niet gewoon terug naar de Else

Mauhslaan? Dan is ze zo bij het water.”

De man zegt: “Mevrouw, springt u nou

maar op de fiets en ga naar huis. Er is

niks aan te doen. Kijk, daar zit al een

ekster op ze te loeren.” Wat! Waar?!  Ik

pak m'n fiets, race richting ekster en in

de deftige buurt kon men mevrouw

Pot horen razen en tieren: “Duvel op!

Durf es!” Hij vloog nog weg ook, maar

was rap weer terug. Het laatste wat ik

zag was dat-ie een snoekduik nam

richting het grut en ik kon wel huilen.

Zei de man, die nog bij me was: “Ga

nou maar naar huis, mevrouw, voor ze

bij het water is, zijn er al een paar van

haar kindertjes opgevreten. Ik heb wel

meegemaakt dat reigers en zelfs een

ooievaar boven zaten te wachten tot

de eieren uitkwamen.” Zoveel wreeds

kon ik niet verdragen. Ik droop af. 

Ik heb het er nog moeilijk mee. Kijk

even omhoog naar je plafond. Van zo

hoog moesten ze zich laten vallen. 

C.W. Pot-Scheffers

Dierenleed in Benooordenhout

Het gaat gelukkig goed met moeder Zwaan van de ANWB en haar jongen wiens vader wreed door een hond 

doodgebeten werd. Foto: Arjen Siegers.

Een vriendelijk woord is nooit weg!
Met mijn twee vesties waag ik het

er maar op en vriendelijk

groetend “goedemiddag, heren”

loop ik dwars door een groepje

hangjongeren. Eén van hen:

‘mefrouw, wat is naam jouw

hondje?’ Ik: ‘Serge’. Jongen:

‘Serge, jij foei, jij dode vogel in de

bek. Niet eten, bah!’ Verdraaid,

loopt m'n ene hond met een

dode vogel rond, trots. Ik had het

niet gezien en gelukkig had-ie 'm

nog niet opgegeten. De heren hartstochtelijk 

bedankend vervolgen wij onze weg, een 

positieve ervaring rijker!

mevr. M.C. van Heel-Poort

Tekening:

Frank van der Leer
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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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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 6 september 2008 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

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

georganiseerd door De Kunstkijker, tel. 010-4121207

Di 30/9 20.00 - 22.00 uur Caspar David Friedrich en het Duitse romantische landschap, lezing door 

drs. Patricia Huisman

Di 28/10 20.00 - 22.00 uur Charley Toorop, lezing door drs. Monique Hanrath

Di 4, 11, 18 en 25/11 20.00 - 22.00 uur Vier exotische landen in het Midden-Oosten, lezingenreeks door 

drs. Tieleke Huybers

Di 2/12 20.00 - 22.00 uur Hollandse Stadsgezichten, lezing door drs. Monique Hanrath

Di 16/12 20.00 - 22.00 uur Maria, kerstlezing door drs. Monique Hanrath

georganiseerd door Harry van der Meer, tel. 3682432, meermuziek@hotmail.com

Di van 9/9 t/m 2/12 10.00-11.45 uur Cursus Muziekgeschiedenis Romantiek II

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

Zo 14/9 10.00-17.00 uur In het kader van Open Monumentendag bezichtiging van het gebouw. 

14.00-14.30 uur Geschiedenis van het gebouw en zijn schepper J.J.P. Oud, lezing door 

Dolf Broekhuizen, aansluitend rondleiding. 

BENOORDENHOUTDAG
125-JARIG JUBILEUM HVV

HVV bestaat 125 jaar en dat wil de ‘oude dame’ uit het Benoordenhout vieren met de hele buurt op zaterdag 6 september

tijdens de Benoordenhoutdag . Iedereen is van harte welkom op het buurtfeest op het plein voor de Van Hogenhoucklaan 37 

van 12.00 - 18.00 uur. Het belooft een schitterende dag te worden voor zowel jong en oud. Er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar

en voor de jeugd zijn er vele sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Denk hierbij aan zaklopen, reuzentwister, touwtrekken, 

springkussen en nog veel meer! Wilt u meer informatie? Op www.konhcvv.nl vindt u alle informatie over de Buurtdag.
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KAASHUIS JAN DE BRUIJN
Van Hoytemastraat 48 - 2596 ES Den Haag

Tel. 070 324 84 40

uw adres voor Boerenkaas, Vleeswaren en Tapa’s
dagelijks vers gebrande noten

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

mediator

070 - 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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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

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: 

6 september 2008. De redactie is niet verantwoordelijk voor even-

tuele zetfouten.

Vanaf 1 september zoeken wij voor ons 3-jarig zoontje een leuke

oppas voor de dinsdagochtend 9-12 uur. Opvang aan eigen huis is

ook bespreekbaar. De Klerk-Meijer, tel. 4275601.

Schaakprobleem 97  U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Zwart aan zet speelde 1… Pxc6. Hoe won wit snel?

Oplossing probleem 96: Na 42.bxc6 speelde zwart de briljante zet 42… Df3!! Met de

dreiging Th1+ en mat. Na 43.Lxf3 gxf3 44.cxb7+ Kf5! (na 44… Kg5 45.Dd8+! Txd8 46.Te1!

kan wit zich nog net redden) is mat niet meer te voorkomen. Wit speelde 43,cxb7+ en gaf op

na 44.Kf5. (Kramnik-Anand, Nice 2008)

Er waren helaas geen inzenders voor dit laatste “boekenbonprobleem”. Omdat we die

boekenbon toch graag kwijt willen geven we u nog één kans. Oplossingen voor

probleem 97 vóór 6 september naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165,

2597HT Den Haag.

KUNT U SCHAKEN ?
KOM EENS LANGS OP DE SCHAAKCLUB!

Elke woensdagavond om 20.00 uur in het Benoordenhuis.

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

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

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

Secretaris:

drs. E.H.M. Goossens, 

tel. 324 86 07

Penningmeester:

drs. O. Zijsling

Ruimtelijke Ordening:

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

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. 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

Beheerder: mw. R. Heemskerk-

Okhuijsen, tel. 06-20 75 82 42

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:

Mw. F. van Osch

tel. 347 00 41 of 06-11 39 73 99

Consulent Steunpunt Mantelzorg

Marjan Heeres, tel. 383 94 21, 

di. en wo. van 09.15 tot 17.00

uur, do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur -

16.00 uur. Spreekuur in

Ziekenhuis Bronovo, 

do. 16.00 - 18.00 uur, 

tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus 

10.00 - 11.15 uur, tel: 347 74 98

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. 14070. 

Ma - vr. 8.00-20.00 uur

Klachten Raad Welzijn en

Gehandicapten, tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/

353 41 29

Klachtenoverlast: tel. 353 58 56

Politie

tel. 0900 - 8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1,

2592 AA Den Haag, 

wijkbrigadiers P. Dik en O. Koster

(07.00 - 23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

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

20.45 uur) fax 020-653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH

Den Haag, tel 328 01 77.

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di 14.00 - 17.00 uur

wo gesloten

vrij 11.00 - 17.00 uur

za 10.00 - 13.00 uur

bibliotheekbenoordenhout@

dobdenhaag

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.


