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H.M. de Koningin samen met Guido van Woerkom tijdens een rijtoer door 

Park Clingendael ter ere van het 125-jarige bestaan van de ANWB.
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ZORG EN WONEN IN

OLDESLO OF AELBRECHT

VAN BEIJEREN

Stichting Zorggroep Oldael is ontstaan 

uit de fusie tussen de zorginstellingen voor

ouderen Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.

In de lommerrijke omgeving van Duttendel en het

Benoordenhout bieden wij u een appartement dat 

u kunt betrekken met een indicatie voor wonen 

en zorg, maar ook zonder indicatie. Een unieke

combinatie! Tevens heeft de Stichting de beschik-

king over een aantal aanleunwoningen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met mevr. J. van der Hout, bewonersconsulente 

van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren - 

telefoon 070 352 10 41.

U kunt ook onze brochure opvragen of 

onze website bezoeken: WWW.OLDAEL.NL

Maurits de Brauwweg 18   2597 KE  Den Haag

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

Beeuwkes makelaardij is sinds 1922 een 

vertrouwde partner in de Haagse regio. 

Wij staan bekend om onze innemende 

service en persoonlijke dienstverlening. 

Deskundigheid en trefzekerheid vormen 

daarvan de basis. Wij hebben ons 

gespecialiseerd in aan- en verkoop, 

taxaties, huur en verhuur,

beheer en consultancy.

Dankzij onze samenwerking met 

specialisten kunnen wij daarnaast ook 

adviseren en bemiddelen in hypotheken 

en assurantiën. Uiteraard zijn wij 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars (NVM) en bij het Register 

Makelaars Taxateurs onroerende zaken.

Van Alkemadelaan 338
2597 AS Den Haag

tel +31 (0)70 314 30 00
fax +31 (0)70 314 30 10
e-mail info@beeuwkes.nl

www.beeuwkes.nl

Waarom zou u 
dit niet lezen?

Sinds 1922 een vertrouwde naam in de Haagse regio.



Op 1 oktober opende minister Eurlings

de Hubertustunnel. Eindelijk, zal

menigeen zeggen, want al meer dan 

50 jaar waren hiervoor plannen. 

In die periode is er heel veel gebeurd.

Zo is het autoverkeer enorm toegeno-

men. De Waalsdorperweg was een

autoweg geworden, met alle milieu-

gevolgen van dien. De tunnel zou voor

heel wat rust en frisse lucht zorgen.

Maar is dat wel zo?

Nu vervuilen auto’s de hele Waals-

dorperweg. In de nieuwe situatie krijg 

je hoge concentraties bij de tunnel-

monden. Bij de Landscheidingsweg 

zal dat allemaal wel meevallen, want

woonflats bevinden zich op “veilige

afstand”, bovendien is de omgeving 

vrij vlak. Bij het Hubertuspark, aan de

andere kant van de tunnel, is dat wat

anders. Het verkeer moet hier van hoog

naar laag en vice versa. Dat betekent

extra gas geven en remmen, dus extra

benzineverbruik met dito uitstoot, die

neerslaat op de laagste plek en dat is

wel de Benoordenhoutse kant. 

In de onmiddellijke omgeving aan 

deze zijde bevinden zich twee scholen,

de Vrije School en het Aloysius College.

Heel wat jonge levens staan dus bloot

aan al het kwalijks dat daar terecht

komt.

Op verzoek van de leden van de

Begeleidingscommissie Hubertustunnel,

waar ik zelf ook lid van was, is in 2006

een TNO-rapport verschenen over de

luchtkwaliteit 2015. Hierin is gekeken

naar onder andere NO2- (stikstof-

dioxyde) en PM10-waarden (fijnstof). 

Volgens dat rapport blijft alles binnen

de toegestane marges, maar je moet

toch maar afwachten hoe het er in de

praktijk uit zal gaan zien. In rapporten

wordt bijvoorbeeld uitgegaan van

schonere auto’s en een bepaalde

toename van deze categorie in de

toekomst, maar dat zijn geen zekere

factoren. Daarnaast kan je door allerlei

trucjes - in ambtelijke taal: reken-

methodiek - uitkomsten in de gewenste

richting sturen.

Over het algemeen ben ik een vrij

optimistisch persoon, maar nu heb ik

toch nog wat twijfels. Eerst zien, dan

geloven.

Jacqueline Dijkinga,

Hoofdredacteur
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H.M. de Koningin samen met Guido van

Woerkom tijdens een rijtoer door park

Clingendael ter ere

van het 125-jarige

bestaan van de

ANWB.Hubertustunnel. Foto: Peter van Oosterhout.
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Ontmoet de Alfa MiTo.

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

www.alfamaasland.nl

Alfa MiTo

De nieuwe Alfa MiTo staat klaar om door jou ontdekt te worden. Zijn opvallende design is inmiddels veel beschreven.

Net als zijn supersportieve karakter en revolutionaire Alfa Romeo D.N.A. systeem. Deze techniek staat garant voor 

uitgebalanceerd rijgedrag onder alle omstandigheden. Ook uitzonderlijk is de hoge veiligheidsnorm van dit compacte

wonder. Graag horen wij wat jij van de Alfa MiTo vindt. Bezoek onze showroom, maak een testrit en ervaar de Alfa MiTo. 

De Alfa MiTo is er klaar voor, jij ook?

Alfa MiTo vanaf € 17.495,- incl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar maken. Afgebeelde auto is voorzien van extra’s tegen meerprijs.
Brandstofverbruik: gemiddeld 4,8 - 6,5 L/100 km (15,4 - 20,8 km/L). CO2-emissie 126 – 153 g/km.



Naar aanleiding van de rubriek

Toen & Nu van Diederick

Cannegieter kreeg ik een

telefoontje van Marianne Vroom.

Woonachtig in Voorburg en bij

toeval in het bezit gekomen van

onze wijkbladen. Ze vond het 

zo leuk dat er iets over de firma

Krul was gepubliceerd en zij

dingen las die ze voorheen niet

wist en liet me dat weten.

Mariannes moeder is namelijk

“een” Krul, de laatste eigenaar

was haar broer. Nu had ik net

een telefoontje gekregen van

wijkbewoonster Klein die mij

vertelde dat ze nog een

origineel houten bonbondoosje

in haar bezit had en vroeg mij

aan wie ze dat het beste zou

kunnen schenken. Aanvankelijk

dacht ik aan het Gemeente-

museum, maar na de reactie 

van Marianne wist ik dat het 

bij haar thuishoorde. Het 

contact werd gelegd en het

kistje is nu op zijn plaats: bij 

de foto van Mariannes moeder

met haar vader, de oprichter 

van de firma Krul. 

JD

Firma Krul
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Last year, for the first time, we

organized a Christmas fair. 

Now we would like to see

whether there is sufficient

interest in organising a follow-

up in the community centre. 

The date we have in mind for

this market is 13 December

2008 from 10:00 – 16:00 hrs.

We think it would be nice if

more people in the neigh-

bourhood were to take part.

There are many creative people

of many nationalities living in

the area who may be interested

in displaying and/or selling 

their pieces of work on that day.

Last year the choice was rather

limited, hence this appeal for a

wider variety of handmade

Christmas articles: we are

thinking particularly of such

things as pottery, pictures,

jewellery, patchwork, silk flower

decorations, pretty Christmas

cards and, of course, traditional

Christmas tit-bits.

We look forward to your

reactions. Applications should

be in by 26th October.

Christmas fair
Vorig jaar hebben we voor de

eerste keer een kerstmarkt

georganiseerd. Nu willen we

onderzoeken of er voldoende

draagvlak is om het ook dit jaar

weer te organiseren in het

wijkcentrum. Als datum hebben

we hiervoor 13 december in

gedachten van 10:00 – 16:00

uur. We zouden het heel leuk

vinden als er meer mensen 

uit de wijk hieraan deel willen

nemen. In de wijk zijn een

heleboel creatieve mensen 

die het misschien leuk vinden

om op deze manier hun

creaties te verkopen op deze

dag. Vorig jaar was de keus nog

wat beperkt vandaar dit verzoek

tot uitbreiding. Wij denken aan

bijvoorbeeld pottenbakkers,

schilders, sieradenmakers,

patchworkers, zijdebloem

decoraties, mooie kerstkaarten,

kerstversnaperingen. 

Wij kijken uit naar uw reacties.

Aanmelden mogelijk tot 

26 oktober.

Marjolein Veentjer-Renaud

070-3248691

marjolein.veentjer@gmail.com

Kerstmarkt

Eén van de lichtpuntjes is de

door de Commissie Belangen-

behartiging Ouderen in het

Benoordenhout, in samen-

werking met de kerken, te

organiseren warme kerst-

lunch. Dit jaar alweer voor 

de negende keer. 

De kerstlunch wordt gehouden

op vrijdag 26 december van

12.30 - 14.00 uur in een van 

de zalen van de Duinzichtkerk,

Van Hogenhoucklaan 89. 

De deur is open vanaf 12.00

uur. Een glas wijn of vruchten-

sap vooraf verhoogt de eet-

lust en er kan ruimschoots 

met elkaar gesproken worden. 

Het menu verklappen wij 

nog niet.

U kunt zich opgeven door 

€ 7,50 (vóór 15 december) 

over te maken op bankreke-

ning 64.23.17.186 t.n.v. E.J.A.

Ebbink te Den Haag. Ooie-

vaarspas-houders betalen 

€ 6,00 o.v.v. van hun ooievaars-

pasnummer. Nadere informatie

kunt u telefonisch verkrijgen

bij Eric Ebbink, tel. 3249218

Eric Ebbink, voorzitter C.B.O.

Warme kerstlunch
2e Kerstdag
Het is weer bijna het einde van het jaar. De jaarlijkse 

decemberactiviteiten staan weer voor de deur. Voor de een 

is het een gezellige maand; voor een ander mag het weer

gauw januari zijn. Toch blijft december 31 dagen lang.

Deelnemers aan de kerstlunch

2007. Foto: Jacqueline Dijkinga.
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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

Schakelaar
kapot?
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Oproep!
De redactie van het wijkblad is op zoek naar een

Redacteur 

Vertaler Nederlands/Engels

Fotograaf

De redacteur schrijft in overleg met het redactieteam artikelen over 

onze wijk. De vertaler maakt een samenvatting in het Engels van 

de belangrijkste artikelen. Bij deze artikelen horen mooie foto’s, 

daarvoor zoeken wij een fotograaf. Lijkt het je leuk te werken voor 

een blad dat enorm gewaardeerd wordt, samen met een gezellig team 

van mensen, meld je dan aan bij onze hoofdredacteur 

Jacqueline Dijkinga. Tel. 3246705. 

Mail: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com

Fit naar de wintersport?

Sinds enkele jaren organiseert een aantal wijkbewoners conditietraining voor een wintersportvakantie. De lessen worden gegeven 

onder leiding van trainers van de HALO. Het programma is gericht zowel op mensen die wat intensiever willen trainen als degenen 

die het wat rustiger aan willen doen. Het gezamenlijk doel is meer uit de wintersportvakantie te halen door een 

betere lichamelijke conditie.

Plaats: Gymnastiekzaal Woltersschool, Utenbroekestraat 2

Tijd: Donderdagavond 20.30 – 21.30 uur

Duur: Van eind september 2008 t/m eind maart 209 (m.u.v. de schoolvakanties)

De kosten voor zaal en trainer worden hoofdelijk omgeslagen over de deelnemers.

Voor meer informatie: Janneke Leijen, tel. 324 9763 of 324 6306.

Rectificatie
Met aandacht en plezier hebben we het artikel 

over het Boshuis gelezen. Ook de erbij geplaatste

foto’s zijn mooi. Alleen de naam “Huize Boszicht”

boven het artikel had natuurlijk “Boshuis” 

moeten zijn. 

Wij zijn blij dat er gereageerd is op de oproep 

voor vrijwilligers. Dat wil niet zeggen dat er 

verder geen vrijwilligers meer nodig zijn. 

Dus als u interesse heeft, neem dan gerust 

contact op met Bas van Iersel (het nieuwe

locatiehoofd). Hij is aanwezig op dinsdag,

woensdag en donderdag. Telefoonnummers:

3280875 of 3241276. 

Hartelijke groet uit het Boshuis van de cliënten en het team.
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Vertrouwd, 
vindingrijk,
voortvarend.

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

Statenplein 1/hoek Eisenhowerlaan
2582 EW  ’s-Gravenhage

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

MATZINGER EVERSDI JK
n o t a r i s s e n
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Ernst & Young is een wereldwijde

organisatie met ongeveer 130.000

werknemers. Accountancy, fiscaal

advies, juridische en notariële

dienstverlening zijn de kernactiviteiten

van het bureau. Hugo benadrukt dat

deze zakelijke dienstverlening niet

alleen voor grote bedrijven plaatsvindt,

ook het Midden- en Kleinbedrijf kan bij

Ernst & Young terecht. In Nederland

zijn er 23 vestigingen, met in totaal

ruim 4.500 medewerkers. Het

hoofdkantoor bevindt zich in

Rotterdam. Den Haag is qua omvang

de derde vestiging van Nederland, bij

dit kantoor werken zo’n 500 mensen.

Dagelijks is een groot deel van de

medewerkers aan de slag bij klanten.

Stukje geschiedenis

Hugo Hollander vertelt enthousiast

over de ontstaansgeschiedenis van

Ernst & Young. In 1883 richtten vijf

Rotterdamse boekhouders het Bureel

van Boekhouding op. Onder hen

bevond zich Barend Moret. Moret is de

naam die prominent aanwezig was in

de kantoren waaruit Ernst & Young na

vele fusies uiteindelijk in 1989 is

ontstaan. Het 100-jarig jubileum werd

nog gevierd als Moret & Limperg. 

De familienaam Moret is een voor 

Den Haag bekende naam. Halverwege

de twintigste eeuw waren er twee

kantoren van Moret naast elkaar op het

Haagse Nassauplein te vinden. Beide

kantoren zijn uiteindelijk gefuseerd,

waarna een doorgang tussen beide

panden werd gemaakt. 

Hugo laat een afbeelding zien van een

briefje dat Johan J. Moret in de Tweede

Wereldoorlog vanuit de Scheveningse

gevangenis aan zijn medewerkers

schreef. Hierin bedankt hij zijn

medewerkers voor hun inzet, en

spreekt de hoop uit dat zij hun werk-

zaamheden met zijn partner J. de Jong

op dezelfde wijze voortzetten. Het

briefje ondertekend met ‘Oûbaas’,

de bijnaam die de populaire baas van

zijn personeel had gekregen. Johan 

J. Moret maakte deel uit van de

zogenaamde Strijkelgroep, een

verzetsgroep die probeerde militaire

inlichtingen te verzamelen en naar

Engeland door te sluizen. Na verraad

werd de hele Strijkelgroep in 1941

opgepakt. In 1942 is hij vanuit de

Scheveningse gevangenis overge-

bracht naar Duitsland. Johan J. Moret

heeft de oorlog helaas niet overleefd. 

Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud

In 1937 gaven burgemeester en wet-

houders van Den Haag voorlopig

toestemming voor de bouw van een

nieuw gebouw voor de  N.V. Bataafsche

Import Maatschappij (BIM), het

verkoopkantoor van Koninklijke/

Shell-producten, op de huidige locatie.

De BIM breidde zo snel uit, dat het

kantoor aan de Carel van Bylandtlaan

16 te klein werd. De BIM schreef in

1938 een besloten prijsvraag uit,

waarvoor vier architecten werden

uitgenodigd. Uiteindelijk ging men

met J.J.P. Oud in zee. In de tweede helft

van 1941 kon het gebouw in gebruik

genomen worden. In maart 1945 werd

het gebouw tot twee keer toe gebom-

bardeerd, en daarna met behulp van

Oud gerestaureerd. Aan vele details is

te zien dat het een Shellgebouw

betreft: de schelpvorm komt op ver-

schillende manieren in het pand terug.

Het open hoofdtrappenhuis is bij

binnenkomst een absolute blikvanger.

Volgens Hugo wordt dit trappenhuis

door de medewerkers bijzonder ge-

waardeerd. Door het open karakter

worden alle verdiepingen met elkaar

verbonden, waardoor de medewerkers

Ernst & Young 125 jaar jong  
door Annemarie Knottnerus

Aan de Wassenaarseweg 80, in het voormalige Shell-gebouw van de Nederlandse architect

J.J.P. Oud, is het Haagse kantoor van Ernst & Young gevestigd. Met de kantoorvoorzitter van

Den Haag, en tevens clusterleider van Den Haag en Naaldwijk, Hugo Hollander (44) heb ik

een afspraak. Ernst & Young bestaat dit jaar namelijk 125 jaar. Bij binnenkomst in het

gebouw valt meteen het schitterende trappenhuis op. Maar eerst ga ik met de lift naar de

vierde etage waar zijn werkkamer zich bevindt.

Briefje van Johan J. Moret aan zijn medewerkers, geschreven vanuit De Scheveningse gevangenis tijdens WOII.

Bron: Een eeuw in balans, de wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983. blz 76.

vervolg op pagina 11



wijkblad Benoordenhout oktober 200810

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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makkelijk contact met elkaar hebben.

Van het Nassauplein verhuisde de

organisatie naar de Sir Winston

Churchilllaan te Rijswijk, en vervolgens

in 1985 naar het huidige pand. 10 jaar

later is het kantoor zoveel mogelijk in

de oude sfeer gerenoveerd. Er was in

die periode een mogelijkheid om te

verhuizen naar een pand aan de

Utrechtsebaan, maar de kantoorge-

meenschap was inmiddels teveel

verknocht aan het huidige kantoor-

pand. Eenmaal het bouwwerk van

binnen gezien, wordt duidelijk hoe dat

komt!

Symbiose met de wijk

Ernst & Young ziet zichzelf als gast in

de wijk. Voor de eigen gasten is het

gebouw goed bereikbaar, maar dit

betekent natuurlijk wel dat door het

verkeer en de druk op parkeerplaatsen

de wijk belast wordt. Met de buurtbe-

woners wordt daarom regelmatig van

gedachten gewisseld om de overlast

zoveel mogelijk te beperken. Ernst &

Young doet ook graag wat terug voor

de wijk zodat, zoals Hugo het ver-

woordt, er sprake is van symbiose met

de wijk. Zo wordt het parkconcert

gesponsord, wordt regelmatig

meegedaan aan de Open Monumen-

tendag en wordt iedere drie maanden

een kunstexpositie rond het trappen-

huis georganiseerd. Voor de opening

van deze exposities zijn de wijkbewo-

ners van harte welkom. De openingen

worden onder andere aangekondigd in

het Wijkblad Benoordenhout. In

oktober wordt altijd kunst van recent

afgestudeerden van de kunstacademie

tentoongesteld. Het is altijd weer een

verassing wat dit oplevert. Dit jaar

zitten er bijvoorbeeld stoelen en

hoeden bij. De eerstvolgende opening

waarbij wijkbewoners aanwezig

kunnen zijn, is op 15 januari 2009. 

Dan is werk van de ‘International

Women’s contact The Hague’, werk 

van vrouwen van expats te zien. De

kunstcommissie die de exposities

organiseert, heeft het druk, tot eind

2011 zit het programma vol.

Typisch Haags

De karakters van de steden waarin de

vestigingen van Ernst & Young zijn te

vinden, worden weerspiegeld in de

organisatie. Doordat Ernst &Young in

Nederland zoveel vestigingen kent,

komen de meeste medewerkers uit de

directe omgeving. Den Haag kent ver-

schillende gezichten, deze diversiteit

zie je terug in het personeelsbestand.

De stad Den Haag wordt gedomineerd

door overheids- en not-for-profit

organisaties. Ook dat zie je terug in 

de cultuur van de Haagse vestiging:

correct en beleefd. Den Haag is

voorloper als het gaat om het aandeel

vrouwen in de organisatie. Zelfs 4 van

de 20 partners zijn vrouw. 

Van jongste assistent tot kantoor-

voorzitter

Hugo is in de Haagse wijk Valkenbos

geboren. Nadat hij begin jaren ’80 zijn

VWO-diploma heeft gehaald, gaat hij in

dienst. Uit dienst is hij in 1984 als

jongste assistent begonnen bij een

voorloper van Ernst & Young in Rijswijk.

Door werken en leren te combineren,

heeft hij zich steeds verder ontwikkeld.

Na een aantal omzwervingen, ook als

expat, is hij sinds 2002 terug in Den

Haag. Hij werd partner van Ernst &

Young, en toen twee jaar geleden de

vorige kantoorvoorzitter met pensioen

ging, heeft hij deze functie overge-

nomen. Een functie waar hij zichtbaar

van geniet. Hij vindt het fantastisch om

het gezicht van het kantoor te zijn, 

en daarnaast als accountant ook nog

eigen cliënten in zijn portefeuille te

hebben. Deze combinatie is hem

onmiskenbaar op zijn lijf geschreven!

Voor meer informatie over Ernst &

Young zie de website: www.ey.nl

vervolg van pagina 9

Hugo Hollander. Foto: Annemarie Knottnerus.

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

Per jaar kost u dit slechts € 8,-.

Giro 380 44 27 o.v.v. uw naam en adres.
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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



Verborgen kwaliteiten 

Het landgoed Clingendael kent een

rijke en lange historie en wordt ge-

kenmerkt door een karakteristieke

sfeer. In 2003 is het landgoed aan-

gewezen als Rijksmonument. Het land-

goed is goed in stand gebleven, waar-

door belangrijke delen van de geschie-

denis nog herkenbaar aanwezig zijn.

Andere delen zijn echter minder her-

kenbaar. Om deze verborgen kwalitei-

ten van Clingendael te verbeteren en

zichtbaar te maken, is door de gemeen-

te Den Haag een ontwikkelingsvisie en

beheerplan voor de periode 2001 -

2010 vastgesteld. Hierin staat voor

bijna tien jaar aangegeven hoe de

gemeente om gaat met het landgoed. 

Kwaliteitsverbetering 

Sinds 2004 zijn diverse werkzaam-

heden uitgevoerd. Het voormalig 

terrein van het Ministerie van VROM aan

de van Alkemadelaan is als wei-land

ingericht. Sinds de zomer 2006 lopen

hier koeien en schapen van boerderij

Clingendael. De centrale tuin aan de

voorzijde van het landhuis is uitgevoerd

in de landschapsstijl. Vormgeving en

beplantingskeuze zijn geïnspireerd op

het negentiende-eeuwse ontwerp van

J.D.Zocher jr. 

Zodra de trap gereed is wordt de Oud-

Hollandse tuin, ontworpen door baro-

nesse M.M. Van Brienen, gerestaureerd.

Voor meer informatie over landgoed

Clingendael zie: www.denhaag.nl/

clingendael

Noot van de redactie:

Ter aanvulling en verduidelijking voe-

gen we hierbij voor de lezer een glo-

baal plattegrondje van Landgoed

Clingendael. 

Verder kregen wij een prachtige foto

uit 1930 van de trap toegestuurd.

Hierop ziet u een mooi hekwerkje naast

de trap dat niet in de restauratie wordt

meegenomen.  

L.A. Springer, architect van de terras-

trap, ontwierp tevens een prachtige

brug vlak bij de Oud-Hollandse tuin,

waarbij het onooglijke bruggetje dat er

nu ligt in het niet valt.

Wat zou het geweldig zijn als de ge-

meente deze twee zaken ter complete-

ring van de beide restauraties, de trap-

partij en de tuin, zou verwezenlijken. 

Restauratie oud-Hollandse trap Clingendael 
De indrukwekkende trappartij uit 1887, ontwerp van L.A. Springer, nabij de Oud-Hollandse

tuin van Landgoed Clingendael wordt gerestaureerd. De treden zijn verzakt, er zijn scheuren

ontstaan, en op diverse plaatsen ontbreken balusters. Een eenvoudige opknapbeurt is niet

meer genoeg. De trap wordt volledig opnieuw gefundeerd en opgebouwd. Bij de restauratie

wordt de trap in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De werkzaamheden aan de trap

starten op 1 september en duren tot begin december 2008. 

wijkblad Benoordenhout oktober 200813
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Ferragamo - Valentino - Missoni - Moschino

Rena Lange - Escada - Class Cavalli - Anne Belin 

en vele anderen merken

Valentino Roma - Valentino Red - Moschino Love

Escada Sport - Giovane - Tricot chic - Sem Per Lei 

en vele anderen merken
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De bewoners van onder andere

de Van der Woertstraat, De

Bruynestraat, Van Soutelande-

laan, Ruychrocklaan, rond de

Weissenbruchstraat en delen

van de Nassaubuurt, kunnen

verhalen vertellen die in de film

“Birds”van Hitchcock goed zou-

den passen. Een greep uit de

vele klachten: peuters die in de

zandbak worden aangevallen

omdat ze een koekje in de hand

hebben, kleine huisdieren die

belaagd worden, gezellige eten-

tjes in de eigen achtertuin die

onmogelijk worden omdat het

vlees wordt geroofd, de nach-

trust die van april tot september

verstoord wordt door het gekrijs

en pratende buurvrouwen die

op straat agressief worden ”aan-

gevlogen” en de oudere dame

die uit een bushaltehokje de

regen wordt ingedreven omdat

een meeuw daar iets te eten op

de grond ziet liggen. Maar wat

ook zorgen baart zijn de uit-

werpselen die daken, straten,

tuinmeubulair en kleding vervui-

len, en trouwens ook aanleiding

kunnen zijn voor Salmonella-

besmetting.

De wijkvereniging heeft ge-

meend aan de meeuwenoverlast

iets te moeten doen. Een aantal

bewoners van bovengenoemde

straten heeft zich ingespannen

om handtekeningen van betrok-

kenen te verzamelen. Er is een

brief in de maak voor wethouder

Baldewsingh, die immers als

speerpunt van zijn beleid, de

STRAAT voor DE MENS, propa-

geert. Handtekeningen en brief

zullen hem binnenkort worden

aangeboden. 

In deze brief wordt een schets

gemaakt van de overlast die de

bewoners ondervinden. Er wordt

duidelijk gemaakt dat de bij-

gaande handtekeningen slechts

een fractie zijn van wat verza-

meld had kunnen worden. 

Dit is niet meer een probleem

wat door de individuele burger

opgelost kan worden. 

Een aantal maatregelen wordt

voorgesteld die op korte termijn

uitvoerbaar zijn. Ten minste, 

als de gemeente Den Haag 

geld, mankracht en expertise

beschikbaar stelt om de 

meeuwenoverlast te lijf te 

gaan. Zoals: het plaatsen van

neproofvogels (u kunt er een

zien in de Van der Woertstraat),

het spannen van nylon touwen

op de daken om de aanvlieg-

routes te belemmeren, het 

vervangen van de eieren in 

de nesten door stenen eieren,

het inzetten van valken door 

valkeniers.

Een echt effectieve bestrijding

van de meeuwenplaag (èn die

van de vossen, die bij de versto-

ring van dit natuurlijk evenwicht

ook betrokken zijn), is echter

onmogelijk zolang de Flora- en

Faunawet de meeuwen en vos-

sen als beschermde diersoorten

ziet. Op langere termijn moet

daarom worden gedacht aan

een overleg met het ministerie 

van LNV, Staatsbosbeheer en 

de betrokken gemeenten om

deze wet aan te passen aan de

veranderde omstandigheden,

die destijds niet in zicht waren.

Misschien moeten we een ander

soort film bedenken waarin

mens en meeuw in stilte en 

harmonie elkaars broedgebie-

den respecteren.

Pita Bovée, 

Water en Milieu

Als deze vraag aan u gesteld zou worden, zou u spontaan 

antwoorden: voor de mens natuurlijk! Maar in vele stadswijken

van Den Haag, Haarlem en Leiden is dit helemaal niet zo 

vanzelfsprekend. De afgelopen vijf jaar is er een duidelijke

toename geconstateerd van meeuwen die nestelen op platte

daken van huizen, vooral als die daken met grind belegd zijn 

en een ruime aanvliegroute vormen. Tientallen nesten in een

paar straten zijn geen uitzondering.

Straat voor de mens òf
de meeuw?

Velen van u zijn in juni aanwezig

geweest op de inspraakbijeen-

komst over de plannen van 

de gemeente met het park

Oostduin-Arendsdorp. De

gemeente heeft naar aanleiding

van deze inspraakbijeenkomst

meer dan 300 zienswijzen 

ontvangen. Op 17 september

zou tijdens een zitting van de

SRO, de beheersvisie voor

Oostduin-Arendsdorp en de

concept-toekomstvisie, samen

met de reactie van de gemeente

op de 300 zienswijzen bespro-

ken worden. Deze bijeenkomst

kon geen doorgang vinden 

vanwege ziekte van wethouder

Norder en zal derhalve op een

later tijdstip plaatsvinden. De

stukken voor deze bijeenkomst

zijn laat, de donderdag voor de

vergadering, bij alle betrokke-

nen gearriveerd. Gedurende het

weekend van 13 en 14 septem-

ber is een groot aantal mensen

in de weer geweest om in reac-

tie op deze stukken, inspraak-

teksten op te stellen en zich te

preparen voor deze eerste 

officiële inspraakmogelijkheid.

Op dit ogenblik is nog niet 

Oostduin-Arendsdorp

vervolg op pagina 17
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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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bekend wanneer onze zaak

opnieuw behandeld wordt. 

Via onze website (www.

wijkverenigingbenoordenhout.nl)

zullen wij u hierover zo goed

mogelijk informeren. U kunt dit

ook zelf in de gaten houden op

de website van de gemeente, 

kijk naar SRO op het vergader-

schema van de gemeente,

http://www.denhaag.nl/

smartsite.html?id=63526.

Vooralsnog geeft het uitstel van

deze vergadering ons een extra

mogelijkheid om onze argumen-

ten aan te scherpen en te coör-

dineren. 

Adviesgroep bezwaren 

Mr. Visserhuis

De wijkvereniging heeft op 

16 september ingesproken naar

aanleiding van het bezwaar dat

zij ingediend heeft tegen de

voorgenomen bouw van het

Mr. Visserhuis op de hoek van de

Theo Mann-Bouwmeesterlaan,

Cees Laseurlaan en Ester de

Boer–van Rijklaan. De bezwaren

van de wijkvereniging spitsten

zich vooral toe op de metamor-

phose, die het concept voor het

Mr. Visserhuis in de loop van de

tijd heeft ondergaan. Was dit

oorspronkelijk een pure ver-

plaatsing van het joodse zorg-

centrum aan de Doornikse-

straat, langzamerhand is dit ver-

worden tot een multifunctioneel

gebouw waarvan slechts de

naam enige relatie met het

bestaande Mr. Visserhuis doet

vermoeden. Naast de wijkvereni-

ging hebben ook vertegenwoor-

digers van de verschillende 

verenigingen van eigenaren en

van de Overleg Groep Duinzigt

het woord gevoerd. De bezwa-

ren spitsten zich vooral toe op

de toegevoegde functies van 

dit nieuwe Mr. Visserhuis, zoals

een fitness en de parkeerover-

last die een dergelijke instelling

met zich mee brengt en de

hoogte die boven de limieten

van het bestemmingsplan uit

stijgt. Vooral echter is men

bezorgd over de wijze

waarop de gemeente

nieuwe projecten introdu-

ceert: zonder enige consi-

deratie voor een integrale

aanpak. Loopt u met me

mee langs de Theo Mann-

Bouwmeesterlaan. Het 

Mr. Visserhuis is het eerste

van de vijf à zes projecten

die in en om de deelwijk

Duinzigt op stapel staan.

Het volgende project, is 

de ZMLK school die

ernaast gebouwd zal 

worden. Anders dan bij

het Mr. Visserhuis, waar in

ieder geval inpandige 

parkeermogelijkheid voor-

zien is, moet men hier 

parkeren op straat omdat

het door het rijk gesubsi-

dieerde budget geen 

parkeerkelder toestaat.

Doorlopend komt men

dan bij de Amerikaanse

Kerk, waaraan een extra

vleugel gebouwd gaat

worden. Ook hier is (nog) niet 

in extra parkeergelegenheid

voorzien. Dan nadert men de

parkeerplaats met zo’n kleine 

70 parkeerplaatsen. Hier wil

Albert Heijn te zijner tijd een

vergrote vestiging neerzetten,

de geplande parkeerruimte op

het dak is nauwelijks groter en

slechter te bereiken. We lopen

verder: op de huidige Albert

Heijn komen 12 nieuwe apparte-

menten. Ook deze bewoners 

zullen op straat moeten parke-

ren. Op de plaats van de huidige

garage en benzinepomp is een

appartementengebouw voor-

zien met inpandige parkeer-

mogelijkheid voor de bewoners.

Ten slotte krijgt men aan de

andere kant van de Oude

Waalsdorperweg het nieuwe

Internationale Strafhof, ca 1.200

werknemers waarvan een aantal

hun boodschappen op het

Willem Royaardsplein zal doen.

De integrale aanpak die wij van

de gemeente verwachten is er

voor te zorgen dat parkeer-

vereisten van alle voorziene

nieuwe bebouwingen en 

faciliteiten binnen deze deelwijk

gerealiseerd kunnen worden. 

De gemeente kan in het stellen

van eisen en het verschaffen 

van vergunningen er voor 

zorgen dat tekorten bij het ene

bouwproject bij het andere

bouwproject opgelost worden.

Zij heeft deze mogelijkheid

slechts één keer. Laat men dit

na, dan scheept men de deel-

wijk in de komende jaren op 

met een onoplosbaar parkeer-

probleem, een hartinfarct voor

de wijk.

Willem Hoekstra, verkeer en vervoer

Corine Buter, ruimtelijke ordening

Update Hubertustunnel 

Op 1 oktober werd de Hubertus-

tunnel officieel geopend, hoe-

wel het verkeer pas over een 

tijd hiervan gebruik kan maken. 

Als alle toegangswegen, op- 

en afritten gereed zijn (wellicht

over negen maanden), wordt 

de Waalsdorperweg heringe-

richt, te beginnen met het ge-

deelte vanaf de Van Maudric-

straat naar de Oostduinlaan.

Vervolgens naar de kruising 

met de Van der Burchlaan en 

ten slotte tot de Van Alkemade-

laan. Deze totale herinrichting

zal ongeveer zes maanden 

vergen. Voor wat betreft het

gedeelte Raamweg tot de 

Van Maudricstraat is nog niets

bekend. Deze herinrichting 

valt onder de verantwoordelijk-

heid van een andere afdeling

van de gemeente en die heeft

tot op heden nog steeds geen

ontwerp klaar. Een nogal 

vreemde zaak, zoals ik in de 

laatste vergadering van de

Begeleidingscommissie

Hubertustunnel heb opgemerkt,

en bovendien onaanvaardbaar.

De genoemde commissie is in

september opgeheven, omdat

de tunnel klaar is. Het gebied

rondom echter bij lange na 

niet; terugkoppeling dient nu 

te geschieden rechtstreeks naar

de gemeente. Willem Hoekstra, 

portefeuille verkeer en vervoer,

vergadert begin november 

met de gemeente om deze her-

inrichting zo snel mogelijk op

papier te krijgen. 

Na een informatieavond voor

omwonenden zal de gemeente

toch snel aan het werk moeten,

zodat onze wijk niet in het

oneindige in de rommel blijft 

zitten. Voor het verdere vervolg

verwijs ik u naar de redactionele

bijdragen van Willem Hoekstra

in ons wijkblad en op de web-

site.

Jacqueline Dijkinga

vervolg van pagina 15

Max Boekholt, architect, tekende de nieuw-

bouw in t.o.v. de bestaande bebouwing.
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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
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Waren we net gewend aan ‘Uit in eigen

land’, schrijven Willemijn Justa en Frank

Hiemstra 184 pagina’s vol over Weg uit

eigen land. Niet

zonder reden: 

één op de twintig

Nederlanders

overweegt binnen

vijf jaar te

emigreren en dan

hebben we het

nog niet eens over

de continue

stroom bedrijfs-

uitzendingen. 

De obstakels zijn

talrijk en worden

vaak onderschat.

Willemijn en Frank zijn zelf met hun

gezin vijf keer uit Nederland vertrokken

en iedere keer heelhuids en weer een

stukje wijzer teruggekeerd. Kortom,

ervaringsdeskundigen! Hierdoor is

‘Weg uit Nederland’ een praktisch

boek geworden waarin de emigrant

niet kan verdwalen, zoals in menig

adviessite van de overheid… Een

logische hoofdstukindeling en

trefwoordenlijst voeren de lezer langs

150 tips, adviezen, waarschuwingen en

verwijzingen naar nuttige websites.

Zelfs een risicoanalyse ontbreekt niet.

“Tachtig procent van het schrijfwerk is

van de hand van Willemijn, zij zat een

half jaar lang achter de pc”, vertelt

echtgenoot Frank. “Het grote pluspunt

van het boek is dat het oog heeft voor

het gehele gezin. Kan de partner (m/v)

werken in het land in kwestie, welk

onderwijs kunnen de kinderen er

volgen, wat is de waarde van diploma’s,

hoe is het gesteld met de gezondheids-

zorg, inclusief bevallen en kraamzorg.” 

Weg uit Nederland besteedt dus ook

aandacht aan de positie van de

kinderen. Weggaan uit, maar ook

terugkeren naar Nederland is voor hen

vaak moeilijk. Bij scheiden in het

buitenland staan de gelukkig

getrouwde auteurs eveneens stil. Frank

nam de onderdelen over zorg,

oudedagsvoorziening en onderhande-

len met de baas over uitzendvoorwaar-

den voor zijn rekening. Ondanks alle

haken en ogen die er aan grensover-

schrijdende mobiliteit kleven, luidt het

advies onverkort: Emigreren? Altijd

doen!

Nette kinderen

In hoog tempo werden de vragen op

Reinildis van Ditzhuyzen afgevuurd. In

haar nieuwe boek ‘Kinderen weten

hoe het hoort; De Kinderditz’ geeft

Reinildis op haar bekende gedecideer-

de, heldere wijze tips aan kinderen. Hoe

ga je het prettigst om met leeftijdgeno-

ten en volwassenen op school, aan tafel

en in de bus? Twee kinderen mochten

haar tijdens de Manuscripta 15 minuten

lang het hemd van het lijf vragen. ‘Mag

ik een tosti met mijn handen eten?’ ‘En

frietjes?’ ‘Mag ik van tafel zodra ik klaar

ben met eten?’ ‘Moeten we altijd U

zeggen?’ Het zal niemand verbazen, dat

Reinildis zich voor geen enkel

onoverkomelijk probleem geplaatst

zag. Eigenlijk mag je verbazend vaak

met je handen eten en met dat u

zeggen valt het ook best mee, mits je

als kind de juiste volwassenen

tegenover je treft. 

Benoordenhouters schitteren op
Manuscripta 
door Vera de Jonckheere

In onze beeldschermtijd moet ieder boekfestijn met het nodige tromgeroffel gepaard gaan

om een bezoekersstroom op gang te brengen. Tijdens Manuscripta, de door Stichting CPNB

georganiseerde feestelijke opening van het boekenseizoen, viel over het bezoekersaantal

niet te klagen. De gebouwen op het Westergasfabriekterrein puilden uit van de bezoekers. 

De redactie van het wijkblad was er helemaal voor naar Amsterdam gereisd, want – eerlijk is

eerlijk – er waren ook wel bijzondere auteurs te beluisteren. Om er enkelen te noemen: 

Bart Chabot, Reinildis van Ditzhuyzen, Willemijn Justa en Frank Hiemstra. Ook toevallig:

allen uit het Benoordenhout!

Vragen aan Reinildis over haar nieuwe boek met tips aan kinderen over hoe het hoort.  Foto: Vera de Jonckheere.

vervolg op pagina 23
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De voorganger van de ANWB, de

Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond,

werd op 1 juli 1883 opgericht in een

horecagelegenheid in Utrecht.

Verschillende fietsclubs verenigden

zich in een nationale fietsersvereniging.

Twee jaar later heeft de vereniging een

vaste medewerker in dienst en komt de

eerste Kampioen uit als ‘orgaan van het

algemeen Nederlandsch Wielrijders-

bond’, de naam waar de huidige

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

ANWB zijn afkorting aan ontleent. 

De kernactiviteiten van de ANWB zijn

nog steeds gelijk aan die van 125 jaar

geleden: helpen, informeren, weg-

wijzen en belangenbehartiging. Om 

dit laatste goed uit te kunnen voeren,

vestigt de bond zich aan aantal jaren 

na de oprichting in Den Haag, vlakbij

het regeringscentrum.

ANWB-gebouw

Eind jaren ’50 van de vorige eeuw

wordt gestart met de bouw van het

huidige ANWB-gebouw aan de

Wassenaarseweg 220. Het adres is

Haags, het gebouw staat op 

Wassenaars grondgebied. Daarvoor

was de ANWB gehuisvest in 20

verschillende panden in de stad, met

het hoofdkantoor in de Parkstraat. 

Voor een geschikte locatie was de

ANWB op zoek geweest in het centrum,

maar kon niets passends vinden.

Buurman van het eerste uur was het

ministerie van volkshuisvesting. Het

ministerie was ondergebracht in een

aantal barakken op de huidige plek van

de Marechausseekazerne. VROM is pas

in de jaren ‘80 naar het centrum

verhuisd. De plek heeft volgens de

huidige hoofddirecteur als enige

nadeel dat het station niet direct in de

buurt is, en de verdere ontsluiting met

behulp van het openbaar vervoer niet

optimaal is. De ANWB heeft er alles aan

gedaan om de nieuwbouw af te

stemmen op de omgeving. In de jaren

’70 en ’90 vindt uitbreiding plaats, het

laatste gedeelte nieuwbouw is in 2003

opgeleverd. De omgeving van het 

pand is groen en netjes, net als de 

wijk waar het pand onderdeel vanuit

maakt. In totaal heeft de ANWB

ongeveer 4000 medewerkers, op 

het kantoor in Den Haag werken 1.700

mensen. Een ingenieus parkeersysteem

moet de parkeeroverlast voor de

omgeving beperken. Personeelsleden

parkeren hun auto in een box, waarna

de auto volautomatisch op een

beschikbare parkeerplaats wordt

geplaatst. Wanneer de medewerker 

zijn auto terug wil, wordt deze op

vertoon van de personeelskaart weer

volautomatisch opgehaald, en met 

de neus naar voren afgeleverd. 

Dit systeem, een staaltje van heden-

daagse techniek, is zeer ruimte

besparend waardoor er op een relatief

kleine ruimte veel auto’s kunnen

worden geplaatst.

125 jaar ANWB

1 juli jongstleden bestond de ANWB

precies 125 jaar. Volgens Guido van

Woerkom voelt de ANWB zich als trotse

bewoner thuis in onze wijk. Er is dan

ook voor gekozen om de festiviteiten

125 jaar

Jubileumjaar voor ANWB  door Annemarie Knottnerus

Sinds de jaren vijftig is het kantoor van de ANWB een beeldbepalend gebouw in de wijk. 

Het zal weinig wijkgenoten zijn ontgaan dat rond het gebouw vlaggen met 125 jaar ANWB

wapperen. De grootste vereniging van Nederland bestaat dit jaar 125 jaar. Onder de bijna 

4 miljoen leden die de ANWB telt, bevindt zich een groot aantal inwoners van Benoorden-

hout. Aanleiding genoeg om een afspraak te maken met de hoofddirecteur van de ANWB. 

Aan het eind van de zomer van het feestjaar spreek ik op zijn werkkamer, met uitzicht over

het Benoordenhout, met Guido van Woerkom. 

Guido van Woerkom. Foto: ANWB
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rond het 125-jarig bestaan in de wijk 

te laten plaatsvinden. In de feesttent

in park Clingendael bevond zich tussen

de gasten een delegatie wijkbewoners.

Het mooie weer, en de aanwezigheid

van Koningin Beatrix, maakten het 

feest tot een groot succes. 

Slimmer mobiel

Tijdens het huidige feestjaar heeft de

ANWB het hele jaar door jubileumacties

georganiseerd (zie voor een overzicht

van de activiteiten en festiviteiten de

website van de ANWB, www.anwb.nl).

De laatste maanden van dit jaar zullen

in het teken staan van ‘Slimmer mobiel’.

Donderdag 9 oktober 2008 is gebom-

bardeerd tot filevrije dag, de ANWB

hoopt dat die dag 80 tot 100 duizend

automobilisten de spits zullen mijden.

Volgens Guido kunnen wij wel naar de

overheid kijken voor de oplossing van

het fileprobleem, maar voordat er een

nieuwe weg is aangelegd ben je zo 

10 jaar verder. Je kunt beter starten 

met het tegen het licht houden van je

eigen gewoontes. Hij vindt het absurd

dat in een land dat zo’n 4 miljoen

kenniswerkers telt, mensen die met hun

hoofd werken en niet perse aan een

werkplek of vastgestelde werktijden

gebonden zijn, deze mensen toch

(bijna) allemaal op dezelfde tijdstippen

van en naar hun werk reizen. De ANWB

zelf heeft een kilometerreductieplan

om de mobiliteitsproblemen aan te

pakken. Een plan waar de mobilteits-

manager van het gewest Haaglanden

van onder de indruk was. Guido noemt

een paar acties uit het plan. Werk-

nemers hebben een gegarandeerde

parkeerplaats als zij carpoolen, externe

gasten worden niet voor 10.00 uur 

op het hoofdkantoor uitgenodigd,

gunstige voorwaarden voor het aan-

schaffen van een fiets, vergaderen via

videoconferenties en leaserijders

worden gemotiveerd om ook gebruik

te maken van het openbaar vervoer.  

Sinds 1999 hoofddirecteur

Guido van Woerkom vervult zijn

huidige functie sinds 1999. En nog

steeds doet hij dat met heel veel

enthousiasme. Vooral dit jaar is het

natuurlijk erg leuk om voor de ANWB 

te werken. Met zijn werkervaring in 

de retail, communicatie en belangen-

behartiging was hij destijds een ge-

schikte kandidaat. Hij geniet van de

veelzijdigheid van de functie. Hij staat

aan het hoofd van een grote organisa-

tie waarin veel mensen

hun brood verdienen,

en waarin allerlei

activiteiten plaats-

vinden. Belangenbe-

hartiging, verzekeren,

beheren van winkels,

uitgeven van publi-

catie en hulpverlening:

verschillende soorten

werkzaamheden die

aan elkaar geknoopt

moeten worden. Grote

veranderingen binnen

de ANWB staan de

komende jaren wat

hem betreft niet op

het programma. Uiteraard moet de

organisatie met de tijd meegaan, en 

de producten en diensten daarop

afstemmen. Een voorbeeld hiervan is

het nieuwe logo, waarover de leden

mee hebben mogen beslissen, dat

binnenkort in gebruik genomen gaat

worden. Maar de kernactiviteiten van 

de ANWB zullen niet gauw wijzigen.

Cadeau aan Nederland

De ANWB heeft Nederland zogenaam-

de ‘bruine borden’ cadeau gedaan.

Deze borden duiden naast rijkswegen,

gebieden zoals nationale landschappen

en parken aan. Bijvoorbeeld langs de

A12 staat een bord met daarop

‘Groene Hart’ geschreven in een

afbeelding van molens, landbouw-

grond en een dorpje in de verte. 

Op mijn vraag met wat voor afbeelding

op een bruin bord Guido Benoorden-

hout zou aanduiden, geeft hij de

volgende beschrijving: Huys Clingen-

dael in park Clingendael, met daarnaast

een professor. Het park staat voor het

groen, instituut Clingendael en de

professor voor de geletterdheid van 

de wijk. Over dat laatste wil hij nog 

wel iets kwijt. Hij vindt dat de

geletterde wijkbewoners wel erg 

gauw naar procedures grijpen.

Uiteraard komt elk besluit voor beroep

in aanmerking, maar of dit altijd een

noodzakelijke en effectieve werkwijze

is, wordt door hem ten zeerste in 

twijfel getrokken. Zeker als indieners

van de bezwaren niet op komen dagen

bij de behandeling!
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Zaterdag 13 december 2008

 20.00 uur

Kerstconcert in de Duinzichtkerk 
Van Hogenhoucklaan 89-91                                

 ‘ s Gravenhage 

HET HERV./GEREF. KATWIJKS 

 MANNENKOOR  ‘EBEN-HAËZER’

Dirigent  :   Hendrik- Jan Colijn 

Orgel :        André Hobo 

 Harpiste :   Anneleen Schuitemaker 

 Opening en Meditatie:    Ds.  J. C. van Dongen                      

 Aanvang:  20.00 uur                  (Kerk Open:  19.15 uur)

 Toegang vrij        IEDEREEN VAN HARTE WELKOM   

WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.

Wie wil er nu over de dood nadenken? En dat hoeft
ook helemaal niet. Daarvoor zijn er mensen die daar
hun werk van hebben gemaakt. Ze vallen u wellicht
niet direct op, maar ze zijn er wel. Ook als u er niet
meer bent. www.cuvo.nl
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Ervaringsdeskundige

Ook Reina is ervaringsdeskundige; thuis

kreeg zij etiquette en omgangsvormen

- “Zeg maar: De dikke Ditz” - met de

paplepel naar binnen gegoten. Laten

we wel zijn, voor goede manieren hoeft

niemand bang te zijn. Of zoals Reina de

kinderen uitlegde: “Houd rekening met

een ander en wees duidelijk. Respect is

daarbij te allen tijde het sleutelwoord.

Dan komt alles goed!”

Gewichtige dichters

Behoren dichters hun toehoorders zo

intens droevig te stemmen dat zij met

loden Weltschmerz in hun schoenen, in

afwachting van een tweede zondvloed,

sniffend en wel de zaal verlaten? Of

prefereren de mensen in de zaal een

dichter die hen entertaint, een hart

onder de riem steekt en tot tranen van

louter lachen beweegt? Tijdens de

poëziemiddag op de Manuscripta hing

het antwoord op deze vragen tastbaar

in de lucht. Nadat het publiek een half

uur vergast was op rampspoed,

gokverslaving en andere tot somber-

heid stemmende thema’s - op

gedragen toon voor het voetlicht

gebracht - was een zucht van

verlichting hoorbaar toen onze

wijkgenoot Bart Chabot het podium

betrad. Om weer eens te bewijzen dat

goede performance en goede poëzie

geen vijanden zijn. Niet voor niets

ontving Bart Chabot in 2007 de 

Johnny van Doornprijs, bedoeld voor

schrijvers die in hun voordracht een

extra dimensie verlenen aan het eigen

literair oeuvre.

Barts inspiratiebron moet niet gezocht

worden bij zijn leraar Nederlands op de

middelbare school, maar in het

woestpoëtische van punk en rock ’n

roll. Op uiterst beeldende wijze legde

hij de zaal en presentator Erik Lindner

uit hoe hij in 1976 in London voor het

eerst punk poet John Cooper Clark 

zag optreden. In een flits besefte hij:

“Met poëzie is niks mis, maar met

sommige beoefenaars ervan des te

meer!” Bart sloot zijn spraakmakende

optreden overtuigend af met een

gedicht uit zijn vroege periode Op

Scheveningen en Milky Way uit 2005. 

Martin Bril heeft maandenlang gewerkt

aan een bloemlezing uit het omvang-

rijke oeuvre van zijn goede vriend en

collega Bart. De Bril van Chabot is

zojuist verschenen bij Uitgeverij De

Bezige Bij, waar Bart in 1981 debuteer-

de met de dichtbundel Popcorn en

afgelopen voorjaar begroet door luid

gejuich weer terugkeerde. Verder is

(mede) van zijn hand bij Kosmos

verschenen: Patatje Oorlog, Het Grote

Junkfoodboek door Bart Chabot en

Pierre Wind. Geen poëzie, maar een

ander geluid in de wereld van kook-

boeken. Met recepten, tips, recensies

van snackbars en lofzangen door Bart

op frikadel en 10%-vleeskroketten. 

Vast tóch gedichten!

vervolg van pagina 19

- Patatje Oorlog: 

ISBN 9789021540726 (verschijnt 

11/9/08)

- De Bril van Chabot: 

ISBN 9789023437093 (verschijnt

november 08)

- Kinderen weten hoe het hoort: ISBN

9789023012429

- Weg uit Nederland: ISBN

9789050189415

Willemijn Justa en Frank Hiemstra praten over hun boek: Weg uit Nederland. 

Foto: Vera de Jonckheere.

Bart Chabot op Manuscripta. Foto: Vera de Jonckheere.

Najaars ALV
Algemene Ledenvergadering Benoordenhout op 1 december 2008 

om 20.00 uur in wijkcentrum ‘t Benoordenhout.  

Voor agenda zie www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
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35879693587969

RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@orange.nl

Kerkstraat 74 te Wassenaar

Midden in het centrum gelegen, vrijstaande villa (bouwjaar 2002) met
een woonoppervlakte van ca. 180m2 en een vrijstaande garage. De
woning heeft o.a. een L-vormige woon-/eetkamer, een woonkeuken
voorzien van inbouwapparatuur, 4 slaapkamers, 2 badkamers, een
waskelder en een provisie-/wijnkelder. Achter de garage bevindt zich
een berging. De zonnige tuin heeft een achterom. Mede dankzij de
unieke locatie en het afwerkingsniveau van hoogwaardige kwaliteit 
is deze gezellige woning absoluut een bezichtiging waard.

Vraagprijs op aanvraag

Schouwweg 32 F 070 511 54 09
2243 BC  Wassenaar E info@pauldehaas.nl
T 070 511 92 29 I www.pauldehaas.nl 

B.V. MAKELAARSKANTOREN

PAUL F. DE HAAS & CO.

WASSENAAR, DEN HAAG E.O.
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De directeur van de school maakte hem

er, gelukkig, op attent dat het Prinsjes-

dag was - de kinderen gingen na de

eerste lessen voor een groot deel weg,

dus dat scheelde. Desondanks besloot

Van Draelen, na nog een blik in de boot

geworpen te hebben, een ommetje te

gaan maken. Om zijn gedachten te

ordenen en de eerste indrukken van

deze bizarre moord - want dat was het

ongetwijfeld - op zich te laten inwerken.

Zijn mensen waren al hard bezig, rood-

witte tape werd overal omheen ge-

spannen en hij zou straks wel allerlei

détails vernemen. De hoofdvraag was:

waarom lag drs. Tiberius Scipio Van der

Steen, Commissaris der Koningin te

Drenthe, hier in deze houten boot op

het schoolplein van deze Benoorden-

houtse basisschool, met een autootje in

zijn hand, dood te zijn?

Toen hij die ochtend met de dienstauto

vanuit zijn huis op de Ieplaan werd

opgehaald, had hij meteen het verzoek

gekregen naar de Weissenbruchstraat te

rijden. Zijn commissaris, al vroeg op het

hoofdbureau geroepen wegens de

bekendheid van de vermoorde politicus,

had een beetje gelachen toen hij hem

belde. 'Het lijkt me wel een leuke klus

voor jou, Mark,' had zijn onderwijl al een

goede vriend geworden chef hem met

zijn basstem in zijn oor getoeterd, 'want

jij kent de buurt uit jouw eigen jeugd en

jouw oudste zoon hockeyde naar ik

meen met de oudste van Van der Steen

op HDM. Een beetje een thuiswedstrijd

dus, voor je!' Was dat ook zo?

Terwijl Van Draelen het trapje dat tegen

de redelijk forse boot gezet was, afdaal-

de om zijn voorgenomen ommetje rond

de school te gaan maken, keek hij naar

zijn oude middelbare school die achter

de basisschool oprees. Hij had er nooit

spijt van gehad dat zijn ouders hem op

Het Maerlant hadden geplaatst, want

onder rector Van Boven was het een

bruisende school geweest, met zo veel

leerlingen dat ze in de bovenbouw wel

eens voor lessen uit moesten wijken

naar de Oranje-Nassauschool, wat altijd

de mogelijkheid had geboden even een

sigaretje te roken tijdens de wandeling

daarheen. Een gewoonte waar hij

trouwens nooit meer van af was geraakt.

Ook nu stak hij, zonder de gefronste

wenkbrauwen van de directeur van de

school waar hij kort afscheid van nam,

op te merken, een sigaret op. En liep,

bijna automatisch, linksaf de Weissen-

bruchstraat in, waar hij vroeger

gewoond had. Vlak naast de ingang van

de garage die er nu, tot zijn verrassing

(hij was hier al een tijdje niet meer

geweest), als zodanig niet meer was. Hij

zou Van Gaalen eens bellen hoe dat zat,

want zijn vader had er zijn auto altijd in

onderhoud gehad en ze kenden elkaar

toentertijd goed.

Maar hij keerde op zijn schreden terug:

hij kon beter eerst even gaan kijken naar

iets waarop één van zijn rechercheurs

hem daarstraks attent had gemaakt. 

Hij moest daarvoor naar de andere

ingang van de basisschool lopen en

aanschouwde daar het ANWB-bord dat

plomverloren aan het hek was vastge-

maakt. Het was een willekeurig bord, zo

te zien, dat niets te maken had met de

school of de omgeving. Waarom hing

het daar dan opeens, sinds die ochtend

(want gisteren had nog niemand het

gezien)? Het moest dus iets te maken

hebben met de moord op Van der Steen.

Toen hij goed keek, zag hij opeens dat

naast de letters ANWB een autootje

geschilderd was. Met donkerblauwe

verf, zodat hij het eerst niet had

opgemerkt. En met een uitroepteken

naast het autootje. Terwijl hij nu richting

Neuhuyskade wandelde, probeerde hij

de connectie tussen het een en ander te

ontdekken. Want de moordenaar(s)

had(den) dus een signaal willen geven.

Welk? Van der Steen had bekend

gestaan om zijn grote collectie Dinkey

Toys, maar daarvoor werd je niet

vermoord, leek het Van Draelen, terwijl

hij aan het eind van de kade weer terug

was op de Weissenbruchstraat. Hij keek

naar links en besefte dat daar een

Moordwijk!
Het lichaam van de dode politicus in de houten boot op het schoolplein werd pas ontdekt

toen de kinderen al in hun klaslokalen waren. Gelukkig maar. Hoofdinspecteur Mark van

Draelen had thuis al genoeg lawaai van zijn drie puperende zoons te verduren en zat niet 

te wachten op krijsend grut van deze basisschool om hem heen tijdens zijn werk. Maar ja, 

wat te doen als het straks pauze werd?

OORDWIJK

vervolg op pagina 27
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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



wijkblad Benoordenhout oktober 200827

tijdlang een bekende kunstenaar had

gewoond wiens huis, toen hij er uit

vertrok, uitgemest had moeten worden.

Laatst had een blad geschreven dat hij

dood was, maar de hoofdinspecteur wist

heel zeker dat dat niet waar was. Hij

moest even hardop lachen. In zijn

functie als politieman overkwam hem

meestal het omgekeerde: mensen

meenden dat iemand nog leefde terwijl

hij naar zijn of haar lijk keek. Een keurige

mevrouw met vers gehaald brood van

de bakker op de hoek keek even naar

hem, maar besloot waarschijnlijk dat hij

een leuk gesprek hield via zijn

onzichtbare gsm-telefoontje. Was je

vroeger een zonderling als je in jezelf

lachend over straat liep, tegenwoordig

was je bijna raar als je níét zogenaamd in

jezelf pratend boodschappen aan het

doen was. 'De wereld verandert en wij

veranderen met de wereld mee',

mompelde hij. Want al was hij dan bij 

de recherche, hij kende zijn klassieken.

Wordt vervolgd.

WW Park, de nieuwe locatie van 
de Benoordenhoutse Judoschool
door Annemarie Knottner

Afgelopen januari kreeg judoschoolhouder John Kleijn te horen dat hij met zijn school het pand van de Tobiasschool

moest gaan verlaten. Het pand waarin hij sinds 1996 naar ieders tevredenheid zat. Protestacties van leden mochten

niet baten, voor de examens net voor de zomervakantie moest worden uitgeweken naar het Aloysius College. 

Hij ging naarstig opzoek naar een nieuw pand in de wijk. Dit was geen sinecure, zeker niet omdat medewerking 

vanuit de gemeente ontbrak.

Via een vader van een cursist kwam John aan het begin van de zomervakantie in contact met Danny Blankestijn, de

eigenaar van (tennis)park WW aan de Van Hogenhoucklaan 35. John had een tiental jaren geleden al eens over deze

locatie nagedacht, maar de toenmalige eigenaar was niet geïnteresseerd. Danny wel. Naast tennis en squash heeft hij

inmiddels aerobicstudio FEEL FIT van Magda Oord in huis, uitbreiding met judo maakt van het geheel een completer

sportcomplex. In combinatie met zijn voor iedereen toegankelijke clubhuis annex

restaurant, doet het ‘Park WW voor inspanning en ontspanning’ zijn naam steeds

meer eer aan. Met vereende krachten zijn in de zomervakantie twee voormalige

squashbanen omgebouwd tot een schitterende judo-/aerobicszaal. De ruimte deelt

de judoschool met FEEL FIT. De nieuwe mattenvloer is perfect voor beide sporten. 

De judoschool is dagelijks na schooltijd en op zaterdag open. Geïnteresseerden zijn

van harte uitgenodigd om op deze tijden een kijkje te komen nemen! 

Op 19 september was het tien jaar

geleden dat Hester van Nierop in

Ciudad Juárez, Mexico om het leven

werd gebracht. Om haar dochter te

gedenken heeft Arsène van Nierop

over deze afgelopen jaren een boek

geschreven. Hierin vertelt ze over het

verdriet, de zoektocht naar gerechtig-

heid, de nalatigheid van de overheids-

instanties in Mexico en de strijd om het

leven van de vrouwen die slachtoffer

zijn geworden van geweld weer iets

meer waarde te geven. 

In 2007 is in het decembernummer

van het wijkblad uitvoerig aandacht

besteed aan dit drama en aan de

stichting Hester die Arsène heeft op-

gericht om de vrouwen in Juárez te

helpen. 

‘Een overdonderend boek. Op zoek

naar recht voor de moord op haar

dochter Hester in Ciudad Juárez, komt

Arsène van Nierop terecht in het

labyrint van machtsmisbruik, corruptie,

marteling en moord dat de Mexicaanse

overheid is. Ze zet met een grenzeloos

doorzettingsvermogen de gruwel 

van de vrouwenmoorden in Juárez 

op de wereldkaart. Het verhaal van

Arsène van Nierop is een monument

van solidariteit en een ode aan de

moed van vrouwen.’ Marjon van 

Royen, NOS-correspondent Latijns-

Amerika

ISBN: 978 90

472 00765. 

De opbrengst

geeft Arsène

aan de stichting

Hester.

Noodkreet uit Juárez 

vervolg van pagina 25
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c o n f l i c t ?
Mr Jos W van Vught

mediator

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

KAASHUIS JAN DE BRUIJN
Van Hoytemastraat 48 - 2596 ES Den Haag

Tel. 070 324 84 40

Vertrouwde gezichten en service als vanouds, maar een geheel vernieuwde winkel en 
een nog veel groter assortiment

Honderden soorten Hollandse en buitenlandse kaas
Fijne vleeswaren en noten
Huisgemaakte delicatessen

Exclusieve broden en overheerlijk belegde broodjes
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Haar werk handelt over de tijd waarin

we leven, haar favoriete technieken

zijn textiel, fotowerken, assemblages

en schilderijen in acryl en olieverf.

Dynamische werken die hun vorm 

ontlenen aan kleur en structuur en de

toeschouwer achter het oor doen 

krabben. Wat is echt; wat niet? 

Pam Schellekens doorliep de Academie 

voor Schone Kunsten in Hasselt en de

Academie Industriële Vormgeving in

Eindhoven. Zij exposeert regelmatig 

in België en Nederland.

Zoektocht

“Eerst volgde ik de textielkant (mode),

maar tijdens de stage ontdekte ik dat

dit niet mijn richting was. Op de

Academie in Eindhoven zorgde de

nieuwe directeur Lidewij Edelkoort

intussen voor een ommezwaai en

onder haar regime voltooide ik mijn

studie op de afdeling Mens en

Omgeving: alles wat met openbare

ruimte - binnen en buiten - heeft te

maken. Tentoonstellingen, interieurs,

maar ook straatmeubilair, kiosken en

pleinen. Ik vond er mijn draai en leerde

veel over materiaal, vorm en structuur.

Na mijn afstuderen richtte ik in op-

dracht van gemeentes openbare ruim-

tes in totdat ik een baan accepteerde

bij KPN Den Haag, Stafafdeling Kunst

en Vormgeving. Vijf jaar lang heb ik mij

daar uitgeleefd op tentoonstellingen,

bedrijfskleding, relatiegeschenken en

de kunstcollectie. O’tje Oxenaar,

bekend van zijn bankbiljetontwerpen,

was er directeur. Een charismatische

man die mij zeer inspireerde. Eind jaren

negentig – O’tje was met pensioen -

besloot ik toe te geven aan mijn

behoefte tot vrij werk. De economie

was in die jaren booming en dat maak-

te het werk inhoudelijk niet interessan-

ter. Sleutelwoorden waren: snel, sexy,

trendy en alles moest gisteren klaar. Ik

trok me twee jaar terug in mijn atelier

om ‘kilometers te maken’ en me het

métier weer eigen te maken. Daar werd

ik ontzettend gelukkig van! Na twee,

drie jaar begon ik het vrije werk te

combineren met specifieke kunst-

opdrachten: de ideale manier om het

persoonlijke breder toepasbaar te

maken. Vanuit mijn design achter-

grond verdiep ik me in de bedrijfsfilo-

sofie en maak voor bij voorbeeld direc-

tiekamers kunstwerken die – geabstra-

heerd, in mijn handschrift – de visie en

strategie van een onderneming uitstra-

len en tevens als conversation piece

kunnen fungeren. Tekst speelt in mijn

werk een belang-rijke rol, ik lees veel

en heb een grote liefde voor taal. Per

slot van rekening vertel je met kunst

een verhaal en dat kan zowel abstract

als figuratief, maar tekst en expressie

horen voor mij bij elkaar.” 

Surrealisme

De schrijfster Hester Albach verzorgde

het voorwoord van ‘Pamdorado’, het

prachtige, grootformaat boek dat Pam

in 2005 met uitgeverij Hapax uitbracht.

Hester leerde Pam kennen in de perio-

de dat zij net voor zichzelf was begon-

nen en nog zoekende was naar haar

thema’s. “Zij typeerde mijn werk als

surrealistisch. Aanvankelijk ergerde ik

mij aan die term - ik ben geen Magritte!

- maar door haar toedoen verdiepte ik

mij in de literaire kant van het surrealis-

me. Ik las André Breton en ontdekte

een frappante overeenkomst in de

wijze van associatief werken. Een eye

opener van jewelste die ik aan Hester

heb te danken, vandaar haar voor-

woord. Pamdorado gaat specifiek over

mijn kleine werk, een serie van 72 lite-

raire kijkdozen. De overdadige stroom

aan beelden in mijn hoofd heb ik altijd

letterlijk in een doos opgeslagen, zoals

andere kunstenaars een gedetailleerd

schetsboek gebruiken. Mensen wilden

die doosjes graag kopen, maar ik kon

geen afstand doen van wat ik als mijn

laboratorium zag. Door de werken

goed te documenteren, behoorde ver-

koop ineens wel tot de mogelijkheden.

Mijn broer die filmer is, bood aan mij 

te helpen bij het fotograferen. Met zijn

expertise en professionele materialen

hebben we vervolgens in zes weekends

alle werken gefotografeerd. Zijn filmi-

Pam Schellekens (Den Bosch, 1965) 
Tekst en foto’s door Vera de Jonckheere

Het lichte, ruime (100m2) atelier van wijkgenoot kunstenaar Pam Schellekens oogt opvallend

geordend: “Mijn hoofd zit al zo vol dat ik in mijn omgeving geen chaos verdraag”.  Zijzelf is

ook opgeruimd. “Liefde en optimisme zijn mijn drijfveren. Ik hou boosheid en verdriet niet

vast, ook al heb ik het nodige achter de rug.” 

vervolg op pagina 31Ambachtelijkheid, rust en ordening I.

Veel lucht in Pam’s atelier.

‘Hier werkte ik ruim 4 maanden aan’ 
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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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sche manier van kijken sloot wonder-

wel aan bij die van mij.

Rode draden

Kunst ontstaat niet in een ivoren toren.

Een kunstenaar moet met beide benen

in de samenleving staan, voorzien van

de nodige nuchterheid. In mijn assem-

blages, de werken waarin tekst en

beeld elkaar ondersteunen, vermeng ik

fictie met de werkelijkheid uit mijn

directe omgeving. Sinds een jaar of

twee maak ik abstract-conceptuele

voorstellingen van textiel in combina-

tie met diverse achtergrondmaterialen

als hout, foto’s en karton: “Cross

wired”. De rode draad die door mijn

oeuvre loopt, is de gelaagdheid en

complexiteit van de mens, wat letterlijk

tot uiting komt in de werkwijze: laag

op laag. 

Ik ben gefascineerd door de ogen-

schijnlijke tegenstellingen in onze

wereld, in vorm, inhoud en gedrag. Dat

strekt zich uit van eenvoudige zinnen

die anders bedoeld zijn tot aan onjuis-

te eerste indrukken van iemands per-

soonlijkheid door een uiterlijke ver-

schijningsvorm. Denk aan kwetsbaar-

heid die in essentie krachtig is, of bru-

taliteit gestoeld op verlegenheid. Een

boeiend thema dat in alles terugkeert.

Altijd, een leven lang. 

De schoonheid van het alledaagse is

een ander belangrijk aspect in mijn

werk. De belangstelling voor het nega-

tieve – nieuws is pas nieuws als het

slecht is – zie je ook terug in de kunst.

Geëngageerde kunst is vrijwel altijd

synoniem aan bloed, oorlog en verderf.

Narigheid, terwijl engagement voor mij

ook een positieve vorm van maat-

schappelijke betrokkenheid impliceert.

De schoonheid in de blik van een toe-

vallige passant of een verloren hand-

schoen in de goot, die verrassend

kleurt bij de stoeprand, een terloopse

observatie door een kind. Schoonheid

is dichtbij, in kleine dingen. 

Turbo maatschappij

In ons tijdsgewricht zijn mensen voort-

durend op zoek naar de grote kick.

Alles moet snel, oppervlakkig en er

bestaat een ongekende hang naar eeu-

wige jeugd. Ook verbaas ik me steeds

weer over de lange zondagse files op

de Van Alkemadelaan. Uren in de file

voor de parkeergarage - schoonmoe-

der en hond achterin – om uiteindelijk

een kwartiertje naar de zee te kijken.

Kunnen ze maandag zeggen dat ze zo

‘onwijs héérlijk naar het strand’ zijn

geweest. Geen kind dat na het week-

end durft te zeggen: ik heb het hele

weekend gelummeld of: met lego

gespeeld. Nee, het gaat om heftige

thrills, rollercoaster kicks, hoogtepun-

ten. Waarom de drukte niet vermeden?

Genieten van een boek in de tuin.”

Maar een mens

Pam ieder weekend in haar tuin? “Ik

ben natuurlijk ook maar een mens,

geen haar beter, maar ik ben meer in

balans als ik niet deelneem aan de rat

race en het in de hoek van kwaliteit,

rust en concentratie zoek. Bovendien

heb ik ondervonden dat het wel los-

loopt met mijn angst voor saaiheid, die

uiteindelijk is gebaseerd op onzeker-

heid. Echte vrienden vinden je echt

nog aardig als je niet met alles mee-

doet of ‘anders’ bent. 0orspronkelijk-

heid is een groot goed. 

Doorbraak

Het is niet eenvoudig om eigen werk

op waarde te schatten, maar een defi-

ning werk herkent een kunstenaar

meestal zelf wel omdat het een keer-

punt, een (persoonlijke) doorbraak in

zijn oeuvre betekent. Een werk waar-

over je vol vertrouwen bent en waar-

van je voorlopig geen afstand doet.

Voor mij is dat: Glögg, mijn eerste echt

grote werk na de serie kleinere werken.

‘t Zit goed in elkaar en heeft zeggings-

kracht, een duidelijk verhaal. Daar doe

ik pas afstand van als het in handen

zou komen van iemand die het als

zodanig koestert en dan alleen tegen

een bepaalde prijs.” Op de grond ligt

het meest recente werk: ‘Living in the

vervolg van pagina 29

vervolg op pagina 33Een van de 72 literaire kijkdozen uit “Pamdorado”.

‘Meest in balans zonder rat race’.

‘Living in the fast lane’, van 26 september tot 20 oktober in

Pulchri te bewonderen.
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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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fast lane’ uit de serie ‘cross wired’. Van

26 september tot 20 oktober zal het te

zien zijn in de najaarssalon van Pulchri.

Pam beschrijft het als een reactie op

onze glossy samenleving.

Chanelbril 

“De achtergrond is een foto van een

jonge vrouw met een dure Chanel bril.

Jong en snel rent ze voorbij, voorzien

van de voorgeschreven attributen. De

foto heb ik in stukjes geknipt, het beeld

abstraheert, valt in grove pixels uiteen

en wordt net als de wereld om ons

heen steeds moeilijker leesbaar.

Daaroverheen bracht ik een laag van

kleur en garens aan; geduld en

ambachtelijkheid als tegenhanger van

de vluchtige onderlaag. 

Hoofd vol gedachten

Als ik vanuit het Benoordenhout naar

mijn atelier aan de Parallelweg fiets,

passeer ik in twintig minuten vele

werelden. Gegoede woonwijk, ambas-

sadebuurt, de binnenstad met zijn win-

kels, de Chinese buurt, de schilderswijk;

van wijk tot wijk verschillen de codes,

maar iedere wijk kent zijn eigen

groepsgedrag. In kleding, kleur en

omgangsvormen. Ik maak iedere dag

notities in mijn agenda en sla ook

observaties op in mijn schetsboek. Mijn

twee schoolgaande kinderen (groep 7

en klas 1 van de middelbare school)

bepalen de structuur in mijn leven. Ik

werk hier van 9 tot 3 uur. Iedere och-

tend fiets ik weg zodra de kinderen de

deur uit zijn en de wasmachine is

gevuld. Het is niet alleen lichaamsbe-

weging, maar tevens een manier om

meer te zien dan de eigen eenduidige

beschaving.

Veel ramen

Door de vele ramen hier kan ik het

weer zien aankomen, ik hoor het lossen

en laden van vrachtauto’s en ik heb

andere kunstenaars als buren, maar

deze plek heeft toch een zekere distan-

tie van de rest van de wereld.

Combineren

Werk en leven lopen onvermijdelijk

door elkaar, het kost me veel wilskracht

en discipline om die twee te combine-

ren. Als ouder wordt er structuur, 

verantwoordelijkheid en aandacht 

van je verlangd, terwijl het kunstenaar-

schap vraagt om vrijheid in je hoofd,

concentratie en niet te veel: ‘Mama,

mama!’

Productief

Gelukkig lukt het me om productief te

zijn. Pamdorado is in 2005 uitgekomen.

Het is tijd voor een nieuw boek!”

vervolg van pagina 31

Ontwerp in blauw en geel voor Ikea

‘GLOGG’, afmetingen: 118 x 88 x 12,5 cm,

materiaal: vinyl, papier, ceramiek, perspex

kap.

Open atelier
Pam Schellekens houdt “open atelier” aan de Parallelweg 44-7, 2525 NC  

Den Haag van 11.00-17.00 uur op: zondag 26 oktober en zondag 

2 november 2008. Nadere info: www.pamschellekens.nl

Ambachtelijkheid, rust en ordening II.

Pam voor ‘Desire” uit haar serie Cross Wired.
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Deze keer gewoon eens een stukje

wijk-in-aanbouw, opdat we weer

beseffen hoe kort geleden de

Hagenaars op de grond waar wij nu 

zo prettig wonen gedurende de eerste

kwart van de twintigste eeuw nog

langs tuinderijen en door de 

Benoordenhoutse polder wandelden.

Op de luchtfoto uit 1928 zien we op 

de voorgrond de Wassenaarseweg,

waar het bekende Arendsburg al

gebouwd is. Rechts daarvan, uiteraard,

de Van Hogenhoucklaan met

tuinderijen en links, met de befaamde

en verkeerstechnisch zo gevaarlijke

knik erin, de Floris Grijpstraat.

Rechtsboven de tennisbanen van de

WW en het sportterrein van HVV/HCC.

Op de tweede foto, nu met beide

benen op de grond genomen, in 1945,

het begin van de Van Hogenhoucklaan,

gezien vanaf de Wassenaarseweg.

Links dus Arendburg. Hier zijn we

eigenlijk al in het ‘nu’, want eigenlijk 

is er sedertdien niks wezenlijks

veranderd.

De derde foto, uit 1935, toont het

flatgebouw dat als het ware op een

eilandje de Van Hogenhoucklaan 

bij HVV/HCC splitst. Vele Benoorden-

houters denken dat hier iets bijzonders

mee was (waarom op die plaats zo’n

flatgebouw?),  maar dat is niet zo. 

Het was gewoon een aardig plekje om

nog wat te bouwen (zie ook de

luchtfoto uit 1928!). Punt.

De laatste foto, uit december 1934,

geeft aan hoe de Van Hogenhouck-

laan verder naar de Waalsodrperweg

werd doorgetrokken. Duin wordt

afgegraven, kiepwagentjes op een

spoortje voeren het zand af en op 

de achtergrond staan vrachtauto’s 

voor verder vervoer van het zand. 

De natuur legt het loodje voor de

wonende en werkende mens. 

Er is niets nieuws onder de zon.

Op deze foto uit 1935 zien we het flatgebouw op het 'eilandje' in 

de Van Hogenhoucklaan ter hoogte van HVV/HCC. Bron: Haags

Gemeentearchief.

Op deze prentbriefkaart uit 1945 zien we in feite de huidige 

situatie van het begin van de Van Hogenhoucklaan, met links 

appartementengebouw Arendsburg. Bron: Haags Gemeentearchief.

In december 1934 werden deze werkzaamheden voor de door-

trekking van de Van Hogenhoucklaan richting Waalsdorperweg

gefotografeerd. Bron: Haags Gemeentearchief.

Op deze KLM-luchtfoto zien we op de voorgrond de Wassenaarse-

weg, rechts de Van Hogenhoucklaan en links de Floris Grijpstraat.

Bron: Haags Gemeentearchief.
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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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60 jaar tafeltennishistorie

In 1949 wordt door de paters Jezuïeten

van het Aloysius College de tafeltennis-

vereniging SETT opgericht. De ergste

naoorlogse ellende was achter de rug 

en er was tijd voor wat sport en plezier,

maar wel in de traditie van de paters 

die destijds op het AC regeerden. 

SETT stond daarom niet alleen voor

“Snel En Tactisch Tafeltennis”, maar ook

voor “Studeren En Toch... Tafeltennis-

sen”. Sinds die beginjaren heeft SETT

zich ontwikkeld van een vereniging met

een enkel juniorenteam in de competitie

van de katholieke tafeltennisbond tot

een open, gezellige vereniging die jong

en oud de gelegenheid biedt om zowel

op competitief als op recreatief niveau

te tafeltennissen. Het (voorlopige)

sportieve hoogtepunt wordt rond 1960

bereikt: in 1958 kwam voor het eerst 

een SETT-lid uit voor het nationale 

team en in 1962 werd zelfs het

landskampioenschap junioren

binnengehaald!

SETT en het Benoordenhout

Ook al wordt er inmiddels op een iets

recreatiever niveau gespeeld, de goede

sfeer binnen de vereniging is gelukkig

altijd gebleven. Om bewoners van het

Benoordenhout nader kennis te laten

maken met SETT, organiseert de

vereniging op maandag 8 december a.s.

een open avond voor alle buurtbewo-

ners.. Iedereen is van harte uitgenodigd

om deze avond te komen kijken of

vrijblijvend een potje te tafeltennissen.

Voor diegenen die zich op een 

sportieve manier willen meten met

hun buren organiseert SETT op zaterdag

13 december bovendien een tafeltennis-

toernooi speciaal voor bewoners van 

het Benoordenhout. Ook de jongere

wijkbewoners zijn van harte welkom 

bij SETT. 

Op zaterdag 15 november wordt voor

kinderen die in groep 5 en 6 van de

lagere school zitten een Kinder Tafel-

tennis Feest georganiseerd. Een week

later, op 22 november, zijn kinderen uit

groep 7 en 8 aan de beurt om hun

tafeltenniskunsten te laten zien.

Voor extra informatie over SETT, de open

avond of het Kinder Tafeltennis Feest:

www.ttvsett.nl

60 jaar tafeltennis in Benoordenhout
In verband met haar 60-jarig jubileum organiseert Tafeltennisvereniging SETT dit najaar in 

de gymzalen van het Aloysius College aan de Oostduinlaan een open avond voor bewoners

van het Benoordenhout. Daarnaast kunnen jongere buurtbewoners kennis maken met de

tafeltennissport tijdens één van de Kinder Tafeltennis Feesten die door de vereniging 

worden georganiseerd.

Deelnemers aan het openingstoernooi op zaterdag 13 september jl.

Muziek, bewegen, knutselen  en natuurlijk mooie

verhalen... Vanaf het najaar start bibliotheek 

Benoordenhout met voorleesochtenden voor peuters. 

Is uw peuter ook dol op prentenboeken, dan bent u

vrijdag 31 oktober van harte welkom.  Het voorlezen

begint om 10.00 uur, deelname is gratis en de koffie

staat vanaf 9.45 uur klaar.

De volgende data zijn ook al bekend:  vrijdagochtend 

28 november 10.00-11.00 uur en vrijdagochtend 

12 december 10.00- 11.00 uur. U kunt zich aanmelden

via telefoon, e-mail of in de bibliotheek zelf.

Bibliotheek Benoordenhout, 

Utenbroekestraat 4, Telefoon: 3280177, 

E-mail: reserveren@bibliotheekbenoordenhout.nl

Voorleesochtenden voor
peuters en (groot)ouders
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Van Hoytemastraat 82 - 2596 ET  Den Haag
Telefoon: 070-3247890

(VER)KOOP   (VER)HUUR   TAXATIES BEHEER

www.zorggroepderesidentie.nl

Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10

2597 GW Den Haag

telefoon (070) 37 47 200

fax (070) 37 47 201

Je voelt je thuis
in woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny

De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny is

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

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

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

arrangementen

dreigen te verliezen

aanbod van activiteiten en cursussen
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In 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 december. U kunt de 

gegevens voor dat nummer tot 4 november 2008 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

WIJKCENTRUM ’T BENOORDENHUIS, Bisschopstraat 5, tel. 3240572

Ma 1/12 nov.  20.00 uur ALV (zie website: www. Wijkverenigingbenoordenhout.nl)

Za 13/12 Kerstmarkt

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

georganiseerd door De Kunstkijker, tel. 010-4121207

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

DUINZICHTKERK, Van Hogenhoucklaan 89, tel. 3283074

Do 27/11  14.00 - 15.30 uur CBO-voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid

Za 13/12  20.00 uur Kerstconcert (zie advertentie op pagina 22 )

HAAGS MONTESSORI LYCEUM, Nassau Bredastraat 5

Zo 26/10 Lions Bridge Event. A+B-lijn. Voor informatie: Bart Veuger, tel. 324 29 41

Voorlichtingsbijeenkomst oplichting aan de deur
In samenwerking met de Politie Haaglanden en Steunpunt Mantelzorg Haagse Hout organiseren de Commissie Belangenbehartiging

Ouderen in het Benoordenhout en VOOR Welzijn op donderdag 27 november van 14.00 - 15.30 uur de voorlichtingsbijeenkomst 

“Oplichting aan de deur, wat kunnen we er aan doen?”

Oplichters

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over oplichting aan de deur. Op uiteenlopende manieren weten oplichters iedere keer weer hun

slag te slaan en vele onschuldige slachtoffers te maken. Wij willen dit proberen te voorkomen door u te informeren over de verschillende

manieren waarop zij u (of uw naasten) proberen op te lichten. Het is belangrijk te weten als u iets niet vertrouwt of als het uzelf overkomen is.

Wijkagent

Onze wijkagent gaat hierover een en ander vertellen en er is ruimte om vragen te stellen en mee te denken. De middag vindt plaats in

Wijkcentrum ‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Ebbink, telefoon 3249218.
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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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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: 

4 november 2008. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele zetfouten.

Schaakprobleem 98  U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Een aantal inzenders vond probleem 97 aan de eenvoudige kant, daarom nu een wat lastiger stelling. Wit aan zet. Zwart staat 2 pionnen voor

en dreigt mat in 2. Kan wit zich nog redden?

Oplossing probleem 97: Na 1…. Pxc6 won wit snel door 2.Pf6! h6 (2… gxf6 3.Dxf6+ Lg7

4.Dxg7mat) 3.Dxh6+! gxh6 4.Tg8mat (Karpov-Stojanovic, Valjevo 2007)

Er waren 5 goede inzendingen voor probleem 97. De laatste boekenbon gaat naar

Dhr. de Ryck van der Gracht.

Voor de goede orde: probleem 97 was het laatste waarmee een boekenbon verdiend kon

worden. We blijven een schaakprobleem plaatsen, maar u hoeft geen oplossingen meer in

te zenden (mag wel natuurlijk, Waalsdorperweg 165, 2597 HT 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

Gezin zoekt een lieve, beschaafde, ervaren en vrolijke oppas voor

een meisje van 2 jaar en een jongetje van 5 maanden. De opvang 

is iedere donderdag gewenst. Tel. 06-20969044

Te koop gevraagd door particulier in Benoordenhout een antieke

Hollandse staande klok. Tel. 3280211.

Gastouders gezocht! Wij zoeken een lief en betrouwbaar gast-

oudergezin voor ons zoontje van 5 maanden, bij voorkeur maandag,

dinsdag en vrijdag,  2 dagen ook bespreekbaar. Liefst omgeving

Benoorden- of Bezuidenhout. Familie Weltje, tel 06-41126122,

ingangsdatum in overleg.
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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:

a.i. R.J. Feber, tel. 328 10 33

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)

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 11.00 - 17.00 uur

do 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



Wij maken het 
compleet

RS Drukkerij bv   Rijn 22 (Forepark)   2491 BG  Den Haag   T 070  413 08 00  info@rs-drukkerij.nl   www.rs-drukkerij.nl

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

Twijfel je of je iets wilt laten drukken of printen? 

Ben je niet zeker over de vormgeving van een product 

of vraag je je af op welke manieren iets afgewerkt kan 

worden? Dan ben je bij RS aan het juiste adres. Wij 

geven vrijblijvend advies in alle fasen van het productie-

proces en zorgen voor een goede en duidelijke 

communicatie. Met ons kan je alle kanten op. 


