
Internatio
nal

Corner:

see page 15

2010/1 februari

Benoordenhout
W I J K B L A D



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.

Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 
mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 
en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 
een appartement kunt betrekken mèt of zonder 
indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 
een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 
mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact op met mevr. J. van der Hout, 
bewonersconsulente van Oldeslo en Aelbrecht van 
Beijeren, telefoon 070 - 3521041. 
U kunt ook een brochure 
opvragen of onze website 
bezoeken: www.oldael.nl. 

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecertificeerd sinds 
28 september 2004



Als deze editie van het wijkblad in uw brievenbus ligt, bevinden we ons in een

periode tussen de sneeuwbuien en de sneeuwklokjes. We hebben een winter

gehad waarbij de sneeuw rijkelijk viel, wat voor de één een ramp was, want het

was ook glad en gevaarlijk op de weg, maar voor de kinderen was het pret; ze kon-

den heerlijk buiten spelen, sneeuwpoppen maken, sleetje rijden en elkaar bekoge-

len met sneeuwballen. Het is in jaren niet zo wit geweest in de wijk. In dit blad

vindt u een impressie van een wit Benoordenhout.

We hebben een jubilaris in onze wijk, namelijk de Duinzichtkerk die 75 jaar

bestaat. Daar besteden we in ons blad uitgebreid aandacht aan. Het markante

gebouw is een baken in onze wijk. Naast de wekelijkse kerkdiensten worden er

ook geloofscursussen, lezingen en bijeenkomsten gegeven. Denkt u maar aan de

jaarlijks terugkerende kerstlunch die door de deelnemers bijzonder wordt gewaar-

deerd. Reden dus om het 75-jarig bestaan goed te vieren!

Verder wordt in dit nummer aandacht besteed aan veiligheid. Er is een interview

met onze nieuwe wijkagent de heer Käuderer. Daarnaast zijn er de bijdragen van

de bestuursleden met de portefeuilles Ouderen en Jeugd en Jongeren die het

aspect veiligheid vanuit hun doelgroep belichten. De rechtszekerheid op inter-

nationaal gebied wordt verwoord in het artikel over het Internationale Strafhof.

Dit artikel gaat niet in op de veiligheid zelf, maar meer op het nog te bouwen

complex.

In deze tijd zie je overal de hartjes vliegen, dus onnodig te melden dat het nu

Valentijnstijd is, een tijd van liefde en vriendschap. We hopen dan ook dat we een

positief jaar mogen hebben met goede (economische) vooruitzichten en vooral

een heerlijke zomer!

Het is jammer dat de crisis ook in onze

wijk heeft toegeslagen. Een aantal

adverteerders heeft helaas om econo-

mische redenen hun advertentie moe-

ten terugtrekken. Het spijt ons dit te

moeten horen en wij wensen al onze

adverteerders betere tijden toe.

Daarbij doen wij onze uiterste best om

u een mooi wijkblad te leveren met

interessante artikelen en interviews,

waarbij een kritische noot hier en daar

niet mag ontbreken, dat houdt ons als

wijkvereniging scherp.

Het bestuur van de Wijkvereniging

Benoordenhout
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Uitgave van de Wijkvereniging
Benoordenhout. Verschijnt 6x per
kalenderjaar en wordt huis aan huis
bezorgd (m.u.v. nee/nee). 
Oplage ca. 7.700 exemplaren.

Secretariaat wijkblad 
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij RS Drukkerij bv, Den Haag

Bezorging Interlanden Spreigroep.
Klachten: 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.
Extra bladen gratis af te halen in ‘t Benoor-
denhuis, Bisschopstraat 5, bibliotheek
Utenbroekestraat 4, kiosk ‘W. Royaards-
plein’ of kiosk ‘Van Hoytemaplein’. 

Deadlines Artikelen en advertenties moe-
ten ingeleverd zijn voor:
Deadline Verspreidingsdatum 
09 - 03 16 - 04
11 - 05 18 - 06

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven 
Omslagpagina’s in overleg. 
Binnenwerk:
1/1 pag.: € 425,- 1/6 pag.: € 95,-
1/2 pag.: € 220,- 1/12 pag.: € 65,-
1/3 pag.: € 170,-
Bedragen excl. pre-press werkzaamheden.
Benoordenhoutjes (niet-commercieel):
€ 10,- voor maximaal 30 woorden .

Abonnementen € 18,- per jaar (= 6 num-
mers) over te maken op ING rek. 3804427
ten name van Wijkvereniging
Benoordenhout te Den Haag.

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

Foto omslag:

Gerhard van

Roon

Beste wijkgenoten,
!
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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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Water
Gemeentelijk Waterplan

2010-2015

Alle bewoners van deze wijk, 

die ook perceeleigenaar zijn, 

opgelet!!!

Met ingang van 1 januari 2010

is de integrale Waterwet in wer-

king getreden. Die wet regelt

onder meer de gang van zaken

rondom wateroverlast in de

hele stad, dus ook rondom uw

huis. De gemeente draagt

samen met het waterschap de

verantwoordelijkheid voor het

water voor zover het zich niet

ONDER UW HUIS bevindt.

Daarvoor bent u namelijk zelf

aansprakelijk.

In 1998 belden velen van u de

bewonersorganisatie of het

wijkbestuur, verontrust over

decimeters water in de kelders,

overstort van rioolwater in de

omgeving, vochtige kruipruim-

ten onder de huizen en de zij-

muren, hier en daar zelfs vol-

gelopen balkons omdat de

regenafvoeren het water niet

kwijt konden. Hier en daar wer-

den zelfs rioolratten gesigna-

leerd in tuinen, te midden van

tuinmeubels en kinderspeel-

goed. Sindsdien heeft er vanuit

elke bewonersorganisatie

iemand deelgenomen aan de

Werkgroep Grondwateroverlast

“Het Plankier” van de

Bewonersorganisatie De Koepel,

en is er regelmatig opgetreden

om voor de belangen van de

huiseigenaren op te komen.

In 1989 maakte de gemeente

Den Haag samen met Delfland

als eersten in Nederland een

Waterplan, Nu is er dus eindelijk

een landelijke wet en een

Tweede Waterplan Den Haag

2010-2015. De burgers worden

er nu wel negen keer nadrukke-

lijk in genoemd.

De gemeente erkent nu dat

wateroverlast in de stad voor-

komt, dus ook onder uw huis

eventueel. Gesteld wordt dat

burgers daaraan zullen moeten

wennen, dat noemt men

“bewustwording”.

In het waterplan staat een korte

passage met een belofte om bin-

nenkort met huiseigenaren en

woningbouwcorporaties te com-

municeren. Het idee is dat de

burger actief deelneemt aan het

beheer van water (denk aan

afkoppelprojecten van regenwa-

ter, schoonhouden van afvalwa-

ter, auto’s wassen op straat,

waterdicht houden van kelders

enzovoorts) en ook accepteert

dat wateroverlast van tijd tot tijd

een onvermijdelijkheid is.

Zoals zo vaak spelen ook hier de

belangenafwegingen van ver-

schillende partijen (milieu, eco-

nomie, ruimtelijke ordening en

de duurzame kwaliteit van het

woningbestand, kosten) een rol.

Er moeten dus KEUZEN gemaakt

worden, PRIORITEITEN gesteld.

Huiseigenaren opgelet!!

Het gemeentebestuur voert het

waterplan 2010-2015 vanaf

heden uit, uw wijkbestuur zal de

gang van zaken volgen, maar u

hebt zelf ook invloed met uw

STEM bij de aanstaande verkie-

zingen, door actief te worden in

uw wijk, maar vooral door als

”een goed huisvader” voor de

waterbestendigheid van Uw

eigen woning te zorgen.

Gerda In’t Veld-Koelman.

Milieu
Weer die meeuwen!

Het blijft onrustig in meeuwen-

land. Nauwelijks heeft de

gemeente Den Haag het goede

voornemen kenbaar gemaakt

om de meeuwenoverlast aan te

pakken met behulp van een val-

kenier en het gebruik van nepei-

eren, meteen komt de Haagse

Dierenbescherming in actie. De

inzet van een valkenier is dieron-

vriendelijk, middeleeuws, ineffi-

ciënt en erg kostbaar. En boven-

dien, hoeveel valkeniers zijn er

eigenlijk? Een experiment met

nepeieren in Leiden heeft al aan-

getoond dat het niet leidt tot

het gewenste resultaat en kost

ook handenvol geld. Maar met

de verkiezingen in zicht heeft de

gemeente toch een eerste stap

willen zetten.

Hoe het ook zij, het pluspuntje

in dit debat is dat de klachten

van de burgers eindelijk serieus

worden genomen en dat is al

meer dan de woordvoerster van

de Dierenbescherming doet, die

nog spreekt over “een dure

tegemoetkoming aan een paar

klagende burgers”.

Het minpuntje is dat de oplos-

sing van het meeuwenprobleem

in 2010 nog niet in zicht lijkt.

Veel wijkbewoners zullen de

witte tornado’s weer op hun

daken zien verschijnen. Vandaar

nog een paar tips naast de ande-

re mogelijkheden die al eerder

genoemd zijn: 

1 Meeuwen stellen niet veel

eisen aan hun nest, maar

maken wel graag een klein

kuiltje in het grind op de

daken. Als het een optie is om

dat grind zoveel mogelijk te

verwijderen en het dak “kaal”

te maken, dan is de nestel-

plaats al een stuk minder aan-

trekkelijk.

2 Een tip van een wel zeer

getergde wijkbewoner, de

heer Schreuder, (die al een

aanval van een meeuw heeft

moeten bekopen met een

bloedende wond op zijn ach-

terhoofd): “dit jaar heb ik

vanaf de eerste tekenen en

pogingen tot wéér een nest,

elke keer met een lange stok

tegen de dakrand geslagen.

Het maakt de vogels hyste-

risch, zodanig, dat in ieder

geval nestvorming achterwe-

ge bleef. Een opluchting. In

een P.S. vraagt hij zich af of de

mens ook niet een bescherm-

de diersoort is?

MAAR: hoe getergd u overigens

ook bent door de meeuwen, er

zijn maatregelen die echt niet

mogen. In een schrijven van

mevr. T. Hooiveld, stadsdeel-

directeur Haagse Hout, vermeldt

zij het gebruik van de schoon-

maakmiddelen chloor en ammo-

vervolg op pagina 5

Water en Milieu
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COMPUTERHULP
Wilt u uw foto’s, email, adressenboek en documenten
niet verliezen bij aanschaf nieuwe PC/laptop?
Computer vastgelopen of traag? (Draadloos) internet,
netwerk of email uitgevallen? Problemen met webcam,
video of geluid? Luidruchtige PC? Virussen of spyware?
Last van ongewenste internetpagina’s of pop-ups?
Bel DIGIDREAM, 06-16782078
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nia door bewoners als meeu-

wenbestrijdingsmiddel. Deze

vloeistoffen worden kennelijk

over de vuilniszakken gegoten

wanneer die op straat worden

gezet. Een effectief afweermid-

del tegen de meeuwen, maar

buitengewoon schadelijk voor

de gezondheid van de vuilnisop-

halers!!! Dus geen gebruik van

schoonmaakmiddelen in deze!!

En het verhaal van de meeuw….

wordt vervolgd. 

P.S. Denkt u nog wel even aan

het gebruiken van de nieuwe

afvalcontainer voor plastic

verpakkingen, die bij de A.H. op

het Willem Royaardsplein achter

de bloemenkiosk staat? 

Pita Bovée-Meijn

vervolg van pagina 3

Vandaag valt het ‘Tijdschrift voor

Remedial Teaching’ weer op mijn

deurmat en gretig trek ik het

plastic omhulsel ervan los. Altijd

ben ik benieuwd naar de eyeope-

ners die me stellig ook nu weer

zullen worden aangereikt en ik

nestel me lekker op de bank.

Dit tijdschrift is, zoals de makers

het zelf verwoorden, ‘hèt vak-

tijdschrift om op de hoogte te

blijven van ontwikkelingen

rondom zorgleerlingen in het

basis- en voortgezet onderwijs.’

Het is zeer informatief.

Nu is het wonderlijke dat we in

de loop van de jaren extreem

veel leer- en gedragsstoornissen

geïnventariseerd hebben gekre-

gen… Je kunt het zo gek niet

verzinnen of er is een naam voor

bedacht. Nee, niet alleen een

naam, maar vooral voor het

gemak (?!) een afkorting! Zo heb

je nu, naast dyslexie, dyscalculie,

dysorthografie en autisme, waar

geen afkortingen voor werden

bedacht: adhd, add, pdd-nos,

ass, ocs… en nog veel meer! Ik

zal het u besparen wat ze alle-

maal betekenen. Maar wat me zo

opvalt in al die jaren is dat de

intern begeleiders (ib-ers) op de

scholen en de rt’ers (remedial

teachers) wèl geacht worden

hierover het nodige te weten.

Maar hoe reëel is dat?

En hoewel ze ook niet van de

hoed en de rand kùnnen weten -

aangezien er in hun opleiding

volstrekt niet voldoende aan-

dacht aan wordt geschonken -

blijven we toch spreken van

adaptief onderwijs: onderwijs

‘op maat’. Maar weet de leer-

kracht dan in al die verschillende

gevallen de juiste signalen op te

vangen? En met welke informa-

tie kan er vervolgens een ver-

taalslag gemaakt worden om

eventueel te kunnen doorverwij-

zen? En wat wordt er aan de

ouders gecommuniceerd? Wie

toetst de kennis van deze des-

kundigen in school? En… WIE

zijn eigenlijk de deskundigen??

Mogen we tegenwoordig nog

wel verwachten dat de ib-ers en

rt’ers over al deze ‘stoornissen’

zoveel kennis in huis hebben?

Naast bovengenoemde proble-

matiek spelen natuurlijk ook nog

andere onderwerpen in de klas

een rol, zoals bijvoorbeeld hoog-

begaafdheid, met de kans op

onderpresteren, scheiding van

ouders, nieuwetijdskinderen,

faalangst, pestgedrag etc. etc. Je

krijgt het als leerkracht wel voor

de kiezen!

Maar wat als nu niemand er de

vinger achter krijgt van hetgeen

nu aan de hand is? Zeer terecht

wordt dan ook elders in het tijd-

schrift melding gemaakt van een

boek dat onlangs uitkwam:

‘Gedragsproblemen in scholen -

het denken en handelen van

leraren’, geschreven door K. van

der Wolff en T. van Beukering.

Hierin wordt onder meer

benoemd hoe belangrijk het is

stil te staan bij de referentieka-

ders van een leerkracht. Ik citeer:

‘Hoe beoordelen zij probleem-

gedrag van kinderen, wat ver-

staan ze eronder? Welke

(stress)reactie brengt het bij hen

teweeg en wat gaan ze eraan

doen? Het boek leert de leraar

nadrukkelijk stil te staan bij het

eigen gedrag en de consequen-

ties daarvan.’

En net zoals de leerkracht meer

kan reflecteren, is het van

belang dat ouders opmerkzaam

blijven en dus de leerkracht hel-

pen in het belang van hun kind.

Wat namelijk in de ogen van de

leerkracht voor het ene kind

prima werkt, kan voor het ande-

re kind net averechts werken.

Hoe belangrijk is het dus om

persoonsgericht in plaats van

‘kwaalgericht’ te werken. Want

wat doet dit met het zelfvertrou-

wen van het kind, met zijn

gevoel van eigenwaarde en van

veiligheid?

Nu voor dit wijkblad gekozen is

voor ‘Veiligheid’ als thema, over-

woog ik aanvankelijk te zullen

schrijven over de gevaren in het

verkeer of van alcohol bij pubers

of internetgebruik of iets derge-

lijks. Maar ik besloot het toch

over een andere boeg te gooien.

Want ik ben er zo van overtuigd

dat de basisveiligheid van onze

kinderen begint bij henzelf en

dus tevens bij de ouders! Een

cliché, ik weet het, maar het is

gewoon een feit. Wanneer

ouders de angsten, ergernissen

en onzekerheden van hun kinde-

ren, hun gedrag, niet bagatelli-

seren, wegwuiven of afdoen met

dooddoeners, maar in plaats

daarvan een open houding dur-

ven aan te nemen, dus JUIST ook

ten aanzien van zichzelf, dan pas

zullen kinderen zich oprecht vei-

lig kunnen voelen en naar bui-

ten toe gezonde relaties kunnen

aangaan.

Als wij de tijd nemen om ons te

verdiepen in wat hen bezighoudt,

te investeren in hun èn onze

eigen (!!) communicatie- en

Jeugd en Jongeren
Jongeren en veiligheid

vervolg op pagina 7
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 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl

GLOHECA
Vaccinatiecentrum en Medische keuringen

• RIJBEWIJSKEURINGEN BE voor 70+, 20 euro

• Grootrijbewijs- en taxi keuringen, duikerskeuringen.

• Reisvaccinatie goedkoper dan bij andere organisaties

• Reisadvies en vaccinatie door ervaren artsen

• Afspraak dagelijks maken, telefonisch of via de website

• Zaterdag en in de avonduren open 

• Korting voor Azivo verzekerden

Tel: 070-3627222, Apeldoornselaan 59, 2573 LC  Den Haag

voor meer info: www.Gloheca.nl

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
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reflectievaardigheden, en het

daarnaast vooral ook opbrengen

om dat ook zelf in de praktijk te

brengen, dragen we bij aan zelf-

bewustere kinderen. Kinderen die

hierdoor niet hoeven te pesten

om zich beter te voelen, kinderen

die ook geen meeloopgedrag

hoeven te vertonen om zich ‘vei-

lig’ te voelen, maar kinderen die

goed in hun vel zitten en weten

wie ze zijn. Kinderen kunnen,

wanneer een ander ernaast zit, dit

corrigeren door respectvol voor

zichzelf op te komen. Dit bete-

kent in schoolverband, naar de

ouders toe, bij de sport, kortom:

overal. Naar mijn idee bouw je

dan mee aan een voor kinderen

veilige leefomgeving waarin ze

zich veilig weten, gerespecteerd

en gezien voelen.

Voor degene die geïnteresseerd

is in literatuur hierover, vermeld

ik hieronder enkele titels, waar-

van de eerste drie zijn overgeno-

men uit genoemd tijdschrift.

Doelbewust noem ik nogal

diverse onderwerpen; de samen-

hang in deze vrij willekeurige

reeks is de veiligheid waaraan

kinderen zo’n behoefte hebben.

- Onvergetelijk, Geheugen-

training voor kinderen vanaf

8 jaar, N. van Kordelaar en

M. Schmidt (voor het makkelij-

ker oppikken van leerstof).

- Slimme jongens, hoe houd je

ze gemotiveerd?, Barbara Kerr

en Sanford Cohn (hoogbegaaf-

de jongens en mannen worden

gevolgd in zowel hun jeugd-

jaren als hun volwassen leven).

- Werkvaardigheden in kaart,

L. te Velde (spel dat leerlingen

helpt zicht te krijgen op/te

oefenen met vaardigheden om

op school, tijdens een stage of

uiteindelijk in een baan goed

te functioneren. Lijkt op het

bekende Kwaliteitenspel).

- Het hoog sensitieve kind,

Elaine Aron (hoogsensitiviteit).

- Nieuwetijdskinderen, Carla

Muijsert-van Blitterswijk.

- De eigen wijsheid van het kind,

H. de Vidal de St. Germain

(visualisatie-oefeningen).

- Kinderen en internet,

M. Valcke en B. de Craene.

- Ridder Tim verjaagt de spoken,

Verhalen voor kinderen die het

moeilijk hebben, B. Spangen-

berg - De koning trok uit om

de draak te doden, zelfde

auteur (verhalen voor kinderen

van gescheiden ouders).

- Sterrenkinderen, G. Kuhlewind.

- Opgroeien in vertrouwen,

J. Mol. - De giraf en de jakhals

in ons, zelfde auteur.

- Geweldloze communicatie,

M. Rosenberg.

- Bewust omgaan met kinde-

ren, de Gordonmethode, 

T. Gordon en N. Burch.

- Mindfulness voor kinderen,

Pim Catry en Jan Decuypere

- Praten met je kind, Ann

Verboven.

- Rots en Water, Een psycho-

fysieke training voor jongens,

Freerk Ykema.

- Nou en?, communicatie tussen

ouder en puber, A. Faber en

E. Mazlish.

- Echtheid in professionaliteit,

persoonlijke ontwikkeling,

G. IJsseling.

- Het fluisterkind, J. Venema.

Tot slot noem ik alvast de datum

van 5 april waarop wederom een

lezing gepland staat (onderwerp

staat nog niet vast) over kinde-

ren en alcohol/internet of ‘het

puberbrein’. Informatie hierover

zal via de website en via de

scholen verstrekt worden.

Miek van Slooten

vervolg van pagina 5

Al jaren zoeken wij samen met

de gemeente, afdeling speel-

beheer, naar een geschikte plek

voor onze jeugd. Om lekker te

kunnen chillen. Natuurlijk zullen

velen van u denken ‘Nou, dat is

fijn, maar mooi niet in mijn

straat, graag!’ En dat is zeer

begrijpelijk. Want als de jongelui

prullenbakken vernielen, troep

laten rondslingeren etcetera, zit

niemand op hen te wachten.

Toch zou ik u dringend willen

vragen met mij mee te denken.

Want onze eigen kinderen her-

kennen we niet in dat beeld van

vernielende, onbeschofte, onop-

gevoede tieners, in tegendeel,

die begrijpen best hoe ze met

andermans spullen om dienen

om te gaan, hebben respect

voor de ander  en houden zich

prima aan vooraf opgestelde

regels. O.k., het vergt soms wel-

licht een ander soort communi-

catie, maar in feite is prima te

praten met het overgrote deel

van onze 11 t/m 16-jarigen. 

Vanuit deze open houding naar

onze eigen kinderen kijkend,

gecombineerd met de mogelijke

inzet van meer surveillance door

de politie, kwam ik met de

gemeente uit op twee opties. De

eerste is het bunkerbosje in

Arendsdorp, de andere is het

strookje gras op de hoek bij de

Van Lanscroonstraat en Goetlijf-

straat. Op dit moment wordt daar

al vaker een potje gevoetbald,

dus die weg is reeds door de

jeugd gevonden. Het gaat hierbij

duidelijk om de jeugd tussen de

11 en 15/16 jaar. Dat zijn immers

nog niet de kinderen die met

elkaar samenscholen om daarna

in de stad de kroeg in te gaan! (Ik

laat hierbij in het midden of

‘onze’ 17/18-jarigen dit wel ‘en

masse’ doen, maar die groep heb-

ben we dus bewust niet op het

oog bij dit plan.)

Het voorstel is nu om het beleid

van de gemeente in die zin te

continueren, dat we niet in één

shift de hoofdprijs krijgen (name-

lijk bijvoorbeeld een voetbalveld-

je met alles erop en eraan plus de

mogelijkheid van basketbalnet-

ten, zodat er een multifunctio-

neel gebruik van het veldje kan

worden gemaakt - zoiets kost al

snel zo’n 50.000 euro!), maar dat

dit in etappes kan geschieden als

we ‘dat verdienen’.

De voorwaarde die de gemeente

er dan namelijk aan verbindt, is

dat de jongeren verantwoord

met het terrein omspringen en

dus een eigen verantwoordelijk-

heid hierin dragen. Laten zij zien

dat het goed gaat, dan kan over-

wogen worden het veldje met

iets moois uit te breiden. Dit kan

zijn steviger doeltjes of andere

sportmogelijkheden.

Geschikte hangplek voor onze jongeren

vervolg op pagina 9
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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

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

dvMacy's-90x165 Benoorderhouter1    1 07-01-2008    16:36:08

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 - Assurantien - Hypotheken..

VASTGOEDKUNDIGEN
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Veiligheid voor Ouderen
Dit nummer van ons wijkblad is vooral gewijd aan veiligheid.
Dat is natuurlijk een ruim begrip. Er is veiligheid op straat, vei-
ligheid in openbare ruimten, te denken valt aan de bussen,
trams en stations. Maar ik wil me beperken tot de veiligheid
voor ouderen in en om hun huis. Want aan veiligheid voor u
zelf in uw eigen leefomgeving kunt u veel doen.

Babbeltrucs
Zo zijn ouderen vaak het slachtoffer van de bekende babbel-
trucs. Met een smoes wordt er aan de deur gebeld zoge-
naamd voor een taxi (die u niet besteld heeft), of om het gas
en elektra op te nemen (wat niet meer gedaan wordt).
Allemaal trucjes om bij u binnen te komen. Doe dus nooit de
deur open voor een onbekende die zich niet kan legitimeren
en met wie geen afspraak is gemaakt. De politie raadt u dit
dringend aan.

Veiligheid in huis
We willen allemaal een veilig en comfortabel huis. De meeste
ongelukken gebeuren echter in huis. U kunt er zelf veel aan
doen om uw huis veiliger te maken. Kijkt u bijvoorbeeld eens
naar losliggende kleedjes, onnodige drempels, losliggende
elektrasnoeren etc.
Wilt U meer weten over dit onderwerp, kijk op 
www.veiligheid.nl van Consument en Veiligheid.

Persoonlijk alarm
Verder kunt u zich niet meer helemaal veilig voelen in uw
eigen huis, omdat u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen
heeft. Een oplossing kan een persoonlijk alarm zijn. U kunt dat
regelen via Florence tel: 4131000. Het Cliënten Contact
Centrum zal u op aanvraag een informatiepakket toesturen. In
dit informatiepakket vindt u alle informatie over de werking
van een persoonlijk alarm, de kosten en de service.

Fitness
Aan vallen in huis en op straat kunt u zelf ook veel doen o.a.
door aan uw conditie te werken. HDM, de hockeyclub, biedt
op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur de mogelijkheid

aan fitness te doen. Onder het genot van een kopje koffie en
gezelligheid wordt er gewerkt aan uw lenigheid en evenwicht
onder leiding van de heer Peter Wiesenhaan. (tel.: 3242340)
Mocht u na de fitness nog energie over hebben, dan kan er
nog aan bowls, tafeltennis, nordic walking, jeu de boules en
sjoelen gedaan worden.
De kosten zijn € 5,- per keer dat u komt. De koffie is inclusief.

Piano
Maar nu iets anders. De valse piano in het wijkcentrum, die
kan eindelijk weg!
Dankzij de inspanning van twee bestuursleden stelt de direc-
teur van het stadsdeelkantoor geld ter beschikking om een
nieuwe piano te kopen. Dit zal dus heel binnenkort gebeuren.
Wellicht kan straks de ALV opgeluisterd worden door prach-
tige pianomuziek.

Ouderenwerk
Jarenlang is Yvonne Rhee de Consulente Ouderenwerk
geweest voor o.a. het Benoordenhout. Jammer maar Yvonne
gaat ons verlaten omdat zij zich meer zal gaan richten op het
Ouderenwerk in Mariahoeve. Dank je wel Yvonne voor alles
wat je voor het Benoordenhout hebt gedaan.
Als opvolgster is benoemd Denise van der Hulst, die wij al
kennen van de I-shop.
Denise zal vanuit het wijkcentrum in het Bezuidenhout,
Johannes Camphuisstraat 25, tel.: 3477297, drie dagen per
week het ouderenwerk voor het Benoordenhout en het
Bezuidenhout gaan verrichten.
Op vrijdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur blijft Denise aan-
wezig in de bibliotheek van het Benoordenhout voor de
I-shop. Mocht U echter op andere dagen ook I-shop vragen
hebben, dan kunt u haar bellen op bovenstaand nummer.

De computerlessen
Het enthousiasme is overweldigend. In de eerste dagen was
de lijst al volgetekend en is er een wachtlijst aangelegd. In het
volgende wijkblad zullen wij u nader informeren omtrent ver-
dere details van deze cursus.

Janneke Schaafsma

Ouderen

Zelf ben ik erg enthousiast over

deze manier van omgaan met

onze jongeren. Deze aanpak

heeft ook in andere wijken en

steden tot positieve resultaten

geleid. Mocht u vragen hebben

in dit kader, kunt u mij altijd

even een mailtje sturen.

Miek van Slooten

vervolg van pagina 7
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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
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Sneeuw en ijs verdwijnen weer een keer en dan verschijnen
de sneeuwklokjes, die ervoor zorgen dat we vol enthousiasme
aan een nieuwe lente beginnen.
Misschien was een van uw voornemens voor 2010 om (weer)
een cursus of lezing van de CCB te volgen. Wij kunnen u daar-
bij behulpzaam zijn met ons nieuwe programma!

Cursus kunstgeschiedenis
Nog vier dinsdagochtenden van 10.00 - 12.00 uur
16 februari, 2, 16 en 30 maart, € 10,- per ochtend
Marjolein van Delft geeft de cursus ‘MUSEUMRONDE’ en
behandelt iedere week een bijzonder interessant museum.

Lezingen
Donderdag 4 maart om 14.30 uur
De lezing ‘De mens op zijn levenspad’ met dubbele diaprojec-
tie door mevrouw drs. P.D. Friederich-Kuenen.

Opvallende wezens, gedrochtelijk of juist van onaardse
schoonheid kruisten het levenspad van de middeleeuwer. Zijn
ziel zou na de dood door hen worden begeleid naar een uit-
eindelijke bestemming.
Aan de hand van voorbeelden wordt een indruk gegeven van
de rijke fantasie waarmee de kunstenaars zich uitleefden als
zij de mens als pelgrim weergaven op de weg van zijn leven,
het levenseinde waarbij de balans werd opgemaakt, de hel
met duivels en de hemel met engelen. Een visioen van
Hildegard van Bingen, Tondalus in de onderwereld, de reis
van Dante door het hiernamaals en de droom van een Franse
monnik komen ter sprake.

Donderdag 1 april om
14.30 uur
Marjolein van Delft vertelt
over achtergrond van en ontwikkelingen rond Pasen.

Lunch/diner en koffieochtend
Woensdag 10 februari 12.30 uur Lunch restaurant

’t Doelhuys Mondriaan, Marialaan
Donderdag 18 februari 18.00 uur Diner bij restaurant Le

debut, Badhuisweg
Vrijdag 26 februari 10.30 uur Koffieochtend bij bakkerij

Eickholt op het W. Royaardsplein

Door omstandigheden is Marjolein Schröeder niet in staat
geweest om op tijd gegevens voor de maanden maart en april
te leveren.
Zodra zij iets heeft kunnen regelen, zal dit op de website
komen te staan en later ook in het convocaat.
(Marjolein, beterschap met je vingers en hand!)

Inlichtingen en opgeven voor de lezingen en cursussen bij
Anna de Jonge, tel. 3280110. Deze worden gegeven in het
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.
Inlichtingen en opgeven voor etentjes bij Marjolein
Schröeder, tel. 3241349.

Bekijkt u ook onze website? 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Rinia de Bruin

Contactclub

Verplaatsing Officiershotel

Alexanderkazerne naar de

Frederikkazerne

In verband met de ontginning

van het terrein van de

Alexanderkazerne voor de bouw

van het Internationale Strafhof

wil defensie het vrij nieuwe

legeringsgebouw van de

Alexanderkazerne verplaatsen

naar de Frederikkazerne. Een

beginselaanvraag hierover is

onlangs bij de welstands-

commissie ingediend. Deze aan-

vraag is in eerste instantie niet

akkoord bevonden omdat de

Welstandscommissie zich niet

kon vinden in de voorgestelde

positionering van dit legerings-

gebouw op het terrein van de

Frederikkazerne. Aangezien de

Welstandscommissie zelf een

andere positionering voor-

gesteld heeft mag men ver-

wachten dat deze beginsel-

aanvraag bij een volgende

behandeling wel goedgekeurd

wordt.

Willem Hoekstra

Ruimtelijke ordening

Deze foto is  niet genomen bij

Maastricht op de St. Pieters- of

Couberg maar in het Benoordenhout

op de ventweg van de Laan van

Clingendael! Foto: B. Hijmans
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

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

algemeen +31 (0)70 3 249 249
fax +31 (0)70 324 40 02

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307
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Historie

Het Benoordenhout begin jaren ‘30: een nieuwbouwwijk met kale

vlakten, enkele straten en een bescheiden aantal gebouwen. Er zijn

bouwpercelen uitgegeven voor onder meer woningen, winkels, scho-

len, kantoren, sportverenigingen, parken en het diaconessen-

ziekenhuis 'Bronovo'. Op een perceel naast Bronovo is ruimte gereser-

veerd voor een protestantse kerk. De bouwgrond was een geschenk

van de familie M. Zanen en de architect werd W. Verschoor uit

Rijswijk. De bouw startte in augustus 1934. Ondanks forse tegen-

vallers in de funderingen vorderde de bouw voorspoedig en kon op

20 oktober 1934 de officiële eerste steenlegging plaatsvinden. Er wer-

den twee stenen gelegd: één voor de kerk door de heer M.P.C. Zanen,

in naam van zijn vader, en één voor de aangrenzende jeugdkapel

door Loek Terlaak Poot. Over de naam werd nog nagedacht:

Petrakerk? Waalsdorpkerk? Oostduinkerk? Het werd de Duinzichtkerk.

Een opvallend kerkgebouw verrees op de hoek van de Van

Hogenhoucklaan en de Van Soutelandelaan. De handgevormde rode

bakstenen en de ramen omlijst met okerkleurig Frans kalkzandsteen

passen in de stijl van de wijk en zijn tegelijkertijd beeldbepalend

voor de omgeving. Boeiend en toch eenvoudig. Centraal staat de

dertig meter hoge toren met drie luidklokken, genoemd: Petrus,

Johannes en Jacobus. De klokken zijn gestemd op C, DIS en F naar de

eerste drie noten van het Te Deum.

Vier goed zichtbare, glanzend koperen wijzerplaten geven de tijd

aan. De hoofdingang is karakteristiek en uitnodigend, met drie boog-

vormige deuren en daarboven glas-in-lood ramen. Op zaterdag

13 april 1935 is het zover. Nog snel een schoonmaakbeurt, de ban-

ken op de plaats gezet en om 15.05 uur, na het klokgelui met de

hand, klinkt de vredegroet als begin van de eerste eredienst.

De oorlogshandelingen brachten het gebouw en interieur veel scha-

de toe. Na de oorlog werd alles hersteld. Inmiddels is de kerk onder

meer trots op de drie schitterende gebrandschilderde ramen: de roe-

ping van de discipelen (1935), het oorlogsgedenkraam (1949) en de

wonderbare visvangst (1958).

Feest!

Nu, 75 jaar later, viert de kerk haar jubileum. Samen met de wijk. Dat

begon al in juni 2009 met een car-wash, vervolgens een boekenmarkt

in september en een kerstmarkt in december. Deze activiteiten wer-

den druk bezocht door zowel gemeenteleden als wijkgenoten. Velen

uit de wijk kwamen ook naar de ‘eerste steenlezing’ op 20 oktober,

75 jaar na de eerste steen-

legging. Daar spraken

Maarten Schenk [directeur

van het Gemeentearchief],

Marcel Teunissen [archi-

tectuurhistoricus en schrij-

ver van het boek 'Schoone

Eenheid'] en Hans Kuiper

[hoofd stedenbouw

Gemeente Den Haag]. Zij

belichtten deskundig en

enthousiast datgene wat

het Benoordenhout zo

kenmerkt, bezien vanuit his-

torisch, architectonisch en stedenbouwkundig perspectief.

Inmiddels maakt de kerk zich op voor de jubileumweek van 13 t/m

18 april 2010. Ook dan zijn wijkgenoten van harte uitgenodigd.

Noteert u alvast de volgende data in uw agenda!

Dinsdag 13 april 2010: Feestelijke avond in de jarige Duinzichtkerk.

Na de opening door burgemeester J.J. van Aartsen volgt een lezing

door professor Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel

Planbureau;

Zaterdag 17 april 2010: Feestdag met een uitgebreid programma

voor jong & oud uit de wijk;

Zondag 18 april 2010: Een dankdienst

Nadere informatie zal te zijner tijd volgen in folders en op posters. U

bent allen van harte uitgenodigd !

Stichting tot Behoud van de Duinzichtkerk

Kerken en kerkgenootschappen worden niet gesubsidieerd. Zo

wordt ook dit gebouw in stand gehouden door de kerkleden. Onze

‘Torenactie’ een aantal jaren geleden, maakte duidelijk dat ook vele

anderen de waarde van dit gebouw in de wijk onderkennen.

Inmiddels is de Stichting tot Behoud van de Duinzichtkerk opgericht.

Deze stichting heeft als doel om het markante gebouw in stand te

houden. Bent u geïnteresseerd om hierover nadere informatie te

ontvangen? Neemt u dan contact op met Margaret de Graaf-Hill

[mexxhill@gmail.com of 070-324 1233].

DUINZICHTKERK, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag

e-mail: duinvre@xs4all.nl, www.duinzichtkerkvredeskapel.nl

75 JAAR DUINZICHTKERK
door: Bram van der Weel en Niek de Graaf

Duinzichtkerk
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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:

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

The key to your new home

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

REMEDIAL TEACHING
BENOORDENHOUT

Samenwerkende Remedial Teaching Praktijken

Emmy Koets Inge Otten-
Fernhout

Remedial Teacher/ Remedial Teacher/
Dyslexiespecialist Onderwijzeres

Van Nijenrodestraat 23 Waalsdorperweg 68
Den Haag Den Haag
06-10306837 06-10359546
eamkoets@planet.nl ingefernhout@planet.nl

Uitnodiging opening expositie

De Kunstcommissie van Ernst & Young Den Haag, Wassenaarseweg 80, 
organiseert gedurende de periode 29 maart tot 31 mei 2010 
een expositie voor en door het personeel van Ernst & Young. 

Deze EY-expositie wordt gecombineerd met een expositie over het
bombardement van het gebouw van de Bataafse Importmaatschappij

(BIM), het huidige Ernst & Young-pand. 
Op 30 maart 2010 zal het precies 65 jaar geleden zijn dat het BIM-

gebouw gebombardeerd werd door een squadron van Engelse
Spitfires.

De Kunstcommissie nodigt u hierbij uit voor de opening van deze ten-
toonstellingen op dinsdag 30 maart 2010, vanaf 16.00 uur. 

Tijdens de opening zal ook een inleiding over het bombardement wor-
den gehouden.

Wilt u bij de opening aanwezig zijn, dan verzoeken wij u dit te melden
aan Annemarie Sokromo, telefoon 088-4083887 of per email 

annemarie.sokromo@nl.ey.com

De Kunstcommissie van Ernst & Young Den Haag.
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Little did she realise when she

arrived in 1986 that that ‘je ne

sais quoi’ which drew her here

would result in settling, entre-

preneurship and motherhood!

Following the completion of her

studies in her native London,

Tina travelled to The Hague,

with 16 guilders in her pocket to

catch up and spend some time

with Dutch friends made during

previous travels. There was

something about the Dutch

community that she had met

overseas that drew her to them,

and she followed this curiosity

to learn more. A week following

her arrival, a job at Shell and an

impromptu visit to Clingendael,

sealed her fate, as it were. This

was to be her home.

Back then, more than 20 years

ago, The Hague was anything but

the ‘international city’ it has now

evolved into. Expats were few

and far between, as were the

services available to this

particular resident of the city.

Many a business success is said to

be based on running with an idea

in the right place at the right

time. As the Founder, and now

Managing Director, of Blue Lynx

Employment, a recruitment

agency specialised in multi-

lingual recruitment, Tina took her

experience as well as her

knowledge of the local inter-

national market and with Blue

Lynx has created a product, a

service, which has served the city

well. The role of the temp

employee to the stability and

success of any business did not

escape Tina. As the international

business community grew Tina

witnessed the growth of a market

needing multilingual employees

and provided a platform through

which to “… provide a top notch

recruitment service for inter-

national business professionals

seeking employment within

international companies in the

Netherlands.” For Tina, it was not

just about the internationals

already living in the Netherlands

looking for an employment

opportunity which capitalised

upon their multilingual skills, it

was also importantly about

Dutch job seekers wishing to

spread their wings in an

international environment.

For Tina, it is about all about

bringing people together -

employer and employee, as well

as neighbours. With the same

motivation which led her to set

up Blue Lynx Tina Evans is also

co-founder of the neighbour-

hood’s most recent initiative for

internationals. The Benoorden-

hout International Expat Borrel

(Dutch for drinks), otherwise

known as the BIEB, is another

opportunity of bringing people

together. In this case, not at the

office, but in the neighbourhood

she fell in love with on that first

visit to Clingendael in 1986. Tina

has lived a total of thirteen years

in Benoordenhout with a gap in

the middle when the family

migrated to Leiden, only to

return to Benoordenhout with

her Dutch husband, Willem Stein

(himself a Benoordenhout

native), and son Max because

she was, well, “… homesick”.

Deborah Valentine

Lecture series
Saturday afternoon, November 28, 2009 marked the first lecture with

the international residents of Benoordenhout in mind. Mr. Willem

Hoekstra, Board Member of the Wijkvereniging with portfolio Traffic

and Transportation, gave an interesting talk, complete with power

point presentation on the history, development and architecture of

the neighbourhood.

Mr. Hoekstra worked for many years for NATO and since he was one of

the few Dutch staff members, he was soon a helping hand for his inter-

national colleagues. His talk reflected this assistance, and he concluded

with many beneficial hints for the newcomer to Benoordenhout.

A lively discussion followed the lecture, focusing especially on the

road construction that has taken place in Benoordenhout during the

past period.

The international committee is organizing future activities and looks

forward to seeing you and your neighbours at the next one.

Georgia Regnault

Benoordenhout’s Internationals:
(a series highlighting internationals living in our neighbourhood,

written by an international).

For Tina Evans, it was “… something about the Dutch” that drew

her to the Netherlands.

For internationals living in

Benoordenhout, an informal

get together to meet like

minded neighbours and help

find your feet in your new

home. Recently arrived, or

returning? Long time

‘international’ resident? All

are welcome.

We meet on the following

dates from 7:30 pm onwards

at the Park WW en

't Paviljoen located by the

tennis courts at van

Hogenhoucklaan 35.

Monday May 17th

Monday September 20th

Please share with others you

know in the area and join us.

For more information do not

hesitate to contact Deborah

or Tina via ahandin

thehague@gmail.com.

Visit to Clingendael
The Netherlands Institute of International Relations Clingendael

has invited us to the Clingendael House for a lecture and a tour

on Wednesday March 3 at 14:30 hrs.

The lecture will be about the history of Clingendael and the

activities of the Institute.

A limited amount of people will be able to attend, so sign up

quickly by contacting Mrs E.L. Annegarn at annegarn@xs4all.nl.

The International Corner
Tina Evans  
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WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG, TELEFOON 070 328 12 62, WWW.ELITEMODE.NL/NYDJ

Bent u blij met uw vrouwelijke rondingen, maar niet als u een jeans draagt? 
Of zoekt u nog steeds naar een jeans die stijlvol afkleedt? Probeer dan de 
jeans van NYDJ. Want eindelijk is er een jeans die écht speciaal gemaakt 
is voor vrouwen, door ontwerpers die begrijpen dat de meeste vrouwen 
uitbundige heupen, billen en buiken hebben. 

Dus trek niet langer een jeans aan die niet lekker zit en niet flatteert, maar kies 
voor een NYDJ. Zelfs een NYDJ die een hele maat kleiner is dan de jeans die u 
gewend bent te dragen zal u fantastisch staan. Hoe het kan? Trek hem aan! 

Elite Mode heeft altijd de totale collectie van NYDJ in huis. We voeren elke 
maat en elke kleur, in het grootste assortiment van Den Haag en omgeving. Kom 
uw NYDJ passen, en wij weten zeker: You’ll love it!

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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Ernst Käuderer (Den Haag, 1965) heeft

eerst in de uitvaartbranche gezeten en

daar veel levenservaring opgedaan. In

1996 begon hij bij de politie. Daar voelt

Ernst zich echt op zijn plek. Voordat hij

wijkagent werd, was hij drie jaar ver-

keersmedewerker voor het Haagse

Hout. ‘Toen ik in aanraking kwam met

het werk van de wijkagent sprak me

dat direct aan’, vertelt Ernst. ‘Het is een

breed en interessant werkterrein. Als

wijkagent ben je de voorpost van de

politie in de wijk, je komt met allerlei

mensen en zaken in aanraking. Bij

noodsituaties komt de noodhulp, bij-

voorbeeld na een 112-melding, en in

andere gevallen ben ik het aanspreek-

punt als een wijkbewoner contact met

de politie zoekt.’

Geweld

Vergeleken met andere wijken in Den

Haag is onze wijk een rustige wijk.

‘Toen ik voor het eerst op de fiets door

de wijk reed kreeg ik een soort vakan-

tiegevoel, je ruikt hier de bomen’, zegt

Ernst. ‘Een opvallend verschil met de

Schilderswijk is de houding tegenover

de politie. Die was daar vaak negatief,

terwijl de mensen zich hier over het

algemeen welwillend opstellen.

Natuurlijk is niemand blij als hij een

bekeuring krijgt, maar hier is dan vaak

wel een gesprek mogelijk waarin ik kan

motiveren waarom ik heb bekeurd.

Men slaat er niet direct op los.’

Dat betekent niet dat er helemaal geen

geweld voorkomt in onze wijk.

‘Huiselijk geweld zie je helaas ook in

het Benoordenhout. Bij zo’n melding

wordt de agressor, meestal de man,

aangehouden en overgebracht naar

het bureau. Vanaf dat moment gaat het

protocol “huiselijk geweld” lopen. We

hebben hier minder gevallen van

huiselijk geweld dan elders in de stad,

terwijl er wel alert op wordt gere-

ageerd. Als mensen bij de buren horen

gillen en vechten, bellen ze ons. Het

klinkt triest, maar er zijn buurten waar

die geluiden kennelijk zo gewoon zijn

dat men er niet meer op reageert.’

Ernst noemt nog een voorbeeld van

criminaliteit in de wijk: de recente pro-

blemen in de Weissenbruchstraat. Er

werd gestolen in winkels en bovendien

werd het personeel bedreigd. ‘We heb-

ben dat samen met de schoolveilig-

heidscoördinator opgelost. Nu mogen

scholieren nog maar met een beperkt

aantal de winkel in en we hebben wat

jongeren die in groepen rondhingen

geverbaliseerd. De tijd van waarschu-

wen was voorbij, en dat werkte.

Overigens waren het niet alleen scho-

lieren die overlast veroorzaakten, ook

andere jongeren van zowel binnen als

buiten de wijk.’

Buurman

De wijkagent wil graag dat bewoners

relevante informatie aan hem doorge-

ven. ‘Worden er vernielingen

gepleegd? Ziet u regelmatig een

groepje jongeren dat daarmee bezig

is? Geef het door, dan kan ik zo’n

groepje in de gaten houden, zeker als

er meerdere meldingen over zijn.

Woont er in de straat iemand die aan

het vereenzamen is en in het slop

raakt? Laat het me weten. Als u op de

hoogte bent van strafbare feiten, dan

wil ik dat uiteraard heel graag weten. Ik

kan zaken oppakken of aan de recher-

che doorgeven, die er mee aan de slag

gaat, en ik kan personen in contact

brengen met de juiste instanties, zoals

bijvoorbeeld hulpverlening.’

Want niet alle zaken zijn voor de poli-

tie. Als voorbeeld noemt Ernst over-

hangende takken, waar hij nog wel

eens een melding over krijgt. ‘Die

mogen ongevraagd tot aan de erfaf-

scheiding gesnoeid worden, maar ik

adviseer allereerst dit gewoon even

met de buurman te bespreken. Dat is

beter voor de onderlinge verstandhou-

ding. Het is gewoon een civiele kwestie

tussen twee partijen, daar moet je het

strafrecht niet bijhalen. Omdat dit een

rustige wijk is, kan ik soms toch aan-

dacht aan dit soort zaken besteden, bij-

voorbeeld door een gesprek. In andere

wijken heeft de politie het daar vaak te

druk voor.’

Vuurwerk

Ernst springt ook af en toe bij in andere

delen van het verzorgingsgebied van

Bureau Overbosch. Zo begeleidt hij

onder andere een doorstromer uit

Mariahoeve. ‘Criminele jongeren, tegen

wie meerdere processen-verbaal zijn

opgemaakt, noemen we doorstromers.

Om ze niet uit het oog te verliezen zit-

ten ze in een apart traject. Zo willen we

voorkomen dat ze hun criminele car-

rière als veelpleger voortzetten. Die

jongeren heb je op dit moment niet in

Nieuwe wijkagent

Kennen en gekend worden
door Henriëtte van Wermeskerken

Ernst Käuderer is sinds augustus vorig jaar wijkagent voor het Benoordenhout. Voordat hij

aan bureau Overbosch kwam werkte hij acht jaar in de surveillance aan Bureau De

Heemstraat in de Schilderswijk en Transvaal. Een behoorlijk contrast met onze wijk. Hier ruik

je de bomen, daar de uitlaatgassen, en dat is bepaald niet het enige verschil.

‘Ik sta voor de wijkbewoners klaar.’

vervolg op pagina 18

Ernst Käuderer, Bureau Overbosch, is te 
bereiken via 0900 8844, of via email: 
ernst.kauderer@haaglanden.politie.nl 
zie voor meer informatie www.politie.nl

Foto: Gerhard van Roon
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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

Alexander Gogelweg 32

2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000

F (070) 35 88 707

E notaris@matzinger.knb.nl

I www.matzinger.nl
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het Benoordenhout.’

Ook met Oud en Nieuw was het hier

relatief rustig. Er zijn slechts enkele ver-

nielingen gepleegd. Vuurwerk wordt

vanaf 29 december verkocht, maar

mag pas op 31 december vanaf tien

uur ’s ochtends worden afgestoken.

Dat gebeurde soms te vroeg. Ernst: ‘Die

jongens die te vroeg vuurwerk afsteken

spreek ik aan. Meestal zijn ze voor rede

vatbaar. Zo leer ik ze kennen, dat is

belangrijk in mijn vak. Ik sta voor de

wijkbewoners klaar en ik krijg graag

relevante informatie. Zoals voormalig

korpschef Wiarda zei: het gaat om ken-

nen en gekend worden.’

vervolg van pagina 17

Beste Wijkvereniging,

Ik wil graag reageren op twee

stukken tekst in het jongste wijk-

blad (2009/6) van de heer

Hoekstra.

• Op pagina 3 schrijft de heer

Hoekstra dat Het Benoorden-

hout op slot zit voor verkeer

uit de wijk naar het centrum.

'Wij' zouden ons in het

Benoordenhout opgesloten

voelen. Ik voel mij overigens

niet vertegenwoordigd in dit

standpunt, ik vind het juist

positief dat er minder verkeer

in de wijk zelf komt. Terecht

merkt de wethouder op in zijn

reactie dat een betere ontslui-

ting ook weer tot meer ver-

keer in de wijk leidt;

• Op pagina 11 schrijft de heer

Hoekstra als reactie op de

plannen voor de tramtunnel

dat dit project leidt tot een

verbeterde toegang van het

centrum vanuit Benoorden-

hout, waardoor extra sluip-

verkeer zal worden aangetrok-

ken.

Deze twee uitspraken staan

mijns inziens lijnrecht op elkaar.

Ik zou willen weten welk punt de

wijkvereniging hier nu maakt. In

het vertegenwoordigen van de

wijk zie ik liever het aandragen

van oplossingen in plaats van

willekeurig commentaar op de

plannen van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Gert Jan Olthof

Reactie Bestuur

Wijkvereniging

De briefschrijver heeft in zekere

zin gelijk, de twee artikelen staan

inderdaad haaks op elkaar. Het

eerste artikel gaat over de ver-

bindingen van en naar het cen-

trum. In dit artikel wordt

betoogd dat deze verbindingen

met het wegvallen van de door-

gang Waalsdorperweg-

Hubertusviaduct te kampen heb-

ben met een capaciteitspro-

bleem dat zich vooral afspeelt op

de Carel van Bylandtlaan aan

onze kant en op de laan Copes

aan de andere kant. Het tweede

artikel bespreekt het voornemen

van de gemeente een tramtun-

nel langs de Koningskade aan te

leggen loodrecht op de verbin-

dingen naar het centrum. Met

deze tunnel kan men de frequen-

tie van de tramverbinding met

Scheveningen opvoeren zonder

dat men de kruispunten met de

Koninginnegracht en daarmee

de toegang van en naar het cen-

trum verder blokkeert. Wanneer

deze kruispunten niet meer door

tramverkeer geblokkeerd wor-

den, kan men verwachten dat

sluipverkeer langs de

Wassenaarseweg en de Carel van

Bylandtlaan richting centrum

toeneemt in plaats van dat dit

verkeer de geijkte weg langs het

kruispunt met de Utrechtsebaan

en het Provinciehuis volgt.

Willem Hoekstra

Portefeuille Verkeer

Geachte redactie,

In wijkblad 2009/6 is een artikel

opgenomen over de Theeschen-

kerij Clingendael. De auteur heeft

de euvele moed in de historie

van Clingendael te duiken, edoch

dat vraagt om enkele correcties.

Freule Daisy was niet de laatste

erfgenaam; freule Daisy was bij

haar graf niet omringd door de

stoffelijke resten van haar gelief-

de hondjes, die liggen op de plek

waar de grafjes zich nog steeds

bevinden. De theeschenkerij ver-

volgens werd pas omstreeks

1975 geopend. Dat Seyss-Inquart

als domicilie Clingendael koos is

een geluk bij een ongeluk, want

hierdoor is Clingendael vrijwel

ongeschonden uit het oorlogs-

geweld tevoorschijn gekomen.

Storend vind ik het relaas over de

negatieve ervaring met de thee-

schenkerij. Ondanks uit rancune

voortgekomen dwarsliggerij van

enkelingen, en als gevolg hiervan

negatieve berichtgeving in de

pers heeft de theeschenkerij uit-

stekend gefunctioneerd met een

efficiënte en vriendelijke bedie-

ning, zonder 'een kopje vijverwa-

ter op de koop toe te nemen'

(sic), en het is bepaald geen

'soort hangplek'. Om een enkele

negatieve ervaring uit te lichten

- in Scheveningen zijn de terras-

jes ook wel eens overvol - geeft

een vertekend beeld. En in het

seizoen 2010 is de theeschenkerij

gewoon weer open. De vermoe-

delijk als geestig bedoelde

opmerkingen in het artikel - zie

aanhalingen - kunnen voor een

ander kwetsend zijn. Let wel,

mijn commentaar is gericht op

een artikel in het wijkblad, niet

op een ingezonden brief. Dat

maakt verschil in de beoordeling.

Joost S.H. Gieskes (chroniqueur

Clingendael en Oosterbeek)

Reactie mevrouw H. van der

Mersch

Naar aanleiding van de ingezon-

den brief van de heer Gieskes

over mijn schrijven betreffende

de Theeschenkerij Clingendael

het volgende. Ik dank de heer

Gieskes voor zijn aanvullingen

en opmerkingen. Ik probeerde te

benadrukken hoe bijzonder

deze historische en charmante

locatie is. Ik vond het jammer,

dat de niet veel eisende bezoe-

kers op een wijze werden

bediend zoals dat door mij, mild

ironisch, is beschreven. Het kan

natuurlijk een aantal keren een

toevallige misser zijn geweest.

Het is mij onbekend en het

bevreemdt mij dat Clingendael

door de aanwezigheid van

Seyss-Inquart gevrijwaard zou

zijn van geallieerd militair

geweld. Of wordt bedoeld dat

verwoesting van Clingendael

door de bezetters zelf juist door

de aanwezigheid van Seyss-

Inquart is voorkomen?

Een interessant onderwerp voor

een volgend artikel.

Hélène van der Mersch

Lezers aan het woord
Het wijkblad wordt goed gelezen en ook kritisch. Dat stellen wij bijzonder op prijs, het blad fungeert tenslotte als spreekbuis voor de

wijk. Hier enkele reacties naar aanleiding van het decembernummer van ons blad met een antwoord van de betrokken schrijver.
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Wat doet het Internationaal Strafhof

(International Criminal Court /ICC)?

Het Internationaal Strafhof is een onaf-

hankelijke rechtbank die zich richt op

de berechting van personen die wor-

den beschuldigd van de meest ernstige

internationale misdrijven, genocide,

misdrijven tegen de menselijkheid en

oorlogsmisdrijven. Het trad in werking

in 2002, nadat het zestigste land het

zogeheten Statuut van Rome had gera-

tificeerd. Inmiddels hebben 106 landen

zich aangesloten.

Het Hof kan alleen zaken in behande-

ling nemen als de staat waar het mis-

drijf is gepleegd of die waaruit de

dader afkomstig is, partij is bij het

Statuut. De misdrijven die onder de

bevoegdheid van het Hof vallen, moe-

ten in de eerste plaats door de staten

zelf worden berecht. Het Strafhof laat

een zaak alleen toe als soevereine sta-

ten zelf niet bereid zijn of niet in staat

zijn om misdrijven te vervolgen. Het

Hof bepaalt dit zelf. Hierbij beperkt het

Hof zich tot de meest serieuze misdrij-

ven die van belang zijn voor de gehele

internationale gemeenschap.

Inmiddels is op 26 januari 2009 het eer-

ste proces van het ICC begonnen. Dit

betreft het proces tegen Thomas

Lubanga, Congolees ex vice-president

die verdacht wordt van het ronselen van

kind-soldaten. Op 24 november 2009

ving vervolgens het proces aan tegen

twee andere Congolese militieleiders.

Het ICC is momenteel tijdelijk gehuis-

vest aan de Maanweg en op nog enige

andere locaties in Den Haag. Op

14 december 2007 heeft de Assembly of

States Parties, de bij het Strafhof aange-

sloten landen, in New York besloten dat

het ICC haar nieuwe huisvesting op het

terrein van de Alexanderkazerne krijgt.

Voor de nieuwbouw heeft een inter-

nationale architectenselectie plaats-

gevonden. De jury onder voorzitter-

schap van de Rijksbouwmeester,

Liesbeth van der Pol, bestond uit

gerenommeerde architecten uit ver-

schillende landen, afgevaardigden van

Verdragspartijen, vertegenwoordigers

van de gemeente Den Haag, het

Ministerie van Buitenlandse Zaken

namens Nederland en het

Internationaal Strafhof zelf.

De jury heeft vorig jaar december drie

ontwerpen uitverkoren. Alle ontwer-

pen, die waren ingediend door archi-

tecten uit de hele wereld, zijn toen in

het Atrium van het stadhuis getoond.

Favoriet waren, als eerste het ontwerp

van een Duits architectenbureau dat

voorziet in een laag glooiend gebouw

passend in een duinlandschap, als

tweede van een Deens architecten-

bureau dat voorziet in zes torens en als

derde van een Nederlands bureau dat

voorziet in een aantal schuin op elkaar

gestapelde blokken. (zie onze website:

http://www.wijkverenigingbenoorden

hout.nl/portefeuilles/PDF/Mei_2009.pdf).

Het afgelopen jaar zijn met deze drie

architectenbureaus besprekingen

gevoerd over aanpassing van de ont-

werpen aan allerlei functionele- en vei-

ligheidseisen met als resultaat dat uit-

eindelijk op het Deense ontwerp de

definitieve keuze is gevallen.

Waarom is de locatiekeuze op de

Alexanderkazerne gevallen?

De Alexanderkazerne dateert van vlak

voor 1940 en zal binnen enkele jaren

geheel worden afgestoten door de

Nederlandse krijgsmacht. Het betreft

een zeven ha groot terrein gelegen

tegen de noordelijke duinen van de

stad op korte afstand van een gevan-

genis.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken

heeft in 2006 de Alexanderkazerne als

locatie aan het Internationale Strafhof

aangeboden. Dit is uiteraard gebeurd

in overleg met de gemeente Den Haag.

Ontwikkelingen rond het Internationaal
Strafhof 
Inmiddels is er meer bekend over de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof op het ter-

rein van de Alexanderkazerne. De uiteindelijke keuze is gevallen op het ontwerp van de

tweede winnaar het Deense architectenbureau Schmidt Hansen Lassen. Net voor Kerstmis is

ook het bestemmingsplan “Benoordenhout-Internationaal Strafhof”, dat het kader schept

voor de bouw van dit Hof, ter inzage gelegd. Derhalve alle reden om aandacht te besteden

aan dit Strafhof dat wordt gerealiseerd in onze wijk.

Het plangebied
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Immers de huisvesting van het ICC in

Den Haag levert een bijdrage aan de

ambitie van de gemeente Den Haag

om zich verder als internationale stad

te profileren. Vergelijkbaar met het

Vredespaleis dient ook de locatie en de

bebouwing voor het ICC een hoog-

waardige uitstraling te hebben als

visitekaartje van Den Haag in het

buitenland.

Voor het Internationale Strafhof waren

de volgende voorwaarden van belang:

• ligging in de nabijheid van ambassa-

des en internationale organisaties;

• representatieve locatie, ICC dient een

internationale uitstraling te hebben;

• directe ligging aan de hoofdinfra-

structuur van de stad;

• nabijheid gevangenis;

• voldoet aan strenge veiligheidseisen

door middel van brede veiligheids-

zones;

• alle organen en functies van het ICC

moeten op één locatie worden

gehuisvest en daar ook de ruimte

hebben om in de toekomst uit te

breiden;

• de mogelijkheid van een campus-

model waarbij, indien gewenst, de

onderdelen van het ICC ieder een

gebouw met eigen identiteit kunnen

krijgen.

De keuze voor Den Haag is niet alleen

te danken aan het feit dat in belang-

rijke mate kan worden voldaan aan

deze voorwaarden maar ook aan het

feit dat Den Haag een lange traditie

heeft als gastheer van internationale

juridische conferenties zoals de Eerste

zitting van de Haagse Conferentie voor

Internationaal Privaatrecht in 1893

belegd door de Nobelprijswinnaar voor

de Vrede, professor Asser, de Eerste

Haagse Vredesconferentie in 1899 en

de Tweede Haagse Vredesconferentie

in 1907 welke hebben geleid tot

oprichting van het Permanente Hof van

Arbitrage, een voorloper van het in

1946 door de Verenigde Naties opge-

richte Internationaal Gerechtshof.

Verder heeft ook een positieve rol

gespeeld dat na de Tweede Wereld-

oorlog verschillende instellingen op het

gebied van internationale rechtsorde

en veiligheid zich in Den Haag hebben

gevestigd, zoals in 1965 het T.M.C.

Asser Instituut, in 1981 het Iran-USA

Claims Tribunal, in 1993 het Clingen-

dael Instituut, in 1993 het International

Criminal Tribunal for the Former

Yugoslavia, in1993 Europol, in 1995 de

Hoge Commissaris inzake Nationale

Minderheden, in 1997 de Organisation

for the Prohibition of Chemical

Weapons, in 2002 Eurojust, in 2002 het

International Criminal Court ICC en in

2007 het Special Court for Sierra Leone.

Wat kan en moet er worden

gebouwd?

De nieuwe huisvesting van het Hof

omvat diverse functies. Centraal staan

de volgende functies: het rechtswezen,

het kantoor van de aanklager, het kan-

toor van de griffier, rechtszalen en

publieke ruimte. Verder zijn er ook nog

ondersteunende functies zoals beveili-

ging, catering, opslag, parkeerplaatsen,

conferentiezalen etc.

De gemeente Den Haag heeft een aan-

tal uitgangspunten geformuleerd welke

in het programma voor het architecten-

concours zijn opgenomen en waarmee

in het ontwerp rekening moet worden

gehouden. Deze zijn grofweg:

• Het terrein is ca 72.000 m2 groot met

een bouwvlak van 50.000 m2 waar-

van 60% mag worden bebouwd.

• Vanwege stedenbouwkundige over-

wegingen moet minimaal tien meter

vanuit de erfgrens onbebouwd blij-

ven.

• Binnen een zone van tien meter van

beide zijden van het tracé van de

Hubertustunnel mag in principe

geen bebouwing worden geplaatst

die constructieve consequenties

heeft voor de tunnel.

• Vanwege veiligheidsredenen moet

aan de zijde van de Van Alkemade-

laan en van de Oude Waalsdorper-

weg een zone van 25 meter vanuit

de erfgrens onbebouwd blijven (de

zogenaamde stand-off zone).

• Aan de noordkant (het duingebied)

geldt een stand-off zone van

10 meter.

• De maximale bouwhoogte is

25 meter met plaatselijk een ont-

heffingsmogelijkheid tot maximaal

40 meter. In het laatste geval mag

dat alleen worden verleend over een

beperkt oppervlak.

• Er zijn twee ontsluitingen bestemd

voor autoverkeer, namelijk in het

noordwesten en het noordoosten.

• Ook de ligging van het plangebied

en de omgeving is van belang.

Het terrein heeft voor Nederlandse

begrippen een hoge ligging met hoog-

te van zeven tot tien meter boven NAP

en ligt duidelijk boven het niveau van

Den Haag. De aangrenzende duinen

hebben een hoogte van 14 meter en de

Omgeving van het plangebied

vervolg op pagina 22
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wijk Benoordenhout heeft een hoogte-

ligging van één tot vijf meter boven

zeeniveau. Om die reden zullen even-

tuele hoogteaccenten in de bebouwing

van beperkte omvang moeten zijn.

Het in noordelijke richting aangrenzen-

de natuurgebied maakt deel uit van de

Habitatrichtlijngebieden welke inmid-

dels als Natura2000-gebied zijn aange-

wezen. Hierin liggen de landgoederen

Meijendel en Berkheide. Ten oosten

ligt een gecombineerd terrein van het

NATO C3 Agency en TNO en een mili-

tair oefenterrein, ten zuidoosten ligt

het Bospark dat behoort tot het gebied

van een Stedelijk Ecologische

Hoofdstructuur.

Verder moet rekening worden gehou-

den met de gevolgen van de water-

huishouding want het plangebied

maakt deel uit van een grondwater-

beschermingsgebied en ligt in de

nabijheid van een waterwingebied.

In het plangebied bevinden zich voorts

onder de grond nog een gasleiding en

een deel van de Hubertustunnel welke

ieder een eigen bescherming behoe-

ven.

Het Deense ontwerp

Kortom er zijn veel factoren waarmee

in een ontwerp voor de bouw van het

Internationaal Strafhof rekening

gehouden moet worden. Inmiddels is

bekend dat de keuze uiteindelijk niet is

gevallen op de eerste prijs, het Duitse

ontwerp, maar op het als tweede aan-

gewezen Deense ontwerp van het

architectenbureau Schmidt Hammer

Lassen. Dit ontwerp bestaat uit vijf

torens van dertig meter en één toren

van veertig meter. In de toren van veer-

tig meter zullen de zittingszalen en

publieke ruimtes worden gerealiseerd.

Deze vijf torens worden verbonden

door een plint en staan in een beton-

nen bak met water.

Waarom de keuze op dit ontwerp is

gevallen, is nog niet bekend. Een aan-

vraag bouwvergunning voor dit ont-

werp is nog niet ingediend zodat hier-

over nog weinig exacte gegevens

bekend zijn. Op de site van dit architec-

tenbureau zijn wel enige tekeningen

van het ontwerp opgenomen met de

vermelding dat hierin veel duurzame

materialen zijn verwerkt.

Het bestemmingsplan

Ondanks het feit dat er nog geen

bouwvergunning is aangevraagd, is

inmiddels al wel het bestemmingsplan

“Benoordenhout-Internationaal Straf-

hof” ter visie gelegd, dat de vestiging

van het ICC ter plaatse van de

Alexanderkazerne mogelijk maakt.

Dit bestemmingsplan is een herziening

van het bestemmingsplan “Noordelijke

Randweg” dat in 1997 is vastgesteld.

Het plangebied van het nieuwe plan is

ongeveer gelijk aan dat van het hui-

dige plan.

De begrenzing van het nieuwe plan

wordt gevormd door de Van

Alkemadelaan in het westen, de

Waalsdorperweg en de hieraan gren-

zende groenvoorziening (bospark) in

het zuiden, de gemeentegrens in het

oosten en de ontsluitingsweg van

NATO/TNO en de direct achter de

Alexanderkazerne gelegen groenstrook

in het noorden.

Een bestemmingsplan geeft door het

opstellen van regels de kaders aan van

hetgeen in het plangebied kan worden

gerealiseerd.

Dit bestemmingsplan is zeer globaal

van opzet en bevat zeven globale

bestemmingen welke verschillende

functies mogelijk maken. Elke bestem-

ming met uitzondering van de bestem-

ming Natuur, kent een ontheffings-

procedure welke de mogelijkheid biedt

af te wijken van de gestelde regels. Om

een voorbeeld te geven: de maximale

bouwhoogte is 25 meter, maar via een

te verlenen ontheffing kan deze wor-

den verhoogd tot 40 meter waarvoor

weer een afzonderlijke procedure moet

worden gevolgd.Locatie van het waterwingebied

Bovenaanzicht, hier echter een toren te veel!

vervolg van pagina 21
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Verder is op de uiterste punt van het

bouwvlak de voorlopige bestemming

Verkeer gelegd. Dit is bedoeld om een

tijdelijke parkeerruimte mogelijk te

maken voor de NATO in de periode dat

deze bezig is met een verbouwing.

Daarnaast zijn er nog drie dubbel-

bestemmingen opgenomen.

Bospark

Eén ding is duidelijk: het bospark blijft

nagenoeg intact. Hieraan is de bestem-

ming “Bos” gegeven.

Uit het ingestelde milieuonderzoek

(MER) is gebleken dat de vestiging van

het Internationaal Strafhof vanuit

milieuoogpunt weinig negatieve effec-

ten met zich zal brengen. Wel wordt

het noodzakelijk geacht dat een noord-

zuid lopende corridor over het plange-

bied wordt aangelegd om het Bospark

en het Natura 2000-gebied (Meijendel

en Berkheide) met elkaar te verbinden.

De bescherming van het Bospark wordt

dan ook bereikt door de begrenzing

van de bestemming “Bos” op de plan-

kaart aan te geven en te bepalen dat

op de gronden met deze bestemming

geen verkeer is toegestaan.

Verder is in het schetsontwerp van het

bospark voorzien in samenvoeging van

de twee voetpaden in een pad en de

aanleg van een nieuw fietspad door

het bospark aansluitend op de rotonde

op de Oude Waalsdorperweg richting

Landscheidingsweg en de duinen van

Meijendel.

Bajonetkruising

Binnen het plangebied hebben de Van

Alkemadelaan, de Oude Waalsdorper-

weg en de Landscheidingsweg de

bestemming “Hoofdverkeersweg”

gekregen. Dit, volgens de toelichting

op het plan, vanwege hun belang en

functie voor de afwikkeling van het

regionale doorgaande gemotoriseerde

verkeer, onder meer tussen de wijk

Benoordenhout en Scheveningen ener-

zijds en het rijkswegennet (N14/A44/

A4) anderzijds. De Waalsdorperweg

heeft vanwege de locale ontsluitings-

functie de bestemming “Straat”.

Op de plankaart is verder ter hoogte

van de aansluiting van de Van der

Aastraat - Waalsdorperweg - Oude

Waalsdorperweg rekening gehouden

met het rechttrekken van de verbin-

ding van de Van Alkemadelaan met de

Oude Waalsdorperweg. Op die wijze

kan, volgens de toelichting, het verkeer

naar de Landscheidingsweg op een

betere en meer natuurlijke wijze wor-

den afgewikkeld en wordt het noorde-

lijke gedeelte van de Waalsdorperweg

niet onnodig belast. Deze oplossing

vergt een beperkte strook van het bos-

park. Dit gaat ten koste van groen,

maar dit groen wordt volgens de toe-

lichting gecompenseerd door op ande-

re plaatsen in het plangebied een

groenbestemming toe te voegen. De

invulling en precieze vormgeving van

de kruisingen dient nog nader te wor-

den uitgewerkt. Door middel van een

schetsontwerp is hiertoe een eerste

aanzet gegeven. In het schetsontwerp

voor de Oude Waalsdorperweg wordt

een mogelijke nieuwe inrichting van

het wegprofiel en de kruising met de

Van Alkemadelaan weergegeven als

onderdeel van de inpassing van het

ICC. Los van de opstelstroken en weef-

vakken nabij de kruisingen bestaat de

rijbaan van de Oude Waalsdorperweg

uit één rijstrook per rijrichting.

Concluderend kunnen we stellen dat de

gemeente Den Haag met de vestiging

van het ICC weer een belangrijke stap

heeft gezet op haar pad voor de aanleg

van een Internationale Zone, welke

langs de kust loopt van de nog te vol-

tooien hoofdinfrastructuur van Wasse-

naar in het noorden tot Kijkduin in het

zuidwesten waarin een vestigings-

gebied wordt gecreëerd voor inter-

nationale instellingen en bedrijven.

De wijkvereniging Benoordenhout zal

deze ontwikkeling met belangstelling

kritisch volgen en waar nodig haar vin-

ger opsteken als naar haar mening de

leefbaarheid en het aanzicht van onze

woonwijk wordt aangetast.

Corine Buter-de Haas en Willem E. Hoekstra

http://www.denhaag.nl/home/

bewoners/stadsdelen-en-wijken/Haagse-

Hout/to/Benoordenhout-Internationaal-

Strafhof.htmBospark, let op het fietspad naar de rotonde en ook op de kruising met de van Alkemadelaan

de Plankaart
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De deur zwaait open en voor me staat

een kleine, tengere vrouw. Ze beweegt

als kwikzilver en de bruine ogen spran-

kelen als ze lacht. Kom binnen, wil je

een kopje thee? Er straalt energie uit

deze 84-jarige. Ze gaat zitten op de

bank in haar smaakvol ingerichte zitka-

mer van het appartement waar ze

samen met haar man al vele jaren

woont, het oudste appartementenge-

bouw van Nederland. Haar ouders zijn

in 1924 vanuit Duitsland naar

Nederland geëmigreerd, vermoedelijk

vanwege het slechte economische kli-

maat aldaar in die jaren. Ze kwamen in

1932 in het Benoordenhout terecht.

Ruth heeft nog een jaar op de Duitse

school in de Jan van Nassaustraat geze-

ten. Toen in 1933 Hitler aan de macht

kwam, is ze overgestapt op de lagere

school in de Van Nijenrodestraat. Ze

heeft goede herinneringen aan haar

tijd op het “Maerlant”, destijds het

tweede gymnasium ( de vereniging,

het koor, het schoolblad), maar de oor-

logsjaren van ’40-’45 gaven haar leven

een dramatische wending. De joden-

vervolging begon en de eerste maatre-

gelen om joden en niet-joden te schei-

den op sociaal, cultureel en econo-

misch gebied, werden uitgevoerd. Het

ging aanvankelijk langzaam maar zeker

en “het overkwam ons als een donker

noodlot, waar ogenschijnlijk niets aan

te doen was”. Om toch aan dat noodlot

te ontkomen, legde Ruth’s moeder in

de vroege zomer van 1941 een zoge-

naamde “plechtige verklaring” af dat

twee grootouders van haar kinderen

niet joods waren. Een dergelijke verkla-

ring werd tot september 1941 door de

Duitse ambtenaar Calmeyer als bewijs

aanvaard en dat betekende dat men

van vervolging was gevrijwaard en een

normaal leven kon leiden. (Personen

met een of twee niet-joodse groot-

ouders werden niet vervolgd).

De jurist Hans Calmeyer was werkzaam

op het rijkscommissariaat van Seyss-

Inquart en had tot taak in twijfelgeval-

len te beslissen over joodse afstam-

ming. Vanaf september 1941, toen de

registratie van joden was voltooid,

moest de bewering dat men niet-jood-

se grootouders had ontdekt, echter

met documenten worden bewezen.

Verreweg de meeste verzoekers legden

met hulp van advocaten valse of ver-

valste documenten aan Calmeyer voor.

Hoewel deze besefte dat hij op grote

schaal werd bedrogen, besliste hij in

minstens 3000 gevallen dat de verzoe-

ker “arisch” of een Mischling was. 1958

verzoeken wees hij af.

Ruth is ervan overtuigd dat hij door de

Sicherheitspolizei werd gewantrouwd

en dat zijn mogelijkheden beperkt

waren. Haar ouders heeft hij niet voor

deportatie kunnen behoeden; zij zijn

omgekomen in Bergen-Belsen. Zelf

heeft zij tijdens de bezetting twee

jaren op een meisjeskostschool in

Hilversum doorgebracht en van daaruit

haar eindexamen gedaan.

Na haar eindexamen ging ze studeren

in Amsterdam, rechten en daarnaast

ook politieke en sociale wetenschap-

pen. Ze leerde er haar man kennen.

En hoe ging het met de verwerking van

de traumatische ervaringen? “Ach, na de

oorlog heerste een algemene stemming

van: iedereen aan de slag en niet zeuren.

In het meisjesstudentenhuis waar ik

woonde, heerste een hartelijke en gezel-

lige sfeer. Ik wilde voor mijn examens

slagen en daarna verlangde ik zoals veel

van mijn studiegenoten naar een gezin,

een huis, kinderen.” En werk?…... “nu

even niet. De vooroorlogse eerste eman-

cipatiegolf waarin mijn moeder mij nog

had aangespoord om later te gaan stu-

deren, was in de jaren vijftig weer weg-

geëbd. Toen onze beide kinderen naar

school gingen, kon ik voor halve dagen

werk krijgen op de afdeling Vreemde-

lingenzaken van het ministerie van Jus-

titie en een hulp in de huishouding rege-

len. Kortom, er was altijd veel te doen,

wat gedeeltelijk werkte als therapie, ge-

deeltelijk verdringing in de hand werkte.

Interview

Een gesprek met Ruth van Galen-
Herrmann over haar leven en haar boek
door Pita Bovée-Meijn

Ruth van Galen-Herrmann vervolg op pagina 27
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Vreemdelingenzaken was toen nog een

kleine afdeling. De vluchtelingen kwa-

men uit het Griekenland onder de kolo-

nels, Spanje onder Franco en Portugal

onder Salazar. De problematiek deed

mij aan de vluchtelingen uit Hitler-

Duitsland denken. Nogal eens probeer-

de ik de weigering van een verblijfsver-

gunning of de beëindiging daarvan te

voorkomen, met wisselend succes. Door

de samenwerking met een medewerker

van de stafafdeling wetgeving publiek-

recht van het ministerie van justitie leer-

de ik het wetgevingswerk kennen. Dat

werk vond ik zo boeiend dat ik naar een

functie op die afdeling solliciteerde. Ik

werd aangenomen en werkte ook daar

eerst halve dagen. Toen de kinderen het

huis uit waren, werd het een volledige

baan. In totaal heb ik 23 jaar met veel

plezier wetgevingswerk gedaan. De

laatste jaren als raadadviseur.”

Na haar 65ste heeft Ruth eerst in een

aantal verenigingen het secretariaat

vervuld.Ten slotte leidde haar levens-

weg haar naar het NIOD waar ze haar

eigen dossier wilde opsporen en ook

meer over Calmeyer te weten wilde

komen. Thuis had haar moeder over

hem gesproken en L. de Jong behan-

delt hem uitvoerig en met veel waarde-

ring in Het Koninkrijk der Nederlanden

in de Tweede Wereldoorlog. Maar er

moest meer informatie over hem

beschikbaar zijn.

In haar recent uitgegeven boek

“Calmeyer, dader of mensenredder?

Visies op Calmeyers rol in de jodenver-

volging” neemt Ruth het op voor deze

man die in de oorlogsjaren naar haar

mening heeft getracht zo veel mogelijk

joden te redden en daarbij aanzienlijke

risico’s heeft aanvaard. In buiten-

gewoon heldere stijl voert zij hierin

alle, waaronder veel juridische argu-

menten aan die er op wijzen dat

Calmeyer niet een dader, maar een

mensenredder was. Daarmee bestrijdt

zij de opvatting van de historica

dr. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel

die hem in een recente publicatie als

dader in de zin van medewerker aan de

jodenvervolging beschouwt. Op grond

van dezelfde bronnen geeft zij een

interpretatie van Calmeyers optreden

die daar lijnrecht tegenover staat. Hoe

kan het dat een historica en een juriste

op grond van hetzelfde bronnenmate-

riaal tot tegengestelde conclusies

komen? “Ik betoog in mijn boek dat

deze historica vasthoudt aan bepaalde

vooringenomen standpunten. Dat leidt

tot een tunnelvisie en tot een onjuiste

uitleg van zijn handelingen. Om te

voorkomen dat zonder verdere discus-

sie een ongunstig beeld van Calmeyer

aan volgende generaties wordt door-

gegeven, heb ik het boek geschreven.

Het bereiken van een hoge leeftijd in

goede gezondheid heeft het voordeel

dat er tijd is voor de verwerking van de

gebeurtenissen in je leven, vaak ervaar

je dat als een verrijking, maar het ver-

leden kan ook met schuldgevoelens

aan je knagen. Dat komt bij veel oude-

ren voor”, relativeert ze. De uitdrukking

in haar ogen toont kwetsbaarheid en

wijsheid tegelijk.

vervolg van pagina 25

Waarom ? De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en
werkzaamheden vindt u op onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl onder het menu-item “De Vereniging”.
Het werk gebeurt door vrijwilligers, maar er worden wel onkosten gemaakt.
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standpuntbepaling over onderwerpen die bij instanties worden aangekaart. De jaarvergadering is daar een forum voor, maar ook schriftelijke bij-
dragen worden serieus in de overwegingen meegenomen. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de
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U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl

Lid worden van de wijkvereniging

E-mail
Verzoek aan de leden van de wijkvereniging Benoordenhout: De kosten van een Algemene
Ledenvergadering bedragen € 4.000 per vergadering. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om
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de mogelijkheid geopperd de agenda, notulen en stukken per mail te verzenden. Vandaar ons ver-
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contact opnemen met Els Goossens, secretaris, telefoonnummer 3248607.
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Omwonenden en groene verenigingen

waren mordicus tegen de herbestem-

ming van de Amonsvlakte. Het jonge

duinbos dat tussen Clingendael en de

Waalsdorperlaan lag, bood veel aan-

trekkelijke natuur. Een stukje wildernis

aan de rand van de stad, waar je kon

struinen en waar heel veel verschillen-

de planten en dieren voorkwamen. Het

was niet helemaal op een natuurlijke

manier ontstaan, want dit in de oorlog

kaalgeslagen stukje strandwal was

begin jaren tachtig door de gemeente

geholpen met aanplant. Maar daarna

werd het aan zijn lot overgelaten en in

de afgelopen dertig jaar ontwikkelde

het terrein zich tot interessante natuur.

Het samenwerkingsverband Amons-

vlakte, waarin groenorganisaties en

omwonenden zich van aanvang had-

den georganiseerd, vocht het gebruik

door de golfvereniging tot aan de Raad

van State aan. Het mocht niet baten.

De Amonsvlakte kreeg de bestemming

natuur/recreatie en de aanleg tot golf-

terrein werd mogelijk. Inmiddels zijn

veel bomen gekapt en staat er een hek

rondom. Het terrein is niet meer open-

baar toegankelijk en de graafmachines

hebben driekwart van de bosschages

plat gelegd. De contouren van twee

fairway's zijn al zichtbaar. Hebben de

inspanningen van het samenwerkings-

verband dan helemaal niets opgele-

verd? Ja, dat heeft het wel, maar het

resultaat laat waarschijnlijk nog even

op zich wachten. De natuur moet

opnieuw opstarten.

Committed to green

Allereerst even terug naar het midden

van de jaren negentig. Het eerste plan

dat Golf Duinzicht voor de Amons-

vlakte inleverde, bevatte drie holes en

een omvorming van het hele terrein tot

traditioneel golfterrein. Dat idee haalde

de bestemmingsplanwijziging niet en

verdween in de ijskast. Om er tien jaar

later weer uitgehaald te worden met

een hole minder en behoud van de

boszomen. Dat plan ging opnieuw in

procedure en moest - vanwege de vele

bezwaren - spitsroeden lopen bij de

diverse rechtbanken. Het plan kreeg

groen licht omdat Golf Duinzicht zich

conformeerde aan de eisen van een

ecologisch ingericht terrein dat ruimte

biedt aan grote biodiversiteit. Dit is het

'committed to green' concept, waar de

golffederatie zelf strenge regels voor

opstelt. De voorwaarden om hier golf

te mogen spelen zijn aan strikte regels

gebonden om de omringende natuur

rust te geven. Dat betekent niet alleen

verboden om ballen te rapen uit de

bosschages tijdens het broedseizoen,

maar ook een strikte toepassing van

ecologisch groenbeheer.

Het samenwerkingsverband kijkt met

argusogen toe, en ook de gemeenten

Den Haag en Wassenaar en het

ministerie van LNV zijn bezorgd om de

natuurwaarde van het nieuw in te rich-

ten terrein.

Om die reden wordt er nu kritisch

gekeken wat de aannemer allemaal uit-

voert. Daags na ondertekening van het

contract tussen golfvereniging en

gemeente Den Haag, werd de zaag

gezet in de bomen die een kapvergun-

ning hadden. Het waren echter niet

alleen bomen die het veld moesten rui-

men. Ook de onderbegroeiing van

struiken en ruigte werd met de shovel

weggehaald. En vervolgens was de

toplaag van de bodem aan de beurt.

Dit zorgde voor een metamorfose.

Verstopte vuilnisbelt

De Amonsvlakte bleek een verzamel-

plek voor een flinke hoeveelheid afval.

Van bierblikjes tot oorlogspuin en

onderkomens van zwervers werd door

de aannemer tussen de struiken uit-

gehaald. Vele niet-bezorgde kranten

werden teruggevonden. De enige

manier om het te verwijderen was om

het terrein geheel op te schonen.

Schoon schip maken door de boven-

laag af te schrapen heeft echter ook

voordelen. De voedselrijke humuslaag,

die door jarenlange bladval was ont-

staan, is verwijderd. Daarmee voldoet

de bodem weer aan de uitgangspositie

die voor het oorspronkelijke land-

schapstype nodig is. De Amonsvlakte

behoort immers tot de oude kalkarme

Struinen op Amonsvlakte is verleden tijd
door: Aletta de Ruiter (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken)

Het doek is gevallen voor natuurgebied de Amonsvlakte. Over enige tijd neemt Golf Duin-

zicht het terrein in gebruik met twee holes. Dat heeft grote gevolgen voor het landschap.

Duinzicht beloofde een zorgvuldige ecologische inrichting. Maar wie nu naar het terrein

kijkt, ziet een lege vlakte. Landschapsherinrichting kan kennelijk niet zonder kaalslag.

Natuurbescherming in de stad, is dat nodig?
Den Haag staat bekend als groene stad aan zee. Dankzij de historische landgoederen wordt

onze woonomgeving omringd door natuur. Dankzij de ligging aan zee kunnen we genieten van

strand en duinen en hebben we altijd frisse lucht om in te ademen. Den Haag is een bevoor-

rechte stad.

Toch moeten we ons dikwijls zorgen maken om het groen van de stad. Den Haag heeft namelijk

zijn grenzen bereikt en kan niet meer uitgroeien. Dat betekent dat voor nieuwe projectontwik-

keling ruimte in de bestaande stad gezocht moet worden. En dat gaat vaak ten koste van het

groen. Daarom is bescherming van onze Haagse natuur hard nodig!

Vindt u natuurbescherming in onze stad ook belangrijk en heeft u daarvoor minimaal een tien-

tje per jaar over? Word dan lid van de Haagse Natuurbeschermingsorganisatie AVN. Om op de

hoogte te blijven van de vorderingen krijgt u van ons vier keer per jaar het blad Haagwinde.

Wilt u eerst wat meer informatie? Kijk dan op www.avn.nl. Lid worden kan via de website of via

aan briefje aan AVN, Badhuisstraat 175, 2584 HH Den Haag.
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duinen, waar een voedselarme flora op

thuis hoort. In de toplaag die nu

tevoorschijn komt, zit voldoende zaad

en bodemleven om de natuur volgend

jaar opnieuw te laten opbloeien. Het

landschap wordt daarbij nog een hand-

je geholpen door de aanplant van

inheemse bomen en struiken. De sho-

vel heeft geen bergen zand verplaatst.

Het natuurlijk geaccidenteerde karak-

ter van het duin is gespaard gebleven.

De landschapsarchitect is ook extra zui-

nig omgesprongen met de kap. Er

sneuvelden 140 bomen minder dan

waarvoor vergunning was aange-

vraagd. Vóór het in gebruik wordt

genomen, krijgt het terrein eerst een

jaar rust om te groeien. Vakmatig

gezien krijgt de Amonsvlakte nu een

flinke kappersbeurt. De successie van

het bos wordt teruggezet en dat komt

straks ten goede aan de diversiteit en

kwaliteit van de flora en fauna. De gol-

fers zullen slechts een beperkt stukje

terrein gebruiken. Twee afslagplekken

en twee greens krijgen een geculti-

veerd grasmatje. De tussenliggende

fairways worden bloemrijk grasland en

alles wat daar omheen ligt kan zich

ontwikkelen tot duinweide.

Maar de beleving van deze schone

natuur zal voor eenieder die niet golft

bij Duinzicht van een afstandje moeten

gebeuren, omdat een hek de toegang

verspert. In plaats van struinen door

ruige wildernis wordt het nu koeke-

loeren naar een natuurdiorama. Het

zandpad rondom het hek laat weinig

ruimte voor fantasie en is ook eigenlijk

alleen maar bedoeld om ruiters stap-

voets te laten passeren. Geen wilde

galop meer dwars door het veld. De

ontdeknatuur is verdwenen en dat was

voor velen de reden om jarenlang voor

deze plek te knokken.

Püfferchen, Beignets soufflés, Midget

pancakes, maar wij noemen het

POFFERTJES!

Met de nostalgische gevoelens pas-

send bij onze leeftijd ben ik met een

vriendin enige weken geleden naar het

Paviljoen Malieveld gegaan om

POFFERTJES te eten! Wie kent niet het

markante gebouwtje op het Malieveld,

voor vele Benoordenhouters een niet

weg te denken locatie.

Eerst iets over de geschiedenis van het

poffertje, daarna iets over de geschie-

denis van het Paviljoen.

Poffertjes komen oorspronkelijk uit

Frankrijk en zijn bij toeval ontdekt door

kloosterbroeders. Zij bakten hosties

van patentbloem gemaakt van tarwe.

Tijdens de Franse Revolutie ging heel

veel van deze grondstof naar het leger,

daardoor moesten de broeders over-

gaan op een andere graansoort om

meel te verkrijgen. Dit werd boekweit,

maar alleen bakken met boekweit ging

niet, daarom werd er ander meel aan

toegevoegd, dit was vooral bedoeld

om de hostie gaar te krijgen. Het hui-

dige poffertje is dus eigenlijk een ge-

evolueerde hostie. Zelfs hosties zijn

blijkbaar onderhevig aan evolutie, met

of zonder Darwin. De officiële Rooms

Katholieke leer heeft overigens ook

geen moeite met de evolutieleer.

Tijdens de veldtochten die het leger

van Napoleon naar de Lage Landen

ondernam, hebben de kooplieden, die

veel zaken deden met deze klooster-

broeders, dit recept meegenomen en

in Nederland geïntroduceerd onder de

naam ‘broedertjes’. Rond 1815 kreeg

het de naam poffertjes omdat het

beslag op de koperen plaat gaar lag te

‘poffen’.

Het bekende Paviljoen Malieveld

bestaat al sinds 1941 en is van origine

een strandtent die stond bij het oude

Seinpost. In de oorlog werd de kust van

Scheveningen tot Sperrgebiet ver-

klaard. Het paviljoen werd naar het

Malieveld verhuisd. Na de oorlog moest

het gebouwtje weer terug, maar

Koningin Wilhelmina bepaalde dat het

paviljoen kon blijven staan op de plaats

waar het nu nog steeds staat. Op een

oude luchtfoto die de eigenaar ons

trots liet zien, is de poffertjestent (zoals

hij meestal wordt genoemd) duidelijk

te onderscheiden tussen de verschillen-

de gebombardeerde gebouwen! Sinds

1953 is het in bezit van de familie van

de huidige eigenaar, die sinds elf jaar

het bedrijf leidt. Er is accommodatie

voor ongeveer tweehonderd personen,

met een ruim terras en parkeergelegen-

heid. De specialiteiten zijn poffertjes,

wafels en pannenkoeken in talloze

variaties, maar ook voor de gewone

keuken kunt u daar terecht. Het pavil-

joen is het gehele jaar geopend.

Wij kozen voor een pannenkoek met

spek en een ‘kleine’ portie poffertjes.

Hierna konden we geen ‘pof’ meer zeg-

gen! Wij raden u dan ook aan eerst een

lange fietstocht te maken of te gaan

sporten! Maar, deze ouderwetse, aan

ónze kindertijd en aan die van onze kin-

deren doen denkende lekkernij, is zeer

de moeite waard in deze bijzondere,

niet veranderde, Haagse omgeving.

Hélène van der Mersch

Paviljoen Malieveld
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www.VictoriaDenhaag.nl

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

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

E-mail advocatuur: mail@mvg.nl

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

HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76
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Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!
Voor het programma van de filmmiddagen in februari, maart
en april kunt u contact opnemen met Chris Harteveld.

Dinsdag 16 februari Carnaval
Na het grote succes van voorgaande jaren vieren we ook dit
jaar Carnaval in Oostduin en wel op dinsdagmiddag
16 februari vanaf 14.30 uur in de grote zaal.
Carnavalsgroep “De Kneutelaars” komt langs om deze middag
te verzorgen. Iedereen, wel of niet verkleed, is van harte wel-
kom! 
Toegang is gratis!

Woensdag 17 februari Fotograaf Verzorgingshuis
Artversa Productions met professionele foto opnames is
woensdagmiddag 17 februari in Oostduin. Een mooie portret-
foto van u is een blijvende herinnering voor u en vooral voor
uw kinderen en familie. Als dienstverlener voor senioren
weten zij waar u prijs op stelt: kwaliteit, vriendelijke omgeving
en gemakkelijk te bereiken. Door een mobiele studio in te
richten kunnen zij in Oostduin professionele portretfoto’s
aanbieden waarbij rekening gehouden wordt met uw wensen.
Uiteraard zijn groeps- en familiefoto’s ook mogelijk. De kosten
zijn € 17,50 voor een portretfoto met drie afdrukken. Zij bie-
den allerlei mogelijkheden aan zoals posters, pasfoto’s e.d.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Chris Harteveld.

Dinsdag 23 februari Indische Soos
Op dinsdagmiddag 23 februari is er weer een Indische Soos.
Vanaf ca. 13.30 uur staan er in de centrale hal kraampjes met
Indische hapjes, Indische cadeauartikelen, sieraden en kle-
ding. Om ca. 14.30 uur is er in de grote zaal een optreden van
Hans Borghardt met piano. Hij speelt voor u evergreens,
muziek uit de jaren ’40-’70 zoals bekende Amerikaanse/
Engelse/Weense/ Nederlandse/Spaanse/Italiaanse muziek en
natuurlijk ook veel bekende Franse Chansons.
Om ca. 16.30-17.00 uur een gezamenlijke rijst/nasi maaltijd.
Deelname aan de gezamenlijke maaltijd, kosten € 9,-, dient u
voor 15 februari aan te geven bij de receptie. 
Toegang is gratis!

Maandag 1 maart Optreden BBD-Koor
Op maandagmiddag 1 maart een optreden van het Bood-
schappen Begeleidings Dienst Koor o.l.v. Willy Caron. Het koor,
bestaande uit 27 leden, zal voor u een muzikale middag ver-
zorgen d.m.v. zang. Aanvang is 14.30 uur. 
Toegang is gratis!

Zondag 21 maart Fratres Corona
Op zondagmiddag 21 maart is er een optreden van het salon-
duo “Fratres Corona” met hun Lenteconcert in de grote zaal
om 14.30 uur. Het salonduo bestaande uit Silvian Kroon
(viool) en Vincent Kroon (piano) is een vaste gast in Oostduin
en in verband met zijn 15-jarig bestaan wordt het een extra
feestelijk optreden. Het programma bestaat deze middag uit
Weense salonmuziek. 
Entree is € 2,50 inclusief koffie of thee.

Dinsdag 30 maart Lentemaaltijd
Op dinsdagmiddag 30 maart is er een mogelijkheid om deel
te nemen aan de gezamenlijke Lentemaaltijd in de grote zaal.
Deelname aan de Lentemaaltijd, kosten € 9,-, dient u aan te
melden bij de receptie vóór 22 maart.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u
zich wenden tot Chris Harteveld, telefoonnummer 754.05.55.

Activiteitenprogramma Woonzorgcentrum
Oostduin
Oostduin biedt bewoners een activiteitenprogramma aan dat deels ook toegankelijk is voor wijkbewoners. 
Voor de komende periode zijn dat de volgende activiteiten:

Maaltijdservice vanuit service-
flat Waalsdorp

Serviceflat Waalsdorp biedt een maaltijdservice aan bewo-
ners in de wijk. De maaltijden worden op ambachtelijke
wijze geproduceerd en terug gekoeld. U kunt de koelverse
maaltijden thuis laten bezorgen of zelf afhalen bij
Waalsdorp.

Dagelijks keuze uit 2 menu’s - Variaties zijn mogelijk -
Vegetarische maaltijden - Dieetmaaltijden - De gekoelde
maaltijden zijn eenvoudig te verwarmen in de magnetron.

Borrel, lunch, of high tea
Behalve een maaltijdservice biedt Waalsdorp ook catering-
mogelijkheden bij u thuis voor bijvoorbeeld een borrel,
lunch, high tea of diner.

Aanschuifdiner
Maandelijks is in Waalsdorp de mogelijkheid om mee te
eten.

Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met de chef-kok,
R. Faber, of de souschef, G. Halvemaan, op telefoonnum-
mer 070 324 50 47.
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Hodie Mihi Cras Tibi
Begrafenissen Crematies

Hodie Mihi, Cras Tibi

is gespecialiseerd in uitvaarten 

volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons 

archief worden vastgelegd.

Wij bieden een 

uitvaartverzekering en 

beschikken 

over rouw- en ontvangkamers 

in de gehele regio 's-Gravenhage.

24 uur per dag bereikbaar: 

070-3246651

est. 1934

Kantoor: 

Jan van Nassaustraat 110, 

's-Gravenhage

www.hodiemihi.nl



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.

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ‘85 E

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

Julie Fontein 326 44 44 ‘94 E

Kikie Fontein 326 44 44 ‘94 E

Robert Jan Hoos 328 08 00 ‘87 E

Kaat Jongepier 328 34 88 ‘92 E

Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ‘95

Heleen Luijt 06-13185773 ‘94 E

Pieter v. Nooten 328 12 43 ‘89 E

Dana Olie-Dinsbach 328 23 82 ‘94 E

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij mevr. M. van

Slooten per sms op 06-45444629 of per mail slooten@xs4all.nl

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 2010 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: Mirjam Kroemer, Sonderdankstraat 27 (afgeven), 

Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot: 

9 maart 2010. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele zetfouten.

Verzamelaar is, ten behoeve van een onderzoek, op zoek naar

kleipijpekoppen gevonden in Den Haag of omgeving. 

U wordt geïnformeerd over uw vondsten.

Eventuele ruil of aankoop is mogelijk.

Peter Wiesenhaan, tel: 070-3242340
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Schaakprobleem 106 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Wit heeft zijn tegenstander volkomen overspeeld en 1.Dxe7+ Lxe7 2.Pxa8 Txa8 3.Pxe6! zou

nu voldoende zijn voor winst. Wit zag echter een veel mooiere manier om snel te winnen.

Ziet u het ook?

Oplossing probleem 105: Wit speelde de briljante zet 1.Tf6!! De toren mag niet genomen

worden, want na 1… Lxf6 2.e5 blokkeert zwart zijn eigen pion zodat de reddende zet … 

f5 niet meer gaat. Zwart probeerde nog 1… Kg8 2.e5 h6 3.Pe2! (niet 3.Txd6 Dxe5!) en gaf

het op. Na 3… Pb5 komt 4.Df5 en op 3… Lxf6 volgt 4.Dxh6, beiden met onafwendbaar mat.

(Fischer-Benkö, Kampioenschap USA 1963/64) Fischers 1.Tf6 is ook zo knap omdat hij de zet

al lang van tevoren gezien moet hebben.

Reacties op het schaakprobleem?: Waalsdorperweg 165, 2597 HT  Den Haag,

of e-mail: reinvast@hotmail.com

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

+ +
+ + Q

+ + + +
+

+ +
+ + + +

+ +
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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 februari 2010. U kunt de 

gegevens voor dat nummer tot 9 maart 2010 sturen naar: wijkverenigingbenoordenhout@gmail.com.

WIJKCENTRUM
Donderdag 4 maart om 14.30 uur Lezing ‘De mens op zijn levenspad’ met dubbele diaprojectie door mevrouw

drs. P.D. Friederich-Kuenen.

Donderdag 1 april om 14.30 uur Marjolein van Delft vertelt over achtergrond van en ontwikkelingen rond Pasen.

BIBLIOTHEEK BENOORDENHOUT, Utenbroekestraat 4

Donderdag 15 april, 20.00 uur-22.00 uur Rosita Steenbeek in Bibliotheek Benoordenhout

(zaal open om 19.30 uur) Italië is hét decor van de boeken van Rosita Steenbeek. Dat is niet verwonderlijk:

sinds 1985 - na haar studie Nederlands - woont en werkt deze in Utrecht geboren

schrijfster een groot deel van het jaar in Rome. Ze speelde er toneel- en filmrollen

en vertaalde er boeken, o.a. van Alberto Moravia.

Kosten: 5,50 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden. 

Reserveren: in de bibliotheek, telefonisch of via de mail: 

reserverenbenoordenhout@dobdenhaag.nl

Woensdag 17 februari om 10.00 uur Swingende peutervoorstelling in bibliotheek Benoordenhout

(zaal open om 09.45) Als mama even weg moet, zorgt papa voor de kinderen, zoals alleen hij dat kan.

Binnen de kortste keren wordt het een vrolijke bende. Alles kan en alles mag. Wat

zou mama daarvan vinden?

Muziektheater Vuurvlinders bewerkte het bekroonde verhaal van Guido van

Genechten tot een levendige, vrolijke en kleurrijke voorstelling met swingende

teksten en liedjes. Kinderen kunnen naar hartenlust meeleven, zingen en dansen.

Leeftijd: vanaf 2,5 jaar. 

Toegang is gratis, wel graag reserveren. 

Mail: reserverenbenoordenhout@dobdenhaag.nl

Wijziging telefoonnummer Bibliotheek Benoordenhout:
Met ingang van 1 januari 2010 is het nieuwe telefoonnummer van de Bibliotheek Benoordenhout 070-3534020.
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DUINZICHTKERK
Donderdag 25 februari 20.15 uur Lezing van het Klassiek Verbond door prof. Dr. Horstmanshoff (hoogleraar te

Leiden) met als titel “Een anatomische les uit Alexandrië (Medische wetenschap

van en over de derde eeuw voor Christus)

Vrijdag 26 maart vanaf 15.30 uur Op vrijdagmiddag voor Palmpasen wordt in de Duinzichtkerk, na schooltijd, een

begin gemaakt met het versieren van de Palmpaasstokken

Zondag 28 maart In de dienst van Palmpasen wordt de stok verder afgemaakt met een broodhaan-

tje, buxustakken en snoep. 

Na de preek verlaten we de kerk en wandelen we in optocht naar Bronovo waar we

de Schakelafdeling bezoeken. We lopen daarna weer terug naar de kerk. De

optocht vindt tijdens de kerkdienst plaats.

Contactpersoon: Monique de Kruijf, tel. 785 25 81 e-mail: mdekruijf@tiscali.nl

Dinsdag 13 april 2010 Aanvang: 20.00 uur Feestelijke avond vanwege de 75e verjaardag van de Duinzichtkerk. Na de opening

door burgemeester J.J. Van Aartsen volgt een lezing door professor Paul Schnabel,

directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. De toegang is gratis.

Zaterdag 17 april 2010 Feestdag vanwege het 75 jarig bestaan, met een uitgebreid programma voor jong

& oud in de wijk. Nadere informatie volgt via posters en folders. U bent allen van

harte uitgenodigd.

GUNST WAT EEN KUNST
Dinsdag 16 februari, 20.00 uur, aan de Raamweg 45 Lezing: Europa bestaat niet door Han ten Broeke.

In de lezing gaat hij nader in op: identiteit - taal en Europeaan zijn, belang van taal

in de Europese integratie, belang van het spreken van andere talen om mee te

doen in globaliserende wereld.

Han ten Broeke is Tweede Kamerlid voor de VVD en is lid van de Commissies

Europa en Buitenlandse Zaken.

Reserveringen: Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, 

tel. 070-3245514 of info@anv.nl

Vrijdag 5 maart 2010, 20.15 uur, Locatie Rode Zaal, Riouwstraat 1, Den Haag

Kwartetavond door het Rubens Kwartet

Beethoven Strijkkwartet op 18 no 1 in F-groot Glazunov Novelette no 4, op 15

Glazunov Scherzo uit Strijkkwartet no 4, op 64

Glazunov Elegy a la memoire de M.P. Belaieff

Tsjaikovsky Strijkkwartet no 3 in Es-klein op 30

Entree € 14,50, Reserveringen GWEK 3460052 of info@gunstwateenkunst.nl

TOBIASSCHOOL
Donderdag 11 maart om 19.30 uur Informatieve lezing over hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van

Bruno Gröning. 

Tobiasschool, Van Nijenrodestraat 16. 

Toegang gratis, er wordt een gift gevraagd. 

Contact: Tel. 0174-240897 Internet: www.bruno-groening.org/nederlands



Bestuur
Voorzitter:

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

Secretaris:

drs. E.H.M. Goossens, 

tel. 324 86 07

Penningmeester:

T.F. Huitema

Ruimtelijke Ordening:

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

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. W.E. Hoekstra, 

tel. 324 83 32

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

H.W. van Kimmenade-de Laat de

Kanter, tel. 324 79 55

Water en milieu:

ir. P. Bovée-Meijn, tel. 326 29 33

Wijkblad:

Interim:

mr. E.L. Annegarn, tel. 324 92 06

Cultuur:

Interim:

L. Hartzema, tel. 211 32 64

Jeugd en jongeren:

mr. M.J. van Slooten-van 

Nieuwkuyk, tel. 324 47 44

Wijkcentrum:

R.J. Feber, tel. 328 10 33

Belangenbehartiging ouderen: 

J.A.M. Schaafsma-Geelen,

tel. 324 79 83

Expats:

mr. E.L. Annegarn-van 

Wijngaarden, tel. 324 92 06

Ledenadministratie:

Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

kroemer@kpnmail.nl

giro 3804427 t.n.v. Wijk-

vereniging Benoordenhout

kosten lidmaatschap € 8,- per

jaar

Wijkcentrum 't Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2596 XH,

tel. 324 05 72

Beheerder: mw. R. Heemskerk-

Okhuijsen, tel. 06-20 75 82 42

administratie:

C. Cohen-van der Torren

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkblad@wijkverenigingbenoor-

denhout.nl

Advertenties:

kroemer@kpnmail.nl

Interim redactie:

Bestuur Wijkvereniging

Benoordenhout

Contactclub Benoordenhout

(55+)

Voorzitter:

mw. R. de Bruin, tel. 328 24 77.

rinia.db@zonnet.nl

Secretaris:

dhr. J. Pelle, tel. 324 07 97, 

pelle@casema.nl

Commissie Belangen-

behartiging Ouderen: 

E.J.A. Ebbink, Van Diepenburch-

straat 6, tel. 324 92 18.

ericebbink@ziggo.nl

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. D. van der Hulst, 

tel. 347 72 97

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 Zieken-

huis Bronovo, do. 16.00 - 

18.00 uur, tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus 

10.00 - 11.15 uur, tel. 347 74 98

I-shop in de bibliotheek, 

vr. 11.00 - 13.00 uur, 

tel. 347 72 97. 

denise.vanderhulst@

voorwelzijn.nl

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, 

wijkagent: Ernst Käuderer 

(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. 353 40 20

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.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag-, dinsdagavond,

woensdag- 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

Internationaal dansen

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: elshmgoossens@planet.nl

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

E-mail

Verzoek aan de leden van de

wijkvereniging Benoorden-

hout: De kosten van een

Algemene Ledenvergadering

bedragen € 4.000 per ver-

gadering. Het bestuur zoekt

naar mogelijkheden om deze

kosten te drukken. In de

Algemene Ledenvergadering

van mei 2009 is door een aan-

tal leden de mogelijkheid

geopperd de agenda, notu-

len en stukken per mail te

verzenden. Vandaar ons ver-

zoek: zou u, voor zover u dat

nog niet gedaan heeft, zo

vriendelijk willen zijn uw

e-mailadres op te geven aan

Mirjam Kroemer, e-mailadres

kroemer@kpnmail.nl. Mocht

u vragen hebben dan kunt u

contact opnemen met Els

Goossens, secretaris, tele-

foonnummer 3248607.

wijkblad Benoordenhout februari 201036



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

Goetzee DELA is gespecialiseerd in de complete 
verzorging van begrafenissen en crematies. Met 
ruim 100 jaar ervaring en een team van betrokken
medewerkers kunnen we iedere uitvaart in stijl en 
met aandacht verzorgen.

Rouwcentrum ‘t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ‘s-Gravenhage
t (070) 324 00 77 (dag en nacht)

‘t Clingendaelhuys 
van Goetzee DELA

vertrouwde 
uitvaartzorg 
in uw regio

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

www.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.



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. 
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