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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 gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004
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Beste wijkgenoten,
Wij zijn verheugd, dankzij grote inzet van velen, dat u het Wijkblad 

wederom hebt kunnen ontvangen. Onze wijk blijft ondanks alles in 

beweging. Er wordt gebouwd, gerooid, geplant, straten worden al dan 

niet op een voor iedereen aanvaardbare wijze aangepast en er vliegen 

nog steeds meeuwen over onze mooie wijk. Kortom, genoeg werk aan 

de winkel voor het bestuur van de wijkvereniging.

Bijna 33 jaar geleden, in juni 1977, is de wijkvereniging Benoordenhout 

opgericht als een vereniging, die op de barricades ging als het aanzicht werd ver

anderd door nieuwbouw of verwijdering van groen. De tijden zijn echter veran

derd en is er in goed overleg meer mogelijk bij de gemeente. Natuurlijk lukt nu 

ook niet alles, het blijft knokken. Een succes, na vele jaren van onderhandeling, is 

de herplaatsing van het Hoytemamonument, ook al staat het nog niet op de juiste 

plaats, waarover u elders in dit blad kunt lezen. Ook krijgt de overlast van de 

meeuwen nog steeds de nodige aandacht en de gemeente komt met oplossingen, 

o.a. door de eieren van de meeuwen te vervangen door nepeieren.

Helaas heeft een van onze bestuursleden mevrouw Miek van Slooten (Jeugd en 

Jongeren) te kennen gegeven ons te gaan verlaten. Wij zijn haar veel dank ver

schuldigd voor al het werk dat zij voor de vereniging heeft verzet. Wij zijn nu op 

zoek naar een vervanger. Degene met belangstelling voor en ervaring met 

jongeren  in de leeftijd van tien tot zestien jaar, en het leuk vindt om iets voor de 

wijk te betekenen, wordt van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden 

bij Miek van Slooten, zie haar gegevens op blz. 31 van dit blad.

Wij willen u, als wijkgenoten, graag bij het wijkblad betrekken, dus als u ideeën of 

suggesties hebt voor verbetering ervan, laat ons dat dan weten, liefst per mail: 

wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl

Vergeet u niet de datum voor de algemene ledenvergadering in uw agenda te zet

ten? Maandag 10 mei a.s.

Rest ons nog om u een goede en zon

nige tijd toe te wensen!

Bestuur Wijkvereniging Benoordenhout

W I J K B L A D

Benoordenhout
Jaargang 34, nummer 2, april 2010

Uitgave van de Wijkvereniging 
Benoordenhout. Verschijnt 6x per 
kalender jaar en wordt huis aan huis 
in de wijk 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 Be noor
den huis, Bisschopstraat 5, bibliotheek 
Uten broeke straat 4, kiosk ‘W. Royaards
plein’ of kiosk ‘Van Hoytemaplein’. 

Deadlines Artikelen en advertenties moe
ten ingeleverd zijn voor:

Deadline Verspreidingsdatum 
11  05 18  06
13  07 20  08

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. prepress werkzaamheden.
Benoordenhoutjes (nietcommercieel):
€ 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.
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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

‘Wanneer er slechts één dag zou resteren voor 
de wereld, dan zou Allah die verlengen tot hij 
iemand zou sturen vanuit mijn volgelingen. 
Hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid 
zoals die eerder was gevuld met onrecht.’ 

— Mohammed

De Messias is gekomen

Dag van de Beloofde Messias
zondag 28 maart | 14:00 tot 16:00 uur

Ahmadiyya Moslim Djamaat| Mobarak Moskee

Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | T: 070-3245902 

F: 070-3242881 | E: info@ahmadiyya-islam.nl | www.alislam.org

‘Zelfs wanneer Gog en Magog zullen 
worden losgelaten en zij elke hoogte 
zullen overschrijden.’

    :

Door vele profeten zijn ‘latere dagen’ voorspeld waarin 
enerzijds het materialisme hoogtij zou vieren, maar waarin 
ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid 
te redden van de ondergang. Mohammed (vrede zij met 
hem) voorspelde deze tijd tot in detail. Gog en Magog, 
materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van 
vuur, zouden onheil stichten op aarde, terwijl de moslims 
geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen. In die 
omstandigheden zou de Messias de enige uitweg zijn. De 
Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken 
met de Messias: zijn leer van gebed en vergeving, en zijn 
inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede.
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De gemeente biedt in 2010 

wederom de mogelijkheid om 

een subsidie aan te vragen voor 

het houden van een straatfeest.

Evenals in de afgelopen jaren 

zijn er ook voor 2010 middelen 

beschikbaar om initiatieven te 

honoreren die door en voor 

Haagse bewoners in de verschil

lende straten worden georgani

seerd. De initiatieven moeten 

erop gericht zijn omstandighe

den te scheppen waardoor 

bewoners met verschillende 

achtergronden elkaar in een 

leuke setting in de eigen leefom

geving kunnen ontmoeten.

In 2010 kunnen er per initiatief

nemer twee aanvragen worden 

gedaan. Uw aanvraag kunt u tot 

1 juli 2010 indienen. Denkt u er 

wel aan dat, als u gebruik maakt 

van een openbare ruimte zoals 

de straat en/of stoep, u dit mini

maal vier weken voor het feest 

bij de Dienst Stadsbeheer in het 

stadsdeelkantoor aanmeldt als 

‘klein evenement’.

Om in aanmerking te komen 

voor een subsidie dienen de ini

tiatiefnemers het aanvraagfor

mulier te downloaden via www.

denhaag.nl, digitaal loket; voer 

bij Zoeken “straatfeesten” in. U 

kunt daar ook de criteria vinden 

die voor de straatfeesten gelden.

U kunt het aanvraagformulier 

ook schriftelijk aanvragen. Stuur 

een briefje waarin u verzoekt om 

het aanvraagformulier “straat

feesten” en vermeldt daarin de 

naam van de organisatie (= wijk

vereniging Benoordenhout), de 

naam van de aanvrager en het 

correspondentieadres. Dit stuurt 

u naar de Gemeente Den Haag, 

Dienst OCW, Programmabureau 

Burgerschap, t.a.v. de heer  

A.J. Pitai, Postbus 12652,  

2500 DP Den Haag.

Het is zaak uw subsidieaanvraag 

zo snel mogelijk in te dienen. 

Ook hier is het ‘wie het eerst 

komt, die het eerst maalt.’

Alleen vrijwilligersinitiatieven 

komen voor subsidie in aanmer

king, dus niet die aanvragen die 

door professionele organisaties 

worden ingediend. Echter, de 

gemeente maakt geen geld over 

naar individuen of groepen van 

individuen, maar alleen naar 

rechtspersonen, zoals een stich

ting of een vereniging. In onze 

wijk is dat doorgaans de Wijkver

eniging Benoordenhout. Ook de 

wijkvereniging vindt het belang

rijk dat er straatfeesten worden 

georganiseerd en juicht die 

initia tieven toe. Beschikkingen 

worden in dit soort zaken door 

de gemeente aan de vereniging, 

als zijnde een rechtspersoon, 

gericht, maar met daarin de ver

plichting dat wij het subsidiebe

drag overdragen aan de initia

tiefnemer.

Dus, als u ons een kopie stuurt 

van de aanvraag en het subsidie

bedrag laat overschrijven naar 

rekening nummer 3804427 ten 

name van Wijkvereniging 

Benoordenhout, zullen wij dit 

bedrag zodra we het hebben 

ontvangen aan u overdragen. 

Onze adresgegevens kunt u vin

den op de laatste pagina van dit 

wijkblad.

Het is de bedoeling dat iedereen 

die iets leuks en zinvols wil doen 

voor de straat of buurt, ook feite

lijk een beroep kan doen op het 

budget straatfeesten.

De initiatiefnemer is verplicht 

om na afloop van het straatfeest 

enkele foto’s aan de gemeente te 

sturen.

Liesbeth Annegarn

Financiën
Subsidie straatfeesten

Dankzij het vele werk dat is ver

zet door Hester van Kimmenade 

en anderen, heeft de wijkvereni

ging bereikt dat het monu

mentje op het Van Hoytemaplein 

zal worden verplaatst. Hieronder 

de brief van 18 februari 2010 die 

de wijkvereniging heeft ontvan

gen van de heer Norder, wethou

der van Bouwen en Wonen.

Geachte heer Van Veen,

Hartelijk dank voor uw brief. U 

geeft hierin, als wijkvereniging, 

blijk van 

betrokken

heid bij de 

omgeving.

Naar aanleiding van uw brief 

over de exacte plaats van het 

monumentje ter nagedachtenis 

aan de heer Van Hoytema, kan ik 

u het volgende mededelen.

Na jarenlange gesprekken tus

sen winkeliersvereniging, wijk

vereniging en de gemeente is 

het uiteindelijk gelukt om het 

monumentje op het plein aan de 

Van Hoytemastraat te plaatsen. 

Alle plannen die voor de open

bare ruimte gemaakt worden, 

dienen te worden goedgekeurd 

door de Adviescommissie Open

bare Ruimte. Deze heeft geadvi

seerd het monument op deze 

plek te plaatsen. De Welstands

commissie, die ook naar de plan

nen gekeken heeft in verband 

met de bouwvergunning, heeft 

het advies overgenomen.

Nu het monument eenmaal op 

het plein staat, deel ik uw 

mening dat dit niet de juiste 

plek is. Van u, maar ook van 

anderen, is het verzoek gekomen 

om het naar het midden te ver

plaatsen. Daar komt het beter tot 

zijn recht. Ik heb het stadsdeel 

opdracht gegeven de procedu

res in gang te zetten om het 

monument naar het midden te 

verplaatsen. Daarnaast wordt 

ook het formaat aangepast. De 

verplaatsing en nieuwe afmetin

gen zullen besproken worden 

met de portefeuillehouder 

Groen, mevrouw Van Kimme

nade.

Na afronding van de werkzaam

heden zal het monument over

genomen worden door de dienst 

OCW, die de restauratie van het 

monument gaat uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

De wethouder van Bouwen en 

Wonen

Marnix Norder

Groen
Het Hoytemamonument

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Algemene Ledenvergadering
Op 10 mei aanstaande zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergade

ring van de Wijkvereniging worden gehouden. De vergadering 

begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het wijkcentrum 

“t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.”
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KORELON Christelijk Gastouderbureau zoekt per augustus  

opvang voor een baby (3 mnd) op dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 07.30 - 18.00 uur. Omgeving Den Haag. Heeft u interesse? 

Kijk op onze website www.korelon.nl onder ‘gastouders’ voor 

meer informatie of bel ons op 078-6124165. Graag ontvangen we 

uw aanmelding.

TE KOOP
In Résidence Château Bleu, een gerenoveerd 5 kamer service appartement 
aan de Leidsestraatweg 15 te Den Haag op 5de etage met prachtig uitzicht.
Gelegen in het Haagse Bos, naast paleis Huis ten Bosch, vlakbij de uitvals-
wegen: A44, A4 en A12. Naast het Nationaal Auto Museum en tegenover 
de toekomstige plaats van de Amerikaanse ambassade.
Vraagprijs e 325.000,- Servicekosten per maand e 850.- incl. garage,  
restaurant, receptionist, huismeester, logeerkamers, tuin en voorschot CV.
Inlichtingen: 0653146708. e-mail: dorothy10@hotmail.com

G RO E N S P E C I A L I S T E N
Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Nieuwkoopseweg 19a,  Pijnack Telefoon: 015 - 361 09 78   

Voorjaar! Tuin veranderen of onderhouden...

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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Wijkvereniging 

Benoordenhout

Het is u vast niet ontgaan: het is 

eind februari, de meeuwen zijn 

terug en hebben hun positie op 

de daken al bepaald, hun terrein 

ingedeeld. Nu nog de juiste part

ner vinden, een nest maken en 

de eieren liggen er weer. Maar 

het ziet er naar uit dat er hulp op 

komst is voor diegenen, die 

onder die nesten weer eens rus

tig willen wonen.

Onze stadsdeeldirecteur Haagse 

Hout, mevrouw Hooiveld, heeft 

onlangs in een vergadering met 

bestuurders van de wijkvereni

gingen, een deel van de agenda 

ingeruimd voor mevrouw F. van 

Vliet. Zij is ecoloog en beleids

medewerker Openbare Ruimte 

en Groen van de afdeling Stads

beheer van de gemeente Den 

Haag. Wij zijn haar daar zeer 

erkentelijk voor, want mevrouw 

Van Vliet heeft zich grondig ver

diept in het probleem van de 

meeuwenoverlast en gaf een 

duidelijk overzicht van de maat

regelen die al dan niet gewenst, 

effectief of mogelijk zijn in de 

strijd tegen de witte tornado’s.

Hieronder een korte weergave 

van deze maatregelen, tevens 

gedeeltelijk een herhaling van 

wat al eerder in dit blad gepubli

ceerd is.

Wat u zelf kunt doen:

VOEDSELAANBOD BEPERKEN.

 De vuilniszakken op de 

ophaaldag zo laat mogelijk 

buiten zetten. Als er al gele 

vuilniszakken zijn, deze 

gebruiken, ze zijn steviger dan 

de grijze (alleen de katten 

kunnen er ‘s nachts nog wat 

mee! De gele vuilniszakken 

zoals gebruikt in de proef in 

Leiden zijn niet verkrijgbaar 

voor particulieren). De gele 

kleur is niet afschrikwekkend 

voor de meeuwen! Verder 

heeft de gemeente nu ook de 

veegploeg na de vuilniswagen 

in ere hersteld.

 Vervang de plastic zak door 

een kliko, gratis bij de 

gemeente te bestellen. Voorts 

is de gemeente van plan, waar 

mogelijk, ondergrondse con

tainers aan te leggen. Dat is 

overigens nog niet zo eenvou

dig vanwege bekabeling, 

boomwortels en dergelijke.

DAKEN ONTOEGANKELIJK 

MAKEN.

 Het spannen van netten of 

schrikdraad. Dit moet wel door 

een gespecialiseerd bedrijf 

gedaan worden. De kosten 

ervan zijn voor de bewoners, 

het is ondoenlijk voor de 

gemeente om een halve stad 

te “benetten‘. Een maatregel 

als het dak beplanten met 

sedum (dat gele vetplantje ) 

schijnt de meeuw niet af te 

schrikken, grind heeft de voor

keur, maar als het nodig is dan 

maar sedum.

 Maatregelen zoals een nepvalk 

of ballonnen plaatsen, hebben 

wel even effect, maar op den 

duur wennen de meeuwen 

eraan en komen ze toch weer 

terug.

Wat mag niet?

 Gebruik van gif of anticoncep

tiemiddelen.

 Gebruik van schoonmaakmid

delen zoals ammonia en 

chloor in of over de vuilniszak. 

Dit is schadelijk voor de 

gezondheid van de vuilnis

ophalers!

Wat kan de gemeente niet 

doen?

 Vossen in de duinen afschie

ten.

 Valkeniers inzetten. Dit kan 

alleen in open gebied, niet in 

stedelijke bebouwing.

Wat kan de gemeente wel 

doen?

 De eieren in de nesten vervan

gen door nepeieren. Hiervoor 

moet de gemeente onthef-

fing aanvragen van de Flora- 

en Faunawet.

In december is de gemeenteraad 

reeds akkoord gegaan met het 

voorstel om meeuweneieren te 

gaan vervangen door nepeieren. 

In afwachting van toestemming 

van het Ministerie van LNV, kan 

deze maatregel uitgevoerd wor

den door gemeentemedewer

kers. Het is de bedoeling dat de 

bewoners zelf de nestvorming 

op hun dak in de gaten houden 

en nestvorming melden aan de 

gemeente in de periode april 

tot juni.

Bij het ter perse gaan van dit 

artikel waren nog niet alle 

details beschikbaar, maar vanaf 

half maart is alle informatie hier

over op de website van de 

gemeente te vinden.

Het komt er dus op neer dat het 

gemeentebeleid gericht is op 

nestbeheer, niet op uitroeiing 

van de meeuw (zo dit al mogelijk 

of wenselijk zou zijn). Immers, als 

er minder eieren uitgebroed 

worden, geeft dit minder lawaai 

en uitwerpselen. Het is wel een 

maatregel die jaarlijks herhaald 

moet worden om de stad, wat 

deze overlast betreft, duurzaam 

leefbaar te houden.

Ir. Pita Bovée-Meijn

Water & Milieu
Meeuwenoverlast, hulp op komst?

Het wijkblad is een tweemaandelijks blad. Daar
tussendoor wil het bestuur van de wijkvereni
ging u ook op de hoogte houden van de gebeur
tenissen in de wijk. U vindt dat nieuws op onze 
website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl. 
De website is voor iedereen toegankelijk.

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Oproep
’t Benoordenhuis zoekt gast

vrouwen of gastheren. Wie 

wil een paar uurtjes in ons 

wijkcentrum helpen om de 

mensen van de diverse clubs 

en verenigingen een kopje 

koffie of een drankje te 

bezorgen? U bent in het 

gezelschap van een aantal 

goed ingewerkte en gezel

lige dames en heren die dit 

vrijwilligerswerk al een tijdje 

doen. Wilt u het team komen 

versterken? Bel dan naar de 

beheerder van het wijkcen

trum :

Ria Heemskerk tel: 079

3415294 of mobiel: 

0620758242.
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IN OMNIA PARATA

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
J.S. van der Meer

Uitvaartzorg met aandacht, tijd en integriteit.

070 - 7070007

www.stijlentraditie.nl

Correspondentie:
De Mildestraat 13
2596 SV ’s-Gravenhage

De filosofie van Stijl & Traditie Uitvaartzorg is om zich met volledige
en met de hoogst mogelijke kwaliteit en zorgvuldigheid in te zetten
om de wensen van de overledene te bewerkstelligen en te koesteren. J.S. van der Meer
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Op dinsdag 23 februari werd 

door het Astmafonds een bijeen

komst georganiseerd over lucht

vervuiling en de gevolgen daar

van voor belanghebbenden in 

Den Haag. Het Benoordenhout, 

met de Raamweg, de Benoor

denhoutseweg en de mondin

gen van de Hubertustunnel is in 

hoge mate blootgesteld aan 

luchtvervuiling door het verkeer. 

Vandaar onze belangstelling 

voor deze bijeenkomst.

Een deskundig panel en een 

groot aantal lokale politici waren 

aanwezig. Met de gemeente

raadsverkiezingen voor de deur 

kon het nodige politieke 

getouwtrek niet uitblijven. Zo 

liet de wethouder verkeer en 

vervoer, Peter Smit, zich voor

staan op de introductie van gas

bussen en een slooppremie voor 

oude vervuilende auto’s en 

natuurlijk het Verkeers Circulatie 

Plan (VCP). Ten aanzien van dit 

VCP stelde het panellid, profes

sor Onno van Schaik, dat tot nu 

geen enkel verkeerscirculatie

plan, waar ook ter wereld, 

gewerkt heeft en dat hij ver

wachtte dat na een mogelijke 

initiële positieve respons, de 

oude situatie zou weerkeren.

Een ander punt van onduidelijk

heid is de verwerking van de 

meetgegevens over de luchtver

vuiling. Het zogenaamde fijnstof 

(Particulate Matter) in verschil

lende grootheden PM2.5, PM5 

en PM10, waarbij de cijfers de 

gemiddelde deeltjesgrootte in 

micrometers aangeven, wordt in 

Den Haag op slechts drie plaat

sen continu gemeten. Andere 

gevaarlijke stoffen, vooral voor 

mensen met gevoelige luchtwe

gen, zijn de stikstof verbindin

gen, aangegeven met NOx. Voor 

één van deze verbindingen, NO2, 

wordt de Europese norm van 40 

microgram per kubieke meter op 

de Raamweg met zo’n 50% over

schreden. De Raamweg is dan 

ook qua luchtvervuiling de vuil

ste straat in Den Haag, duidelijk 

vuiler dan de Amsterdamse Veer

kade waarover zo’n ophef 

gemaakt is. Zoals het er nu uit 

ziet, wordt er wel gemeten maar 

verbindt men nog geen enkele 

directe consequentie aan de 

voortdurende overschrijding van 

de norm voor de meetwaarde.

Maatregelen die men tegen deze 

luchtvervuiling kan nemen zijn 

het verminderen van het autover

keer. Vooral dieselmotoren produ

ceren veel fijnstof. Daarom bouwt 

men transferia en streeft men 

naar een toename van het open

baar vervoer met trams en gas

bussen en probeert men zoveel 

mogelijk het gebruik van de fiets 

te entameren. Een andere moge

lijkheid om de luchtvervuiling te 

verminderen, het bevorderen van 

de doorstroming van het verkeer 

zoals het aanleggen van de zoge

naamde Rotterdamse Baan, vindt 

bij sommige politici minder waar

dering. Door verschillende par

tijen werd gesteld dat toename 

van het asfalt automatisch toe

name van het autoverkeer met 

zich brengt. Volgens ons maakt 

het wel degelijk verschil of een 

auto stationair in de file staat te 

draaien of dat hij vlot kan doorrij

den. Stationair draaien is ineffi

ciënt en veroorzaakt meer vervui

ling. Bovendien wordt van wege 

de vertraging in de file de reistijd 

langer en daardoor neemt de ver

vuiling evenredig toe.

De gemeente streeft naar verho

ging van de frequentie van het 

openbaar vervoer, maar wil tege

lijkertijd haltes opheffen. Dit 

houdt in dat passagiers langer 

moeten lopen en derhalve 

gemakkelijker voor de auto kie

zen. Openbaar vervoer in een 

stad kan alleen het autoverkeer 

terugdringen als het voldoende 

fijnmazig is. Wordt aan deze eis 

niet voldaan dan zoekt men 

alternatieve vervoersmethoden 

of men mijdt de stad. Dit laatste 

lost luchtvervuiling en parkeer

problemen natuurlijk wel op, 

maar wat heb je aan een stads

kern die slecht bereikbaar is.

Willem Hoekstra

Verkeer & vervoer
Luchtvervuiling in Den Haag

Op 11 maart heeft de gemeente 

in het perscentrum Nieuwspoort 

een informatiebijeenkomst geor

ganiseerd over de tramverbin

ding Centraal Station Maduro

dam, lijn 9, langs de Koninginne

gracht. Zoals u mogelijk weet is 

door het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat een bijdrage van 

circa honderd miljoen euro toe

gezegd voor de verbetering van 

deze verbinding op voorwaarde 

dat de eerste spade in 2013 in de 

grond gaat. De huizen aan de 

Koninginnegracht  waarlangs 

het tracé loopt, maken deel uit 

van de karakteristieke stads

gezichten, niet het minst door 

de statige panden en het mooie 

geboomte.

Tegelijkertijd zijn de ZuidHol

landlaan en de Raamweg aan de 

overkant van de gracht de druk

ste verkeersaders in de stad. Ver

anderingen aan de tramverbin

ding hebben hun weerslag op 

het autoverkeer en omgekeerd. 

De gemeente spreekt over een 

toename van 4070% in passa

giers voor het openbaar vervoer 

tussen 2005 en 2020. Deze aan

tallen lijken groot maar worden 

al gerealiseerd met een jaarlijkse 

toename tussen de 2,3% en 

3,6%. Tegelijkertijd echter moet 

men ook een toename van het 

autoverkeer verwachten. Voor 

een jaarlijkse toename van 1,5% 

Verslag Informatiebijeenkomst OV tracé Koninginnegracht

vervolg op pagina 9

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Zo moet het blijven...
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www.puresbcosmetics.nl

Beauty treatments
Beauty products
Workshops
Gifts

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

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
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wordt dat na 15 jaar ca 25%. Al 

met al moet men dus rekening 

houden met een toename van 

de verkeersintensiteit van zowel 

tramvervoer als autoverkeer.

Ingenieursbureau DHV heeft 

meerdere varianten onderzocht, 

onder de huidige rijbaan van de 

tram langs de Koninginnegracht, 

aan de zijde van de Konings

kade/Raamweg en onder de 

gracht zelf. Een tunnel onder de 

Koninginnegracht heeft de voor

keur van het college, maar in de 

gemeenteraad is hiervoor geen 

raadsmeerderheid. De raad heeft 

derhalve om een brede oriënta

tie gevraagd. Op de informatie

bijeenkomst werden belangen

groeperingen en bewonersver

enigingen uitgenodigd zitting te 

nemen in een klankbordgroep 

die op zeer korte termijn aanbe

velingen moet doen voor een 

tracé voor verbetering van deze 

tramverbinding. Hoewel de ver

tegenwoordigster van de 

gemeente, mevrouw Tideman, 

stelde dat de opdracht van de 

raad zich beperkt tot het open

baar vervoer vroeg zij tegelijker

tijd om over de schutting te kij

ken en met creatieve oplossin

gen naar voren te komen.

Gezien het korte tijdsbestek 

waarin deze klankbordgroep 

moet werken, is het niet moge

lijk u via het wijkblad tijdig te 

informeren. Wij zullen zelf een 

klankbordgroep formeren en 

alle beschikbare informatie op 

de website, www.wijkvereniging

beoordenhout.nl, plaatsen. Wij 

rekenen op uw reacties, zodat 

die in de klankbordgroep mee

genomen kunnen worden.

Willem Hoekstra

vervolg van pagina 7

Op 8 maart heeft het Internatio

nale Strafhof tijdens een pers

conferentie bekend gemaakt dat 

voor de nieuwbouw van het Hof 

de keuze is gevallen op Schmidt 

Hansen Lassen, het Deense 

architecten bureau dat de 

tweede prijs in de internationale 

architecten competitie had 

gewonnen. Op de vraag waarom 

men niet met de winnaar van de 

eerste prijs in zee ging, werd 

geantwoord, dat men met de 

drie prijswinnaars onderhande

lingen had gevoerd en dat qua 

functionele eisen en qua budget 

de tweede prijswinnaar er als 

beste uitgekomen was. Ten 

opzichte van het oorspronkelijke 

ontwerp is het nu gepresen

teerde concept behoorlijk aan

gepast. In het oorspronkelijke 

ontwerp had het centrale 

gebouw een donkere hout

achtige uitstraling. In het aan

gepaste concept is dit een trans

parant gebouw geworden. Er is 

een hoge toren van 40 m hoog 

en 5 torens lager dan 25 m. Het 

nieuwe concept werd gedemon

streerd met een maquette. Een 

impressie van dit concept is hier

bij weergegeven. Het ligt in de 

bedoeling dat de torens zullen 

worden omgeven door een 

duinen rand maar deze staat niet 

op de maquette aangegeven.

Op 3 mei 2010 zal om 19.30 uur 

in het wijkgebouw een infor

matie avond voor de bewoners 

van de wijk worden gehouden 

waarbij van de kant van het 

Strafhof aan de hand van deze 

maquette het ontwerp zal wor

den toe gelicht. Tevens zal infor

matie worden gegeven over de 

handhaving van het Bospark.

Meer documentatie kunt u vin

den op de volgende website: 

http://www.icccpi.int/NR/

rdonlyres/6A73F6DF1E464C0F

9D863F5442B1F2FD/281611/

ed24_eng.pdf

Corine Buter

Ruimtelijke ordening
Presentatie van de nieuwbouw van het Internationale Strafhof

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Maquette Strafhof onthuld door architect Bjarne Hammer van het Architectenbureau Schmidt, Hammer, Lassen en de grif-

fier van het Internationale Strafhof, Silvana Arbia. Foto: Paul Lunenburg, DSO/Gemeente Den Haag.

Algemene Ledenvergadering
Op 10 mei aanstaande zal de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering van de Wijkvereniging worden 

gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur 

en wordt gehouden in het wijkcentrum 

“t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.”
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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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Verslag overleg met de ondertekenaars

Naar aanleiding van de hierbij afgedrukte brief waarin de heren 

Kingma, Lindenhovius, de Boer en Verwey aanstoot nemen aan het 

door de heer Hoekstra op 5 oktober uitgesproken en in het oktober

nummer van het wijkblad gepubliceerde stuk “Het Benoordenhout 

zit op slot” heeft op 3 maart een gesprek tussen deze heren en Titus 

van Veen en Willem Hoekstra plaatsgevonden.

Evenals vertegenwoordigers van het wijkbestuur hebben de heren 

Kingma c.s. deeluitgemaakt van de begeleidingscommissie Huber

tustunnel. Destijds is in deze klankbordgroep besloten dat er geen 

noodzaak bestond voor het handhaven van 

een tweerichtingsverbinding tussen de Waals

dorperweg en de Raamweg en dat een een

richtingsdoorgang van de Raamweg naar de 

Waalsdorperweg zou volstaan. Tot ontevreden

heid van beide partijen is deze doorgang tot 

nu toe niet gerealiseerd en is in feite het 

Hubertustunnel project nog niet afgerond. Dit 

moet zo snel mogelijk gebeuren.

De wijkvereniging heeft in dit gesprek gesteld 

dat wat haar betreft er drie redenen zijn om 

weer een tweerichtingsdoorgang te creëren. 

Deze zijn: klachten van bewoners in het 

Benoordenhout die naar Kijkduin moeten over 

de omweg en de excessief lange wachttijden 

vooral op de Carel van Bylandtlaan; de lucht

vervuiling op de Raamweg, (het NO2 gehalte 

daar is 50% boven de norm) en het door de 

gemeente gepropageerde concept van de 

Inter nationale Zone, dat bij de Raamweg 

onderbroken wordt.

Er is gesproken over alternatieve oplossingen. 

Tijdens verkeersoverleg met gemeente is het 

omdraaien van de rijrichting in de ’t Hoen

straat gesuggereerd. Men ziet dat het (sluip)

verkeer door de Van Groenhovenstraat toe

neemt. Het gebruik van de Van Groen hoven

straat voor verkeer richting Kijkduin en 

Scheve ningen heeft het voordeel boven de 

’t Hoenstraat dat men makkelijker kan invoe

gen en dat men minder last heeft van opstop

pingen vanwege het verkeerslicht bij de afslag 

naar het Hubertusviaduct. Deze twee moge

lijke oplossingen gaan aan het concept van de 

Internationale Zone voorbij.

De heren Kingma c.s. verwijten de wijk

vereniging geen contact in deze met hen te 

hebben opgenomen. De wijkvereniging rekent 

zich dit verwijt aan, maar stelt hierbij dat zij 

niet op de hoogte was van het bestaan van deze bewonersverenigin

gen. Het bestuur heeft toegezegd, de beide bewonersgroepen over 

voortgang te informeren en hen bij eventueel overleg te betrekken.

Ir. W.E. Hoekstra

Lezers aan het woord

In meer algemene zin doet het bestuur hierbij een beroep op alle 

bewonersverenigingen in het Benoordenhout om zich kenbaar te 

maken zodat wij in dergelijke gevallen tijdig contact met hen 

kunnen opnemen.



wijkblad Benoordenhout april 201012

Pedicure
Met V r iendel i jke Voet

06 51 64 64 53
Specialisatie:
- Diabetici
-  Reuma (in veel gevallen worden deze behande lingen 
 vergoed door uw ziektekostenverzekering)
- Gediplomeerd lid van Provoet
- Geregistreerd Kwaliteitsregister Pedicures

Praktijk (1):  Jurriaan Kokstraat 55 
(Scheveningen)

Praktijk (2):  Van Neckstraat 13 
NIEUW 
(Benoordenhout)




















































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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“Begin mei komt ‘Wachtwoord’ uit, het 

derde deel in wat ik de Bellichertrilo

gie noem”, vertelt Den Tex. “Hoofdper

soon is weer Michael Bellicher, net als 

in ‘De macht van Meneer Miller’ en in 

‘CEL’. Toch is het een ander soort boek; 

‘CEL’ is echt een actiethriller, met veel 

achtervolgingen, en dat is ‘Wacht

woord’ minder. De boeken kunnen 

overi gens afzonderlijk, worden gelezen. 

‘Wachtwoord’ gaat over vrouwenhan

del. Guusje, de advocaat die ook in ‘Cel’ 

voorkomt, komt terug als personage. Ze 

heeft in de gevangenis gezeten en als 

Michael Bellicher en Guus’ moeder haar 

daar komen ophalen blijkt ze verdwe

nen. Samen gaan ze op pad om haar te 

vinden, en zo komen ze op het spoor 

van vrouwenhandelaars. Nee, meer ver

tel ik er niet over.”

Bedrijfsleven

Charles den Tex (1952) bracht de eerste 

vijf jaar van zijn leven in Australië door. 

Hij deed de foto en filmacademie in 

Londen, gaf Engelse les in Parijs en 

begon in 1978 in Leiden als reclame

tekstschrijver. Begin jaren negentig 

schreef hij de eerste versie van ‘Dump’, 

dat na een tocht langs meerdere uit

gevers en veel herschrijven in 1995 ver

scheen.

“Ik kwam toevallig informatie over de 

handel in chemisch afval tegen. Daar 

dacht ik over na, en zo begon een ver

haal te ontstaan. Ik ben toen gerichter 

onderzoek gaan doen en gaan schrij

ven. Dat was het begin.”

Den Tex bleef schrijven, vooral thrillers, 

en won in 2002 zijn eerste Gouden 

Strop met ‘Schijn van kans’. De prijs viel 

hem daarna nog twee keer ten deel, in 

2006 voor ‘De macht van meneer Miller’ 

en in 2008 voor ‘CEL’. Den Tex werkte 

geruime tijd als (zelfstandig) adviseur 

voor het bedrijfsleven. “Ik adviseerde 

bedrijven op verschillende gebieden 

zoals communicatie en strategie. Ook 

heb ik een paar jaar fusiemanagement 

gedaan, onder meer voor energie

bedrijven en ik heb de fusie begeleid 

van verschillende instellingen tot een 

Bureau Jeugdzorg. Heel interessant 

werk, maar het vraagt honderd procent 

inzet, dus er bleef niet veel tijd over 

voor het schrijven. Sinds 2001 beperk ik 

me tot schrijfopdrachten, zoals jaarver

slagen. En het afgelopen jaar heb ik 

alleen aan mijn twee nieuwe boeken 

gewerkt.”

De ervaring die hij in het bedrijfsleven 

opdeed heeft Den Tex ruimschoots 

gebruikt voor zijn thrillers. ‘Corporate 

thrillers’ worden zijn boeken wel 

genoemd. “Het bedrijfsleven kwam veel 

voor in mijn boeken, maar dat wordt de 

laatste tijd minder. Ik merk dat ik aan 

het verschuiven ben richting de psy

chologische misdaadroman.”

Rustig en groen

Sinds begin 2003 wonen Charles den 

Tex en zijn vrouw Anneloes Timmerije 

(die ook schrijft, zie het hierna volgen de 

interview) in het Benoordenhout. “We 

kwamen uit Amsterdam Zuid, waar we 

een appartement huurden. Anneloes 

werkte toen in Den Haag en zo besloten 

we hier een huis te kopen. Dat werd 

aanvankelijk het Zeeheldenkwartier, 

maar dat viel tegen. Het was er vies, er 

was veel vandalisme, en dat vonden we 

nogal deprimerend. Na drie jaar zijn we 

in het Benoordenhout neergestreken. 

Hier bevalt het ons prima. Het is een 

wijk waarvan je geen last hebt. Daar

mee bedoel ik dat het een wijk is waar 

weinig gebeurt, en dat is precies zoals ik 

het wil. Het is rustig, het is groen, er is 

ruimte, dat vind ik heel prettig allemaal. 

Ik ben niet iemand van buurtfeesten, 

braderieën of markten, en dat kan ik 

hier goed ontlopen.”

Ondanks de rust die er heerst in het 

Benoordenhout komt Den Tex thuis 

niet genoeg aan schrijven toe. Dat doet 

hij liever in zijn huis in Frankrijk, want 

daar is het nóg rustiger. “Hier is altijd 

afleiding door vrienden, familie en 

andere zaken. Vorig jaar heb ik in vijf 

maanden in Frankrijk mijn twee nieuwe 

boeken geschreven, ‘Wachtwoord’ en 

het geschenkboekje voor de Maand 

van het spannende boek, ‘Onmacht’. 

Daar had ik hier minstens drie keer zo 

lang over gedaan. Ik vind het heerlijk 

om helemaal in het verhaal op te gaan, 

er de hele dag aan te werken en niets 

anders te doen. Ik zorg dat ik van te 

voren alle gesprekken voer die ik wil 

voeren, de nodige research heb 

gedaan, en dan neem ik al mijn mate

riaal mee naar Frankrijk. En daar ga ik 

dan schrijven.”

Van Moskou naar Monster

Het vorige boek, ‘CEL’, speelt zich in het 

Charles den Tex en Anneloes Timmerije, twee interviews
door Henriette van Wermeskerken

Charles den Tex

‘Een wijk waar weinig gebeurt, precies zoals ik het wil’

Drie keer won hij de Gouden Strop, de jaarlijkse prijs voor de beste misdaadroman. We kun-

nen dus met recht zeggen dat een van de beroemdste Nederlandse misdaadauteurs bij ons 

in de wijk woont: Charles den Tex. Dit voorjaar verschijnt een nieuwe roman van zijn hand, én 

hij schrijft het geschenk van de Maand van het spannende boek (juni).

vervolg op pagina 15Foto: Gerhard van Roon
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“HET OPEN VENSTER”, basis onderwijs aan kinderen 
met ernstige dyslexie of/en dys calculie in de Haagse regio.
•	 kleine	groepen	(10-12	ll)
•	 intensieve	remedial	teaching
•	 individueel	handelingsplan
•	 2	keer	per	jaar	toetsing	en	evaluatie
•	 geschoolde	staf	
•	 remediërend	lesmateriaal
•	 aanvullende	digitale	hulpmiddelen
•	 goede	voorbereiding	op	het	V.O.
•	 geen	wachtlijst
•	 al	20	jaar	succesvol.
Een	oriënterend	gesprek	aanvragen	kan	bij	Mevrouw	
M.	Steevensz,	06	20225704	of	via	info@hovdenhaag.nl
Lees	meer	op	www.hsvdenhaag.nl/openvenster

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

Residential Housing verhuurt luxe gesto� eerde 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:
• bemiddeling in woningen en appartementen van hoge kwaliteit in Den Haag
• speciaal voor mensen uit de internationale gemeenschap
• meertalig team met hoog serviceniveau en kennis van verschillende culturen
• onderdeel van BurgerVanLeeuwen Garantiemakelaars

Contact: Marianne Lips 070 - 306 27 70
Neem ook een kijkje op www.residentialhousing.nl voor meer informatie. 
Residential Housing is gevestigd op de 
Stevinstraat 157 in Den Haag (Scheveningen).

� e key to your new home

Dames- en herenkappers

Nu ook koopavond bij Martinhair.
Donderdagavond tot 20.00 uur open.

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GA  Den Haag
070 324 37 31
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Westland en vooral in Monster af. “Ik 

kende die omgeving omdat ik wel eens 

naar Hoek van Holland fiets”, zegt Den 

Tex. “Eigenlijk zou het verhaal zich in 

Moskou afspelen, dat was mijn oor

spronkelijke idee. Want identiteits

fraude, een belangrijk onderwerp in het 

boek, komt vaak uit Rusland. Ik had een 

tiendaags bezoek aan Moskou voor

bereid. Vlak voordat ik zou gaan viel 

mijn vrouw en brak haar sleutelbeen. 

Ze kon niets doen, dus ik kon niet weg. 

Uitstel van de reis ging eigenlijk niet, 

want ik kon niet zo makkelijk weer tien 

dagen vrij maken en ik wilde wel aan 

de slag met het boek. Van Moskou 

kwam ik toen op Monster, en daar ben 

ik toen op onderzoek gegaan. Die keus 

was niet alleen maar omdat de begin

letters hetzelfde zijn. Achteraf was ik 

blij dat ik niet naar Moskou kon, want 

het boek is doordat het in Monster 

speelt beter geworden. Het is dichter

bij, meer herkenbaar.”

Voor ‘Wachtwoord’ ging Den Tex toch 

nog die richting op, naar de Oekraïne. 

“De research voor dat boek bestond 

vooral uit het leren kennen van de 

maffia cultuur en mentaliteit, en van de 

omgeving waar het verhaal speelt. Ik 

ben daarvoor in Odessa geweest, waar 

ik met allerlei mensen heb gepraat om 

me te verdiepen in de wereld van de 

vrouwenhandel.”

Literatuur en misdaadliteratuur

Wat vindt Den Tex van het fenomeen 

‘literaire thriller’? “Dat is vooral een 

marketingterm, een heel succesvolle 

overigens. Misdaadliteratuur heeft een 

aantal kenmerken die in de literatuur 

minder belangrijk is en andersom. Het 

belangrijkste verschil: een literaire 

roman heeft een thema en een mis

daadroman heeft een plot. Een literair 

schrijver kan makkelijk over het belang 

van zijn thema praten, vriendschap bij

voorbeeld, of de dood, maar je zult een 

misdaadschrijver niet snel horen vertel

len over het belang van zijn plot. Een 

thema komt van de schrijver zelf, een 

plot komt van buiten. Een literaire 

roman kan overigens best  ook  een 

plot hebben. In de Angelsaksische lite

ratuur is dat gebruikelijker dan hier. 

Sommige critici vinden een plot in een 

roman een zwaktebod.”

Den Tex vindt niet dat hij literatuur 

schrijft. “Ik ben echt een schrijver van 

misdaadromans, dat is een apart genre. 

Ik hecht zeer aan het plot, de misdaad, 

de spanningsopbouw, kortom de ingre

diënten die bij het genre horen.”

‘Onmacht’, het geschenk voor de 

Maand van het spannende boek, speelt 

in een gezin. Den Tex: “Het gaat over 

een vrouw, haar zoon van zeventien, en 

haar tweede man. Er gebeurt iets waar

door allerlei irritaties die zich in de loop 

van jaren hebben vastgezet, plotseling 

tot een uitbarsting komen. Het boek 

gaat over wat mensen elkaar aandoen, 

en dan bedoel ik niet met messen of 

andere wapens. Het valt in de categorie 

psychologische thriller.”
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Timmerijes roman gaat over een jonge 

vrouw, Lila, die op zoek gaat naar het 

geheime leven van haar moeder Carine. 

Op Lila’s vijfentwintigste verjaardag 

verdwijnt Carine. Lila gaat naar haar op 

zoek, en vindt iemand die ze niet kent. 

Haar moeder, een gerespecteerd vee

arts, blijkt iemand die vreemde seks

partners op vreemde plekken zoekt. De 

grote Joseph uit de titel van het boek is 

de broer van Carine, bij wie Lila op haar 

zoektocht terecht komt. Anneloes Tim

merije (1955) werkte de afgelopen 

twee jaar aan de roman, deels thuis in 

het Benoordenhout, en deels in het 

huis in Frankrijk, waar zij zich samen 

met echtgenoot Charles den Tex terug

trekt om te schrijven.

Indische familie

“Het was een bijzondere ervaring om 

voor het eerst een roman te schrijven. 

Het denken is groot, de spanningsboog 

is lang en het vereist een andere stijl 

dan een verhaal. De eerste maanden 

dat ik aan dit boek werkte zat ik nog 

vast in de groef van het korte verhaal, 

daar moest ik van loskomen. Ik ben pas 

laat begonnen met het schrijven van 

fictie. Mijn tweede boek ging over de 

multiculturele samenleving, die toen 

nog niet zo werd genoemd, maar al wel 

bestond. Ik was nooit van plan over 

mijn eigen Indische familie te schrijven, 

tot ik andere mensen met een multicul

turele achtergrond ging interviewen. 

Mijn eigen achtergrond gebruikte ik 

toen als een soort referentiekader. In 

1996 raakte ik betrokken bij het maken 

van de film ‘De Gordel van Smaragd’ 

van Orlow Seunke, en daarvoor ben ik 

een paar maanden op Java geweest. 

Toevallig, of niet toevallig, dat ga je je 

op een gegeven moment afvragen, 

waren de opnames vlak bij de plaats 

waar mijn familie vandaan komt. Ik rea

liseerde me dat mijn tantes erg oud 

werden, sommige waren al overleden, 

Anneloes Timmerije

‘Het Haagse licht is zo bijzonder’

Ze begon in de dagbladjournalistiek, publiceerde verhalende non-fictie en een verhalen-

bundel (‘Zwartzuur’, 2005). Toen vond Anneloes Timmerije het tijd voor een roman. ‘De grote 

Joseph’ verschijnt dit voorjaar. “Eigenlijk wil ik alle schrijfgenres onderzoeken.”

vervolg op pagina 17
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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 fl atteert, 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:

•	 het	Wel	Thuis!	-	zorggarantieabonnement,	dat	welzijn	en	zorg	biedt	in	tal	van 

arrangementen

•	 het	extramurale	zorgteam	dat	zorg	biedt	aan	ouderen	die	zelfstandig	wonen

•	 de	psychogeriatrische	dagopvang	voor	ouderen	die	de	regie	over	hun	eigen	leven 

dreigen te verliezen

•	 somatische	dagopvang

•	 tijdelijk	verblijf	voor	ouderen	die	tijdelijk	zorg	nodig	hebben

•	 sociale	alarmering

•	 wijkbewoners	kunnen	gebruik	maken	van	ons	restaurant,	de	kapsalon	en	ons	uitgebreide	

aanbod van activiteiten en cursussen
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en dat de familiegeschiedenis met hen 

zou verdwijnen. Toen ben ik met ze 

gaan praten. Zo kwam ‘Indisch zwijgen’ 

tot stand. Het is nonfictie, maar wel op 

een verhalende manier. Daarna wilde ik 

graag fictie gaan schrijven, dat was 

voor mij de volgende stap.”

Behoorlijk saai

Anneloes Timmerije en Charles den Tex 

wonen nu zeven jaar in het Benoorden

hout. “Ik vind het een behoorlijk saaie 

wijk, maar wij zijn zelf ook behoorlijk 

saai”, zegt Timmerije. “We hebben geen 

druk kroegleven, gaan hooguit naar het 

filmhuis en naar het theater, en we spre

ken graag met vrienden af. De spanning 

zit met name in ons hoofd, voor het 

schrijven. Dat schrijven doen we het 

liefst in ons huis in Frankrijk, daar is het 

nog saaier dan hier. Dat geeft de rust 

die we nodig hebben. Wat ik heerlijk 

vind is het groen hier in de wijk. Ik loop 

zó naar Clingendael en naar de Waals

dorpervlakte. Natuurlijk geniet ik van 

het strand, maar ik ben nog liever in de 

duinen, daar vind ik het zo ontzettend 

mooi. Ik zie regelmatig een ree of een 

vos. En dat licht! Het Haagse licht is heel 

bijzonder, het is niet voor niets dat 

zoveel schilders dat hebben opgemerkt. 

Als ik met de trein van Amsterdam naar 

Den Haag ga zie ik het licht veranderen, 

helderder worden.”

Voor een van de verhalen voor de bun

del ‘Zwartzuur’ heeft Timmerije op het 

Willem Royaardsplein inspiratie opge

daan. ‘Aanspraak’ gaat over een oude 

man die op een bankje aan de rand van 

een plein zit, tegenover het terras van 

de lunchroom, en een ontmoeting 

heeft met een klein jongetje. “Het is 

niet letterlijk zo gebeurd”, vertelt Tim

merije, “maar zo’n soort man, iemand 

die eenzaamheid uitstraalt, zie ik daar 

wel regelmatig zitten. Het verhaal had 

zich zo op die plek kunnen afspelen.”

Communiceren

Ontmoetingen tussen mensen zijn een 

vast thema in de verhalen van Timmerije. 

“Ik ben gefascineerd door de manier 

waarop mensen communiceren, over 

wat ze wel en niet kunnen overbrengen, 

en hoe dat gaat. Het valt me op dat er 

vaak zo weinig overblijft als een contact 

niet loopt. Mij interesseert vooral het 

onvermogen van mensen om te com

municeren. De dingen die iemand niet 

wil of kan zeggen, het zwijgen, het ver

zwijgen. En in het verlengde daarvan: de 

kwetsbaarheid van mensen.”

Terwijl haar roman nog niet eens is ver

schenen is Timmerije al bezig aan de 

volgende roman, en tegelijkertijd aan 

een nieuw nonfictieboek. “Het produc

tieproces bij de uitgeverij zorgt ervoor 

dat je je losmaakt van je boek. Na de 

zoveelste proef kun je je eigen tekst 

eigenlijk niet meer zien, maar je wilt er 

toch alles aan doen om die zo goed 

mogelijk te maken. De tijd die dat pro

ces kost is heb je nodig voor het losla

ten. En dan kun je aan het volgende 

boek beginnen. Eigenlijk wil ik alle 

schrijfgenres onderzoeken. Na de ver

halenbundel had ik de smaak van fictie 

te pakken, en was ik toe aan een roman. 

Daarvóór ben ik jarenlang met veel ple

zier journalist geweest, eerst ruim vier 

jaar bij het Leidsch Dagblad op de 

sociaal economische redactie, en 

daarna als freelancer. Ik schreef over 

van alles, veel over sociaaleconomi

sche onderwerpen zoals arbeidsom

standigheden en pensioenen, maar ook 

over allerlei andere zaken. Ik had als 

freelancer een goede discipline, daarin 

was ik gedrild door de krant waar ik 

iedere ochtend om half acht begon. 

Om één uur was de krant af. Ik heb er 

ontzettend veel geleerd. Het credo bij 

de krant was: korter is beter. Dat heb ik 

weer enigszins moeten afleren, want 

voor fictie geldt niet steeds dat korter 

beter is. Maar heel uitvoerig en breed

sprakig zal ik nooit schrijven, dat is mijn 

stijl niet. Ik schrijf tamelijk kaal.”

Glow-in-the-dark-meeuw

Anneloes Timmerije vertelt dat zij 

vorige zomer in haar tuin iets zeer 

vreemds heeft meegemaakt, dat zij tot 

op de dag van vandaag niet kan verkla

ren. “Er zitten hier veel verschillende 

vogels. Voor het zingen van de nachte

gaal of het roepen van de scholekster 

hoef ik nergens naar toe, die hoor ik 

vanuit mijn bed. Natuurlijk zie je hier 

ook regelmatig meeuwen. Vorig jaar zat 

ik op een prachtige avond in juni om 

een uur of half elf buiten in de tuin. 

Boven mijn hoofd vlogen drie zilver

meeuwen. Ik keek naar ze, er was nog 

net genoeg licht om ze te kunnen zien. 

Ze schreeuwden en vlogen in cirkels 

rond. Opeens zag ik dat een van de drie 

meeuwen een soort groen licht uit

straalde. Het licht bewoog al knippe

rend, zoals sommige snoeren kerstver

lichting doen, en het kwam echt uit de 

vogel zelf. Terwijl ik keek dacht ik: het 

kan niet dat ik dit zie, maar ik zie het. En 

ik was niet dronken, ik ben wel een fan

tast, maar op dat moment even niet, en 

ik weet iets van vogels. Toevallig las ik 

net het boek ‘De Eendenman’ van Kees 

Moeliker, ornitholoog bij het Natuurhis

torisch museum in Rotterdam. Ik mailde 

hem wat ik had gezien en hij mailde 

enthousiast terug dat hij nog nooit had 

gehoord van een glowinthedark

meeuw, zoals hij het noemde, maar dat 

ik direct contact moest opnemen als ik 

het nog een keer zag. Maar ik heb het 

nooit meer gezien. Als iemand begrijpt 

wát ik heb gezien, hoor ik het graag.”

vervolg van pagina 15

Anneloes Timmerije en 
Charles den Tex signeren 
hun nieuwe boeken ‘De 
grote Joseph’ en ‘Wacht-
woord’ op zaterdag  
15 mei vanaf 15.30 uur bij  
boekhandel Couvée,  
Van Hoytemastraat 66.

Bij de jaarvergadering op 10 mei a.s. zal de secretaris van de 
wijkvereniging, mevrouw E.H.M. Goossens aftreden. In verband 
hiermee zoekt de wijkvereniging een nieuwe secretaris met een 
warm hart voor de wijk en die de doelstellingen van onze ver
eniging ondersteunt.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Els Goos
sens, telefoon 070324 86 07.
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bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba

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

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

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

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
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Mijn keukentafel staat sinds de zes
tiger jaren, dus al ruim 44 jaar, in 
het Benoordenhout.
Hij diende mij trouw, bescheiden, 
veelzijdig, ruimhartig en vooral..
praktisch. Ik vind het tijd voor het 
uitspreken van waardering voor dit 
meubel, al heb ik daar nooit eerder 
aan gedacht.
Goeie ouwe keukentafel.
Aan jou maakte ik vroeger mijn 
huiswerk, dat me hielp om een 
goede opleiding te krijgen. Een 
basis voor mijn hele verdere leven. 
In de keukens van de huizen van 
vriendinnetjes en vriendjes ont
dekte ik verschillende leefstijlen en 
woonculturen van dichtbij.
Aan de studentenmensa leerde ik 
veel jonge mensen kennen, die 
mijn sociale ruimte vergrootten.
Eenmaal getrouwd, was mijn eigen 
keukentafel de plek voor gezellig
heid, familieleven, kinderopvoe
ding, vriendschappen en creativi
teit. Ook vond daar meestal het 
overleg plaats over belangrijke en 
onbelangrijke beslissingen tussen 
mijn man en mij, later ook tussen 
de kinderen en mij. Ook schreef ik 
er de vele uitvoerige brieven aan 
mijn man tijdens zijn langdurige 
afwezigheden voor werk in het bui
tenland. Over de kinderen, de kleu
terschool, op de TV het huwelijk 

van Beatrix en Claus, PROVO, de 
rookbommen, Phil Bloom, de Cuba
crisis..
Later stond “de keukentafel” voor 
de plaats van onderhandelingen 
tussen man en vrouw, in de tijd van 
de snelle en ingrijpende verande
ringen over rol en taakverdeling. 
Vooral van de vrouwen werd ver
wacht dat zij “aan de keukentafel” 
hun recht uitonderhandelden op 
zelfbeschikking, geboorteregeling, 
eigen inkomsten en uitgaven, 
arbeid buitenshuis, eigen vrienden
kring. De keukentafel werd soms 
een waar slagveld.
Ik heb altijd bewust volgehouden 
om van mijn keukentafel een vei
lige plek, een nieuwe start na een 
probleem, een symbool van 
onvoorwaardelijke zorg voor mijn 
naasten te maken. Dat gaf mijzelf 
net zoveel voldoening als anderen.
Mijn keukentafel zag veel vrienden 
langskomen, kinderen van alleen
staande ouders die in de jaren ’70 
en ’80 nog geen goede opvang 
konden vinden, mannen en vrou
wen die met de gevolgen van 
impulsieve echtscheidingen kamp
ten, maar ook veel vrijwilligers in 
de schoolbesturen, jeugdclubs, 
mantelzorgers.
Aan mijn keukentafel schreef ik in 
2009 een bijdrage aan de Verhalen

tafel Emancipatie ’60’70 van de 
Openbare Bibliotheek Benoorden
hout. (Daar te koop voor een luttel 
bedrag.) Ik besefte dat mijn keu
kentafel met mij mee was geëman
cipeerd, ongemerkt. Nog steeds 
springlevend.
De laatste jaren vergadert de CBO 
regelmatig aan mijn tafel. Ik ben 
slecht ter been geworden, dus 
komen ze bij mij. We buigen ons 
over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning die de onderlinge 
verbanden tussen mensen wil hel
pen versterken. Een kwart van de 
huishoudens in onze wijk bestaat 
uit senioren, vaak alleenstaanden. 
Veel keukentafels in het Benoor
denhout blijven ook nog eens leeg 
als de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen te ver weg 
wonen of het te druk hebben. Ook 
de vrienden blijven steeds vaker 
weg, overleden, ziek of met beper
kingen. Wat nu?
Voor mij is de keukentafel nog 
steeds een bron van nieuwe 
ideeën. Een nieuwe uitnodiging, 
een nieuw plannetje, een nieuw 
recept. Altijd om te delen met 
anderen. De CBO is een prima gele
genheid daarvoor. Goeie ouwe keu
kentafel..

Gerda In’t Veld.

Goeie ouwe keukentafel...

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 menuitem “De Vereniging”.
Het werk gebeurt door vrijwilligers, maar er worden wel onkosten gemaakt.
Het is belangrijk voor de vereniging dat ze kan spreken namens de gehele wijk. Ieder lid heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de standpunt
bepaling over onderwerpen die bij instanties worden aangekaart. De jaarvergadering is daar een forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen  wor
den serieus in de overwegingen meegenomen. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belangen van 
de Benoordenhouters te dienen. Door lid te worden, steunt u de werkzaamheden van de vereniging.
Het lidmaatschap bedraagt € 8, per adres.

Hoe ?  U kunt € 8, overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”,  
uw naam en adres.
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
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 Voor elke beugelbehandeling bent u bij ons op het juiste adres!
 

Orthospecialist Benoordenhout
Johannes Bildersstraat 13

2596 EE Den Haag
Telefoon 070 3242706  

maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur
 

www.orthospecialist.nl 

Voor alle orthodontische behandelingen bij kinderen en volwassenen. 
       Ook mogelijk met bijna onzichtbare beugels.

Orthospecialist is een samenwerkingsverband van orthodontie praktijken in 
Den Haag, Leidschenveen, Delft, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen.

 
In onze praktijken wordt de behandeling uitgevoerd door een orthodontist.

U komt níét op een wachtlijst te staan, maar krijgt bij inschrijving direct een afspraak!
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Het is februari, de tuin van huize Klei is 

in wintertooi. Er is nog een reepje 

groen gras aan weerszijden omzoomd 

met borderplanten in ruste, gedeeltelijk 

bedekt met een bruin dekentje van 

gevallen blad. Toch plooit de tuin zich 

ook nu ,als een decoratieve ketting 

rond het huis.

“Eigenlijk doe ik in het najaar nooit 

meer iets aan de tuin, dat komt in het 

voorjaar weer.” We kijken vanuit de 

lichte voorkamer, die veel ramen heeft, 

naar buiten. Er zijn geen grote heggen 

die het uitzicht op tuin en straat belem

meren. “Ik wilde de communicatie met 

de buurt open houden, we hebben zo’n 

gezellige straat met regelmatig een 

straatfeest en dat vindt dan hier op de 

hoek plaats. Bovendien maakt iedereen 

een praatje als ik in de tuin bezig ben, 

of het nu bekenden zijn of toevallige 

passanten of kinderen op weg naar 

school “.

De eigen kinderen zijn al volwassen en 

de in de voorkamer opgehangen teke

ningen duiden op kleinkinderen. “Toen 

onze kinderen klein waren zaten we in 

Cardon, Venezuela, waar mijn man 

werkte bij Shell. Het was er tropisch 

warm, maar dankzij een koele bries 

vanuit de zee, heel aangenaam. Daar 

werd ik een buitenmens en ontstond 

de behoefte om iets groens om mijn 

huis te hebben. Maar het was er te 

droog om dat ook te verwezenlijken. In 

1966 kwamen we hier in dit huis 

wonen. Er was hier wel groen rondom, 

maar het verkeerde groen: veel liguster, 

jasmijn en woekerende mint. Dat, 

samen met een grindvlakte achter het 

huis, zette ons ertoe aan de slag te 

gaan met dit stukje aarde.” Haar man 

verwijderde het grind en bracht er later 

een vijver aan. Voor de zij en voorkant 

van de tuin werd een schets gemaakt 

door een hovenier met advies voor 

beplanting. “Ik wist echt niets van plan

ten, maar toen ze in mijn tuin versche

nen, begonnen ze me te boeien en 

ging ik plantenboeken en encyclope

dieën over planten bestuderen. Gelei

delijk ontstonden er in mijn eigen 

hoofd ideeën over de combinatie van 

kleuren, groeihoogte en bloeitijd. Het is 

natuurlijk het leukste als er gedurende 

het hele groeiseizoen iets in bloei 

staat.“

Ze houdt erg van rozen en gaat er zelfs 

voor naar Aals

meer om een bij

zonder exem

plaar op te halen. 

Ook stokrozen, 

zomaar afkom

stig van tussen 

de stoeptegels 

op straat, heb

ben haar bewon

dering. De zaden 

zijn verzameld 

en langs de witte 

zijmuur gezaaid.

“De kleuren ver

rassen me iedere 

keer weer, ze ver

anderen zichzelf 

op locatie van wit naar donkerrood. 

Ook komen er elders in de tuin, planten 

uit zichzelf boven, op plaatsen waar ik 

ze niet verwacht. Eigenlijk kent mijn 

tuin geen speciaal design, het is een 

liefhebberstuintje.”

Als zodanig is het ook door de leden 

van Groei en Bloei benoemd, die haar 

tuin hebben beloond met de hierbij 

afgedrukte prijs in verband met de jaar

lijkse voortuinenkeuring.

Haar man, die het gesprek regelmatig 

aanvult, zegt dat ze iedere vierkante 

meter grond op haar knieën in detail 

bekijkt en bedenkt. “Ja, alleen kan ik 

door dat autoongeluk van een aantal 

jaren geleden niet meer op mijn knieën 

zitten. Gelukkig heb ik hulp van een 

fantastisch tuinmeisje. En verder: als ik 

denk wat wankel op de benen te staan, 

hoef ik slechts een steeltje van een roos 

beet te pakken en dat geeft me dan 

meteen een gevoel van stevigheid.“

Ze geniet zichtbaar van haar tuin, wil 

zelfs niet met vakantie in de maanden 

mei en juni als de tuin op zijn mooist is, 

maar bovenal geniet ze van de moge

lijkheden die de tuin haar biedt: de 

communicatie met de buurtbewoners 

en de verbondenheid met de aarde.

Zijn het deze elementen in hun leven 

die deze zeer jong ogende tachtigers 

zo vitaal en fit houden? Als u het ant

woord hierop wilt weten, maak dan 

eens een wandelingetje langs de Son

derdankstraat nr. 2 in mei of juni en laat 

u verrassen door weer nieuwe creaties 

van deze tuinvrouw.

Van BUITENMENS tot TUINMENS

De vrouw van de tuin van de 
Sonderdankstraat 2
Door Pita Bovée-Meijn
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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

       
3587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl
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Review by Deborah Valentine, 

first appeared in Xpat Journal, 

Winter 2009

Reinildis van Ditzhuyzen is 

known in the Netherlands as the 

‘Queen of Manners’ and has 

published a series of ‘Ditz’ books 

such as the Dikke Ditz, or its 

summary version, the Dunne 

Ditz, and the children’s KinderDitz 

on etiquette and manners. This 

new contribution to the series 

capitalises on the fact that, as a 

historian and author of 

numerous culturalhistorical 

books, Ms Ditzhuyzen is most 

certainly in a position to explain 

the various manners and 

mannerism of the Dutch  to an 

expat audience. Following 

interviews with expat 

organisations and expats 

themselves, she was able to 

develop a book which will help 

anyone coming to live  or 

already living  in the Nether

lands, to understand their hosts 

and neighbours better.

The Dutch Ditz is informative, 

enlightening, and entertaining  

particularly when you realise that 

some of today’s complaints are 

echoes of similar ones in 

centuries gone by. There is also 

some comfort in knowing that 

certain complaints and 

observations are shared by the 

Dutch population itself, and leave 

not only the expat to wonder 

what is going on. The historical 

context of certain mannerisms, 

such as why precisely coffee is so 

important, and almost a ritual, 

does explain a lot, and Ms 

Ditzhuyzen offers similarly 

eloquent explanations of many 

other, if not each and every, 

custom and habit of the Dutch.

The stylised illustrations give the 

Dutch Ditz a unique style, as do 

the quotes and sayings found 

throughout the book, providing 

additional insight into the 

manners of the Dutch. 

Understanding the subtleties of 

the new culture around you is 

crucial to feeling at ease in your 

new home, consider the Dutch 

Ditz a window for doing so.

Dutch Ditz, available at most 

bookstores, such as Paagman, 

Selexyz and Couvée and through 

www.bol.com. Price: e13.50 

The International Corner
Dutch Ditz: Manners in the Netherlands by Reinildis van Ditzhuyzen

January the 19th the people living in the Benoordenhout had the 

opportunity to attend a presentation at Europol by Mr. Gerald 

Hesztera, Head of the Corporate Communications Unit.

It was a great success; about 30 curious people entered the well 

guarded premises of the Europol perimeter. After all participants and 

their bags passed the security checks and identity cards were left 

behind, they were invited to drink coffee or tea in the foyer.

In the spacious conference room, Mr Hesztera held a very interesting 

and humorous presentation of what Europol is all about: trying to fight 

against international organised crime and terrorism. This means in a 

nutshell: helping the local police forces by using a very modern 

computerised system enabling the tracing, indexing and analysis of the 

criminal networks (i.c. drug trafficking, money laundering, illicit immi

gration networks, terrorism, counterfeiting of money/documents, child 

pornography etc) all over the world and in particular all over Europe.

Many questions were asked after the presentation, a lively discussion 

took place and an hour later than planned, the participants left a 

building in which, at the moment, about 600 persons are working 

with a total budget of e 66.4 million (2008). Unfortunately, Europol is 

going to leave the Benoordenhout for the Statenkwartier.

The members of the expats committee are happy that we were 

allowed to enter what soon will be : “het oude Europol gebouw aan 

de Raamweg (the old Europol building at the Raamweg)“. Who will 

be the next inhabitants?

Michèle Carlier

Visit to Europol January 19, 2010

Saturday, April 24 - 14:00 hours
Lecture: Reinildis van Ditzhuyzen

“The Dutch are so relaxed and easygoing!’ That is what many 

expatriates hear when they leave for the Netherlands, but this often 

turns out to be less than accurate. In fact, in many respects, the Dutch 

are surprisingly formal.

And what is more, some of their ways and manners are quite 

different from anywhere else.”

This quote is taken from Reinildis van Ditzhuyzen’s latest book  

Dutch Ditz: Manners in the Netherlands.

As the second lecture in our series for “International 

Benoordenhouters”, Ms. Ditzhuyzen will be speaking on Saturday, 

April 24th at 14:00 in the “Wijkcentrum”, ‘t Benoordenhuis’, 

Bisschopstraat 5.

Come join us for what promises to be an enlightening look into 

Dutch etiquette spanning from social kissing to the importance 

of special occasions and the Dutch Royal family.

Ms. Ditz, known in the Netherlands as the ‘Queen of Manners’, is a 

historian and the author of numerous culturalhistorical books. 

She appears quite frequently on Dutch and foreign television and 

radio programmes, as an expert on background information on 

European royalty. To learn more about Ms. Ditshuyzen, please go 

to her website: www.akribeia.nl

You can sign up by contacting Mrs E.L. Annegarn at  

annegarn@xs4all.nl.
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Wij gaan verder

Als je iemand verliest staat je wereld stil. Je moet er niet aan 
denken, maar eens overkomt het ons allemaal. En als het 
verlies groot is, dan is het verdriet groot. Maar wij weten dat 
een uitvaart volgens de wensen van een overledene ook troost 
kan bieden. Soms zoveel dat u langzaamaan weer verder 
kunt. Voor meer informatie kunt u bellen met (070) 346 95 71 
of kijken op www.cuvo.nl.



wijkblad Benoordenhout april 201025

Although this winter does not seem to want to come to an end, it 

allowed most of us to walk or bike to the Netherlands Institute of 

International Relations, located in the beautiful “Park Clingendael”.

Mrs A. C. Gans, responsible for the External Relations of the Institute 

offered us a very enjoyable presentation about the house (Clingedael 

means: the valley in the dunes), it was first owned by the Doublet 

family and shows many similarities with the house Hofwijck, which 

belonged to the Huygens’s family.

In the 19th and early 20th century the house belonged to the family 

van Brienen. The last occupant was Marguérite van Brienen, who laid 

out the Japanese garden.

Arthur SeyssInquart, the German Reich’s Commissioner for the 

occupied Netherlands lived in the house during World War II. After 

the war, the estate became the property of the Municipality and from 

1983 on, it has accommodated the Clingendael Institute.

The Institute has four main streams:

1 CDSP:  Diplomatic Studies Programme

2 CESP:  European Studies Programme

3 CSCP:  Security and Conflict Programme

4 CIEP:  International Energy Programme

Working within the realms of these four streams, Clingendael is as 

much a knowledge institute for international relations, as a think

tank and a diplomatic academy.

The Institute organises courses, provides information, holds 

conferences and acts as an advisory board to the 

government.

After the presentation of Mrs Gans in the “big conference 

Room”, we were able to tour the rest of this beautiful house 

The view from the second floor into the richly decorated 

reception hall, with its wooden panels, big fireplace and 

panels with the coat of arms of those who once occupied the 

house, was most impressive.

As we went down the stairs leading to the front door, we had 

the opportunity to have a last  look at the painted panels 

showing us the leisurely life round this house in former times.

Although we did not actually see the “house heron” we shall 

all keep a very pleasant memory of Mrs Gans’s lecture and 

the hospitality of the Clingendael Institute !

Michèle Carlier

Visit to Clingendael March 3, 2010 Saturday, May 29 - 14:00 hours
Architecture walk in Benoordenhout

Our next activity to bring together International and Dutch 

residents of our neighborhood will be organized on Saturday 

29th of May starting at 14.00 hours.

The theme of this activity will be the Architecture of the so called 

“The Hague School”. In the Benoordenhout one finds some of the 

most beautiful and striking examples of this  until recently 

under estimated  architectural style. Mr. Marcel Teunissen, 

architectural historian, did extensive research on this style, which 

was influenced by Frank Lloyd Wright and the international move

ment of “the Style” and which was used often in building projects 

in the Hague during the “Interbellum” period (19181939).

He will first give a short introductory talk and share with us his 

passion about The Hague School, followed by a guided walk 

along the masterpieces of this style in our neighborhood.

A small contribution of 5 Euro pp. is requested.

Please sign up quickly for this activity by contacting Marja van 

Loopik, email vanloopik@casema.nl.

Proposed Programme:

14.0014.30:  arrival and coffee/tea in the “’tBenoordenhuis”, 

Bisschopstraat 5

14.3015.00: introductory talk by Marcel Teunissen

15.0016.30: guided walk through the neighborhood.

16.30 .... : “borrel” at WW tennis courts

For the young ones: SOAPBOX RACE
This annual tradition in Benoordenhout will be held on June 19 in cooperation with Florence.  

Don’t miss it!

Huize Clingendael. Foto: Marja van Loopik
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Queen’s Birthday
‘Koninginnedag’ actually started 

as Princess’ Day on August 31st, 

1885, to honour young princess 

Wilhelmina on her fifth birthday. 

After king William III died in 

1890, princess Wilhelmina 

became our queen and the 

name was changed to Queen’s 

Day, a title it retains to this day.

In 1948 Juliana, Wilhelmina’s 

daughter succeeded to the 

throne and from 1949 Queen’s 

Day is celebrated on Juliana’s 

actual birthday, April 30th.

Through the years more and 

more people had a free day from 

work which gradually made April 

30th a national holiday.

When Beatrix succeeded her 

mother on the 30th of April 

1980, she decided to honour her 

mother to maintain this 

particular day as Queen’s Day. 

Since her own birthday was 

January 31st it didn’t seem as 

suitable for festivities in the 

open air, which have come to be 

associated with Queen’s Day.

Queen Beatrix, together with 

many of her family members, 

visits one or two towns in the 

Netherlands. Many festivities are 

organized by the local Orange 

societies and enjoyed by Royals 

and citizens alike. Very traditional 

games and activities are planned, 

such as the children’s favourite 

‘koekhappen’ (bitethecake), as 

well as musical recitals, sport 

demonstrations and traditional 

dances.

Amsterdam is well known for its 

‘vrijmarkt’, a kind of garage sale 

in the open air, where people sell 

their surplus goods. Each year 

about half a million visitors, 

many of which are foreigners, 

visit this city to witness this very 

attractive event.

Queen’s birthday is officially a 

national day in Holland and 

people hang out their flags, 

often with an orange banner, as 

the Dutch royal family is the 

House of Orange.

5 May - Liberation Day

The Second World War in the 

Netherlands was fought 

between the 10th of May 1940 

and the 5th of May 1945 and left 

deep marks in Dutch society.

Before the celebration of the 5th 

of May, the national 

commemoration of the dead 

takes place each year on the eve 

of the 4th of May. The Dutch 

commemorate all civilians and 

soldiers who died since the 

beginning of the war by a two 

minute silence at 8:00 p.m. in the 

entire country. After that the 

national anthem is played. The 

national flag hangs halfmast 

from 6:00 p.m. till sunset.

One of the places where there is a 

commemoration is the Waals

dorpervlakte, right near Benoor

den hout. It has become well

known throughout the country 

because it is broadcast live on 

television. This ceremony is for 

everyone who wants to pay his or 

her respect, contrary to the official 

commemoration at the National 

Monument on Dam Square in 

Amsterdam. Queen Beatrix, Prince 

Willem Alexander and his wife, 

Princess Maxima, along with 

government officials and veterans 

participate in the ceremony.

The Waalsdorpervlakte in the 

dunes was chosen because over 

250 people were executed there 

by the Nazi’s. In memory of them, 

a monument was donated by 

the Hague citizens and placed 

on the very spot of the 

executions. On a dune 

overlooking this monument, a 

large Bourdon bell was placed. 

On May 4th eve, the bell tolls 

with its full, dark sound to make 

an appeal to the nation to think 

of all the people who gave their 

lives during the war years 1940

1945 (in our country over 

200,000 people died of which 

more than half were Jewish 

Holocaust victims). Everyone can 

walk along in this silent and 

impressive march to the 

monument and the bell on the 

Waalsdorpervlakte. The 

procession begins about 18:30 

behind the TNO building on the 

Landscheidingsweg.

On May 5th the liberation of the 

German and Japanese (in the 

then Dutch East Indies) 

occupation is celebrated. Since 

1990, May 5th has become a 

national holiday every five years. 

The liberation of the Kingdom of 

the Netherlands in 1945 is 

remembered. It is not necessarily 

an official day off. Employers and 

employees may decide for 

themselves what to do on this 

day. You will see flags hanging 

everywhere.

Flags and pupils

Another remarkable and 

certainly typical Dutch custom 

can be observed during May and 

June. When students succeed for 

their final exams of their 

secondary school, they hang 

their school bags, with or without 

our national flag, on the flag 

post! So you will always know 

when to congra tulate your 

student neighbour!

Hélène van der Mersch/ 

Liesbeth Annegarn

Dutch national holidays

QUEEN’S DAY 2010
Each year the neighbourhood society celebrates Queen’s Day at 
Willem Royaardsplein, in cooperation with the shopkeepers 
association.
Come join in the fun on Friday, April 30, 09.00 to 13.00 and toast 
our royal family with a glass of ‘Oranjebitter’!
There are always plenty of activities for the children: the well
known free market, where children can sell their ‘things’, a bouncer 
for the little ones and oldfashion traditional Dutch games.
The celebratory atmosphere will be further enhanced by the familiar music of the Perugia Four, who will 
play lovely jazz music.
Stop by the booth of the Neighbourhood Society and introduce yourself.
See you then  Friday, April 30
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Hardies Mode verkozen tot winnaar ‘Be my Guest!’ 

verkiezing als meest gastvrije onderneming

Volgens de bezoekers van Your Opinion is Hardies de meest gastvrije onderneming van 
de Frederikstraat. De stemmen op www.be-my-guest.nl leverden een duidelijke winnaar 
op: gemiddeld gaven de bezoekers Hardies een 8,7.
Wethouder Frits Huffnagel (Citymarketing en Binnenstad) verraste het voltallige personeel 
van Hardies Mode: “…. Met een 8,7 wil ik Hardies van harte feliciteren met het behaalde 
resultaat. De oorkonde krijgt vast een mooi plekje in de winkel.”

Theo Wassink en Faycel Ahmed: ”Onze collectie met exclusieve topmerken spreekt veel 
mensen aan. Service staat bij Hardies hoog in het vaandel. Misschien staan wij ook daarom 
vermeld in de Luxury List 2010 als enige damesmodezaak onder Nederland.”

 Hmiss Mode Luisa Cerana Shop Hardies Damesmode
 Javastraat 49 Frederikstraat 86 Javastraat 45
 2585 AE  Den Haag 2514 LM  Den Haag 2585 AD  Den Haag
 Tel. 070-3607795 Tel. 070-3647065 Tel. 070-3647065
 www.hmiss.nl  www.hardies.nl
 info@hmiss.nl  info@hardies.nl
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Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!

Dinsdag 20 april 14.30 uur Optreden koor Cantare
Het optreden wordt aangeboden door Fonds 1818 in het 
kader van “Koren zingen voor Ouderen.” U bent allen van harte 
welkom!

Dinsdag 27 april Indische Soos
Vanaf ca. 13.30 uur staan er in de centrale hal kraampjes met 
Indische hapjes, Indische cadeauartikelen, sieraden en kleding. 
Om ca. 14.30 uur is er in de grote zaal een optreden. 
Deelname aan de gezamenlijke maaltijd is mogelijk!

Vrijdag 30 april Koninginnedag Optreden Michelina’s
Op vrijdagmiddag 30 april, Koninginnedag, is er om 14.30 uur 
een optreden in de grote zaal van de “De Michelina’s”. 
Entree is e 2,50 inclusief koffie of thee!

Dinsdag 11 mei Virtuele wandeling door het nieuwe centrum
Een wandeling door het nieuwe centrum van Den Haag mid
dels een diapresentatie. Aanvang14.30 uur.
Entree is e 1, inclusief koffie of thee.

Dinsdag 1 juni Aspergemaaltijd
Op dinsdagmiddag 1 juni is er een mogelijkheid om deel te 
nemen aan een gezamenlijke aspergemaaltijd om 17.00 uur in 
de grote zaal.

Zondag 13 juni concert van jeugdorkest “Viotta”
Op zondagmiddag 13 juni om 14.30 uur optreden van jeugd
orkest Viotta. Toegang is gratis!

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u 
zich wenden tot Chris Harteveld, telefoonnummer 754.05.55 
of kijk op de website van wijkvereniging Benoordenhout:  
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Florence Woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijfstraat 5, 
Telefoon: 754.05.55
Oostduin biedt bewoners een activiteitenprogramma aan die deels ook toegankelijk is voor wijkbewoners. 
Voor de komende periode zijn dat de volgende activiteiten:

Voor u ligt weer een mooi nieuw wijkblad met een aardig pro
gramma van de CCB. Het feit dat de activiteitenagenda regel
matig in het wijkblad verschijnt, werkt aanstekelijk en we zijn 
blij met de nieuwe leden die zich daardoor aanmelden. Wij 
hopen ook deze leden op onze jaarvergadering te kunnen 
verwelkomen, of misschien ontmoeten wij u eerder bij een 
van de activiteiten.

Lunch/diner en koffieochtend
Dinsdag 20 april 12.30 uur. Lunch restaurant ‘t Doelhuys 

Mondriaan, Marialaan
Vrijdag 7 mei 12.30 uur. Lunch bij Restaurant Runners, 

van Hogenhoucklaan 168
Dinsdag 11 mei 10.30 uur. Koffieochtend in Clingendael 

bij het Theepaviljoen
Woensdag 19 mei 18.00 uur. Diner bij WWPaviljoen,  

v. Hogenhoucklaan 35
Maandag 7 juni 10.30 uur. Koffieochtend bij bakkerij Eick

holt op het WRplein.
Woensdag 16 juni 18.00 uur. Diner bij WWPaviljoen.

Brunch
Zondag 6 juni 11.0014.00 uur bij lunchroom YON, 

Badhuis weg 191; kosten e 12.50. 
Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. 

Bus/tramhalte Madurodam. 
De lunchroom bevindt zich schuin aan de overkant van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Inlichtingen en opgeven voor etentjes bij Marjolein Schröeder, 
tel: 3241349.
U rekent ter plekke zelf af.

Jaarvergadering van de CCB donderdagmiddag 20 mei om 
14.30 uur in het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

28 mei excursie naar Middelburg en Veere.

Iedere maandagochtend (uitgezonderd de maandagen 3, 10 
en 24 mei) van 10.0012.00 uur kunt u bij H.D.M. voor e 5,00, 
na een kopje koffie, gaan fitnessen, koersbal spelen, sjoelen, 
tafeltennissen, jeu de boules of outdoor bowls spelen of gaan 
nordic walken. Voor zowel mannen, vrouwen als echtparen 
allemaal gezellige en sportieve activiteiten nu het mooier 
weer wordt.

Bekijkt u ook onze website? 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Rinia de Bruin

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)
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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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Let op: De zeepkistenrace zal ook dit jaar weer gehouden worden in  
samenwerking met Florence op 19 juni a.s. Noteert u die datum vast!

Jeugd & Jongeren

KONINGINNEDAG 2010
Koninginnedag viert de wijkvereniging graag traditie getrouw 
in samenwerking met de winkeliersvereniging van het Willem 
Royaardsplein.
Zien we u dan op vrijdag 30 april van 9.00-13.00 uur om 
met elkaar bij te kletsen onder het genot van wat lekkers?
Behalve het vertrouwde optreden van de groep Perugia Four, 
die evenals voorgaande jaren heerlijke jazzmuziek ten gehore 
zal brengen vanaf 10.30 u, zal er weer een springkussen voor 
de kleinsten zijn evenals tal van oud Hollandse spelletjes voor de jeugd.
Daarnaast kunnen de kinderen uiteraard weer hun spulletjes verkopen op de favoriete vrijmarkt.
Graag tot dan!

Gezocht
Een enthousiaste opvolger voor de portefeuille Jeugd & Jongeren in het bestuur van de wijkvereniging. 
Naast het organiseren van Koninginnedag, zeepkistenrace en deelname aan onder meer Scholen
overleg, Klankbord overleg Jongeren, kun je een en ander geheel naar eigen inzicht invullen. Ben je 
enthousiast en houd je van organiseren, houd je van vrijheid van werken in een collegiale en gezellige 
sfeer tussen bestuursleden onderling, en heb je hart voor de wijk en de jongeren daarin, meld je dan 
aan bij Miek van Slootenvan Nieuwkuyk, slooten@xs4all.nl of 0645444629.

i-Shop Benoordenhout

De iShop Benoordenhout is per vrijdag 5 februari 2010, gestopt met haar bestaan in de bibliotheek.
De bewoners van Benoordenhout kunnen voortaan in Wijk en Dienstencentrum Bezuidenhout terecht  

(Joh. Camphuijsstraat 25, 070347 72 97).

Dit kan ook telefonisch of per mail. Wij sturen u dan de informatie toe.
Mits de cliënt ons toch fysiek wil spreken en niet naar ons toe kan komen (bijvoorbeeld omdat hij/zij moeilijk ter 

been is en geen vervoer heeft) kunnen wij ook een afspraak maken en thuis langskomen.

Algemene Ledenvergadering
Op 10 Mei aanstaande zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Wijk
vereniging worden gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in het wijkcentrum “t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.”
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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
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DUINzICHTKERK
Zondag 13 juni 2010

Twaalfjaarmoment

Eén van de mooiste tradities van de kerk is wel het Twaalfjaarmoment. Hiermee wordt op een bijzondere manier stilgestaan bij een stap op 

weg naar de volwassenheid. De dienst zal voorafgegaan worden door een voorbereidingsavond met de dominee en de jeugdouderling.

Datum nog vast te stellen:

God bestaat... God bestaat niet... (doorpraten over ‘Klaas Hendrikse’)

Klaas Hendrikse heeft het publieke debat volop gehaald met zijn boek ‘Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische 

dominee.” (Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2007). Binnen en buiten de kerken heeft alleen al de titel van het boek veel discussie opgeleverd en 

hebben velen zich ook al een mening gevormd over wat deze theoloog en dominee beweert. Voor wie het boek heeft gelezen, of nog van 

plan is het te lezen, organiseert de Duinzichtkerk bij voldoende belangstelling een avond (of zaterdagochtend) om van gedachten te wisselen 

over het boek en de vragen rond het bestaan van God. Bent u daarin geïnteresseerd, dan kunt u dat laten weten aan Ds. Corrie van Duinen. Bij 

deelname van minimaal 8 mensen zorgt zij voor een bijeenkomst waarin we op zoek kunnen gaan naar de zin en/of onzin van wat Hendrikse 

schrijft, waarbij zij ook haar theologisch oog over het boek zal laten gaan. (Van wie mee wil doen wordt verwacht dat zij het boek ook daad

werkelijk heeft gelezen). 

U kunt uw vrijblijvende belangstelling kenbaar maken, zonodig met vermelding van uw voorkeur voor een doordeweekse avond of een zater

dagmorgen, per email: dsvanduinen@ziggo.nl of telefonisch: 8879410. U hoort dan te zijner tijd of en wanneer deze bijeenkomst gaat plaats

vinden.

TOBIASSCHOOL
Informatieve lezing over hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning. Op donderdag 6 mei 19.30 uur in de aula 

(2 hoog) van de Tobiasschool, Van Nijenrodestraat 16, 2597 RM Den Haag. Toegang gratis, er wordt een gift gevraagd.  

Contact: Tel. 0174240897 Internet: www.brunogroening.org/nederlands

Aan de boekentafel:
Recent verschenen: Het Luik door Rudolph Adriaense

In dit boek neemt de schrijver u in deze raamvertelling mee naar de vijftiger jaren. Bij een toevallige ont

moeting met een vroegere klasgenoot blikt de hoofdpersoon Ruud terug op de eerste jaren van zijn mid

delbareschooltijd op het Aloysius College (het AC) in Den Haag. De school was in die tijd een jezuïeten

college met de afdelingen hbs en gymnasium, uiteraard uitsluitend toegankelijk voor jongens. Adriaense 

laat tal van onderwerpen en personen de revue passeren: vriendschappen, schooldocenten, padvinderij, 

voetballen bij Graaf Willem II  VAC en natuurlijk allerlei kwajongensstreken op school en in de klas. Daar

naast heeft hij een ontroerend hoofdstuk gewijd aan het op jonge leeftijd overlijden van zijn beste vriend.

Zo is een gedetailleerd verslag ontstaan van een jongensjeugd die zich afspeelt in de jaren waarin de 

televisie zijn intrede deed.

Het boek is te bestellen in elke Nederlandse boekhandel.

Wijziging telefoonnummer Bibliotheek Benoordenhout:
Met ingang van 1 januari 2010 is het nieuwe telefoonnummer van de Bibliotheek Benoordenhout 0703534020.

In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunstzinnige 

activiteit (muziek, beeldende kunst, theater, lezingen) zij als professioneel of als amateur organiseren binnen onze wijk.  

Het volgende nummer van het wijkblad verschijnt medio juni 2010. U kunt de gegevens  voor dat nummer tot 

11 mei 2010 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Cult urele kalender
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Kebap Schotels (geserveerd met couscous of 
rijst of patat plus salade en saus)
1.Adana (spies) kebap met lamsvlees.......16,50
2.Döner Kebap.............................................14,50 
3.Mix schotel Adana Kebap en döner........16,50 
4.Schotel Köfte met rundvlees...................10,00 
5.Beyti Kebap.............................................. 14,00
(lamsvlees in deegbrood met yoghurtsaus)     
6.Iskender Kebap ..........................................9,50
7.Iskender Kebap  ROYAAL.......................13,50                       
8.Schotel Mesopotamië .................................25,00
(Adana kebap+ döner kebap + köfte + humus + couscous of  
patat  + brood + salade + saus)

Broodjes  
(inclusief sla, tomaat, ui, komkommer, 
knoflooksaus ,sambal)
9.  Döner Kebap...............................................4,50 
10.Döner Kebap met fetakaas............................5,50
11.Döner Kebap met satésaus............................5,50
12.Köfte...........................................................5,50
13.Köfte met kaas..............................................6,00
14.Köfte met fetakaas.........................................7,50
  *met Cacik  € 1,00 extra

Turkse Pizza (Lahmacun)
15. Lahmacun basis .......................................2,50
(rundgehakt/paprika/peterselie/tomaatkomkommer/sla/ui/
knoflooksaus/sambal)
16.Lahmacun Kaas..........................................3,95
17.Lahmacun Döner Kebap............................5,50
18.Lahmacun Döner Kebap met kaas...............6,95
19.Lahmacun Döner Kebap met fetakaas..........7,95
20. Lahmacun       Köfte..........................................6,95
21. Lahmacun Köfte met kaas.............................7,50
22.Lahmacun Köfte met fetakaas..........................8.50                              
23. Lahmacun     Tonijn & Kaas.............................6,50
24. Gözleme klein........................................................4,00
(een hartig deeggerecht met fetakaas en peterselie)
25.Gözleme groot...........................................6,50
26.Gözleme Spinazie klein..................................5,50
(een hartig deeggerecht met fetakaas en spinazie)
27.Gözleme Spinazie groot...........................6,95
    *met Cacik  € 1,00 extra

Salades 
(per 100 gram € 2,50)
50. Cacik - Tzaziki (komkommer/
knoflook/yoghurt/munt)
51. Humus (kikkererwten/sesamzaad/
knoflook/citroen/olijfolie/koriander/
cayennepeper/zout)
52. Haydari (yoghurt/knoflook/kruizemunt/olijfolie/ 
geraspte wortel/ui)
53. Kisir/Bulgursalade - Couscous salade
(bulgur/komkommer/verse pepers/(vlees)tomaten/
peterselie/lente uitjes/ui/knoflook/ijsbergsla/tomatenpuree/
zwarte peper/paprikapoeder/citroensap/zout)
54. Piyaz - Bonensalade  
 (witte bonen/groene paprika/ tomaat/ ui/ peterselie/ 
augurken/ olijfolie/ citroen/ zout/ sumak) 
55. Zeytin  (Olijf- feta salade /groene sla/ olijven/ azijn/ 
knoflook/ tomaten/ olijfolie/ zout/ peper/ ui)
56. Rus Salatasi – Russische salade 
(yoghurt/mayonaise/wortel/erwten/mais/augurken/ui)
57. Kirmizi Pancar Salatasi - Rode bietensalade
(rode bieten/wortel/sla/yoghurt/citroensap/sumac/zout)
58. Ezme (tapenade van paprika/ui/tomaat/peterselie/gem-
ber/walnoten)
59. Beyaz Peynir Salatasi – Fetakaas salade  
(fetakaas/olijven/sla/tomaat/komkommer)
60. Çoban Salata - Herdersalade   
(blokjes tomaat/komkommer/spaanse peper/ ui/ peterselie/ 
granaatappelsaus/ olijfolie) 

Belegde MIX broodjes (€ 5,50) 
61. Met keuze uit o.a Humus /Olijf & Augurk/Haydari/Kisir/
Piyaz/Ezme/Fetakaas/Herdersalade/Gegrilde Aubergine

Falafel
62.  Falafel met döner-broodje.........................4,50 
63. Falafel wrap...............................................6,50               
64. Falafel wrap met patat en salade.............7,50

Soepen (p.p. € 3,50)
65. Mercimek (linzensoep)  67. Yayla 
66. Ezogelin (tarwe en linzen)  68. Tarhana  (tarwe)

Dürüm (zelfgemaakte wrap)
28. Dürüm Vegetarisch 
met kaas.......................3,95
29. Dürüm Vegetarisch 
met fetakaas..................4,95
30. Dürüm Vegetarisch 
met kaas & patat.............5,95
31. Dürüm Vegetarisch met fetakaas & patat.......6,95
32. Dürüm Köfte..............................................6,95
33. Dürüm Köfte met kaas.................................7,50
34. Dürüm Köfte met fetakaas............................8,50
35. Dürüm Döner Kebap.................................5,00
36. Dürüm Döner Kebap met kaas....................6,00
37. Dürüm Döner Kebap met fetakaas...............7,50
38. Dürüm Döner Kebap met patat....................6,00
39. Dürüm Döner Kebap met patat en kaas........7,50
40. Dürüm Döner Kebap met patat en fetakaas... 8,50
41. Dürüm Adana Kebap lamsvlees....................9,50
  *met Cacik  € 1,00 extra

Kapsalon
42. Kapsalon normaal....................................6,00
43. Kapsalon klein..........................................4,50 
44. Kapsalon Falafel groot vegetarisch............8,50
45. Kapsalon Köfte .......................................7,50

Kumpir (Grote speciale aardappel gepoft in de oven 
geserveerd met 5 soorten salades) 
46. Kumpir Vegetarisch..................................9,50 
47. Kumpir met Döner Kebap......................14,50 
48. Kumpir met Köfte.....................................12,50
49. Kumpir met Zalm....................................16,50

* Zalm min. 3 uur van tevoren bestellen

Manti
Een typisch gerecht uit Turkije 
is MANTI. Het is gemaakt van deeg 
gevuld met gehakt. Het gehakt is 
klaargemaakt met kruiden (zout, 
zwarte peper, rode peper) en klein-
gesneden ui. Eroverheen komt een 
yoghurtsaus (yogurt met knoflook) en een sausje van olie 
met tomatenpuree........................................................10,50
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Meze- en Tapasschaal 
Minimaal 10 personen
(MINIMAAL 5 DAGEN  VAN TEVOREN BESTELLEN )
69.Sigara Böregi.............................................. p.st.1,50 
(een hartig deeggerecht met fetakaas en peterselie)
70.Sigara Böregi Spinazie.......................p.st.1,75
(met fetakaas en spinazie)
71.Sebzeli Börek - groente börek....................p.st.2,25  
(rundgehakt  met groente)
72.Icli Köfte - gevulde couscous.....................p.st.1,95
(bulgur gehakt/ui/peterselie/koriander /paprika poeder)
73.Mercimek Köfte - linzen köfte ..................p.st.1,50
(linzen/ui/bosuitjes/peterselie/zwarte peper/cayenne/peper/
citroen/rode paprikapuree/olijfolie)
74.Biber Dolma - gevulde paprika.....................p.st.2,50
(rundgehakt/ui/margarine/rijst /tomaten/zout/ peper/dille)
75.Patlican Dolma - gevulde aubergine..........p.st.2,50 
(idem dito) 
76.Sarma - gevulde wijnbladeren....................p.st.1,00 
(idem dito)
77.Pide - platbrood......................................p.st.3,50 
(met rundgehakt/ui/peterselie)
78.Gevulde Dadel......................................p.st.1,50 
(roomkaas met walnoot )
79.Verschillende soorten koekjes per 500 gr.. 6,95
(zoet en zout)  
80.Maanzaadcake....................................p.st.2,00
81.Cornfl akes koek...................................p.st.0,80

Zoete Nagerechten
82.Baklava.................................................p.st 1,00
83.Sütlac (Rijst dessert).............................p.bak 5,50
84.Kadayif.................................................p.st 2,25
85.Sekerpare ..........................................p.st 1,50

Extra’s 
86.Turks brood...............................................1,95
87.Bakje saus................................................0,90 
88.Turkse Yoghurt..........................................3,50
89.Tosti sucuk met kaas (turkse worst)..........3,75
90.Ayran.........................................................1,50
91.Frisdranken/Bier................................vanaf 1,50 

Snacks met broodje
92.Kroket........................................................2,50 
93.Mexicano...................................................2,50
94.Pikanto......................................................2,50
95.Kipcorn......................................................2,50 
96.Frikandel...................................................2,50 
97.Kaassoufl ee..............................................2,50 
98.Feta kaassoufl ee......................................2,50
99.Patat..........................................................1,75
100.Patat met...................................................2,25 
(o.a.mayonnaise/ketchup/curry/chilli/sate/sambal/knofl ook)
101.Patat speciaal............................................2,75 

Benoordenhout
Weissenbruchstraat 49
2596 GB Den Haag
E-mail: info@hapjespaleis.nl 
Telefoon: 070-3264287
Mobiel: 06-24589001
www.thuisbezorgd.nl

Openingstijden: 
Ma. t/m Vr.  9.00 - 21.00 uur
Za. en Zo. 16.00 - 21.00 uur
Bezorging: € 1,50 
Minimum bedrag: € 15,00
Bezorgtijden vanaf 16.00 tot 21.00 uur
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van 

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over de 

tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit 

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

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken 

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

afspraken  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. 

Fay van Baar 324 38 77 ’95 E X

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 0643560935 ’91

Max Drabbe 0652660512 ’94 E S

Eline van Eechoud 0644098123 ’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 0610742935 ’95

Heleen Luijt 0613185773  ’94 E

Pieter v. Nooten 328 12 43 ’89 E

Danah OlieDinsbach 328 23 82 ’94 E

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

Slooten per sms op 0645444629 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

De prijs voor een Benoordenhoutje in 2010 bedraagt € 10,- voor 

maximaal 30 woorden, bestemd voor de wijkbewoners. Deze zijn 

niet bestemd  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:

11 mei 2010. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  

zetfouten.

Gevraagd: Raleigh en/of BSA heren en/of damesfiets in goede staat.

B.A.C. Droste tel. 0703246086

Italian family living in Benoordenhout seeks experienced Dutch/

English speaking nanny, preferably with car, for two 8yearold 

children on Monday, Tuesday and Thursday from 15.15  19.00 uur.

Rosanna Maccarone, tel. 0644109942

Wij zoeken een lieve, betrouwbare gastouder voor onze baby. 

Drievier dagen in de week van ong. 8.0018.30 uur.

Voor een kennismakingsgesprek gelieve contact op te nemen via 

0624895254.

Babysitters

Benoordenhoutjes

Zwart heeft een toren en een stuk geofferd voor een sterke aanval. Hoe kan hij deze 

winnend  afsluiten?

Oplossing probleem 106: Wit won snel en fraai : 1.Pg6! Dxf7 2.Lf4+ e5 3.Lxe5+ Pxe5 

4.dxe5+ Ke6 5.Tc6+ Ld6 6.Txd6 mat. (ReindermanStrating, Hilversum 2009)

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

of email: reinvast@hotmail.com

KUNT U SCHAKEN ?
KOM EENS LANGS OP DE SCHAAKCLUB! Elke woensdagavond om 20.00 uur in het 

Benoordenhuis .

Inlichtingen: 070324 82 75 of luijt.franke@planet.nl. Internet: scbenoordenhout.weblog.nl

Schaakprobleem 107 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
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Wijkvereniging Benoordenhout,
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

emailadres: elshmgoossens@planet.nl

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

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. Buterde Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. W.E. Hoekstra, tel. 324 83 32

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

H.W. van Kimmenadede Laat de 

Kanter, tel. 324 79 55

Water en milieu:

ir. P. BovéeMeijn, tel. 326 29 33

Wijkblad:

mr. E.L. Annegarnvan 

Wijngaarden, tel. 324 92 06

Cultuur:

Interim:

L. Hartzema, tel. 211 32 64

Jeugd en jongeren:

mr. M.J. van Slootenvan 

Nieuw kuyk, tel. 324 47 44

Wijkcentrum:

R.J. Feber, tel. 328 10 33

Belangenbehartiging  ouderen: 

J.A.M. SchaafsmaGeelen,

tel. 324 79 83

Expats:

mr. E.L. Annegarnvan  

Wijn gaarden, 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. 0620 75 82 42

administratie:

C. Cohenvan der Torren

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkblad@wijkverenigingbenoor

denhout.nl

Advertenties: 

kroemer@kpnmail.nl

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
Zonnebloem, afdeling Benoor

denhout, 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 0633 31 29 03

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

Ishop in het WDC Bezuidenhout,

Joh. Camphuysstraat 25,  

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. 8.0020.00 uur

Klachten Raad Welzijn en 

Gehandicapten , tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/ 

353 41 29

Klachtenoverlast: tel. 353 58 56

Wijkopbouwwerk Benoorden-

hout

Stichting Boog, Westeinde 5153, 

2512 GV Den Haag, mw. Q. de 

Ranitz, tel. 312 12 31 of  

0619 03 06 91, ranqu@boog.nl

Politie

tel. 0900  8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1, 

2592 AA Den Haag,  

wijkagent: Ernst Käuderer 

(07.00  23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

tel. 020601 55 55 (mavr 09.15  

20.45 uur) fax 020653 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 vrijdag middag

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

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, notulen 

en stukken per mail te ver

zenden. Vandaar ons verzoek: 

zou u, voor zover u dat nog 

niet gedaan heeft, zo 

vriendelijk  willen zijn uw 

emailadres op te geven aan 

Mirjam Kroemer, emailadres 

kroemer@kpnmail.nl. Mocht u 

vragen hebben dan kunt u 

contact opnemen met Els 

Goossens, secretaris, telefoon

nummer 3248607.



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

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.

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect georganiseerde, stijlvolle 
uitvaart met respect voor traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens 
uw persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde mede werkers 
kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 is sfeervol en geheel 
in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77



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. 




