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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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ZOMER
Tijdens het schrijven van dit stukje beleven we een hittegolf en heerst 

er een soort zomerreces gevoel. Desondanks roept de taak om weer 

een uitgave van ons blad voor u samen te stellen. Lopend en fietsend 

door de wijk met dit mooie weer, zouden we ons extra moeten realise

ren, wat een voorrecht het is om hier te wonen. Het is niet nodig verre 

reizen te maken, om het gevoel met vakantie te zijn op te roepen, maar 

dan zonder al die voorafgaande stress. Als het te warm wordt op onze 

balkonnetjes of in onze huizen, kunnen we verkoeling zoeken in de 

parken die we hier in het Benoordenhout te over hebben. Jaar in jaar uit strijdt het 

bestuur voor handhaving van dit kostbaar goed. Daarbij denken wij aan de plannen 

die de gemeente heeft voor de herbouw van het verzorgingshuis Arendsdorp en 

de plannen die spelen betreffende Florence Woonzorgcentrum Oostduin. Deze 

plannen hebben ingrijpende gevolgen voor de bewoners in de directe omgeving 

door de eventueel geplande hoogbouw. Maar het laatste woord zal hier niet over 

gesproken zijn, wij houden nauwlettend de vinger aan de pols. Ook de fauna doet 

zijn uiterste best zichzelf in stand te houden. Enkele dagen geleden was er opnieuw 

een moedereend met tien jongen te bespeuren, we hebben het nu over half juli!

Een jaarlijks terugkerende activiteit in onze wijk is de traditionele zeepkistenrace. 

Ook dit jaar een groot succes, zie het verslag hiervan in dit blad. Natuurlijk weer 

dankzij een aantal vrijwilligers. We kunnen dit niet genoeg benadrukken, dat het 

hele wijkgebeuren in al zijn facetten niet draait zonder de inzet van al deze vrijwil

ligers. We hopen dan ook, dat er iemand gevonden zal worden, die de organisatie 

van dit evenement voor onze jeugd zal voortzetten nu de vrijwilligsters, die dit 

jarenlang georganiseerd hebben, graag het stokje willen overdragen aan anderen. 

Voor de grote knutselaars onder u is er op de website een bouwtekening beschik

baar voor zo’n zeepkist, dus vaders en ook moeders, aan de slag!

Ook zoeken wij een opvolger voor de in mei afgetreden secretaris. Elders in dit 

blad vindt u een oproep voor deze zeer belangrijke bestuursfunctie.

Wij wensen u een zonnige tijd in ons kostbaar groen!

Bestuur Wijkvereniging Benoordenhout

W I J K B L A D

Benoordenhout
Jaargang 34, nummer 4, augustus 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:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum 
5 1409 2210
6 0911 1712

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.

3

11

15

17

19

21

22

25

26

29

31

35

36

In dit nummer:

Wijkvereniging

The International Corner

Hospice Wassenaar

Jong talent in Benoordenhout

Hartverwarmend afscheid

Lezers aan het woord

Benoordenhoutse schrijvers

Nieuwe Nederlandse musical

Kamermuziekfestival

Activiteiten in de wijk

Culturele kalender

Babysitters

Schaakprobleem

Wie Wat Waar

Foto omslag:  

Sebastiaan 

Neder hoed

Wijkvereniging 

Benoordenhout

IN MEMORIAM

Koen van Musschenbroek Greve, oud-voorzitter 

van de wijkvereniging Benoordenhout

Bij het ter perse gaan van dit blad ontvingen we het 

droevige bericht dat de oudvoorzitter van de wijk

vereniging Benoordenhout, Koen van Musschen

broek Greve, op 29 juli is overleden. 

Koen is in mei 2006 benoemd tot voorzitter van de 

wijkvereniging. Na ruim een jaar heeft hij wegens 

ziekte zijn taak al moeten overdragen. Koen was een 

echte communicatieman die de communicatie binnen 

de wijk wilde verbeteren. In dit ene jaar heeft hij zijn 

stempel al gezet op een aantal activiteiten, nl. vernieu

wen van onze website, het houden van een tweede 

Ledenbijeenkomst in het najaar en het opzetten van 

de musical ”Bonje in het Benoordenhout” ter afsluiting 

van het jubileumjaar 2007. Koen heeft zijn bestuurs

taken met enthousiasme en betrokkenheid verricht. 

Wij wensen zijn vrouw Tjerkje en zijn twee kinderen 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Bestuur Wijkvereniging Benoordenhout
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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

Doe mee! Kom naar onze wekelijkse programma's:

Iftar: het breken der vasten

za 14 en zo 15 augustus 21:00

za 21 en zo 22 augustus 21:00

za 28 en zo 29 augustus 20:30

za 4 en zo 5 september 20:30

Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland | Mobarak Moskee

Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | T: 070-3245902  | F: 070-3242881  

info@islamnu.nl | www.islamnu.nl | www.alislam.org

Elk jaar weer wordt de maand Ramadan 

drukker bezocht door mensen van buiten de 

moskee, die geïnteresseerd zijn in deze peri-

ode van reflectie, gebed, zelfreiniging, disci-

pline, gemeenschapszin en meditatie die de 

Islam door de eeuwen heen heeft weten te 

bewaren. Daarom nodigt de Mobarak mos-

kee alle buurtgenoten van Benoordenhout 

weer uit om deze speciale maand gezamen-

lijk te beleven. 

Ik verootmoedigde mij 

 met vasten

en mijn gebed 

 keerde in mijn boezem weder.

  :

Ramadan 

Reflectie  Gebed 

Zelfreiniging  Discipline

Gemeenschapszin Meditatie

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Prins Mauritslaan 1

2509 JH  ’s-Gravenhage 2582 LK  ’s-Gravenhage

Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl
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Het verslag hieronder over de 

klankbordgroep Tramtunnel is 

een iets uitgebreidere versie 

van de mening van de klank-

bordgroep die in de rapporta-

ge aan de gemeenteraad, in 

een apart hoofdstuk zal wor-

den opgenomen.

De klankbordgroep Tramtunnel 

was samengesteld uit vertegen

woordigers van wijkverenigin

gen, het Haags Milieucentrum, 

de Algemene Vereniging Natuur

behoud (AVN), Vrienden van Den 

Haag, ROVER, de Kamer van 

Koophandel en van Ooievaart. 

Het doel van de klankbordgroep 

was het onderzoeken van 

mogelij ke oplossingen om de  

ca. 100 miljoen euro, die de over

heid ter beschikking gesteld had 

voor de verbetering van het 

openbaar vervoer, te besteden. 

In de gemeenteraad was een 

motie voor een brede verken

ning van de mogelijkheden aan

genomen. De leden van de 

klankbordgroep hebben her

haaldelijk een beroep gedaan op 

deze motie om aan te geven dat 

er meer nodig is dan een moge

lijke tramtunnel om verkeers

problemen op de Koninginne

gracht op te lossen. De klank

bordgroep was unaniem van 

mening dat het grootste pro

bleem tussen Den Haag Centraal 

en Madurodam niet zozeer het 

openbaar vervoer was maar 

veeleer de enorme verkeers

congestie op de Zuidholland

laan, de Raamweg en de Laan 

Copes van Cattenburch. De 

gemeente wilde zich echter 

beperken tot het openbaar ver

voer. In feite is dit een soort van 

salamitaktiek, waarbij men pro

beert een ‘seal of goodhouse

keeping’ te krijgen voor een te 

nemen besluit, door het pro

bleem, ontdaan van zijn verban

den met de buitenwereld, voor 

te leggen en te bespreken.

Eigen visie van de klankbord-

groep

De klankbordgroep Tramtunnel 

is dan ook blij dat de gemeente 

haar de mogelijkheid heeft 

gegeven om haar eigen visie te 

kunnen weergeven in een apart 

hoofdstuk van het uiteindelijke 

rapport. Wij hopen dat de Raad 

deze vorm van participatie zal 

aanmoedigen en mogelijk zelfs 

verplicht zal stellen in toekom

stige rapportages.

Probleemstelling

Gegeven was de beschikbaar

heid van ca. 100 miljoen euro, te 

besteden aan verbetering van 

het openbaar vervoer tussen 

Den Haag Centraal en Maduro

dam, doorgaand naar Schevenin

gen, één van de drukste OV ver

bindingen in Den Haag, met als 

extra voorwaarde dat de eerste 

spade voor 2013 in de grond 

moest. De klankbordgroep is 

echter van mening dat verbete

ring van het autoverkeer meer 

noodzakelijk is dan verbetering 

van de OV verbinding. De vertra

ging van het autoverkeer mani

festeert zich in files en opstop

pingen, blokkeringen van kruis

punten en een toename van de 

luchtvervuiling tot waarden die 

de Europese norm ver over

stijgen en die de voorspelde 

waarden voor het verkeers

circulatieplan (VCP) bijna ver

dubbelen.

De klankbordgroep heeft duide

lijke vraagtekens gezet bij de 

wijze waarop de 100 miljoen 

euro gewaarmerkt werd voor het 

OV. Was het niet mogelijk een 

deel van deze fondsen voor het 

andere verkeer om te buigen? 

Op deze vraag is geen antwoord 

gekomen.

Brede verkenning

In antwoord op de vraag van de 

Raad naar een brede verkenning, 

heeft de klankbordgroep der

halve getracht zoveel mogelijk 

die oplossingen te entameren 

die tegelijkertijd voldoen aan 

het streven van de gemeente om 

de capaciteit van het openbaar 

vervoer op lijn 9 met 4070% te 

verhogen, en die tevens een 

oplossing verschaffen voor de 

enorme verkeersoverlast op de 

Zuidhollandlaan en de Raamweg 

en alle kruisingen met deze 

wegen naar het Centrum en het 

Benoordenhout. Eén van de pun

ten die daarbij aan de orde 

kwam was de afstelling van de 

verkeerslichten. Op verzoek van 

de klankbordgroep heeft de 

gemeente deze afstelling gecon

troleerd en is tot tweemaal toe 

met een verbeterde instelling 

gekomen. Dit heeft de doorloop

tijd van de tram en de door

stroming van het verkeer aan

zienlijk verbeterd. Men blijkt 

onvoldoende op de hoogte te 

zijn met de afstellingsmogelijk

heden van de verkeerslichten. 

Dit werpt de vraag op of men bij 

de gemeente überhaupt over 

een goede beschrijving of hand

leiding voor het instellen en 

afregelen van verkeerslichten 

beschikt. De klankbordgroep 

verwacht dat hier nog verdere 

verbetering mogelijk is.

Oplossingsvarianten

Via brainstormen heeft de klank

bordgroep aanvankelijk 33 

varian ten voor OV oplossingen 

ontwikkeld. Onder deze varian

ten bevond zich de oplossing 

aangedragen door Ooievaart om 

het OV met schepen in de Konin

ginnegracht te regelen en de 

mogelijkheid van een zweef

baan, ingebracht door onze wijk

genoot, de heer Peelen, is ook ter 

sprake gekomen. Buiten het 

kader van deze mogelijke OV 

oplossingen zijn twee concepten 

voor een autotunnel tussen de 

Utrechtse Baan en het Hubertus 

viaduct aangedragen als moge

lijkheden om de verkeers

congestie te beteugelen en 

daarmee meer ruimte voor het 

openbaar vervoer te creëren. Het 

moet hier gezegd worden dat 

juist deze concepten unaniem 

door alle leden van de klank

bordgroep ondersteund werden, 

maar tegelijkertijd werden 

afgewe zen door de vertegen

woordigers van de gemeente 

omdat, naar hun mening, dit bui

ten het eisenpakket voor het 

beschikbaar stellen van de gel

den viel.

Voorkeursoplossing

De klankbordgroep hechtte 

sterk aan het behoud van het 

stads gezicht van Den Haag en 

waardeerde de inspanningen die 

de gemeente zich in deze 

getroost heeft om het bomen

bestand en de kademuren in 

kaart te brengen. Het bomen

rapport, dat verstrekt werd, liet 

zien dat zowel het vervangen 

van de kade muren als het ver

beteren van het bestaande tracé 

uitgevoerd kon worden met 

behoud van het bomenbestand. 

Met name het behoud van de 

25 monumentale kastanjes 

speelde hierbij een heel belang

rijke rol. De klankbordgroep 

wees ontsierende oplossingen 

zoals tram viaducten op de 

Raamweg van de hand. Derge

lijke oplossingsvarianten beper

ken het autoverkeer op de 

Verslag van de klankbordgroep Tramtunnel

Verkeer & vervoer

vervolg op pagina 5

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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

De Kempenaerstraat 7
2341 GE Oegstgeest
Tel: 071 - 57 266 66

Van Hoytemastraat 58
2596 ES ’s Gravenhage
Tel: 070 - 32 455 00

www.macysdamesmode.nl

Armani | FTC Cashmere | Polo Ralph Lauren | Mark
Josephine & Co | Pennyblack | Erny van Reijmersdal 

Sarah Pacini | Scapa | Strenesse | Set | Twin-Set
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Zuidhollandlaan  en de Raamweg 

en vergroten daarmee de ver

keerscongestie. Uit de getoonde 

verkeerssimulaties en verkeer

stellingen bleek het tramverkeer 

een beperkte invloed op het 

autoverkeer te hebben en slechts 

in geringe mate hinder van het 

autoverkeer op de krui sin gen 

Javastraat en Laan Copes van 

Cattenburch te onder vinden. De 

vaak genoemde blokkeringen 

van de kruispunten door auto

verkeer zijn door markeringen, 

cameratoezicht en de verbeterde 

instelling van de verkeerslichten 

te ondervangen. De zo ontstane, 

geringe wederzijdse hinder tus

sen tram en autoverkeer maakt 

tunneloplossingen overbodig. 

Derhalve opteert de klankbord

groep voor een verbetering van 

het bestaande tramtracé, de 

maaiveldvariant. Deze maaiveld

variant houdt in dat men het 

bestaande tracé tussen de 

Utrechtse Baan en het Hubertus

viaduct versterkt, zodat nieuwe, 

zwaardere tramstellen, met meer 

capaciteit erop kunnen rijden. 

Eventueel kan men ook nog 

tramstellen koppelen en zo de 

capaciteit verder verhogen.

Toekomstvastheid

Uit de beschikbare gegevens 

bleek, dat deze maaiveldvariant 

een relatief goedkope oplossing 

is, die in ieder geval het streven 

naar een capaciteitsverbetering 

van 4070% ondersteunt en die 

voortzetting van het tracé naar 

Scheveningen ook financieel 

mogelijk maakt. Bovendien staat 

deze oplossing verdere, toekom

stige ontwikkelingen zoals een 

autotunnel tussen de Utrechtse 

Baan en het Hubertusviaduct of 

een Haags metronet niet in de 

weg.

Slotopmerkingen en aanbeve-

lingen

Dit laat echter onverlet dat in alle 

varianten het, in de ogen van de 

klankbordgroep, voornaamste 

probleem, de enorme verkeers

congestie op de Zuidhollandlaan, 

de Raamweg en de kruisende 

straten, onopgelost blijft. De 

klankbordgroep constateert dat 

het streven van de gemeente om 

het externe verkeer zoveel 

mogelijk via de buitenring (i.e. 

Sijtwendetracé en Telderstracé) 

te geleiden, niet werkt. De bui

tenring is, ondanks alle inspan

ningen en kosten, onaantrekke

lijk vanwege het grote aantal 

verkeerslichten en gelijkvloerse 

kruisingen. De klankbordgroep 

pleit derhalve voor een nader 

onderzoek naar een directe ver

keersverbinding voor het door

gaande, wijkoverschrijdende ver

keer tussen de Utrechtse Baan en 

het Hubertus viaduct, cq Telder

stracé, even tueel in combinatie 

met de Rotterdamse Baan, die 

anders op zichzelf ook weer extra 

auto verkeer op de Zuidholland

laan en Raamweg zal introduce

ren. Verder pleit de klankbord

groep voor een onderzoek naar 

een oplossing voor de kruisende 

tram lijnen en tramfiles op de 

Bosbrug.

Willem Hoekstra

vervolg van pagina 3

Op de bestuursvergadering van 

10 mei j.l. moest in verband met 

het late tijdstip de presentatie 

van de ontwikkelingen op het 

gebied van ruimtelijke ordening 

en verkeer wat betreft verkeer 

worden afgebroken. Op 21 juni 

heeft een aanvullende presenta

tie plaatsgevonden in het 

Benoordenhuis. 

Er is allereerst gewezen op het 

feit dat met deze presentatie van 

het bestuur wordt beoogd 

zoveel mogelijk informatie te 

geven over in omloop zijnde 

gemeentelijke plannen, maar dat 

wel moet worden bedacht dat 

de meeste plannen betrekking 

hebben op eventuele realisering 

op de middellange en lange ter

mijn waarbij dus nog geheel niet 

vaststaat of deze uiteindelijk zul

len worden gerealiseerd. 

Wat betreft de korte termijn kon 

tot geruststelling van velen wor

den medegedeeld dat bij 

navraag bij de gemeente is 

gebleken dat de gemeente 

momenteel geen plannen voor

bereidt voor de aanleg van een 

2e rijbaan op de Waalsdorper

weg en evenmin voor een ver

binding tussen de Utrechtse

baan en de Hubertustunnel. Vol

gens de gemeente ligt 

momenteel de prioriteit bij het 

meer intensiveren van het ver

keer in de Hubertustunnel aan

gezien deze maar voor 60% 

wordt gebruikt.

Verder werd langdurig stilge

staan bij de voor en nadelen 

van de aanleg van een tramtun

nel onder de Koninginnegracht 

en de discussie die daarover in 

de gemeentelijke Klankbord

groep Tramtunnel is gevoerd. 

Oprichting overleggroep Straf-

hof

In verband met de bouw van het 

Strafhof en de hiervoor nood

zakelijke verkeersontwikkeling 

heeft het wijkbestuur het plan 

opgevat om in september een 

overleggroep te starten. Zoals 

bekend, is door de wijkvereni

ging een zienswijze ingediend 

tegen het ontwerpbestem

mingsplan. De behandeling hier

van door de gemeenteraad is in 

het komende najaar te verwach

ten. Het ligt in de bedoeling dat 

deze overleggroep ongeveer 

een keer in de twee maanden op 

donderdagmorgen bijeenkomt 

in het Benoordenhuis. Geïnteres

seerden worden gevraagd te 

reageren bij Corine Buter. 

(corine@familiebuter.nl).

Corine Buter

Verslag van de 2e presentatie over ruimtelijke ordening en verkeer

Bestuur Wijkvereniging zoekt Secretaris
In de laatste Algemene Ledenvergadering hebben wij 
afscheid genomen van de secretaris van de Wijkver
eniging.
In verband hiermede zoekt het wijkbestuur belang
stellenden voor deze interessante en belangrijke 
bestuurspost.
Het bestuur van de wijkvereniging doet daarom een 
dringende oproep aan wijkbewoners, die zich willen 
inzetten voor de wijkvereniging en geïnteresseerd 
zijn in het lidmaatschap van het bestuur met de 
porte feuille secretaris zich te melden bij mevrouw 
Liesbeth Annegarn, tel. 070 3249206.

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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 19 juli vond het vrolijke spek

takel ook dit jaar weer plaats op 

het laantje naast Florence in de 

Goetlijfstraat. Hoewel alles als 

vanouds verliep, was het dit keer 

toch wel bijzonder omdat Paul 

Mathot, de grote initiator van dit 

heerlijke evenement, samen met 

de vaste kern van vrijwilligers 

voor de tiende keer paraat stond. 

En daar moest natuurlijk wel 

aandacht aan worden besteed! 

Voorafgaand aan de race sprak 

de voorzitter van de wijkvereni

ging hen dan ook toe en 

bedankte Paul met name voor 

zijn initiatief en oprechte 

enthousiasme van de afgelopen 

jaren. Naast de traditionele prijs

uitreiking kozen we als herinne

ring aan dit speciale jaar voor 

een oranje polsbandje met tekst 

voor alle deelnemers; het evene

ment viel namelijk samen met 

de voetbalwedstrijd NldJapan. 

Om die reden was er overigens 

toe besloten de race wel te ver

vroegen, zodat iedereen om half 

twee weer thuis voor de buis 

kon zitten en niets hoefde te 

missen.

Paul, zelf weliswaar geen wijk

genoot, maar woonachtig in 

Scheveningen vertelde eerder 

eens hoe hij ongeveer elf jaar 

geleden benaderd was om 

naschoolse activiteiten te gaan 

organiseren in het Benoorden

huis, voor kinderen van 7 t/m 

12jarigen. Werkzaam in het 

onderwijs en vanuit zijn passie 

voor het werken met kinderen 

werd hij dan ook kort daarop 

gevraagd om dit eveneens op te 

zetten voor de 4 t/m 7jarigen. 

Toen tot slot rond de zomer erna 

ook om zomervakantieopvang 

werd gevraagd, ontstond bij Paul 

het idee om een zeepkistenrace 

te gaan houden voor diegenen 

die voor die periode stonden 

aangemeld.

Men kon uit twee opties kiezen. 

Men kon een door Paul gemaakt 

bouwpakket kopen om thuis 

mee aan de slag te gaan. Maar je 

kon ook kiezen voor een work

shop om ter plekke de zeepkist 

in elkaar te gaan zetten, onder 

technische leiding van Paul. Al 

snel bleek dat laatste een succes. 

Vooral vaders haakten met hun 

zoons enthousiast in; thuis had

den ze vaak niet het benodigde 

materiaal en voor Paul was het 

een peuleschil om de goede 

spullen klaar te leggen. En zo 

gebeurde het dat ongeveer 

4 weken voorafgaand aan de 

race het stuk van de Bisschops

straat eenmaal per week 

geduren de anderhalf uur werd 

afgezet, zodat er goed op los kon 

worden geknutseld.

Op de dag zelf begon de race 

dan met het zogenaamde  

‘concours d’ élégance’. Vanaf het 

Hoytema plein ging de stoet dan 

richting het Maerlantpleintje, 

alwaar de eigenlijke race zou 

plaatshebben. De voorzitter van 

de (Hoytema)winkeliersvereni

ging was er ook bij en tal van 

andere enthousiastelingen ver

zamelde Paul om zich heen voor 

de verdere organisatie van het 

geheel. Jettie Jansen, zijn vrien

din, hield zich bezig met de 

opbouw en organisatie achter 

de schermen en was verant

woordelijk voor het klokken. Han 

Kooij was bereid op te treden als 

spreekstalmeester. Het jaar erna 

schoof ook Pierre Richelle aan bij 

het rijtje van vrijwilligers van het 

eerste uur. In de loop van de 

jaren verschoof het event naar 

het laantje van Florence in de 

Goetlijfstraat. Fantastisch om te 

ervaren hoe bereid men ook 

daar al die jaren is geweest om 

mee te werken aan dit festijn. 

Paul Mathot en de anderen 

waren wel verheugd om te zien 

Jeugd & Jongeren
10de Zeepkistenrace

vervolg op pagina 9

Sandra Nijhof

Cornelie Tiel

De vrijwilligers van het 1e uur. 

V.l.n.r.: Han Kooij, Paul Mathot, Jettie Jansen en Pierre Richelle.

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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
Telefoon:  015 - 361 09 78   

Voorjaar! Tuin veranderen of onderhouden...

Willem de Vries Groente & Fruit

Willem Sr. - Willem Jr. - Aad - Max
Willen U langs deze weg hartelijk bedanken 
voor alle.....
Mooie cadeaus - bloemen - brieven en de 
Gulle  giften.
En natuurlijk de onvergetelijke dag!!!!!!!!!!!
Zoveel klanten hebben dit mogelijk gemaakt!
Al die warmte en gezelligheid heeft ons heel 
veel goed gedaan.
Nogmaals heel veel dank!!!!!!!!!!!!!!
Benoordenhout is voor mij een grote Familie.



wijkblad Benoordenhout augustus 20109

dat zich geleidelijk aan ook 

meiden groepen aanmeldden. 

Ook de markt voor tweedehands 

karretjes zag hij groeien; de te 

grote kinderen gaven dus niet 

alleen hun karretjes maar ook 

hun enthousiasme door. Ook 

heerlijk om te zien, zei hij, was de 

manier waarop sommige ouders 

over betrokken raakten, en na 

afloop van de race de scores van 

hun kinderen kwamen checken 

en zelfs narekenen!! Ja, uniek…

Na verloop van tijd werd de 

inhoudelijke organisatie in han

den gegeven van de wijkvereni

ging, waarbij vaak twee verant

woordelijken werden gevraagd 

‘de kar te trekken’. Zij vormden 

de basis van de hele organisatie 

van de dag, waarbij zij ieder jaar 

weer een beroep mochten doen 

op bovengenoemde harten van 

goud. 

De afgelopen drie jaar hebben 

Sandra Nijhof en Cornelie Tiel 

die kar met grote betrokkenheid 

en inzet getrokken. Het was een 

groot plezier om samen met hen 

voor de jeugd de Zeepkistenrace 

te mogen organiseren. Uitermate 

efficiënt en helder was de voor

bereiding. Weliswaar kregen we 

van tevoren wel eens de zenu

wen of er wel voldoende 

inschrijvingen zouden komen, 

maar door de verdeling van 

taken bleek alles toch altijd uit

stekend te verlopen en sjeesden 

er op de dag zelf gemiddeld 

tachtig kinderen over het par

cours. 

Lieve vrijwilligers, heel veel dank 

voor al het werk dat jullie heb

ben verzet!! 

Het mag duidelijk zijn dat alleen 

met behulp van vrijwilligers de 

traditie kan worden voortgezet 

en volgend jaar een nieuwe 

zeepkistenrace kan worden 

gehouden. Zelf ben ik nu uit het 

bestuur en ook Sandra en Corne

lie hebben het dit jaar voor het 

laatst gedaan. 

Graag doen wij dan ook hierbij 

een oproep aan u allen! 

Wilt u ook graag dat uw kinde-

ren volgend jaar weer kunnen 

racen, meldt u zich dan aan als 

vrijwilliger. 

We hebben u nodig!!

Miek van Slooten

vervolg van pagina 7 Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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.
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 klankbordgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belan
gen 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

HEROPEND ONDER NIEUWE LEIDING

Theresiastraat 142 • Den Haag • 7 dagen open

Elke dag een compleet ontbijtje met verse jus en koffie
voor € 6,75 tot 12.00 uur

Zondag het ontbijtje tot 15.00 uur
Zie onze nieuwe lunchkaart

Koffie met huisgemaakte kwark, appeltaart of brownie
voor € 4,50 bij inlevering van deze advertentie

met terras
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Nostalgic for The Hague? Two 

Venezuelans? Huh? The puzzle 

became more complicated when 

I discovered that while living in a 

climate most Hollanders dream 

of, i.e. average daily temperature 

of 25 degrees, daily sunshine 

and blue skies  they also ‘missed 

erwtensoep’. I was baffled to say 

the least. So I took a moment to 

get to know my neighbours, and 

discovered a love story  made in 

The Hague.

…the beginning

In April of 2000, Koninginne

nacht to be precise (can one get 

more Hagueian?), Carolina de 

Aramburu and Luis Nouel (??) 

were introduced to one another 

through mutual friends. Carolina, 

recently arrived as Consul for the 

Venezuelan Embassy made 

contact with the relative of a 

friend living in The Hague, who 

promptly invited her to join a 

group of friends to celebrate 

Koninginnenach. Among those 

in the group that evening was 

Luis, a Masters student from 

Leiden who was completing his 

LLM in International Taxation. No 

sparks flew that evening  at 

least not between them  but for 

Carolina it was the beginning of 

an affair with the local music 

scene as she was among the first 

crowds to enjoy the sounds of 

Direkt and Kane, among others. 

Today household names in the 

city and for Carolina and Luis 

part of the nostalgic memories 

which brought them back. 

Luis completed his studies at 

Leiden in mid 2000 and returned 

back to Venezuela. It was not 

long however before he was 

hired back to the Netherlands by 

one of the Big 4 tax advisory 

firms. A chance call to the 

Embassy later in the year 

brought Carolina and Luis back 

together. By the time Carolina 

finished her tour of duty in the 

Netherlands, in 2004, and was 

scheduled to return to Caracas, 

they were ‘an item’ as it were. 

Luis returned to the family 

business, Carolina to the Foreign 

Ministry and together to a life 

style in Caracas which had 

definite ‘Dutch’ traits. For starters, 

living together (without being 

married)  while ‘common’ in the 

low lands, was not immediately 

accepted at home. Furthermore, 

it was a mystery to their friends 

and relatives why they received 

‘Chocolade letters’ on December 

5th, or why Carolina and Luis 

would be among the first at the 

annual Diplomatic Fair in 

Caracas and pay such exorbitant 

prices for ‘stroopwafels’? Luis 

acknowledges as he tells me that 

‘missing’ a winter food such as 

erwtensoep when it is 25 

degrees (plus) outside is in fact 

rather unusual. And, Carolina 

adds that yearning for Hema 

sausages was not what she 

expected when she returned 

home.

..the middle

Two years after returning to 

Venezuela they married, in 2006, 

and on the return trip from their 

honeymoon in China, stopped 

off in Amsterdam to visit friends. 

THAT was when nostalgia really 

set in, when they both realised 

that they wanted to be back in 

the Netherlands. Chocolade 

letters, stroopwafels once a year, 

listening to Dutch radio or 

reading Dutch papers was not 

enough to fill their Dutch fix. 

They wanted more!

Upon returning home Luis 

started searching for 

opportunities in the 

Netherlands, applied and heard 

nothing, at first. In early 2007, 

while on holiday he received a 

response to his application  

urgent  and ended up 

interviewing for it by phone. 

Before he knew it he had a job 

offer. By April of that year 

following very quick 

arrangements including a 

temporary leave of absence from 

the Ministry they were back. 

Next, the decision where to live? 

The logical option was 

Amsterdam, or thereabouts, 

given Luis’s job. However a 

temporary stay at friends in The 

Hague, while they found their 

feet brought back too many 

nostalgic moments, and it was 

not long before they focussed 

their attention here. 

Furthermore, a job offer for 

Carolina with the ICC confirmed 

that The Hague was where they 

were meant to be. 

…. the end?

Late in 2008 they bought their 

apartment in Benoordenhout. 

According to Carolina’s mother, 

“…they are more at home here 

than they appeared to be in 

Caracas.” According to Carolina 

and Luis, this is home! Finally, 

they can have erwtensoep, 

bitterballen, giros from 

downtown and stroopwafels to 

their hearts content  without 

being the ‘odd ones out’. 

The International Corner
Venezuela, nostalgia, Koninginnenach, The Hague …..
By Deborah Valentine

De Lenteprijs 2010
The Fonds 1818 in cooperation with the AD Haagsche Courant 

gives aid each year to organizations involved in projects which 

help to improve a community’s either welfare, culture, art, nature, 

environment or education. This year the Wijkvereninging 

Benoordenhout submitted information about the work of the 

Expat Committee and its goal to involve the international 

community in local activities.

From 113 submissions, 25 were selected to receive the Lenteprijs 

this year. With pride we can announce that the Expat Committee 

was one of these recipients. At the award ceremony, the jury 

described our work as: “een klein leuk ontmoetingsproject in 

Benoordenhout waar expats en wijkbewoners elkaar ontmoeten bij 

lezingen en excursies.” Freely translated: a lowkey and enjoyable 

project in Benoordenhout where Expats and Dutch residents 

meet one another during lectures and excursions.
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Wij hopen u snel weer te zien
voor uw lingerie, kousen,
badgoed en nachtkleding.

Pink, Tonja en Willy
Joh. Bildersstraat 77 
(Hoek Hoytemaplein)
Tel. 070 - 324 89 98

Gespecialiseerd in Relax- 
en Sta-op fauteuils

 
Tevens een mooie 

collectie bijpassend meubilair
 

Voor iedere klant 
hebben wij een leuke 
openingsaanbieding

Het Kleine Loo 408 | 2592 CK  Den Haag | tel 070 383 06 44
www.buyszitcomfort.nl | maandag gesloten

Nieuw geopend
in Winkelcentrum Mariahoeve
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As another part of our lecture 

series for the Expat Community 

of Benoordenhout we invited 

Mr. Marcel Theunissen, 

architectural historian and 

author of the recently published 

book, Schoone Eenheid. About 

30 people gathered on Saturday, 

May 29th in the Wijkcentrum to 

listen to Mr. Theunissen’s 

enlightening lecture on the 

“New School of The Hague” 

which was developed during the 

Interbellum period. He described 

Hague city planning during that 

period and the work of the 

famous architects of that time: 

Berlage, Wils, Lourijsen, all of 

whom were influenced by Frank 

Llyod Wright. His slide show 

showed magnificent examples of 

the buildings designed in this 

style, which can be found 

throughout the city.

Thankfully the rain held off, so 

that the program could include 

as an added bonus, a guided 

walk around sections of Benoor

den hout, where one can still find 

this style. Mr. Theunissen further 

elaborated as the group walked 

by Maerlant Lyceum, the 

apartments on the Jozef 

Israëlsplein, the former hotel/

apartment complex Boschlust 

and a private home on the 

Mauvestraat, to name just a few.

To close off this educational and 

active afternoon, the 

participants were invited for a 

drink at the sportspark WW on 

the Hogenhoucklaan.

As our neighbourhood has such 

interesting architecture, this 

type of program is certainly 

worth repeating.

Marja van Loopik

Lecture and Guided Walk about the “New School of The Hague” 
Architec ture

This year the Hague Public Library will start a 

Reading Circle in Benoordenhout. The Circle has 

been a success at the Central library and at 

Nieuw Waldeck, and is new to Benoordenhout.

In September the Circle starts: five meetings in 

which members read a book and discuss it 

together with author Noel RossRussell (www.

rossrussell.com). 

The maximum of participants is fifteen, the books 

will be supplied by the public library. 

Please register in time, so the first book can be 

read before the Reading Circle takes place.

16 September: John Banville: The Sea

11 November: Sebastian Faulks: Birdsong

6 Januari 2011: Sarah Waters: The Night Watch

3 March: Iris Murdoch: A Word Child

12 May: Vikram Seth: An Equal Music.

Thursday mornings from 10.00 till 12.00

Costs: 30 €

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4

2597 PH Den Haag

070353 40 20

www.thpl.nl

Benoorden-
hout  
Inter national  
Expat Borrel  
- the BIEB
An informal opportunity to 

meet fellow residents of 

Benoorden hout who share 

your ‘international’ 

experience: be it as an expat, 

a repat (returning from an 

expatriation) or simply an 

international resident of the 

neighbourhood. The BIEB is 

an initiative of two long time 

international residents to 

allow for internationals to 

meet one another and put 

names to familiar faces. We 

meet three times a year at 

Park WW as of 7:30 pm for a 

drink and a chat.

Feel free to drop by on any 

(or all) of the following dates:

Monday September 20th 2010

Monday January 17th 2011

Monday May 16th 2011

Monday September 19th 2011

For a review of earlier BIEB’s 

and other English language 

information about the 

neighbourhood, please visit 

the English pages of www.

wijkvereniging benoorden

hout.nl

Excursion: Dunea, provider of our drinking water

Reading Circle in Benoordenhout library

Have you ever wondered where 

your drinking water comes 

from........... where it is 

processed........... and how it 

comes into our houses? To find 

the answers to these questions 

and many more, please join us 

on Wednesday, 22 September 

2010, when we will have the 

opportunity to visit Dunea, the 

company that provides us daily 

with our fresh drinking water. 

Their method of purifying water 

from our rivers by infiltration 

and storage into the dunes is 

unique in the world.

They will receive us at their 

visitors center, where an 

explanation will be given about 

the whole process of making 

drinking water. A film will be 

shown, followed by a guided 

tour around the production 

location.

The schedule is as follows:

14.00: Registration, a photo ID is 

required.

14.1516.30: Reception with 

coffee and tea followed by the 

introduction, the film and the 

visit.

Should it be a nice Indian 

summer day, it might be nice to 

walk in the dunes after the 

program. 

The maximum number of 

participants is 25, so please sign 

up quickly via email to Marja van 

Loopik at vanloopik@casema.nl 

or telephone: 070324 2131.

The Dunea Visitor’s Center can 

be found at the watertower 

opposite the Scheveningen 

prison.

Bus 23 stops close by. By car, 

park on Pompstationsweg and 

follow the road through the 

dunes towards the watertower.

We hope to see many of you on 

September 22.

The Expat Committee
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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

Dames- en herenkappers

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

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

Wij informeren u graag persoonlijk  
over onze totale dienstverlening.

EN UITEINDELIJK GAAT HET U  
OM DE KLIK-FACTOR!

Peter Burger Ted Luijk
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Open Monumenten Dag
The Dutch words are quite easy to translate literally: Open 

Monuments Day. But Heritage Days really describes what the days 

are, as they are intended to bring people into contact with their 

historic environment and stress the need for preservation of these 

buildings and monuments. The idea of Heritage Days came from 

France and in 1987 the Netherlands held its first Open Monumenten 

Dag. Now over 48 countries hold a similar heritage day. 

This year Open Monumenten Dag will be held on Saturday and 

Sunday, September 11 and 12. About 4000 buildings throughout the 

Netherlands will be opened to the public free of charge, many of 

them with special exhibits, music, and guided tours. 

Although there are only three buildings in Benoordenhout  

Paschalis  kerk on the Wassenaarseweg 53, the Duinzichtkerk, van 

Hogen houck laan 89, and the American Protestant Church, Esther de 

Boer van Rijsklaan 20, they are wellworth visiting. The APCH building 

was actually built as the Protestant Pavilion at the Brussels World Fair 

in 1958. Dismantled and put in storage in Rotterdam, it was later 

bought by the American Protestant Community in The Hague and 

reassembled on its present location in the early 60’s.

After visiting these churches, go a bit further afield and visit the 

Nieuwe Badkapel on the Nieuwe Parklaan 90 and the World War II 

Bunker on the Badhuisweg. All over the city many of the Hofjes 

(Courtyards) will be opened, including the Hofje van Hoogelande on 

J. Camphuysstraat in Bezuidenhout. 

Besides the 78 monuments in The Hague which will be accessible to 

the public, there will be several other activities to do, such as riding 

on the blauwe tram or sailing on the Salonboot. For more information, 

consult the website: www.openmonumentendag.nl or pick up a 

folder at the VVV or ANWB.

Georgia Regrault

Hospice Wassenaar bestaat 

5 jaar

In Wassenaar is sinds september 

2005 het Hospice Wassenaar 

gevestigd; een bijzondere en 

onmisbare aanvulling op de 

bestaande terminale zorg. Wat is 

een hospice? De meesten onder 

ons kennen het begrip ‘hospice’ 

wel en enkelen zullen er direct 

of zijdelings ervaring mee heb

ben gehad. Steeds meer mensen 

zouden er voor willen kiezen om 

thuis, in hun eigen vertrouwde 

omgeving en omringd door hun 

dierbaren te sterven. Helaas is 

dat niet altijd mogelijk. Een hos

pice biedt terminaal zieken de 

mogelijkheid tot aan hun dood 

te worden verzorgd in een zo 

huiselijk mogelijke sfeer, in een 

‘bijnathuis’ omgeving, waar 

familie en naasten te allen tijde 

kunnen komen en gaan. Het 

doel van de hospicezorg is dan 

ook de kwaliteit van de laatste 

levensdagen zo groot mogelijk 

te houden. 

In Hospice Wassenaar is plaats 

voor vijf gasten en het is 

bedoeld voor diegenen met een 

levensverwachting van maxi

maal drie maanden. Anders dan 

de naam doet vermoeden, 

omvat het verzorgingsgebied 

niet alleen Wassenaar, maar ook 

Noord Den Haag en Voorscho

ten. Uiteraard zijn ook mensen 

van buiten dit gebied van harte 

welkom. Het hospice is geves

tigd op de bovenste verdieping 

van een appartementencomplex 

aan de van Zuylen van Nijevelt

straat, hoek Storm van ’s Grave

sandeweg.

De kracht van Hospice Wassenaar 

ligt in het grote aantal (7080) 

gemotiveerde en speciaal 

getrainde vrijwilligers. Zij nemen 

de huishouding voor hun reke

ning, zijn er niet alleen voor de 

zieke gast maar ook voor de naas

ten, bieden een luisterend oor en 

assisteren de verpleegkundigen. 

De dagelijkse leiding is in handen 

van drie coördinatoren: parttime 

beroepskrachten met een ver

pleegkundige achtergrond. De 

(eigen) huisarts blijft verantwoor

delijk voor de medische zorg en 

een vast team van gespeciali

seerde verpleegkundigen van de 

thuiszorg (Floren ce) is 24 uur per 

dag aanwezig.

Het begrip ‘hospice’ is niet iets 

van de laatste jaren. Al voor de 

Middeleeuwen ontstonden veel 

hospices op de pelgrimsroutes 

van en naar Rome, Chartres, Santi

ago de Compostela en Jeruzalem. 

Het waren rust

huizen voor ver

moeide pel

grims. Na ver

loop van tijd 

legden deze hui

zen zich steeds 

meer toe op de 

fysieke verzor

ging van de vaak zwaar geha

vende en zieke pelgrims. Ook 

omwonenden van het hospice 

konden er voor verzorging 

terecht. Deze gastvrije huizen ver

dwenen geleidelijk toen ze wer

den overgenomen door artsen 

die er ziekenhuizen van maakten. 

In het midden van de negen

tiende eeuw werd het begrip hos

pice in Frankrijk en Ierland weer 

nieuw leven ingeblazen. Van 

groot belang voor de ontwikke

ling van hospicezorg in de jaren 

zeventig (vorige eeuw), zijn de 

publicaties van de ZwitsersAme

rikaanse psychiater Elisabeth 

KüblerRoss. In 1969 publiceerde 

zij haar boek ‘Lessen voor leven

den, gesprekken met stervenden’, 

waarin voor het eerst aandacht 

wordt besteed aan de emoties 

van stervenden en hun naasten. 

Met deze en daaropvolgende 

publicaties heeft zij baanbrekend 

werk verricht op het gebied van 

rouw verwerking en de acceptatie 

van de dood. Haar boeken zorg

den ervoor dat de vraag ‘hoe 

gaan we om met stervenden?’ op 

de maatschappelijke agenda 

kwam te staan.

Terug naar Hospice Wassenaar; 

geen middeleeuwse toestanden 

hier, in tegendeel! Warm, licht, 

ruim en vrolijk, hoe gek het in 

deze situatie ook klinkt, met veel 

ramen die uitkijken op het groen 

van Wassenaar. Maar vooral de 

betrokkenheid en het enthou

siasme van iedereen die er rond

loopt, geeft met recht een ‘bijna

thuis’ gevoel.

Dagen van leven, de titel van de 

informatieve DVD over dit hos

pice, daar gaat het hier om.

Voor meer informatie, bezoek 

dan de website: 

www.hospicewassenaar.nl

Hélène van der Mersch

Dagen van Leven

Eén van de kamers.



wijkblad Benoordenhout augustus 201016

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

Not Your Daughter’s Jeans ontwerpt jeans 

voor elke vrouw. Onze jeans hebben de 

perfecte pasvorm door het design en de 

unieke Lift & Tuck Technologie. Zo kan 

elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

alsof de jeans voor haar gemaakt is. 

Probeer nu en voel de pasvorm.

Not Your Daughter’s JeansNot Your Daughter’s Jeans

voor elke vrouw. Onze jeans hebben de 

perfecte pasvorm door het design en de perfecte pasvorm door het design en de 

unieke unieke 

elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG    TELEFOON 070 328 12 62    WWW.ELITEMODE.NL
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Nicola Braam heet ze, ze is 12 lentes 

oud, heeft mooi donker glanzend haar 

en vrolijke ogen. Haar vader liet ons 

weten dat Nicola op 18 april de eerste 

prijs gewonnen heeft (leeftijdscatego

rie tot 14 jaar) op het Steinway Piano 

Concours in het Concertgebouw te 

Amsterdam. Een goede reden om haar 

te vragen hoe dat zo gekomen is.

Haar moeder laat me binnen, zegt dat 

ze Sangeeta heet en uit Singapore 

komt. Er staan nog twee jongere zusjes 

(een tweeling) in de hal, die meteen in 

het Engels de opdracht krijgen om het 

theewater op te zetten voor de gast. De 

drie meisjes blijken het Engels en het 

Nederlands volledig te beheersen. Mijn 

oog valt op de glanzende zwarte 

Yamaha piano in de huiskamer, die aan 

onder en achterkant gecapitonneerd 

is. Nicola vertelt dat die een tijd gele

den verplaatst is naar de wand er 

tegenover, om de buren wat tegemoet 

te komen. Maken jullie dan zoveel 

lawaai, vraag ik. Ja, want mijn zusjes 

spelen viool en trompet en daarom 

hebben we met de buren afgesproken 

dat we alleen van 8 tot 8 spelen. Ik con

stateer dat ik net heb kennisgemaakt 

met een heel bijzonder gezin.

Sangeeta vertelt dat ze vanwege de 

diplomatieke carrière van haar man, een 

verhuisbaar gezin zijn. Singapore, Tokio 

en Bangkok gingen aan den Haag 

vooraf, waar ze nu bijna vijf jaar verblij

ven en met veel genoegen in de Dedel

straat wonen. Ze vindt het een gezellige 

straat, waar wel eens straatfeesten 

gehouden worden, kinderkleding uit

gewisseld wordt en huisdieren tijdens 

de vakanties over en weer verzorgd 

worden. Nicola: “Hier op de hoek woont 

een meisje dat paardrijdt, af en toe mag 

ik mee en dat vind ik heel leuk, maar bij 

paardrijden heb je het risico dat je er af 

kunt vallen en je handen kunt bezeren 

en dan kan ik niet meer pianospelen.” 

(Later verneem ik dat ze haar piano 

Black Beauty genoemd heeft).

En wanneer ben je begonnen met pia

nospelen? “Al vanaf mijn derde jaar 

voel ik me aangetrokken tot de piano, 

ook omdat mijn moeder zo mooi 

speelde. Nu zit ik op de basisschool 

(School voor Jong Talent) van het Con

servatorium. Dat betekent een halve 

dag het gewone schoolprogramma en 

daarna of ervoor, het muziekstudiepro

gramma. Dat is theorie en praktijk, dus 

veel oefenen op de piano en de viool, 

want iedereen moet twee instrumen

ten bespelen. Soms oefen ik op het 

Conservatorium, wanneer ik op mijn 

zusje moet wachten die trompetles 

heeft, maar meestal speel ik thuis een 

paar uur.” 

Hoe ben je op het Conservatorium 

terecht gekomen? Sangeeta mengt zich 

in het gesprek: “Toen we hier in Den 

Haag kwamen, was Nicola bijna acht 

jaar oud. Heel toevallig, fietsend door de 

stad, viel mijn oog op het bord Conser

vatorium en dacht, daar kan ik mis

schien een pianolerares vinden voor 

mijn dochter. Het balletje begon te rol

len. Haar huidige lerares Kamilla Bys

trova zag haar spelen op een auditie en 

zo verhuisde ze van een gewone basis

school naar een bijzondere basisschool. 

Ze heeft het er erg naar haar zin, speelt 

ook nog in het Viotta jeugdorkest en 

speelde op Koninginnedag samen met 

haar zusjes viool in het Vondelpark.”

Ben je zenuwachtig als je voor publiek 

speelt? “Nou, thuis, voor bezoek, vind ik 

het leuk, maar in het Concertgebouw 

was ik wel erg nerveus, maar toen ik 

eenmaal achter de vleugel zat, was er 

alleen de muziek die ik speelde. Ik houd 

erg van de klanken die ik uit zo’n 

instrument kan halen.”

Heb je altijd zin om piano te spelen? 

“Muziek maken vind ik altijd leuk, ook 

samen met anderen. Niet altijd heb ik 

zin in toonladders en vingeroefeningen. 

Ik houd veel van Bach, Mozart en Haydn, 

maar ik kan zelf mijn muziekstukken 

kiezen in overleg met mijn lerares.”

Sangeeta: “We oefenen geen druk op 

haar uit, maar vinden wel dat als er een 

keuze is gemaakt, er dan ook met volle 

toewijding, aandacht en tijd aan 

besteed moet worden. Er is de Gulden 

Regel dat er bij 10% talent, 90% hard 

werken nodig is om 100% resultaat te 

bereiken. Dit is een keuze die je moet 

maken, streng zijn voor jezelf, disci

pline.”

Op mijn verzoek speelt Nicola een com

positie van Glinka (bewerkt door Bala

kirev), The Lark (de leeuwerik), die ze 

ook op het Concours speelde. Ik zie 

vlugge, lenige vingers over de toetsen 

bewegen als vlinders in een bloemen

tuin. Ze speelt uit haar hoofd en mijn 

oren vangen een klankbeeld op dat me 

ontroert en sprakeloos maakt. Dit is 

inderdaad gespeeld ‘from the heart’, 

zoals de Engelse taal dat zo treffend 

uitdrukt. Het is het beste compliment 

dat ik deze pianiste geven kan. Ga zo 

door, Nicola, dan kunnen velen van je 

genieten! 

Meer informatie over Nicola staat op de 

website http://www.youtube.com/

watch?v=HdGWVykq9s

Jong Talent in Benoordenhout
Door Pita Bovée-Meijn
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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

nu ook yoga
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba
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Die zaterdag nam de buurt 

afscheid van groentehandel W. de 

Vries & Zn., een vertrouwde plek 

voor vers fruit en groente en sinds 

enige jaren ook voor brood, zuivel 

en andere kruidenierswaren. 

Enkele maanden ervoor had Wim 

de Vries jr. om gezondheidsrede

nen moeten besluiten zijn winkel 

te sluiten. Een moeilijke beslissing 

die niet alleen bij Wim zelf hard 

aankwam, maar ook bij de grote 

trouwe klantenkring. Onmiddellijk 

werden in de wijk koppen bij 

elkaar gestoken om Wim jr., zijn 

vader Willem sr. en medewerker 

Aad een groots afscheid te geven. 

Op zaterdag 12 juni was het dan 

zover, om 13.00 uur zou Wim de 

zaak sluiten. Vaag had hij wel 

begrepen dat er iets georgani

seerd was, maar wat er rond 14.00 

uur voor zijn winkel gebeurde, 

daar had hij absoluut niet op 

gerekend. Zeker honderd wijkbe

woners verzamelden zich voor de 

deur, er waren drankjes en hapjes 

en veel cadeaus! Een in de haast 

opgericht comité had buurtbe

woners gevraagd herinneringen 

op papier te zetten en zo werden 

Wim jr. twee dikke boeken vol 

herinneringen aangeboden. Maar 

ook was er de mogelijkheid om 

een financiële duit in het zakje te 

doen. Hoe geliefd Wim in de wijk 

was, bleek ook uit de bijzonder 

dikke cheque die hij die middag 

overhandigd kreeg. Er waren toe

spraken waarin steeds weer naar 

voren kwam hoezeer de wijk ver

knocht is geraakt aan de service 

en sfeer in deze bijzondere groen

tehandel. 

Niet alleen was er aandacht voor 

de producten, even zoveel aan

dacht was er voor de klanten. 

Altijd was er tijd voor een praatje, 

kinderen kregen een aai over de 

bol en natuurlijk bij het weggaan 

de vertrouwde lange vinger. In 

een tijd waarin kleinere winkels 

het steeds moeilijker kregen om 

te blijven bestaan, was groente

handel De Vries altijd een sta

biele factor. Sinds 1966 geleid 

door Willem de Vries sr. en wijlen 

zijn vrouw, daarbij ondersteund 

door hun zoon. Enkele jaren 

geleden droeg De Vries sr. de 

zaak over aan Wim die in de stijl 

van zijn vader en ondersteund 

door vakman Aad, de winkel 

voortzette. Na het verdwijnen 

van vele winkels in dit stukje van 

de Van Nijen rode straat, werd de 

groentehandel bijna een buurt

huis. Veel oudere buurtbewoners 

kwamen hier dagelijks, niet 

alleen voor een boodschapje, 

maar ook voor een praatje en 

een moment van contact. 

Op de dag van het afscheid klon

ken de woorden van waardering 

continu, Wim jr. stond enigszins 

verbouwereerd voor zijn winkel 

met vrouw en kinderen aan zijn 

zijde en werd overladen met 

cadeaus, mooie woorden en vele 

klappen op de schouder. Wim sr. 

sloeg het allemaal gade achterin 

de zaak, bescheiden maar met 

een grote grijns op het gelaat. 

Behalve de herinneringsboeken 

en de cheque werd er een dvd 

aangeboden waarop wijkbewo

ners hun herinneringen ophaal

den aan de groentehandel en 

ook was er speciaal voor Wim jr. 

een straatnaambord gemaakt 

met daarop de naam van de 

straat waar hij een groot deel 

van zijn dagen doorbracht. 

Een hartverwarmend afscheid 

voor een hartverwarmende win

kel. De wijk zal Wim gaan missen 

en op 12 juni bleek duidelijk dat 

dit andersom ook zo zal zijn. 

Lucy Groen

De nietsvermoedende voorbijganger zal raar hebben opgeke-

ken, zaterdag 12 juni jongstleden. Ter hoogte van nummer 8 was 

een grote mensenmassa bijeengekomen. Er werd gesproken, ge-

lachen, een traantje weggepinkt, maar vooral was er een warme 

sfeer op een van de eerste mooie zomerdagen in onze wijk. 

Redactieleden gezocht
Wie vindt het leuk om te werken aan het wijkblad, van kopij tot blad en alles wat daartussen zit. Het werk omhelst 
het verzamelen en beoordelen van kopij. Het contact met de drukker, het corrigeren van de drukproeven en het 
beoordelen van de te plaatsen foto’s e.d. Ook het contact met de schrijvers van de artikelen en de fotograaf is van 
belang. We doen daarom een dringende oproep aan wijkbewoners, die zich willen inzetten voor de wijkvereni
ging en geïnteresseerd zijn in het redactionele werk voor het wijkblad. Nadere inlichtingen bij Liesbeth Annegarn, 
tel. 070 3249206.

Hartverwarmend afscheid in  
Van Nijenrodestraat
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Bakker & Luyt B.V.
        registermakelaar in assurantiën

 
voor een eigen-wijze aanpak

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

info@bakkerenluyt.nl
www.bakkerenluyt.nl

       
3587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl

Zorg die bij u past!

Evita Zorg BV    Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag    (070) 314 1600
info@evitazorg.nl    www.evitazorg.nl

Er kan een moment komen dat u thuis 
hulp of zorg nodig heeft voor u zelf 
of een dierbare. Het is dan prettig 
dat u een bureau treft dat deze zorg 
levert volgens uw wensen. Evita biedt 
zorg die bij u past. Een vertrouwde 
medewerker op vaste tijden en dagen. 

Het zorgaanbod bestaat uit huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging, nacht- en 24-uurszorg, 
begeleiding, gezelschap en kraamzorg.

beauty and beads

Nieuw in Benoordenhout

beauty and beads

voor o.a. gelaatsbehandelingen, 

manicures en 

cosmetische voetbehandelingen

behandelingen op afspraak

Van Meerkerkestraat 16
2596 TN Den Haag

telefoon 06 - 508 777 66

www.beautyandbeads.net

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
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Te vaak zit onze wijk op slot. Half april stuurde een groep bewoners 

van de Waalsdorperweg een brief met klachten en oplossingen aan 

de Wethouder voor Verkeer de heer P.W.M. Smit. Het betreft de ver

stopte Carel van Bylandtlaan (CvBlaan), dat de aansluiting Waalsdor

perweg/Raamweg al twee jaar niet klaar is. De kademuur bij Europol 

is al 15 jaar verzakt, ambtenaren ruziën. Twee maanden later kregen 

wij antwoord.

Wij stelden voor de opstelstroken voor de kruising CvBlaan/Raam

weg te verlengen, door de luchtroosters in het middenperk te ver

plaatsen. De gemeente heeft het namelijk verkeerd ontworpen. Ze 

liggen op vergunning, de gemeente kan ons inziens de vergunning 

intrekken. De wethouder wijst dit af vanwege hoge kosten.

Regelmatig staat de CvBlaan vol tot de Oostduinlaan, voornamelijk 

doordat halterende bussen onnodig alle verkeer blokkeren. Dit wordt 

door de wethouder niet begrepen. Hij ziet nagenoeg geen mogelijk

heden tot capaciteitsvergroting. Hij belooft wel te kijken naar alter

natieve verbindingen tussen de Oostduinlaan en Raamweg. 

Dat het herstel van de kademuur zo lang duurt, komt omdat er o.a. 

meerdere eigenaren zijn zegt hij. Nieuws is dat ze in augustus begin

nen met het kademuurherstel en dat de toegangen vanuit de Raam

weg volgens het bestemmingsplan voor auto’s naar de Hubertus

tunnel en de Waalsdorperweg, en het 2richtingfietspad, naar ver

wachting dit jaar gereed komen.

H. Haarsma

Reactie Willem Hoekstra

Met verwijzing naar mijn artikel in het oktobernummer van vorige 

jaar: “Het Benoordenhout zit op slot”, stipt de heer Haarsma hier het

zelfde probleem aan. Ondertussen, na ettelijke keren in de Welstand

commissie besproken te zijn, is in ieder geval de bouwvergunning 

voor de kademuur verleend. De kademuur wordt hersteld in een voor 

het Benoordenhout passende stijl. Daarmee wordt het ook weer 

mogelijk om vanaf de Raamweg naar de Waalsdorperweg te rijden. 

De omgekeerde route, vanaf de Waalsdorperweg naar de Raamweg 

wordt vooralsnog niet hersteld. De gemeente acht dit technisch niet 

haalbaar en beroept zich onder meer op de moeilijkheid van vol

doende waterberging en problemen met het kruisen van het verkeer 

vanaf de Waalsdorperweg naar de Raamweg met het verkeer dat 

vanaf de Raamweg de Hubertustunnel inrijdt. Hoe dit past in het 

gemeentelijke concept van een aaneengesloten Internationale Zone 

tussen het Verhulstplein en de Waalsdorpervlakte is voor mij een 

grote vraag.

De verkeerscongestie op de Carel van Bylandtlaan zal voorlopig blij

ven aanhouden, met alle nadelige gevolgen voor de bewoners aan 

de Oostduinlaan. Stagnatie door bussen wordt in de nieuwe dienst

regeling van HTM voorkomen. De halteplaatsen in de Carel van 

Bylandt worden opgeheven omdat de busdienst zich daar niet meer 

aan de dienstregeling kan houden.

Wat betreft andere mogelijke doorgangen verwijs ik verder naar de 

stadsplattegrond voor fietsers, “Den Haag op de fiets”, uitgave 2009, 

waarin de rijrichting op de ’t Hoenstraat (al) omgedraaid is aan

gegeven.

Samen met 13 andere voorzitters van wijkverenigingen is door de 

voorzitter van onze wijkvereniging gepleit voor adequate verkeers

tellingen en het bepalen van de bestemmingen van verkeerstromen. 

Dit om in ieder geval zeker te stellen dat toekomstige verkeersmaat

regelen zoals een mogelijke tramtunnel langs de Koningskade, een 

duidelijke cijfermatige onderbouwing krijgen en men niet, zoals met 

de naweëen van de Hubertustunnel, de bevolking met onoplosbare 

verkeersproblemen opzadelt.

Willem E. Hoekstra

Lezers aan het woord
Benoordenhout wil uit de gevangenis

Geachte Redactie,

Veel vogels (en dan bedoel ik niet stadsduiven of meeuwen!) heb

ben het steeds moeilijker in de stad, en dus ook in het Benoor

denhout. Dat komt vooral door de verstening van tuinen. Steeds 

meer bewoners kiezen voor gemak: een onderhoudsarme tuin. 

Dus wég met gras, borders, struiken en heggen. In plaats hiervan 

komen vooral stenen en strakke schuttingen. Let u maar eens op 

hoeveel betegelde tuinen u al wandelend ziet. Vooral voor ver

huurders van huizen is verstening aantrekkelijk; (tijdelijke) huur

ders  veel expatriates  zijn niet altijd geestdriftige tuiniers, en 

dat scheelt dus aan onderhoudskosten voor de eigenaar.

Het gevolg van deze verhardingswoede en schuttingschrik is niet 

alleen esthetisch een verarming, het leidt ook tot een zekere ‘ont

vogeling’ in onze wijk. De situatie van ‘huizenbroeders’ (zoals 

spreeuw, huismus, gierzwaluw) en ‘struikbroeders’ (heggenmus, 

staartmees e.d.) is dan ook zorgelijk.

Eigenlijk is deze ontwikkeling raar, want uit onderzoek blijkt dat 

93% van de eigenwoningbezitters gezellige kleine zangvogeltjes 

in de nabije omgeving belangrijk vindt. Een afname van deze 

vogels is dus vermindering van uw woongenot! Help deze vogels 

daarom een beetje. Zorg voor inheemse planten zoals liguster of 

meidoorn. Wees daarbij niet bang voor plaagvogels. Meeuwen 

komen af op platte grinddaken, duiven op stenen (!!) en meeu

wen én duiven op makkelijk bereikbaar afval. Meer weten over 

vogelrijk tuinieren? Kijk op www.vogelbescherming.nl.

Reinildis van Ditzhuyzen

Een ikjeBenoordenhout van Frans Schroeder.

Leve het vooroordeel.

Het is hartje winter, de straten zijn spiegelglad. Ik loop op het Hoy

temaplein en wring me in allerlei bochten om niet uit te glijden, 

maar val toch bijna en wel aan de voeten van twee dames met een 

hoofddoekje. “Net goed“, zegt één lachend. Gespannen en boos, 

denk ik: omgekeerde discriminatie! “Had u dan gewild dat ik viel?”, 

vraag ik geïrriteerd. “Nee, nee, net goed“, klinkt het weer opgewekt. 

Dan gaat mij een licht op en ik vraag: “O, bedoelt u misschien, het 

ging net goed?“ “Ja, ja, net goed “is het weer. Opgelucht en ook 

lachend, vervolg ik glijdend mijn weg. Een vooroordeel armer. 
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Op de schoorsteenmantel in het 

Benoordenhoutse huis waar Daniella 

Gidaly sinds begin jaren tachtig woont, 

staat een zwart/wit foto van een vrouw 

met donker haar. Ze is jong, mooi en ze 

lacht. ‘Dat is mijn moeder, die in 2002 

overleed’, vertelt Daniella. ‘Mijn ouders 

komen uit Roemenië. Zij kwamen naar 

Nederland omdat mijn vader voor Shell 

werkte. Mijn moeder nam zich voor mij 

helemaal Nederlands op te voeden, 

maar thuis spraken we Roemeens. Want 

als we Nederlands zouden praten zou 

ik misschien een raar accent opdoen en 

dat wilde mijn moeder voorkomen. 

Overigens deed zij er alles aan om de 

taal onder de knie te krijgen, maar 

accentloos wordt het natuurlijk niet. Ik 

spreek dus vloeiend Roemeens en dat 

komt nu goed van pas.’

Na haar rechtenstudie in Leiden kwam 

Daniella via de reiswereld terecht in de 

telecomindustrie, waar ze jarenlang lei

dinggevende functies had. Ze deed 

haar werk met veel plezier, maar rond 

2005 had ze er genoeg van. ‘Ik wilde 

toen graag iets voor Roemenië gaan 

doen. Met twee anderen richtte ik Rou

manesc op. Ons doel is Roemenen te 

helpen met het opzetten van een eigen 

bedrijf. Daarnaast adviseren we Neder

landse bedrijven die zaken willen doen 

met Roemenen. In juni begeleid ik een 

handelsmissie naar Roemenië.’ Verder 

was Daniella kandidaatgemeente

raads lid voor de VVD. Bovendien 

schreef ze onlangs een boek voor men

sen die gaan scheiden. ‘Ja, het is gericht 

op mensen die gaan scheiden. Maar 

wat in het boek staat kan ook heel zin

vol zijn voor mensen die juist hun 

huwelijk willen redden.’

Holistische aanpak

‘Op eigen kracht’ schreef Daniella 

samen met Marion Drielsma, schei

dingsadvocaat en mediator, en Lies

beth van Hennik, gezondheidszorgpsy

choloog. Het idee ontstond doordat 

Daniella, die ook mediator is, soms 

samen met Marion Drielsma een medi

ationtraject doet voor mensen die gaan 

scheiden. ‘Ik merkte dat er behoefte 

was aan informatie over het schei

dingsproces, en dan over alle aspecten 

ervan. Ik wil mensen graag een 

gemeenschappelijk referentiekader 

geven en verder wil ik ze helpen om uit 

de wrok te komen. Veel mensen die in 

een scheiding zitten hebben gevoelens 

van wrok tegenover elkaar. Dat voor

komt dat ze verder kunnen met hun 

leven en het is schadelijk voor de kin

deren. Kinderen hebben niet zozeer last 

van een echtscheiding als wel van de 

ruzies die hun ouders tijdens en na de 

echtscheiding hebben.’

Daniella ging op zoek, maar een boek 

zoals dat haar en haar medeauteurs 

voor ogen stond, bestond nog niet. En 

dus besloten ze het zelf te schrijven. 

Daniella en Marion Drielsma trokken zich 

om te beginnen een week terug in 

Toscane om daar te praten en te schrij

ven. Later betrokken zij Liesbeth van 

Hennik erbij. Daniella: ‘Het begon met 

verhalen, situaties uit de praktijk. Natuur

lijk hebben we de verhalen veranderd en 

met elkaar gecombineerd, zodat nie

mand herkenbaar is. Bij de verhalen zijn 

we tips gaan maken en zo ontstond al 

snel het idee van de holistische aanpak. 

Wie gaat scheiden zit emotioneel in 

zwaar weer, maar moet tegelijkertijd 

praktisch zijn en van alles regelen. Een 

boek waar al die aspecten aan bod 

komen was er tot nu toe niet. We geven 

veel informatie en daarnaast zijn er prak

tische oefeningen opgenomen, toe

gespitst op scheidingssituaties.’

Communicatie

Daniella is zelf gescheiden, maar dat is 

al meer dan twintig jaar geleden. ‘Nee, 

dat was niet de aanleiding voor dit 

boek’, zegt ze. ‘Mijn eigen echtscheiding 

is overigens  gelukkig  heel goed ver

lopen. Ik heb altijd een prima contact 

met mijn ex gehad en dat geldt ook 

voor onze kinderen, nu 22 en 25 jaar. 

Het idee voor het boek ontstond meer 

uit mijn belangstelling voor communi

catie, voor de manier waarop mensen 

al dan niet met elkaar communiceren 

en de belemmeringen die ze daarbij 

ondervinden. Tijdens mijn jaren in het 

bedrijfsleven heb ik veel geleerd over 

communicatie en over het voorkomen 

van miscommunicatie. Toen ik een 

opleiding tot mediator volgde viel dat 

op zijn plaats: ik kwam erachter dat de 

mediationaanpak goed aansluit bij 

mijn stijl van leidinggeven. Als media

tor ga je op zoek naar dat wat mensen 

bindt, naar wat zij gemeenschappelijk 

Na een jarenlange carrière in de telecomindustrie vond Daniella Gidaly het 

tijd voor iets anders. Nu helpt ze Roemeense ondernemers en was kandidaat-

gemeenteraadslid. Ook schreef ze, samen met een advocaat en een psycho-

loog, een boek getiteld ‘Op eigen kracht. Scheiden en de kunst van een 

gelukkig(er) leven’ dat in april van dit jaar is verschenen.

Workshops met dit thema door 

Daniella Gidaly en Johanna van der 

Loft worden gegeven op 1 en 

30 oktober en 15 november van 

16.00 tot 21.00 uur. Informatie bij 

daniella@gidaly.nl.

Foto: Gerhard van Roon

Benoordenhoutse schrijvers

Een Roemeens-Haagse duizendpoot
door Henriette van Wermeskerken
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hebben. Vaak blijkt dat hun belangen 

niet zo ver uiteenlopen als ze zelf den

ken. Bijna alle ouders die gaan schei

den hebben bijvoorbeeld allebei 

oprecht de intentie ervoor te zorgen 

dat hun kinderen niet onder de schei

ding lijden. Ons boek geeft tips en 

adviezen om daarbij te helpen.’

Mensen uit Daniella’s omgeving  

verbazen zich wel eens over de veel

heid van activiteiten, maar volgens 

Daniella heeft alles wat ze doet met 

elkaar te maken. ‘Het draait uiteindelijk 

allemaal om communicatie. Dat is 

eigenlijk de rode draad in mijn leven.’

‘Op eigen kracht. Scheiden en de kunst 

van een gelukkig(er) leven’, Marion 

Drielsma, Daniella Gidaly en Liesbeth 

van Hennik, uit geverij Thema, Zaltbom

mel, 2010, € 19,95.

Per 28 juni is Gezondheids

centrum Hubertusduin  gelegen 

aan Bronovolaan 3, 2597 AX Den 

Haag op het terrein van Bronovo  

in gebruik genomen. Gezond

heidscentrum Hubertusduin 

biedt plaats aan een AHOED (apo

theek en huisartsen onder een 

dak) en een fysiotherapiepraktijk.

In Gezondheidscentrum Huber

tusduin hebben de volgende 

zorgverleners zich gevestigd:

huisartsenpraktijken mevrouw 

L.M. Voorkamp en de heer 

G.F. Muller, Duinrand Apotheek 

en fysiotherapiepraktijk Devilee 

& Devilee. In de loop van de 

komende maanden wordt dit 

team nog aangevuld met andere 

huisartsen en/of zorgverleners.

In het nieuwe mooi en ruim opge

zette gezondheidscentrum kun

nen de patiënten dankzij de 

samenwerking rekenen op een 

goede bereikbaarheid en een uit

stekende service. Mensen houden 

hun eigen huisarts, maar indien 

nodig kan iemand ook bij een 

andere huisarts terecht. Verder 

verbetert de kwaliteit van de zorg, 

doordat er meer voorzieningen 

op dezelfde locatie aanwezig zijn.

“Het is voor patiënten gemakke

lijk direct in hetzelfde gebouw 

de medicijnen op te halen, maar 

sommige patiënten zullen even 

moeten wennen aan het idee 

dat ze voortaan naar een andere 

locatie moeten. Duinrand Apo

theek heeft immers 75 jaar op 

dezelfde plek gezeten”, aldus 

apotheker Marc Fischer.

Gezondheidscentrum Hubertus

duin is bereikbaar via de Van 

Hogenhoucklaan (openbaar ver

voer, lopend of fiets) en via het 

parkeerterrein van Bronovo.

Naast Gezondheidscentrum 

Hubertusduin zullen na de 

zomer diverse zorgverleners van 

Bronovo hun intrek nemen in 

Hubertusduin, zoals het Hart

revalidatiecentrum, de Verlos

kundigenpraktijk Bronovo en de 

poliklinieken Ouderengenees

kunde en Oogheelkunde.

Mariëtte van Wijk

Gezondheidscentrum Hubertusduin aan Bronovolaan opent deuren

De bassisscholen Wolters en 

Montessori krijgen de komende 

jaren nieuwe huisvesting. Dat 

betekent dat eerst voor Wolters 

het huidige gebouw wordt afge

broken, de grond bouwrijp 

wordt gemaakt en er nieuw

bouw verschijnt. Daarna volgt de 

Montessori Basisschool. De 

gemeente Den Haag heeft 

onderzocht welke tijdelijke ver

vangende huisvesting er in de 

buurt aanwezig is. Ook is onder

zocht of vervoer van leerlingen 

heen en terug naar schoolge

bouwen elders in de stad een 

optie is. Uiteindelijk is de keus 

gevallen op het realiseren van 

tijdelijke huisvesting op het 

voorterrein van het AC. Over 

deze keuze heeft overleg plaats

gevonden tussen de gemeente 

en de directie van het Aloysius 

College. De gemeente heeft 

hierin het laatste woord omdat 

er juridisch claimrecht is op de 

gronden van onze school. 

In twee bouwlagen verrijst deze 

zomer een noodgebouw voor 

zo’n 500 leerlingen op de lokatie 

waar de fietsenstalling van het 

AC is. De fietsenstalling van het 

AC wordt verplaatst naar de cour 

van de school. De bedoeling is 

dat Wolters in de herfstvakantie 

zijn intrek neemt in de noodlo

kalen. Over de afstemming van 

lestijden en leerlingenstromen 

en dergelijke zijn tussen de 

directies van Wolters en het AC 

afspraken gemaakt. Wij hopen 

dat de grote extra leerlingen

stromen van en naar het AC met 

deze afspraken goed verlopen 

en verwachten in principe wei

nig problemen. 

Een ander punt, waar wel grote 

zorgen over bestaan, is de aan

zienlijke verkleining van de cour 

van het AC. Deze plaats wordt in 

de pauzes gebruikt door de AC

jongeren, maar zal nagenoeg 

gehalveerd worden. 950 leerlin

gen op 550 vierkante meter kan 

echt niet. Dit probleem is meer

dere keren met de gemeente 

besproken, maar hiervoor is geen 

oplossing gevonden. Daarom is 

er uiteindelijk voor gekozen de 

bovenbouwleerlingen (4 mavo, 4 

en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) toe te 

staan om tijdens de pauzes het 

terrein van het AC te verlaten. De 

directie van het AC realiseert zich 

dat daarmee mogelijk overlast 

kan optreden in de directe 

omgeving van de school. Wij zijn 

voornemens om leerlingen van 

de bovenbouw, die deze regeling 

misbruiken van dit recht uit te 

sluiten. Vanzelfsprekend zal de 

directie van de school kritisch 

monitoren of de bovenge

noemde maatregelen niet leiden 

tot ongewenste neveneffecten in 

de omgeving.

Rola Hulsbergen (rector AC)

Niek Roozenburg (directeur bedrijfs-

voering AC)

Basisscholen ‘tijdelijk’ op het terrein van het Aloysius College
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Van vrijdag 4 tot en met zondag 

6 juni speelde toneelgroep AC, 

bestaande uit leerlingen, perso

neelsleden, ouders en oudleer

lingen een serie van drie pilot

voorstellingen van de nieuwe 

Nederlandse musical De Zwarte 

Tulp, naar A. Dumas (père).

“Romans van Couperus en Vest

dijk als toneelstuk en de musi

cals Grease en Fame. Het Aloy

sius College heeft een stevige 

theaterreputatie opgebouwd.” 

Dat schreef Herman Rosenberg 

op 3 juni in AD/Haagsche Cou

rant. Die traditie wordt gedragen 

door docent Nederlands Ton van 

Rijn die sinds 1977 op het AC 

werkzaam is.

Deze keer werd hij “uitgedaagd” 

door oudleerling Jeroen Joustra, 

die al muziek componeerde voor 

De Vogels (totaaltheater naar 

Aristo phanes), ook een van die 

ACproducties. In 19901991 

vroeg Jeroen Joustra Ton van Rijn 

het script en de songteksten te 

schrij ven voor een nieuwe Neder

landse musical. Van Rijn stemde 

toe op voorwaarde dat het resul

taat uitgeprobeerd zou worden 

op het college. En dat gebeurde 

dus. Overigens werd alles wat er 

viel te zien (decors, kostuums, pr

materiaal) ontworpen en beheerd 

door een andere oudleerling, 

Robert Lammerding.

De Zwarte Tulp is een goede keuze 

alleen al omdat het verhaal zich 

afspeelt in het Nederland van de 

Gouden Eeuw. (Ook Den Haag en 

de moord op de gebroeders De 

Witt komt er bijvoorbeeld in 

voor.) Het verhaal dat Dumas ver

zon was geïnspireerd door de 

windhandel in tulpenbollen in die 

tijd. Het is avontuurlijk genoeg en 

romantisch waar nodig.

De hoofdpersoon van het ver

haal is de kweker Cornelis van 

Baerle, die als eerste een zwarte 

tulp hoopt te kweken in het 

kader van een wedstrijd uitge

schreven door het Haarlems 

Genootschap. Er valt 100.000 

gulden te verdienen. Als gevolg 

van list en bedrog van anderen 

belandt hij in de Gevangenpoort. 

De dochter van de cipier, Rosa, 

snapt dat hij onschuldig is. Ze 

worden ook nog eens hopeloos 

verliefd op elkaar. Hij wordt ter 

dood veroordeeld, krijgt gratie: 

oftewel levenslang in Loevestein. 

Daar ontwikkelt het verhaal zich 

verder en uiteindelijk komt alles 

goed. Ze kweken de tulp, winnen 

het geld en trouwen met elkaar.

De voorstellingen waren zonder 

uitzondering een succes mede 

dankzij de fenomenale inzet van 

muziekdocent Huub Walter die 

de koren extra arrangeerde: het 

waren de pijlers van het stuk, dat 

behalve uit speeltekst uit veel 

muziek en zang bestaat (en dus 

geen dans kent)! En op dit 

moment zijn de makers onder

weg naar een impressariaat dat 

dit product neer mag zetten 

voor Nederland. U hoort er vast 

meer van! Neem nog eens een 

kijkje op de website www.

dezwartetulp.com

Ton van Rijn

Foto’s: productie

Het AC speelde De Zwarte Tulp,  
een nieuwe Nederlandse musical!
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Van 23 september t/m 3 oktober 2010 

vindt het Internationaal Kamermuziek

festival Den Haag plaats. Voor de acht

ste keer. Het festival is een initiatief van 

de violiste Eva Stegeman, die ook de 

artistieke leiding heeft van het festival.

Eva groeide op in de Roelofsstraat in 

het Benoordenhout. Zoals ieder kind in 

deze buurt met school, sport, en 

muziek. En zoals bij ieder kind was het 

niet direct duidelijk wat er uit haar zou 

worden. Ze speelde in het Nederlands 

jeugdhockeyelftal, deed gymnasium 

bèta op het VCL en leefde zich uit op 

de viool.

Een muzikale straat

De Roelofsstraat heeft meer musici 

voortgebracht. Roefie Hueting richtte 

in 1949 als pianist de Down Town Jazz 

Band op, werd daarvan de leider en 

vierde triomfen op de Nederlandse 

jazzpodia. Dan was daar de familie 

Veelo: hij pianist en zij zangeres; hun 

zoon, Lex Veelo, was jarenlang dirigent 

van het Hofstad Jeugdorkest. En Joke 

Boon, pianiste en docent aan het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Maar er school meer talent in de straat. 

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige 

eeuw belegden amateurmusici in de 

straat muziekavonden bij elkaar thuis 

waar zang, poëzie en gezelligheid wer

den gecombineerd. Daar liet Eva Stege

man als meisje ook haar vorderingen 

horen op de viool, eindigend met het 

vioolconcert van Beethoven, dat zij 

speelde voor het eindexamen van het 

Koninklijk Conservatorium.

Moeder en dochter

Eva’s moeder, pianiste Joke Boon, wilde 

geen druk uitoefenen op haar dochter 

voor een leven in de muziek. Hoewel 

een musicus door de muziek de rijk

dom van het leven intens kan ervaren, 

is het bestaan van een musicus onge

wis. Maar Eva’s eigen keuze voor een 

leven met de viool steunde zij van 

harte. Niet alleen als moeder, maar ook 

als redacteur van het festivalboekje, dat 

een schat aan informatie geeft over de 

opzet, het repertoire en de uitvoerende 

musici.

Zzp-er

In dit tijdsgewricht werken veel musici 

op contractbasis bij diverse orkesten 

en ensembles. Het zijn zelfstandigen 

zonder personeel geworden. Met alle 

administratieve rompslomp die daarbij 

hoort. Het conservatorium geeft zelfs 

speciale lessen aan de huidige studen

ten over het inrichten van hun ‘bedrijf ’. 

Een soort middenstandsdiploma voor 

zelfstandige musici. Eva is dirigerend 

concertmeester van het European 

Union Chamber Orchestra en concert

meester van Sinfonia Rotterdam (voor

heen het Rotterdams Kamerorkest). Zij 

maakt deel uit van het Combattimento 

Consort Amsterdam en het Leopold 

trio (barok). Met Paolo Giacometti 

(piano), Nicolas Bône (altviool) en Eric 

de Wit (cello) vormt zij het Cristofori 

Pianokwartet Amsterdam. Eva werkte 

samen met vooraanstaande musici als 

Gordan Nikolic, Dejan Lazic, HansJörg 

Schellenberger, Vladimir Mendelssohn 

en wijlen Isaac Stern.

Muziek is een wereldtaal

Muziek is de enige taal die iedereen 

kan verstaan. Waar de woorden ophou

den, begint de muziek. Muziek bindt. 

Behalve in Oceanië is Eva in alle conti

nenten opgetreden. In de belangrijkste 

landen van ZuidAmerika, de Verenigde 

Staten, Canada, Japan, ZuidAfrika, Rus

land en de meeste landen van de EU. 

Als Eva veertien dagen van huis is staan 

er 500 mails in haar inbox. Ze heeft een 

internationaal netwerk van musici. Een 

deel daarvan doet jaarlijks mee aan het 

Internationaal Kamermuziekfestival 

Den Haag. Dat doen ze graag en voor 

een vriendenprijs. Ze stellen de per

Kamermuziekfestival stamt  
uit Benoorden hout

Foto: Liesbeth Annegarn
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soonlijke sfeer en de hoge artistieke 

kwaliteit op het festival bijzonder op 

prijs. Niet alleen tijdens de uitvoerin

gen, maar ook daaromheen, met open

bare repetities, masterclasses en gezel

lige buffetten bij Hagenaars thuis, na 

afloop van de uitvoeringen.

Originele programmering

Het bijwonen van het kamermuziekfes

tival is een belevenis. In de kleinere 

ruimtes waar de kamermuziek klinkt, is 

de wisselwerking tussen musici en toe

hoorders intens. Het applaus laat vaak 

even op zich wachten, omdat iedereen 

verstild is door de muziek en vaak 

geroerd. “Het mooiste compliment dat 

een musicus kan krijgen na zijn vertol

king, is de ontroerde stilte, vooraf

gaande aan het applaus”, zegt Joke 

Boon.

Elk jaar kiest Eva een thema, soms gere

lateerd aan een bepaald voorval in dat 

jaar. In het Mozartjaar was dat: ‘mees

terlijk kinderspel’, in 2008 ‘tijdreizen’, 

onder meer refererend aan de fysicus

violist Einstein. 

In 2010 is het thema Expeditie Audio. 

“Een avontuurlijke ontdekkingsreis 

door het klankuniversum”, zegt Eva. 

“Luisteraars beseffen lang niet altijd dat 

ze een actieve rol spelen bij live con

certen; de aandachtige stilte is als het 

witte doek waarop wij musici onze 

muziek schilderen. Wij willen met dit 

motto ons publiek uitdagen om anders 

en met ‘nieuwe oren’ naar bekende en 

nieuwe muziek te luisteren.” “Het festi

val heeft goede luisteraars nodig”, 

voegt ze er aan toe.

Zij die meer willen weten over het festi

val en willen deelnemen worden ver

wezen naar www.kamermuziekfestival

denhaag.nl

Herman Beltman

Pita Bovée-Meijn

Je bent wel een echt Benoorden

houts meubel geworden, in de 

loop van die 44 jaren. 

Het is voorjaar. De tuinen kleuren 

weer fris groen, de bomen staan 

in bloei, wandelen in de parken is 

een feest. Ik verheug me op de 

zomer.

Het is de eerste keer dat ik mijn 

keukentafel, mijn logeerkamers 

en mijn tuin niet meer ter 

beschikking stel voor de post

doctorale rechtenstudenten uit 

alle windstreken, die elk jaar de 

zomercursussen van de Academie 

voor Internationaal Recht volgen 

in het Vredespaleis. Voor het eerst 

hebben familie en vrijwilligers

werk voorrang boven deze bij

zondere vorm van gastvrijheid. 

De traditie om studenten te her

bergen was al ontstaan bij de 

bewoonster die voor mij het huis 

bewoonde, de Academie vroeg mij 

destijds zonder veel omhaal om 

deze typisch Benoordenhoutse 

gastvrijheid voort te zetten. Sinds 

die tijd hebben heel wat jonge 

mensen aan mijn keukentafel de 

start gemaakt voor een vruchtbare 

cursustijd. Op de keukentafel lag 

altijd een kaart van de stad klaar, 

een eerste busticket, de huissleu

tels, een rondleiding door het huis, 

een eerste gesprekje om het ijs te 

breken en te weten hoe de ver

wachtingen eruit zagen. 

De rijke boerenzoon uit een Zuid

Amerikaans land, die wilde weten 

waar de logeerkamer voor zijn 

knecht eigenlijk was. De jonge 

vrouw uit een rijk Spaans elitemi

lieu, die elke ochtend haar vader 

in Madrid moest bellen om hem 

gerust te stellen dat ze niet in 

zeven Hollandse sloten tegelijk 

liep. De jonge adellijke Oosten

rijkse diplomaat die op een stille 

zondagmorgen per paard kwam 

aangereden om een medecursiste 

om haar hand te vragen. Van ont

bijten kwam die dag niets meer… 

Maar ook, jaren later, de joviale 

Nieuw Zeelanders, de Amerika

nen, de Australiers, die hun studie 

in Londen volgden. De straatarme 

Duitse mensenrechtenstudent, 

die samen met dit stel en een 

tweetal Portugese meisjes het 

plan opvatten om een gerenom

meerd handboek, Brownlie, te 

vertalen in het Portugees. Dat was 

laat in de avond, na een gezamen

lijk gekookte maaltijd, veel 

wijn,veel gezang en gelach, en 

uitwisseling van adressen. De ver

taling is er nog gekomen ook!

Allemaal hebben ze steeds aan de 

keukentafel een degelijk ontbijtje 

gekregen. Gewoon Hollands, 

brood in allerlei soorten, elk denk

bare soort kaas, een eitje, melk en 

yoghurt, maar natuurlijk ook muis

jes, hagelslag, stroop, vers fruit, 

thee en koffie en natuurlijk ook de 

nodige gesprekken. Toen was Van 

Leeuwen Comestibles er nog…

Al naar gelang ging het gesprek 

over de stad, cultuur, sightseeing, 

maatschappelijke verhoudingen, 

vrouwenzaken soms.

Hi, I am Fay, how is the status of 

women’slib in this country? Where 

is the bathroom?

De VNmedewerker die mij na 

enige dagen verlegen een 

gedroogd konijnenpootje liet 

zien. Een talisman die zijn groot

vader in zijn Afrikaanse geboorte

dorp hem had meegegeven als 

bescherming tegen de invloed 

van vreemde vrouwen.

De jonge man uit Nepal, die mij 

vertelde de derde zoon van de 

vierde vrouw van zijn vader te zijn. 

De laagste vrouw in rang, gehuis

vest in een onaanzienlijk bijge

bouwtje. Zij kreeg wel de pienter

ste zonen, allemaal juristen, jawel 

mevrouw, Allah is genadig.

De hoogzwangere jonge vrouw 

uit Afrika, advocate,in de steek 

gelaten door de hooggeplaatste 

vader omdat hij al getrouwd 

bleek te zijn, die hoopte het kind 

in Europa ter wereld te kunnen 

brengen. Zij reisde a terme door 

naar Parijs en is daarna onvind

baar geworden. Geen mobieltje 

meer, geen adres, geen retourtic

ket. Alle huisgenoten aan mijn 

ontbijttafel hebben haar iets toe

gestopt voor “onze” baby, en reis

geld gegeven tot Frankrijk. Zij 

weigerde tweede echtgenote te 

worden, gaf de voorkeur aan 

alleenstaand moederschap. De 

cursus wilde zij perse afmaken, 

vanwege de credit points op haar 

CV. Bikkelhard.

Den Haag, stad van Internationaal 

Recht, gaf aan al deze jonge men

sen een waardevolle ervaring 

mee. Mijn keukentafel blijkt bij 

velen nog jaren later een goede 

herinnering te zijn.

Voor mijn schoolgaande kinderen 

waren deze gasten vriendelijk en 

leerzaam gezelschap. Ikzelf heb in 

de 39 jaar dat ik dit heb gedaan 

een stukje van de maatschappij 

zien veranderen. Dictaturen kleur

den de achtergrond van velen 

gedurende de eerste jaren. Deko

lonisatie bracht vooral de eerste 

zelfstandige Afrikaanse juristen 

dichterbij. Sinds kort had ik leuke 

Chinese jonge vrouwen aan tafel, 

zowel uit Canada als direct uit 

Shanghai. Wat een verschillen!

Mijn keukentafel heeft ook voor 

hen goede diensten bewezen. 

Gerda in ’t Veld

Goeie ouwe keukentafel... (2)
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!

Woensdag 25 augustus Haags Dag Orkest
Op woensdagmiddag 25 augustus om 14.00 uur in de grote 
zaal een concert van het Haags dag Orkest. 
Het orkest staat onder leiding van dirigent Hans Baron en zal 
een prettig in het gehoor liggend programma uitvoeren van 
licht klassieke werken. Toegang is gratis.

Dinsdag 31 augustus 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!

Dinsdag 21 september Mosselmaaltijd
Op dinsdag 21 september is er een mogelijkheid om deel te 
nemen aan een gezamenlijke gebakken mosselenmaaltijd. 
Aanvang is 17.00 uur.

Woensdag 29 september Entre Nous 
Woensdagmiddag 29 september om 14.30 uur in de grote zaal 
en optreden van het Haaglands Politiekoor “Entre Nous”. Ieder
een is welkom en toegang is gratis!

Dinsdag 5 oktober Mandolineorkest Amati
Op dinsdagavond 5 oktober om 19.30 uur een optreden van 
Mandolineorkest Amati in de grote zaal. Toegang is gratis!

Zondag 10 oktober Fratres Corona
Op zondagmiddag 10 oktober om 14.30 uur een optreden van 
het salonduo Fratres Corona een onder ander tango’s, musi
cal, broadway en zigeunermelodieën. Toegang is € 2,50 
inclusief koffie/thee.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u 
zich wenden tot Chris Harteveld, telefoonnummer 7540555 of 
kijk op de website van wijkvereniging Benoordenhout:  
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

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

Excursie
Wat is een mooiere plek om te zijn wanneer het buiten nog te 
warm is?
Vertrek zondag 12 september.
In het Museum Catharijneconvent in Utrecht presenteert 
kunste naar en vormgever Aziz een boeiende tentoonstelling. 
GOUD, het meest begeerde metaal dat de mensheid kent, 
schittert in het museum. De traditie in religie laat zien dat 
goud het enige materiaal is dat waardig wordt geacht om het 
goddelijke te eren.
Alle 18 uit te reiken Gouden Kalveren van het Nederlandse 
Film Festival zijn in de schatkamer van het museum te bewon
deren, voor zij op 1 oktober worden uitgereikt.
Na dit moois gaan wij naar Slot Zeist, een bijzondere erfenis 
van het rijke wonen en leven in de Gouden Eeuw. Er worden 
alleen zaterdag en zondag rondleidingen gegeven.

Lezing
Donderdagmiddag 16 september komt mevrouw Hendriksen 
uitleg geven over het gebruik van de O.V. chipkaart

Lunch
Woensdag 22 september lunch in De Tuyn aan de Laan van 
Nieuw OostIndië 3.

Excursie
Vertrek oktober (datum volgt)
In het Goud, Zilver en Klokkenmuseum in Schoonhoven is de 
historie van het Nederlands zilver van 1600 tot heden te zien. 
Prachtig tafelzilver, diverse zilversmidwerkplaatsen en de 
geschiedenis van de zilvermerken. Tevens een zeer gevarieerde 
collectie uurwerken en horloges uit binnen en buitenland.

Kunstgeschiedenis
Vanaf 28 oktober op donderdagochtend zal Marjolijn van Delft 
een boeiende vervolgcursus geven van de “Museumronde’.

Aanmelden voor excursies en etentjes bij Marjolein Schröeder, 
telefoonnummer 3241349 

Rinia de Bruin

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)
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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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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunstzinnige 

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

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

14 september 2010 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Cult urele kalender

ZATERDAG 11 SEpTEMBER OM 16.00 uuR 
Opening van de tentoonstelling ‘Vorm&Kleur’ van architect en kunstenaar Philip Vencken 

(1950).

Philip zal zelf de opening verzorgen en een toelichting op zijn werk geven. U bent van harte 

welkom om de verkooptentoonstelling te komen bekijken.

www.lenartholland.nl

Om u de gelegenheid te bieden aan tafel na te praten over de tentoonstelling met Philip 

Vencken zal Georgina Bignell van “Food Lovers” een fantasievolle maaltijd verzorgen in 

‘t Benoordenhuis.

www.foodlovers.nl. Voor de maaltijd betaalt u € 15.= ter plaatse.

Wel graag aanmelden voor het eten bij: helenehammerstein@planet.nl

ZATERDAG 25 SEpTEMBER 2010
In de week 25 september tot 3 oktober zal in het Atelier 228, Weissenbruchstraat 228, een expositie gehouden worden met schilderijen van 

kunstenaar Max Boekholt en zijn vrouw Janice BoekholtBart. Tevens is er werk te zien van architect/kunstenaar Philip Vencken die ook expo

seert in het Benoordenhuis. 

De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 25 september om 16.00 uur in Atelier 228 in de Weissenbruchstraat. Namens de kunstenaars 

en de wijkvereniging Benoordenhout wordt u van harte uitgenodigd deze opening bij te wonen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

WOENSDAG 29 SEpTEMBER 2010
De wijkvereniging Benoordenhout heeft de Theatergroep Plankgas uitgenodigd om in de wijk een optreden te verzorgen. En…dat gaan ze 

doen!

Theatergroep PLANKGAS zal optreden in Atelier 228, Weissenbruchstraat 228, met de productie:

Nu even wel
“Sommige mannen gaan vreemd, sommige mannen gaan dood, een enkeling doet het allebei.”

Over deze enkeling gaat Nu even wel. Na zijn dood komen de weduwe, haar zusje en haar beste vriendin bij elkaar in zijn favoriete restaurant 

om de minnares te ontmoeten. De opzet is haar zó ruimhartig te vergeven dat deze zich vreselijk verne

derd voelt. Het lijkt alsof de bijvrouw voor een vrouwengericht verschijnt met de strop om de nek. Maar 

zij voert met verve een onverwachte verdediging. Het wordt een slachtpartij die alleen zij redelijk onge

schonden verlaat.

Tekst: Maria Goos

Regie theaterversie: Inge Tielman

Regie huiskamerversie: Jaap Postma

Spel: Els Kok, Marike Mingelen, Anna Nicolaï, Mechteld Schelberg/Linda Møller.

Plaats: Atelier 228, Weissenbruchstraat 228.

Aanvang:  20.15 uur (zaal open 19.30 uur)

Kaarten:  á € 25.= per stuk kunt u reserveren via hartzcampf@ziggo.nl 

of telefonisch:  0631004118 of 0702113264

vol=vol : er zijn 50 plaatsen beschikbaar.

Birdwoman
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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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BIBLIOTHEEK BENOORDENHOuT

In april jl. vierde de Duinzicht

kerk op feestelijke wijze haar 

75 jarig bestaan. De Duinzicht

kerk heeft deze gelegenheid 

gebruikt om de band tussen wijk 

en kerk te benadrukken en te 

versterken. Buurtbewoners tref

fen elkaar op school en werk, bij 

winkels, op sportvelden en in de 

kerk. Veel jubileumactiviteiten 

waren daarom nadrukkelijk ook 

op jong & oud in de wijk gericht. 

Dat begon al in juni vorig jaar 

met een carwash op het kerk

plein. Vervolgens een boeken

markt in september en een 

kerstmarkt in december. Intus

sen werd in oktober 2009 de eer

ste steenlegging gevierd met 

een speciale avond over historie, 

architectuur en stedenbouw van 

het Benoordenhout. Een boei

ende avond, die druk werd 

bezocht. Dat was ook het geval 

op 13 april jl, de dag waarop de 

kerk 75 jaar bestond. Burge

meester Van Aartsen opende op 

warme wijze de feestelijke 

avond, waarin Paul Schnabel, 

directeur van het Centraal Cultu

reel Planbureau, vervolgens tref

fend en gevat het publiek met 

een aantal sociale en culturele 

kenmerken van Nederland con

fronteerde.

En toen was het 17 april: de feest

dag voor de wijk, met speurtoch

ten, een goochelaar en op het 

kerkplein een springkussen, 

diverse spelletjes, verjaarstaart, 

een ijscoman, een heuse ranja

koe en andere dranken en live 

muziek. Het was een stralende 

middag waar velen uit de buurt 

elkaar in gezellige sfeer ontmoet

ten en een enorme groep kinde

ren samen speelde. Op die mid

dag werd ook een ballonnen

wedstrijd gehouden. Ruim 

honderd ballonnen gingen de 

lucht in, met een naamkaartje en 

een retouradres. Negen kaartjes 

zijn inmiddels terug gestuurd:

1 Patty Tikai, gevonden in Neu 

Darchau, Duitsland

2 Thijs Vermeeren, gevonden in 

Echteler, Duitsland

3 Barbarra Varma, gevonden in 

Lengerich Westfalen, Duitsland

4 Anne Jet Dekker, gevonden in 

Ankeveen, NoordHolland

5 Julie, gevonden in Mijdrecht, 

Utrecht

6 Saba Bijlstra, gevonden in Roe

lofarendsveen, ZuidHolland

7 Mirthe, gevonden in Rijpwete

ring, ZuidHolland

8 Teun, gevonden in Rijpwete

ring, ZuidHolland

9 Annette, gevonden in Wasse

naar; ZuidHolland

De winnaar heeft inmiddels een 

mooie kleurdoos en een jubi

leum boek van de Duinzichtkerk 

ontvangen. Overigens is het jubi

leumboek “75 jaar Duinzichtkerk, 

baken in de wijk” nog verkrijg

baar voor wie is geinteresseerd!

De Duinzichtkerk wil iedereen 

bedanken die heeft geholpen 

om deze jubileumviering tot een 

succes te maken, waaronder 

Wijnkoperij Bloem, Albert Nolten 

schoenen, Kroon kaashandel, Jai

line flowers, Smits & van der Ham 

groenten, boekhandel Couvee, 

Beumer ijzerwaren en Camee 

foto & video.

Het zal ieder duidelijk zijn:  

u bent van harte welkom in de 

Duinzichtkerk 

Namens de jubileumcommissie 

“75 jaar Duinzichtkerk”

Niek de Graaf

nwdegraaf@gmail.com

Jeugdactiviteiten in septem-

ber en oktober

Woensdag 1 september

Voorlezen en Knutselen

“Beer heeft een probleempje”

14.30 uur15.30 uur

Leeftijd vanaf 4 jaar 

Vrijdag 3 september

Peuterochtend: Voorlezen, bewe

gen, zingen en knutselen

“Eten met Fien en Milo”

9.45 uur10.45 uur

Leeftijd vanaf 2 jaar

Woensdag 6 oktober

Start Kinderboekenweek: De 

Grote TekenTentoonstelling

beeldtaal in kinderboeken

Voorlezen en Knutselen 

“Agent en Boef en de tekenstre

ken”

14.30 uur15.30 uur

Leeftijd vanaf 4 jaar

Vrijdag 1 en 29 oktober

Peuterochtend: Voorlezen, bewe

gen, zingen en knutselen

9.45 uur10.45 uur

Leeftijd vanaf 2 jaar 

Graag van te voren reserveren! 

Contact en reserveringen: 

benoordenhout@dobdenhaag.nl 

of telefoon 3534020 

Meer info: www.bibliotheekden

haag.nl 

pROGRAMMA DuINZICHTKERK
5 september

Startzondag, dit jaar in de Vre

deskapel [Malakkastraat]. Het 

wordt weer een feestelijke 

dienst, waar gezinnen met kin

deren zeer van harte welkom 

zijn. Aanvang 10.30 uur.

11 september 2010 

Open Monumentendag en Boe

kenmarkt van 10.0017.00 uur.

22 september 2010

Prof. dr. Henk Vroom over het 

thema ‘Het Goede Leven’. Prof. 

Vroom is emeritus hoogleraar 

gods dienstfilosofie aan de Vrije 

Universiteit en meermaals onder

scheiden voor zijn werk op het 

gebied van inter religieuze dialoog.

Vanaf eind oktober steeds op 

dinsdagavond van 19.15-20.00 

uur. Wat is dat, kerk en christen-

dom? Voor kinderen in groep 7 

en 8 van de basisschool

Waar gaat het over in de kerk...? 

wat voor feesten vieren we...? wie 

zijn de belangrijke mensen in de 

Bijbel, in de kerkgeschiedenis....? 

Kortom: op een speelse manier de 

basiskennis ‘leren’ rond kerk en 

geloof. Vanaf eind oktober steeds 

op dinsdagavond van 19.1520.00 

uur in de Duinzichtkerk (niet in de 

maanden december en februari). 

Er is een voorbereidende informa-

tiebijeenkomst voor ouders op dins-

dagavond 5 oktober, om 8 uur in 

de Duinzichtkerk. Hebt u kinderen 

in deze leeftijd en bent u geïnte

resseerd of nieuwsgierig dan bent 

u van harte welkom. Informatie bij 

ds. Corrie van Duinen (dsvandui

nen@ziggo.nl/tel. 8879410)

Wandelen voor  
senioren
27-8-2010

Oostduin/Arendsdorp

Wandeling met als motto: 

Wat beweegt je? Wandelen 

met een gesprek…

Opgeven en inlichtingen bij 

Jaap Barendrecht, tel. 3970607

Kosten € 5,00 waarbij inbegre

pen het wandelboekje en kof

fie/thee, te betalen bij de start.
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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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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

Marc Latour 0643092027 ‘94 E F

Sophie Latour 0643092027 ‘96 E F

Heleen Luijt 0613185773  ’94 E

Pieter v. Nooten 328 12 43 ’89 E

Danah OlieDinsbach 328 23 82 ’94 E

Quentin Stikkers 0634318090 ‘95 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:

14 september 2010. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele  zetfouten.

Gezocht: Flexibele, lieve (sportieve) oppasmoeder/oma die ong. 

8 dagen per maand kan oppassen vanaf september. Liefst bij ons 

thuis. Onze dochter is 4 maanden oud. Tel. 0653489689/0622889385.

Wij zoeken een Nederlands sprekende oppas voor onze dochter 

van 4. Het gaat om 2 of 3 dagen per week van 15.00 tot 18.00 uur 

vanaf half oktober. Reacties op 0620983850.

Oproep: model(len) gezocht voor pedicure in opleiding. Eelt en/of 

likdoorn(s) vereiste. Behandelingen gratis. Moet wel bereid zijn mee 

te gaan naar praktijkdagen en praktijkexamen en daarvoor tekenen. 

Tel. 0653703978.

Babysitters

Benoordenhoutjes

Vanwege de zomervakantie ditmaal een wat lastiger opgave.

Wit kan in deze stelling een extra dame halen middels 1.Df8+ Kh5 2.d8D. Hoe eindigt in dit 

geval de partij: Winst voor wit, winst voor zwart of remise?

Oplossing probleem 108: Na 1.Tc3 kan de bpion niet doorlopen, want na 1... b2? Volgt 

2.Txc5 b1D 3.Pe6+ Kg8 4.Tc8+ en mat In de partij deed zwart 1.... Td4 en na 2.Txc5 Txf4 

werd het uiteindelijk remise. (AnandTopalov, 11e matchpartij, Sofia 2010)

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: 070  3248275 of luijt.franke@planet.nl. Internet: scbenoordenhout.weblog.nl

Schaakprobleem 109 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout 
 

XABCDEFGHY 
8-+-wQ-+-+( 
7+-+P+-+p' 
6-+-+p+pmk& 
5+-+-zPn+-% 
4-+-+-zp-+$ 
3+-+-+P+-# 
2-+-wq-vLKzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 
 
Schaakprobleem 109 
Vanwege de zomervakantie ditmaal een wat lastiger opgave. 
Wit kan in deze stelling een extra dame halen middels 1.Df8+ Kh5 2.d8D. Hoe eindigt in dit geval 
de partij: Winst voor wit, winst voor zwart of remise? 
 
Oplossing probleem 108:  Na 1.Tc3 kan de b-pion niet doorlopen, want na 1… b2?  Volgt 2.Txc5 
b1D 3.Pe6+  Kg8 4.Tc8+ en mat In de partij deed zwart 1…. Td4 en na 2.Txc5 Txf4 werd het 
uiteindelijk remise. (Anand-Topalov, 11e matchpartij, Sofia 2010) 
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Wijkvereniging Benoordenhout,
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Voorzitter:

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

Secretaris:

vacature

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:

L. Hartzema, tel. 211 32 64

Jeugd en jongeren:

vacature

Wijkcentrum:

R.J. Feber, tel. 328 10 33

Belangenbehartiging  ouderen: 

J.A.M. SchaafsmaGeelen,

tel. 324 79 83

Contactclub Benoordenhout

(55+)

Voorzitter:

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

rinia.db@zonnet.nl

Secretaris:

vacature

Commissie Belangen-

behartiging Ouderen: 

E.J.A. Ebbink, Van Diepenburch

straat 6, tel. 324 92 18.

ericebbink@ziggo.nl

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

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

Klachten overlast: 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



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. 




