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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



Van de voorzitter

Onze wijkvereniging
Het kenmerk van onze wijkvereniging is, dat de taken die zij op zich 

heeft genomen vrijwel geheel worden ingevuld door vrijwilligers. 

Zonder de inzet van vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren.

Het kenmerk van vrijwilligers is, dat zij het werk waarvoor zij hebben 

gekozen met veel inzet en enthousiasme doen. 

Naast de bestuursleden zijn nog tal van vrijwilligers werkzaam voor de 

vereniging voor afzonderlijke projecten.

In dit bericht wil ik het echter in het bijzonder hebben over het bestuur.

Het bestuur werkt als een hecht team. Als het nodig is, vallen de bestuursleden 

voor elkaar in of bieden zij elkaar een helpende hand. 

Voorts werkt het inspirerend, dat de bestuursleden veel ruimte krijgen om hun 

portefeuille binnen de taakstelling naar eigen inzicht in te vullen.

We kunnen gelukkig vaststellen, dat de verstandhouding binnen het bestuur uit-

stekend is.

De zittingsduur van bestuursleden is in de statuten beperkt. Zij worden voor drie 

jaar gekozen met de mogelijkheid daarna nog één keer voor een termijn van drie 

jaar in het bestuur zitting te nemen. Kortom voor de bestuursleden valt na maxi-

maal zes jaar het doek.

Verder is het natuurlijk zo, dat er bestuursleden zijn die om uiteenlopende rede-

nen, veelal met spijt, tussentijds hun functie moeten opgeven.

Het heeft in de loop der jaren niet veel moeite gekost om nieuwe bestuursleden te 

vinden. Daarin is evenwel een kentering opgetreden. Het blijkt momenteel vrij las-

tig mensen warm te maken voor een bestuursfunctie. Wel is het zo, dat het in het 

algemeen steeds moeilijker blijkt om vrijwilligers te werven. Wellicht het gevolg 

van het feit dat het beroep op vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden steeds meer 

toeneemt.

In de Algemene Ledenvergadering die in mei plaatsvond, zijn de secretaris en de 

portefeuillehouder Jeugd en Jongeren afgetreden. Tot nu toe zijn wij er niet in 

geslaagd voor deze functies geschikte kandidaten te vinden.

Het behoeft geen betoog, dat in het bijzonder het ontbreken van een secretaris 

tot problemen leidt. De secretaris heeft immers in een vereniging een spilfunctie.

Met enig kunst en vliegwerk wordt momenteel deze vacature opgevangen, maar deze situatie kan 

niet voortduren zonder schade toe te brengen aan de werkzaamheden van het bestuur en daar-

mede aan die van de vereniging.

Ik wil daarom een dringend beroep doen op de lezers van het wijkblad zich te melden voor deze 

functie of de aandacht te vestigen op geschikte personen, die mogelijk deze functie zouden willen vervullen.

Hetzelfde geldt uiteraard voor de portefeuille Jeugd en Jongeren.

Dit is evenwel nog niet alles.

Volgend jaar loopt de bestuurstermijn van drie bestuursleden af. Het betreft de voorzitter, en de portefeuillehouders Groen, 

Wijkblad en Expats (Deze laatste twee worden nu door één portefeuillehouder vervuld). Voorts zal de portefeuillehouder 

Water en Milieu tussentijds aftreden in verband met verhuizing naar het oosten van het land. Het bestuur heeft besloten deze 

portefeuille niet meer te vervullen en de betreffende werkzaamheden aan een andere portefeuille toe te wijzen.

Ter wille van de continuïteit in het bestuur is het gewenst nu reeds op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten voor de 

genoemde bestuursfuncties zodat zij tijdig kunnen worden ingewerkt.

Ik wil graag uw aller hulp inroepen bij het vinden van geschikte personen voor deze functies.

Samenvattend zoeken wij op korte termijn dringend kandidaten voor twee vacatures, te weten die van secretaris en de porte-

feuille Jeugd en Jongeren. Daarnaast zoeken wij op iets langere termijn geschikte kandidaten voor het voorzitterschap en de 

portefeuilles Wijkblad, Expats en Groen.

Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie of wilt u zich anderszins inzetten voor de wijkvereniging dan wel de aan-

dacht vestigen op iemand die mogelijk belangstelling heeft, dan kunt u met mij contact opnemen (tel. 070-3247445) of 

anders met onze penningmeester Foppe Huitema (tel. 06-53 42 73 82).

Mr. Titus van Veen
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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

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

Informatieve bijeenkomst over:

Ied al-Adha: het offer van Abraham

 (vrede zij met hem)

woensdag 17 november| 18:00 - 20:00

Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland | Mobarak Moskee

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

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

De Bijbel bevatte een tegenstrijdigheid over welke zoon Abraham 

moest offeren. Enerzijds staat er zijn enige zoon, anderzijds noemt 

hij deze Izaäk, die echter zijn tweede zoon was. De Koran maakte 

duidelijk dat het inderdaad de eerstgeborende Ismaël was. De profeet 

Mohammed (vrede zij met hem) werd geboren in de Quraish-stam, 

afstammelingen van Kedar, de zoon van Ismaël (vrede zij met hem).

En Hagar baarde Abram een zoon en 
Abram noemde den zoon ... Ismaël. En 
Abram was zes-en tachtig jaar oud ... 
(:) . Toen Abram negen en negentig 
jaar oud was ... zeide God tot Abram: ... 
ook zal ik u uit Sara een zoon schenken ... 
Izaäk (: ,). God zeide: Neem toch 
uw zoon, uw enigen ... en offer hem... 
(: ). 

Dit zijn dan de namen van der zonen 
van Ismaël: ... Nebajoth, voorts Kedar, 
Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, 
Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. 
(: )



Benhout_mosk_Eid Adha   1 09-09-2010   19:01:34
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Op dit ogenblik ligt de ontwikke-

ling rond Oostduin stil. De plan-

nen rond Arendsdorp beginnen 

vorm te krijgen in die zin dat de 

eigenaar van Arendsdorp met de 

bewoners een programma van 

eisen voor het gebouw heeft 

opgesteld. Door de land-

schapsarchitect van Gessel, die 

als supervisor voor het park is 

aangesteld, is een programma 

van eisen opgesteld voor het 

park. Twee saillante punten in dit 

programma zijn: 

-  De bebouwing rijst rechtop uit 

de grond, dus geen gebouw 

op een plint;

-  Het moet een compact 

gebouw zijn.

De huidige eigenaar van Arends-

dorp, de Stichting Arendsdorp, 

zorgt voor de nieuwbouw. Na de 

oplevering van het gebouw 

wordt het complex overgeno-

men door de Stichting Woon-

zorg Nederland, die het complex 

dan weer verhuurt aan de Stich-

ting Arendsdorp, die verder voor 

de exploitatie zal zorgdragen.

Voor Arendsdorp gaat men uit 

van appartementen van 

80-100 m2 ten behoeve van 

oudere bejaarden. Men streeft 

naar korte loopafstanden en 

men biedt een uitgebreid ser-

vicepakket aan. Men denkt aan 

165 appartementen. De gemeen-

telijke parkeernorm is 0,65 auto’s 

per appartement; d.w.z. 165 x 

0.65 = 108 parkeerplaatsen. 108 

parkeerplaatsen hebben een 

grondbeslag van ca. 108 x 25 = 

2700 m2. Dit is goed te realiseren 

binnen een kavel van ca. 70 x 

70 m tussen de huidige bebou-

wing en de Wassenaarseweg. 

Hierdoor kan men de bouw reali-

seren zonder dat men tussen-

tijds andere huisvesting voor de 

huidige bewoners hoeft te zoe-

ken. 

Woonzorg Nederland heeft een 

haalbaarheidsstudie verricht die 

uitkomt op een totale hoogte 

van ca. 35 m. Deze haalbaar-

heidsstudie ging uit van een 

inspringende driehoekige vorm, 

met een centrale liftschacht 

waarbij men niet bij elkaar naar 

binnen kon kijken. De voorkeur 

van Woonzorg gaat uit naar een 

halfverdiepte parkeergarage. Dit 

is goedkoper te realiseren dan 

een verdiepte parkeergarage, 

maar voegt iets aan de totale 

hoogte toe. Architecten uit de 

wijk maken zich ernstige zorgen 

over het feit dat de driehoeks-

vorm uit de haalbaarheidsstudie 

een eigen leven gaat leiden en 

mogelijk gebruikt wordt als 

toets voor de ontwerpen van 

drie nog aan te wijzen architec-

ten.

Een heet hangijzer voor de wijk-

vereniging is de door de 

gemeente voorgestelde uitweg 

naar de Wassenaarseweg in 

plaats van de huidige ingang bij 

de Rietjes. Verkeer richting Hoy-

temastraat moet dan om het 

Rosarium heen rijden. Vanwege 

het slechte zicht door de bomen 

moet er een invoegstrook en uit-

voegstrook gerealiseerd worden. 

Deze oplossing gaat ten koste 

van een aantal bomen aan de zij-

kant van de Wassenaarseweg. 

Onder deze bomen staan 

beschermde en zeldzame pad-

destoelen. De bomenrij langs de 

Wassenaarseweg maakt welis-

waar geen deel uit van het park, 

maar is wel een beeldbepalend 

onderdeel van de wijk. De heer 

van Gessel, vindt het in het 

belang van het park dat de zicht-

lijn naar de Goetlijfstraat langs 

de huidige uitweg hersteld 

wordt en niet wordt ontsierd 

door auto’s. De wijkvereniging is 

bezorgd om de aantasting van 

de bomenrij langs de Wasse-

naarseweg en vindt een uitweg 

tussen deze bomen ronduit 

gevaarlijk. De Wassenaarseweg is 

een belangrijke en drukke door-

gangsweg. De gemeente daaren-

tegen vindt de huidige uitgang 

bij de Rietjes onoverzichtelijk en 

gevaarlijk. De wijkvereniging 

heeft de gemeente nogmaals 

verzocht om de verkeersdeskun-

digen van de gemeente te laten 

aangeven welke argumenten er 

zijn voor een uitgang aan de 

Wassenaarseweg.

Willem Hoekstra

Verslag Klankbordgroep Arendsdorp/Oostduin 
26 augustus 2010

Verkeer en Vervoer

W I J K B L A D
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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, biblio-
theek Uten broeke straat 4, kiosk ‘W. 
Royaards plein’ of kiosk ‘Van 
Hoytemaplein’. 

Deadlines artikelen en advertenties 
moeten ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline 
Verspreidingsdatum 
6 09-11 17-12
1 04-01-2011 11-02-2011

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

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

Abonnementen € 18,- per jaar  
(= 6 nummers) 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.

De bomenrij langs de Wassenaarse-

weg

De huidige ingang bij de Rietjes

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Niet alleen met voetproblemen 
naar de podotherapeut

Voor diegene die nog niet bekend zijn met het werk van de podotherapeut een 
korte introductie. Een podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten of 
klachten voortkomend uit een afwijkende (voeten)stand. De podotherapeut heeft 
net als bijvoorbeeld een fysiotherapeut een 4 jarige HBO-opleiding gevolgd aan 
een paramedische hogeschool en werkt op verwijzing van de (huis) arts.
Voor veel mensen met voet-, knie-, heup- en of rugklachten kan podotherapie een 
oplossing zijn. De therapie werkt ook vaak goed in combinatie met bijvoorbeeld 
fysiotherapie of chiropractie. De kosten worden vaak vergoed vanuit uw aanvullende 
verzekering. 
Bij voetklachten denkt men al snel aan de pedicure. Binnen de praktijk is dan ook 
een pedicure werkzaam. De Pedicure heeft aanvullende opleidingen gevolgd voor 
het behandelen van de diabetische en reumatische voeten. 

U kunt bij ons terecht met:
• Stand en vormafwijkingen van de voet en/of tenen;
• Knie-, heup- en lage rugklachten;
• Voetgerelateerde problemen bij: Diabetes / Reuma / Kinderen / Sporters;
• Herstel na operaties aan de voet, knie of heup;
• Ingegroeide nagels, eelt en likdoorns.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak telefonisch contact
op of neem een kijkje op onze website. 

PODOTHERAPIE TOL
Jurriaan Kokstraat 55 - Scheveningen
070-3524222 (podotherapie)
06-5164 64 53 (pedicure)
www.podotherapiedenhaag.nl

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

GITAARles
voor gemotiveerde beginners
 LUIT les
 voor alle niveaus
Ireen Thomas, lid KNTV
T. 070 3316546 / 06 36055512
Corn. Houtmanstraat 104,
2593 RK Den Haag

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
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:  015 - 361 09 78   

Tuin veranderen of onderhouden...

nu ook yoga
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba
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Vorig jaar is door de gemeente 

in de middenberm van de Raam-

weg een hek geplaatst met een 

hoogte van 1,80 m en een lengte 

van 3,55 m. Dit hek heeft tot 

doel te voorkomen dat voetgan-

gers, bestaande uit scholieren 

van de Vrije School en het Aloy-

siuscollege en medewerkers van 

Europol, nadat zij zijn uitgestapt 

uit tram 9 bij de Rioustraat de 

Raamweg oversteken. Er is bij de 

tramhalte weliswaar een brug 

aangelegd over het kanaal maar 

- let op - deze brug is blijkens 

het bord alleen bestemd voor 

fietsers. Voetgangers mogen hier 

niet overheen. Welke logica hier-

aan ten grondslag ligt is niet 

bekend. Een feit is wel dat deze 

tramreizigers toch de fietsbrug 

gebruikten in plaats van het 

voetpad langs het kanaal naar 

de bestaande oversteekplaatsen 

dat aanzienlijk langer is en 

onverlicht is in de winter. Dit 

oversteken leverde een gevaar-

lijke situatie op, daar had de 

gemeente gelijk is. Maar het aan-

leggen van een oversteekplaats 

zou de oplossing kunnen bieden, 

echter de gemeente was hiertoe 

niet bereid omdat er al twee 

oversteekplaatsen waren. (NB bij 

de Waalsdorperweg en de C. Van 

Bijlandtlaan.). De wijkvereniging 

heeft aangevoerd dat het hek 

ontsierend is, het uitzicht belem-

mert voor de huizen aan de 

Raamweg en bovendien in strijd 

is met het beschermd stadsge-

zicht. De hulpdiensten klaagden 

ook nu zij bij een ongeluk niet 

meer even van rijbaan kunnen 

wisselen. Dit is ook gebleken bij 

een ongeluk in het voorjaar. De 

rectoren van beide scholen heb-

ben het bezwaar van de wijkver-

eniging ondersteund. Dit heeft 

echter niet mogen baten. De 

gemeente beroept zich op een 

juridisch argument nl dat dit hek 

kan worden aangemerkt als een 

verkeersgeleider welke inge-

volge het bestemmingsplan 

Benoordenhout op doorgangs-

wegen als de Raamweg mag 

worden aangelegd.

Het begrip verkeersleider

De wijkvereniging is van mening 

dat je bij verkeersgeleiders moet 

denken aan lage hekjes, lage 

struikjes, belijning etc, maar niet 

aan zo`n hoog en lang hek . Pro-

bleem is echter dat het begrip 

verkeersgeleider noch in het 

bestemmingsplan, noch in 

andere wetten is gedefinieerd. 

Dus heeft de wijkvereniging dit 

probleem voorgelegd aan de 

rechtbank ´s-Gravenhage.

Onlangs heeft de rechter een 

uitspraak gedaan en het beroep 

van de wijkvereniging helaas 

ongegrond verklaard.

De rechter is van oordeel dat, nu 

het begrip verkeersgeleider niet 

is gedefinieerd, er in dat geval - 

volgens vaste jurisprudentie - 

moet worden uitgegaan van wat 

er onder verkeersgeleider in het 

normale spraakgebruik wordt 

verstaan. Dat vind je in Van Dale 

Groot woordenboek van de 

Nederlandse taal, laatste editie 

en daarin wordt verkeersgelei-

der omschreven als: “benaming 

voor elk hulpmiddel waarmee de 

verkeersgeleiding plaatsvindt”. 

De rechter wijst er op dat het 

hekwerk onmiskenbaar als func-

tie heeft het geleiden van over-

stekende voetgangers - ver-

keersdeelnemers - naar de daar-

toe bestemde oversteekplaatsen. 

”Het hek zorgt er voor dat voet-

gangers niet op iedere willekeu-

rige plek de Raamweg kunnen 

oversteken. En de omvang van 

het hek is volgens de rechter niet 

beslissend voor de vraag of hier 

sprake is van een verkeersgelei-

der omdat het van beslissend 

belang is dat het hek een functie 

heeft die gelijk is te stellen met 

de functie van verkeersgeleider.

Brug alleen voor fietsers

De motivering van de rechter is 

duidelijk. Hier is niet veel tegen in 

te brengen. Rest alleen de vraag 

waarom de gemeente vorig jaar 

bij de tramhalte bij de Rioustraat 

een brug over het kanaal heeft 

aangelegd in de wetenschap dat 

men op de Raamweg aldaar geen 

oversteekplaats zou willen aanleg-

gen. Het alleen bestemmen van 

deze brug voor fietsverkeer biedt 

dan geen oplossing. De mens/ver-

keersdeelnemer is niet zo dom als 

de gemeente vermoedt, hij denkt 

logisch na en zoekt de meest ade-

quate oplossing. 

In de nieuwe bestemmingsplan-

nen voor de wijk zal de wijkver-

eniging alert zijn op welke 

wegen verkeersgeleiders zijn 

toegestaan. Want wij weten zeker 

dat het zetten van hoge en lange 

hekken op de doorgangswegen 

in onze wijk iets is dat geen 

bewoner van de wijk graag wil.

Corine Buter

Hek op de Raamweg: VERKEERSGELEIDER???

Ruimtelijke Ordening

Defensie moet binnenkort het 

terrein van de Alexanderkazerne 

opleveren aan de Rijksgebou-

wendienst voor de bouw van het 

Internationale Strafhof. Dit houdt 

in dat er een aantal bomen op 

het terrein gekapt zullen worden 

en dat de bestaande bebouwing 

gesloopt moet worden voordat 

men met de bouw van het Straf-

hof kan beginnen.  De Rijksge-

bouwendienst heeft, samen met 

de AVN, alle bomen op het ter-

rein geïnventariseerd en in een 

concept aanvraag kapvergun-

ning aangegeven welke bomen 

behouden kunnen blijven, welke 

gekapt moeten worden en welke 

men eventueel kan verplanten.  

De wijkvereniging heeft deze 

concept kapvergunning 

recentelijk  ontvangen. Zolang de 

bouwplannen van het nieuwe 

Strafhof nog niet bekend zijn en 

er ook nog onduidelijkheid 

bestaat over de toegangswegen 

en parkeerfaciliteiten op het 

terrein  van het Strafhof, kan een 

kapvergunning niet verleend 

worden. In het recente verleden, 

bij de aanvraag voor het golf-

terrein op de Amondsvlakte, is 

gebleken dat een zorgvuldige 

bemonstering van het bomen-

bestand door de wijkvereniging 

samen met vertegenwoordigers 

van de gemeentelijke groen-

dienst circa 200 bomen voor de 

kap heeft behoed. Wij willen 

deze procedure nu weer toe-

passen en wij stellen dat de 

gemeente pas dan een kap-

vergunning kan verstrekken als 

een bouwaanvraag is ingediend. 

Tegelijkertijd verzoeken wij de 

Rijksgebouwendienst om de 

bomen, die herplantbaar zijn en 

niet op het terrein van het 

Strafhof  teruggeplaatst kunnen 

worden, ter beschikking van de 

gemeente te stellen, zodat zij 

elders in de wijk of in de 

gemeente een plaats kunnen 

vinden.

Willem Hoekstra

Concept kapvergunning Alexanderkazerne

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Stijl & Traditie Uitvaartzorg 
J.S. van der Meer en B.F. van Nierop 

 
 

Voor een uitvaart met alle egards en een persoonlijk en waardig afscheid. Door jarenlange ervaring 
en goede contacten kunnen we veel voor u betekenen. Stijl & Traditie is een klein en onafhankelijk 
bedrijf en wij vinden uitvaartzorg met de nodige aandacht essentieel. Uitvaartbegeleiding met 
aandacht, tijd en integriteit. Indien u al beschikt over een deposito, uitvaartverzekering, 
wilsbeschikking of lidmaatschap dan bent uiteraard van harte welkom. Het scenario voor uw 
uitvaart kunt u kosteloos laten vastleggen in het geheime archief van Stijl en Traditie Uitvaartzorg. 
 
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen of een kosteloze wensenformulier of informatie opvragen. 
  
 
Telefoon: 070-7070007 dag en nacht, www.stijlentraditie.nl, stijlentraditie@live.nl 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Begeleiding en organisatie, kostenloze wilsbeschikking, afscheid in 
de Chapelle Ardante, thuisopbaring, annonces, begrafenis, crematie, 
Viering, Dienst, huiselijke afscheidsdienst, muzikale omlijsting, 
bewaking aan huis, bijzonder rouwvervoer: Jaguar/Daimlers, 
Citroëns, vervoer naar het buitenland, etc.  
Postadres:  De Eerensplein 31, 2593NB te ‘s-Gravenhage 

     J.S. van der Meer 
 

IN OMNIA PARATA 
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Als Philip Vencken in de 

Mauvestraat aan het schil-

deren slaat, is zijn atelier 

‘gevuld’ met Ierse muziek en 

de rook van een goede 

sigaar. Philip is architect en 

kunstenaar, en opende op 

zaterdag 11 september de 

tentoonstelling ‘Vorm & 

Kleur’ van zijn eigen werk in 

het Benoordenhuis.

In de basis houd ik van ‘verf’ 

zegt de kunstenaar, de tacti-

liteit van het materiaal en 

de expressiviteit van de 

kleur vind ik boeiend. Philip 

kiest ervoor de onderwer-

pen suggestief en abstract 

aan te zetten, de vlakverde-

ling van een aantal schilde-

rijen  verraadt de ‘architect’ 

in hem. 

De liefde voor Ierland is ont-

staan tijdens zijn studie en 

verblijf  op dit bijzondere eiland. 

Maar ook het natuurschoon van  

Frankrijk, Spanje en Vlaanderen 

zijn boeiend ‘ingekaderd’ op het 

kleurige doek. Het landschap, 

maar ook het portret,  is een 

excuus om iets uit te drukken 

vertrouwt de kunstenaar ons toe. 

De tentoonstelling is nog tot 

november te bezoeken.

Na de kunstzinnige performance 

over de schilderijen door Philip 

Vencken was het de beurt aan 

Food Lovers om haar gasten culi-

nair te verrassen. Met twintig 

Benoordenhouters aan een 

lange tafel eten in Benoorden-

huis. Dat is een feestje!

Georgina Big-

nell verraste 

haar gasten met 

een geweldige 

maaltijd waarbij 

zij gebruik 

maakte van de 

beste ingredi-

enten en dat 

was te proeven. 

De maaltijd was 

prachtig om 

naar te kijken 

en moeilijk om 

van af te blijven. 

We hebben 

gesmuld van de 

amuse, pom-

poensoep en de 

Indiase curry! 

Loes Campfens

Gerard Fieret

Velen kenden Gerard Fieret als 

de man met baard en muts, 

rondrijdend op zijn fiets, begaan 

met het welzijn van de duiven in 

onze stad.

Slechts weinigen weten dat 

deze, inmiddels overleden mar-

kante Hagenaar een begenadigd 

fotograaf is geweest met een 

grote invloed in de wereld van 

de kunstfotografie. Zijn foto’s 

maken inmiddels onderdeel uit 

van vele museale- en privé col-

lecties.

Op 12 juli j.l. had de commissie 

Cultuur in het Benoordenhuis 

een avond georganiseerd waar 

vriend en begeleider Frans Senf 

op een buitengewoon indrin-

gende maar ook geestige wijze 

een inleiding hield over zijn 

ervaringen met Gerard Fieret. 

Gevolgd door een documentaire 

film gemaakt door Frank van 

Engelen over het leven van deze 

bijzondere kunstenaar. Beelden 

uit zijn vroegere jaren, inter-

views met zijn vrienden en 

modellen en momenten uit zijn 

laatste jaren.

De grote interesse van de wijk-

bewoners voor deze avond heeft 

ons zeer verheugd. Ook al omdat 

deze bijeenkomst de eerste is in 

een reeks van door ons te orga-

niseren evenementen.

Commissie Cultuur

Terugblik

Cultuur

Verbondenheid en smaak in Benoordenhuis

Philip Vencken bij zijn kunsttentoon-

stelling in Benoordenhuis

Gerard Fieret. Foto: Dirk Jan Visser

Fotomuseum Den Haag

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Dagelijkse administratie, zaken als uw pensioen, maar ook diensten als:
•	 Het	verzorgen	van	Uw	aangiften,
•	 Het	aanvragen	van	teruggaven	en	toeslagen,
•	 Aangiftes	schenkings-	en	successierechten,
•	 Het	opstellen	van	bezwaar-	en	beroepschriften.

U	kunt	bij	ons	ook	terecht	voor	al	uw	vragen	op	administratief	en	fiscaal	gebied.

Hopelijk	mogen	wij	u	eens	bij	een	vrijblijvend	kennismakingsgesprek	ontmoeten!
e-accountopus:	071	-	5610	310	-	info@e-accountopus.com

Daily	administration,	things	like	your	pension,	but	also	services	such	as:
•	 Taking	care	of	your	declarations,
•	 Applying	for	returns	and	allowances,
•	 Declarations	gift	and	inheritance	taxes,
•	 Preparation	of	objections	and	appeals.

You	can	also	find	all	your	questions	on	administrative	and	fiscal	matters.

Hopefully	we	can	agree	to	meet,	a	free	consultation!
e-accountopus:	071	-	5610	310	-	info@e-accountopus.com

Kwaliteit     -     Betrouwbaarheid     -     Discretie

- ACCOUNT OPUS 

Kwaliteit 
Betrouwbaarheid 
Discretie 

Dagelijkse administratie, zaken als uw pensioen, maar ook diensten als : 

• Het verzorgen van Uw aangiften, 

• Het aanvragen van teruggaven en toeslagen, 

• Aangiftes schenkings- en successierechten, 

• Het opstellen van bezwaar- en beroepschriften,  

U kunt bij ons ook terecht voor al uw vragen op administratief en fiscaal gebied.   
 
Hopelijk mogen wij u eens bij een vrijblijvend kennismakingsgesprek ontmoeten ! 

e-accountopus : 071 – 5610 310  -  info@e-accountopus.com 

Quality  
Reliability  
Discretion  
 
Daily administration, things like your pension, but also services such as:  
 
• Taking care of your declarations,  
 
• Applying for returns and allowances,  
 
• Declarations gift and inheritance taxes,  
 
• Preparation of objections and appeals,  
 
You can also find all your questions on administrative and fiscal matters.  
 
Hopefully we can agree to meet, a free consultation!  info@e-accountopus.com 

071 - 5610 310         

 

OPUS-  ACCOUNT
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Ivo Bouman opende op 25 sep-

tember de tentoonstelling Bou-

wen aan Beeld van onze wijkge-

noten Janice Boekholt-Bart, Max 

Boekholt en Philip Vencken in het 

tentoonstellingsgebouw Atelier 

228 in de Weissenbruchstraat.  

Philip Vencken exposeert ook in 

´t Benoordenhuis.

De heer Bouwman vergeleek het 

werk van Max Boekholt met dat 

van de bekende franse schilder 

Nicolas de Stael en hij prees de 

hoge kwaliteit van de aquarellen 

van Janice Boekholt. Philip 

Vencken  was helaas niet zelf 

aanwezig  maar werd vertegen-

woordigd door zijn vrouw.

Veel senioren kabbelen naar een 

steeds rustiger vaarwater. Dan 

….. heel plotseling , komt het 

moment dat men constateert 

dat het eigenlijk ‘bijna’ niet meer 

gaat. Je wil graag in je eigen 

omgeving blijven wonen maar 

hoe dan verder…… 

Dan kan een beroep op een 

ouderenadviseur gedaan wor-

den. In het Haagse Hout en 

Mariahoeve ben ik er; Frederieke 

van Os. Ik ben in dienst bij de 

stichting ‘Voor welzijn’. 

Bij vragen of problemen over 

wonen, welzijn, financiële rege-

lingen en zorg kan men mij 

inschakelen om te zoeken naar 

de beste oplossing binnen het 

enorme scala aan diensten, voor-

zieningen, regels en procedures. 

Ik ondersteun en bemiddel bij 

het realiseren van de gewenste 

diensten of voorzieningen op 

allerlei gebieden. Denk daarbij 

aan huisvesting, gezondheids-

zorg, vervoer en mobiliteit, finan-

ciële tegemoetkomingen, en 

praktische/sociale diensten.

Een gesprek is vrijblijvend en 

vertrouwelijk. Ik heb een onaf-

hankelijke positie. Uw persoon-

lijke situatie, wensen en belan-

gen zijn hierbij het uitgangs-

punt.

U kunt bellen om een afspraak te 

maken (tel.: 3470041 of 

06-33312903) dan kom ik graag 

bij u thuis. Ik werk dagelijks tot 

14.00 uur. Behalve de vrijdag. Er 

zijn geen kosten aan verbonden. 

Oh help, wat als….

Opening tentoonstelling Bouwen aan Beeld  
in Atelier 228

ik@wijkbladbenoordenhout.nl
Buurman, Willem Luyt van de schaakclub, vertelt me dat de 

inhoud van de verbanddoos in ’t Benoordenhuis verouderd is. 

Geef dit door aan Titus van Veen, onze voorzitter. Reactie: “Ik wist 

niet dat er bij het schaken gewonden vallen”.

Janice Boekholt-Bart in het middenIvo Bouwman en Max Boekholt

Overzicht: schilderijen van  Philip 

Vrencken links, Max Boekholt achter 

en Janice Boekholt-Bart rechts

Eind juni bereikte ons het 

droevige  bericht, dat Cees van 

den Hondel op 62-jarige 

leeftijd  - na een slepende 

ziekte van ruim zes maanden - 

toch nog plotseling is over-

leden.

In het wijkblad van juni stond 

een artikel over Koninginnedag 

2010. Hierin werd aangehaald 

dat op de jaarlijkse viering van 

Koninginnedag op het Willem 

Royaardsplein de grootste 

enthousiasteling van dit feest 

ontbrak. Dit was Cees van den 

Hondel, die wegens gezond-

heidsproblemen afwezig was.

IN MEMORIAM   –   C.J.M. (CEES) van den Hondel   –   8 maart 1948 - 26 juni 2010

Cees was de burgemeester van 

het Willem Royaardsplein. Altijd 

stond hij voor ons klaar, hij 

regelde van alles van sneeuw-

ruimen tot het oplossen van 

verstopte  riolen. In zijn winkel 

repareerde hij ook stekkers en 

leende hij trappen, hamers, 

nijptangen  en ander gereed-

schap uit aan winkeliers en 

klanten .

Cees was bijna 27 jaar in dienst 

bij Wijnhandel Van Riel en werd 

- na overlijden van de toenmalige 

eigenaar de heer Van Riel - 

bedrijfsleider.

In oktober 2008 vierden we met 

heel veel van zijn klanten zijn 

25-jarig jubileum met een 

fantastische  wijnproeverij. Cees 

genoot van die dag.

Beroemd waren de wijnproeve-

rijen, die Cees jaarlijks op het 

plein organiseerde en we 

vergeten  ook niet de komst van 

de Beaujolais Primeur in 

november , waarbij we onder-

steund met muziek en met 

lampionnen  ’s avonds naar de 

bunker liepen om daar de pri-

meur te proeven. Helaas is hier 

na de inbraak in 2006 een eind 

aan gekomen. Deze inbraak 

heeft Cees heel veel pijn gedaan.

Voor de winkeliersvereniging 

Duinzigt heeft Cees ook heel 

veel betekend. Zo was hij jaren 

de voorzitter, de sturende 

kracht achter de Koninginne-

dagviering; hij werkte aan ver-

betering van de inrichting van 

het plein en zorgde voor de 

Kerstverlichting. Cees was 

laatstelijk  de penningmeester.

Onze gedachten gaan uit naar 

zijn vrouw, dochters en klein-

kinderen.

Bestuur Winkeliersvereniging 

Duinzigt 

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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De ComputerPlusBus van 
het Nationaal Ouderen-
fonds, mogelijk gemaakt 
door het Mooiste Contact 
Fonds van KPN, vervolgt 
zijn succestocht door heel 
Nederland. De Computer-
PlusBus zal dit jaar 160 
woonzorgcentra en andere 
locaties bezoeken in alle 
provincies in Nederland. Op 
28 oktober staat hij bij  
Gaspard de Coligny in het 
Benoordenhout.

De bus is voorzien van een 
aantal computers waarmee 
digibete ouderen, onder 
begeleiding van enthousiaste 
vrijwilligers van KPN, kennis 
kunnen maken met de moge-
lijkheden van de computer.
Het ouderlijk huis terugvin-
den op Google Earth, de 
Hyvespagina van een klein-
kind bekijken, de eerste 
e-mail versturen of een spe-
ciaal voor de ComputerPlus-
Bus ontwikkeld memory-spel 

spelen, het is allemaal moge-
lijk. Na deze kennismaking 
wordt, samen met de vrijwilli-
ger, gekeken naar een 
geschikte beginnerscursus in 
de buurt.
In de ComputerPlusBus zijn 
desktops en laptops waar-
mee gedemonstreerd kan 
worden wat de verschillen 
zijn. Er blijkt een duidelijke 
voorkeur voor laptops onder 
de busbezoekers omdat men 
vaak klein behuisd is en geen 
plek heeft om een desktop 
neer te zetten. Ook vinden 
veel ouderen de computer 
geen sieraad voor het inte-
rieur en bergen de laptop lie-
ver “uit het zicht” op.
In 2008 en 2009 heeft de bus 
280 locaties in heel Neder-
land bezocht waarbij ruim 
8000 digibete ouderen ken-
nis hebben gemaakt met de 
computer en internet. Ruim 
de helft van de bezoekers 
waren 75 jaar en ouder. Het 
doel is ook dit jaar weer dui-

zenden ouderen hun compu-
terangst te laten overwinnen 
en te zorgen dat ze de leuke 
en informatieve elementen 
van de computer en internet 
ontdekken die voor hen inte-
ressant zijn.
Het internet maakt het mak-
kelijker contact te houden 
met kinderen en kleinkinde-
ren. Het vergroot de wereld 
van ouderen en helpt zo een-
zaamheid te bestrijden. Van 
de 65-74-jarigen heeft 54% 
een PC en 42% een internet-
aansluiting. Van de 75-plus-
sers bezit slechts 24% een pc 
en beschikt 18% over inter-
net. Het computerbezit 
neemt geleidelijk af met het 

oplopen van de leeftijd. Er is 
dus nog een grote groep 
ouderen die niet profiteert 
van de voordelen van de 
computer, terwijl dit juist een 
zeer geschikt medium is om 
in contact te blijven met 
anderen en de zelfredzaam-
heid te vergroten.
De computerPlusBus staat op 
donderdag 28 oktober tussen 
10.00 en 16.00 uur gepar-
keerd voor Woonzorgcen-
trum Gaspard de Coligny, 
Theo Mann Bouwmeester 
laan 10.  

ComputerPlusBus bij Gaspard de Coligny

Ouderen

In verband met het vertrek van mevr. N.P. Bovée-
Meijn uit Den Haag, komt de portefeuille Water 
en Milieu te vervallen. De zaken die in de wijk 
spelen rond het beheer van zowel oppervlakte-
water als grondwater, worden nu behartigd door 
mevr. G. In ‘t Veld-Koelman, tel.: 070-3240516. 

Weet U het nog , de compu-
tercursus (voor de echte 

beginners: meer een kennis-
making met) gegeven door 
leerlingen van het Maerlant 
lyceum afgelopen voorjaar? 
Wat was het een succes, 
zowel voor de ouderen als 
voor de leerlingen.

Zij die toen niet mee hebben 
kunnen doen aan deze cur-

sus, krijgen nu weer 
een kans. Op vrijdag 
5 november start een 
nieuwe kennismakings-
cursus met de 
computer  voor 
ouderen . Er is plaats 
voor maximaal 
30 personen. De 
tijden zijn op 

vrijdag middag van 
15.30 uur tot 17.00 uur 
en de cursus wordt op 
het Maerlant Lyceum 
gegeven (zij-ingang).
De kosten bedragen 
e 10,- p.p. voor de 

gehele cursus (te vol-
doen tijdens de eerste 
les)!
U kunt zich opgeven 
bij: Jacintha van Wissen, 
tel: 070-3244529. 
Inschrijving geschiedt 
in volgorde van aan-
melden en dus: vol = vol! Ook zijn er plannen om in 

januari 2011 te starten met 
een vervolgcursus voor die-
genen die in het vorige jaar al 
een kennismakingscursus 
hebben gevolgd en zij die 
deze cursus vanaf november 
gaan volgen. Nadere gege-
vens over deze vervolgcursus 
komen in het volgende wijk-
blad. 

Computercursus voor ouderen

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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

 
 Vastgelopen in werk of relatie?  
 Alleen en op zoek naar nieuw contact? 
 Toch nog een keer die carrièreswitch?   
 Met pensioen en geen idee hoe de                   

tijd te vullen? 
 
 

 

Soms helpt het als iemand 
met een frisse blik kijkt naar 
uw situatie. 50pluscoach 
Koos van Wees ondersteunt 
u bij het beantwoorden van 
dit soort vraagstukken.  
 

 
 

LEEF ZOALS U HET WILT! 
 

www.50pluscoach.nl 
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Internationaal erkend instituut 
voor natuurlijke huidverzorging 
aangesloten bij anbos 
en cidesco

telefoon 070 324 46 12
www.handevrijer.nl 
hubertsdevrijer@xs4all.nl 

schoonheidsspecia l iste

han de vr i jer

Schoonheidssalons
 
Benoordenhout 
Johannes Bildersstraat 19 
Belgisch Park 
Doorniksestraat 150 
(verpleeghuis De Eshoeve, 
rolstoel toegankelijk)

Henri du Parcplantsoen 7 E-mail: jeerhart@ziggo.nl
2551 XT Den Haag Tel.: 070 - 321 10 06
www.eerhart-sierbestrating.eu Mobiel: 06 - 280 631 64

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

een kind hoort dat het gaat verhuizen 

vanwege de scheiding, het huidige huis 

dus achter moet laten en begint al zijn 

knuffels weg te geven! Uitleg: Het gaat er 

van uit dat het niet alleen het huis maar 

ook de knuffels, de boekjes, het speelgoed 

moet achterlaten.

Kindercoaches hebben naast een jaren-

lange ervaring met kinderen een prak-

tische opleiding gevolgd bij het Schei-

dingsinstituut te Papendrecht. Deze 

opleiding geeft hen handvatten en 

gereedschap om kinderen weerbaarder 

te maken tijdens een scheiding van de 

ouders. Zij helpen bijvoorbeeld kinde-

ren hun gevoelens onder woorden te 

brengen en hoe ze dit aan hun ouders 

kunnen vertellen. Ook de ouders wor-

den begeleid; zij worden geholpen 

inzicht te krijgen in deze gevoelens. 

Het biedt ouders middelen om makke-

lijker door de ogen van het kind te kij-

ken en daardoor op een constructie-

vere manier met de kinderen om te 

gaan. Omdat ouders zelf ook door een 

zeer moeilijke periode gaan, is ieder 

hulpmiddel welkom

De opleiding is uit de VS overgewaaid. 

In sommige staten in de VS heeft de 

kindercoach inmiddels zo veel autori-

teit dat kinderen verplicht een work-

shop met een kindercoach moeten 

doorlopen, voordat hun ouders toe-

stemming krijgen om te scheiden.

Doelstelling kindercoach

De doelstelling van een kindercoach is 

om kinderen in samenspraak met de 

ouders weerbaarder te maken tijdens 

en na de scheiding. Preventief werken 

heeft, zo is gebleken, het beste resul-

taat, ook op de lange termijn .Vandaar 

dat de meeste kindercoaches samen-

werken met echtscheidingsadvocaten 

en -bemiddelaars. Deze zien de ouders 

vaak aan het begin van de scheiding en 

kunnen ouders dus zeer goed wijzen 

op de mogelijkheden en de voordelen 

van het inzetten van een kindercoach. 

Ook scholen zijn verwijzers. 

Overbodig voor uw kinderen?

Veel kinderen hebben de neiging hun 

ouders te ontzien en ouders willen zo 

graag dat het goed gaat met hun kin-

deren dat ze niet altijd de signalen 

oppikken, dat er problemen zijn. Zeker 

in zo een turbulente tijd als een schei-

ding kan dat de beste ouder over-

komen.

Belangrijk is te vermelden dat de kin-

dercoach niet de plaats inneemt van 

een psycholoog. Mocht er tijdens de 

sessie(s) met het kind verontrustende 

vragen rijzen, dan neemt de coach con-

tact op met de ouders, die vervolgens 

zelf de stap kunnen maken naar andere 

hulpverleners.

Manier van werken

Eerst vindt er een intake plaats van 

circa een half uur, het liefst met beide 

ouders zonder de kinderen. Daarin 

wordt uitgelegd wat de bedoeling is, 

de manier van werken en dat het 

vooral niet de bedoeling is een front 

tegen de ouders te vormen.

De sessie met het kind zelf bestaat uit 

een workshop van tweemaal twee en 

een half uur, het liefst met een kleine 

groep kinderen van ongeveer dezelfde 

leeftijd.

Andere samenstellingen zijn mogelijk. 

Tijdens de workshop laat de coach de 

kinderen zich op allerlei manieren 

uiten. Bijvoorbeeld kleine kinderen 

wordt gevraagd hun naamplaatje met 

allerlei plakplaatjes te versieren. Vervol-

gens wordt aan de andere kinderen in 

de groep gevraagd wat voor indruk zij 

van het versierde naamplaatje krijgen.

Ook wordt aan het “versierende” kind 

gevraagd uit te leggen waarom het dat 

ene plaatje op die ene plaats heeft 

geplakt. Dat levert vaak verrassende 

inzichten op! En het helpt de gesprek-

ken op gang te brengen.

Aan het eind van de dag komen de 

ouders erbij. Kinderen krijgen dan de 

gelegenheid hun ouders iets belang-

rijks te vertellen of te vragen, gevoelens 

die tijdens de workshop zijn gebleken, 

al dan niet met hulp van de kinder-

coach.

Wat er tijdens dat laatste half uur zoal 

aan de orde komt?

“Mag ik alsjeblieft in het nieuwe huis een 

Kinderen scheiden en lijden met hun scheidende ouders mee 

Voorkomen is beter dan genezen,  
schakel tijdig (professionele) steun in
Door Daniëlla Gidaly

Conny Nijhuis. Foto: Gerhard van Roon

Schep je net in het wijkblad op dat je een holistisch boek voor scheidende mensen hebt ge-

schreven, en dat je daarin onder andere alle relevante instanties en experts vermeld hebt, 

kom je tegelijk met het verschijnen van het blad erachter, dat je een belangrijke expertise 

over het hoofd hebt gezien. Gelukkig krijg ik van de redactie van het Wijkblad de kans me te 

revancheren. Daarom stel ik graag aan u voor:

vervolg op pagina 15
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de  Salamander  Den  Haag

Van  Hoytemastraat  83  tel.  070  3247942

De  drogist  waar  u  vriendelijk  geholpen  wordt.

De  drogist  met  de  huidverzorging  van  Louis  Widmer.

De  drogist  met  een  zelfstandige  pedicure  praktijk.

De  drogist  met  natuurlijke  cosmetica  van  Dr.  Hauschka.

De  drogist  met  huishoudelijke  reinigingsmiddelen.

Pedicure  Praktijk  “C h r i s t a  J u n i e r “

Aantekening  diabetisch  en  reumatische  voet.  

Medisch  pedicure  io.

Van  Hoytemastraat  83  Den  Haag

U  kunt  bellen  voor  een  afspraak,  tel.  06  31225530
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nieuw bed? Dit bed maakt me zo verdrie-

tig omdat ik er zo veel in gehuild heb.”

“Mama is weggegaan, wat als wij een 

keer stout zijn? Verlaat je ons dan ook. 

Papa?”

Dringend advies aan de ouders: “Neem 

alles serieus wat de kinderen tegen je 

zeggen, ga er beslist niet tegenin. Ont-

ken de emoties nooit.”

Het Scheidingsinstituut

Het Scheidings instituut wordt gecerti-

ficeerd door de Stichting Certificering 

Scheidingsbegeleiding. In totaal 

mogen zich in Nederland inmiddels zo 

een groeiend aantal mensen zich 

gecertificeerd kindercoach noemen. Zij 

worden ieder jaar opnieuw beoordeeld 

door het Scheingsinstituut.

Kindercoach in de buurt

Gelukkig heeft Benoordenhout haar 

eigen kindercoach: Conny Nijhuis.

Conny heeft psychologie gestudeerd, 

met als hoofdvakken onder andere 

neuropsychologie en gedragsthera-

pieën. Zij heeft met kinderen gewerkt 

tijdens de studie en vlak daarna. Vervol-

gens heeft zij bijna 30 jaar als angst-

begeleider in een tandartspraktijk het 

gebit van veel mensen gered door hun 

over hun angst voor tandartsen heen 

te helpen. Zij is mediator en zat in die 

hoedanigheid 7 jaar in een landelijke 

klachtencommissie. Zij werkt samen 

met Annemarie Tettero, eveneens kin-

dercoach.

U kunt Conny bereiken:

0651825026 of ac.nijhuis@gmail.com

vervolg van pagina 13

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

Het nieuwe mr L.E. Visserhuis is begonnen met de verhuur van de appartementen. 
Er zijn nog tien appartementen beschikbaar. Voor € 250,- inschrijvingskosten kunt u een appartement  
reserveren. De maten variëren van 66 m2 tot 93 m2 en de  prijzen variëren  respectievelijk van € 1175,-  

tot € 1750, - inclusief een parkeerplaats, de servicekosten bedragen € 417,- per maand.

Zesendertig ruime appartementen voor ouderen die lichte tot middelzware zorg nodig hebben en dertig  
verpleegplaatsen in kleinschalige woonunits (waarvan 2 strikt kosjer) van zes personen en daarbij ook een  

zwembad met fitness, speciaal voor ouderen en op loopafstand van winkels en gezellige terrasjes.

Het nieuwe woonzorgcentrum zal begin 2011 open gaan!  
Voor meer informatie: 070 - 3586363

of via de website:

www.jbc-visserhuis.nl

Bestuur Wijkvereniging zoekt Secretaris

In de laatste Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van de secretaris van de 
Wijkvereniging .
In verband hiermede zoekt het wijkbestuur belangstellenden 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 
portefeuille  secretaris zich te melden bij mevrouw Liesbeth Annegarn, tel. 070 3249206.
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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.

Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag   
T 070-350 23 04  E info@bvl.nl   

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

Burger Van Leeuwen is al meer dan 40 jaar een begrip in Groot Den Haag en 
Scheveningen bij taxaties, beheer, aan-/verkoop en verhuur van woningen. U weet 
zich verzekerd van een professionele, klantgerichte en deskundige begeleiding.

DE MAKELAAR DIE:  
EEN HOGERE VERKOOP-/VERHUURPRIJS BEHAALT,  

UW WONING SNELLER VERKOOPT/VERHUURT,  
U HELPT BIJ DE SCHERPSTE AANKOOPPRIJS.

Ons team beschikt over jarenlange ervaring en een gedegen kennis van de 
lokale en regionale markt. De medewerkers van Burger Van Leeuwen gaan altijd 
slagvaardig te werk en nemen u alle bijkomende zaken rond aan-/verkoop en 
verhuur uit handen.
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Act One: Adventure 

Setting: University of Utrecht

1987 - Enter stage right: Paul 

Treanor of Dublin, in search of 

something new. Being presented 

with the opportunity of being 

one of the first Erasmus students 

to take part in a university 

exchange programme, Paul 

Treanor made preparations for 

an adventure in the lowlands. As 

a student of Drama Studies at 

the Dublin University Trinity 

College, he signed up for a 

yearlong Dutch language study 

programme in anticipation of 

this new adventure in the 

Netherlands. Much to his 

surprise, upon arrival most of the 

course programme he was to 

follow at the University of 

Utrecht was in English anyway, 

so his newly acquired Dutch 

skills served him more outside 

the university than in. 

Such was the attraction though, 

that following the completion of 

his degree he returned to work 

in Utrecht, in order to further 

improve on his Dutch. Two years 

at the Rasa Tabula Theatre in 

Utrecht exposed him further, not 

only to Dutch and a desire to 

continue his studies, but most 

importantly to Clara, his future 

wife. 

Act Two: Matters of the Heart

Setting: Zeeland and The Hague

1992 - A return to the 

Netherlands following 

completion of his Masters in Arts 

Administration saw him broaden 

his theatrical experience when 

he was hired in 1994 as an 

Assistant Director at the 

Nationale Toneel, one of the 

Netherlands largest theatre 

ensembles. As a specialist in 

Shakespeare productions Paul 

was associated with many 

different productions including 

Hamlet staring Gijs Scholten van 

Aschat which won the NRC 

Toneelpublieksprijs in 1999. 

Clara was working in Zeeland 

during this period and so for 3 

years Paul commuted from there 

to The Hague in order to 

continue his passion for, and 

career in, theatre. Following their 

exile in Middelburg Clara, Paul 

and their two sons, Dion and 

Milo, eventually settled in The 

Hague. Positive advice from 

friends and colleagues, plus their 

own warm feelings about the 

neighbourhood: the greenery, 

availability of schools and 

proximity to the sea all weighed 

in for Benoordenhout - not to 

mention the friendliness and 

welcome reception they had at 

such local establishments as Lof 

der Zotheid and Luna. 

The local hospital, Bronovo, 

would also play a role in their 

lives - being the backdrop for 

the birth of their two daughters, 

Pleuni and Juno, or for “ … 

numerous visits to the 

emergency room.” Shortly after 

moving to The Hague, in 2001 

Paul felt the twitching of a career 

switch - he “ … missed using 

English,” and in the search for 

what next travelled the path of 

qualified real estate agent, 

teaching theatre studies and 

setting up his own business all 

while pursuing his domestic 

engineering2 skills as a father of 

four young children. 

Act Three: Getting down to 

Business/Thuis bij Clingendael

Setting: Benoordenhout

1999 - As ‘the Language Coach’ 

Paul extends his teaching and 

creative background to helping 

professionals improve their 

command of the English 

language. As a natural coach 

attuned to the environment 

around him he has made active 

contributions to the safety of 

children, and residents in 

Benoordenhout. He can make a 

valid claim to playing a role in 

the improvements around the 

pedestrian crosswalk which 

protects his and all our children, 

crossing the Wassenaarseweg 

near the Shell station as well as 

the measures which were taken 

to reduce speeding on the van 

Alkemadelaan between the 

Benoordenhoutseweg and the 

Wassenaarseweg. 

Shakespeare wrote: “All the 

world’s a stage, and all the men 

and women merely players: they 

have their exits and their 

entrances; and one man in his 

time plays many parts …” Paul 

Treanor, international resident of 

Benoordenhout has indeed 

played, and continues to play, 

many parts. 

1   ‘hood’ American slang for 

neighbourhood.
2   Domestic engineering: 

politically correct term used 

to avoid demeaning of roles, 

activities and significance 

associated with terms 

housewife, or house husband.

The International Corner
Moving to the ‘hood1’: a short play in three acts
By Deborah Valentine

On the “Busy Bee” mornings of the Benoordenhout Patchwork 

Club, we would like to welcome new members.  It is every second 

Wednesday of the month (until Christmas - October 13, November 

10, and December 8).  

No handiwork classes are given, but everyone enthusiastically 

helps one another with their projects. These mornings are held in 

‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5 from 10:00 to 12:30 hrs.

For further information, please contact Phily Bennis, 

tel. 070-3246607.

Patchwork
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Specials

Den Haag kent, naast diverse ‘specials’, 

vier soorten historische lantaarnpalen 

(de Haagse mast, Paal 1913, de Keulse 

mast en de Berlage mast). De twee 

oudste varianten zijn de uit het gastijd-

perk daterende Haagse mast en Paal 

1913. Beide masten hebben ronduit 

een historische uitstraling met een 

geringe hoogte en rijke ornamentering. 

Haagse masten zijn te vinden in de 

Nassau Dillenburgstraat en omlig-

gende straten. De Keulse mast is een 

meer robuuste, vroeg industriële mast 

met ornamenten die aan Art Deco 

doen denken. Deze mast is in het inter-

bellum zeer veel toegepast in de wij-

ken die toen gebouwd werden. De giet-

ijzeren Keulse mast komt nog in het 

Benoordenhout voor en wel op de 

Neuhuyskade. In het Benoordenhout is 

de meest voorkomende historische 

mast wel de Berlage mast. Dit komt 

omdat het grootste deel van het 

Benoordenhout tot de zogenaamde 

20-40 gordel behoort. De periode dat 

Berlage masten in Den Haag werden 

geplaatst. De Berlage mast is er in 

meerdere uitvoeringen. Zo kan men in 

de Karel van Bylandtlaan de zoge-

naamde Berlage look masten vinden.

Historische masten

Vanaf 1960 verdwenen de vier histori-

sche masten in hoog tempo uit het 

Haagse straatbeeld. Het laatste deel 

van deze neergaande ontwikkeling is te 

zien in figuur 3.3 op de volgende 

pagina waarin is weergegeven hoe van 

1980 tot 1995 het aantal historische 

masten flink daalde. De teloorgang en 

verwijdering van deze, vaak als mooi 

ervaren masten leidde tot scherp 

protest  en verzet van bewoners. 

Op straat gezet 

De omslag in het beleid kwam in 1997 

toen de nota ‘Op straat gezet’ door de 

gemeenteraad werd vastgesteld. Dit 

beleid is voor wat betreft de lantaarn-

palen nog steeds actueel. Er is de afge-

lopen tien jaar veel bereikt, zoals in 

figuur 3.3 te zien is.

Het besluit om de Haagse mast en de 

Berlage mast in daarvoor aangewezen 

wijken opnieuw in te voeren is voor 

een groot deel uitgevoerd. Dit geldt 

zeker voor de beschermde stads-

gezichten waar herintroductie een 

middel is gebleken om het stadsbeeld 

te verfraaien en de eigen identiteit van 

deze buurten te versterken. In totaal is 

het areaal historische masten de afge-

lopen jaren meer dan verdubbeld; van 

3.050 in 1995 tot 6.800 historische 

masten  in 2008.

Daarmee kan tegenwoordig ongeveer 

12% van alle lantaarnpalen in Den 

Haag tot het historisch straatmeubilair 

gerekend worden.

Historische straatverlichting
Door F. Hamelink, Teamhoofd Openbare Verlichting

Historisch straatmeubilair heeft een bijzondere, sfeerbepalende uitstraling 

en speelt in Den Haag een grote rol in de beleving van de openbare ruimte. 

Lantaarnpalen zijn het meest voorkomende historisch straatmeubilair.
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Berlage mast

De Berlage mast is uitgegroeid tot een 

icoon van het Haagse straatmeubilair. 

Een willekeurige foto van een straat in 

de Vogelwijk of Bohemen zal door veel 

Hagenaars vanwege de herkenbare 

lichtmast in een oogopslag als een 

Haagse straat herkend worden. Dit 

gevoel van herkenning en de bijdrage 

aan de identiteit van Den Haag is van 

grote waarde. In de Vogelwijk, Bohe-

men en Benoordenhout is de opgave 

tot (her)plaatsing van Berlage masten 

nagenoeg voltooid. Ook in veel andere 

wijken is het aantal Berlage masten 

toegenomen.

Dit is niet altijd een direct uitvloeisel 

geweest van de uitgangspunten zoals 

die in de nota ‘Op straat gezet’ zijn 

geformuleerd. Bij een aantal her-

inrichtingsprojecten was geld beschik-

baar voor het toepassen van hoog-

waardig straatmeubilair en is door 

ontwerper  en projectteam gekozen 

voor de Berlage mast.

Historisch verantwoord

Niet zozeer vanuit het oogpunt van 

historisch  verantwoord straatmeubilair 

maar meer ingegeven door de intrin-

sieke kwaliteit van de Berlage als tijd-

loze kwaliteitsmast. Het aantal Berlage 

masten is de afgelopen tien jaar ver-

dubbeld. In totaal staan er nu weer 

bijna 4.000 in Den Haag. In de meeste 

gevallen gaat om de zogenaamde 

kleine Berlage mast die in woonstraten 

is geplaatst.

Kern Gezond

In afwijking van het geformuleerde 

beleid is de Berlage mast minder 

geschikt om op de daarvoor esthetisch 

geschikt geachte doorgaande wegen 

en hoofdassen in het Centrum, Laak-

kwartier, Zorgvliet en Statenkwartier te 

plaatsen. De Berlage mast is juist meer 

geschikt voor woonstraten. Langs de 

groenassen is het beleid wel gereali-

seerd. Reden hiervoor is dat de ver-

keersfunctie van de doorgaande wegen 

vraagt om een hoger verlichtingsni-

veau en vaak bijbehorende hoge mas-

ten en efficiëntere armaturen.

Vanwege het grote prijsverschil en de 

beperkte lichtopbrengst van Berlage 

masten en -armaturen die geschikt zijn 

voor wegen met een belangrijke ver-

keersfunctie, is hier tot nu toe geen 

prioriteit  naar uitgegaan. In het 

Centrum  is in lijn met de uitgangs-

punten van de Kern Gezond vooral 

gekozen voor hangende verlichting in 

plaats van lichtmasten.Figuur 3.3: historisch areaal (1980-2007)

De laatste exemplaren van Paal 1913 zijn als 

ensemble samengebracht op de Scheveningse 

Boulevard
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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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september 2010. 

Briefjes van en met een buur-

man.

Buurvrouw,

Doe jij nog iets rondom de inci-

dentele wateroverlast, zoals 

afgelopen donderdag? Zet jij je 

nog in om dit soort gebeurtenis-

sen onder de aandacht van het 

Hoogheemraadschap te krijgen? 

Zo neen, bij wie kan ik nu 

terecht? Zo ja, ik heb een oog-

getuigenverslag.

Wat mij geweldig hindert is dat 

het water op straat oploopt, over 

de stoep stroomt tot aan je voor-

deurdrempel. En dat er dan 

iemand eindelijk een knop 

omzet, zodat vijf minuten later 

alles weg is. Welke gek wacht 

daar zo lang mee en wie is aan-

sprakelijk voor de materiële 

schade? Mijn kelder staat 

wederom vol water en daar heb 

ik de smoor over in.

Ik hoop dat je me een passend 

antwoord kan geven. 

Buurman,

Ik ben in naam nog steeds het 

enig overgebleven (wel voorzit-

ter!) lid van de Werkgroep 

Grondwateroverlast “Het Plan-

kier” van de bewonersorganisa-

tie Stichting De Koepel. De 

wateroverlast van donderdag is 

in hoofdzaak het gevolg van 

onvoldoende capaciteit van het 

riolerings- en afvoersysteem en 

de opvang capaciteit van de 

wateropvang bekkens in Haag-

landen. Dat is merkbaar aan de 

snelle afvoer op een gegeven 

moment. De grondwaterpeilen 

waren, zie de site www.gemeen-

tedenhaag.nl/grondwater, nor-

maal tot dan toe. 

Gezien de berichtgeving op TV 

West en landelijk vermoed ik dat 

de capaciteit bijna overal tekort 

schoot, maar dat daarbij de eco-

nomische belangen van land- en 

tuinbouwgebieden (het West-

land dus in onze omgeving) 

voorrang kregen bij het bema-

lingsbeleid. Bij vorige ernstige 

wateroverlast, in 1998 o.a., heb-

ben advocaten de gemeente 

Den Haag in de tang genomen 

vanwege schadeaansprakelijk-

heid. Ik vrees dat in het recente 

geval iemand aan de bemalings-

apparatuur heeft gezeten om 

die schadeclaims te vermijden. 

Vreemd is wel dat de overweldi-

gende wateroverlast niet beter is 

gemonitord door het KNMI. Wij, 

de burgers met vastgoed, zijn 

dan het opvanggebied, zonder 

dat we daarover hebben mee-

beslist. D66 is bij mijn weten de 

enige partij die hierover eerder 

aan de bel heeft getrokken, maar 

ja…dat zijn nu linkse hobbies. 

Vragen zijn bijvoorbeeld in hoe-

verre de gemeente Den Haag de 

beleidvoornemens uit het 

gemeentelijk Waterplan op orde 

heeft, in hoeverre die beleid-

voornemens weer achterhaald 

zijn door nog zwaardere buien 

en schade, en in hoeverre de 

gemeente Den Haag en het 

Waterschap hun alerts op orde 

hadden en goed samenwerkten. 

Waren alle afwateringssystemen 

in functie? Bij vorige waterover-

last situaties waren twee van de 

vijf gemalen defect… Vragen 

aan de Afdeling Riolering & 

Water van de Gemeente.

Het waterschap moet door de 

gemeente Den Haag hierop wor-

den aangesproken. Sinds de 

inwerkingtreding van de Water-

wet in 2007 heeft de gemeente 

Den Haag ZORGPLICHT m.b.t. 

het reguleren van wateroverlast. 

Echter, in het Gemeentelijke 

Beleidsplan Water is opgenomen 

dat de burger in de toekomst zal 

moeten accepteren dat er op 

gezette tijden overlast is van 

water-op-straat. Schade moet via 

de verzekeringen particulier 

worden afgehandeld. Gemeente-

lijke beleidsmaatregelen als 

grond waterpeil-beheer, afvoer 

van overtollig regen- en afval-

water, drainage van de publieke 

ruimte zijn taken van de 

gemeente, betaald via de riool-

heffing en waterschapsbelasting. 

Veruit onvoldoende natuurlijk 

voor de toe genomen proble-

men. Eerst moeten de burgers 

hun mond open doen. Tot nu toe 

kreeg ik niemand meer mee, het 

was al weer een poosje droog 

onder onze voeten. 

Burgers kunnen via hun politieke 

vertegenwoordiging in de 

gemeenten en waterschappen 

(dus indirect) invloed uitoefe-

nen. Dat is in Delft en Den Haag, 

Het Plankier, al jaren door de 

werkgroep gedaan, met enig 

succes zelfs. Tegen de formule-

ring dat de burger moet “wen-

nen” aan water-op-straat van tijd 

tot tijd heb ik namens Het Plan-

kier nog stevig gefulmineerd, 

maar ik stond daarin alleen. 

Ik ben er een beetje aan 

gewend… toch gaat deze mail 

naar De Koepel en naar D66.

Groet, buurvrouw.

PS. Binnenkort worden mijn vra-

gen vermoedelijk toch gesteld in 

de gemeenteraad. Ik zal erop let-

ten en houd je dan via mijn keu-

kentafel op de hoogte.

Gerda In’t Veld

gerda.veld@planet.nl

Goeie ouwe keukentafel... (3)

Two large buildings in the 

Oostduin/Arendsdorp park will 

be renewed in the near future. At 

the moment, the wijkvereniging 

is discussing with the 

municipality the various options. 

One plan for the apartment 

building Arendsdorp strives for a 

compact building that is better 

matched to the park than the 

current Arendsdorp.

The municipality proposal would 

involve moving the entrance to 

the south, unfortunately at the 

expense of cutting down quite a 

number of trees along the 

Wassenaarseweg.

The wijkvereniging questions 

this approach as we consider it 

would make the intersection 

more accident prone, as well as 

destroying the current 

contiguous row of trees along 

the Wassenaarseweg.

We will keep you updated on 

further developments.

Willem Hoekstra

Developments in Arendsdorp
‘Benoordenhouters’  won’t want to miss this one-man show by 

Greg Shapiro at the Diligentia Theater on Wednesday, 27 October 

2010.  In this his second one-man show, Shapiro, well-known from 

Boom Chicago, Comedy Central News, and BNR, introduces his 

audience to the Dutch integration course.  The show will contain 

some improvisation and is in English.

How to be Orange
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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

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 13.00 uur.

Wij hebben een vernieuwde lunchkaart met diverse salades, koude en warme broodjes. 
Koffie met huisgemaakte kwark, appeltaart, brownie of de topper de Carrot cake.

Wij bezorgen ook al uw broodjes.
Tegen inlevering van deze advertentie een tweede kopje koffie of  

huiswijntje naar keuze gratis!

met terras
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Ze is geboren in Winschoten, vertelt ze. 

Een licht Gronings accent in haar uit-

spraak bevestigt dat. Ik zie een tengere 

vrouw met alerte en vriendelijke ogen, 

in een makkelijke stoel voor het raam 

van haar appartement in huize Ael-

brecht van Beijeren.

Deze zorginstelling voor ouderen is in 

1992 door Koningin Juliana geopend 

na een renovatie, vermeldt de gedenk-

steen in de hal van het gebouw aan de 

Theo Mann Bouwmeesterlaan. Als ik 

daar even moet wachten op de activi-

teitenbegeleidster die me naar 

mevrouw Borleffs zal brengen, lopen er 

ouderen, al dan niet met rollator, in en 

uit . Het ziet er levendig uit, voelt ont-

spannen en prettig. Mevr. Borleffs 

bevestigt dit al snel: “dit huis heeft een 

goede sfeer, ik ben hier nu vijf jaar en 

voel me er volkomen thuis.”

Ze vierde er op 22 juli haar verjaardag. 

“105 ben ik geworden en ik voel me 

helemaal niet oud, alleen willen mijn 

benen niet meer zo goed en verder 

gaat alles langzamer en ik slaap veel.”

Met haar hulp verkent ze nu in de rol-

stoel de parken en knusse plekjes in 

het Benoordenhout: Arendsdorp, Clin-

gendael en het Jozef Israëlsplein. “Zelfs 

wanneer het waait, gaan we naar bui-

ten en lopen we voor de wind en vind 

ik het prima waar we ook naar toe 

gaan. Ik woon al vanaf 1945 in het 

Benoordenhout. We kregen er een huis 

aan de Waalsdorperlaan, omdat ons 

huis in de Sweelinckstraat, werd afge-

broken door de Duitsers. Ik heb altijd 

honden gehad en met wat vriendinnen 

die ook hun honden uitlieten, hebben 

we heel wat gewandeld in deze buurt.

Ik zie wel dat de wijk geleidelijk aan 

steeds verder wordt volgebouwd. Ik 

heb het Willem Royaardsplein nog als 

weiland gekend. Dat natte gras gaf 

altijd natte voeten.”

Af en toe verwerken haar oren mijn 

vragen niet helemaal. Haar toegewijde 

hulp, die bij het gesprek aanwezig is, 

heeft daar ervaring mee en maakt een 

en ander rustig aan haar duidelijk. “Ja, ik 

ben al in 1926 naar Den Haag geko-

men, vlak na mijn huwelijk.” Haar ogen 

lichten even schalks op: “ik heb mijn 

man leren kennen toen ik nog op het 

Gymnasium in Winschoten zat. Hij was 

mijn leraar Oude Talen en dat was zijn 

eerste baan na zijn afstuderen. Hij was 

25 en ik 15. In Den Haag ging hij weer 

lesgeven. Daarnaast deed hij onder-

zoek naar oude manuscripten en hand-

schriften. Hij was echt een boekenman. 

Zijn moeder is tot aan haar overlijden 

bij ons in huis geweest. Ze droeg altijd 

lange zwarte kleding. Heel anders dan 

nu (ze maakt me attent op haar licht-

blauw met witte kledingcombinatie). 

Vroeger was een vrouw van rond de 

veertig al oud, maar ik heb, toen ik die 

leeftijd had, nog mijn rijbewijs gehaald 

(Voor de grap, zoals ze zelf zegt). En dat 

was in die tijd nog best een uitzonde-

ring. Mijn man vond het eerst niet 

nodig om een auto aan te schaffen, 

maar later kreeg hij een ziekte, waar-

door hij zichzelf niet meer naar zijn 

werk kon vervoeren. Van mijn rijbewijs 

en die toen onmisbare auto, hebben 

we nog jaren plezier gehad.” Tot haar 

96ste heeft ze nog gereden! 

Ze is nu 45 jaar weduwe, haar dochter 

is al overleden, maar ze heeft nog een 

zoon van 80. Ze kijkt even peinzend 

voor zich uit, de ogen naar binnen 

gericht, naar het verleden. “Tja, ik had 

eigenlijk nog wat willen reizen, wat 

meer van de wereld zien. Maar dan 

moest ik dat alleen doen tussen onbe-

kende mensen en mijn honden zouden 

me zo gemist hebben. Het is er niet van 

gekomen.” Ze berust erin. “Wel heb ik 

met het Haags Koor, o.a. de Mattheus 

Passion vele keren gezongen in de 

grote steden van ons land”. 

Haar gedachten dwalen af naar het ver-

leden, liedjes van vroeger komen op in 

haar hoofd en worden met een volle-

dige tekst geciteerd. “Weet u, eigenlijk 

is het een wonder dat ik in leven geble-

ven ben, ik ben twee maanden te vroeg 

geboren en de dokter zei dat deze 

baby niet levensvatbaar was en legde 

me weg. Even later ontdekte de baker 

dat er wèl leven in me zat. Ze hadden 

me bijna begraven. Mijn moeder is 

overleden toen ik vier was. Ik heb veel 

alleen gespeeld, de dieren in de tuin 

waren mijn vriendjes. En nu nog kan ik 

goed alleen zijn. Ik denk veel en beleef 

van alles in mijn dromen, dat is heel 

boeiend en als ik dan weer wakker 

wordt, is er weer een stuk van de dag 

voorbij.”

Haar leefwereld is klein geworden, van 

de stoel bij het raam naar haar bed wat 

verderop. De T.V. spreekt haar niet meer 

zo aan, lezen is ietwat lastig. Haar denk-

wereld heeft echter alle ruimte. Het vol-

gende gedichtje van haar, werd door 

haar hulp opgetekend:

Maanden, dagen, uren, nachten,
Hoe lang moet ik nu nog wachten,
Tot ik eindelijk heen mag gaan.
Daar naar toe en hier vandaan.
En dan denk ik, waar is daar?
Oh, mijn God, wist ik het maar.

Ze voelt zich niet oud, ze uit een verlan-

gen naar een andere wereld die onbe-

kend is, maar zeker niet onbemind als 

het haar droomwereld is.

Je bent zo oud als je je voelt 

Een gesprek met een 105-jarige
Door Pita Bovée-Meijn

Foto: Liesbeth Annegarn
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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.

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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De Algemene Nederlandse Vrou-

wenvereniging “Tesselschade-

Arbeid Adelt” heeft menigeen 

wel eens horen noemen, maar 

wat de instelling doet is niet bij 

iedereen bekend.

TAA (Tesselschade-Arbeid Adelt) 

stelt zich ten doel vrouwen van 

alle gezindten behulpzaam te 

zijn bij hun streven economisch 

en financieel zelfstandig te zijn of 

te blijven. Dit doet de TAA door:

•	 	Vrouwen	een	bijdrage	te	

geven in opleidings- en stu-

diekosten en hen in staat te 

stellen een vak- of beroeps-

opleiding te volgen;

•	 	Vrouwen	mogelijkheden	te	

bieden tot het vervaardigen 

van handgemaakte artikelen 

die door TAA zonder winst-

oogmerk en voor haar risico 

verkocht worden;

•	 	Giften	te	verstrekken	aan	

(oud-)handwerksters indien zij 

die extra ondersteuning nodig 

hebben.

TAA stelt zich verder ten doel te 

bevorderen, dat handwerktech-

nieken niet verloren gaan. Zo is 

er een DVD uitgebracht met bor-

duurtechnieken en hun histori-

sche inbedding.

In 1871 richtte Betsy Perk de 

Algemene Nederlandse Vrou-

wenvereniging op. Betsy Perk 

wilde onvermogende, onge-

huwde, “beschaafde” vrouwen uit 

de midden- en hogere klasse de 

gelegenheid geven om voor 

geld te werken. In die tijd revolu-

tionair. Destijds werd een zoge-

heten “beschaafde” vrouw 

geacht haar leven te besteden 

aan een echtgenoot en het moe-

derschap (een paradijselijke 

gedachte die tegenwoordig zo 

nu en dan bij dezen en genen 

opnieuw zal opwellen). Trouwde 

zij niet, dan wachtte haar andere 

zorgtaken of een eeuwigheid vol 

lief pianospelen. Het doet mij 

onwillekeurig denken aan het 

boek van Louis Couperus, Eline 

Vere.

De eerste verkooptentoonstel-

ling werd een groot succes, niet 

in het minst door de aanwezig-

heid van Koningin Sophie. Zij 

besloot zelfs beschermvrouwe te 

worden van deze jonge vereni-

ging. Het werd een traditie dat 

de vorstinnen na haar ook 

beschermvrouwe waren. Een jaar 

na de oprichting, met af en toe 

felle discussies, splitste zich 

“Tesselschade”af. In de decennia 

na het uit elkaar gaan, werkten 

beide verenigingen voort op de 

oorspronkelijk ingeslagen weg. 

Steeds meer vrouwen deden een 

beroep op een bemiddeling. 

In de Eerste en Tweede Wereld-

oorlog werkten de verenigingen 

naar vermogen door. In de 

Tweede Wereldoorlog werden 

de activi-

teiten uit-

eindelijk 

stilgelegd. 

In de 

geest van 

de weder-

opbouw 

ontstond 

in de 

jaren na 

de laatste 

oorlog de 

gedachte 

om weer 

samen verder te gaan. Na een 

succesvolle Naaldwerktentoon-

stelling in 1947, werd besloten 

tot hereniging van Tesselschade 

en Arbeid Adelt. Na langdurig 

overleg over organisatorische 

kwesties, werd de fusie op 

1 januari 1953 een feit. Tessel-

schade-Arbeid Adelt was 

geboren .

Als u meer wilt weten over de 

geschiedenis en de organisatori-

sche structuur van TAA, is dat te 

lezen in het boek van Vilan van 

de Loo “Toekomst door traditie, 

125 jaar Tesselschade-Arbeid 

Adelt”.

De naam Tesselschade kent een 

aardige wordingsgeschiedenis. 

Maria Tesselschade Roemersdr. 

Visscher werd geboren in 1594. 

Haar vader noemde haar Tessel-

schade, omdat hij vlak voor haar 

geboorte een deel van zijn ver-

mogen verloor bij een scheeps-

ramp voor Texel! Zij was in haar 

tijd een beroemde dichteres, 

glasgraveerster en borduurster. 

En zij was lid van de Muiderkring, 

die samenkwam in het Mui-

derslot. Het slot werd in die tijd 

bewoond door P.C. Hooft. Maria 

Tesselschade ondertekende haar 

geschriften altijd met haar 

motto “Elck syn waerom” (ieder 

heeft zijn eigenen redenen en 

motieven voor zijn daden). Dit 

motto is opgenomen in het logo 

van TAA en is nog steeds van 

deze tijd!

Fondsen van TAA waar vrouwen 

beroep op kunnen doen, zijn:

•	 	Het	Betsy Perk Opleidingsfonds, 

de naam zegt het al, voor 

financiële ondersteuning in de 

studiekosten.

•	 	Het	Zegers Veeckenfonds stelt 

TAA in staat om onder 

bepaalde voorwaarden (oud-) 

handwerksters een financiële 

bijdrage te geven.

Deze fondsen worden gevoed 

door o.a. een groot deel van de 

jaarlijkse contributiegelden van 

de leden, giften en legaten. TAA 

ontvangt geen overheidssubsi-

die.

TAA heeft 31 afdelingen ver-

spreid over het land. De 

bestuursleden van deze afdelin-

gen bestaan uit vrijwilligers. 

Zeven afdelingen hebben een 

winkel met vaste openingstijden, 

de andere afdelingen hebben 

verkooppunten. Het assortiment 

is veelzijdig, van kinderkleding, 

speelgoed en accessoires voor 

huis en tuin en artikelen voor 

sporten als golf en bridge.

Wij besteden aandacht in ons 

wijkblad aan TAA omdat vele 

vrouwen wonend in het Benoor-

denhout zich jaren, met name als 

bestuurslid, hebben ingezet voor 

TAA en tot op heden dat nog 

steeds doen. Het hele bestuur 

bestaat uit dertien vrouwen.

Volgend jaar bestaat TAA 

140 jaar, wat gepaard gaat met 

landelijke festiviteiten, van 12 

t/m 22 mei 2011.

Dit jaar is er nog een “verkoop” 

op 24 november in serviceflat 

Clingenbosch in Den Haag. Af en 

toe zijn er ook verkopingen in 

het buitenland, zoals in Brussel, 

Straatsburg en Luxemburg.

De winkel is gevestigd op het 

Noordeinde 92 en is geopend 

van dinsdag t/m zaterdag van 

10 uur tot 17.30 uur.

Hélène van der Mersch

Tesselschade-Arbeid Adelt

De winkel

Logo



wijkblad Benoordenhout oktober 201026



wijkblad Benoordenhout oktober 201027

U kent ongetwijfeld allemaal het 

sprookje van Hans en Grietje, die door 

hun ouders diep in het donkere bos 

worden achtergelaten omdat er geen 

eten meer voor hen in huis is. Ze moe-

ten het daar zelf maar uitzoeken en 

komen dan terecht in het Pannenkoe-

kenhuisje van de heks. Sprookjes 

bestaan niet echt in het leven van alle-

dag, werd mij als kind voorgehouden. 

Echter, het boek van Frans Nieuwenhuis 

over de kinderuitzendingen in de hon-

gerwinter van 1944-’45 is een verslag 

van een echte gebeurtenis die in de 

geschiedschrijving over de Tweede 

Wereldoorlog geheel onderbelicht is 

gebleven. Frans zelf is, als 11-jarige, 

samen met zijn 9-jarige broer en vele 

andere kinderen, door zijn ouders op 

de boot naar Friesland gezet: “waar-

heen jullie precies gaan is onbekend, 

maar er is daar in ieder geval genoeg te 

eten.“

De Duitsers hadden in mei 1940 Neder-

land in vijf dagen bezet, de geallieer-

den moesten bijna acht maanden vech-

ten om het land te bevrijden. In de win-

ter van januari ’45 waren alleen het 

zuiden en oosten bevrijd en aangezien 

er geen militair belang was om ook 

snel het westen te bevrijden, gebeurde 

dat niet en moest de inmiddels honge-

rende bevolking van de grote steden 

toezien hoe de aanvoer van voedsel en 

brandstof werd afgesneden en de hoop 

op een snelle bevrijding verdampte. En 

zo kwam het dat er in allerijl organisa-

ties ontstonden ( meest kerkelijke), die 

volgens schattingen 40.000 – 50.000 

kinderen vanuit de steden in het wes-

ten, uitzonden naar het platteland van 

Friesland, Groningen, Drenthe en Over-

ijssel. De ouders lieten ze gaan naar 

onbekende bestemming in de hoop 

dat ze daarginds gevoed en verzorgd 

zouden worden en dat ze elkaar na de 

bevrijding nog zouden terugzien. 

De schrijver heeft twee jaar besteed 

aan het opzoeken, verwerken en struc-

tureren van de documentatie die er 

was: de gegevens en herinneringen van 

de organisatoren, de pleeggezinnen, de 

transporteurs (o.a. scheepskapiteins en 

vrachtwagenchauffeurs), de reisbege-

leiders en tenslotte is er geput uit de 

herinneringen van 200 pleegkinderen 

zelf. Dit zijn de zeventigers en tachti-

gers van nu. Het zijn aangrijpende en 

hartverwarmende verhalen. En heel 

anders dan in het sprookje van Hans en 

Grietje, hoefde Hans geen stokje, als 

vervangend vingertje, door de tralies te 

steken om te voorkomen dat hij door 

de heks opgegeten werd en hoefde 

Grietje niet de hele dag, zonder eten, 

het huisje van de heks te vegen.

Een hoog percentage van de kinderen 

kwam aangesterkt naar lichaam en 

geest terug. Nu hen, na zoveel jaren 

gevraagd is hun herinneringen op te 

schrijven, vertellen ze dat het leven op 

het platteland, in het pleeggezin met 

de andere kinderen, een diepgaande, 

meest positieve invloed op hun leven 

heeft gehad. Dat er ook bekende 

Nederlanders behoren tot die speciale 

groep kinderen, bleek bij de presenta-

tie van het boek op 3 mei j.l., waarbij 

het eerste exemplaar door de schrijver 

aan cabaretier Paul van Vliet werd uit-

gereikt. Paul verwoordde uitgebreid 

zijn ervaringen van die tijd in een gees-

tig en ontroerend proza, waarvan één 

zin me bijna letterlijk is bijgebleven: 

“terugkerend naar Den Haag, ben ik 

nooit meer die gedweeë jongen 

geweest als voorheen. De invloed van 

de ruimte en de vrijheid op het platte-

land, vormden mij tot een rebelse 

stadsplattelander.“

Kortom, het “Naar de Boeren“ is een 

eerbetoon aan al diegenen die bij de 

kinderuitzendingen destijds betrokken 

zijn geweest en vult een lacune in de 

kennis van veel Nederlanders op. Het is 

een overzichtelijk en zeer boeiend 

geschreven boek, wat in de boekenkast 

van ook jonge ouders niet mag ontbre-

ken. 

Over de schrijver: Frans is met pen-

sioen, na een lange carrière bij de Shell 

en woont al vanaf 1964 met zijn gezin 

in het Benoordenhout, afgezien van 

korte uitzendingen naar het buiten-

land.

Frans Nieuwenhuis: “Naar de Boeren! 

Kinderuitzendingen in de honger-

winter“

Ad Donker, Rotterdam, 2010;  

ISBN 978 90 6100 640 4, e 19,90.

Aan de boekentafel:
NAAR DE BOEREN!

Een document van Frans Nieuwenhuis
Door Pita Bovée-Meijn

Foto: Gerhard van Roon
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Nu de dagen weer korter worden en de natuur langzaam ver-
kleurt, richten wij ons meer op aktiviteiten binnenshuis. 
U heeft misschien wat meer tijd om de inhoud van ons Wijk-
blad uitgebreid aandacht te geven; ons programma is zeker 
de moeite waard.

Excursies
Donderdag 14 oktober:
In het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum in Schoonhoven is de 
historie van het Nederlands zilver van 1600 tot heden te zien. 

Vrijdag 26 november:
Amsterdam Marionetten Theater speelt ‘de wonderbaarlijke reis 
van Doctor Faust’ met muziek van verschillende componisten.

Lezingen
Donderdag 4 november 14.30 uur
Lezing van Paul Gerretsen over ‘Lezen en lezen is twee’, met 
voorbeelden van leesgedrag van vroeger tot nu aan de hand 
van voorbeelden uit de beeldende kunst.

Donderdag 2 december 14.30 uur
Mevrouw Buitendijk houdt een voordracht over het boek 
‘Anna Boom’ van Judith Koelemeijer. Het is een boeiend ver-
haal over een fascinerende vrouw die in de tweede Wereld-
oorlog vele Joden het leven redde. De voorstelling duurt 1 uur 
en wordt omlijst door muziek.
Lezing voor CCB-leden is gratis, niet-leden betalen e 3,00.

Cursussen
Donderdag 28 oktober, 11 november en 25 november van 10.00 
tot 12.00 uur in het Benoordenhuis 
Mevrouw drs. Marjolijn van Delft geeft de cursus ‘Museum-
ronde’ (vervolg), waarin drie tijdens de vorige cursus nog niet 
behandelde musea aan de orde komen:
-  Londen: een portrettengalerij in de Natio nal Gallery; 
- Berlijn: Berlijn en haar schilders; 
- Venetië: één groot museum aan het water.

Inlichtingen en opgeven bij mevrouw de Jonge, tel. 3280110
Kosten zijn e 30,- te betalen op rekeningnummer 5517759 
t.n.v. ContactClubBenoordenhout Evenementen Den Haag 
o.v.v. naam van de aktiviteit.

Koffieochtend
Donderdag,18 november 10.30 uur 
koffie bij bakkerij Eickholt, WR plein

Maandag, 22 november 10.30 uur 
koffie bij bakkerij Eickholt, WR plein

Lunch en diner
Woensdag, 3 november 18.00 uur
Indisch buffet bij Maison de la Foret, Bezuidenhoutseweg 116 

Dinsdag, 9 november 12.30 uur
lunch bij Mondriaan, Kon.Marialaan

Dinsdag, 30 november 12.30 uur
lunch bij Brasserie Passie, P. Gabriëlstraat

Donderdag 16 december 
Kerstlunch. Donderdag 16 december zal Brasserie Passie, Paul 
Gabriëlstraat 60 een heerlijke kerstlunch voor ons verzorgen. 
Het is tevens een fijne gelegenheid om elkaar in een gezellige 
omgeving weer rustig te spreken. U bent welkom om 12.00 
uur tot ong. 14.00 uur. De kosten zijn e 20,- p.p. over te maken 
op gironr. 55 177 59 t.n.v. ContactClub Benoordenhout Evene-
menten Den Haag o.v.v. datum en naam van de activiteit.

Inlichtingen en opgeven voor excursies en etentjes bij 
mevrouw Schröeder, tel. 3241349. 

Op alle maandagen (uitgezonderd 18/10, 20 en 27/12) worden 
op HDM weer diverse sportieve aktiviteiten aangeboden van 
10.00-12.00 uur.

Heeft u belangstelling deel te nemen aan onze aktiviteiten 
maar bent u nog geen lid van de CCB? Dan kunt u zich aanmel-
den bij Rinia de Bruin, tel. 3282477, e-mail rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)

Patchwork
Op de Bee-ochtenden van de Benoordenhoutse 
patchclub ontvangen we graag nieuwe leden, iedere 
tweede woensdag van de maand.

Er wordt weliswaar geen les gegeven, maar iedereen 
wordt wel enthousiast geholpen bij elkaars werk.

De Bee-ochtenden worden gehouden in ’t Benoor-
denhuis, Bisschopstraat 5 van 10:00 tot 12:30 uur.
Inlichtingen bij Phily Bennis, tel. 070-3246607
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www.VictoriaDenhaag.nl

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

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

E-mail advocatuur: mail@mvg.nl

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

HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76
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Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!

Dinsdag 26 oktober Indische Soos
Op dinsdagmiddag 26 oktober een Indische Soosmiddag. 
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 van Theo 
van den Oever met zijn liedjesprogramma “Ranja met een 
rietje”.  Extra op deze middag is de presentatie van A.L. van 
Maarseveen van zijn boek: Pukul Terus/Blijven vechten.
Deelname aan de gezamenlijke maaltijd is mogelijk! Toegang 
is gratis.

Dinsdag 2 november Virtuele wandeling door Schevenin-
gen
Op dinsdagmiddag 2 november een wandeling door Scheve-
ningen. Vanzelfsprekend komt ook hier de geschiedenis van 
het vissersdorp aan de orde. Aanvang is 14.30 uur in de grote 
zaal! Toegang is gratis.

Maandag 8 november - lezing
Informatieve lezing over hulp en genezing langs geestelijke 
weg door de leer van Bruno Gröning. Aanvang 19:30 uur, toe-
gang is gratis. Inlichtingen: 0174-240897.

Dinsdag 9 november De stichting Mens voor Mensen
Verkoop ten gunste van zorgprojecten in Roemenië o.a. scho-
len, dokter/EHBO-post, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Een 
mooi assortiment van agenda’s, kalenders, diverse Sint- en 
Kerstattenties, horoscoop- kook- notitie- en puzzelboeken en 
nog veel meer. Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis.

Dinsdag 9 november Walboduinkoor
Onder de enthousiaste leiding van Mieke van der Bruggen 
worden uiteenlopende liederen gezongen uit veel verschil-

lende landen. Het koor bestaande uit 40 leden, allen dames, 
zingen in allerlei talen klassieke liederen, volksliedjes en mee-
zingliedjes. Het optreden wordt aangeboden door Fonds 1818 
met het project “Koren zingen voor Ouderen”. Aanvang van het 
optreden is 14.30 uur. Toegang is gratis.

Zondag 28 november Kerstconcert La Tempesta (onder 
voorbehoud!)
Onder leiding van dirigent Harry van der Meer van het jeugd-
orkest La Tempesta   een Kerstconcert van de componist 
Corelli. Aanvang 14.30 uur in de grote zaal. Toegangsprijs nog 
onbekend!

Dinsdag 30 november kamerkoor Vox Antique
Plezier in zingen is voor Vox Antiqua vooral ook plezier in het 
verleggen van grenzen. Samen met de dirigent, Hans van Rut-
ten, werken de leden aan een veelzijdig repertoire van wereld-
lijke en geestelijke muziek uit de renaissance en de barok. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.

Dinsdag 7 december Diapresentatie Bali
Presentatie van Joop Josée met dia’s uit Bali. Aanvang 14.30 
uur. Toegang is gratis.

Donderdag 9 december Haags Vrouwenkoor
Om 14.00 uur een optreden van het Haags Vrouwenkoor met 
een kerstprogramma. Toegang is gratis.

Zaterdag 18 december Koor Spirit
Om 15.00 uur een optreden van het koor Spirit uit Zoetermeer 
met een kerstprogramma. Toegang is gratis.

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

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

Lid worden van de wijkvereniging
Waarom ?  De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en werkzaamheden 
vindt u op onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl onder het menu-item “De Vereniging”.
Het werk gebeurt door vrijwilligers.
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  worden serieus in de overwegin-
gen meegenomen. Er zijn verschillende klankbordgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belangen van de Benoordenhouters te dienen. 
Door lid te worden steunt u de werkzaamheden van de vereniging.
Het lidmaatschap bedraagt € 8,- per adres.

Hoe ?  U kunt € 8,- overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”,  
uw naam en adres.
U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl
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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 half december 2010. U kunt de gegevens  voor dat nummer tot 

9 november 2010 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Op de Bee-ochtenden van de 

Benoordenhoutse patchclub 

ontvangen we graag nieuwe 

leden, iedere tweede woens-

dag van de maand. Er wordt 

weliswaar geen les gegeven, 

maar iedereen wordt wel 

enthousiast geholpen bij 

elkaars werk. De Bee-ochten-

den worden gehouden in 

’t Benoordenhuis, Bisschop-

straat 5 van 10:00 tot 12:30 uur.

Inlichtingen bij Phily Bennis, 

tel. 070-3246607

Patchwork

ExPOSITIE VAN DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG IN HET BENOORDENHuIS
 

De vrije school biedt schilderonderwijs van kleuter tot eindexamen Voortgezet Onderwijs aan, waarin de ontwikkeling van het kind centraal 

staat. 

De afdeling basisonderwijs Den Haag, zal in november 2010 een expositie verzorgen in het Benoordenhuis van werk van leerlingen van de 

Vrije School. Daarin zal zichtbaar worden hoe de leerlingen verschillende ervaringen opdoen met kleur, textuur en intensiteit van het schilde-

ren met aquarel. Vanaf groep drie, op de Vrije School nog steeds de eerste klas, worden de kinderen begeleid in de wereld van het schilderen. 

Vanuit de opgedane ervaring van het kind wordt geschilderd binnen duidelijke en strakke kaders. De tentoonstelling zal van ieder leerjaar tot 

en met de zesde klas (groep acht) werk bevatten. De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn vanaf de eerste tot en met de zesde klas zal 

zichtbaar zijn. Het tekenonderwijs aan middelbare school gaat door waar de basisschool is gebleven, de leerlijn loopt feitelijk door tot de 

twaalfde klas. De achterliggende gedachten en bewuste keuzen gemaakt door de filosofie van het antroposofische onderwijs, worden bij het 

zien van het werk van de kinderen, duidelijk.

ZONDAG 14 NOVEMBER 2010
High Tea in de Duinzichtkerk.

Op zondag 14 november is er weer een High Tea in de kapel van de Duinzichtkerk. Een gezellige middag met verschillende soorten thee en 

veel lekkere hapjes. De High Tea begint om 16.00 uur en om 17.30 uur sluiten we af met een glaasje wijn. U bent van harte welkom. Adres: van 

Hogenhouchlaan 89.

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010
Oecumenische Bijbelcyclus “Dichter bij  Genesis”

Op 13 oktober jl. heeft pastoor Kurvers de aftrap gegeven voor de oecumenische Bijbelcyclus “Dichter bij  Genesis”, voor de leeftijdsgroep 

20-50 jaar. In een cyclus van zeven lezingen voeren verschillende theologen het woord. De volgende lezingen in dit jaar zijn op woensdag 

17 november en 15 december. U kunt alsnog deze lezingen bijwonen, ook al heeft u de lezing van 13 oktober gemist. Een ieder is welkom, ook 

diegenen die geen band hebben met de kerk. Aanvang: 20.15 uur in de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, Den Haag.

Met zijn inzending heeft Frank van der Leer de door het Haags 

Gemeentearchief uitgeschreven posterwedstrijd “Haagse Water-

landers” gewonnen. De jury (bestaande uit Maarten Schenk, Jac-

queline van Beek en Dennis Koot) beoordeelde de poster als 

“een bijzonder sterk beeld, het geheel spreekt voor zich en dat is 

zoals een affiche ook hoort te zijn.

De poster wordt opgenomen in de expositie Haagse Waterlan-

ders welke van 6 september tot 7 november 2010 te zien zal zijn 

in De Affiche Galerij in de tramtunnel van Den Haag.

Frank van der Leer is jarenlang de tekenaar van de strip Wout 

van het Hout en vele illustraties in ons wijkblad geweest.

Bewoner Benoordenhout wint 
posterwedstrijd!

Cult urele kalender
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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

Nicoline Calkoen 06-14279303 ’92 E

Christian le Clercq 326 82 05 ’85 D E

Doris Dateo 06-43560935 ’91

Max Drabbe 06-52660512 ’94 E S

Eline van Eechoud 06-44098123 ’88 E X

Geoffroy Feij 06-52194121 ’96 E F D

Julie Fontein 326 44 44 ’94 E

Kikie Fontein 326 44 44 ’94 E

Cathérine Frissen 326 48 64 ’94 E

Anne-Roos Frissen 326 48 64 ’96 E

Robert Jan Hoos  328 08 00 ’87  E

Kaat Jongepier 328 34 88 ’92 E

Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ’95

Marc Latour 06-43092027 ‘94 E F

Sophie Latour 06-43092027 ‘96 E F

Heleen Luijt 06-13185773  ’94 E

Danah Olie-Dinsbach 328 23 82 ’94 E

Quentin Stikkers 06-34318090 ‘95 E

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

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

Verklaring tekens

E - ook engelstalig/english spoken, 

F - ook franstalig/parle francais,  

D - ook duitstalig/spricht deutsch, 

X - alleen in het weekend

S - ook spaanstalig

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:

9 november 2010. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele  zetfouten.

Gezocht: lieve hulp met ervaring met baby’s/kinderen voor een aantal 

uren per dag per december in verband met de geboorte van een 

tweeling. Licht huishoudelijke taken en zorgtaken. Interesse?  

Bel 06-42112290.

Babysitters

Benoordenhoutjes

Deze keer geen partijstelling maar een probleem. Wit aan zet geeft mat in vier zetten.

Oplossing probleem 109: Na 1.Df8+ Kh5 2.d8D heeft wit een extra dame, maar zwart heeft 

dreigingen tegen de witte koning. 2.... Pe3+ 3.Kh3 (3... Kg1? 4.Dc1+ en mat) Dxf2 en om 

mat te voorkomen moet wit beide dames offeren. B.v. 4.Dh6+ Kxh6 5.Dg5+ Kxg5 pat. 

(Analyse  n.a.v. partij Macieja-Dziuba, Lublin 2010)

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

of e-mail: reinvast@hotmail.com

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

Benoordenhuis .

Inlichtingen: 070-3248275 of luijt.franke@planet.nl. Internet: scbenoordenhout.web-log.nl

Schaakprobleem 110 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-vLL+-mK( 
7+-+-+-+p' 
6-+-+-+-mk& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+P+p# 
2-+-+-+-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 

Schaakprobleem 110 
 
Deze keer geen partijstelling maar een probleem. Wit aan zet geeft mat in vier zetten. 
 
Oplossing probleem 109: Na 1.Df8+ Kh5 2.d8D heeft wit een extra dame, maar zwart heeft 
dreigingen tegen de witte koning. Na 2…. Pe3+ 3.Kh3 (3… Kg1? 4.Dc1+ en mat) Dxf2 en om mat 
te voorkomen moet wit beide dames offeren. B.v. 4.Dh6+ Kxh6 5.Dg5+ Kxg5 pat. (Analyse n.a.v. 
partij Macieja-Dziuba, Lublin 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. Buter-de Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

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

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

H.W. van Kimmenade-de Laat de 

Kanter, tel. 324 79 55

Water en milieu:

ir. P. Bovée-Meijn, tel. 326 29 33

Wijkblad:

mr. E.L. Annegarn-van 

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. Schaafsma-Geelen,

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. Annegarn-van  

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. 06-20 75 82 42

administratie: mr. E.L. Annegarn-

van Wijngaarden

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 06-33 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

I-shop 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. 8.00-20.00 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 51-53, 

2512 GV Den Haag, mw. Q. de 

Ranitz, tel. 312 12 31 of  

06-19 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. 020-601 55 55 (ma-vr 09.15 - 

20.45 uur) fax 020-653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH 

Den Haag, tel. 353 40 20

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di  14.00 - 17.00 uur

wo 11.00 - 17.00 uur

do gesloten

vrij 11.00 - 17.00 uur

za 10.00 - 13.00 uur

bibliotheekbenoordenhout@ 

dobdenhaag.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag-, dinsdagavond, 

woensdag- en 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. 




