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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



Beste wijkgenoten,
Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2010! Wat gaat de 
tijd toch snel. Er is heel wat gebeurd in 2010 en niet alleen in de 
wijk, maar ook landelijk. Naast een strenge winter en bijna een 
Elfstedentocht, de wereldkampioenschappen voetbal die we 
bijna wonnen, hebben we ook de landelijke verkiezingen 
gehad, die resulteerden in het nodige gekrakeel over de rol van 
de PVV na hun grote winst. Uiteindelijk is toch het kabinet 
Rutte er gekomen, dat een stevig programma heeft neergelegd 

waarin bezuinigingen een grote rol spelen. De staatsschuld moet omlaag 
is het credo! 

Dat deze bezuinigingen ook de wijkvereniging zullen treffen, moge duide-
lijk zijn. De subsidiekraan wordt aardig dichtgedraaid en we zullen het, net 
als vele verenigingen met ons, zuiniger aan moeten doen. Gelukkig 
bestaan onze inkomsten niet alleen uit subsidies, maar ook uit contribu-
ties van trouwe leden. We hebben er veel, waar we heel blij mee zijn, maar 
nieuwe leden zijn altijd welkom. Het werk van de wijkvereniging moet 
toch doorgaan, anders staan er, voor je het weet, hoge woontorens in onze 
wijk en worden smalle straten als doorgangsweg gebruikt. Niet dat dit nu 
al niet gebeurt, getuige de situatie op de Carel van Bylandtlaan, die aan-
sluit op een kruispunt dat in de spitsuren toch al helemaal dicht zit. De 
gemeente wilde deze situatie oplossen door een tramtunnel, waarbij de 
tram de vertraging van 39 seconden goedmaakt! Het autoverkeer werd 
daarbij gemakshalve vergeten. Gelukkig is de verantwoordelijke wethou-
der op dit idee terug gekomen, een en ander mede dankzij de protesten 
van onze en aangrenzende wijkverenigingen. Als we niet tegen dit soort 
plannen van de gemeente protesteren en actief en alert blijven, worden er 
steeds wildere plannen verzonnen en nog uitgevoerd ook!

Als u dus nog geen lid bent van de wijkvereniging is dit hèt moment om 
lid te worden. U kunt zich opgeven bij Mirjam Kroemer, e-mail kroemer@
kpnmail.nl. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, het is nog steeds 

e 8,00 per jaar per gezin.
Ten slotte wens ik u, 

namens het bestuur 
van de wijkvereni-

ging, prettige kerst-
dagen en een heel 

gelukkig en 
vooral gezond 
2011 toe.

Liesbeth  

Annegarn
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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, bibliotheek Uten broeke-
straat 4, bakkerij Eickholt op het Willem 
Royaardsplein of kiosk ‘Van Hoytemaplein’. 

Deadlines Artikelen en advertenties moeten 
ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum
1 04-01-2011 11-02-2011
2 08-03-2011 15-04-2011

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven 
Omslagpagina’s en kleur in overleg. 
  binnenwerk 
 zwart/wit full color+
1/1 pag.: € 450,- € 300,-
1/2 pag.: € 240,- € 200,-
1/3 pag.: € 190,- € 150,-
1/6 pag.: € 100,- € 100,-
1/12 pag.: €   70,- €   50,-
Bij afname van 6 advertenties 1 advertentie  
gratis.
Bedragen excl. pre-press werkzaam heden.
Benoordenhoutjes (niet-commercieel):
€ 10,- voor maximaal 30 woorden.

Abonnementen € 20,- 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.

W I J K B L A D

Benoordenhout
Jaargang 34, nummer 6, december 2010
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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

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

— Mohammed

De Messias is gekomen. 
Maak een afspraak om kennis te maken met 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Mobarak Moskee | Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | 

T: 070-3245902 | M: 06-28916325 | F: 070-3242881 | 

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

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

    :

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

waarover ik u in vorige edities 

uitgebreid bericht heb, werd op 

26 oktober weer bijeen geroe-

pen. Dit keer om de uitslag van 

het overleg tussen B&W bekend 

te maken. Het zal u duidelijk zijn 

dat we nogal benieuwd waren 

naar de uitkomst. Immers de 

klankbordgroep had de voorge-

stelde tramtunnel unaniem afge-

wezen en in plaats daarvan 

gesteld dat verbetering van het 

huidige maaiveldtracé vol-

doende was om de beoogde 

capaciteitsverbetering van het 

openbare vervoer te verwezelij-

ken en dat het wezenlijke pro-

bleem veeleer de doorstroming 

van het autoverkeer langs de 

Zuidhollandlaan en de Raamweg 

was. Dit ondanks het feit dat 

door Verkeer en Waterstaat een 

bedrag van 100 miljoen euro ter 

beschikking was gesteld voor 

verbetering van het openbaar 

vervoer.

De wethouder zei dat hij 

zich in eerste instantie had 

afgevraagd hoe hij zich zo 

kon vergissen. Derhalve 

heeft hij om een second 

opinion gevraagd bij een 

gerenommeerd verkeers-

bureau. Deze second opi-

nion bevestigde de conclu-

sie van de klankbordgroep. 

Ook werd door dit bureau vast-

gesteld dat het verkeer op de 

Zuidhollandlaan en de Raamweg 

zijn tax bereikt heeft. Een tram-

tunnel langs de Koningskade is 

nu dus van de baan. In plaats 

daarvan zal het maaiveld tracé 

verbeterd worden en geschikt 

gemaakt worden voor nieuwer, 

breder en zwaarder materiaal 

met meer capaciteit. Dit bete-

kent wel dat de platanen aan de 

kant van de Koninginnegracht 

gekapt moeten worden en dat 

daar te zijner tijd nieuwe bomen 

geplant zullen worden. Over de 

circa 36 monumentale kastanjes 

moet de gemeenteraad een 

beslissing nemen. De opties zijn 

deze te laten staan in een zoge-

naamd bomenviaduct of ze ook 

te kappen. De extra kosten voor 

zo’n bomenviaduct en de daar-

mee samenhangende werken 

zijn begroot op 6 miljoen euro, 

dwz een kleine 200.000 per 

boom. Wat betreft het verkeer 

langs de Raamweg: men 

beraamt zich nu op verdere 

oplossingen.

Met enige voldoening kunnen 

we terugkijken op deze klank-

bordgroep. Wij hebben ons vaak 

moeten beroepen op de motie 

van de heer Wijsmuller, die 

gevraagd had om een brede ver-

kenning en niet alleen op een 

tunnel en wat voor tunnel. Juist 

dankzij het feit dat wij alle 

omstandigheden mee konden 

nemen, is een duidelijke afwe-

ging mogelijk gebleken. Ook 

hebben we gemerkt dat 

gemeenteplannen vaak een 

zorgvuldige onderbouwing mis-

sen mede omdat ze in isolement 

bekeken worden. Ik hoop dat 

zowel de gemeente als de raad 

lering kunnen trekken uit deze 

uitkomst. Voor leden van andere 

klankbordgroepen, die vaak 

mopperen dat de gemeente 

toch zijn gang gaat, is deze uit-

komst een lichtend voorbeeld.

Willem Hoekstra

Uitkomst klankbordgroep tramtunnel

Verkeer en Vervoer

De gemeente heeft de Nota 

Haagse Mobiliteit (NHM) en de 

bijbehorende milieu effect rap-

portage (MER) vrij gegeven voor 

inzage.  Zienswijzen kunnen 

ingediend worden tot 24 decem-

ber 17:00 uur.  De NHM behan-

delt de door de gemeente voor-

gestane ontwikkelingen voor 

verkeer en vervoer tot 2020.  Het 

pakket documentatie omvat een 

kleine 400 bladzijden. U kunt het 

van de gemeentelijke website 

downloaden (kenmerk RIS 

176567) of opvragen bij de infor-

matiebalie op het stadhuis. Wij 

willen graag uw mening meene-

men in onze zienswijze. U kunt 

die doormailen naar bnh_venv @

yahoo.com . In het volgende 

wijkblad zullen wij op deze nota 

terugkomen.

Willem Hoekstra

Ter inzage legging Nota Haagse Mobiliteit 15 nov-24 dec

In dit wijkblad vindt u een bij-

drage van onze leden Linden-

hovius c.s..  Deze bijdrage geeft 

een voorstel om een in- en uitrit 

naar de Hubertustunnel bij de 

rotonde Landscheidingsweg te 

realiseren.  Zo’n in- en uitgang 

wordt nu node gemist zoals 

iedereen, die vanuit het Telder-

stracé via de tunnel het Benoor-

denhout hoopt te bereiken, wel 

geconstateerd heeft.  De wijkver-

eniging heeft twee jaar geleden 

ook voor een dergelijke aanpak 

gepleit bij het verkeersoverleg 

met de gemeente; hopelijk lukt 

het nu beter vooral omdat de 

personeelsingang van het Inter-

nationale Strafhof bij de rotonde 

komt te liggen. De wijkvereni-

ging is wel nog steeds van 

mening dat de doorgang Waals-

dorperweg-Raamweg in de toe-

komstige Internationale Zone 

niet kan ontbreken.

Willem Hoekstra

Bijdrage Bewonersvereniging Waalsdorp 1234

Wijkvereniging 

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

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
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







































Te huur aangeboden een zeer luxe vakantiehuis 
op West-Terschelling voor max. 4 personen.

Het huis staat op 200 meter loopafstand van 
strand, bos, dorp en van de veerboot.

Voor info tel. 06 2288938

 

 

 

 
 
 
 

 

 



wijkblad Benoordenhout december 20105

Ruimtelijke Ordening

Zoals wij in het vorige nummer 

reeds hebben medegedeeld, zijn 

er ontwikkelingen gaande rond 

de nieuwbouw van Arendsdorp 

in die zin dat er een ontwerp 

concept-bestemmingsplan  

Oostduin - Arendsdorp is opge-

steld waarin onder meer globaal 

de situering van het bouwblok 

voor de nieuwbouw van Arends-

dorp is aangegeven. Hieruit blijkt 

ook dat de bestaande entree 

naar Arendsdorp gelegen aan de 

Wassenaarseweg ter hoogte van 

de Neuhuyskade wordt opgehe-

ven en voorzien wordt in een 

nieuwe in- en uitrit aan de Was-

senaarsweg achter de Rietjes. De 

wijkvereniging is in de gelegen-

heid gesteld op dit ontwerp te 

reageren hetgeen wij hebben 

gedaan. In deze reactie hebben 

wij met name bedenkingen naar 

voren gebracht tegen het creë-

ren van deze nieuwe inrit aan de 

Wassenaarseweg. Daarna is er ter 

plekke een bijeenkomst georga-

niseerd waarin de gemeente 

heeft verklaard dat het in ver-

band met de structuur van de 

buitenplaats het noodzakelijk is 

de zichtlijn vanuit Oostduin naar 

de Wassenaarseweg weer te her-

stellen hetgeen met zich mee 

brengt dat bij de herontwikke-

ling van het park Arendsdorp de 

bestaande entree weer park-

entree voor alleen wandelaars 

wordt. De nieuwbouw van 

Arendsdorp die dichter bij de 

weg zal komen te liggen dan de 

bestaande bebouwing kan dan 

ontsloten worden via de Wasse-

naarseweg. 

Dat betekent echter: het leggen 

van een nieuwe brug, het aan-

brengen van een invoeg- en uit-

voegstrook voor het inkomend 

en uitgaand verkeer en het kap-

pen van een aantal beuken-

bomen en de taxusbeplanting 

daarachter.  Naast de aantasting 

van de aansluitende bomenrij 

met beschermde paddestoelen  

op de Wassenaarseweg, is een 

dergelijke inrit vanaf de Wasse-

naarseweg volgens ons ook uit 

het oogpunt van verkeersveilig-

heid ongewenst omdat het 

doorgaande verkeer zal worden 

onderbroken door afslaand ver-

keer en verkeer richting van 

Alke madelaan bij het kruispunt 

linksaf via het Joseph Israëls-

plein zijn weg zal moeten vin-

den. Wij hebben dan ook gepleit 

voor een nadere afweging van 

belangen. Natuurlijk is het vol-

gens ons een hele prettige ont-

wikkeling dat de gemeente dit 

verwaarloosde park zo goed 

mogelijk wil herstellen, maar 

naast dit belang staat het andere 

belang: handhaving van de 

bomenrijke Wassenaarseweg en 

een verkeersveiligheidsaspect. 

Als u ook vindt dat er geen 

entree moet komen aan de Was-

senaarseweg, dan gaarne 

ONDERSTAANDE STROOK 

VOOR 8 JANUARI TOEZENDEN 

AAN mevrouw E.L. Annegarn-

Van Wijngaarden, Roelofsstraat 2, 

2596 VN Den Haag. WIJ HEBBEN 

UW HULP NODIG!!! (Vermelding 

van naam en adres is niet nood-

zakelijk, u kunt ook volstaan met 

uw postcode). U kunt ook de  

vragen op de website invullen.

Corine Buter

Arendsdorp: Graag uw mening

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏  Ik ben vóór handhaving van de bestaande entree van serviceflat Arendsdorp en tegen het maken van 

een nieuwe entree aan de Wassenaarseweg.

❏  Ik ben vóór het sluiten van de bestaande entree van serviceflat Arendsdorp en heb geen bezwaar dat 

op de Wassenaarse weg een nieuwe inrit wordt aangebracht.

✂

Foto: Eveline Waalewijn

Wijkvereniging 

Benoordenhout



wijkblad Benoordenhout december 20106

 

 
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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Eind oktober heeft de Rijks-

gebouwendienst ten behoeve 

van de bouw van het Internatio-

naal Strafhof een aanvraag inge-

diend voor het kappen van 569 

bomen op het terrein van de 

Alexanderkazerne. De aanvraag 

heeft daarnaast nog betrekking 

op 105 boomvormers in het 

beplantingsvak van 2200 m2 op 

de hoek van de Van Alkemade-

laan en de Oude Waalsdorper-

weg. Boomvormers zijn bomen 

die als boom zijn aangeplant en 

onderhouden. Deze boomvor-

mers, in hoofdzaak dennen die 

langs de kazernemuur aan de 

Waalsdorperweg staan, geven 

juist aan deze hoek een groen 

aanzien.(zie foto). De bewoners 

woonachtig aan de Oude Waals-

dorperweg en de straten daar-

achter hebben met name 

bezwaar tegen het kappen van 

deze markante dennen langs de 

kazernemuur. Weliswaar staat in 

de toelichting op de kapvergun-

ning dat deze bomen behoren 

tot de categorie ‘voorlopig 

behouden of vooralsnog uitgaan 

van behoud’ maar niettemin 

wordt toch een kapvergunning 

gevraagd hiervoor. 

Het is duidelijk dat de bomen 

die staan op en rond het bebou-

wingsvlak van het Strafhof moe-

ten sneuvelen. Anders is het 

gesteld met bomen die langs de 

kanten staan omdat nog niet 

duidelijk is hoe de terreinen bui-

ten het bebouwingsvlak zullen 

worden benut. Naast 186 bewo-

ners woonachtig langs de Waals-

dorperweg, de van der Aastraat 

en de Van Alkemadelaan heeft 

ook de wijkvereniging tegen 

deze kapvergunning een ziens-

wijze ingediend en erop gewe-

zen dat, nu er nog geen bouw-

plan dan wel inrichtingsplan is 

en derhalve de inrichting van 

het terrein nog niet vaststaat, 

deze aanvraag als voorbarig 

moet worden aangemerkt. 

Daarnaast heeft deze aanvraag 

in een zo vroeg stadium ons ver-

wonderd omdat bij de aanleg 

van de Hubertustunnel destijds 

is gekozen voor een geboorde 

tunnel met name om deze 

bomen te kunnen sparen. Oor-

spronkelijk was het nl de bedoe-

ling de Hubertustunnel te reali-

seren in een open tunnelbak 

ongeveer langs hetzelfde trace 

waar hij nu onder de grond ligt. 

Wethouder van der Putten (D 66) 

heeft indertijd gepleit voor een 

geboorde tunnel vooral om 

zichtbepalende structuren zoals 

het geboomte op de Alexander-

kazerne langs de Oude Waals-

dorperweg en de hoek Van Alk-

emadelaan en het Hubertusduin 

onaangetast te laten.

Het Hubertusproject is nog 

steeds niet afgesloten, zo wordt 

er nog gewerkt aan de doorgang 

Raamweg - Waalsdorperweg en 

is de aanpassing van het kruis-

punt Waalsdoprperweg, van der 

Aastraat, Oude Waalsdorperweg 

en de Van Alkemadelaan en de 

zgn bajonet in afwachting van 

de realisering van het Internatio-

nale Strafhof nog steeds niet 

gerealiseerd. De specifieke 

details van de nog openstaande 

werkzaamheden en de afspraken 

die daarover gemaakt zijn, zijn 

niet bekend.

Waar bij de aanleg van de 

Hubertustunnel gekozen is voor 

de duurdere geboorde tunnel 

om zichtbepalend groen te spa-

ren, staat datzelfde groen nu op 

de tocht door de aanvraag van 

deze kapvergunning. Het moge 

duidelijk zijn dat iedereen 

begrijpt dat bomen voor de aan-

leg van het nieuwe Strafhof 

moeten wijken, maar om daar-

mee het groen dat ten tijde van 

de aanleg van de Hubertustun-

nel nog een geboorde tunnel 

waard was zonder meer te kap-

pen, gaat ons te ver. Wij hopen 

dat de politiek, net zo als ten 

tijde van wethouder Van Putten 

zich over deze zaak zal buigen 

en niet voetstoots accoord zal 

gaan met de beoogde verlening 

van deze kapvergunning.

Corine Buter/Willem Hoekstra

Weer een aanslag op het groen in onze wijk

Foto: Willem Hoekstra

Dit jaar geen warme kerst

lunch, maar wel een voorjaars

brunch in 2011!

Helaas hebben wij als Commissie 

Belangenbehartiging Ouderen, 

in overleg met de partners in 

deze, moeten besluiten dit jaar 

op tweede kerstdag geen warme 

kerstlunch te organiseren.

Een paar vaste medewerkenden 

zijn gestopt met hun activiteiten 

voor de kerstlunch, ondergete-

kende zat op het moment dat de 

beslissing moest vallen met zijn 

been omhoog.

Vervangers waren niet snel 

genoeg gevonden. Bovendien 

valt dit jaar tweede kerstdag op 

een zondag.

Het is jammer. Maar we zijn 

bezig met het organiseren van

‘een voorjaarsbrunch’.
De definitieve datum is nog niet 

bepaald, maar zal ergens liggen 

in de periode waarop de krokus-

sen in de regel in bloei staan.

U leest er meer over in het vol-

gende nummer van dit blad.

Eric Ebbink, voorzitter C.B.O.

Nieuws van de C.B.O.

Ouderen

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

H&W COMPUTERS

Openingstijden
Maandag  :  13.00 - 18.00
Dinsdag  :  10.00 - 18.00
Woensdag :  Gesloten
Donderdag :  10.00 - 18.00
Vrijdag   :  10.00 - 18.00
ZZaterdag  :  09.00 - 16.00

WEISSENBRUCHSTRAAT 23
2596 GB Den Haag
Web. www.hwcomputers.nl
Mail. info@hwcomputers.nl
Tel.  070 32 82 144

Nieuw!
Bent u op zoek naar een laptop 
die voldoet aan al uw wensen?

Laat uw laptop op maat    
samenstellen!

Computercursus
Wilt u handiger worden met de 

computer?

Kijk dan op 
www.hwcomputers.nl voor 

meer informatie.

Services
• Reparatie alle merken computers en notebooks
• Cartridges
• Installatie software & hardware
• Data back-up
• Netwerk installatie (meerdere internet PC's)
• Netwer• Netwerkonderhoud en beheer
• Verkoop nieuwe computers en notebooks
• Verkoop 2e hands computers
• Verkoop printers en toebehoren
• (Her)installatie computer/ notebook
• Internet installatie
• Verhuur PC’s en notebooks
• Onderhoudscont• Onderhoudscontract op maat (consument/ MKB)
• Service aan huis en kantoor (op afspraak)

Staat de service die u zoekt hier niet bij of bent u        
benieuwd naar de actuele prijzen? Dan kunt u contact 
met ons opnemen voor meer informatie.
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Wateroverlast in het Benoorden-

hout is vaker dan voorheen 

onderwerp van gesprek. Bij 

hevige stortbuien, zoals die de 

laatste jaren vaker voorkomen, 

ondervindt het verkeer ernstige 

hinder, putdeksels vliegen 

omhoog, het water staat soms tot 

aan de stoeprand of erger nog, tot 

aan de voordeurdrempel. In som-

mige gevallen loopt een kelder of 

souterrain onder, stroomt het 

riool terug door de WC en de 

gootsteen, overstromen dakgoten 

met een waterballet in de hoger 

gelegen etages tot gevolg. Lang-

zamerhand kan niemand meer 

ontkennen dat er een verande-

ring in het weerpatroon is aan te 

wijzen, klimaattheorie of niet.

De Waterwet legt sinds kort een 

inspanningsverplichting op aan 

de gemeente om overtollig 

hemelwater af te voeren. Ook de 

afvoer van overtollig grondwater 

behoort tot die taken.

Hoe onze gemeente dat doet 

kan men vinden op internet 

onder www.denhaag.nl/grond-

water en overige sites op dat 

gebied. Het Digitale Grondwater-

loket geeft nauwkeurige infor-

matie over de stand van zaken, al 

is de meest recente grondwater-

peiling van juli van dit jaar. 

Ook kan men vinden hoe de 

gemeente denkt om te gaan met 

de zorgplicht.

Als “perceeleigenaar” hebben de 

bewoners van deze wijk belang 

bij een effectieve uitvoering van 

het gemeentelijke Waterplan. De 

toestand in en om onze huizen 

wordt daardoor direct beïnvloed.

Recente voorbeelden van ern-

stige “wateroverlast op straat” 

waren voor meer dan gemiddeld 

veel wijkbewoners reden om con-

tact op te nemen met de wijkver-

eniging. De portefeuillehouder 

Water & Milieu heeft daarover vra-

gen gesteld aan de Wethouder 

voor het Benoordenhout 

mevrouw Ingrid van Engelshoven 

(D66) en de directeur van het 

Stadsdeel. Bewoners nemen geen 

genoegen met een simpele con-

statering dat we er met z’n allen 

maar mee moeten leren leven, die 

wateroverlast. Men wil weten in 

hoeverre er voldoende geveegd 

en schoongemaakt wordt om de 

doorstroming van de riolering op 

peil te houden, in hoeverre de 

automatische besturing van de 

bemaling tijdig is overgeschakeld 

op handbesturing om de overda-

dige regenval te kunnen verwer-

ken, in hoeverre bij de vervanging 

van delen van het rioolstelsel met 

nieuwe klimaatverwachtingen is 

rekening gehouden, en of de 

gemeente wateroverlast die tot in 

de huizen doordringt ook onder 

“wateroverlast op straat” blijft 

rekenen.

Op de site van Binnenlands Be -

stuur lezen wij dat het niveau van 

zorg bij wateroverlast toch ook in 

hoge mate een kwestie is van poli-

tieke prioriteit. Hoeveel heeft de 

burger over voor het voorkomen 

van wateroverlast. Daarover zal de 

wijkvereniging zich de komende 

tijd intensiever buigen. 

Wij raden alle bewoners aan om 

wateroverlast te melden bij de 

bovengenoemde website of per 

telefoon 14070 bij de Afdeling 

Riolering & Water van de 

gemeente. Met al deze signalen 

kan de gemeente beter in kaart 

brengen hoe groot de overlast is, 

en daarop maatregelen afstem-

men. Ook kan de gemeenteraad 

beter beoordelen of het beleid 

effectief is. Een kopie naar het 

wijkbestuur is welkom. 

Gerda In’t Veld-Koelman

Wateroverlast

Water

In de komende winter voert de 

gemeente Den Haag weer 

onder houd uit in de Haagse 

bos en natuurgebieden. 

Goed beheer en onderhoud 

zijn nodig om de bossen 

gezond, veilig, natuurlijk en 

recreatief aantrekkelijk te 

houden. In de komende  

periode worden dunnings

werkzaamheden uitgevoerd in 

de bossen van Clingendael, 

Oostduin & Arendsdorp, 

Reigers bergen, Scheveningse 

Bosjes, Nieuwe Scheveningse 

Bosjes, Sint Hubertuspark, 

Westduinpark, Bosjes van 

Poot, Madestein, Bosjes van 

Pex, Meer en Bos, Ockenburgh 

en De Uithof.

Waarom uitdunnen van het bos?

Een gezond bos bestaat uit 

diverse soorten bomen, struiken 

en kruidachtige planten. Dunnen 

is de belangrijkste beheermaat-

regel om de balans in een gezond 

bos te behouden. Dunnen is het 

verwijderen van bomen uit het 

bos met als doel de groeiomstan-

digheden van de blijvende 

bomen te verbeteren. Afhankelijk 

van de soort, kwaliteit en leeftijd 

van de boom wordt bekeken wat 

de boom nodig heeft. Zo krijgen 

goede en gezonde bomen de 

ruimte om te groeien. Daarbij zijn 

open ruimten in het bos van 

belang voor de ontwikkeling van 

planten en dieren, maar ook voor 

de beleving door de bezoekers.

Markering

Wie door de bossen van de 

bovengenoemde gebieden 

loopt, kan markeringen in kleur 

zien op stammen van bomen. 

Bomen die de ruimte krijgen om 

te groeien, de zogenaamde toe-

komstbomen, zijn te herkennen 

aan blauwe stippen onder aan de 

stam. Bomen met een geel kruis 

of een gele stip worden omge-

zaagd om de toekomstbomen 

die ruimte te geven. De stam van 

bomen met een kruis wordt 

afgevoerd. Bomen met een stip 

blijven na het omzagen in hun 

geheel liggen. Bomen met een 

gele ring rond de stam worden 

geringd. Dat wil zeggen dat 

rondom een strook van de schors 

verwijderd wordt, waardoor de 

bomen langzaam afsterven.

Levenscyclus

Staand en liggend dood hout in 

het bos is van belang voor de 

levenscyclus in de natuur. Dood 

hout vormt namelijk een voedsel-

bron voor planten en dieren. 

Daarnaast biedt dood hout schuil-

gelegenheid en nestplaatsen voor 

vogels en vele andere dieren. 

Dood hout heeft dus een belang-

rijke functie voor de natuur, maar 

er moet worden voorkomen dat 

er te veel hout blijft liggen.

Kijk voor meer informatie over 

dunningen op www.denhaag.nl/

bosbeheer 

Onderhoud voor Haagse bossen in winterperiode 2010-2011

Groen

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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Op 29 september speelde 

toneelgroep Plankgas het suc-

cesnummer “Nu even wel” in 

het Atelier 228, Weissen-

bruchstraat 228.

Er waren vijftig plaatsen beschik-

baar en helaas moest een aantal 

geïnteresseerden teleurgesteld 

worden omdat de voorstelling 

volledig uitverkocht was.

De schilderijen van Philip Venc-

ken en Max en Janice Boekholt 

vormden een prachtig decor voor 

de opvoering van het theaterstuk. 

Renate en Willem van Atelier 228 

traden op als gastechtpaar en 

schonken koffie en thee. Namens 

de wijkvereniging heette Loes 

Campfens een ieder welkom en 

benadrukte nogmaals het 

belang van culturele activiteiten 

in de wijk. 

De actrices: Els Kok, Marike Min-

gelen, Anna Nicolaï en Mechteld 

Schelberg speelden de onder-

linge verhoudingen van de per-

sonages prachtig uit, met hier en 

daar gewaagde teksten! Het 

publiek zat heel intiem gegroe-

peerd om de eettafel waar de 

ontmoeting tussen de dames 

plaats vond. De voorstelling was 

niet enkel geestig maar ook 

spannend om naar te kijken.

Na een daverend applaus kregen 

de dames een heerlijke Haagse 

Kakker aangeboden en het 

enthousiaste publiek nog een 

drankje namens het bestuur van 

de wijkvereniging Benoorden-

hout.

De belangstellenden gingen 

zeer tevreden naar huis met de 

opmerking dat dit initiatief een 

vervolg mag hebben.

Een reactie:

Beste Loes,

Wat was het een geanimeerde 

avond afgelopen woensdag, hele-

maal leuk!

Ik wilde zo graag de Plankgas-

ladies een keer zien spelen, was er 

nog steeds niet van gekomen.

Heel leuk om zo van dichtbij 

toneel mee te maken, je voelt je 

echt betrokken. En dan nog in de 

wijk!

We vonden het een super initiatief 

van de wijkvereniging.

Hartelijke groet,

Cécile de Jonge

Loes Campfens

Terugblik Plankgas

Cultuur

Bent u kunstenaar, designer, 

fotograaf of een verdienstelijk 

amateur op dit vakgebied dan 

wordt u van harte uitgenodigd 

om gebruik te maken van het 

‘podium’ dat de commissie Cul-

tuur van de Wijkvereniging wil 

bieden.

Onder het mom van “laten zien & 

beleven” wordt u uitgenodigd uw 

werk te exposeren in het Benoor-

denhuis aan de Bisschopstraat. 

Misschien bent u iemand die zijn 

‘woordkunst’ ten gehore wilt 

brengen. De commissie maakt 

graag gebruik van uw talenten 

om de opening van een tentoon-

stelling op te luisteren met het 

voorlezen van gedichten.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt?

Graag contact opnemen met 

Helene Hammerstein.

helenehammerstein@planet.nl 

of 0630602032

Een onverwachte ontmoeting met verrassende beeldende kunst.......

Vanaf zaterdag 8 januari 2011 exposeert Amsterdamse Saken; het fotografiebedrijf van Jeroen Buter (38) en Fiona 

Vorrink (36) in ‘t Benoordenhuis. Jeroen en Fiona zoeken elkaar op in -ieder hun- eigen creativiteit, dagen elkaar uit, 

versterken elkaar en vullen elkaar aan In hun fotografie komt dat goed tot uiting. Belangrijk is voor hen om zich te 

blijven verwonderen over de wereld om hen heen zoals een kind, die de wereld voor het eerst ontdekt, dat kan. 

Door open te blijven staan voor die verwondering, lukt het hen om nieuwe perspectieven te zien en vast te leggen 

- en zo te blijven pionieren; zelfs in al ontdekte gebieden. Daarom koos Amsterdamse Saken voor een klaproos als 

logo; dat is een pioniersplant. Amsterdamse Saken daagt de kijker uit mee te gaan in een al bekende wereld die 

toch weer net even anders is; met beelden van zowel verweg als heel dichtbij, met herontdekte techniek die 

opnieuw wordt toegepast en losgelaten (beeld-)principes. Het geëxposeerde werk zal zes weken te zien zijn.

Foto’s in ‘t Benoordenhuis

Becoming a member of the residents association Benoordenhout?
Why ?  The residents association looks after the interests of the inhabitants of the neighbourhood. The work is done by volunteers, but there are expen-

ses involved. It is important that the Association can act on behalf of the entire neighbourhood. Every member has the opportunity to contribute to the 

position papers of the various matters that are raised with different authorities. The annual general meeting is also used as a forum, and written contributi-

ons are always taken into consideration. The residents association has various working groups and committees in which you can actively take part to serve 

the interests of the residents. This includes the newly formed Expat Group. By becoming a member, you support the work of the association. Membership 

will only cost you € 8.00 per family.

How ?  You can pay € 8.00 into account number 3804427 in the name of Wijkvereniging Benoordenhout in The Hague. Please state:’ New Member’ and 

your name and address. You can also apply for membership through our website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

For further information you can contact Mirjam Kroemer, Kroemer@kpnmail.nl

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 
 

 06-52472662  
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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

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!

www.nieuwengelhard.nl

Nieuw: elke zondag High Tea
(reserveren gewenst).

met terras
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Benoordenhout  
Inter national  
Expat Borrel  
- the BIEB
An informal opportunity to 

meet fellow residents of 

Benoordenhout who share 

your ‘international’ 

experience: be it as an expat, 

a repat (returning from an 

expatriation) or simply an 

international resident of the 

neighbourhood. The BIEB is 

an initiative of two long time 

international residents to 

allow for internationals to 

meet one another and put 

names to familiar faces. We 

meet three times a year at 

Park WW as of 7:30pm for a 

drink and a chat.

Feel free to drop by on any 

(or all) of the following dates:

Monday January 17th 2011  

Monday May 16th 2011

Monday September 19th 2011

For a review of earlier BIEB’s 

and other English language 

information about the 

neighbour hood, please visit 

the English pages of www.

wijkverenigingbenoorden-

hout.nl

International 
Corner

Upcoming Events

(watch for details)

22 January - Visit to NATO (see 

adjoining article)

9 March 13.30 uur - Visit to 

ANWB

May - Guided tour of the 

Japanese Garden in Clingendael

Past events:

Lectures by author Reinhildis 

Ditzhuyzen on Dutch Etiquette 

and Willem Hoekstra on 

Benoordenhout; 

Lecture and guided walk by the 

architect historian, Marcel 

Teunissen

Excursions to the water 

company, Dunea (see adjoining 

article), Europol, and Clingendael

All events are open all 

members of the Wijkvereniging 

and the Expat Community of 

Benoordenhout.

News from the Expat Committee

In the Spring of 2009 the Board 

of the Residents Association 

- Wijkvereniging Benoordenhout  - 

formed an Expats Group with 

the intention of ‘building a 

bridge’ between the local Dutch 

and foreign residents. To date 

many activities have been 

organized and more are planned.

But why not also become a 

member of the Association in 

the New Year. For just e 8 per 

year per family, you can support 

the important work that the 

various committees perform in 

promoting the interests of the 

residents.

For more information, please 

visit our website:  

www.wijkverenigingbenoorden 

hout.nl or call: Mrs. M. Kroemer, 

070-3240307.

Calling all Expats of Benoordenhout

With gratitude to the assistance 

of CDR Willem Veldhoven, 

Executive Officer of Nato C3 

Agency, and the kind help of Mrs. 

Sharifah Masten, Principal 

Assistant General Services RC, 

we have been given the 

opportunity to invite you to a 

presentation by Mr. Kevin J. 

Scheid, Deputy General Manager 

of NATO.

We will be received at the NATO 

Dutch Headquarters on Oude 

Waalsdorperweg 61 on January 

22nd at 15:00. 

We will be told about the NC3A 

and learn about the history of 

the establishment here in The 

Hague.

We have been asked by NATO 

that participants register directly 

for this “Neighborhood Day” on 

the following site:  

www.etouches.com/17144. 

But to give us an idea of who has 

registered and to be able to give 

more information to participants, 

please let Liesbeth Annegarn 

know as well. 

Email: annegarn@xs4all.nl or Tel:  

070-3249206. There is room for 

only 30 participants, so it will be 

on a first come, first serve basis.

We look forward to welcoming 

you on January 22, at 15:00.

The Expat Committee

22 January 2011: Visit to Nato

In late September the Expat 

group of the Wijkvereniging was 

treated to a most interesting 

visit to Dunea, the producer of 

the drinking water for this area. 

To those of you who have always 

wondered what goes on in the 

dunes by the old water tower, we 

can assure you that it is a 

fascinating business.

After a short technical 

introduction in their visitors’ 

center in which we were told 

that Dunea’s method of 

purifying water from our rivers 

by infiltration and subsequent 

storage is unique in the world, 

we embarked on a more than 

two-hour guided tour around 

the premises. Our first stop was 

to one of the lakes, where water 

pumped from the river Maas is 

infiltrated. This water seeps 

through the sand to a depth of 

about 150 meters. It is then 

pumped up and transported to 

the decalcification plant for 

oxidation, passed on through a 

quick filter with active charcoal 

and a slow filter with Manganese 

knolls. It is then ready for storage 

and consumption. As we entered 

building after building where 

the various processes were 

implemented, we were often 

reminded of James Bond movies. 

They made a perfect 

background for thriller or 

espionage films.

The whole plant is managed 

with maximum security, 

comparable to that of a nuclear 

plant. Amazingly so, the whole 

process is managed on the basis 

of 3 shifts around the clock by 

one single person with a staff of 

six troubleshooters. 

Our guide was most under-

standing of all our questions (of 

which there were many) on the 

process, the security and the end 

product. He pointed out with 

pride that Dunea is the award-

winning ‘best drinking water in 

Europe’. This was definitely an 

extremely informative excursion, 

which we highly recommend. 

Marja van Loopik

Excursion to Dunea

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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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Elske van Holk is the 

quintessential ‘repat’ - a Dutch 

national who has taken the 

experiences of being an 

international, an expat, and 

brought back home what she 

learned and experienced. She 

was once a proud resident of 

Benoordenhout, and while we 

can no longer ‘claim’ her as a 

neighbour she continues to 

provide us, as internationals, 

with such neighbourly services - 

as producer and promoter of 

English language theatre in The 

Hague and archival historian of 

‘the expat’ experience.

Building on passions

Originally from Friesland, Elske 

has had two passions in her life 

(excluding her husband and 

family that is), namely drama 

and being socially responsible. In 

her career and lifetime she has 

managed to attend to both, 

independently, and today has 

combined them in creative, 

constructive and rewarding 

ways. 

In her youth drama was the 

motivation to attend drama 

school in Paris. This was followed 

by a year long journey of 

discovery which took her to 

varying corners of the world. A 

return to the Netherlands came 

with the desire to do something 

concrete, a study which would 

allow her to pursue her other 

passion, that of being of service. 

Following the completion of her 

studies as a social worker, she 

realised that in order to really 

help others she needed to have 

a better understanding of what 

their rights actually were. A law 

degree was the result.

The benefits of opportunity 

Life provides opportunities for 

and a few challenges to reaching 

our goals. Combining law 

studies, the desire to be of 

service to others, starting a 

family and accompanying a 

Het Shell-Complex  The Shell 

Complex

The World-wide headquarters of 

Royal Dutch Shell is located on 

the Carel van Bylandtlaan. The 

oldest part with its unusual 

towers was built in 1915 in the 

neo- renaissance style by the 

architects, the brothers M. A. and 

J. van Nieukerken.

In 1915 the building was totally 

standing in meadows, and in 

1928 it was massively enlarged 

in the same style. It wasn’t until 

1986 that a totally different and 

modern style was adapted for 

the extension. Another major 

renovation took place across the 

street in 2006-2007, giving the 

whole area a quiet and 

completed image. All the 

buildings are now connected by 

tunnels and in one building 

there is even a hotel for 

visiting Shell employees.

Woonhotel Residential Hotel

At the beginning of the 

Benoordenhoutseweg - right 

at the end of the 

Utrechtsebaan - is Holland’s 

first residential hotel, Huize 

Boszicht. Built between 1918 

and 1920 by the architect W. 

Verschoor in the New Hague 

School style, it was an apartment 

complex, but complete with a 

restaurant, a billiard room, 

common living room and 

garden. Two concierges kept 

everything in running order.

This concept proved to be success-

ful and in 1925 Verschoor built 

‘Arendsburg’ on the Wasse naar se-

weg. Soon after other architects 

followed suit building ‘Duinwyk’ 

on the van Alkemade laan in 1929-

1932 and “’Cats heuvel’’ in de 

Statenkwartier in 1928. 

The very first apartment building 

in The Hague is also located in 

Benoordenhout - Nirwana, built 

in 1929 by the architect Jan 

Duiker This six-story building, 

located on the corner of van 

Alkemadelaan was built in the 

Nieuwe Zakelijkheid/New 

Business style.

Het huis op de bunker The 

house on the Bunker

At Ruychrocklaan nr. 221 is a 

rather unusual house. It is built 

from a World War II bungalow 

design on the roof of a bunker 

by the architect R. Romke de 

Vries. In October 2007 this 

building was given the status of 

a protected monument.

Georgia Regnault

vervolg op pagina 17

The ripple effect - (re)Introducing Elske van Holk 
to (of) Benoordenhout
By Deborah Valentine

Foto: Graciela Rosetto

Buildings in the Benoordenhout

From November 29, 2010, 

household and organic waste 

will be collected on Wednesdays 

instead of Fridays in the entire 

Benoordenhout. In November, all 

households in Benoordenhout 

will receive a household waste 

calendar. As of November 29, a 

digital version of this calender 

can also be found on www.

denhaag.nl/schoon.

The changes only apply to the 

collection of household waste 

and organic waste. All other 

collection dates remain the 

same. For residents who use the 

large containers (cocons) to 

deposit their waste, nothing 

changes regarding the collection 

of household waste. 

Household waste in Benoordenhout collected on Wednesdays

International 
Corner

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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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partner on an expat assignment 

never got in Elske’s way though - 

they simply provided her with 

unexpected opportunities of 

bringing her passions together. 

While in the UK, as an expat 

spouse, Elske was able to 

professionally pursue her 

passions. Firstly as a volunteer 

with the Citizen Advice Bureau 

in the area of labour law and, 

subsequently, as Development 

Director and member of the 

production team at the 

Southwark Playhouse in London. 

When the family repatriated to 

the Netherlands in 2004, Elske 

was surprised to hear among her 

friends and contacts the 

recurring complaint that there 

was not enough English 

language theatre in the area. 

With her contacts and 

experience from the theatre 

world in the UK Elske came up 

with the idea for The English 

Theatre, (STET). 

Through this Elske has been able 

to provide the residents of The 

Hague with top quality, 

professional English language 

theatre productions from all 

over the world, as well as from 

local theatre groups such as 

TUSK. Over the course of the last 

four years the playbill has grown 

and provided some fixtures to 

the cultural calendar of the city. 

One can no longer imagine 

December without ‘A Christmas 

Carol’ or late summer evenings 

without the outdoor 

performances of Illyria on the 

grounds of Kasteel 

Duivenvoorde. These are not 

exclusive expat affairs - these 

and the other productions 

provided by STET are 

professional productions for 

everyone - expat, repat and local. 

Elske’s ‘ripple effect’

Throw a pebble in a pond and 

you quickly see how the energy 

from one single action creates 

ongoing effect. Elske will be the 

first to say she has not done any 

of this single handed, and relies 

on the support of friends and 

many others. But, she is ‘that’ 

pebble that got the circles going. 

It has not escaped Elske that 

being an expat, a repat for that 

matter, is a unique experience, 

and so she jumped at the offer 

to be Director of the Expatriate 

Archive Centre here in The 

Hague. Here she is able to add to 

her ripple effect, in this case for 

social historians of the future, by 

being part of something longer 

term. Namely the collection, 

preservation and sharing of the 

expatriate experience. 

For more information about 

STET productions, a listing of 

upcoming performances and 

tickets visit  

www.theenglishtheatre.nl.  

For more information about the 

Expat Archive Centre and how 

you can contribute visit  

www.xpatarchive.com

vervolg van pagina 15

International 
Corner

Aankondiging ledenbijeenkomst dd 10 januari 2011

Van de wijkvereniging Benoordenhout:

Ledenbijeenkomst

Wijkvereniging  Benoordenhout organiseert een ledenbijeenkomst op 10  januari 2011 in het Benoordenhuis. 
Dit keer kiest het bestuur voor een thematische benadering om onderwerpen die ons als wijk na aan het hart lig-
gen, te kunnen uitdiepen.
In deze bijeenkomst  zullen de thema’s “veiligheid in de wijk ” en “groen in de wijk” aan bod komen. Er zijn twee 
sprekers die elk een presentatie zullen houden en daarna vragen van de aanwezigen zullen beantwoorden:
•	 Een	voorlichter	van	de	politie	Haaglanden	over	veiligheid	en	alles	wat	daarmee	samenhangt
•	 Hester	van	Kimmenade,	bestuurslid	Wijkvereniging	met	portefeuille	“groen”

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en zal duren tot 22.00 uur. Leden van de wijkvereniging Benoordenhout  
zijn van harte welkom! 

Na de presentaties kunt u de bestuursleden van de Wijkvereniging Benoordenhout informeel - onder het genot 
van een drankje - benaderen over alles wat u bezig houdt in onze mooie wijk en waar u graag aandacht voor wil 
vragen.

Het bestuur ziet uit naar uw komst!



Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Eigenlijk had ze naar de sportacademie 

gewild, sportles willen geven. Haar 

slank, atletisch voorkomen doet dat 

ook vermoeden. Haar ouders waren het 

daar echter niet mee eens, een ‘echte’ 

studie leek hen beter en toen werd het 

sociologie aan de VU te Amsterdam. 

Maar het onderwijs zat van huis uit al in 

haar genen en het geven van maat-

schappijleer aan HAVO- en VWO-leer-

lingen was een eerste begin. Het huwe-

lijk bracht haar in het buitenland, waar 

ze de zorgen voor het gezin combi-

neerde met de taken van de diploma-

tenvrouw. Op zich gaf dat wel voldoe-

ning, maar vanuit het standpunt van de 

opleiding was zij toch een sociologe 

zonder werk. 

In 1987 - toen verblijvend in Egypte - 

kwam Magda via de American Women’s 

Club in aanraking met iets wat heel 

nieuw en hip was: AEROBICS. Dat bete-

kende in concreto een uur lang lekker 

dansen op muziek, waarbij het uithou-

dingsvermogen van de deelnemers 

getraind werd. Het sprak haar meteen 

aan. Ze volgde de opleiding voor aero-

bics-instructeur en hoewel ze nou niet 

meteen de beste danseres van de klas 

was, bleek ze door haar onderwijserva-

ring wel de beste in het leiding geven 

aan een groep en het uitleggen van de 

choreografie. “Ik kon mij zo goed voor-

stellen dat nieuwe leerlingen van mij 

worstelden met de ‘pasjes’... Ikzelf was 

namelijk net zo onhandig!” En dáár was 

het, het plotselinge inzicht dat ze nu 

het juiste ‘meeneem’ beroep had 

gevonden: de combinatie van sport en 

onderwijs, datgene wat ze altijd al 

graag gewild had en toepasbaar was in 

de steeds wisselende levensomstandig-

heden in het buitenland.

In 1990 keert zij met haar gezin terug 

naar Nederland, komt in Benoorden-

hout terecht en FEEL FIT wordt opge-

richt. Haar eerste ‘Haagse’ leerlingen 

zijn vier Françaises van de Franse 

ambassade; ze krijgen les in ‘du stret-

ching’ tussen de opzijgeschoven ban-

ken in de achterkamer in haar eigen 

huis op de Oostduinlaan. Van daaruit 

begint FEEL FIT te groeien; de eerste 

Benoordenhouters komen voorzichtig 

binnen, waaronder leerlingen die zelfs 

nu nog meedoen. Er begint een zoek- 

en vindtocht langs verschillende steeds 

Een gesprek met Magda Oord

Als ’t effe kan…………. FEEL FIT  !
Door Pita Bovée-Meijn

Foto: Gerhard van Roon
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groter wordende accommodaties, via 

het Benoordenhuis, waar zij na de 

naailes aerobics geeft tussen de ver-

dwaalde spelden en draadjes, via 

Bronovo, het Maerlant, de van Nijen-

rodeschool en Wolters uiteindelijk op 

de WW. 

Er komen steeds meer nieuwe lessen 

bij: BODYSHAPE, BBB, MIDFIT, POWER-

STRETCH, ZUMBA en YOGA. Uitbreiding 

van de docentenstaf is nodig om dit 

bredere aanbod te kunnen bieden. Hier 

zijn ze: Inger Bool, docente lichame-

lijke opvoeding, voor BODYSHAPE en 

BBB; zij is heel secuur en heeft een 

ongelofelijke inzet. Olga Altaba, voor-

malig Spaans landskampioene ritmi-

sche gymnastiek, is er voor lessen met 

een Spaanse touch. Zij trekt de wat jon-

gere mensen uit Benoordenhout aan 

met ZUMBA en salsa-achtige workouts. 

En sinds eind september j.l. geeft 

Corien Unger met veel enthousiasme 

HATHA YOGA. Dit is de lichamelijke 

Yoga, in tegenstelling tot de meer 

meditatieve Yoga. “Wij ( Inger, Olga, 

Corien en ik ) zijn vier heel verschil-

lende persoonlijkheden, en geven dan 

ook ieder op onze eigen manier les. Ik 

ben ervan overtuigd dat de beste les-

sen worden gegeven als een docent 

volledig zijn of haar eigen persoonlijke 

inbreng heeft. Voor leerlingen is dat 

ook prettig: er is voor elk wat wils: een 

losse sfeer, een stevige workout, lekker 

swingen of aandachtig in rust met je 

lichaam werken: het kan allemaal. En 

als je bij ons een les binnenwandelt zie 

je dat ook elke outfit ‘kan’. Of je nu een 

oude joggingbroek draagt, een afge-

knipte panty of een kek pakje aan hebt, 

iedereen is welkom!”

 “Tot de meest populaire lessen die ik 

zelf geef behoort de MIDFIT. Omdat er 

indertijd weinig leuke lessen voor 

ouderen waren , heb ik lessen ontwik-

keld voor die leeftijdsgroep op muziek 

van de Beatles, de Beach Boys, Fats 

Domino en andere zestigerjaren 

muziek. Ik geniet daar zelf ook van, niet 

in het minst omdat ik ook tot de ‘jon-

gere ouderen” behoor. Er is ook een les 

die door vogels van allerlei pluimage 

wordt bezocht: jongeren die willen ont-

haasten, zwangeren, ouderen of men-

sen die van een blessure of ziekte her-

stellen. Dit is de POWERSTRETCH, ont-

wikkeld om soepel te blijven, en 

waarbij rust en aandacht nodig zijn. 

Deze les wordt ook steeds meer door 

mannen bezocht; met name zij hebben 

sneller last van stramme spieren.” 

Al met al hoeft het ‘meeneem’ beroep 

niet ver meegenomen te worden. 

Magda viert in december haar 20-jarig 

jubileum met FEEL FIT, waarvan 14 jaar 

lesgeven op de WW. De zaal wordt opti-

maal benut samen met de Benoorden-

houtse judoschool van John Kleijn.

Er zijn nu ongeveer 250 leerlingen en 

ze ziet veel nieuwe contacten onder-

ling ontstaan. “Het leuke is, dat er van-

uit de gymgroepen weer nieuwe niet-

Feel Fit groepjes opkomen. Zo is er een 

museum groep (rondleidingen door 

Monique Varma, een van mijn leerlin-

gen), is er een leesclub en zijn er 

diverse bridgegroepjes. Nieuwe men-

sen worden als ze daar behoefte aan 

hebben al snel opgenomen in de 

groep, heel prettig ook voor alle expats 

die in onze wijk wonen.” Dit is een 

waardevol bindend element van haar 

bewegingslessen. 

Haar advies voor een goede gezond-

heid ? “Genoeg bewegen, maar ook rust 

nemen, en gezond eten. Maar het bete-

kent ook bewust en in het hier en nu 

leven. Belangrijk is dat je probeert er 

achter te komen wat je talenten zijn. 

Ieder mens heeft talenten en ze komen 

je van pas juist op een moment dat er 

zich moeilijke gebeurtenissen in je 

leven voordoen. Dan maakt het je 

gelukkig als je je leven in eigen hand 

kunt nemen, ook al moet je daar hard 

voor werken...” 

Ik zie een leuke, fitte vrouw, die trots 

mag zijn op wat ze tot stand heeft 

gebracht in de afgelopen 20 jaar. 

Gegevens van Magda Oord: 

www.feelfitdenhaag.nl

tel.: 070-3062505 of 06-53685547

e-mail: magdaoord@kpnmail.nl

Reuzenbovist

Zoals iedere herfst denk ik terug aan die vakantie in de Dordogne. 

Toen ik op een mooie nazomerochtend naar buiten stapte wist ik 

niet wat ik zag. Het gras voor ons huis was bezaaid met reus achtige 

witte eieren. Had ik misschien eindelijk reuzenbovisten gevonden?

Mijn reisgenoten gooiden roet in mijn gedroomde padden-

stoelenmaal. Ze waren vast giftig. En we moesten weg, want er 

stond een excursie op ons programma. Met spijt in het hart liet ik 

de reuzeneieren voor wat ze waren.

Toen we terugkwamen was het grasveld zwart van de mensen. Het 

hele dorp was uitgelopen met manden waar alle reuzen eieren in 

verdwenen. De reuzenbovisten, waar iedereen in de omgeving die 

avond van zou genieten behalve wij.

Henriette van Wermeskerken

ik@wijkbladbenoordenhout.nl

z z z z z z z z z



wijkblad Benoordenhout december 201020

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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Benutting Hubertustunnel en ontsluiting Benoordenhout; 

oplossings richting

De Bewonersvereniging Waalsdorperweg/van de Burghlaan (Waals-

dorp) heeft een voorstel ontwikkeld om het gebruik van de Hubertus-

tunnel en de ontsluiting van de wijk te bevorderen zonder afbreuk te 

doen aan de positieve resultaten van de eerder uitgevoerde plannen. 

Het voorstel beoogt een oplossing aan te dragen voor het probleem 

dat het bestemmingsverkeer nu minder gemakkelijk de wijk in en uit 

kan. Dit kan in de komende tijd meer gaan knellen als er een aantal 

projecten wordt gerealiseerd - o.a. in het kader van de Internationale 

zone - die niet onaanzienlijke verkeersbewegingen met zich kunnen 

brengen. Daarnaast wil de gemeente graag het gebruik van de Huber-

tustunnel verder stimuleren.

Het voorstel betreft de noordelijke toegang van de tunnel (de Wasse-

naarse zijde). Het is inmiddels gepresenteerd aan de overleggroep 

Internationaal Strafhof van de Wijkvereniging en aan de klankbord-

groep Nieuwbouw Internationaal Strafhof, zoals die is ingesteld door 

de gemeente Den Haag. De reacties van beide groepen waren onver-

deeld positief. De Bewonersvereniging Waalsdorp is druk bezig zo 

veel en breed mogelijke steun voor het voorstel te krijgen. Het voor-

stel komt neer op het volgende. 

De huidige situatie bij de noordelijke tunnelmond is zo dat verkeer 

vanuit Wassenaar de wijk in kan rijden en verkeer vanuit de wijk rich-

ting Wassenaar er in kan. Verkeer uit de wijk kan echter niet de tunnel 

(richting centrum) in, en het verkeer dat uit de tunnel komt kan niet 

de wijk in. Zeker als het Internationaal Strafhof wordt gerealiseerd op 

het huidige kazerneterrein zal dit voor veel onnodige verkeersbewe-

gingen door de wijk leiden, met hinder voor zowel omwonenden als 

voor de betreffende weggebruikers.

Wij hebben gezocht naar mogelijkheden om de “wijk-centrum-

verbinding” tot stand te brengen met de volgende uitgangspunten:

-  het doorgaande verkeer op de NORAH niet verstoren;

-  geen kruisend verkeer bij op- en afritten;

-  het groen in de omgeving zoveel mogelijk sparen;

-  voorkomen van grote ingrepen in de bestaande infrastructuur.

Ons voorstel heeft in hoofdlijnen de volgende kenmerken:

1.   Komende vanuit Wassenaar, zet de huidige afrit voor de tunnel-

mond in direct na het ecoduct en laat deze af buigen naar de 

bestaande weg, die voor TNO langs loopt (het westelijke deel van 

de huidige Oude Waalsdorperweg), en via die weg aansluiten op 

de al aangelegde rotonde. Daarmee ontstaat ruimte om het ver-

keer uit de wijk vanaf die rotonde in tegengestelde richting te voe-

ren naar de tunnelmond toe in de richting van het centrum.

2.  Aan de oostzijde kan een zelfde in- en uitvoegconstructie worden 

gerealiseerd, waarbij deze grotendeels aangelegd kan worden op 

de voormalige bouwlocatie van de tunnel-aannemerscombinatie, 

en daarmee het bestaande groen tussen de weg en de wijk niet of 

nauwelijks aantast.

In deze opzet vervallen de op- en afrit die langs het tunneltracé zijn 

aangelegd. Om ook in de voorgestelde situatie een veilige en com-

fortabele fietsroute naar het ecoduct te behouden stellen we voor 

een vrijliggend tweerichtingenfietspad te realiseren langs het TNO 

terrein, aansluitend op het fietspad over het ecoduct. Consequentie 

hiervan is, voor zover we kunnen overzien, dat de Oude Waalsdorper-

weg aan de oostzijde enigszins verbreed moet worden voor het 

autoverkeer. Ten behoeve van de veiligheid van de fietsers verdient 

het dan de voorkeur dat de (hoofd)ontsluiting van het parkeerterrein 

van TNO dan wordt gesitueerd aan de duinzijde van het terrein, om 

zo kruisend verkeer over het fietspad te voorkomen.

De verkeersstromen vanaf en naar de geplande parkeerplaatsen van 

het te realiseren Internationale 

Strafhof kunnen via de 

bestaande aftakking een-

voudig worden geaccommo-

deerd. 

In bijgevoegde tekening zijn 

de vier verkeersroutes aan-

gegeven t.w. de wijk uit rich-

ting Wassenaar (A1), de wijk 

uit richting tunnel (A2). de wijk 

in vanuit Wassenaar (B1) en de 

wijk in vanuit de tunnel (B2). 

De Bewonersvereniging Waals-

dorp hoopt hiermee een con-

structieve bijdrage te leveren 

aan de discussie over de 

wijkontsluiting.

Namens de Bewonersvereniging 

Waalsdorp 

Willem J. Lindenhovius (voor zitter)

Lezers aan het woord
Bijdrage bewonersvereniging Waalsdorp (WDW/VDB even nummers)

Tekening: de weergave van het nieuwe verkeersplan Noordelijke tunnelmond
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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

Lid worden van de wijkvereniging
Waarom ?  De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en werkzaam-

heden 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 overwegingen 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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Het woord ‘huiswerk’ wil in menig 

gezin met opgroeiende kinderen 

de gemoederen nog wel eens 

hoog doen oplaaien. Ouders vin-

den dat hun kinderen er te weinig 

tijd aan besteden, kinderen vin-

den dat hun ouders er teveel over 

zeuren, en ondertussen wordt 

huiswerk een onderwerp dat 

onnodig beladen wordt. 

Soms is het handig voor kinde-

ren, als het op school allemaal 

wat minder vlot loopt, om het 

huiswerk onder begeleiding te 

gaan maken. Ook in onze wijk 

zijn er een aantal huiswerkcur-

sussen, onder meer in de Weis-

senbruchstraat. Met de 

inspirerende naam ‘Stok 

de Huiswerkcoach-uw 

Stok achter de deur’ 

begon wijkbewoner 

Jaap Stok in 2003 deze 

huiswerkcursus. Eerst 

nog aan huis in de Van 

Neckstraat, maar al snel 

groeide het aantal leer-

lingen zodanig dat 

besloten werd te verhui-

zen naar een driedubbel 

bovenhuis in de Weis-

senbruchstraat. 

Daar paste Stok de eer-

ste verdieping compleet aan en 

hielp er jaarlijks vele leerlingen 

het schooljaar door, onder-

steund door een trouwe groep 

begeleiders. Veel kinderen uit 

onze wijk of kinderen die in het 

Benoordenhout een middelbare 

school bezoeken, rondden dank-

zij de ondersteuning van de 

huiswerkcoach hun school 

gemotiveerd én met goede 

resultaten af. 

Omdat Stok in 2009 de pen-

sioengerechtigde leeftijd 

bereikte, droeg hij per 1 novem-

ber jl. de huiswerkcursus over 

aan huiswerkinstituut After’s 

Cool. Zijn afscheid van de leerlin-

gen liet hij echter niet geruisloos 

voorbij gaan en op vrijdag 

29 oktober nodigde hij alle leer-

lingen uit voor een middag met 

drie sprekers: advocaat Maurits 

Westerik (telg uit een kunste-

naarsgezin en woonachtig in 

onze wijk), Paul van Ass (zaken-

man en sinds dit jaar bonds-

coach van het Nederlands heren-

hockeyteam) en Ruben Nicolai 

(onder meer bekend als een van 

de vijf Lama’s en tegenwoordig 

presentator en bedenker van 

diverse tv-programma’s). 

Deze drie heren gaven de leer-

lingen elk vanuit hun eigen erva-

ring een boodschap voor de toe-

komst mee. En zo kregen de leer-

lingen te horen dat ‘verstandige 

keuzes niet altijd de beste keu-

zes zijn’, dat ‘een keuze voor een 

profiel op school of een vervolg-

opleiding een mooie combinatie 

moet zijn van verstand en hart’ 

en ‘dat je uiteindelijk altijd wel 

komt waar je wilt zijn, ook al is 

het soms met een omweg’. 

Stok, die het Benoordenhout 

inmiddels heeft verruild voor het 

rustige Zeeland, gaf met deze 

middag vol BN’ers een laatste 

zinvolle toegift aan ‘zijn’ leerlin-

gen, die hij altijd als boodschap 

meegaf dat het gaat om inzet en 

motivatie en vooral om focussen 

op mogelijkheden in plaats van 

op onmogelijkheden.

BN’ers in Weissenbruchstraat
Tekst: Lucy Groen. Foto’s: Anne-Bregje Spoelder.

Ruben Nicolai leest ‘n motiverend stuk-

je voor tijdens zijn presentatie; achter 

hem v.l.n.r. Jaap Stok, Reina van Ditz-

huijzen (periodiek begeleidster ge-

schiedenis en oude talen) en de spre-

kers Paul van Ass en Maurits Weste rik.

Alle hwc-leerlingen waren present! Francien Moerenhout die de cursus namens 

After’s Cool gaat leiden, zit op de foto links naast Stok.

ik@wijkbladbenoordenhout.nl
In dit nummer ziet u het voor de derde keer: een ‘ikje’. Wilt u ook een 

poging wagen uw anekdote in het wijkblad te laten plaatsen? Stuur 

uw stukje van maximaal 120 woorden (700 tekens inclusief spaties) 

naar ik@wijkbladbenoordenhout.nl. De spelregels zijn vergelijkbaar 

met die voor ‘ik@nrc.nl.’ Hieronder nog eens alles op een rij.

Voor publicatie in de rubriek ik@wijkbladbenoordenhout.nl komen 

waar gebeurde verhalen in aanmerking: anekdotes uit eigen erva-

ring en observatie:

•	 	Inzenders	verklaren	geen	inbreuk	te	maken	op	de	rechten	van	

derden en vrijwaren het wijkblad en de wijkvereniging van even-

tuele claims van derden; 

•	 	Maximale	lengte:	120	woorden,	700	tekens;	

•	 	De	redactie	behoudt	zich	het	recht	voor	ingezonden	bijdragen	te	

weigeren, te redigeren of in te korten; 

•	 	Het	is	voor	de	redactie	fysiek	onmogelijk	te	corresponderen	of	te	

telefoneren over de stukjes; 

•	 	Inzender	geven	automatisch	toestemming	voor	publicatie	van	

hun bijdragen in het wijkblad en in andere uitgaven van de wijk-

vereniging, op de website(s) van de wijkvereniging, opslag in het 

(elektronisch) archief en databestanden van de wijkvereniging 

Benoordenhout;

•	 	Er	wordt	geen	honorarium	betaald;	beloning	bestaat	uit	publica-

tie in/door het wijkblad. 
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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

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

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.
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Heb ik mijn dochter wel alles 

verteld?

Deze vraag is er een voor moe-

ders en grootmoeders. 

Op het internet vind ik zojuist 

een bespreking van het boek van 

de columniste Elma Drayer, “Ver-

wende Prinsesjes” getiteld. Zij 

meent dat veel jonge vrouwen 

uit gewoonte en de wens om 

afhankelijk te blijven (mijn moe-

der, mijn vriendinnen, mijn colle-

gaatjes deden het tot nu toe 

bijna allemaal zo) kiezen voor 

een beperkte bijdrage aan de 

betaalde arbeid. Kleine baantjes, 

laag inkomen, weinig ambitie, 

weinig verantwoordelijkheden 

Niet alleen als zij kleine kinderen 

hebben, maar ook met grotere 

kinderen of zonder kinderen. Zij 

oogstte tot nu toe een storm van 

protest, vooral van moeders. Dat 

maakt nieuwsgierig. 

Verwende prinsesjes

Waren onze dochters, kleindoch-

ters zelfs al weer, echt zulke “Ver-

wende Prinsesjes”? Hebben wij 

iets niet goed gedaan? Die 

kleine baantjes pasten toch per-

fect bij een gelukkig gezinsle-

ven? Keuzevrijheid vonden we 

toch juist zo geëmancipeerd? Er 

waait ineens een gure wind in 

vrouwenland. Exen willen na een 

scheiding steeds minder bijdra-

gen. De overheid doet moeilijk 

over uitkeringen voor lange tijd. 

Werkgevers vinden parttime 

werk ook niet meer zo aantrek-

kelijk als voorheen. Er ligt een 

erwt onder het matras van onze 

prinsesjes. Hebben we misschien 

nog iets goed te maken?

Financiële redzaamheid

Ik ga daarom ook maar eens te 

rade bij de site van E-Quality. 

Daarin staat inderdaad helder en 

duidelijk dat in Nederland vrou-

wen in de leeftijd tussen 15 en 

65 jaar weliswaar in 84% van de 

gevallen een klein beetje eigen 

inkomsten hebben, maar slechts 

zelden een volledige of bijna vol-

ledig betaalde baan. Economisch 

zelfstandig, d.w.z. ten minste op 

bijstandniveau verdienend, zijn 

er echter niet meer dan 46%. 

Uit het rapport “Vrouwen en 

Financiële Redzaamheid” blijkt 

dat de Prinsesjes niet alleen 

maar verwend zijn. Ze zijn ook 

heel kwetsbaar doordat slechts 

46 procent van deze vrouwen 

genoeg verdient om zichzelf en 

haar eventuele kinderen op bij-

standsniveau te onderhouden. 

Klapstoelbaantjes

De prinsesjes, onze dierbare 

dochters en een enkele zor-

gende zoon, hebben dan wel 

betaald werk in 64% van de 

gevallen, maar veel te weinig, te 

laag betaald en te onzeker om 

een gezin op te laten steunen. 

Het zijn de “klapstoelbaantjes”, 

handig weg te bezuinigen in tij-

den van nood. 

Pensioenopbouw

22% Van deze groep vrouwen 

leeft van een uitkering, en 14% 

heeft helemaal geen eigen inko-

men, maar leeft van een toelage 

van ex-echtgenoot of familie. Na 

een echtscheiding, dus in plm. 

30% van de huwelijken, gaat de 

prins er op het witte paard van-

door met een toename van 33% 

besteedbaar inkomen als de kin-

deren bij de vrouw blijven terwijl 

het arme prinsesje vaak tot haar 

schrik merkt dat haar besteed-

baar inkomen met 25% daalt. En 

meestal ook meteen voor de rest 

van haar leven. Van verdere pen-

sioenopbouw komt evenmin 

veel terecht, omdat de opleiding 

en opvoeding van de kinderen 

vaak slechts ten dele door de 

vader wordt betaald, en zij uit 

een veel kleiner inkomen haar 

bijdrage zal moeten leveren. Het 

korte termijn belang van kinde-

ren gaat dan bijna altijd voor het 

eigen belang van de oudedags-

voorziening.

Feminisering van de armoede

Het blijkt dat veel vrouwen op 

het gebied van geld en werk 

zeer slecht geïnformeerd zijn. Zij 

zorgen niet voor hun eigen toe-

komst. Zij komen niet zo gemak-

kelijk meer op de arbeidsmarkt 

terug, en bouwen voortaan ook 

maar heel weinig pensioen op. 

Hoe de AOW er tegen de tijd van 

haar pensioen voor zal staan is 

nog een extra punt van zorg. 

Tegen de tijd dat zij definitief 

gaat beseffen dat zij al jaren zelf 

bijdraagt aan de “feminisering 

van de armoede”, is er voor haar 

vaak niet veel meer aan te doen. 

Weg sprookje. Dan merkt zij ook 

nog dat haar kinderen in een 

aantal gevallen niet of weinig 

ondersteuning van hun vader 

zullen ontvangen, omdat deze 

een nieuw gezin heeft dat voor-

gaat. Ook zullen de kinderen niet 

altijd meedelen in een eventuele 

latere erfenis van hun vader op 

de manier die bij Koninklijke Kin-

deren past. 

Huishoudmachines

Toen wij onze pasgeboren doch-

ters in de wieg legden dachten 

wij toch dat wij onze kinderen 

gelijke kansen zouden geven? 

Niet zouden herhalen wat onze 

ouders hadden gedaan, de jon-

gens een betere opleiding 

geven, de meisjes klaarstomen 

voor het huwelijk. Wij zorgden 

voor goede beroepsopleidingen 

voor meisjes, voor een grotere 

sociale vrijheid, zelfbeschikking 

bij het aangaan van relaties, het 

plannen van een gezin. We had-

den Joke Smit gelezen. Wij gun-

den hun iets meer dan een huis-

vrouwenbestaan. Naast het 

gezin zouden zij er iets “bij” kun-

nen doen. Met huishoudmachi-

nes, hulp en kinderopvang . Het 

zou hun man niet hinderen. Lees 

de Libelle uit die tijd er nog 

maar eens op na!

Dat de (echt)scheidingen van 

6000 per jaar in 1960 nadien zou-

den toenemen tot plm. 60.000 

per jaar konden we niet voorzien. 

Hoe kon dat toch zo scheef gaan? 

We bedoelden het zo goed.

Gerda in’t Veld

Goeie ouwe keukentafel IV

De Commissie Belangen-

behartiging Ouderen orga-

niseert in 2011 een aantal 

bijeenkomsten rondom dit 

onderwerp. Moeder, 

vaders, dochters en zonen 

zijn van harte welkom om 

over dit vraagstuk een aan-

tal keren van gedachten te 

wisselen. De CBO nodigt 

telkens een spreekster uit 

die een be paalde kant van 

de zaak zal belichten. Het 

pro gram ma wordt in het 

volgende Wijkblad mee-

gedeeld. Reacties per 

e-mail welkom bij de 

redactie van het Wijkblad.
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Anne publiceerde drie gedichtenbun-

dels en leest regelmatig gedichten 

voor publiek. Haar eerste roman Otto 

verscheen in 2001. Bij toeval kwam zij 

terecht bij een man met Alzheimer, 

voor wie zij driekwart jaar werkte. “Een 

man zo bijzonder dat ik een in memo-

riam voor hem heb willen schrijven, en 

dat is Otto geworden. Ik wilde laten 

zien hoe je kunt omgaan met die 

ziekte: je neemt de patiënt serieus en 

praat niet over zijn hoofd heen. Hoe 

dement iemand ook is, hij of zij houdt 

recht op respect.” Anne gaf het boek in 

eerste instantie zelf uit. Het jaar daarop 

kreeg zij een manuscript in handen dat 

het levensverhaal bevatte van Sara 

Roudman – Podgajets, een in 1999 uit 

Oekraïne gevluchte joodse vrouw. 

Anne: “Het was een boeiend verhaal, 

geschreven in het Russisch. Doordat 

verschillende vrienden van Sara het 

hadden vertaald was het een beetje 

een lappendeken geworden. Ik heb het 

herschreven en kon het presenteren in 

2003 op Sara’s tachtigste verjaardag. 

Vervolgens zijn we een jaar lang op 

toernee geweest: ik las voor uit het 

boek, Sara speelde piano waarna ik het 

uur afsloot met gedichten. De boeken 

vlogen over de toonbank.”

Autobiografisch 

Sinds 1988 woont Anne Borsboom in 

de buurt van de Van Hoytemastraat. Ze 

voelt zich er thuis. “Den Haag is de 

leukste stad van Nederland en dit is 

een prettige buurt. Ik ben geboren en 

getogen in Nootdorp en had al heel 

lang de wens om naar Den Haag te ver-

huizen. Waar ik vandaan kom voelde ik 

me tegengehouden in mijn ontwikke-

ling. Al heel jong wist ik: ik hoor hier 

niet. Toch heeft het lang geduurd voor-

dat ik naar Den Haag verhuisde, met 

mijn twee kinderen. Terug naar mijn 

roots eigenlijk, want mijn overgrootou-

ders woonden in deze buurt. Onlangs 

schreef ik een gedicht over de verhui-

zing voor het project Huilen in Den 

Haag. (zie kader)

Vorig jaar verscheen Anne’s roman 

Arend en Sofie. Het boek gaat over een 

katholiek gezin in de jaren vijftig en 

zestig. Er zijn wat paralellen te vinden 

tussen Anne en Olga, de oudste doch-

ter van het gezin in het boek. “Ja, het is 

gedeeltelijk autobiografisch. Het leuke 

is dat mensen die mij kennen vaak den-

ken te weten wat waar is en wat niet 

waar is in wat ik schrijf. Tegenwoordig 

heb ik de neiging om juist te overdrij-

ven in wat ik heb verzonnen. Dan krij-

gen blauwe plekken er nog wat bloed 

bij en om de geïnteresseerde niet 

teleur te stellen is het allemaal echt 

gebeurd.”

Inspiratie

Toen Anne in Den Haag kwam wonen 

begon ze bij Shell als gastvrouw in het 

bedrijfsrestaurant voor het hogere 

management. “Aan het eind van de 

week was het feest, vooral voor mijn 

kinderen, want dan kreeg het perso-

neel de zalm, kaviaar en de Biedermei-

erboeketten mee naar huis.” Vervol-

gens werkte ze bij De Centrale op de 

afdeling beleggingen, bij Azivo als 

hypotheekadviseur en als voorlichter 

bij de bibliotheek in Scheveningen. 

Sinds ze werkte met de man die in haar 

boek Otto heet, ligt de nadruk op het 

schrijven. Anne heeft sinds 2007 een 

dossier bij het Letterkundig Museum. 

Ze loopt over van de gedachten: 

gedichten, korte verhalen een nieuwe 

roman. “Het liefst zit ik aan de compu-

ter om me te laten meenemen door 

teksten. Op het moment werk ik aan 

een libretto voor een koor in Breda. Het 

oratorium zal in 2011 uitgevoerd wor-

den in een sessie van vier keer. 

Schrijven is een deel van mijn leven, 

dat zal het altijd zijn en inspiratie om te 

schrijven vind ik overal. Ervaringen 

kunnen lang in de la blijven, maar uit-

eindelijk druppelen ze uit de pen. Ver-

der houd ik van literatuur, architectuur, 

film, muziek, reizen, het liefst naar 

Frankrijk en Italië en nog veel meer. 

Nooit een saai moment. Ik ben actief lid 

van de Haagse Kunstkring, waar ten-

toonstellingen, lezingen en concerten 

worden georganiseerd. Er gebeuren in 

mijn leven steeds weer nieuwe dingen 

waardoor ik me mijn leven lang jong 

zal voelen. Ik houd het daardoor wel uit 

tot mijn honderdste.”

Foto: Pablo ter Borg (oziezo.nl)

Na vandaag: Den Haag

De contactsleutel draait stroef
mij roestige Italiaan zwelt
achterin de kinderen
‘vandaag verhuizen we’, zeg ik
‘wees flink,
nieuwe vrienden maak je zo
en herinneringen zijn voor 
later’
ze sputteren
de katten mauwen
de kanarie wil niet
ze verstaan geen Haags

ik zal het ze leren

Anne Borsboom

Benoordenhoutse schrijvers: Anne Borsboom

‘Een leven lang jong’
Door Pita Bovée-Meijn

Anne Borsboom schrijft al haar hele leven, vooral poëzie. Drie gedichten en 

twee korte verhalen werden met prijzen bekroond. En ze is nog lang niet uit

geschreven. “Iedere dag is een nieuw begin.”
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Gemeenteberichten
Haagse Jeugdlintjes

De gemeente Den Haag gaat kinderen en jongeren die zich actief 

inzetten voor een ander of de stad in het zonnetje zetten. Daartoe 

reikt burgemeester van Aartsen in 2011 de Haagse Jeugdlintjes uit. 

Dit gebeurt op 29 april 2011, de dag van de traditionele ‘lintjesregen’.

Het Haagse Jeugdlintje kan zowel aan individuele kinderen als aan 

een groep jongeren worden toegekend. Wethouder Karsten Klein 

(Jeugd, Welzijn en Sport): “De gemeente geeft de Haagse jeugd op 

deze manier een extra stimulans om zich in te zetten voor anderen of 

de eigen omgeving.” De lintjes worden in twee leeftijdscategorieën 

toegekend: 6 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar. 

Om in aanmerking te komen voor het Haagse Jeugdlintje moet de inzet 

in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en minimaal een half jaar 

hebben geduurd. Ook mag de prestatie niet al op een andere wijze 

beloond zijn. Een eenmalige prestatie kan alleen worden beloond als er 

sprake is van een heldendaad. Een deskundige jury beoordeelt aan de 

hand van deze voorwaarden wie in aanmer king komt voor het lintje.

Aanmelden voor het ‘Haags Jeugdlintje’ kan tot en met 1 februari 

2011 via www.denhaag.nl/haagsjeugdlintje

Den Haag koploper op het gebied van jongerenparticipatie

Den Haag heeft de tweede prijs gewonnen bij de Jong Lokaal Bokaal, 

de prijs voor gemeenten die jongeren actief laat meedoen, meeden-

ken én meebeslissen. De gemeente Den Haag wordt door de jury 

geroemd als ‘koploper op het gebied van jongerenparticipatie’. 

De jury waardeert vooral het inzetten van jongerenambassadeurs. 

Deze adviseren de gemeente over zaken die jongeren aangaan. De 

groep van vijftien jongeren heeft in drie jaar tijd een breed netwerk 

in de stad opgebouwd. Daardoor slaan ze een brug tussen de jonge-

ren en de gemeente.

Wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport): “Jongeren hebben 

een stem. Die is door onder andere de jongerenambassadeurs hoorbaar 

in het stadhuis. We hebben de stap richting de stad gemaakt. Die inzet 

wordt nu landelijk herkend en erkend. Ik ben er bijzonder blij mee.”

In september werden Nederlandse gemeenten bezocht door jonge-

renteams om te onderzoeken of jongeren in de lokale praktijk serieus 

worden genomen. Een jury, bestaande uit vijf experts op het gebied 

van jeugdbeleid oordeelde vervolgens dat Oss, Rotterdam en Den 

Haag tot de top behoren.

De Jong Lokaal Bokaal is in het leven geroepen door de Nationale 

Jeugdraad en het toenmalige ministerie voor Jeugd en Gezin. De 

prijs werd op 22 november uitgereikt door staatssecretaris Marlies 

Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Inzameldag huisvuil in Benoordenhout verandert

In het hele Benoordenhout wordt nu het huisvuil en GFT vanaf 

29 november 2010 op woensdag opgehaald. De ophaaldag op vrij-

dag komt te vervallen. In november krijgen alle bewoners een 

nieuwe huisvuilkalender. Vanaf 29 november is de digitale versie van 

de huisvuilkalender ook in te zien op www.denhaag.nl/schoon. 

De wijziging geldt alleen voor het ophalen van restafval en groente-, 

fruit en tuinafval (GFT/organic waste). De overige ophaaldata blijven 

hetzelfde. 

Voor bewoners die gebruik maken van laadkisten (cocons) verandert 

er ten aanzien van de inzameling ook niets.

Noodbouw Wolters 

In verband met het uitblijven van vergunningen is de verhuizing van 

Wolters naar het schoolterrein van het Aloysius College uitgesteld tot 

de kerstvakantie. Inmiddels is het noodgebouw geplaatst. Hoewel de 

cour van het AC terrein behoorlijk is verkleind, hebben wij toch 

besloten onze leerlingen geen toestemming te geven in de pauzes 

het terrein te verlaten. Zo kunnen wij een goede buur zijn en blijven!

Kademuur Waalsdorperweg

De werkzaamheden aan de kademuur langs de Waalsdorperweg, die 

het terrein van het Aloysius College begrenst, zijn in volle gang. De 

kademuur is inmiddels eigendom van de gemeente. Tot grote 

opluchting van het AC zijn de herstelkosten, naar schatting e 1 mil-

joen, daarmee voor rekening van de gemeente. Aan deze kosten had 

het Aloysius College failliet kunnen gaan! Hoewel de gemeente veel 

belang hecht aan snel herstel, heeft de aannemer af moeten zien van 

een drilconstructie om de damwanden de grond in te krijgen omdat 

dit schade voor het monumentale schoolgebouw zou kunnen ople-

veren. Met het herstel is nu nog een aantal maanden gemoeid. Bewo-

ners hebben zich terecht bezig gehouden met het type hek dat 

geplaatst gaat worden en daar zijn we dankbaar voor.

Afscheid

Op 18 september hebben wij afscheid moeten nemen van Daan de 

Bruijn. Daan was een markante figuur in zijn groentezaak op het Van 

Hoytemaplein die hij al 22 jaar runde. 

Op 18 september was er de laatste rit naar het Van Hoytemaplein. De 

rouwstoet reed een rondje om het plein, waar alle winkeliers langs de 

kant stonden met een roos in hun handen. Zij hadden voor de gele-

genheid het licht in hun zaak uitgedaan. Zo werd het een mooi en 

waardig afscheid. We zullen Daan missen!

Koffie

Voor wie aan het winkelen is in de Van Hoytemastraat, is het goed te 

weten dat er naast de bestaande gelegenheden ook een kopje koffie 

te nuttigen is bij Donato op de hoek van de Van Hoytemastraat en de 

Weissenbruchstraat. De reeds bestaande Italiaanse winkel is onlangs 

overgenomen door drie heel enthousiaste nieuwkomers, Marije en 

Dario en zijn broer Danillo Donato. 

Donato is op 19 november feestelijk geopend door Stef Blok, fractie-

voorzitter van de VVD. Er waren lekkere Italiaanse hapjes en drankjes, 

variërend van de bekende Italiaanse espresso tot een lekkere pro-

secco. Onnodig te melden dat in de winkel ook de nodige Italiaanse 

producten te verkrijgen zijn, inclusief kant en klaar maaltijden.

Wijkweetjes

Foto: Dirk 

Doornbos
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Het is waarschijnlijk dat wanneer u dit leest onze gezellige 
kerstlunch bij Brasserie Passie op 16 december voorbij is. 
Zaterdag 18 december gaan wij naar de kerstmarkt in Mün-
ster. U komt, ronddwalend op deze markt en omgeving, vast 
en zeker in een kerststemming. Thuis kunt u dan uw huis in 
een passende sfeer brengen met de spullen die u misschien 
heeft gekocht.

Lezingen
Donderdag 6 januari 2011, aanvang 14.30 uur in het Benoor-
denhuis, Bisschopstraat 5.
Spreker: onze wijkagent de heer E. Käuderer; onderwerp: vei-
ligheid in onze buurt.

Donderdag 3 februari 2011, aanvang 14.30 uur in het Benoor-
denhuis, Bisschopstraat 5.
Spreker: mevr. drs. E. Goossens; onderwerp: Kunstschatten 
van de laatste honderd jaar in Iran.

Cursus Kunstgeschiedenis
Mevr. drs. M. van Delft vervolgt de cursus ‘Museumronde’ met 
de volgende drie thema’s:

Donderdag 27 januari 2011, 10-12 uur, ‘Musea en hun collecties 
aan de Côte d’Azur’,

Donderdag 10 februari 2011, 10-12 uur, ‘Museum Von der 
Heydt in Wuppertal: een verrassing’,

Donderdag 24 februari 2011, 
10-12 uur, ‘De ‘Grand Tour’: 
waarom kozen de reizigers in 
de 18de eeuw al Italië als bestemming ???’.

De cursus vindt plaats in het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.
Kosten deelname aan de cursus: e 30,-.
Opgave voor deelname: mevr. A. de Jonge-de Windt,  
tel. 070-3280110.

Rinia de Bruin

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)

Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!

Donderdag 23 december kerstconcert Haaglands Politie 
Mannenkoor “Entre Nous”.
Om 19.30 uur een optreden van het Haaglands Politie Mannen-
koor “Entre Nous” met een kerstprogramma. Toegang is gratis.

Vrijdag 7 januari Virtuele wandeling door de Indische 
buurt
De Archipelbuurt is één van de eerste wijken die tussen 1860 
en 1890 buiten de Haagse grachtenring werd gebouwd en 
waar we een behoorlijk aantal prachtige hofjes bezoeken. Het 
Willemspark munt uit door de prachtige panden en Indische 
historie. Vanzelfsprekend komen Multatuli en Couperus in het 
verhaal voor. Aanvang 14.30 uur in de grote zaal.

Dinsdagmiddag 25 januari Stamppottenmaaltijd
Op dinsdag 25 januari om 17.00 uur wordt er een gezamen-
lijke stamppottenmaaltijd georganiseerd. Deelname aan de 
gezamenlijke maaltijd dient u voor 17 januari aan te melden 
bij de receptie en de kosten bedragen e 9,- voor de gezamen-
lijke maaltijd. 

Dinsdag 8 februari Ensemble Dalfine
Dinsdagavond 8 februari aanvang 19.30 uur optreden van 
Dalfine Ensemble met licht klassieke muziek. Toegang is gra-
tis!

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:

Heeft u belangstelling om 
lid te worden van de CCB? 
Dan kunt u contact  
opnemen met Rinia de 
Bruin, tel. 3282477 of  
rinia.db@zonnet.nl
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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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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 februari 2011. U kunt de gegevens  voor dat nummer tot 

4 januari 2010 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

zATERDAG 8 JANUARI 2011, OPENING 16.00 UUR
Foto’s in ‘t Benoordenhuis. Vanaf zaterdag 8 januari 2011 exposeert Amsterdamse Saken; het fotografiebedrijf van Jeroen Buter (38) en Fiona 

Vorrink (36) in ‘t Benoordenhuis. 

zONDAG 16 JANUARI 2011 
geeft Marco van Baalen, conservator in het Haags Historisch Museum een lezing over het Beeld van de vrouw in de kunst tot 

1900. U wordt van harte uitgenodigd deze “koffie” lezing te beluisteren.

Het beeld van de vrouw in de schilderkunst van de Middeleeuwen tot 1900.

Tot aan het begin van de 18e eeuw werd de vrouw in de schilderkunst vaak als een slecht en listig wezen afgebeeld. De schep-

pers van dit beeld waren hoofdzakelijk mannen, daar vrouwen nog maar zelden een plaats vonden achter de schildersezel. De 

bijbel had dit beeld van de vrouw mede gevormd. Met Eva was de toon gezet. Dat het beeld van de vrouw 

ook een positieve invulling kende blijkt uit de vele geschilderde maagden, martelaressen, lief hebbende 

moeders en weduwen. In de loop van de 18e eeuw werd de vrouw behalve als een mooi en elegant, ook 

meer als een ontwikkeld wezen afgebeeld. In de 19e eeuw werd zij vooral  fataal, naakt en scandaleus 

geschil derd. Nu de bijbel meer naar de achtergrond verdwijnt, wordt het persoonlijke vrouwbeeld van de 

kunstenaar steeds belangrijker. Dit leidt tot een grote diversiteit, van Muze tot Medusa…. 

Datum: 16 januari 2011, Plaats: Benoordenhuis, Aanvang: 12.30 uur, Entree: e 5,00

Cult urele kalender

WOENsDAG 9 FEBRUARI 2011, VAN 10.00-10.45 UUR
KinderMuziekTheater Vuurvlinders speelt “Fiet wil rennen” in bibliotheek Benoordenhout (Speciaal voor kinderen van 2-6 jaar.) Fiet houdt van 

rennen. Het liefst rent hij de hele dag. Zelfs als het regent rent Fiet. Maar vandaag gaat Fiet niet zo hard. Hij staat bijna stil. Het waait. Het waait ver-

schrikkelijk hard. Maar Fiet moet en zal rennen! Deze voorstelling laat je oren klapperen, je handen wapperen. Laat maar waaien, zwieren en 

zwaaien. Kijk eens wat je vindt, als je mee waait met de wind! In het kader van de Peutermaand in de Haagse bibliotheek speelt KinderMuziek 

Theater Vuurvlinders de voorstelling “Fiet wil rennen”, naar het prentenboek van Bibi Dumon Tak en Noelle Smit. Toegang: gratis. Meer info en 

kaarten reserveren: Bibliotheek Benoordenhout, Utenbroekestraat 4, Den Haag, Telefoon: (070) 353 40 20, E-mail: benoordenhout@dobdenhaag.nl

Detail uit het altaar-

stuk het lam Gods 

van Jan en Hubert 

van Eyck, 1432,uit 

de Sint-Baafskathe-

draal in Gent.

zONDAG 23 EN 30 JANUARI 2011
GUNST, WAT ´N KUNST staat eind januari in het teken van Wenen, een stad die zoveel beroemde kunstenaars 

heeft voortgebracht.

In het tweeluik WIENER MELANGE is zondag 23 januari gewijd aan de Tweede Weense School met componis-

ten als Anton Webern en Arnold Schoenberg. Als inleiding “The Joke”, strijkkwartet van een voorloper, Joseph 

Haydn. Het jonge Engelse Carducci String Quartet komt speciaal voor dit concert naar Den Haag, Arielle Vernède 

zal een pianistische bijdrage leveren. Op zondag 30 januari wordt onze Haagse suite omgetoverd tot Weense 

salon waar kwartetspel, quatre mains, Beethovensonates en Schubert- en Brahms liederen elkaar in rap tempo 

afwisselen. Eén van de solisten is de jonge violist Pieter van Loenen, winnaar van het Prinses Cristinaconcours 

2010. Tussen de bedrijven door een (Weens) hapje en drankje met live salonmuziek. Wilt U onze folder ontvangen, spreekt u dan uw naam en 

adres in op onze telefoonbeantwoorder, 3460052. Of stuur ons een mailtje, info@gunstwateenkunst.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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Kerstspel 2010 
‘De kleine stal’ 

Een grote groep kinderen van 4 – 12 jaar 
bereidt ook dit jaar weer vol 

enthousiasme een origineel Kerstspel 
voor.  Op een warme  & eigentijdse wijze 

wordt het kerstverhaal verteld en 
uitgebeeld. Iedereen, jong & oud, is van 
harte welkom om deze voorstelling bij te 

wonen tijdens de kerkdienst op 1e 
Kerstdag. Tot ziens in de 

DUINZICHTKERK!  
zaterdag 25 december, om 10 uur 

 Van Hogenhoucklaan 89 
informatie: duinvre@xs4all.nl 

Adventsvesper in de Duinzichtkerk
zondag 19 december, 19.00 uur

Naar het voorbeeld van de ‘Lessons & Carols’ uit de Anglicaanse traditie, is op de zondag-

avond vóór Kerst in de Duinzichtkerk een Adventsvesper. Traditioneel klinken zeven 

Bijbel lezingen die de weg bereiden voor het kerstfeest, afgewisseld met koormuziek en 

gemeentezang. Een dienst van ‘Lessons & Carols’wordt gekenmerkt door stijlvolle een-

voud en bestaat uit lezingen, liederen en enkele gebeden. Er wordt niet gepreekt en niet 

gecollecteerd. De vesper biedt zo een uur van rust en bezinning op de boodschap van 

het Kerstfeest. Onder leiding van cantororganist Gert Boersma zal de cantorij van de 

Duinzichtkerk, aangevuld met een aantal gastzangers, de koormuziek verzorgen. Hugo 

Bakker, cantororganist van de Vredeskapel is de organist. Liturg is Ds. C. van Duinen. 

Kerstfeest in de Duinzichtkerk
vrijdag 24 december: Kerstavonddienst om 22.00 uur

met veel muziek en het traditionele kerstverhaal uit het evangelie van Lucas. Voorganger Ds. C. van Duinen

zaterdag 25 december, Kerstfeest om 10.00 uur 

met het kerstspel ‘De kleine Stal’ door de kinderen. Voorganger Ds. J.C. van Dongen

Duinzichtkerk Kerstprogramma
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mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

Zesendertig ruime appartementen voor ouderen die zorg nodig hebben. Dertig verpleegplaatsen in kleinschalige  
woonunits (twee units strikt kosjer). Bovendien een zwembad met fitness speciaal voor ouderen.  

Winkels en gezellige terrasjes op loopafstand. 

www.jbc-visserhuis.nl

Het nieuwe mr L.E. Visserhuis 
in Den Haag is begonnen met de verhuur van appartementen.

Het nieuwe woonzorgcentrum gaat begin 2011 open! 

Er zijn nog acht appartementen beschikbaar. De maten variëren van 66 tot 93 m2 en de prijzen van 1175 tot 1750 euro, 
inclusief parkeerplaats. De servicekosten bedragen 417 euro per maand. 

Voor meer informatie: 070 - 3586363 of via de website:
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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

Sophie Hendriks 06-42607191 ’95 E

Robert Jan Hoos  328 08 00 ’87 E

Kaat Jongepier 328 34 88 ’92 E

Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ’95

Githa Langeweg 06-12249739 ’94 E

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 2011 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:

4 januari 2011. De redactie is niet verantwoordelijk voor 

eventuele  zetfouten.

Babysitters

Benoordenhoutjes Voor ons zoontje (nu 11 maanden) zijn wij op zoek naar een gast-

oudergezin of oppas aan huis. Het liefst voor 3 of 4 werkdagen per 

week. Startdatum in overleg. Voor meer informatie graag contact 

opnemen met Caroline Hogen Esch (Paul Gabrielstraat), e-mail:  

cocohogenesch@hotmail.com of telefoon 06-28784442.

Ter overname wegens vertrek buitenland: Grafrechten Petrus Banden 

begraafplaats - A lokatie t/o kapel - info: 0614834981.

Te koop: Stevige houten hoogslaper met bureaublad en boeken-

plank, e 75,-. Tel. 070-3262595.

Lieve en betrouwbare oppas oma/moeder gezocht: Voor onze zoon 

(4) en dochter (6) van de Paschalisschool op te halen en thuis bij ons 

op te vangen. Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur-

18.00 uur. We wonen op loopafstand van school (Roelofsstraat). 

Esther 06-15016834.

Wit aan zet. Zwart staat een kwaliteit voor, maar zijn koning staat niet erg veilig. Hoe kan wit 

hier snel van profiteren?

Oplossing probleem 110: Zwart staat in de beginstelling pat. Dat moet wit eerst opheffen 

1.Lh4! Kxh4 2.Kg7 (niet 2.Kxh7 pat) 2... h6 (en weer staat zwart pat) 3.Kf6! Kh4 4.Kg6 mat. 

Dit probleem werd gecomponeerd door de beroemde 19e-eeuwse schaker Adolf Anderssen.

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 111 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
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Schaakprobleem111 
 
Wit aan zet. Zwart staat een kwaliteit voor, maar zijn koning staat niet erg veilig. Hoe kan wit 
hier snel van profiteren? 
 
Oplossing probleem 110: Zwart staat in de beginstelling pat. Dat moet wit eerst opheffen 1.Lh4! 
Kxh4 2.Kg7 (niet 2.Kxh7 pat) 2… h6 (en weer staat zwart pat) 3.Kf6! Kh4 4.Kg6 mat. Dit 
probleem werd gecomponeerd door de beroemde 19e-eeuwse schaker Adolf Anderssen. 
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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,

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

benoordenhout@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. 




