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070 88 00 333 
www.ldt.nl

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

Kataklò Athletic Dance 
Theatre - Puzzle 
Zaterdag 1 maart 20.15 uur
Lucent Danstheater

Crazy Piano’s 
Let’s Go Crazy
Zaterdag 1 maart 20.15 uur 
Dr  Anton Philipszaal

The Gents 
Heaven
Zaterdag 1 maart 20.15 uur
Nieuwe Kerk

LEZERSACTIEbij Kataklò’s Puzzle:
 

€ 7,50 korting op eesterangskaarten o.v.v. Benoordenhout

Bekijk de leuke filmpjes en tips over het opvoeden van uw
kind op: www.triodustips.nl

Wat moet ik doen als 
mijn kind niet wil eten?

Kinderopvang voor vorming en 
ontwikkeling van kinderen.

Wat moet ik doen als Wat moet ik doen als Wat moet ik doen als 

TIP 16
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Beste wijkgenoten,
Happy Valentine’s Day!

Voor u ligt het eerste wijkblad van 2014, dat op 14 februari 2014, op Valentijnsdag, in uw brievenbus is  bezorgd. 
Valentijnsdag is traditiegetrouw de dag waarop men extra aandacht geeft aan een geliefde of dierbare, veelal 
door het sturen van met rode hartjes versierde kaartjes of het geven van cadeautjes. Reden voor de redactie om 
het wijkblad een bijzondere omslag te geven. Onze chef Michiel de Vlieger heeft voor de gelegenheid een 
 speciaal Valentijnsdagrecept gemaakt.

Naar aanleiding van het recente onderhoud aan het groen in de wijk is in deze editie veel aandacht voor ruim-
telijke ordening. In dat kader vindt u onder meer een brief van wethouders Revis en Van Engelshoven. Ook vele 
andere zaken komen aan bod. Zo sprak Henriette van Wermeskerken met wijkagent Ernst Käuderer over de 
 recente golf van woninginbraken, en treft u een verslag van het bezoek van leerlingen van Schoolvereniging 
Wolters aan zorgcentrum Florence-Oostduin.

Last but not least, onze minister-president Mark Rutte sprak onlangs met uw hoofdredactrice. Zijn antwoorden 
op de vragen die hem enige weken geleden waren voorgelegd, treft u op bladzijden 13 en 14. Laat 14 februari 
nou net zijn verjaardag zijn! Happy birthday, Mr Prime-Minister!

Sophie Statema
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Gevestigd aan het plein in de van Hoytemastraat is 

Pour Vous parfumerie Winnubst al jarenlang een begrip 

in het Benoordenhout. Sinds kort is het merk La Mer 

aan het assortiment toegevoegd en dus zijn nu alle 

luxe merken op het gebied van huidverzorging in de 

parfumerie aanwezig. Maar ook het assortiment van 

geuren en make-up is bijzonder uitgebreid.

Het enthousiaste team van parfumerie Winnubst 

wordt regelmatig getraind en is op de hoogte van alle 

“nieuwe” produkten. De winkeldames kunnen u dus 

perfect adviseren. “Maar het allerbelangrijkste is, dat 

onze klanten het een feestje vinden om bij ons langs te 

komen”, zo zegt medewerkster Angelique.

Pour Vous parfumerie Winnubst beschikt ook over 

7 schoonheidssalons. Elke salon werkt met een 

specifiek merk. Zo is er een Sisley, La Prairie,  

Clarins, Shiseido, Lancome, Estee Lauder en niet 

te vergeten een pedicure salon. De schoonheids-

specialistes hebben naast hun opleiding ook nog 

een aanvullende opleiding van hun eigen merk 

gevolgd. “De behandelingen zijn natuurlijk gebaseerd 

op huidverbetering, maar ook de ontspanning mag 

niet ontbreken”, vindt schoonheidsspecialiste Ginger, 

“Op onze website www.parfumerie-winnubst.nl vindt 

u al onze behandelingen, maar u mag ons natuurlijk 

ook bellen voor een afspraak”.

Van Hoytemastraat 40, Den Haag • tel.: 070 - 324 79 33

www.parfumerie-winnubst.nl
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Van de Wijkvereniging
Het Benoordenhout in beweging 
Aan het begin van dit jaar wenst het wijkbestuur allen voorspoed en goede gezond-
heid toe. Het ziet er naar uit dat we in 2014 eindelijk uit deze zware crisis komen. 
Waarschijnlijk langzaam maar het biedt, ook in onze wijk, nieuwe kansen en elan.  

Het Benoordenhout is een wijk met veel 
groen en een uitstekend aanbod van hui-
zen en winkels, scholen en sportvereni-
gingen. Dit zou kunnen leiden tot de nei-
ging alles zo veel mogelijk te laten zoals 
het is. Maar een samenleving verandert. 
Daarom streven wij naar een balans tus-
sen behoud van het goede en oog voor 
nieuwe dynamiek. Intussen zien we dat 
de wijk op veel terreinen flink in bewe-
ging is, veelal in positieve zin. 

Speerpunten bestuur 
Het bestuur houdt vast aan: 
•  stevige behartiging van de belangen 

op het gebied van leefbaarheid  
(ruimtelijke ordening, verkeer, groen),

•  meer aandacht voor bevordering 
van de onderlinge verbondenheid 
door grootschaliger evenementen, 
cultuur en communicatie,

•  zorg voor groepen zoals ouderen en 
expats.

Goede contacten met gemeentelijke 
diensten en  gemeentepolitiek zijn daar-
bij van belang. Wij investeren daarin.  

Leefbaarheid
Enerzijds  blijven wij ons ook dit jaar, 
zo nodig via juridische procedures, 
verzetten tegen ongewenste ontwikke-
lingen zoals het parkeren bij het 
Strafhof en onderdelen van het be-
stemmingsplan. Ook zetten wij de juri-
dische procedure inzake Arendsdorp 
voort omdat, al gaat de nieuwbouw van 
Arendsdorp niet door, het bestem-
mingsplan in stand blijft. 

Anderzijds lijkt sprake van een omslag 
van kritiek op en verzet tegen plannen 
naar mogelijkheden constructief mee te 
denken, met name bij de aanpak van de 
kantorenleegstand. Begin 2013 heeft 
het wijkbestuur bij het gemeentebe-
stuur aandacht gevraagd voor de forse 
kantorenleegstand die met meer dan 
10 leegstaande grote gebouwen twee 
keer zo hoog is als elders in de stad. 

Inmiddels is er een kentering gaande: 
in de Rode Olifant zit Spaces, in het 
Berlagegebouw de muziekacademie, in 
het Lummusgebouw komen woonap-
partementen, het gebouw op de hoek 
van de van Alkemadelaan/Waals-
dorperweg krijgt een nieuwe huurder 
en het gebouw van voorheen de 
Octrooiraad achter Nirwana is te koop 
met een woonbestemming. De helft 
van de leegstand is of wordt weer voor-
zien van nieuwe bewoners. Dit brengt 
tevens nieuwe dynamiek.  

Winkels en groen
Er is ook beweging op de beide grote 
winkelpleinen. Het Van Hoytemaplein 
en Willem Royaardsplein krijgen dit jaar 
allebei een opknapbeurt. Op het WR-
plein vinden regelmatig antiek- en an-
dere markten plaats. Een commissie van 
winkeliers, bewoners en de eigenaar 
van het winkelgebied werkt eraan het 
plein te ‘upgraden’ wat ook van belang is 
m.h.o.o. de komst van het Strafhof begin 
2016 met meer dan 800 medewerkers.  

Veel beweging was er ook bij het beheer 
van het groen, zij het niet zoals velen dat 
graag hadden gezien. Op tal van plekken 
vond zo fors (achterstallig) onderhoud 
plaats dat feitelijk van kaalslag sprake 
was. Dit stuitte op veel onbegrip mede 
door geberek aan informatie. Bij het 
Jozef Israelsplein vond wel overleg 
plaats met omwonenden en wijkvereni-
ging maar liep de communicatie toch 
niet goed. We zijn nu wel betrokken bij 
de herinrichting van dit plantsoen. In dit 
wijkblad geven de verantwoordelijke 
wethouders toelichting op de achter-
grond van de drastische groenaanpak.

Sociale verbondenheid
We gaan in 2014 uiteraard door met de 
organisatie van de succesvol gebleken 
grotere opzet van evenementen, m.n. 
Koningsdag en de Sinterklaasintocht, 
ter bevordering van de sociale verbon-

denheid. De wederom grotere opkomst 
bij de laatste Sinterklaasintocht toont 
de behoefte hieraan. De inzet van een 
enthousiaste groep jonge vrijwilligers 
en van de winkeliersvereniging van het 
van Hoytemaplein is daarbij cruciaal. 
Daarnaast blijft de culturele agenda 
breed van opzet en staat open voor 
nieuwe impulsen.

Communicatie  speelt een steeds gro-
tere rol. Wij mogen ons gelukkig  prij-
zen met ons sinds jaar en dag flore-
rende wijkblad dat onder nieuwe 
enthousiaste leiding nog veelzijdiger 
wordt. Daarnaast is begin dit jaar een 
vernieuwde website van start gegaan. 
We hopen hiermee meer leden sneller 
te bereiken alsook onderlinge contac-
ten en discussie te stimuleren. 

Ouderenzorg
Een nieuwe ontwikkeling is de grotere 
rol voor de burger op het gebied van 
ouderenzorg en welzijn, mede in het 
kader van de participatiesamenleving. 
Het gaat daarbij in ieder geval om 
goede communicatie en voorlichting. 
Het bestuur is betrokken bij overleg 
hoe dit vorm te geven. 

Kortom
De veelheid van activiteiten en ontwik-
kelingen, toont aan dat het Benoorden-
hout volop in beweging is. Wij stimule-
ren dit gaarne.

Het bestuur hoopt ook in 2014 hierbij 
te kunnen rekenen op de steun van be-
woners die zich in commissies, werk-
groepen, het wijkblad, de website of als 
vrijwilliger inzetten. Die steun is on-
misbaar voor behoud van wat goed en 
mooi is in onze wijk en om tevens in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter  
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Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke 
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
supplementen aan. 

GEZOND LEVEN OP NATUURLIJKE BASIS!
Drogisterij Homeopathie Benoordenhout in Den Haag, specialist in 
 adviezen op het gebied van vitamines, mineralen, phytotherapie en 
 homeopathie kan u diverse producten aanbieden om sterk en gezond te 
blijven! Wij bieden u een groot assorti ment aan voedingssupplementen, 
zoals Irwin Naturals en Dr. Linus Pauling Premium Vitamins.

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 
voorkomen.

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 

Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
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Ruimtelijke Ordening 
Ten aanzien van de ruimtelijke ordening hebben we drukke maanden achter de rug. 
Wij hebben twee zittingen bij de Raad van State gehad waarin we de bestemmings-
plannen Benoordenhout en Oostduin-Arendsdorp aangevochten hebben. In het geval 
van het bestemmingsplan Benoordenhout zijn onze bezwaren afgewezen. Ten aanzien 
van het bestemmingsplan Oostduin-Arendsdorp wachten we tijdens het schrijven van 
dit stuk nog op de uitspraak.

Lummus 
Ondertussen zijn de panden Oost-
duinlaan 75 en Arendsdorp aangekocht 
door Pinnacle BV. Pinnacle BV wil het 
voormalige Lummus gebouw transfor-
meren naar woonappartementen en zij 
heeft daarover al twee voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd. Een 
derde bijeenkomst heeft plaats gevon-
den op 30 januari. De gemeente moet 
de transformatieplannen van Pinnacle 
B.V. beoordelen en lijkt akkoord te 
gaan met een verschuiving van de pui 
van ca. 3 meter richting Wassenaarse-
weg, een duidelijke scheiding tussen de 
hoogbouw en de laagbouw zodat vanaf 
de Oostduinlaan tussen de gebouwen 
zicht op het park ontstaat en zij wil  
de laagbouw beperken tot boom-
hoogte. De wijkvereniging stelt zich  
in beginsel positief op tegenover  
deze transfor matie van het voormalige 
Lummus gebouw naar wonen. Wat be-
treft Arendsdorp hebben we nog geen 
nieuws te melden. 

Kantorenmonitor
De wijkvereniging heeft een kantoren-
monitor ontworpen waarin relevante 
gegevens van de grote leegstaande 
kantoren in de wijk zijn vermeld om 
een overzicht te geven van de mogelijk-
heden die in onze wijk aanwezig zijn. 
Of het aan deze monitor ligt of niet 
weten we niet, maar sinds de publica-
tie zijn er positieve ontwikkelingen. 
Een aantal leegstaande gebouwen 
zoals het Berlagehuis en het gebouw 
van Alkemadelaan 700 (voorheen 
Bird&Bird) zijn weer in gebruik geno-
men. Hieronder een meer gedetailleerd 
verslag van de verschillende rechts-
zaken van de hand van onze juridisch 
adviseur, Corine Buter.

Willem Hoekstra

Bestemmingsplan Benoordenhout
De rechter heeft met betrekking tot het 
bestemmingsplan Benoordenhout half 
december uitspraak gedaan en het be-
roep van de wijkvereniging ongegrond 
verklaard. In dit bestemmingsplan 
wordt de transformatie van kantoor 
naar wonen bemoeilijkt omdat hier-
voor ingewikkelde procedures moeten 
worden doorlopen, zoals een akoes-
tisch onderzoek en een exploitatieplan. 
De rechter is van oordeel dat met een 
globaal akoestisch onderzoek kon wor-
den volstaan, nu zich bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan in december 
2012 geen initiatiefnemers met con-
crete plannen hadden gemeld. De wijk-
vereniging had juist de toekomstige 
initiatiefnemers een handje willen  
helpen om de kantoorpanden te trans-
formeren en daarmee de kantoren-
leegstand te verminderen. 

Van Hoytemastraat
Verder had de wijkvereniging nog be-
zwaar gemaakt tegen de mogelijke op-
bouw op de daken van de lange zijden 
van de Hoytemastraat, teneinde de en-
semblewaarde van het Van Hoytema-
plein en haar omgeving, ontworpen 
door Berlage en opgenomen in het be-
schermd stadsgezicht, zoveel mogelijk 
te handhaven. De gemeente liet op de 
zitting een bij het beschermd stadsge-
zicht behorende waarderingskaart zien 
waarop staat aangegeven dat het Van 
Hoytemaplein en de Breitnerlaan wel 
deel uitmaken van dit ensemble in die 
zin dat hierop niet mag worden ge-
bouwd, maar de Van Hoytemastraat 
niet. Volgens de wijkvereniging is dit 
onderscheid nauwelijks te maken en is 
er in feite sprake van een stedenbouw-
kundig ensemble.

Arendsdorp
Op het landgoed Arendsdorp is na de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
in april 2013 veel veranderd. De ser-
viceflat Arendsdorp wordt met ingang 
van 1 april 2014 gesloten en het kan-
toorpand van Lummus zal worden om-
gebouwd tot woonappartementen. De 
rechter heeft op de zitting in november  
duidelijk gemaakt dat met deze gewij-
zigde omstandigheden geen rekening 
zal worden gehouden. De wijkvereni-
ging heeft in beroep gepleit voor zoveel 
mogelijk handhaving van de land-
schappelijke waarde van het landgoed 
en bezwaar gemaakt tegen de geplande 
woningbouw van ongeveer 30 m hoog 
vlakbij de Wassenaarseweg en de 
nieuwe ontsluitingsweg vanaf de 
Wassenaarseweg. Voorts hebben wij 
wat Arendsdorp betreft de bestem-
ming ‘wonen’ in plaats van ‘tehuis voor 
bejaarden met zorg en verpleging’ 
aangevochten.

Beheersverordening?
Zoals u weet heeft de wijkvereniging 
gepleit voor een bestemmingsplan 
voor Benoordenhout Noord-Oost in 
plaats van een beheersverordening, 
voor namelijk omdat wij voorzagen dat 
een grote werkgever zoals het Inter-
nationale Strafhof invloed heeft op de 
ruimtelijke ontwikkeling van de di-
recte omgeving. Bij de gemeente heb-
ben wij ons bezwaar ingebracht bij de 
adviescommissie bezwaren. Deze heeft 
ons bezwaar verworpen en wij zijn in 
beroep gegaan. Eerst op de zitting (half 
december) heeft de rechtbank zich tot 
onze verbazing niet bevoegd verklaard 
het beroep van de wijkvereniging te 
behandelen. Zij zal de stukken door-
zenden naar de Raad van State.

Corine Buter
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Röttgering Makelaars is een vertrouwde naam in het Benoordenhout 
en omstreken als het gaat om de aan- en verkoop of verhuur van uw 

woonhuis, villa, �at of étage.

Wij staan elke dag, ook zaterdags, voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Voor een eerste kennismaking komen we graag bij u langs maar u bent ook

van harte welkom op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.
Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise geven wij u het beste advies.

Röttgering NVM makelaars    Breitnerlaan 287    2596 HA    Den Haag
Telefoon (070) 324 55 66     nvmmakelaars@rottgering.nl

www.rottgering.nl

BRIEDÉ BOUWEN & WONEN GESPECIALISEERD 
IN ALLE (KLEINE) VERBOUWINGEN

o.a. badkamers, keukens, behangwerk, schilderwerk, kastenwanden op maat en radiatorombouwen

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

Hulp nodig voor klussen in uw huis? Wij nemen u alle kleine verbouwingen geheel uithanden. Van het verbouwen van badkamers en keukens,  

het maken van kastenwanden of radiatorombouwen op maat en natuurlijk alle schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden.  

Ons vakmanschap staat garant voor een perfect eindresultaat! Voor vrijblijvend advies bel 070 - 335 11 11.

Bij Deco Home Briedé 
vindt u alles voor een 
compleet interieur:
 
• verf • raamdecoratie 
• behang • gordijnen 
• vloerbedekking
• buitenzonwering
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Het Benoordenhout is groen en blijft groen

groen is niet altijd zo ruim dat de ge-
meente net zo vaak kan wieden en 
snoeien als nodig is. In het Benoor-
denhout was sprake van achterstallig 
onderhoud. Met extra geld, dat we in 
2013 en 2014 beschikbaar hebben ge-
steld wordt dat nu weggewerkt. Deze 
winter wordt er dus op veel plaatsen 
tegelijk gewerkt en dat roept soms de 
vraag op waarom dat is. Soms moeten 
we oude beplanting verwijderen om 
nieuwe te kunnen terugplaatsen. Het 
doel van het onderhoud is natuurlijk 
het groen in het Benoordenhout weer 
opnieuw te laten floreren.

Ecologische projecten
Het vele groen maakt het Benoor-
denhout ook ecologisch van belang. De 
gemeente heeft dat beschreven in de 
nota Ecologische Verbindings zones 
2008 – 2018. Dit kan gaan om kleine 
groenstroken maar ook om de grotere 
gebieden. Zo is het Bospark een be-
langrijke ecologische schakel. De zone 
is in 2012 en 2013 opgeknapt, de 
slechte bomen en het dode hout zijn 
verwijderd. De werkzaamheden wor-
den deze winter afgerond, de laatste 
onveilige bomen in het gedeelte voor-
bij de open vlakte worden gekapt. In de 
plantsoenen aan de Van Lans croon-
straat, Van Hogenhoucklaan en de Van 
Soutelandelaan zijn open ruimten ge-

creëerd door uitheemse struiken te 
verwijderen en bosplantsoen uit te 
dunnen. Om de ecologische waarde te 
vergroten zijn vervolgens inheemse 
planten neergezet. We hebben bewo-
ners daarover een brief gestuurd.

Jozef Israëlplein
Na een stevig debat met buurtbewo-
ners over renovatie en herinrichting 
van het Jozef Israëlsplein zijn we in 
overleg over aanpassing van enkele on-
derdelen van het plan. Het uitgangs-
punt is ook voor dit plan om een zo 
groot mogelijk draagvlak te vinden.

Willem Royaardsplein
Bij dit plan zijn de winkeliersvereni-
ging van het Willem Royaardsplein en 
de bewoners van de winkels boven het 
plein en andere omwonenden vanaf 
begin af aan nauw betrokken. In het 
oorspronkelijke plan zouden we de 
meeste bomen, robinia’s, vervangen 
worden. Na gesprekken met bewoners 
hebben we besloten dit niet te doen, 
zodat de huidige grote bomen blijven 
staan. Wel zullen er drie bomen wor-
den gekapt met het oog op de veilig-
heid. Daar komen nieuwe bomen voor 
in de plaats. Daarnaast komen er hagen 
en een perk om het plein meer uitstra-
ling te geven en aantrekkelijker om te 
vertoeven te maken.

Tot slot
Uiteindelijk gaat het er om dat wij, 
maar ook onze kinderen kunnen genie-
ten van het groene karakter van het 
Benoordenhout. Daar werken wij  
graag samen met u aan, zodat het 
Benoordenhout niet alleen een groen 
karakter heeft, maar ook behoudt.

Boudewijn Revis 
Wethouder Financiën en Stadsbeheer
Ingrid van Engelshoven
Stadsdeelwethouder Haagse Hout 

Investeren in groen moet je continu 
doen. Het gaat niet alleen om het groen 
van vandaag, maar ook om dat van 
morgen. Dat vraagt meer dan het regu-
liere maaien, wieden en schoffelen. Na 
verloop van tijd is er ook groot onder-
houd nodig. Duurzaam groenbeheer 
betekent dat we af en toe uitdunnen en 
herinrichten, juist om de kwaliteit te 
behouden en te versterken. Dat doen 
we nooit zomaar, maar weloverwogen 
en op basis van gefundeerde en des-
kundige adviezen van vakspecialisten. 
Het groen maakt eerst en vooral deel 
uit van de leefomgeving. Dat betekent 
dat we de mening van bewoners over 
inrichting en ontwerp zwaar laten 
wegen. We hanteren een aantal uit-
gangspunten. Bij het ontwerpen pro-
beren we zoveel mogelijk aan te slui-
ten bij de ontstaansgeschiedenis van 
het groen. Op die manier doe je recht 
aan de historie van het stadsgezicht. 
Maar ook ecologische uitgangspunten 
en sociale veiligheid spelen een rol bij 
herinrichtingen. Gelukkig is er extra 
geld voor nood zakelijke renovatiepro-
jecten in het Benoor denhout. Daarbij 
trekken we samen op met de wijkver-
eniging, bewoners en met organisaties 
als de AVN.
 
Extra Budget
Het budget voor het onderhoud van 

Onderhoud in Clingendael met inzet van trekpaard Evert, fotograaf Jurriaan Brobbel.

Den Haag staat bekend als groene stad aan zee. We zijn trots op dat groene  
karakter. Dat komt misschien wel het beste tot zijn recht in het stadsdeel Haagse Hout 
(de naam is niet voor niets zo gekozen). En zeker ook in het Benoordenhout.
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Het Ridderlaanplantsoen
Vader van het Ridderlaanplantsoen
Vanaf het jaar 1927 was S.G.A. 
Doorenbos (1891-1980) directeur van 
de Gemeentelijke Plantsoenendienst 
Den Haag. In zijn leven ontwikkelde 
Doorenbos zich tot de meest ver-
maarde dendroloog (boomkundige) 
van Nederland. Van 1928 tot 1965 was 
hij voorzitter van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV). In 
1978 werd de Doorenbospenning inge-
steld voor personen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt in de dendro-
logie. Op 26 november 1942 werd 
Dooren bos als directeur geschorst 
omdat hij weigerde mee te werken aan 
de 250 meter brede tankwal (Westwall) 
dwars door Den Haag. Aan een vriend 
schreef hij: ‘dat hij geen schootsveld 
voor de bezetter wilde maken; dat hij 
niet wilde meewerken aan de vernie-
ling van ’s-Gravenhage; dat dergelijk 
slooperswerk nooit door zijn Dienst 
was gedaan; dat er ongelukkigerwijs 
aannemers genoeg voor te vinden zijn’. 
Een moedig mens, die Doorenbos! Zelfs 
tijdens zijn schorsing, later ontslag, 
verrichtte Doorenbos al veel voorbe-
reidend werk voor de wederopbouw 
van Den Haag na de bevrijding. Op 7 
mei 1945 werd Doorenbos weer in zijn 
oude functie hersteld. (bron: Jaarboek 
1988  Die Haghe, door J.Belder).

Doorenbos penning

Een bijzonder arboretum
De vijverpartij  tussen de Ruych-
rocklaan en de Ridderlaan werd vrij-
wel zeker in 1940-1941 aangelegd. Het 
was Doorenbos die rondom de vijver 
een collectie bijzondere bomen plantte: 
het Ridderlaanplantsoen. Soms wordt 
daarom nog wel gesproken over het 
‘Doorenbosplantsoen’. Nog steeds 
staan er in het plantsoen enkele zeer 
zeld zame bomen, vrijwel zeker geplant 
door Doorenbos. Om er slechts enkele 
te noemen: een Ulmus parvifolia (iep-

1); een Acer pseudoplatanus  ‘Costor-
phinense’ (esdoorn-2); een Crataeg per-
similis ’Splendens’ (meidoorn-3); een 
groep Malus hupehensis (appel-4); drie 
Alnus glutinosa ‘Aurea’(els-5); een grote 
Euonymus hamiltonianus ‘Den Haag’ 
(kardinaalsmuts-6). Zie de rode stippen 
op het kaartje. Er staan er nog veel meer 
bijzondere ‘houtige gewassen’ zoals de 
vakterm luidt. Het ligt in het voornemen 
om een totale inventarisatie te maken 
compleet met een plattegrondje. Het 
zou mooi zijn dat als apart documentje 
uit te geven, zeer interessant voor des-
kundigen maar ook voor de wijkbewo-
ners! In de loop der jaren zijn er al te 
hooi en te gras nieuwe bijzondere 
bomen bijgeplant, zeker in de laatste 
tien jaar. De gemeente staat hier welwil-
lend tegenover omdat het bijzondere 
karakter van dit kleine arboretum, mid-
den in de stad nog wel, wordt erkend. 
Daarom bijvoorbeeld werden twee jaar 
geleden door de gemeente drie stuks 
Butulus utilis ‘Dooren bos’(berken-7) ge-
plant. Een hommage! Door gebrekkige 
financiën of andere prioriteiten gaat het 
wel eens langzamer dan uw scribent be-
geert, maar geduld is een schone zaak. 

Een lange lijst met gewenste beplanting 
ligt reeds enige tijd klaar!

Het plantsoen in de toekomst
In 2014 kwam het goede nieuws dat er 
een aanzienlijke som gelds beschik-
baar zou komen ‘waarvoor het assorti-
ment snel moest worden aangekocht’. 
De lijst lag reeds klaar, en inderdaad 
konden bestellingen spoedig worden 
uitgezet. Iedereen heeft inmiddels kun-
nen waarnemen dat veel onderbegroei-
ing in het plantsoen is weggehaald. Dit 
is zorgvuldig en onder begeleiding ge-
schiedt, juist om waardevolle elemen-
ten te bewaren. Inmiddels heeft ook 
aanplant van nieuw materiaal plaats-
gevonden en zijn bodembedekkers 
aangebracht. Door een communicatie-
fout zijn helaas wel wat (te) kleine 
planten aangeschaft, waardoor het lan-
ger duurt voordat ze tot volle wasdom 
komen, maar ja ze staan er daarna de-
cennia en hopelijk langer. Ook een aan-
tal bijzondere bomen zoals de ‘katsura’ 
en een ‘weichselboom’ moet nog wor-
den gekocht. Dan zal zeer waarschijn-
lijk dit plantsoen zij oude glorie her-
krijgen, een groen kleinood voor de 
wijk en de stad. Hoe zullen we het noe-
men? Ridderlaanplantsoen? Dooren-
bos plantsoen? Misschien is het een 
idee om de beheerder die de laatste 
hand legt aan dit mini arboretum diens 
naam eraan te verbinden. Tenslotte: in 
het najaar zijn duizenden bollen ge-
plant. Als de weergoden ons welgezind 
zijn wordt dat pracht en praal in het 
voorjaar. Wordt vervolgd.

Joost S.H. Gieskes

Het plantsoen in 1941, foto Han Douwes 

1
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1-7 zeer zeldzame bomen in het Ridderlaanplantsoen
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Interview

Hoe lang woont u nu in het Benoor-
denhout? 
Ik woon hier sinds 1995. 

Wat zijn voor u de belangrijkste 
redenen om in het Benoordenhout 
te wonen?
Het Benoordenhout is een mooie en 
groene wijk. Ik woon hier al jaren met 
heel veel plezier en ken de buurt erg 
goed. Het voelt voor mij echt als thuis-
komen. Dat begint al aan het einde van 
de Utrechtsebaan. Je ziet De Rode 
Olifant en weet: ik ben bijna thuis.

Kunt u wat dingen noemen die er 
in die jaren zijn veranderd en wat 
is gelijk gebleven?
De bewoners veranderen en de wijk 
verandert daardoor mee. Van jonge ge-
zinnen tot ouderen: er gebeurt van alles 
tussen mensen. Het enige dat niet is 

veranderd, is dat het nog altijd een pret-
tige wijk is waar mensen graag wonen. 
Maar ook een wijk waar bewoners het 
normaal vinden om het zelf netjes te 
houden. Iedereen die een bezem in de 
kast heeft staan, gebruikt die ook.

Hoe ervaart u de veranderingen in 
de wijk zoals het vertrekken van 
grote bedrijven en middenstand en 
de daaraan gerelateerde leeg-
stand?
Dat is vervelend voor zowel de onder-
nemers als voor bewoners. Niet alleen 
de crisis is hier schuldig aan. Ook de 
opkomst van webwinkels maken het 
voor kleine ondernemers lastig. Maar 
je ziet ook dat er wordt ingespeeld op 
de nieuwe situatie. In veel cafés  kun je 
gebruik maken van gratis wifi. Ideaal 
voor ondernemers en studenten. De 
binnenstad kent tal van dit soort cafés. 

Onze wijk biedt ook zulke kansen voor 
ondernemers. En ik ga ervan uit dat zij 
die kansen ook aangrijpen om hier hun 
bedrijf te beginnen.

Wat zijn uw favoriete plekken in de 
wijk?
Het Willem Royaardsplein en Clingen-
dael.

Wat zijn uw beste herinneringen 
aan Wolters en het Maerlant 
Lyceum?  
Ik herinner mij vooral de fantastische 
leraren zoals rector - en historicus - 
Van Boven. 

Hoe heeft u een keuze gemaakt 
voor een studie en wat bent u gaan 
doen? 
Ik heb geschiedenis gestudeerd. Die 
keuze was destijds snel gemaakt; ik 

Mark Rutte in gesprek met Sophie Statema in de hal van de Tweede Kamer, foto M-L Boissevain-van Eik

Mark Rutte
In heel Nederland kent men hem als de altijd energieke en toegankelijke minister-president 
die hij sinds 14 oktober 2010 is. Maar in de buurt van het Willem Royaardsplein is hij in 
de eerste plaats een prettige buurtgenoot die je, als zijn zware agenda hem niet van huis 
houdt, gewoon in de rij bij de Albert Heijn kunt treffen. Mark Rutte woont al jaren in het 
 Benoordenhout en voelt zich daar thuis. Veertien vragen aan onze premier en een kennis-
making in de beeldengalerij van de Tweede Kamer der Staten Generaal. 
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Word nu voor slechts € 10,00 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage is meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke 
onderwerpen in de wijk, uitgenodigd worden 
voor bijzondere evenementen of zitting nemen 
in commissies of klankbordgroepen.

Met dank en hartelijke groet,
Het Bestuur van de Wijkvereniging

Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10.00 over 
op reknr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

was van jongs af aan al geïnteresseerd 
in het verleden. En na mijn studie ben 
ik aan de slag gegaan als human re-
sources manager bij Unilever. 

Wat is in het kort het verloop van 
uw carrière en wat waren voor u 
significante momenten daarin?
Tijdens mijn tijd bij Unilever werd ik 
gebeld door Gerrit Zalm met de vraag 
of ik staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wilde worden. 
Dat betekende voor mij de overstap 
naar de actieve politiek. En dat was 
voor mij een belangrijk moment. 
Vervolgens werd ik staatssecretaris 
van Onderwijs, fractievoorzitter en in 
2010 minister-president. Voor mij per-
soonlijk allemaal belangrijke momen-
ten. Maar het begon met het telefoon-
tje van Gerrit Zalm.

Hoe ziet uw dag als premier er uit? 
U staat op en dan?
Wakker worden, opfrissen, ontbijten 
en aan de slag. Afspraken, werkbezoe-
ken, overleggen, debatten, handelsmis-
sies: alles komt voorbij. Dat maakt dit 

werk ook zo mooi. Er is een aantal 
vaste momenten in de week – zoals de 
ministerraad – maar daarbuiten is ie-
dere dag anders. 

Hoe is het om zo’n belangrijke 
positie in de politiek te bekleden? 
Het is een eer om minister-president te 
zijn. Dat besef ik dagelijks. Heeft geeft 
me de mogelijkheid om echt dingen 
voor elkaar te krijgen.

Hoe gaat u om met de constante 
druk die op u rust? Heeft u tijd 
voor ontspanning? Doet u aan 
sport? 
Ik zorg dat ik goed uitgerust en fit blijf. 
Ik sport op vaste momenten in de week 
en daarnaast spreek ik ook nog veel af 
met familie en vrienden.  

Hoe komt u aan uw altijd optimisti-
sche uitstraling?
Ik bén een optimist. Het zit in mijn ka-
rakter. Somberte is niet aan mij be-
steed. Optimisten vallen niet stil en 
zien overal kansen. 

Wat hoopt u bovenal als premier 
voor onze samenleving te berei-
ken?
Dat iedereen van zijn talenten gebruik 
kan maken. En dat kan het beste in een 
baan. Mijn collega’s en ik werken er 
hard aan om de economie weer op 
gang te krijgen zodat die weer kan 
groeien. Daardoor ontstaan banen. Een 
baan is niet alleen een salaris. Het be-
tekent ook sociale contacten, ervaring 
en eigenwaarde. Dat gun je iedereen. 
En daar maak ik mij hard voor.

Als u iets zou kunnen toevoegen 
aan de wijk, wat zou dat zijn?
Het Benoordenhout is bij uitstek een 
wijk waar mensen zelf vorm aan geven. 
Daarom heb ik er alle vertrouwen in 
dat bewoners, maar zeker ook onder-
nemers, zelf iets toevoegen aan de 
wijk. Alle grote en kleine initiatieven in 
onze wijk zorgen ervoor dat Benoor-
denhout mooi, schoon en veilig is en 
blijft.

Sophie Statema
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Cultuur
HoutKunst
Iedere keer dat ik deze column schreef was ik verbaasd over het grote en 
diverse aanbod van culturele activiteiten die in onze wijk, of er dichtbij, 
worden georganiseerd! Deze keer heb ik mijn column aan deze leuke  
dingen gewijd. In willekeurige volgorde komen zij bij u onder ogen. 

Hoorproeven
Op de open dag van de Muziekaca-
demie ontmoette ik ‘muziekzendeling’ 
Brechtje Roos. Een enthousiaste musi-
cus die ‘op een nieuwe manier luiste-
ren naar muziek’ voor het voetlicht wil 
brengen. Brechtje is erop gebrand u bij 
te praten over muziek, wat ze doet  
op een heel bevlogen, laagdrempelige 
en verrassende manier.  Op 8 maart  
(20-22 uur) en 13 april (15-17 uur) 
kunt u in de Muziekacademie een 
‘hOoorproeven’ bijwonen. Haar proeve 
duurt twee uur, inclusief korte pauze 
met een drankje, de toegang is € 17,50. 
Opgave: Brechtje Roos, 070-3833277, 
mail: brechtje@brechtjeroos.nl.

Lezing Stichting Haags Industrieel 
Erfgoed (‘SHIE’), ‘Nieuw in Oud’
Op zondag 9 maart van 15.00-17.00 uur 
zullen de samensteller en de ontwer-
pers/uitgevers van het boek ‘Nieuw in 
Oud’ (zie de Boekenrubriek op blad-
zijde 27) in Het Benoor den huis een le-
zing geven over de stichting SHIE in het 
algemeen, het ontwerp en de uitvoe-
ring van het boek, ook zullen er een 
paar projecten uit het boek worden uit-
gelicht en zal de werkwijze van het bu-

reau Eindeloos als ontwerpers en  
uitgevers worden toegelicht. Meer in-
formatie op www.wvbn.nl, de website 
van de wijkvereniging.

Vooraankondiging Kunst- en Wel-
zijnsmarkt bij NEBO
Op 12 april a.s. organiseert het verzor-
gingshuis NEBO, in samenwerking met 
diverse verpleeghuizen en welzijnsor-
ganisaties in Haagse Hout en met kun-
stenaars uit het Benoordenhout een 
Kunst- en Welzijnsmarkt. Op het voor-
plein bij NEBO en één kant van het 
Floris Arntzeniusplein komen markt-
kramen te staan waar iedereen zich 
kan presenteren. 

Open Atelier Route
De Open Atelier Route zal dit jaar 
plaatsvinden op 24 en 25 mei a.s. 
Evenals vorig jaar zijn vele ateliers  
van kunstenaars te bezoeken en is  
het Benoordenhuis open als ontmoe-
tingspunt. Voor meer informatie:  
cultuur@wvbn.nl. 

Nieuwe app Nederlands muzikaal 
erfgoed
Het Haagse barokorkest, New Dutch 
Academy, o.l.v. Simon Murphy, heeft 
een ‘app’ (en een wandeltocht) ontwik-
keld met verrassende resultaten van 
nieuw muzikaal onderzoek over de 
rijke, internationale muzikale tradities 
van hofstad Den Haag. Met deze (digi-
tale) ontdekkingstocht zet het orkest 

belangwekkend Nederlands cultureel 
erfgoed (terug) op de kaart. De ‘app’ is 
voor Apple telefoons op te halen via 
iTunes en voor Android via Google 
Play. Zeer de moeite waard.

Dinsdagmiddaglezingen Museon
Ik wil u graag wijzen op deze zeer inte-
ressante en diverse lezingen; vele  
onderwerpen worden door diverse 
sprekers uit de doeken gedaan. Op  
18 februari is de titel ‘Struinen door 
New York; op zoek naar Nieuw 
Amsterdam’, 25 februari gaat het over 
‘Een Braziliaanse utopie; De Zee van 
pelgrim Antonio’, lezing met film. Begin 
maart is de titel ‘Haagse Primeurs’ en 
zo verder. De lezingen zijn van 13.30 
tot 15.30, de zaal (bereikbaar met lift) 
is open om 12.30.  Toegang is € 6,-- te 
betalen bij de balie van het Museon. 
Meer informatie op www.museon.nl. 

Muziek
In de Marlotkerk is op 23 februari een 
concert. Check de website: 
driekoningenparochie.nl, kopje muziek, 
kopje drie kon in gen concerten voor het 
programma. 

Onze eigen Muziekacademie houdt zelf 
ook regelmatig concerten. De maand-
agenda staat op muziekacademieden-
haag.nl, onder het kopje evenementen. 

Willemien de Vlieger-Moll

Brechtje Broos ‘hOorproeven’

Cultuuragenda 
18/25 februari  13.30 - 15-30 uur Lezingen in het  Museon
8 maart   20.00 - 22.00  uur  ‘hOorproeven’ in de 

Muziekacademie
9 maart   15.00 - 17.00  uur  SHIE in Het Benoordenhuis
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Benoordenhouters in den vreemde
Geraldine Mitchell-Van Heemstra groeide op in   
het Benoordenhout en woont nu in Londen, Engeland
Hoewel ik in Utrecht ben geboren heb ik, samen met mijn ouders en broertjes, 
de eerste jaren in Joegoslavië, Trinidad en Engeland doorgebracht. Pas in 1975 
kwamen wij in Den Haag wonen en zijn mijn broertjes en ik naar Wolters 
gegaan, waar ik in de 3e klas terecht kwam.

Schooljaren: Wolters en 
Het Maerlant
In het begin op Wolters vond ik het 
eerst een beetje moeilijk omdat ik niet 
goed Nederlands sprak. Met knikkeren, 
touwtjespringen en tikkertje spelen op 
het schoolplein, hockeyen op HDM en 
veel straathockey na school ging het al 
vlug met vrienden maken. Hoewel wij 
thuis altijd Nederlands spraken, kon ik 
het lezen noch schrijven, hetgeen niet 
werd gewaardeerd door de onderwijze-
res van mijn klas... Zo sleurde zij mij 
aan m'n oor voor de klas om lettergre-
pen te maken op het schoolbord van 
lange moeilijke woorden. Ik had werke-
lijk geen idee wat het woord letter-
greep zelf was… Als ze nou maar even 
'syllables' had gezegd dan was het pro-
bleem zo opgelost! Maar ze had het niet 
zo op met een ‘Engels’ meisje en be-
tichtte me zelfs van jokken toen ik een 
tekening inleverde voor de schoolkrant, 
zij weigerde te geloven dat ik dat zelf 
getekend had. Na deze wat uitdagende 
start werd het alleen maar beter!
In de vierde kreeg ik meester van der 
Schoot, waar ik enorm op gesteld was. 
Samen met Directeur Le Noble was er 
altijd heel veel plezier. Op schoolreisje 
naar Vlieland organiseerden zij het ca-
baret en zij maakten leuke liedjes met 
erg geestige teksten.
Een ander hoogtepunt van mijn tijd  
op Wolters was de ijskoude winter  
in Nederland toen we allemaal naar 
school konden schaatsen over de 
bevro ren straten! En natuurlijk ijsvrij 
kregen. Bijna elke winter werd er  
wel een schaatstocht in Arensdorp 
georganiseerd.

Het Maerlant
Na Wolters ging ik net als mijn broer-
tjes naar het Maerlant Lyceum, eerst 

met mijnheer van Boven als directeur, 
daarna mijnheer Boeree. Ik herinner 
me nog heel goed het schoolkrantje 
'Canto' met de rubriek 'Agrippina mom-
pelt' waarin kleine gebeurtenissen of 
roddels door dit Griekse standbeeld 
dat centraal in de gang stond zouden 
opgepikt zijn! Ik vond dat altijd heel 
grappig, maar ik heb m'n petekind dat 
nu op het Maerlant zit gevraagd of 
Agrippina nog altijd een centrale rol 
speelt in het schoolleven, maar hij had 
er nooit iets over gehoord. Misschien 
een mooie oude traditie om weer in het 
leven te roepen? Het Maerlant was 
streng, had veel regels en juist daarom 
hadden we veel lol met elkaar. In de 
pauze liep een leraar altijd het zelfde 
pad heen en weer een sigaretje te 
roken. In de lagere klassen moesten we 
op het achterplein blijven dat omringd 
was door hoge muren met prikkel-
draad. Hierdoor werd het juist zo span-

nend om over het muurtje te klimmen 
als de leraar op het verste punt op  
z'n patrouille was en daarna met z'n 
allen snoep te kopen op het Van 
Hoytemaplein!

Studie en werk
Na mijn eindexamen ben ik Kunst-
geschiedenis gaan studeren in Utrecht. 
In mijn laatste jaar tijdens mijn afstu-
deren heb ik in Maastricht in een res-
tauratie atelier gewerkt in samenwer-
king met het museum Boymans van 
Beuningen. Deze ervaring moedigde 
mij aan in dit vak verder te gaan. 
Gelukkig werd ik aangenomen op het 
Courtauld Institute of Art in Londen 
waar ik een driejarige opleiding heb 
gevolgd in de Conservatie en Restau-
ratie van schilderijen. Na een stage van 
een jaar in de National Gallery in 
Washington heb ik daarna bij het 
Mauritshuis gewerkt. Dit was voor mij 

‘En Plein Air’ Geraldine aan het werk op het strand van Domburg
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een hoogtepunt. Het atelier was op zol-
der en we keken uit over de prachtige 
rode daken. Tijdens de winter konden 
we op de Hofvijver schaatsen en soms 
voelde het net of ik in een schilderij 
van Avercamp stapte!

Naar Londen
In 1997 ben ik met mijn man, een 
Schot, getrouwd en in Londen gaan 
wonen. Daar wonen wij nog steeds met 
onze drie kinderen. De eerste twee jaar 
in Engeland heb ik net buiten 
Cambridge in een restauratie atelier 
gewerkt. Als Hollandse kreeg ik de 
unieke kans om een prachtig schilderij 
van Pieter Saenredam te restaureren. 
Niet alleen was het onderzoek en de 
restauratie heel interessant, ook gaf 
het me veel mogelijkheden om naar 
Nederland te reizen en verder onder-
zoek te doen. Daarna heb ik in het ate-
lier van de Royal Collection in Windsor 
gewerkt. Toen als enige buitenlandse! 
Ik ben zelfs aan H.M. de Koningin van 
het Verenigd Koninkrijk voorgesteld 
als ‘Geraldine van Heemstra, The  
foreigner’! Ik had bijna moeite m'n  
lachen in te houden, vooral toen ik de 
gezichtsuitdrukking van de Koningin 
zelf zag! Ze leek daarna extra vriende-
lijk en geïnteresseerd in m'n werk!

Huidig werk
Als klein meisje ben ik door mijn groot-
vader Brom meegenomen naar het 

 atelier van Sierk Schröder die mij aan-
moedigde elke dag te tekenen. Dit  
heb ik dan ook altijd gedaan. Ik heb 
schetsboeken vol en ga zelden op pad 
zonder potlood en schetsboek. Toen 
onze oudste dochter bijna een jaar  
was heb ik een 'sabbatical' ge nomen 
om me op m'n eigen werk te richten. 
Dit is wat ik nu doe. Als  familie raakten 
we in die tijd betrokken bij een lief-
dadigheid op het Schotse  eiland Skye 
(www.Columba1400.com), een zgn. 
'leadership course' voor jonge mensen 
van minder bevoorrechte achtergron-
den. Het heeft zo'n positieve en krach-

tige boodschap, je talenten te ontdek-
ken en leren toe te passen, dat het  
veel succesvolle jongeren aflevert. Als 
gevolg van onze betrokkenheid bij 
Columba 1400 gaan we al sinds 10 jaar 
naar Skye en brengen daar het meren-
deel van de zomer door. Hier vind ik de 
meeste inspiratie voor mijn eigen 
werk. Er gaat bijna geen dag voorbij 
dat ik niet teken of schilder. Schilderen 
of tekenen is voor mij als het houden 
van een visueel dagboek. Sinds enkele 
jaren ben ik ook meer en meer ge-
grepen door het Hollandse landschap 
en heb ik meegedaan aan de 
Domburgse en Katwijkse 'plein air' 
schilders weken. Een tentoonstelling in 
Londen van Hollands werk ligt in de 
planning voor 2015. 
www.geraldinevanheemstra.com

Hollandse tradities
Wonen in Londen vind ik heerlijk, al 
mis ik Nederland soms wel. Met vrien-
den van vroeger, als ik die dan weer 
zie, is het altijd zo bijzonder hoe je de 
draad gewoon weer oppakt. Ik bezoek 
mijn familie regelmatig, mijn beide 
ouders en een van m’n broertjes 
wonen in het Benoordenhout, en zo 
kan ik mijn echtgenoot en kinderen 
enkele heerlijke Hollandse tradities 
meegeven. Ik heb ze beloofd dat als 
het goed koud is en er genoeg ijs ligt, 
ik ze iets echt unieks Hollands kan 
laten meemaken!

Met zoon Jamie (6) op Loch Morie Schotland

Geraldine aan de ezel in Kildimorie, Schotland
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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
info@pentille.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 17.00 - 20.00 uur

       
3587969

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl
info@restauratieoplocatie.nl 
www.restauratieoplocatie.nl

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 aan 114
2509 JH  ’s-Gravenhage 25 K  ’s-Gravenhage
Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Eisenhowerl
17 M 

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nleversdijk

Al meer dan 25 jaar in het Benoordenhout!

Administratiekantoor

C. Reepmaker
Voor bedrijf en particulier:
Advies en administratie
Boekhouding 
Belastingaangifte
Salarisadministratie

Willem Witsenplein 3
2596 BK Den Haag
(070) 328 1783
www.reepmaker.nl

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
070 392 43 61
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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International Corner
It’s all in a name!
Ever since moving some 20 years ago to 
the van der Aastraat in the Benoor-
denhout, I became curious about street 
names. I know that the Dutch language 
has a lot of double ‘a’s’, but at the begin-
ning of a word - that was unusual. So I 
did some research - by looking at a street 
sign - and discovered that my street was 
named after a Mr. van der Aa, who was a 
Schout (bailiff) in the 16th century. 

History through street names
I then ‘googled’ him, but couldn’t find 
any other information. What I did find 
was an in-depth biography of Michel van 
der Aa, who is a contemporary Dutch 
classical composer. Perhaps the street 
sign should be updated to commemorate 
this (modern-day) Van der Aa. All the 
other streets in this area are names of 
lawmen from the same period, except for 
Ruychrock (he was a lawman in the 15th 
century!). Because of the difficulty for 
me of pronouncing correctly Ruychrock, 
I was interested about that name as well. 
On google I came across an entire family 
genealogy, which discussed the probable 
origin of the name. In all likelihood, it is 
derived from ruige rok or rough tailcoat 
(type worn in those days). 

Else Mauhs
We recently moved to the Else 
Mauhslaan and immediately became 
curious about who was Else Mauhs. 
And I found some intriguing informa-
tion: she was actually German, born in 
Mülheim an der Ruhr in 1885. As a 
fourteen-year old, she came to Holland 
with her mother and stepfather (per-
haps he was Dutch?) and attended the 
School for Vocal and Dramatic Arts in 
Amsterdam. Her debut performance in 
1903 was on the Rotterdam stage, but 
in 1917 she joined the National Theater 
in The Hague. In 1934 she received the 
Theo Mann-Bouwmeesterring in honor 
of her many years on the Dutch stage. 

Theo Mann-Bouwmeester
And - what is the name of the street par-
allel to Else Mauhslaan - the Theo Mann-
Bouwmeesterlaan, the street and the 

award named after the actress Theodora 
Antonia Louisa Cornelia Bouwmeester. 
All these years I just assumed that Theo 
was a man! Else Mauhs also had a long 
name which luckily they didn’t use in its 
totality: Alwine Julie Else Mauhs! The 
other streets in this neighborhood 
around Willem Royaardsplein are also 
names of actors and actresses: Cees 
Laseur, Esther de Boer- van Rijk, Jan 
Musch, Cor Ruys, as well as Willem 
Royaards – all performing on stage dur-
ing the first half of the 20th century.

Van Alkemade
I was not quite sure how the Van Alke-
madelaan got its name. So the Dutch 
make it very easy – I went and looked at 
the street sign! Dirk van Alkemade was 
the mayor of The Hague from 1560-
1572. Via Wikipedia I did find a Cornelis 
van Alkemade, born in 1654, who was a 
Dutch historian living predominantly in 
Rotterdam. Maybe there is a street 
named for this Van Alkemade.

Dutch efficiency
By now you have probably realized that 
in the Netherlands, street names are 
very often of the same category per 
neighborhood and thus called that way: 
Bloemenwijk (Flower), Zee helden -
kwartier (Navy hero’s), Schilders wijk 
(Artists), Vogelwijk (Birds), Belgisch 
Park (Belgian district) – a few examples 
in The Hague. Within the Benoorden-
hout there is a ‘Schildersbuurt’ with 
streets named after artists who were 
part of The Hague School, a period be-
tween 1860 and 1890. Who hasn’t 
heard of Breitner, Weissenbruch, Mes-
dag, Jozef Israëls or Paul Gabriel. But I 
discovered that all the streets in this 
area of the Benoordenhout are named 
after artists of The Hague School, in-
cluding some lesser known ones, such 
as Willem Witsen, Roelof, Ary Scheffer, 

Else Mauhslaan, foto Georgia Regnault

Van der Aastraat, foto Georgia Regnault

Mauve or Hanedoes. While these art-
ists’ works were mostly landscapes 
painted with relatively somber colors 
there was also a female portrait painter 
active at that time, Théresè Schwartze – 
now with a street named after her. Even 
when the NEBO nursing home and 
apartments were built, the ‘street nam-
ers’ went back to The Hague School for 
a name: Floris Arntzenius. I urge you all 
to visit the extensive collection of the 
works of these artists of The Hague 
School in the Municipal Museum.

Desccriptive names
Another aspect of street ‘naming’ in 
Holland is the manner in which names 
are given to some of the main streets. 
Benoordenhoutseweg infers that it is 
‘north of the woods’, Wassenaarseweg 
meant the road to Wassenaar, Waals-
dorperweg, the road to the Waalsdorp 
vlakte– the area of dunes between 
Meijendaal in Wassenaar and The Hague. 
It is especially known since World War II 
when the Germans executed many Dutch 
resistance fighters there. Every May 4 
(the Dutch Memo rial Day) there is an im-
pressive and memorable commemora-
tion service organized there. 

What’s the story behind your 
streetname?
Obviously I have only been able to touch 
on about half of the street names in the 
Benoordenhout. Maybe in a future issue 
I can research some of the others, but I 
think that will require getting out from 
behind my computer and checking out 
more street signs. Or maybe you can help 
me. If you have a story to tell about the 
street where you live, send it to me at  
regnaultsmith@casema.nl.

Georgia Regnault 
Sources: Street Signs and Wikipedia



Dat veel van onze klanten enthousiast zijn over de kwaliteit van ons netwerk, betekent niet dat we stil kunnen 
zitten. Daarom investeren we elk jaar ruim een miljard euro in de uitbreiding en verbetering van ons netwerk, 
om diensten zoals snel internet met de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Of het nu gaat om de uitrol van 
ons glasvezelnetwerk en supersnelle mobiele 4G netwerk, of de bouw van extra datacenters voor producten 
en diensten ‘in the cloud’. Hoe blijft u anders bij de tijd? Het netwerk dat geeft om Nederland

Altijd het 
netwerk 

verbeteren
kpn doet ’t 

gewoon
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Europol – Europe’s Policemen
The first excursion the Expat Commit-
tee organized was a visit to Europol in 
2009. At that time this organization 
was still located in a building in Benoor-
denhout on the Raamweg. But they 
moved soon after to a brand new build-
ing in the International Section of The 
Hague in the Statenkwartier. Enough 
reason for us to organize again a visit to 
these new headquarters on January 24. 

The European Police Office
Europol – standing for European Police 
Office – was established as a result of 
the Treaty on European Union (known 
as the Maastricht Treaty).  This treaty 
took effect in November 1993 and the 
agency began its activities quite quickly 
thereafter in January 1994. However it 
was not until the Europol Convention 
was signed in October 1998 that it 
could become fully operational. 
Presently it has a staff of some 800, 
who work closely with law enforce-
ment agencies throughout the world 
and such other international offices as 
Eurojust, Interpol, UN office on Drugs 
and Crime, and the World Customs 
Organization. Of its staff, 145 are ELO’s 
(Europol Liaison Officers) and about 
100 are criminal analysts. They per-
form over 13,500 cross-border investi-
gations each year. Because it is a multi 
-disciplinary agency it not only em-
ploys regular police officers, but staff 

members from the various member 
states’ law enforcement agencies, such 
as customs, immigration services, bor-
der and financial police. The agency 
thus overcomes language barriers as 
the staff can communicate back and 
forth in their mother tongue with their 
national police forces.

Scope
Europol works diligently to fight 
against such diverse issues as human 
trafficking, terrorism activities, coun-
terfeit operations, drug trafficking, 
football match fixing, fake medicine 
and cosmetic products, as well as the 
newest form of crime – Cybercrime.  In 
January 2013 the European Cybercrime 
Center was established at the Europol 
headquarters to deal with online crimi-
nal fraud and sexual exploitation of 
children, as well as monitoring any on-
line activity which would affect the in-
frastructure and information systems 
in the European Union.
It was indeed quite an enlightening 
morning at Europol as we learned in 
detail just how they carry out their var-
ious operations, in addition to it being 
interesting to visit their new impres-
sive headquarters (see picture, cour-
tesy of Europol).

Georgia Regnault
Sources: Europol website and Wikipedia

Afternoon Tea Concerts
Saturday February 22 and March 8 the Music Ministry of 
the American Protestant Church presents two Afternoon 
Tea Concerts. 
February 22, the APCH Scratch Choir presents The Requiem by 
Gabriel Faure. March 8 the pianist Lennart Morée and the so-
prano Anna Majchrzak perform. Lennart is a fabulous pianist, 
he graduated cum laude at the Conservatory of Rotterdam. He 
will play and improvise on themes of classical music and film 
music. Anna Majchrzak is a beautiful soprano. Together they 
will offer you a concert with a varied program from classical to 
more popular music. Doors open at 3.30 PM, before the concert 
tea and coffee will be served. The concerts start at 4.00 PM

Palm Sunday Concert
Sunday April 13 the Music Ministry of the American 
Protestant Church presents the annual Palm 
Sunday concert of the APCH Concert Choir. 
This year they will perform Highlights from the 
Matthew Passion by J.S. Bach. The Palm Sunday 
Concert will start at 5:00 PM Church doors open at 
4:30 PM

All concerts: There is no entrance fee. There will be a 
free will offering.  For information contact John Bakker 
(Director of Traditional music) musicdirector@apch.nl. 
Esther de Boer-van Rijklaan 20, Den Haag

Concerts at APCH
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Maandag Gesloten
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

MARTINHAIR
DAMES & HEREN KAPPERS

Weissenbruchstraat 62
2596 GA  Den Haag 
Tel. 070 - 324 37 31

Online reserveren: www.martinhair.nl
Op donderdag geopend tot 20.00 uur

W e l K O M  i n  O n z e  S a l O n

Aanmelden hoeft niet, is wel handig: Hanneke Verduyn 
Tel. 06 44 57 06 94
E-mail: j.m.verduyn@planet.nl

Open dag en
proeflessen
Tai Chi!

Den Haag/Benoordenhout
Gymzaal Oranje Nassauschool, 
Weissenbruchstraat 119

Loop binnen op de 
Open Dag: zaterdag 8 maart
11.00-16.00 uur

Of kom naar de gratis 
Proeflessen:
woensdag 5 en 12 maart
19.00-20.00 uur

Ook lessen in Wassenaar, kijk op: 
www.kinsantaichi.nl

- Chinese bewegingskunst voor jong en oud - 
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Bewoner in de schijnwerpers
Je hoeft niet de beste te zijn, als je maar je best doet
Duarte Pereira (12) doet aan snowboarden. Al drie en een half jaar. Hij traint 
drie keer per week in SnowWorld Zoetermeer en doet iedere dag sit-ups en 
push-ups. Als hij niet zelf op een board staat, kijkt hij wel naar snowboard 
filmpjesopinternetofchathijoversnowboardenmeteensnowboardvriendje.

Mijn sport
Ondertussen zijn we op de bank in de 
gezellige woonkamer gaan zitten ter-
wijl moeder Patricia en ook Duarte’s 
kleine zusje Mathilde, hoewel ogen-
schijnlijk in mindere mate, vanuit de 
eetkamer meeluisteren met wat Duarte 
vertelt. ‘Eerst begon ik met skiën maar 
toen ontdekte ik al snel het snowboar-
den. Het is mijn sport. Ik wil proberen 
bij de beste snowboarders van 
Nederland te horen en mee te doen aan 
de X games en het liefst ooit aan de 
Olympische Spelen’ zegt Duarte.

Trainen
De eerste keer dat Duarte snow-
boardde was tijdens een KidsFunWeek 
in SnowWorld Zoetermeer. Hij kwam al 
snel in een groepje terecht waarmee hij 
ging trainen, en het duurde niet lang of 
het werd duidelijk dat Duarte talent 
heeft. Zijn moeder schreef hem in bij 
een gevorderde groep, en daar begon 
Duarte ook met Freestyle. Dat is snow-
boarden op bijzondere hindernissen en 
schansen waar je sprongen en loops 
kunt maken. Nu heeft Duarte twee keer 
per week training in SnowWorld en de 
Uithof en traint hij daarnaast ook zelf, 
een keer door de week en in het 
weekend. 

Wedstrijden
Regelmatig traint Duarte gedurende 
een lang weekend in Zwitserland of 
Oostenrijk. Ook doet hij daar mee met 
wedstrijden. ‘We gaan dan met de hele 
familie in de auto. Soms rijd ik mee met 
een vriendje, en dan neem ik mijn tas 
mee en mijn telefoon en wat eten en 
drinken. En deze zomer ga ik helemaal 
alleen op snowboard kamp in 
Dachstein, in Oostenrijk.’ In april 2014 
doet Duarte mee aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in Laax, Zwitser-
land in de categorie 12 tot en met 15 

jaar. Hij is daar dus een van de jong-
sten. ‘Het wordt vooral ervaring op-
doen’ tempert moeder de verwachtin-
gen. ‘Jongens van 15 zijn veel groter en 
sterker. Het is altijd lastig als je net in 
een nieuwe categorie komt’.

School
Met het respect over de inzet en gedre-
venheid van niet alleen Duarte maar 
ook zijn familie groeit ook mijn nieuws-
gierigheid naar Duarte’s school carri-
ère. Het antwoord van Duarte is duide-
lijk; ‘Ik zit op het Segbroek College en 
val onder het TopSportplan. Mijn 
school heeft meer kinderen die iets 
speciaals doen, zo heb je bijvoorbeeld 
ook een Theaterplan, een Dansplan en 
een Muziekplan. Dat betekent dat ik 
niet aan alle vakken mee hoef te doen, 
zoals handvaardigheid, verzorging (dat 
is tosti’s maken en zo, legt Duarte mij 
geduldig uit) en gymnastiek. Daardoor 
kan ik die tijd gebruiken om mijn huis-
werk voor de andere vakken te maken 
en ’s avonds te trainen.’ 

Plezier
Ondertussen is Duarte zo ver gevor-
derd dat een gewone snowboardschool 
hem niets meer kan leren. Kinderen 
van zijn niveau gaan samen met  
verschillende freestyle trainers van 
SnowWorld Zoetermeer op kamp en 
krijgen daar les in speciale technieken 
en sprongen. De sport is niet zonder 
gevaren. Duarte draagt goede bescher-
ming zoals crashpants, een helm en 
een rug beschermer. Dat is ook wel 
nodig. ‘Ik ben een keer heel hard geval-
len’, vertelt Duarte. ‘Het was tijdens 
een training in Landgraaf, daar wilde ik 
van een grote schans af maar ik had te-
veel snelheid en toen viel ik achterover 
op mijn rug.’ Gelukkig ziet Duarte er 
niet uit alsof hij daaraan iets heeft 
overgehouden. Integendeel, het plezier 
straalt van hem af. ‘Ik zeg altijd, je hoeft 
niet de beste te zijn, maar je moet wel 
altijd je best doen, je kansen pakken en 
lol hebben. Vooral lol hebben.’ Moeder 
Patricia is daar stellig in. Of Mathilde 
(5) ook wil gaan snowboarden? ‘Zij 
heeft gezegd dat ze stuntskiër wil wor-
den’. We zullen het zien!

Sophie StatemaDuarte met zijn favoriete snowboard

Duarte neemt een schans in Laax
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Wie weet waar?
In onze wijk zijn mooie gebouwen, parken en pleintjes te vinden. 
Maar ook kleine, soms onopvallende of verborgen details maken onze 
wijk zo mooi. In de vorige editie plaatsten we een foto van wijkbewoner 
René Montfoort van een bijzondere gevelsteen.

1. Deze gevelsteen vinden we boven 
één van de negen entrees van de ap-
partementen aan de oostzijde van de 
Hart Nibbrigkade. De portiekwoningen 
zijn verdeeld over twee blokken aan 
weerszijden van de Breitnerlaan. Ze 
zijn ontworpen door Architecten Bu-
reau Blankespoor en de Vries B.N.A. en 
in 1952 opgeleverd. Blankespoor en de 
Vries zijn echte wederopbouw-archi-
tecten en zij hebben in deze periode 
veel appartementengebouwen ontwor-
pen in Den Haag. De negen portieken 
hebben alle hun eigen accentsteen 
boven de entree. Een oud gebruik dat 
ook bij de huidige nieuwbouw toege-
past wordt om in een repeterend 
woonblok woningen een eigen identi-
teit te geven. 

2. Mevrouw Wibier-Roeland woont aan 
de westzijde van de Hart Nibbrigkade. 
Op foto 2 afkomstig uit haar fotoarchief 
is de Hart Nibbrigkade te zien zoals die 
was toen haar ouders er na de Tweede 
Wereldoorlog introkken. De singel in 
het midden van de straat ligt verbor-
gen onder een laag sneeuw. De rest van 
het Uilennest, zoals dit deel van de wijk 
heet, bestond toen nog uit landerijen. 
Tijdens de oorlog werden de woningen 
ontruimd, omdat zij binnen het Sper-

gebied lagen. Toen de familie Roeland 
verhuisde, troffen zij een kale, geha-
vende woning aan zonder glas, waar je 
dwars doorheen kon kijken. Eind jaren 
´80 is mevrouw Wibier-Roeland terug 
verhuisd naar haar ouderlijke woning 
aan de Hart Nibbrigkade.

3. In het midden van de Hart Nib-
brigkade ligt een groene singel. Deze 
vinden we op oude kaarten voor het 
eerst terug in 1609. Johan Doublet 
(1580-1650) erft rond 1600 een hoeve, 
gelegen op een strandvlakte onder 
Wassenaar, die zijn vader in 1591 had 
aangekocht. Dit is het latere landgoed 
Clingendael. In 1609 heeft de gemeente 
Den Haag toestemming verleend tot 

het graven van een 'zandsloot'. Deze 
sloot vormde een verbinding tussen 
het water langs de Wassenaarseweg en 
de 'boschsloot' die langs het Haagse 
Bos tot in het centrum van Den Haag 
liep. Vanaf de Wassenaarseweg lag des-
tijds tussen de linden langs de laan van 
Clingendael ook nog een watergang 
naar de hoeve. Door de zandsloot ont-
stond dus een belangrijke transport-
verbinding tussen de hoeve en het 
centrum. De genoemde sloot is de 
tegen woordige singel in de midden-
berm van de Hart Nibbrigkade.1 De 
zandsloot kreeg de naam 'Doublets-
vaart', in 1611 werd het 'Den Nieuwen-
vaart'. Op de uitsnede van de ‘Nieuwe 
kaart van ’s Gravenhage en omliggende 
Dorpen en Buitenplaatsen’ van S.W. 
van der Noordaa uit 1839 is de sloot 
zichtbaar. 

4. Op de kaart zien we ook een smok-
kelbruggetje staan op de plek waar te-
genwoordig de Hart Nibbrigkade uit-
komt op de Wassenaarseweg. Dit 
bruggetje is op de getoonde foto uit 
1939 te zien. De foto is genomen vanaf 
de Hart Nibbrigkade kijkend naar de 

1 Joost Gieskes; CASCADE, Bulletin voor tuinhis-
torie, 18e jaargang, nr. 1, blz 33-35 (2009)

1. Gevelsteen Hart Nibbrigkade

2. de Hart Nibbrigkade vlak na WO II 3. Uitsnede van de ‘Nieuwe kaart van ‘s Gravenhage en 

omliggende Dorpen en Buitenplaatsen’
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Heeft u ook mooie, 
oude foto’s van  
onze wijk in uw 

 privé-archief (met of 
zonder verhaal), laat 

het ons weten via

wieweetwaar@wvbn.nl 

Wassenaarseweg. De tuinderswonin-
gen hebben later plaats gemaakt voor 
de portiekwoningen van foto 1. Hoewel 
de naam intrigeert, wordt in de archie-
ven de naam ‘smokkelbrug’ verder al-
leen genoemd in relatie met de bepa-
ling van de grens tussen Wassenaar en 
Den Haag aan het eind van de negen-
tiende eeuw. 

5. In 1959 wordt aan het eind van de 
Hart Nibbrigkade begonnen met de 
bouw van het hoofdkantoor van de 
A.N.W.B. Hoewel de grond waarop dit 
hoofdkantoor staat officieel binnen de 
gemeentegrens van Wassenaar ligt, is 
de gemeente Den Haag juridisch eige-
naar van de grond. In de beleving 
vormt het gebouw, inclusief het naast-
gelegen landgoed Clingendael, in elk 
geval een onderdeel van onze wijk. De 
traditionalistische architect J.F. Berg-
hoef (1903-1994) is verantwoordelijk 
voor het ontwerp. Hij is vooral bekend 

om zijn geprefabriceerde woningen die 
na de oorlog relatief snel gerealiseerd 
konden worden. Ook de gevel van het 
A.N.W.B. hoofdkantoor is opgebouwd 
uit geprefabriceerde gestorte betonde-
len waarin de bakstenen al opgenomen 
waren. Het gebouw staat mede daar-
door op de lijst van 89 nieuwe monu-
menten uit de wederopbouwperiode 
die minister Bussemaker afgelopen 
jaar bekend heeft gemaakt. Daarnaast 
is het bezoekersdeel, een ronde entree-
ruimte met een dak bestaande uit ge-
prefabriceerde betonschaalelementen 
erboven, van bijzondere waarde. De-
zelfde betonelementen zien we terug 
bij de kantine op het dak.

6. Op meerdere gebouwen en bruggen 
in onze wijk zijn reliëfs te vinden. Op 
welke brug zien we dit tafereel?

Inge Kneppelhout-Reijnen

4. Het ‘smokkelbruggetje’ in 1939 5. Het hoofdkantoor van de ANWB rond 1960

6. Wie weet waar?

Foto’s 1 en 6: 
Inge Kneppelhout-Reijnen
Foto 2: 
privéarchief mevrouw Wibier-Roeland
Foto’s 3-5: Haags Gemeente Archief
 
Rectificatie: In de vorige editie stond 
vermeld dat de foto’s gemaakt waren 
door Inge Kneppelhout-Reijnen. Hier 
had moeten staan dat de foto’s uit het 
Haags Gemeente Archief kwamen.
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Opgeruimd staat netjes!
Tess Wouda Kuipers brengt orde in uw chaos - 

thuis en op kantoor | Get organized! 
Tess Wouda Kuipers puts your home 

and office in order | www.theorganizingfirm.com | 
06-12256876

More2Sell
More2Sell helpt huiseigenaren die 

worstelen met de verkoop van hun woning door 
de juiste presentatie.

Huis te koop? Bel snel met de dames van More2Sell.
06-2938 7454

www.more2sell.nl

Tai Chi!

Kom langs en probeer het: 
Open Dag zaterdag 8 mrt, 11-15u, 

gymzaal ON-school,Weissenbruchstraat 119. 
Tevens introductielessen: 3, 5, 10 en 12 mrt. 

Informatie: www.kinsantaichi.nl of bel 0644570694.

Van hier naar daar

Begeleiden van verhuizingen, personal organizing, 
ordenen van administraties en het verkoopklaar maken 

van uw huis voor een succesvolle verkoop.
Annelene Graswinckel (06-46615100) en 

Fabienne Kasteel (06-24095386)
www.vanhiernaardaar.nl

A hand in The Hague
Ondernemers: komt uw Engelstalige boodschap 

op de juiste wijze over bij uw internationale 
zakenrelaties? Schakel een ervaren ‘native speaker’ in! 

Deborah Valentine 
www.ahandinthehague.com |06-486 450 87

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Restyling van uw interieur?
Stylistes komen bij u thuis voor een advies op maat.

 More2Live | for a happy and liveable interior
 

06-2022 1418 | 06-2938 7454
www.more2live.nl

Sophie’s Truffels

Heerlijke handgemaakte pure Valrhona chocolade 
truffels volgens 100 jaar oud familierecept. 

Als traktatie bij de koffie, als cadeautje 
of gewoon voor tussendoor! 

www.sophiestruffels.com

Levensverhaal
Uw levensverhaal is uniek. Laat het optekenen, 

voor uzelf en voor de uwen. Voor later. Henriette 
van Wermeskerken, ervaren journalist, tekstschrijver 

en biograaf, is u graag van dienst. www.hvws.nl

Een wereld vol kunst
voorjaarslezingen; 

galerie ‘Het Cleyne huis’, Noordeinde. 
Laat je spelenderwijs meeslepen d.v.m. beelden en 
teksten. Voor  mensen die meer plezier uit kunst 

willen halen. info: i.k.janssen@gmail.com

Huishoudelijk werk
Nette Nederlands sprekende vrouw biedt zich 

aan voor huishoudelijk werk.
Met referenties.

Telefoon 06-36039397
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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN

Kroniek van een bange liefde
Ik begin met een 
boek dat geschreven 
is door een oud-be-
woonster, Trudy 
Kunz. Trudy heeft al 
heel wat geschreven 
zoals columns in 
Libelle, Marie Claire 
en Nouveau en boe-
ken over ‘onvergete-

lijke ontmoetingen’ met jonge en oude 
mensen, vrouwen die zich belemmerd 
voelden door dilemma’s, het moeilijke 
van contact zoeken in deze snelle we-
reld. Waren het eerst vooral beschrij-
vende verhalen, in deze roman ‘Kroniek 
van een bange liefde’ gaat het om ge-
voelens, dialogen, karakters van men-
sen. Oftewel, in een roman kun je meer 
laten zien van de mens (en soms van 
jezelf). De roman handelt over een zelf-
standige vrouw, succesvol in werk en 
vriendschappen, die zich geheel laat 
inpakken door een nieuwe vriend. De 
hoofdpersoon past zich aan hem aan, 
ze vergeet zichzelf eigenlijk, zij wordt 
een andere, afhankelijke, vrouw. Na 
jaren komt het besef, dat dit niet de be-
doeling is. Dit boek is duidelijk met er-
varing geschreven; liefdevol zijn de zo 
moeilijke stappen in het leven van een 
vrouw beschreven. Hier valt van te 
leren! www.trudykunz.nl 

Aspekt bv, ISBN 978 94615 3373 9.  € 18,95

Breng me naar de Florida
Journalist en ex-diplomaat Robbert van 

Lanschot schreef 
onlangs dit boek. De 
‘Florida’ is een 
nachtclub in Nairobi 
(Kenia). Deze nacht-
club vormt voor de 
schrijver het start-
punt voor een 
speurtocht naar 
liefdesverhalen tus-

sen verschillende nationaliteiten en 
naar de mysteriën rondom Afri kaan se 
seksualiteit. Op de stranden van 
Malindi leggen beachboys hem uit hoe 
zij een Europese vrouw veroveren en 
hij is aanwezig bij de dranksessies die 
de meisjes van de Florida moed moeten 
geven voor de komende nacht in de 
club. 

Prometheus, ISBN 978 90446 2512 7. € 18,95

Nieuw in Oud, 20 jaar herbestem-
ming Haags Industrieel Erfgoed
Deze uitgave van de Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed, SHIE, behandelt de 
geschiedenis van het Haagse industrieel 
erfgoed en de transformatie van in on-
bruik geraakte industriële complexen 
naar andere toepassingen. Hoewel het 
Benoordenhout, als zodanig, weinig  
industrie gekend 
heeft, heeft het 
transformatie pro-
ces ook in onze wijk 
een belangrijke rol. 
Alleen al in onze 
wijk staat een 
kleine 200.000 m2 
kantoorruimte leeg 
wachtend op trans-
formatie. Dit rijk geïllustreerde boek 
gaat langs vele industriële objecten en 
laat zien hoe men deze heeft aangepast 
aan veranderde omstandigheden, wen-
sen en ideeën. Opvallend is dat in een 
aantal gevallen juist initiatieven van 
omwonenden en indirect betrokkenen 
de aanzet voor een succesvolle transfor-
matie gegeven hebben. Het boek be-
perkt zich niet alleen tot Den Haag; ook 
industrieel erfgoed in de directe omge-
ving en karakteristieke industriële  
objecten zoals watertorens en een voor 
Den Haag specifiek ontwikkeld  
scheepstype, de Haag vaarder, worden 
beschreven.

Eindeloos, ISBN 978 90 78824 008. € 30,-

Je bent gek op boeken, leest bijna alles wat er te lezen valt, bent lid van vele biblio-
theken zoals de Koninklijke en het Damesleesmuseum en begint ook nog eens aan 
het zelf schrijven van boeken. Zo valt een  boekenredacteur te typeren!

Het genie van Rome, Duizend 
Levens en binnenkort Bernini’s 
waanzin
Zomaar plots word je gewezen op de 
schrijfster Margreet Hofland. Al surfend 
op haar website zie je dat zij gegrepen 
is door de geschiedenis van Italië en 
dan speciaal de 17e eeuw met haar vele 
kunstenaars. Haar  
eerste roman han-
delt over het turbu-
lente leven van 
Caravaggio en zijn  
onverwachte band 
met het heden. 
Duizend Levens is 
een ‘leescircus’; de 
auteur jongleert 
met waargebeurde 
schokkende voorvallen, door de tijden 
heen. www.caraggio-bernini.nl. 

In de knipscheer, ISBN 906 265577 7. € 19,50

Boekentip
De satirische sleutelroman ‘Hofstad’ 
verscheen in 1909 en veroorzaakte een 
schandaal! Wie gingen er schuil achter 
de pseudoniemen van de Haagse adel-
lijke families en hun omgeving die er 

hier van langs kre-
gen? Onze wijkge-
noot Frans van der 
Linden heeft in 
deze nieuwe uit-
gave een verhelde-
rende en onont-
beerlijke inleiding 
geschreven en het 
geheel beter han-
teerbaar gemaakt. 

TIEM, ISBN 978 9079 272 358.   € 19,95 

Willemien de Vlieger-Moll
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 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

Woonzorgcentrum 
Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW  Den Haag
tel. (070) 37 47 200

Informatie bij de 
coördinatoren Welzijn De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny 

is prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout, vlakbij het winkelcentrum. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom in het Maison om gebruik te maken van 
diverse faciliteiten, zoals de fysiotherapiepraktijk en het servicepunt met diverse 
hulpmiddelen van Harting-Bank/Emcart.

Het Wel Thuis! Abonnement biedt service en ondersteuning aan 
zelfstandig wonenende ouderen.
En wist u dat ook kortdurend verblijf mogelijk is 
in het Maison, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? 

Ook voor
wijkbewoners

Praktijk fysiotherapie
Afspraak via de receptie van Gaspard

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     VCA** 2008/5.1ISO 14001:2004 Reg. No 059

Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
jaar. Wij zijn in staat werkzaamheden 
vakkundig in een korte tijd uit te voeren. Onze 
opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coöperaties en de 
zakelijke markt.

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk

 

Heeft u er wel eens over nagedacht om uw biografie, levensverhaal of 
loopbaan te laten optekenen en in boekvorm te publiceren? Dat is nu ook 
voor 'gewone' mensen mogelijk. Naar aanleiding van een viertal interviews 
maak ik een persoonlijk boek over uw leven of loopbaan. De uitgave wordt 
geïllustreerd met foto's uit uw eigen collectie. Zo heeft u een uniek 
document en een prachtig geschenk voor uw vrienden, collega's, kinderen 
en/of kleinkinderen. Wilt u meer weten? Ik kom graag vrijblijvend bij u 
langs om wat voorbeelden te laten zien en mijn werkwijze toe te lichten. 
U kunt mij bereiken op telnr. 070-7790596 of 06-24939381  

               UW LEVENSVERHAAL IN BOEKVORM 

    Meer info op www.mens-en-taal.nl 
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Ouderen in de Wijk
ContactClub Benoordenhout 55+
De leden van de CCB kunnen terugkijken op leuke evenementen die in het najaar waren 
georganiseerd.Met18ledenhebbenwedefilm‘DeNieuweWildernis’inPathégezien.In
deAntonPhilipszaalwerdeenmooikoffieconcertinkerstsfeergehouden.BijBrasserie
NoeswaseenkoffieochtendenSinterklaashadheerlijkelekkernijenachtergelaten!Ook
was de jaarlijkse kerstlunch, die helaas wat rommelig begon, toch zeer geanimeerd. 
Voor 2014 zullen wij ons best doen om een uitgebreid en boeiend programma voor u te 
maken. Wij hopen dat u in goede gezondheid regelmatig zult deelnemen.

Lezing
De eerste donderdag van de maand 
worden door de CCB interessante le-
zingen georganiseerd. Deze beginnen 
om 14.30 uur in het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.
Voor leden van de CCB is het gratis, niet-
leden betalen € 5,-- incl. koffie/thee.
Donderdag 6 maart komt de heer 
Gerretsen weer een onderhoudende le-
zing geven. 
Als vervolg op zijn lezing ‘lezen en lezen 
is twee’, nu ‘lezen in de digitale tijd’.
Donderdag 3 april wordt later bekend 
gemaakt.

Kunstcursus
Sicilië: Land van goden, helden en .... 
maffia

‘Italien ohne Sizilien
macht gar kein Bild in der Seele:
hier erst ist der Schlüssel zu allem’
J.W. von Goethe, Italienische Reise, 
13-04-1787

Deze woorden die de grote Italië-
liefhebber Johann Wolfgang von Goethe 
in zijn dagboek schreef, doen inder-
daad de nieuwsgierigheid wekken naar 
het eiland dat ligt aan de periferie van 
Europa. Al in vroege eeuwen vormde 
het eiland een gunstige uitvalsbasis 
voor politieke en economische mach-
ten. Deze raakten op de achtergrond 
met de ontdekking van Amerika, waar-
bij de grenzen verlegd werden. Maar 
na eeuwen van vergetelheid werd 
Sicilië in de 18de eeuw herontdekt 
door mensen die op ‘Grand Tour’ waren 
en sindsdien zijn de verwachtingen 
nog steeds hoog gespannen. Wellicht 
is het romantisch beeld dat door 
vele Grand Tourists iets vertekend, 
maar dit alles neemt niet weg dat 
Sicilië een lange geschiedenis kent met 
veel verschillende facetten, waarbij de 
rol van de Grieken een heel belangrijke 
is geweest. Tijdens de voorjaarscusus 
in Het Benoordenhuis maken wij een 
reis in beeld en muziek over dit zo fas-

cinerende eiland waar verleden en 
heden op een bijzondere manier 
samen smelten.

De cursus wordt gegeven door drs. 
Marjolijn van Delft (kunsthistorica).

Data  13 februari, 13 maart en 
 10 april
Tijd  10.00 – 12.00 uur in Het 

Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5

Kosten  3 cursusochtenden € 30,-- 
incl. koffie/thee, of € 10,-- per 
keer

Opgeven bij mevrouw Anna de Jonge, 
070 - 328 01 10

Voor inlichtingen over de ContactClub 
Benoordenhout kunt u contact opne-
men met Rinia de Bruin, 328 24 77 na 
18.00 uur of rinia.db@zonnet.nl.

Rinia de Bruin

Lunchconcerten 
Residentie Orkest

Een keer per maand vindt er een lunchconcert van 
het Residentie Orkest plaats in de Dr. Anton 

Philipszaal. Deze lunchconcerten zijn openbare re-
petities; korte voorproefjes van de concerten die 

aan het eind van de week worden gegeven. 
Lunchconcerten zijn gratis toegankelijk en vangen 

altijd om 12:30 aan. Data en programma’s vindt u in 
het magazine RO van het Residentie Orkest.

Voor meer informatie:  
www.residentieorkest.nl of 880 03 33

50PLUS BIOS
Pathé Buitenhof brengt elke maandagmiddag om 
15:30 en elke dinsdag middag om 13:30 een film 

speciaal voor 50-plussers. Buiten de avonddrukte 
kunt u in een ontspannen sfeer genieten van speci-
aal geselecteerde topfilms. Per maand worden twee 
films aangeboden, die gedurende twee weken op de 

vaste 50PLUS BIOS-middagen draaien. 
De entrée bedraagt €6,50, dit is inclusief een kopje 

koffie met koek of cake. 

Pathé Buitenhof is rolstoel toegankelijk. 
Voor meer informatie: www.pathe.nl of 0900 14 58
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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 organisatie 

treft die deze zorg levert 

volgens uw wensen. Evita 

biedt zorg die bij u past. Een 

vertrouwde medewerker 

op vaste tijden en dagen. Het zorgaanbod van Evita bestaat uit 

huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, begeleiding, 

verpleging en zorg in de laatste levensfase. Afhankelijk van de 

zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.

Evita Zorg T 070 - 314 16 00

Van Alkemadelaan 315 info@evitazorg.nl

2597 AJ  Den Haag www.evitazorg.nl

Thuiszorg die bij u past

Uitleenpunt

* Nieuwbouw
* Verbouwingen 
* Onderhoudswerken
* Interieurwerk
* Keukens & kasten
* Badkamers

Hangarweg12
2241 TZ Wassenaar
www.aannemersbedrijf-schroder.nl

TIMMER-EN AANNEMERSBEDRIJF

Tel.070-511 59 97 
Fax.070-517 68 65

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  
070 – 327 99 71 / 06 - 23 26 32 
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 

 

T H U I S Z O R G

Telefoon  070-345 85 15  
Email       info@optima-cura.nl
Website   www.optima-cura.nl

advies, bemiddeling & begeleiding

oc

Contact
Optima Cura
Van der Houvenstraat 15
2596 PL Den Haag

de complementaire zorg : maria schilte en ine deuling   adviseurs met ambitie

Wij bieden:

•	 Persoonlijke hulp, verzor-
ging en verpleging.

•	 Begeleiding en bevordering 
zelfredzaamheid.

•	 Activerende begeleiding 
in het omgaan met beper-
kingen.

•	 Palliatieve- en terminale 
zorg. 

•	 Vakantiebegeleiding

Niemand zit graag thuis met 
een vreemde opgescheept. 
Optima Cura acht het juist 
daarom van groot belang voor 
‘passende’ hulpverlening te 
zorgen waarmee zoveel mo-
gelijk gelijkwaardige, zonodig 
terughoudende en daardoor 
plezierige omgang mogelijk is.

OPTIMA CURA

Theresiastraat 142 - Den Haag - T. 070 - 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl

Een compleet ontbijt  met
verse jus en koffie voor € 6,95

Voor alleen een kop  Illy koffie
of een complete lunch met o.a. huisgemaakte tonijnsalade,

filet americain en de bekende
huisgemaakte Engelhard hamburger.

Wij bezorgen 7 dagen per week uw broodjes en salade's. 
Ook zondag's geopend. (erbij)                                             

 15 smaken verse thee.                                                         
 Elke dag nieuwe kranten en leesbladen.
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Jong ontmoet Oud in woonzorgcentrum  
Oostduin van Florence 

Het project ‘Jong Ontmoet Oud’ is een 
initiatief van een aantal ouders van 
(basis) Schoolvereniging Wolters in 
het Benoordenhout. Vanuit de ge-
dachte dat een basisschool een (soci-
ale) rol kan vervullen in de wijk waar 
deze staat maar ook omdat het 
Benoor denhout zowel veel kinderen 
als veel ouderen ‘herbergt’, schreven 
zij na de zomer een voorstel. De direc-
tie van de school toonde zich direct 
enthousiast. ‘We zoeken naar een 
laagdrempelige manier om kinderen 
en ouderen met elkaar in contact te 
laten komen. Dat kan door oudere 
leerlingen een interview te laten afne-
men maar ook door jongste leerlingen 
met Pasen eieren te laten schilderen’, 
aldus Ockje Tellegen, Tweede 
Kamerlid voor de VVD en tevens een 
van de initiatiefneemsters. 

Op 19 december 2013 was het dan 
zover. De eerste samenkomst ging met 
de koffie om 10.30 uur van start in de 
aula van het woonzorgcentrum Oost-
duin. De leerlingen van groep 2 maak-
ten onder de bezielende leiding van  
juf Marijke Plokker en Natascha 
Teunissen, activiteitenbegeleidster van 
Florence, kerststukjes met de bewo-

ners. Het was druk en gezellig. De och-
tend werd afgesloten met een mooi 
kerstconcert gegeven door een orkest 
van jonge kinderen van de Montes-
sorischool Waalsdorp. Al met al een 
zeer geslaagde ontmoeting jong en 
oud. 

De projectgroep streeft ernaar Jong 
ontmoet Oud breder te trekken en uit te 
rollen vanuit alle basisscholen in het 
Benoordenhout. Op deze manier kun-
nen we voor een langere termijn kinde-

ren en ouderen met elkaar verbinden.

Heeft u een goed idee voor het project 
Jong ontmoet Oud of wilt u meeden-
ken? Email dan naar Jong ontmoet Oud: 
barbara@piper.co.nl 

Cariena Miske
Mechteld Schelberg
Ockje Tellegen
Barbara Piper
Irmgard Naudin ten Cate
Marysia Piesla 

Jong ontmoet Oud in Florence Oostduin, foto’s Cariene Miske
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 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

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.

www.hodiemihi.nl
Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, ’s-Gravenhage

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met zorg op maat, inclusief 
kortdurende zorg na ziekenhuis opname. Psychogeriatrische en somatische 
verpleegplaatsen in kleinschalige woonunits (twee units kosjer). Een gezellig 
restaurant en zonnige tuin. Winkels en terrasjes op loopafstand. 

Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 
Den Haag met ruime appartementen en verpleegunits.

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

VOOR MEER INFORMATIE: 070-3143800 OF DE WEBSITE: WWW.JBC-VISSERHUIS.NL

Levensbestendig en verzorgd wonen

Nu ook parkeerplaatsen te huur in 
onze ondergrondse parkeergarage.

Binnenkort 8 extra verpleegplaatsen in een zesde kleinschalige woon groep voor 
ouderen met somatische en/of psychogeriatrische zorgbehoefte en ook een 
zwembad annex � tness!

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  
Benoordenhout 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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Activiteiten in de Wijk
Computer- en mobiele telefoonlessen 
voor ouderen op het Maerlant-Lyceum
Vanwege de enthousiaste reacties en 
gezien het feit dat er nog steeds vraag 
naar is starten wij in de lente van 
2014 weer met een cursus. Heeft u een 
computer en/ of een mobiele telefoon 
(GSM) thuis? Blijft het echter een opgave 
‘hoe ermee om te gaan’? Dan bieden leer-
lingen van het Maerlant-Lyceum een uit-
komst. Zij zullen een 5-tal lessen verzor-
gen, waarbij u persoonlijk (één-op-één) 
geholpen wordt met wat u maar wilt 
weten over computers en/ of over uw 
mobiele telefoon. Er zijn verschillende 
cursussen mogelijk:
•  Computers voor beginners
•  I-Phone voor beginners
•  Ouderen-GSM
•  Word voor beginners
•  Excel voor beginners

De lessen zullen plaats vinden op vrij-
dagmiddag en zullen worden gegeven 
in de Mediatheek van het Maerlant-
Lyceum, ingang Bisschopstraat/ hoek 
Neuhuyskade. Lessen worden gegeven 
in Windows 7.

Start: vr 8 maart 2014 – vr 4 april 
Tijd: 16.00 tot 17.00 uur Kosten: 
€10,00 (éénmalig, voor het materiaal)

Graag bij aanmelding doorgeven voor 
welke cursus u belangstelling heeft.
Inschrijven? Bel 324 45 29

Maerlant-Lyceum
Johannes Bildersstraat 11
2596 ED Den Haag

Koningsdag 2014 op het  
Van Hoytemaplein

Na het grote succes van de laatste 
Koninginnedag zal op zaterdag 26 
april het Van Hoytemaplein weer 
de plek zijn voor een fantastisch 
Oranjefeest. De eerste Koningsdag 
zal dit jaar bol staan van verras-
singen op- en rond het Van 
Hoytema-plein in het Benoor-
denhout. Het Oranjefeest wordt 
mogelijk gemaakt door de Wijk-

vereniging Benoorden-hout, vele 
vrijwilligers en met inzet van de 
winkeliers rondom het Van 
Hoytema plein. Volg de laatste 
nieuwtjes over dit Oranjefeest op 
facebook: ‘Benoor denhout Oranje-
feest’. Het belooft weer een fantas-
tische dag te worden met een ver-
rassend programma voor zowel  
jong als oud.

Informatieavond Diabetes Mellitus 2
In gezondheidscentrum Hubertusduin wordt op 20 februari 
een informatieavond georganiseerd over Diabetes Mellitus 
type2. Deze avond is bestemd voor patiënten en naasten van 
mensen met deze chronische aandoening. Inloop vanaf  
19:30 met koffie en thee, aanvang officiële programma 
20:00 uur Gezondheidscentrum Hubertus-duin (wacht-
kamer huis artsen), Bronovolaan 3. 

Sprekers zijn onder meer Mw. S.R. Ramautar, internist 
Bronovo, Mw. C. Jesselsen, diëtiste en Mw. J.G.W. Gloudie, 
 pedicure met diabetesspecialisatie. Ook zijn er infor matie 
stands en er is volop gelegenheid voor vragen. U kunt zich 
opgeven voor deze avond bij mw. G. Sleijster, praktijk onder-
steuner huisartsenzorg via e-mail: g.sleyster@ezorg.nl

Concerten in de 
Amerikaanse kerk 
Esther de Boer-
van Rijklaan 20

Afternoon Tea Concerts
De Music Ministry van de American 
Protestant Church organiseert twee 
Afternoon Tea Concerten: Zaterdag 22 
februari en zaterdag 8 maart. Zaterdag 
22 februari, na een dag hard oefenen, 
zal een scratchkoor het Requiem van 
Gabriel Fauré uitvoeren. Op 8 maart 
zullen de pianist Lennart Moree en de 
sopraan Anna Majchrzak het concert 
verzorgen. Lennart is een bijzonder be-
gaafde pianist, cum laude afgestudeerd 
aan het conservatorium van Rotterdam. 
Anna Majchrzak is een schitterende so-
praan. Het wordt een concert met een 
gevarieerd programma, van klassiek 
tot meer populair. Iedereen is welkom 
vanaf 15.30 uur. De Afternoon Tea 
Concerten beginnen om 16.00 uur.

Palm Sunday Concert
Zondag 13 april is het jaarlijkse Palm 
zondag concert van het APCH Choir. Dit 
jaar zal het koor met medewerking van 
goede solisten enkele hoogtepunten uit 
de Mattheus Passion van J.S. Bach uit-
voeren. Het Palm Zondag Concert be-
gint om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur bent 
u welkom.

Vrije entrée voor beide concerten. 
Er kan een donatie worden gedaan.

Meer informatie? Neem contact op met 
John Bakker (Director of Traditional 
music) musicdirector@apch.nl
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Celeste
Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

H A U T E  P A R F U M S

FREDERIKSTRAAT 963  -   T  070 3461487 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24/7 online

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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Lezers aan het woord
Kruik
Als ik bij het toegangshek van de bouw-
plaats van het Internationaal Strafhof 
naar de verrichtingen van de immens 
hoge hijskranen sta te kijken nadert er 
vanuit de Waalsdorpervlakte een man 
met aan een riem een zwarte kwispe-
lende labrador. Hij komt naast mij 
staan kijken. ‘Wat een hoge kranen hè? 
Ik hield vorig jaar herfst mijn hart vast. 
Ik was bang dat er tijdens die stormen 
een zou omvallen. Gelukkig hebben ze 
zich kranig gehouden’, zegt hij en pro-
duceert een kort lachje. 

‘Den Haag verloedert’
Hij is ergens achter in de zestig, draagt 
een lichtbruine ribfluwelen broek, 
brogues, een sportief blauw jack, een 
rode wollen sjaal, een goudgerande 
bril en een wandelstok. 
‘En wat vind U dààr nou van?’, vraagt 
hij op verontwaardigde toon, wijzend 
met zijn stok in de richting van de re-
plica van de Middeleeuwse kruik op de 
rotonde bij de Landscheidingsweg, ter 
hoogte van de Hubertustunnel. Hij 
wacht mijn antwoord niet af en ver-
volgt: ‘Dat gat in die kruik, dat is puur 
vandalisme. ‘t Is geen gezicht. Wat 
moeten die buitenlandse mensen, die 
hierachter bij de NATO werken en die 
bij dat Strafhof komen werken wel den-
ken? Of mensen van buiten de stad die 
hier langs rijden. Die kijken naar die 
kruik, zien dat gat en denken ‘Den Haag 
verloedert’. Nou, ik kan ze geen onge-

lijk geven!’. Hij kijkt mij streng aan. Ik 
ga mij bijna schuldig voelen aan de be-
schadiging van de kruik, hoewel ik er 
toch echt niets mee te maken heb. De 
hond is er inmiddels bij gaan liggen en 
geeuwt. ‘Elke keer als ik er langs kom 
erger ik mij. De gemeente doet er hele-
maal niets aan. Vroeger zou ik er werk 
van hebben gemaakt. Actie hebben ge-
voerd. Ik was een felle, net als mijn 
overleden vrouw. Wij schreven samen 
brieven naar allerlei instanties, dien-
den bezwaarschriften in. Uit een gevoel 
van gerechtigheid. Maar ja, je wordt 
ouder…’. Hij haalt zijn schouders op. 
Wij kijken nu samen zwijgend naar de 
kruik. En naar het brede donkere gat. 
‘Kijk, ik woon daar achter bij de Theo 
Mann Bouwmeesterlaan en …’ Hij valt 
even stil. Ik zie hem nadenken. ‘Wacht 
eens even’, zegt hij vervolgens. Hij klinkt 
als iemand die ineens de grote samen-
hang der dingen heeft ontdekt. ‘Mark 
Rutte, onze minister-president, woont 
vlak bij mij in de buurt. Ik zie ‘m wel 
eens lopen. Als ik hèm nu eens aan-
spreek op die kruik. Dan stuurt hij er 
misschien wel een minister op af. Van 
Cultuur of zo. Ja, dàt ga ik doen!’. Die laat-
ste zin spreekt hij uit op een toon die 
geen tegenspraak duldt. Ik zwijg dan ook 
maar. Er is mij bovendien niets gevraagd. 
Hij trekt aan de riem. De hond verheft 
zich, rekt zich uit en zet zijn staart weer 
in de kwispelstand. Nog even blijft hij 
staan, kijkt mij indringend aan en zegt: 

Herstel de schade
Mevrouw R. van Alphen reageerde op het stukje in het Wijkblad van december 2013 van Henriette van 
Wermerskerken ‘Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart’.
 
‘Misschien is het nog niet algemeen bekend, maar als je merkt dat je vergeten bent om uit te checken, kan je 
dat laten herstellen. Waar? Als je uitstapt op het busplatform, kan je via een buitentrap op straat komen. 
Lopende vanaf de bushalte waar je uitgestapt bent, richting die buitentrap, zie je links op het platform een 
lange rij gebouwtjes staan, onder andere de wachtkamers van de bussen. Het laatste gebouwtje aan de kant 
waar je loopt, met een klein trapje bij de ingang - je passeert het sowieso - is waar je moet zijn. Ga naar  
binnen, zeg dat je ver geten bent uit te checken en geef je OV-kaart aan de lokettist. Die herstelt dan  
de schade’.

‘Fijn even met U gesproken te hebben!’. 
Ik kijk hen nog lang na. Een strijdlustig 
man en zijn goedhartige zwarte labrador. 
’t Komt vast wel goed met die kruik.

Marcel van der Horst

De kruik op de rotonde bij de Landscheidingsweg
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Ingang Diergaarde ‘s-Gravenhage’ rond 1900

Hoe het was…
Prof. Dr. A.C. van Bruggen, Emeritus Hoofddocent Systematische Zoölogie aan de 
Rijks Universiteit Leiden en Onbezoldigd Onderzoeker bij de afdeling Terrestrische 
Zoölogie, Naturalis Biodiversity Center (Naturalis) heeft in 2013 zijn studie over de 
zoölogie van de oude Haagsche Dierentuin (1863-1943) voltooid.

De Haagse Dierentuin
De Haagse dierentuin, het Koninklijk 
Zoölogisch-Botanisch Genootschap, 
werd in september 1943 gesloten op 
last van de Duitse bezetters, onder an-
dere in verband met de plannen om een 
gedeelte van de stad tot vesting in de 
zogenaamde Atlantikwall om te bou-
wen. Na de oorlog werd de dierentuin 
niet heropend, maar het oude hoofdge-
bouw, het ‘Moors Paleis’, bleef nog tot 
1968 in gebruik – vandaag de dag staat 
het Provinciehuis op de plaats van de 
dierentuin. Ondanks een zwakke finan-
ciële basis was de in 1863 opgerichte 
dierentuin populair onder stadgenoten 
en menig Hagenaar zag zijn eerste oli-
fant, beer, leeuw, kameel, ara, casuaris, 
reuzenschildpad, enz. in de lommer-
rijke tuin in de Nassaubuurt op de hoek 
van de Benoordenhoutseweg (nu Zuid-
Hollandlaan) en Koningskade. De die-
rentuin was bekend om zijn apen en vo-
gels, maar vooral de tropische planten.

Einde aan jarenlang onderzoek 
Op het gebied van de dierkunde heeft de 
Haagse tuin in vergelijking met die in 
Amsterdam (1838) en Rotterdam (1857) 
weinig betekend. De bioloog Dr. A.C. van 
Bruggen (tot zijn pensionering in 1994 

verbonden aan de Leidse universiteit en 
thans onbezoldigd onderzoeker van 
Naturalis) heeft jaren lang moeizaam ge-
gevens verzameld over de dieren van de 
Haagse dierentuin en heeft nu alles sa-
mengevat in een artikel dat eind vorig 
jaar in de wetenschappelijke vakpers het 
licht zag. Veel gegevens werden onder 

andere ontleend aan het archief van 
Willem Johannes Roosdorp (1920-
2000), die in 1938-1939 als volontair-
oppasser in deze dierentuin werkte. Hij 
was daarna jarenlang (1939-1983) ver-
bonden aan het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie, een van de voorlo-
pers van Naturalis. Hij verzamelde zijn 
leven lang alles wat hij maar te pakken 
kon krijgen over het Genootschap en 
bracht zodoende een schat aan gegevens 
bijeen. Dit materiaal kwam in handen 
van bovengenoemde bioloog.

Bijzondere en zelfs bedreigde  
diersoorten 
Uit de resultaten blijkt dat het Koninklijk 
Zoölogisch-Botanisch Ge noot schap toch 
zijn partijtje in de dieren tuinwereld, na-
tionaal en internationaal, heeft meege-
blazen. Talrijke diersoorten die tegen-
woordig als zeldzaam of bedreigd of 
zelfs als uitgeroeid (trekduif, Carolina-
parkiet) beschouwd worden, konden 
aan de Hagenaars getoond worden. Men 
pionierde zelfs succesvol met ‘moeilijke’ 

Plattegrond van de Haagsche Diergaarde in 1873
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soorten als para dijsvogels en de 
Sumatraanse orang-oetan. Het klapstuk 
was dat in 1890 een merkwaardige aap 
uit de binnenlanden van Belgisch-Congo 
(tegenwoordig de Democratische Repu-
bliek Congo), de zwarte mangabey, in 
Den Haag als een compleet nieuw ont-
dekte soort in de wetenschap geïntrodu-
ceerd werd. Dat gebeurde door de toen-
malige directeur, Dr. A.C. Oudemans 
(1858-1943), een van onze meest voor-
aanstaande dierkundigen uit die peri-
ode. Het desbetreffende exemplaar be-
vindt zich vandaag de dag nog in de 
zoogdiercollectie van Naturalis. Een van 
de laatste directeuren (1928-†1940), de 
Graaf van Bylandt, was een bekende fi-
guur in de stad, onder andere door het 
feit dat hij het met alle dieren uitste-
kend kon vinden – een directeur in de 
leeuwenkooi is uiteraard geen alle-
daagse gebeurtenis! 

De leeuwen buitenkooi in 1932

Prent van J.A. Last uit 1867

W.C.L.A. graaf van Bylandt knuffelt een leeuwtje, 1928

De zwarte Mangabey, te zien in Naturalis, Leiden
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Wijk en Winkel
Een jubileumjaar voor Jarreau  
25 jaar vakmanschap met smaak
Jacqueline en Roel van Everdingen, 
dames eerst dan zien we gelijk waar de 
fraaie, Frans aandoende naam Jarreau 
vandaan komt. De naam is zo sterk in-
geburgerd, dat het echtpaar Van 
Everdingen heel vaak de naam van het 
bedrijf als achternaam wordt toege-
dicht. ‘Je kunt wel zien dat uw man uit 
Frankrijk komt’, hoort mevrouw Van 
Ever dingen met enige regelmaat. 
Jacqueline heeft een modeopleiding ge-
volgd. Gevoel voor kleur, stijl en pre-
sentatie komt bij van Jarreau goed van 
pas. Roel is patissier van huis uit en 

beiden zijn  vergroeid met het Benoor-
denhout. Toen zij ruim 25 jaar geleden 
op zoek gingen naar een plek om hun 
eigen ideeën te verwezenlijken, bleek 
de bakkerij aan het Van Hoytemaplein 
42 een schot in de roos. 

Open dag op 5 april
Hoe en tot wat zich het bedrijf ontwik-
keld heeft, kunt u op zaterdag 5 April 
tijdens de open dag  ervaren. U mag 
dan achter de coulissen kijken. De re-
cepten van verschillende heerlijkheden 
liggen niet op de toonbank. Maar Roel 
vertelt dat u er ook niet veel aan zou 

hebben. ‘Kennis van standaard technie-
ken en bewerkingen zoals je die op 
school geleerd hebt zijn de basis. 
Ervaring en inspiratie doe je op in alles 
wat je dagelijks mee maakt. De bijzon-
dere verfijningen zijn eigen ideeën. Dat 
kan iemand anders niet zo maar nama-
ken’. Het publiek is na 25 jaar nog 
steeds enthousiast en het is geen ge-
heim dat leden van het Koninklijk huis 
af en toe op het Van Hoytemaplein bij 
Jarreau iets bijzonders halen. Dat toont 
wel aan dat we ondanks alle tegenstel-
lingen in een bijzonder landje wonen. 
Waar anders kan een koningin zonder 
bodyguards een winkel binnenlopen? 
(Trouwens, in welk ander land kan een 
minister-president zelf boodschappen 
gaan doen of zonder bewaking op de 
fiets rondrijden?).  

Traditie en vernieuwing belangrijk
Iets dat al 25 jaar mee gaat zijn de 
Kersthuisjes. ’Dat is in veel gezinnen 
een traditie. Vroeger zag je zo’n kerst-
huisje al bij grootmoeder staan. Dat 
gaat van generatie op generatie gewoon 
door’ bevestigt Roel van Ever dingen. Er 
zijn ook dingen veranderd. Marsepein 
bijvoorbeeld is uit. De bekende Kaas-
tabletten zijn gebleven. Die zijn er al 
meer dan een kwart eeuw en Jarreau 
heeft er ter gelegenheid van het jubi-
leum een speciaal blik voor laten ont-
wikkelen. Daarin blijven ze goed vers.

Vakmanschap is meesterschap
Het geheim van Jarreau is dat alles zelf 
gemaakt en ontwikkeld wordt. Dus 
geen Belgische bonbonfabriek of iets 
dergelijks, maar alles naar eigen idee 
zelf produceren. Macarons, een Franse 
uitvinding uit 1930, zijn dus Macarons 
van Jarreau en kunnen alleen daar ge-
maakt worden. Wie graag wil leren hoe 
dat in zijn werk gaat, kan zich aanmel-
den voor een workshop. Bij patisserie 
zijn geen standaardrecepten, hoog-
stens richtlijnen, hier geldt ‘vakman-
schap is meesterschap’.

Bernard de HaasRoel en Jacqueline van Everdingen voor Jarreau, foto Bernard de Haas



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 201439

Eduard – vishandel in de stijl van de straat

Voor ieder wat wils
De winkel was een Chinees restaurant. 
Ed heeft er heel wat aan gedaan om de 
moderne, eigentijdse uitstraling te 
krijgen, die nu zijn bedrijf siert. Wit 
betegelde wanden, roestvrij stalen 
werkplekken, en een piepklein kan-
toortje. Vooraan bij het raam staan 
drie tafeltjes met stoelen, buiten zijn 
er sta-tafels. Ed richt zich op drie cate-
gorieën klanten. Buurtbewoners die  
zelf thuis willen koken, medewerkers 
van de kantoren in de buurt en scho-
lieren. Vis is tenslotte behalve lekker 
ook gezond. Behalve al wandelend uw 
broodje vis opeten in de lunchpauze 
kunt u er ook op uw gemak rond de 
kleine tafeltje plaatsnemen en u lekker 
laten bedienen. Scheveningen is vlak-
bij. Is het dan wel de moeite waard om 
een viswinkel te openen? Ed meent dat 
de doelgroepen, die voor hem belang-
rijk zijn, niet even gauw naar de boule-
vard gaan voor kibbeling of sliptong. 
(Of toch met een ‘b’? De deskundigen 
zijn van mening dat het ‘p’ van slepen, 
sleepnet moet zijn. Een ‘p’ dus). ‘Alle 
begin is moeilijk, maar de ontvangst 
door de andere winkeliers was heel 
leuk en van de buurtbewoners die hier 
geweest zijn, heb ik de meesten al 
weer terug gezien’. Ed is hoopvol 
gestemd. 

No hurry, be happy
Broodjes gebakken vis, haring, vissala-
des en grotere schotels voor catering 
maakt hij allemaal zelf. Zijn motto is: 
‘Goed naar de klanten luisteren en van 
elk product iets moois maken. Er was 
pas een groep Amerikanen. In Neder-
land moet je vis gegeten hebben. Zo ver 
hadden zij zich al in de cultuur ver-
diept. Voor het eerst van hun leven 
aten ze kibbeling. Een heel feest’ ver-
telt hij. U kunt bij Eduard snel iets te 

eten krijgen, maar u kunt er ook rustig 
met familie de tijd voor nemen. Dat 
deden de Amerikaanse gasten. Met 
voortreffelijke koffie toe. U vindt bij 
Eduard geen tijdschriften met visre-
cepten. ‘Er is enorm veel te lezen op 
het internet, er zijn dagelijks kook-
programma´s op de televisie. Ik hoef 
geen kookles te geven. Hoogstens af en 

Ed de Graaf, foto Bernard de Haas

Eduard Albert Christiaan de Graaf, roepnaam Ed opende onlangs zijn vishandel Eduard in de 
Weissen bruch straat. Hij wil dat het bedrijf deel uitmaakt van de buurt, past bij de andere 
winkels en een nuttige functie heeft voor verschillende bewoners. Daarom levert hij niet 
alleen zorgvuldig geselecteerde, meest gangbare soorten vis, maar op bestelling ook soorten 
die minder algemeen in onze keukens voorkomen. Wie vóór drie uur bestelt, heeft zijn vis 
de volgende dag in huis.

toe een adviesje bij een bepaalde soort 
vis, omdat ik dat zelf lekker vind’. Na 
dertig jaar horeca en catering in  
diverse leidinggevende functies heeft 
Ed zijn definitieve eigen plek ingericht. 
Super modern en toch gezellig. 
Helemaal van deze tijd.

Bernard de Haas

Agenda
22 februari en  15.30 uur  APCH Afternoon Tea Concerts
8 maart  
16 maart  15.30 uur   Strijkorkest de Haagse Beek 

Muziekacademie 
22 maart  10.00-17.00 uur   Kunst- en antiekmarkt  

Willem Royaardsplein 
26 april  v.a. 9.00 uur   Koningsdag Van Hoytemastraat 

en Willem Rooyaardsplein. 
Meer info in de April editie en 
zie www.wvbn.nl
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Alexander Gogelweg 30
2517 JJ Den Haag
Zuid-Holland

Telefoon: 070 - 3387438
www.alexandriabv.nl
info@alexandriabv.nl

Alexandria Garantie Aannemers B.V.

Als landelijk erkend en gecertificeerd aannemings- 
en schildersbedrijf weten we door onze jarenlange 
ervaring bij elk verbouwingsproject welke aanpak 
tot het beste resultaat leidt. Hierdoor bent u 
verzekerd van een op maat gesneden advies, de 
juiste aanpak en een optimaal resultaat van uw 
verbouwingsproject. Wij zijn gespecialiseerd in: 

Verbouw, renovatie, restauratie, onderhoud 
en schilderswerkzaamheden 

Het dienstenpakket wordt volledig gemaakt door 
een scala aan andere bouwkundige- en juridische 
aspecten. Wij zijn aangesloten bij Bouwend 
Nederland, Af, Koninklijke Fosag  en VVE belang en 
beschikken over het Energieprestatiecertificaat 
EPA-W Woningbouw Adviseur. 

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons 
op te nemen, zodat wij u kunnen vertellen wat wij 
voor u kunnen betekenen.

Ing. Julia Schlemmer

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u 

uit te nodigen voor de volgende programma’s:

Dag van de bleloofde Hervormer
Zondag 23 februari  van 14:00 t/m 16:00
Dag van de beloofde Messias
Zondag 23 maart  van 14:00 t/m 16:00

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

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

F: 070-3242881 | E: info@mobarak-moskee.nl | www.mobarak-moskee.nl

Iedereen is welkom !

uit te nodigen voor de volgende programma’s:

Iedereen is welkom !

kom ook 
bridgen bij      

Bridgeclub Haagsche Hout   
aan Het Kleine Loo 1

elke donderdagmiddag 
van 13.30 - 16.30 uur
parkeren op eigen terrein 

goed te bereiken met tramlijn 6
voor inlichtingen bel 326 48 09

Tong Dao Tang

Chinese behandelwijzen
Acupunctuur, kruiden en massage
Van Alkemadelaan 309 A 
2597 AJ Den Haag
tel.: 070-7536480 
Mob.: 06-23373374

behandelt o.a: Migraine, Gewrichts- en 
spierpijn, Rugpijn, neus- en bijholten huidproblemen, 

overgewicht en roken
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Gesprek met de wijkagent
Woninginbraak
Eenwoninginbraakhakterflinkin.Jebentnietalleenspullenkwijt,vaakookzakendieonvervangbaar
zijn door emotionele waarde, maar bovendien zijn je privacy en je gevoel van veiligheid aangetast. De 
 laatste tijd hoor je veel over inbraken in onze wijk. Reden voor Henriette van Wermeskerken om eens te 
praten met Ernst Käuderer, sinds 2009 wijkagent voor Haagse Hout, van Bureau Overbosch.

Klopt het dat het aantal woningin-
braken toeneemt? En wat doet de 
politie aan woninginbraken?
Ernst Käuderer: ‘Begin vorig jaar zagen 
wij een behoorlijke toename van het 
aantal inbraken in heel Den Haag, ook 
in het Benoordenhout. Wij hebben 
daarop het vvc-team van ons bureau 
ingezet, het team dat zich bezig houdt 
met veel voorkomende criminaliteit 
zoals woninginbraak, autodiefstal en 
winkeldiefstal. Daarnaast hebben we 
project Contrair in het leven geroepen. 
Dat houdt in dat alle collega’s die 
dienst hebben, op een bepaald moment 
ergens op straat zijn. Onze info-unit 
brengt in kaart wat waar en wanneer 
gebeurt. De delicten worden zichtbaar 
gemaakt door vlekken op de kaart. 
Wordt er op een bepaalde dag in de 
week rond een bepaald uur vaak inge-
broken in een straat, dan zijn we daar 
op die tijd en op die dag allemaal. 
Surveillance, recherche, verkeerscon-
troleurs: allemaal op straat. Zo kleuren 
wij zo’n plek blauw, en geven een sig-
naal af waarvan we hopen dat daders 
het oppikken. Ten derde gaan wij bij 
een melding van heterdaad met z’n 
allen erop af. Dan staan er ineens zo’n 
twintig politiemensen en dat vergroot 
de kans dat we iemand oppakken. Onze 
aanpak was succesvol, want het aantal 
woninginbraken, inclusief pogingen 
daartoe, nam weer af. In de donkere 
maanden wordt altijd meer ingebro-
ken, dus aan het eind van het jaar stijgt 
het weer wat. Maar in 2013 niet meer 
dan in andere jaren.’

Wie zijn die inbrekers eigenlijk, en 
hoeveel pakt de politie er op?
EK: ‘Ik onderscheid drie groepen inbre-
kers die de afgelopen tijd actief in de 
wijk waren. Een uit Mariahoeve, een uit 
Leidschendam-Voorburg en een uit het 
centrum. De groep uit Mariahoeve is in-

middels goed in beeld en deels aange-
houden. Verder zijn er de laatste tijd 
meer Oosteuropeanen in de buurt. Zij 
worden vaak ingeschakeld om huizen 
te verbouwen. Het overgrote deel doet 
eerlijk zijn werk, maar er zijn er ook die 
woninginbraken plegen. Nieuwkomers 
in een stad doen aan het hele leven 
mee, dus ook aan de criminaliteit. Wat 
de pakkans betreft: ik schat dat wij zo’n 
twintig tot vijfentwintig procent van de 
woninginbrekers aanhouden.’ 

Hoe komen inbrekers huizen bin-
nen?
EK: ‘Gelegenheidsdieven kijken naar 
slecht afgesloten deuren en open-
staande ramen. Ramen worden vrijwel 
niet ingeslagen, dat maakt te veel la-
waai. Als een inbreker iets met een 
raam doet, dan snijdt hij het er vaak 
helemaal uit of hij licht het kozijn. 
Tegenwoordig stoppen inbrekers vaak 
een muntje of een stukje papier tussen 
de deur en de deurpost. Komen ze 
twaalf uur later kijken en zit het er nog, 
dan is de kans groot dat de bewoner er 

niet is. Daar kunnen bewoners alert op 
zijn. Als je zo’n papiertje of munt ziet 
vallen bij het openen van de deur, raad 
ik aan ons te bellen via 0900 8484. 
Maar als je iemand betrapt terwijl hij 
aan de deur aan het morrelen is of in 
de achtertuin loopt, bel je direct 112.’

Wat kunnen wij, bewoners, nog 
meer doen om inbraak te voorko-
men?
EK: ‘Veiligheid begint bij de bewoners 
zelf. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
Je kunt een gecertificeerd bedrijf laten 
komen om te checken hoe inbraakvei-
lig je huis is. Dan krijg je een lijst van 
punten en als je die aanpast verstrekt 
het bedrijf het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Daarmee kun je bij de meeste 
verzekeringen trouwens korting op je 
premie krijgen. Zorg dat een inbreker 
niet ongestoord kan werken. Grote 
heggen zorgen voor privacy, maar ver-
minderen de sociale controle op je 
huis. Ga je op vakantie? Zorg dat de 
buren op de hoogte zijn en laat de post 
dagelijks weghalen. Het huis moet er 
zo bewoond mogelijk uitzien. En, heel 
belangrijk: zorg ook dat het virtueel 
lijkt of je gewoon thuis bent. Zeg niet 
op je voicemail wanneer je weer terug 
bent. Verspreid geen vakantiefoto’s via 
social media met berichtjes waar je zit. 
Sommige slimmerikken achterhalen 
dat soort informatie, al is die niet voor 
hen bestemd.’

Henriette van Wermeskerken

Op de site ‘Hoeveiligismijnwijk.nl’ staan criminaliteitscijfers van 
Haaglanden. In 2011 werd 89 keer een (poging tot) woninginbraak ge-
pleegd in het Benoordenhout, in 2012 66 en in 2013 tot en met oktober 

49. Uit gegevens van ‘www.politie.nl/misdaad-in-kaart’ blijkt dat in de 
laatste drie maanden van 2013 21 keer een (poging tot) woninginbraak 

plaatsvond in het Benoordenhout.

 wijkagent Ernst Käuderer
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maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur

zaterdag 8 - 13 uur

Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET
LEKKER? 

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

1e advies 

    g
ratis!

 REPARATIE

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.NU
Uw PC ook weer als nieuw?

VERVANGING

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.
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Wist u dat het aantal valongevallen bij 65-plussers toeneemt?

– de meeste valongevallen in en om het woonhuis plaatsvinden?
– er een valrisico analyse gedaan kan worden?

Voor meer informatie neem contact op met het medisch secretariaat 
van Respect: 070-306 97 35 of kijk op www.rzgs.nl

Wist u dat
Bibliotheek 
Achter het verzorgingshuis Florence-Oostduin aan de 
Goetlijfstraat 5 is sinds enige tijd de Openbare bibliotheek 
gevestigd. U kunt de bibliotheek bereiken door rechts langs 
Oostduin te lopen, de bibliotheek vindt u aan uw linkerhand.
Op dinsdag- woensdag-en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 
uur bent u van harte welkom om boeken te komen lenen of 
tijdschriften te lezen. Indien een boek wat u graag wilt lezen 
niet aanwezig is kan het altijd voor u worden aangevraagd. 

Contactgegevens: 
via de telefoon 070-3537550 of 
per mail hhout@dobdenhaag.nl

‘Kinderen sportief op  gewicht’ bij HDM, 
Buurthuis van de Toekomst
Sinds maart 2013 is HDM officieel het 
Buurthuis van de Toekomst in onze 
wijk. HDM zet met name in op gezond-
heid en bewegen. De Gemeente Den 
Haag heeft subsidie toegekend voor de 
nieuwbouw van het ‘HDM sportcen-
trum’.  Het sportcentrum heeft als mul-
tifunctionele accommodatie met name 
een maatschappelijke functie in het 
kader van Buurthuis van de Toekomst. 
Begin 2014 is HDM gestart met het 
project ‘Kinderen sportief op gewicht’ 
van het Ministerie van VWS. Met dit 
tweejarige project start HDM een vier-

tal activiteiten om kinderen in de leef-
tijdsgroepen van 0 tot 4 jaar en van 12 
tot 18 jaar op een effectieve en aan-
sprekende manier in beweging te 
brengen. De activiteiten richting de 
wijk zien er momenteel als volgt 
uit: Op maandagochtend wordt er 

zoals altijd gestart met een pro-
gramma voor ouderen. Daarna zijn de 
kleinste aan de beurt bij de peuter-
gym. Op donderdag vinden de activi-
teiten van ‘Kinder dagverblijf in bewe-
ging’ plaats. Daar naast zal op termijn 
de activiteit ‘Begeleid bewegen’ toege-
voegd worden. Voor meer informatie 
omtrent de activiteiten in het kader 
van het Buurthuis van de Toekomst 
verwijzen wij u graag naar de website 
van HDM.
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Begin van het nieuwe jaar breekt er 
brand uit bij buren van Willemien en 
Michiel de Vlieger. Ze belden 112 en 
binnen no time reden twee politie-
auto’s, drie brandweerwagens (één 
ladderwagen) en een ziekenauto hun 
straat binnen. Willemien geeft hierbij 
graag een pluim aan de vele professio-
nele hulpverleners die op die late 

avond aan het werk waren. De brand-
weerlieden hadden gelukkig weinig te 
doen (een buurman bluste met zijn 
brandblusser de laatste vlammen), de 
politieagenten hielden het huis in de 
gaten  (terwijl de zwarte rook naar bui-
ten dampte) en fungeerden als praat-
paal, de ambulancebroeders checkten  
allen op het inademen van rook. Na 

vertrek van alle hulpdiensten scha-
kelde de politie de Stichting Salvage in. 
Zij acteren namens de verzekerings-
maatschappijen en checken meteen 
alle schade en regelen wat er gedaan 
moet worden. Een gespecialiseerd be-
drijf haalt meteen computers en tv’s 
weg. Een welverdiend compliment 
voor de hulpverleners!

Een welverdiende pluim!

Verdachte moord op Hester van Nierop opgepakt  
Op 24 januari 2014 is de verdachte van 
de moord op Hester van Nierop aange-
houden en gedeporteerd van een ge-
vangenis in Mississippi in de Verenigde 
Staten, naar de gevangenis in 
Chihuahua, Mexico. De Mexicaanse po-
litie herkende de verdachte aan zijn 
specifieke lichamelijke kenmerken, 
onder andere een tatoeage en een ge-
havend oor, op door hem zelf ge-
plaatste foto’s op Facebook. Deze ken-
merken komen volledig overeen met 
het profiel van de dader. De verdachte, 
Roberto Flores, zal in Mexico worden 
berecht voor de moord op Hester, 15 
jaar geleden gepleegd op 19 september 
1998, in Ciudad Juárez.

In september 1998 werd de Neder-
landse Hester van Nierop (28), die via 
Mexico op weg was naar de VS om daar 
een stageplaats te zoeken, dood aange-
troffen in haar hotelkamer in Ciudad 
Juárez. Ze bleek te zijn verkracht en 
vermoord.

In 2005 heeft Arsène van Nierop, de 
moeder van Hester, na de moord op 
Hester de Stichting Hester opgericht. 
Deze wil geweld tegen vrouwen in 
Ciudad Juárez voorkomen. Dit doet zij 
door het vrouwencentrum Casa Amiga 
in Ciudad Juárez financieel te onder-
steunen bij het bieden van psychische, 
juridische, educatieve en maatschap-

pelijke hulp aan Mexicaanse vrouwen 
en het preventief geven van voorlich-
ting hoe geweld te voorkomen. In 
Nederland en Europa informeert stich-
ting Hester overheid en media over de 
wantoestanden in Ciudad Juárez.

Voor meer informatie zie
www.hester.nu

Van de Chef 
Verwen je Valentijn
14 februari is het Valentijnsdag. De dag 
om je geliefde eens extra te verwennen. 
Immers, liefde gaat door de maag! Ik 
heb hier een lekker recept voor je. Wie 
er voor deze gelegenheid een mooie 
naam voor bedenkt zal ik graag belo-
nen met een heerlijk potje kwee-
perengelei. Reacties naar michiel@ 
cometaculinair.nl.

Wat heb je nodig?
2 eiwitten
125 gram poedersuiker
25 cl bessensap of rode likeur 
(aardbeien, frambozen)

Bereidingswijze 
Eiwitten van twee eieren in een vet-
vrije kom stijfslaan en geleidelijk 125 
gram poedersuiker toevoegen. Blijven 
kloppen tot mooie glanzende pieken. 
Bessensap toevoegen en doorkloppen 
tot homogene kleur. Serveren in een 
mooie glazen coupe en een koekje in de 
vorm van een hartje insteken. Als je ze 
zelf wilt maken kijk in mijn blog en ga 
dan naar www.cometaculinair.nl. 

Voorzetten aan je geliefde en genieten 
maar.

Michiel de Vlieger
foto Eric van den Boom
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publi-
katie van deze rubriek en is derhalve niet aansprake-
lijk. Afspraken over de tarieven dienen onderling te 
worden gemaakt. Als een babysit blijft slapen, dan 
wordt het tarief berekend tot het moment van thuis-
komst van de ouders. Verder is het belangrijk dat er 
duidelijke afspraken  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. 
Noa ter Avest 06 - 246 344 64 ‘99 
Fay van Baar 070 - 324 38 77 ’95 E X
Sascha Berkelaar 06 - 188 638 06 ‘93 X
Jules van Beurden 06 - 208 950 64 ’98 E F
Suzanne Bours 06 - 163 672 72 ‘96 X
Isabella Busser 06 - 394 862 06 ‘94 E
Lisanne Cohen 070 - 328 23 88 ‘96 E X
Max Croese 070 - 385 98 80 ‘97 E
Bart van Diemen 06 - 811 428 32 ‘98 E S
Nadja van der Drift 06 - 187 010 55 ‘95 E
Leah van Ees 06 - 311 765 76 ’96 E F D
Aron van Ees 06 - 141 612 58 ’98 E
Marguérite Elias 06 - 203 422 90  ‘98 E
Sarah van Engeland 06 - 251 492 45 ‘98 
Geoffroy Feij 06 - 521 941 21 ’96 E F D
Alwine Fennema 06 - 473 597 18 ‘98 E
Cathérine Frissen 070 - 326 48 64 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070 - 326 48 64 ’96 E
Lidewij van Ham 06 - 467 445 56 ’95 
Charlotte van der Gaag 06 - 532 864 52  

Gilles Gentis 06 - 141 618 59 ’99 E F
Kyllian ten Kate 06 - 394 461 94 ’96 E
Juliette Kool 06 - 555 198 04 ’00 E X
Jolijn Kouwenhoven 06 - 835 974 20 ’97 E
Sabine Kouwenhoven 06 - 107 429 35 ’95 E
Githa Langeweg 06 - 122 497 39 ’94 E
Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E
Heleen Luijt 06 - 131 857 73  ’94 E
Thomas Luijt 06 - 202 629 76 ‘96 E 
Emilie Maclaine Pont 06 - 516 263 36  ’85 E 
Marieke McKenna 06 - 504 073 51  ’94 E F
Maria van Meurs 070 - 324 18 19 ‘91 E F
Nienke Meijer 06 - 424 990 85 ‘93 E F
Floor Nicolaï 06 - 422 759 22 ‘00 E
Ida Nicolaï 06 - 508 106 07 ‘97 E
Gwen Quarles 06 - 525 400 24 ‘99 
Jelmer Richel 06 - 538 110 94 ‘98 E
Fien de Ridder 06 - 394 775 32 ‘97 E
Mauk Sewandono  06 - 273 744 87  ‘99 E
Tijn Sewandono 06 - 255 319 17 ‘97 E
Laura Snijders 06 - 464 620 88 ’93 E F D
Justine Stenger 06 - 145 328 52  ‘97 E D
Quentin Stikkers 06 - 343 180 90 ‘95 E
Puck Teleki 06 - 488 138 82 ‘97 E D
Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 
Lisanne Zijlker 06 - 553 352 54 ‘95 E F D
Tammo Zijlker 06 - 175 407 53 ‘95 E F D
Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij 
Mirjam Kroemer per mail info@wvbn.nl

Verklaring tekens
E - ook Engelstalig - English spoken  X -   alleen in het 

weekend
F - ook Franstalig - parle français  S - ook Spaanstalig
D - ook Duitstalig - spricht Deutsch  O - overdag

Babysitters

Schaakprobleem 129 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Zwart speelde hier 1… Lf7 en het werd uiteindelijk remise. Hiermee 
miste zwart een spectaculaire winst. Ziet u het wel?

Oplossing probleem 128: 1.Df8+ Kg6 (1… Ke6 2.Dg8+ met  
damewinst) 2.Dg7+ Kf5 3.Dg5+ Ke4 4.Df4+ Kd3 5.De3+ Kc2 6.
Dd2+ Kb3 7.Dd5+ Kb2 8.Lg7+ Kb1 9.Dd1 mat

Oplossingen kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Of per email schaakclub@
ziggo.nl Een van de goede oplossers zal worden uitgenodigd om, 
onder het genot van een drankje, kennis te komen maken met de 
schaakclub.

www.scbenoordenhout.nl
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839 2509 JE  Den Haag
website www.wvbn.nl
twitter @wvbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter 
Pieter de Savornin Lohman 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris 
Dick van der Klei 
secretaris@wvbn.nl

Penningmeester 
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wvbn.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

Jongeren-ouderen-expats 
Jeannine de Hoop Scheffer 
joe@wvbn.nl 

Cultuur 
Willemien de Vlieger-Moll 
cultuur@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer 
info@wvbn.nl
kosten lidmaatschap € 10,- per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Wijkcentrum 
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 – 324 05 72

Beheerder
Mevr. Ria Heemskerk-Okhuijsen 
06 – 207 582 42

Activiteiten Wijkcentrum 
Contactclub Benoordenhout (55+)
Rinia de Bruin 070 – 328 24 77
rinia.db@zonnet.nl

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond,
Mevr. A. Kolstee, 070 – 324 79 20

Bridge Club Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens
 070-324 86 07

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer W. Luijt 
070 – 324 82 75

Internationaal dansen
Maandagochtend, mevr. Sophia Poppe 
070 – 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
Algemeen informatienummer
14070. 
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

Gemeente Welstand/Monumentenzorg
Voor omgevingsvergunningen zie
www.denhaag.nl/welstand

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 353 58 00
Openingstijden Publiekszaken 
(voorheen Burgerzaken)
Ma-, wo-, do- en vrijdag van 8.00 tot 
14.00 uur. Di- van 12.00 tot 20.00 uur.

Ouderenwerk Haagse Hout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-347 72 97 

Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

Telefooncirkel 55+
Mevr. Denise van der Hulst,
denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl
070 - 347 72 97

Nationale Vereniging 
de Zonnebloem
Afdeling Benoordenhout 
Mevrouw D.C. van Veen 
070 – 324 74 45

Bibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin 
Goetlijfstraat 5, 070-754 05 55
Open op di-, wo-, en vrijdag
van 14.00-17.00 uur 

Burenhulpcentrale Haagse Hout
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-262 99 99

Boodschappen begeleidingsdienst 
(BBD)
070 - 364 66 61

 Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer – politie – ambulance

Politie 
Bureau Overbosch 
0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Ernst Käuderer 
ernst.kauderer@haaglanden.politie.nl 

Arts nacht/weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend 
en op erkende feestdagen. 
SMASH 070 - 346 96 69

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070- 353 30 00 of 070-353 3003



24 uur- in- huis- zorg

Omdat u of uw partner
•een dagje ouder wordt
•opgenomen wordt in het ziekenhuis•opgenomen wordt in het ziekenhuis
* na een operatie wel wat hulp kunt gebruiken
*vanwege een ongeneeslijke ziekte 
zorg nodig heeft

Wij zijn AWBZ erkend!Wij zijn AWBZ erkend!
Duitslandlaan 29

2711BG Zoetermeer
T: 079-3310088

www.continuezorg.nl

Wonen in een mooie 
omgeving, zorg van 
hoge kwaliteit

Zorggroep Oldael beheert twee bijzondere 
woonzorgcentra in Den Haag:  
Aelbrecht van Beijeren (Benoordenhout) 
en Oldeslo (Duttendel). Beide centra 
liggen in goede wijken, bieden ruime 
appartementen, een eigen keuken en 
begeleiding, zorg en verpleging op maat.

Gunstige tarieven
U kunt bij ons terecht met én zonder 
indicatie. De tarieven voor wonen, zorg  
en service zijn gunstig.

Kennis maken? Graag. U kunt ons bellen 
op 070 - 530 05 08 (cliëntadviseur) 
of 070 - 530 05 30 (bedrijfsbureau). 
U vindt ook uitgebreide informatie 
op www.oldael.nl. 

Lid worden van de Wijkvereniging?

Ja, doen!
www.wvbn.nl

s 10,– per jaar op 
reknr. NL34 INGB 0003804427 

voor een leefbare wijk!

Nieuwe 
website! 

Houd de website van wijkvereniging 
Benoordenhout in de gaten! 

De geheel vernieuwde website is online!

www.wvbn.nl



Het Nationale 
Toneel 

vertelt de grote 
verhalen

De
storm 
van William 
Shakespeare
Première! 
Vanaf 18 februari

 
Boek nu voor de beste plaatsen

0900-3456789 (10 cpm)

ks.nl

De
prooi 
naar het boek van Jeroen Smit 
over de val van ABN Amro
Wegens succes terug! 
29 - 30 april

Madame 
Rosa 
met o.a. 
Anne Wil Blankers 
Terug in Den Haag 
20 - 22 maart


