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Alweer een jaar voorbij. Dat besef roept iedere keer een gemengd gevoel op. Aan de ene kant een gevoel van spijt dat alles zo 
snel is gegaan, met de daarbij behorende vraag of dat wel goed is geweest, blijdschap over het feit dat sommige dingen sneller 
zijn gegaan dan je had verwacht, terwijl je dat aan het begin van het jaar nooit had kunnen denken en aan de andere kant het 
gevoel dat er dingen zijn waarvan je zou willen dat ze sneller waren gegaan, maar die je moet meenemen naar het nieuwe jaar.  

2014 wordt getekend door gebeurtenissen die we niet snel zullen vergeten, zoals de vreselijke brand aan de Van Hoytemastraat. 
Wat hebben we meegeleefd en leven we nog steeds mee met de winkeliers en de bewoners die in korte tijd de vernietiging en 
de noodzakelijke wederopbouw van hun panden en huizen en huisraad te verwerken hebben gekregen. Het zal tot ver in het 
nieuwe jaar duren voordat die schade is hersteld en de bewoners hun leven weer kunnen oppakken.  

Ook de feestelijke gebeurtenissen zullen wij ons lang heugen, zoals het vrolijke en ongelofelijk goed georganiseerde 
Sinterklaasfeest, de open atelier route, de 12e traditionele Benoordenhoutse zeepkistenrace en niet te vergeten de spectacu-
laire eerste Koningsdag op het Van Hoytemaplein.  

De onafgebroken strijd die het bestuur van de Wijkvereniging ook dit jaar heeft gevoerd om onze leefomgeving groen en leef-
baar te houden verdient veel respect en steun, net als de niet aflatende inzet voor en de organisatie van de sociale evenemen-
ten in de wijk. Ook voor volgend jaar staan indien nodig weer allerlei procedures en in ieder geval veel activiteiten op stapel. 
Wij zullen daarvan trouw verslag blijven doen in het wijkblad. U kunt helpen door lid te worden van de wijkvereniging. 

Namens de gehele redactie wens ik u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2015! 

Sophie Statema
Hoofdredacteur
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Van de Wijkvereniging
Het Benoordenhout in beweging 
Sluiting Aloysius onafwendbaar?

Oktober leek wel een rampmaand voor 
onze wijk. Eerst was er de grote brand in 
de van Hoytemastraat (zie elders in dit 
nummer). Vervolgens kwam als een 
donderslag bij heldere hemel de aan-
kondiging dat het Aloysius College per 1 
september 2015 de deuren sluit. 700 
leerlingen moeten dan op andere scho-
len worden ondergebracht en tientallen 
docenten op zoek naar een andere baan.

In kleinere kring was al langer bekend 
dat het niet zo goed ging met het AC. Er 
waren financiële zorgen en teruglo-
pende leerlingaantallen. Er is veel on-
dernomen om het tij te keren: investe-
ringen in het onderwijs, terugdringing 
van kosten, terwijl ook is gekeken naar 
samenwerking met andere scholen 

(zoals de Lucasstichting). Blijkbaar 
heeft dit niet geholpen want volgens 
het bestuur is er geen gezonde financi-
ele toekomst meer mogelijk na dit 
schooljaar. Gemeente en Ministerie 
zouden het hiermee eens zijn. 

Inmiddels is een ‘Platform AC’ opge-
richt waarin alle geledingen van de 
school zijn vertegenwoordigd alsook 
de zogenoemde Club van 100 (inmid-
dels meer dan 200), oud-leerlingen 
met bijzondere maatschappelijke posi-
ties. Dit platform wil een uiterste po-
ging ondernemen de school te redden 
door alsnog aansluiting bij een samen-
werkingsverband van scholen te zoe-
ken. Voor Kerst zou een haalbaarheids-
onderzoek gereed moeten zijn.

De Wijkvereniging zou het uiteraard 
betreuren als, nadat eerder al het 
Nederlands Lyceum uit onze wijk ver-
dween, nu ook het AC dicht zou gaan. 
Wij hebben slechts beperkte mogelijk-
heden te helpen. Zo is in september 
2013 bewust de sportdag in het AC ge-
organiseerd om zo de school op de 
kaart te zetten. Wij wachten de ontwik-
kelingen af en hopen op een goede en 
financieel haalbare afloop. Want dat 
een ikoon als het AC, enkele jaren voor 
het eeuwfeest, zou verdwijnen is moei-
lijk voorstelbaar. Als u dit stukje leest 
is wellicht meer bekend.

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter

Vrolijk Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar
Happy Holidays & Happy New Year

U toegewenst door het bestuur van de 
Wijkvereniging en de Redactie van 

het Wijkblad Benoordenhout
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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

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
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Ruimtelijke ordening

Zitting inzake de beheersverordening Benoordenhout 
Noord-Oost

Op 3 november jl. heeft de zitting 
plaatsgevonden bij de Raad van State 
waarin het beroep van de wijkvereni-
ging is behandeld inzake de afwijzing 
van onze aanvraag van 8 juli 2011 om 
niet voor het  noord-oostelijke deel van 
de wijk een beheersverordening vast te 
stellen maar om het gehele plangebied 
van de wijk onder te brengen in het be-
stemmingsplan Benoordenhout dat 
toen op stapel stond. Het college wees 
onze aanvraag af omdat naar zijn oor-
deel geen ruimtelijke ontwikkeling in 
het plangebied van de beheersverorde-
ning is te voorzien en het noord-ooste-
lijk gedeelte van de wijk een laag dyna-
misch karakter heeft. 

Voor- en nadelen beheersverordening 
De gemeente is een voorstander van 
het vaststellen van een beheersveror-
dening voor delen van de stad omdat 
dan volstaan kan worden met het 
maken van een eenvoudig plan waarin 
de bestaande planologische situatie 
wordt vastgelegd en geen onderzoek 
behoeft te worden gedaan en geen in-
spraak en rechtsbescherming behoeft 
te worden gegeven. Een dergelijk plan 
kan veel makkelijker en sneller wor-
den voorbereid dan een bestemmings-
plan en is daarmee kostenbesparend 
hetgeen de gemeente in bovenge-
noemde zitting weer heeft benadrukt 
als een voordeel. Volgens de wijkver-
eniging zijn hieraan ook grote nadelen 
verbonden. Zo wordt bij een beheers-
verordening het onderzoek naar alle 
belangen die in het plangebied spelen, 
zoals voldoende parkeergelegenheid, 
achterwege gelaten. Dit leidt tot een 
beperking van de rechtsbescherming. 
Bij een bestemmingsplan is zo’n onder-
zoek wel vereist. Een ander nadeel is 
dat bij een beheersverordening de bur-
ger de mogelijkheden van bezwaar en 
beroep worden ontzegd. De burger 
wordt in feite buitenspel gezet; de ge-
meenteraad beslist.

Ruimtelijke ontwikkeling te voorzien
De wijkvereniging heeft in de hele pro-
cedure de wettelijke eis dat geen be-
heersverordening mag worden vastge-
steld als een ruimtelijke ontwikkeling 
is te voorzien, benadrukt. Die ruimte-
lijke ontwikkeling is volgens ons wel 
degelijk te voorzien, met name voor 
het Willem Royaardsplein. Daarnaast 
willen wij de samenhang tussen beide 
wijkdelen, die samen deel uitmaken 
van een rijksbeschermd stadsgezicht, 
behouden. Wij hebben voortdurend ge-
wezen op de grote invloed die zal uit-
gaan van het aan de deelwijk Duinzigt 
grenzende Internationale Strafhof, op 
het winkel- en woongebied in dit 
wijkdeel. 

Bij de vaststelling van de beheersver-
ordening was al bekend dat het 
Internationaal Strafhof op het terrein 
van de Alexanderkazerne zou worden 
gebouwd. Van de Julianakazerne en de 
bunker in de bosjes van Zanen was in 
2011 ook al bekend dat Defensie die 
wilde verkopen. De gemeente heeft 
deze laatste 2 projecten vlak voor de 
vaststelling wel uit de beheersverorde-
ning gehaald maar het Willem 
Royaardsplein niet. De wijkvereniging 
heeft dan ook in de afgelopen zitting 
van 3 november jl. weer naar voren ge-
bracht  dat de uitwaaiering van het 
Internationale Hof gezien moet wor-
den als een ruimtelijke ontwikkeling 
die ten tijde van het vaststellen van de 
beheersverordening was te voorzien. 
Dat betekent dat dus al van het begin af 
aan deze beheersverordening als on-
rechtmatig moet worden beschouwd 
waardoor alsnog, in ieder geval voor 
het wijkdeel Duinzigt, een bestem-
mingsplan moet worden opgesteld. 

Gebed zonder eind. Of toch?
Hoe dit ook zij, de wijkvereniging heeft 
een lange weg moeten afleggen in de 
procedure sinds de afwijzing van haar 

aanvraag in juli 2011. Na deze eerste 
afwijzing hebben de nodige procedu-
res plaatsgevonden. De gemeenteraad 
heeft uiteindelijk in de vergadering 
van 19 april 2012 nadat de beheers-
verordening was vastgesteld, onze aan-
vraag afgewezen met de motivering 
dat ‘gezien het feit dat Benoordenhout 
N.O. voor het overgrote deel uit een 
uitontwikkelde woonwijk en groen be-
staat, er de voorkeur aan wordt gege-
ven om een op beheer gerichte rege-
ling toe te passen’. Tegen dat besluit 
hebben wij in juni 2012 bezwaar inge-
diend bij de adviescommissie bezwa-
ren die ons in een hoorzitting in de-
cember 2012 heeft gehoord om pas in 
begin mei 2013 een negatief advies te 
geven. De gemeenteraad heeft bij be-
sluit van 30 mei dit advies gevolgd. 
Tegen dat besluit hebben wij beroep 
ingesteld bij de rechtbank die zich in 
december 2013 onbevoegd verklaarde 
om ons beroep te beoordelen en de 
stukken doorstuurde naar de Raad van 
State. De Raad van State vroeg zich af 
of wij nu bezwaar maakten tegen het 
feit dat de rechtbank zich niet bevoegd 
verklaarde of nog steeds tegen het be-
sluit van de gemeenteraad om in plaats 
van een bestemmingsplan een be-
heersverordening vast te stellen. Het is 
duidelijk dat het ons om het gemeente-
besluit ging. De laatste fase van dit hele 
proces heeft zich dus op 3 november jl. 
bij de Raad van State afgespeeld. De 
uitspraak kunnen wij 6 weken later, 
dus omstreeks 15 december verwach-
ten. Mogelijk wordt de termijn nog 
eens met 6 weken verlengd. Wij hopen 
u hierover in het februarinummer van 
het volgend jaar te kunnen berichten.

Corine Buter en Willem Hoekstra
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De brand verspreidde zich aan de ach-
terkant van de winkel en sloeg over 
naar houten schuurtjes achter in de 
tuin. Vanwege het gebrek aan ‘ach-
terom’ moest de brandweer, om bij de 
brandhaard te kunnen komen, de 
brandslangen door de naastgelegen 
winkelpanden en via de gangen van 
huizen in de Paul Gabrielstraat heen 
trekken. Een groot aantal bewoners 
van de bovengelegen huizen moest 
worden geëvacueerd en werd elders 
ondergebracht. De brand was een 
grote schok voor de wijkbewoners en 
de winkeliers. Het gevoel van grote ge-
zamenlijke betrokkenheid bij het plein 
dat de bewoners en de winkeliers heb-
ben, uitte zich in alle reacties op de 

avond zelf en ook de volgende dagen. 
Voor de mensen uit de appartementen 
die alles kwijt zijn werd van alles ter 
beschikking gesteld, de Wijkvereniging 
startte de actie ‘Buurt helpt’.

De getroffen winkeliers zijn 
Ijzerhandel Beumer, Boekhandel 
Couvée, vishandel VFP, Oogmerk 
Tunderman en Bloemsierkunst 
Hoytema. Gelukkig is ondertussen een 
aantal winkels weer open of heeft al-
ternatieve bedrijfsruimte gevonden. 
De bewoners kunnen echter hun ap-
partementen nog niet in. De redactie 
sprak met enkele winkeliers en een 
van de getroffen bewoners. De heer 
Beumer stuurde ons een brief:

Couvée
Het zal helaas nog een tijd duren voor-
dat Couvée haar deuren weer opent. 
Gelukkig kunt u voor uw Franse boeken 
terecht in de boekhandel van Inge 
Ebbinge, de vrouw van Marcel 
Schneijderberg, eigenaar van 
Boekhandel Couvée. Inge en haar collega 
Herman Boswijk verkopen Nederlandse, 
Duitse, Engelse literatuur, poëzie, kin-
derboeken, geschiedenis- en kunstboe-
ken in de winkel ‘De Haagse Boekerij’. 
Daarnaast is de winkel gespecialiseerd 
in antroposofische literatuur. Een grote 
collectie (kunst) kaarten behoort ook tot 
het assortiment. Franse boeken zijn te 
bestellen via een besteldienst. De 
Haagse Boekerij is te vinden in de 
Frederikstraat 24, 2514 LK Den Haag. 
De openingstijden zijn maandag 12.30 – 
18 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 
9.30 – 18 uur en zaterdag 9.30 – 17.00 
uur. Het telefoonnummer is 070-
3464800, mailadres: info@haagseboe-
kerij.nl, website www.haagseboekerij.nl. 

VFP
Precies 30 dagen na de verschrikke-
lijke brand is de viswinkel VFP (Vis, 
Fish, Poisson) op 31 oktober 2014 
weer open gegaan. Eigenaar Cees van 
de Coterlet, zijn vrouw Joke en zijn 
dochter Megan zijn blij om weer aan de 
slag te kunnen. Cees en Joke waren na 
twee jaar voor het eerst een week op 
vakantie gegaan. Dochter Megan paste 
op de zaak. Op de laatste avond van 
hun vakantie belde Megan haar ouders 
op en vertelde hen het slechte nieuws 
dat wegens brand in de Van 
Hoytemastraat hun zaak rook- en wa-
terschade had opgelopen. Toen ze na 
de vakantie de volgende dag kwamen 
kijken smeulde alles nog. Een heel 
triest aangezicht. Alles was nat en pap-
perig. Hoe kan het dat de zaak van de 
familie tóch weer zo razend snel weer 

Verder in de Wijk
De rook aan de Van Hoytemastraat trekt op…
Op woensdag 1 oktober brak vroeg in de avond in ijzerhandel Beumer 
brand uit. De brand ontwikkelde zich tot een uitslaande brand die 
razendsnel om zich heen greep. De brandweer trok uit met groot mate-
rieel en ook politie was meteen ter plekke. Veel wijkbewoners verza-
melden zich rond de onheilsplek.

Aan alle wijkgenoten.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de vele wijkgenoten 
die ons bemoedigd hebben door ons  bloemen, kaarten, brieven, emails te 
sturen, hartelijk te danken. U weet niet hoeveel dat betekent en betekend 
heeft. Ook willen wij de buren wier huizen geofferd zijn door de brandweer 
teneinde de brand te blokkeren bedanken. Als dat niet gebeurd was dan was 
de ramp helemaal niet te overzien geweest. Het hele blok was dan afge-
brand, het was onvermijdelijk maar ze betalen wel het grote ongemak wat 
daar mee gepaard gaat. Door deze gebeurtenis ben ik nog trotser geworden 
een echte Hagenaar te zijn, want de inspanning van de Haagse brandweer, 
politie, verkeersregelaars, gemeentediensten, salvage en niet te vergeten 
onze burgermeester zijn fenomenaal geweest. Uitstekende samenwerking, 
inzet met gevaar voor eigen leven en een zeer professionele afwerking niet 
in het minst door de dienst DSO (dienst stedelijke ontwikkeling) die drie 
weken lang de panden beredderd heeft en veilig heeft achtergelaten. Het 
Beumer team is al vanaf dag twee aan het werk gegaan om ons bedrijf weer 
leven in te blazen. We zijn vastbesloten opnieuw te beginnen. Ondertussen 
hebben wij het pand aan de Van Hoytemastraat 53 voor 2,5 jaar kunnen 
huren en wij zullen voorlopig daar onze ijzerhandel drijven. Als alles vol-
gens plan gaat kunnen we de eerste week van december weer open, met 
onder meer de uitgebreide kerstcollectie die u van ons gewend bent.

Mede namens het hele Beumer team, graag tot ziens.
Heel hartelijke groet
Frank Beumer
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operationeel kan zijn? Daar heeft de 
hele buurt aan meegeholpen: Cees ver-
telde dat de mensen op straat hem aan-
hielden om hem te troosten en sterkte 
toe te wensen, soms gaven zij hem zelfs 
een knuffel! Verder heeft de 
Wijkvereniging Benoordenhout mee-
geholpen, de gemeente den Haag heeft 
alle medewerking verleend, verzeke-
ringsmaatschappij Aegon, Essent, 
Nuon, waren op hun best. Dat heb je 
nodig na zoveel ellende. Iedereen de 
volgende dag al rond te tafel. Binnen 
een week was er weer gas, licht en een 
nieuw dak. Begonnen met slopen. 
Nieuw plafond, nieuwe airco, alle ma-
chines schoon gemaakt, winkel herin-
gericht en op 31 oktober was de feeste-
lijke opening. 

Oogmerk Tunderman
Inmiddels kan Willem Brekelmans, 
mede-eigenaar van Oogmerk 
Tunderman, weer een beetje lachen, 
maar op de avond zelf had hij het zwaar. 

De winkel aan de Van Hoytemastraat 
was ‘zijn’ project dat hij in 2008 gestart 
heeft, naast de bestaande winkels van 
Tunderman in Leidschendam. En in de 
afgelopen jaren hebben hij en zijn col-
lega Yvonne Rijnsblonk, ondanks de 
economische crisis, een mooi klanten-
bestand opgebouwd. ‘En dat zie je dan 
in een half uur tijd van je afglijden.’ De 
dag erna kon hij weer helder denken en 
kwam hij meteen in actie. De telefoon 
werd doorgeschakeld naar één van de 
andere winkels en alle klanten uit het 
opgebouwde klantenbestand kregen 
een brief thuisgestuurd. Zij konden ge-
woon hun monturen uitzoeken of ogen 
laten meten in winkelcentrum 
Leidschenhage. Bestelde lenzen bracht 
Brekelmans eigenhandig bij zijn klan-
ten thuis. ‘Hectische weken waren het, 
maar ook leuk om op deze manier te 
ontdekken dat de band tussen opticien 
en klant hecht is.’ Hij kreeg veel posi-
tieve en hartverwarmende reacties. Na 
de brand mochten ze ruim vier weken 

het pand niet in, in verband met instor-
tingsgevaar. Stiekem is Willem na een 
week wel al, onder begeleiding, binnen 
geweest. Toen heeft hij nog snel twee 
reeds klaar liggende brillen van klanten 
kunnen meenemen. Drie weken later 
bleek de rest verloren te zijn. Na vier 
weken in de ‘buitenlucht’ was alles ver-
roest of hevig beschimmeld. ‘Wij heb-
ben in ons oude pand alleen de etalage 
laten schoonmaken en hebben deze 
aangekleed met grote houten brillen 
om het treurige beeld in de straat  te 
doorbreken, want van een terugkeer 
van winkeliers in de vier beschadigde 
winkels is voorlopig helaas geen 
sprake. Inmiddels hebben we een over-
eenkomst met de Rabobank getekend 
voor het huren van hun voormalige fili-
aal aan het plein voor het komende half 
jaar. Nu gaan we hard aan de slag om te 
zorgen dat we rond de feestdagen onze 
klanten weer normaal kunnen bedie-
nen. Op naar 2015! We hebben er weer 
zin in.’ 

foto persburo Jos van Leeuwen
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Sophie Leembruggen Ineke van Mechelen
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Mevrouw Van der Rol-Vols
Eén van de getroffen bewoners is me-
vrouw Will van der Rol-Vols. Zij 
woonde met haar man Frank boven de 
bloemist. Zelf woonde zij al meer dan 
40 jaar in deze woning. Op het moment 
van het ontstaan van de brand was zij 
aan het koken en zij moest à la minute 
haar huis verlaten. Niets konden ze 
meenemen, alleen de hond. Het dak 
van haar huis werd door de brandweer 
open gezaagd om de brand beter te 
kunnen bestrijden. Hierdoor kon de 
brandweer een grotere ramp voorko-
men, maar ten gevolge hiervan is haar 
woning volledig onder water komen te 
staan en ontstond er instortingsgevaar. 
Mevrouw van der Rol-Vols kon daar-
door ook de dag na de brand niet haar 
huis in om enkele persoonlijke spullen 
te pakken. Haar man mocht alleen, 
onder begeleiding, even naar binnen 
voor de portemonnee met pasjes. In de 
daaropvolgende weken is het dak door 
de gemeente weer dichtgemaakt en is 
het huis leeggehaald. Alle spullen staan 
opgeslagen, maar na enkele weken in 
een doorweekt huis is er van de meeste 
persoonlijke bezittingen niets meer 
over en staat er overal schimmel op. 
Afgezien van enkele meubels zijn ze 
alles kwijt. Inmiddels woont het echt-
paar in een woning van de Amerikaanse 
kerk die deze tijdelijk ter beschikking 
heeft gesteld. Af en toe komt ze terug 
naar de Van Hoytemastraat om bood-
schappen te doen, bij te praten met de 
buren of om de post op te halen bij 
Boukje van Pink en Lie. Het is keer op 

keer moeilijk om de dichtgetimmerde 
woning er roerloos bij te zien staan. 
Praten met de medebewoners die door 
brand-, blus- of rookschade hun wo-
ning hebben moeten verlaten, helpt. 
Sommigen willen graag terug, anderen 
beschouwen hun tijdelijke verhuizing 
al als definitief.

Mevrouw van der Rol-Vols benadrukt 
dat het heel fijn is dat mensen meele-
ven en hun hulp aanbieden. Ze hoopt 
dat ze dat juist straks (wanneer is nog 

niet bekend) ook zullen doen wanneer 
ze terug kan komen naar de Van 
Hoytemastraat en er meer duidelijk is 
over wat ze nog nodig heeft. Want dat 
wil ze het liefst, zo snel mogelijk haar 
eigen huis in de Van Hoytemastraat, 
waar ze al zo lang met plezier heeft ge-
woond, weer inrichten en bewonen.

Sophie Statema, Inge Kneppelhout 
en Annick Smittenaar

foto persburo Jos van Leeuwen

foto Camée
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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 .nl

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

eversdijk

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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‘Dit is waarvoor ik hier ben’
Al in zijn vroege jeugd trad Paul op tus-
sen de en-suite deuren bij de familie 
Van Vliet thuis. 'Paul, doe es wat' werd 
een gevleugelde uitdrukking. Net 11 
jaar oud was Paul toen hij op de slot-
avond van het Duinzichtkerk zomer-
kamp tijdens zijn eerste echte opvoe-
ring met een hart dat overliep van 
blijdschap besefte dat hij wist waarom 
hij op de wereld was. Toneel. Optreden. 
Verhalen. Vermaken. Beroeren.

Bewogen jaren 
Paul woonde met zijn ouders en drie ou-
dere zusjes in het Bezuidenhout. Nadat 
op 3 maart 1945, bijna aan het einde van 
de tweede wereld oorlog, door een fout 
van de geallieerden niet het Haagse bos 
maar het Bezuidenhout werd gebom-
bardeerd, werden Paul en zijn twee oud-
ste zusjes ondergebracht bij gezinnen in 
Friesland. Paul kwam terecht bij de fa-
milie Kuiper en kreeg er vier zusjes bij. 
Als Pauke Vlietstra leerde hij Fries en 
het boerenleven kennen en toen hij en 
zijn zusjes drie maanden later, in juni 
1945, herenigd werden met hun ouders 
in Den Haag werd het gezin gehuisvest 
in het huis aan de Roelofstraat 10. Dat 
huis bleek volstrekt verwaarloosd, Paul 
herinnert zich dat het Benoordenhout in 
die tijd totaal verlaten was en de straten 
waren bezaaid met debris. Paul, die toen 
9 jaar oud was, zag daarin avontuur en 
beleefde met zijn vriend Ton van As 
spannende momenten. Hun favoriete 
bestemming waren de bunkers in de 
duinen en vooral de Seyss-Inquart bun-
ker in Clingedael waar de Duitsers na 
het einde van de oorlog van alles hadden 
achtergelaten zoals bedden en 
wapentuig. 

Theater Pepijn
Na twee jaar op de Oranje Nassau 
school ging Paul naar het Sorghvliet 
gymnasium en met zijn eindexamen op 
zak schreef zich in 1956 in voor rechts-

geleerdheid en geschiedenis aan de 
universiteit Leiden. In Leiden deed hij 
jarenlang mee aan het Leids Studenten 
Cabaret en in zijn laatste studiejaar be-
sloot Paul met vier vrienden een thea-
ter op te richten. In 1964 opende 
Theater Pepijn, dat dit jaar haar 50ste 
verjaardag viert. 

Afscheid van het ouderlijk huis
In 1971 verruilden Paul's ouders het 
ouderlijk huis aan de Roelofstraat voor 
Arendsdorp. Paul had die avond een op-
treden in Diligentia en schreef in de ar-
tiestenfoyer het dierbare ‘Kom Louise' 

waarin Paul de sterke emoties die ge-
paard gaan met het verhuizen naar een 
verzorgingstehuis treffend verwoordt:

Kom Louise – kom Louise
Geef me maar een hand
Kom Louise kom nou maar naar binnen
Kom Louise – kom Louise
Dit is ons nieuwe land
Kom we gaan opnieuw beginnen

Ik zet je stoel bij het raam
En het is hier wel klein misschien
Maar de wolken zijn van ons met de 
seizoenen
Ik zet je stoel weer bij het raam
Dan kan je de bomen zien
Want die zijn nog van ons met de 
seizoenen
(ref.)
 
Het is nog steeds hetzelfde bed
Waarin ik je heb liefgehad
En waarin onze kinderen zijn geboren
Waarin door ons gevochten is
Alleen en samen ziek en zat
Kom er is nog niets verloren

De zon schijnt door de ramen
En er is nog veel te doen
Wij zijn nog niet alleen
Wij zijn ook hier weer samen
In ons nieuwe land
Kom Louise, geef me maar een hand
(ref.)

Zondag in Den Haag
De passie voor het vak die Paul op zijn 
elfde al voelde, heeft hij nog altijd. Nog 
steeds weet hij zijn publiek te raken, 
zoals nu met zijn matinee voorstelling 
Zondag in Den Haag in de Koninklijke 
Schouwburg. Paul geniet van de bijzon-
dere sfeer die kan ontstaan bij een op-
treden: ‘Als je boven jezelf uitstijgt, 
voelt het publiek het ook’, en dan ont-
staat er volgens Paul iets magisch. 

Sophie Statema

Paul van Vliet, foto Roy Beusker

Paul van Vliet, 9 jaar

Interview
Paul van Vliet
We zitten in Paul's werkkamer. Een prachtige hoge en mooi helder en 
tegelijkertijd warm rood geschilderde ruimte in een door Philip Citroen 
verbouwd voormalig pakhuis in Buurtschap 2005.
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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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Cultuur
HoutKunst

Open Atelier Route
Allereerst maak ik reclame voor de 
Open Atelier Route van volgend jaar.  
Deze zal in het weekend van 30 en 31 
mei 2015 plaatsvinden. Houd deze 
data vrij, het belooft wederom zeer de 
moeite waard te worden. Wilt u zelf 
deelnemen als kunstenaar, of hebt u 
een groot huis waar kunstenaars hun 
werken kunnen tonen, meld u vóór 
begin maart 2015 aan bij Ninky 
Oijevaar via ninky@oijevaar.eu.

Mesdagjaar  en Panorama Mesdag
Volgend jaar is het Mesdagjaar in Den 
Haag! Hendrik Willem Mesdag is hon-
derd jaar geleden gestorven, een mooi 
handvat tot het organiseren van een 
aantal tentoonstellingen. Mesdag kun 
je wel de 19e eeuwse ambassadeur van 
Den Haag en Scheveningen noemen. 
Het Panorama Mesdag, de Collectie 
Mesdag, het Louis Couperus Museum 
en Pulchri Studio behoren tot de deel-
nemers. U zult ontdekken dat Mesdag 
het Panorama zijn mooiste werk 
noemde, de Collectie Mesdag is geves-
tigd in zijn woonhuis, Louis Couperus 
en H.W. Mesdag ook met elkaar te 
maken hebben en Pulchri Studio met 
zijn Mesdagzaal veel te danken heeft 
aan deze schilder. Aansluitend hierop 
is het leuk te vermelden dat in het 
Panorama Mesdag in december nog op 
de maandagen gratis rondleidingen 
geeft. Maandagmiddag vanaf 13.00 
uur. Inschrijven kan op de dag zelf bij 
de entreebalie. Zo wie zo is het 
Panorama iedere keer weer iets waar 
je met open mond naar kijkt. 
Scheveningen gezien van het hoge 
Seinpostduin, 1881.

Van der Vlugt & Co 
Ik sprak onlangs met Bram van der 
Vlugt, de bekende toneelspeler. Hij 
heeft een ‘concertvertelling’ gemaakt 
over het bombardement op het 

Bezuidenhout dat hij als jongetje van 
tien jaar mee maakte. Gesproken her-
inneringen op muziek, zo is een con-
certvertelling uit te leggen. Het thema 
is ‘Kleine vergissingen met grote gevol-
gen’. Het bombardement was een ver-
gissing (de coördinaten waren ver-
keerd ingetekend op de kaart) 
waardoor grote delen van het 
Bezuidenhout, Princessegracht en het 
Korte Voorhout werden gebombar-
deerd. De herinneringen van Van der 
Vlugt, verteld op muziek, met twee van 
zijn kinderen, Hester en Floris, en 
Lucas Dols, samen vormend Van der 
Vlugt & Co.  Ze treden op zaterdag-
avond 28 februari op in de Koninklijke 
Schouwburg. De titel van het pro-
gramma is ‘De Drievingerige Luiaard’.

Kerstspel in de kerk
In de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 
89 is op kerstochtend 25 december om 
10 uur  het Kerstspel te zien, dit keer met 

de intrigerende titel ‘Muizen in de kerk!’. 

Eppe de Haan
En nog een tip die ik u graag wil geven 
is de tentoonstelling van werk van de 
beeldhouwer Eppe de Haan in Het 
Depot in Wageningen. Eppe de Haan 
heeft jaren als tekenleraar les gegeven 
op het Nederlandsch Lyceum, dat hier 
in de wijk stond. Eppe werkt een groot 
deel van het jaar in Pietrasanta, het 
‘marmerhart’ van Italië. Daar ontstaan 
de beelden die nu op deze tentoonstel-
ling ‘Dromen en verlangen’ te zien zijn. 
Tegelijkertijd is het een overzicht van 
twintig jaar werken. Ik ben al jaren een 
groot fan van het werk van Eppe. 
Het Depot, Arboretumlaan 4, 6703 BD 
Wageningen, www.hetdepot.nl. De ten-
toonstelling duurt tot en met 22 maart 
2015. 

Willemien de Vlieger-Moll

Redacteur van de kunstrubriek zijn betekent dat je probeert van 
zoveel mogelijk op de hoogte te zijn. Activiteiten, voorstellingen en 
tentoonstellingen vinden in onze wijk, de stad en ver daarbuiten 
plaats. Ik heb voor deze keer een uiteenlopende keuze gemaakt. 

Van der Vlugt & co.

foto Eppe de Haan
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Frouke de Roo

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

Ook voor uw Gordijnen-Vitrage-
Slaapzakken-Dekens-Dekbedden-
Lakenpakketten-Huishoudwas.

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:  015 - 361 09 78   

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N
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Activiteiten in de wijk
Senioren-wijkorkest Benoordenhout
Altijd al een instrument willen bespe-
len, maar nooit tijd ervoor gehad? 
Vroeger ooit gespeeld en de trompet 
nog op zolder voor ‘je weet maar 
nooit’? Al jarenlang muzikaal actief en 
zin in een nieuw muzikaal avontuur?

Vanaf januari start het Residentie 
Orkest in het Benoordenhout een mu-
ziekproject speciaal voor ouderen. 
Aangezien zelf muziek maken een ge-
zond beroep doet op lichaam en geest 
is het een fantasische manier om actief 
en daarmee fit te blijven. En waar 
veelal wordt aangenomen dat het leren 
bespelen van een instrument is voor-
behouden aan jonge kinderen leert de 
ervaring inmiddels dat ook ouderen 
nog steeds in staat zijn veel te leren.

Van les tot orkest
Professionele muziekdocenten en mu-
sici uit het Residentie Orkest verzor-
gen de activiteiten in dit project. Er 
vinden wekelijks instrumentale 
groepslessen plaats op verschillende 
niveaus en al na een paar weken vor-
men de deelnemers samen een orkest, 
waarin beginners, gevorderden èn 
professionals samenspelen. Niet eerst 
eentonige theoretische lessen, maar 
meteen samen praktisch aan de slag 
op het instrument. Want van elkaar 
leer je het meest en gedeelde vreugde 
is dubbele vreugde! Dankzij uitge-
kiend materiaal, ontwikkeld door het 
Residentie Orkest, is het mogelijk om 
na enkele maanden al het eerste con-
cert te geven.

Voor wie eerst wil proeven of muziek 
maken iets voor hem/haar is, organi-
seert het Residentie Orkest in decem-
ber een aantal kennismakingsactivitei-
ten. Tijdens deze activiteiten, onder 
leiding van musici uit het Residentie 
Orkest, kunt u ervaren hoe fantastisch 
samen muziek maken is, kunt u probe-
ren welk instrument u ligt en kunt u 
natuurlijk genieten van muziek.

Als u meer informatie wilt of als u zich 
wilt aanmelden voor de lessen of ken-
nismakingsactiviteiten, kunt u contact 
opnemen met Petra Wolters, 
Coördinator Educatie van het 
Residentie Orkest, te bereiken via 
petra.wolters@residentieorkest.nl of  
880 02 25. 

Evita opent haar deuren voor de wijk!
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan 
de verbouwing van het aangrenzende 
pand waar Evita Zorg op eigen kracht 
een ontmoetingsplek voor de wijk heeft-
ontwikkeld. Evita wil hier diverse activi-
teiten organiseren vóór en mét de wijk. 
Jong & oud kan deelnemen aan verschil-
lende workshops en activiteiten, een 
goede kop koffie drinken of gebruik 
maken van de ruimte. Met dit initiatief 
wil Evita de participatie en samenhang 
in de wijk stimuleren. Denkt u bijvoor-

beeld aan aquarelleren, schaken, koken, 
keramieken, handwerken of het bijwo-
nen van lezingen en filmavonden. 
Iedereen is welkom.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers. 
Bent u geïnteresseerd om een gastvrouw 
of gastheerfunctie te vervullen voor een 
dag(deel), dan horen wij dit graag. Heeft 
u suggesties voor activiteiten of bent u 
benieuwd naar de agenda? Kijk op 

www.evitazorg.nl voor meer informa-
tie of neem contact op met Kim van 
Dijk op 070-3141600. 

Vrijwilligersborrel
Het bestuur nodigt graag alle 

vrijwilligers van de wijkvereniging,
alsmede oud-bestuursleden, uit voor 

de traditionele Vrijwilligersborrel
op zondag 11 januari van 16.00 tot 

18.00 uur in het Benoordenhuis

Een officiële uitnodiging volgt nog, 
maar noteert u alvast de datum
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Benoordenhouters in den vreemde 
Barbara Oedayrajsingh groeide op in 
het Benoordenhout maar woont nu in Wales
Mijn hele leven lang woonde ik al in het Benoordenhout, in dezelfde straat, in 
hetzelfde huis. Eerst ging ik naar Wolters, en daarna naar Sorghvliet. Maar sinds 
Augustus is dit compleet veranderd: ik heb Sorghvliet ingeruild voor het United 
World College of the Atlantic, en woon nu op een campus in Wales met 360 
andere jongeren van over de hele wereld. Hoe dit zo gekomen is? 

Internationale school met een missie
In de zomervakantie voor de vierde  
klas kwam ik voor het eerst langs UWC, 
op internet. ‘Lijkt het je wat om 5 en 6 
VWO af te maken op een van de veer-
tien United World Colleges wereld-
wijd?’ las ik op de website van UWC 
Nederland. Naar het buitenland gaan 
wilde ik al heel lang, maar nog nooit 
leek het iets dat ook echt waarheid kon 
worden. Hoe meer ik las over UWC, 
hoe meer ik overtuigd werd dat dit 
echt iets voor mij was. UWC staat voor 
United World Colleges. UWC is een in-
ternationale educatieve beweging die 
zich inzet voor vrede en duurzaam-
heid, en heeft als doel jongeren uit zo 
veel mogelijk landen bij elkaar te bren-
gen en zo wederzijds begrip te stimu-
leren. Er zijn 14 UWC’s, verspreid over 
de hele wereld, naast Wales bijvoor-
beeld UWC Mahindra in India, UWC 
Red Cross Nordic in Noorwegen, UWC 
Waterford Kamhlaba in Swaziland, 
UWC in Mostar in Bosnië-Herzegovina, 
UWC Maastricht (in Nederland!).  Alle 
UWC’s hebben dezelfde missie. Op elk 
college komen jongeren tussen zestien 
en negentien jaar  van over de hele we-
reld om twee jaar lang samen te leven 
en studeren voor het International 
Baccalaureate. In totaal heeft UWC 
leerlingen uit 180 verschillende lan-
den! Elk land heeft een eigen nationaal 
comité dat leerlingen selecteert voor 
de colleges. De selectie is op basis van 
motivatie en ambitie, afkomst of geld 
speelt geen rol en de geselecteerde 
leerlingen krijgen een beurs.  De selec-
tie begon voor mij in januari dit jaar 
met het opsturen van het aanmeldings-
formulier en daarna kwamen nog twee 
andere rondes met groepsopdrachten Barbara Oedayrajsingh
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UWC Atlantic College

en interviews. Op 2 april kreeg ik een 
telefoontje van de voorzitter van selec-
tie en vanaf dat moment stond mijn 
leven op zijn kop: ik was geselecteerd 
om naar UWC Atlantic College te gaan! 

Een kasteel als tweede huis
Nu ben ik al een paar maanden hier op 
Atlantic College in Wales, en het is echt 
mijn tweede thuis geworden. Hier, in 
dit twaalfde eeuws kasteel in een uit-
hoek van Wales heb ik meer geleerd 
over de wereld dan ik ooit had kunnen 
hopen. Ik woon in een huis met 50 an-
deren van over de hele wereld en deel 
een kamer met drie andere meisjes uit 
de USA, China en Frankrijk. Alle landen 
waar ik tot nu toe alleen maar in het 
nieuws over gehoord had, zijn veran-
derd in namen en gezichten. Elke dag 
worden er heel veel activiteiten geor-
ganiseerd, er komen vaak mensen met 
een bijzondere passie of beroep naar 
de campus om gastlezingen te houden, 
en alle leerlingen doen vrijwilligers-
werk: ik doe muziektherapie met ou-
deren met dementie en kinderen met 
autisme, en anderen zijn bijvoorbeeld 
opgeleid tot lifeguards of werken in de 
vallei bij het college om onze eigen 
groenten te verbouwen. Al deze extra 
dingen maken UWC zoveel meer dan 
alleen maar een gewone school, en 
omdat er zoveel mogelijkheden zijn 
heb ik heel veel dingen gedaan die ik 
anders niet zo snel zou hebben meege-
maakt. Maar de meest bijzondere mo-
menten heb ik tot nu toe gehad door 
gewoon met andere leerlingen te pra-
ten. Mensen komen van over de hele 
wereld, en hebben heel verschillende 
achtergronden. Er zijn vluchtelingen, 
mensen die wonen in oorlogsgebieden 
of religieuze minderheid in hun land 
zijn.  Hun verhalen hebben op mij heel 
veel indruk gemaakt, en hebben ge-
zorgd voor bijzondere gesprekken tot 
diep in de nacht. 

Drop, fietsen en kaas
Mis ik Nederland? Ja, af en toe wel. Nu 
ik hier ben en de kans heb gekregen 
om de wereld van zoveel verschillende 
perspectieven te zien realiseer ik me 
pas echt hoe goed het in Nederland is. 
En natuurlijk mis ik mijn familie en 
vrienden in Nederland. Ook drop, kaas, 
en de luxe hebben van in een stad te 

wonen waar alles op fietsafstand is 
(hier kost het ongeveer een uur reizen 
met het openbaar vervoer om in de 
enigszins  ‘bewoonde wereld’ te 
komen) kan ik nu veel meer waarde-
ren. Maar dit zijn allemaal kleine din-
gen, en onvergelijkbaar met wat ik er-
voor in de plaats heb gekregen. En ook 
al is het niet altijd even makkelijk om 
als zestienjarige zonder ouders in het 
buitenland te wonen, het is de gewel-
digste ervaring van mijn leven en elke 
dag realiseer ik me weer hoe veel geluk 

ik heb dat ik deze kans heb gekregen. 
Het Benoordenhout heb ik verlaten, 
maar ik heb er de hele wereld voor 
teruggekregen.

Barbara Oedayrajsingh
tekst en foto's
Blog: Barbaratlantic.wordpress.com

Klasgenoten
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Klik op link 'mobiele diensten' op rabobank.nl voor meer informatie

Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en

afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren App

heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

En meteen
het overzicht
hebben.

Afvragen
hoe je ervoor

staat
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BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN
Er is weer van alles cadeau te geven en te lezen deze kerst. Wat is heerlijker dan weg te 
kruipen onder een plaid met een kop thee of warme chocolademelk en een goed boek?

Het succes van 
een kwaliteits-
krant, Pien van 
der Hoeven

Prachtig, door-
wrocht boek over 
het ontstaan van 
de krant NRC 
Handelsblad, in 
een wervelende 

stijl geschreven. Het was zeer interes-
sant te lezen over de cultuurverschil-
len tussen de Amsterdamse krant het 
Algemeen Handelsblad en de 
Rotterdamse NRC, de rol van de kleur-
rijke figuren als Henk Hofland, Jan 
Blokker, André Spoor en Hans van 
Mierlo. U krijgt antwoord op de vraag 
hoe het mogelijk is dat uit een gedwon-
gen fusie van twee kranten een succes 
voortkwam. De auteur heeft jaren aan 
het boek gewerkt en dat is te zien. De 
vele interviews, het zoeken in ontoe-
gankelijke archieven (lees een puin-
hoop), alle feiten verifiëren. En dit 
alles in een goed leesbaar boek ge-
schreven. Echt een aanrader.

Uitgeverij Prometheus Amsterdam, ISBN 978 90 446 

17696. Het boek is te koop bij De Haagse Boekerij en bij 

de auteur zelf (pienjap@xs4all.nl), 2012, € 15,-

Tunis, René van 
Rijckevorsel

Het onderschrift 
op de voorkant 
luidt; Een ingeni-
euze thriller over 
een diplomatieke 
doofpot, angstaan-
jagend realistisch, 

Tomas Ross. En dat is het: het kostte 
mij een zondagmiddag om mij van dit 
boek los te halen. Ik heb het in één ruk 
uitgelezen, alles om mij heen verge-
tend. Het is een goed opgebouwd boek, 
vanaf bladzijde 1 vol spanning. De 
40-jarige topdiplomaat Jan Willem 
Bouman wordt op de laatste dag van 

de Golfoorlog, 27 februari 1991, in 
Tunis doodgeschoten. Deze moord is 
nooit opgelost totdat twintig jaar later 
zijn vroegere collega Fiona Duinwyck 
op onderzoek gaat. Zij ontdekt de 
meest onwaarschijnlijke dingen, over 
de diplomatie en over de Nederlandse 
politiek. Het zou zo maar gebeurd kun-
nen zijn. René van Rijckevorsel heeft 
zich gebaseerd op één echt feit; de 
moord op Robert Jan Akkerman, in 
Tunis. De rest is fictie.

Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam, ISBN 978 90 

23488200, 2014, € 19,90

Een nieuwe kijk op de Oranjes,
Reinildis van Ditzhuyzen
en Nicole Uniquole

Op 17 november verschijnt er een ver-
rassende heruitgave van Reinildis van 
Ditzhuyzen van het boek Oranje-
Nassau. Een biografisch woordenboek 
(1ste druk 1994, 3de druk 2004) dat 
bekend staat als de ‘Oranjebijbel’. De 
vele, vaak zeer gedetailleerde afbeel-
dingen met nadruk op de schoonheid 
van de portretten en de toegepaste 
kunstvoorwerpen uit onder meer de 
Koninklijke Verzamelingen, uitgezocht 
door Nicole Uniquole, maken het boek 
een lust voor het oog. Stamt onze 
Koning nu wel of niet af van Willem I 
de Zwijger? Welke Oranjeprinsessen 

bouwden paleizen in Duitsland? Naar 
wie is Prinses Amalia vernoemd? Deze 
vragen worden in dit boek beant-
woord. Alle (Oranje-) Nassaus kunt u 
in het boek vinden, in ruim 120 korte 
levensbeschrijvingen: alfabetisch, via 
het register en/of in de doordachte 
stamboom, waarop men in één oogop-
slag alle leden van het Huis van Oranje 
in hun onderlinge samenhang kan zien. 
Onder de titel 'Leven aan het hof, flar-
den en fragmenten' zijn capita selecta 
over onder meer serviezen, eetcultuur, 
mode en juwelen toegevoegd. Hier 
kunt u lezen over en kijken naar mode 
aan het Oranjehof, zoals sublieme ja-
ponnen uit de 17de eeuw. 
Handschoenen, tassen, waaiers, snuif-
dozen –de soms uitbundige Oranje-
accessoires die u tot in het kleinste de-
tail kunt bekijken, zoals een met 
diamantjes bezette vergulde zilveren 
parasolknop van koningin Emma. De 
vermaarde edelsmid Carl Fabergé 
maakte deze knop. En zie hoe 
Oranjeprinsessen zich tooien met 
juwelen.

Reinildis van Ditzhuyzen (tekst) & Nicole Uniquole 

(beeld): Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek. 

prijs € 20. Nota bene: Het boek is enkel te bestellen via 

de website www.oranjenassauboek.nl en is niet in de 

boekhandel verkrijgbaar.

TIP

‘Gouden jaren’ van 
Annegreet van Bergen.De 
ondertitel zegt het al, Hoe 
ons dagelijks leven in een 

halve eeuw onvoorstelbaar 
is veranderd. Heel 

herkenbaar!

Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam Antwerpen, 

ISBN 978 90 450 2354 0, 2014, € 19,99
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Alexandria Garantie Aannemers & Schilders wensen U een fijne kerst en een voorspoedig 2015

www.alexandriabv.nl

Ing Julia Schlemmer

Alexander Gogelweg 30 | 2517 JJ Den Haag | Zuid-Holland
T 070 - 3387438 | info@alexandriabv.nl

Benoordenhout_2014_6.indd   22 02/12/14   22:29



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201423

Zaterdag 22 november 2014 was alweer een mooie herfstmiddag toen Sinterklaas in het Benoordenhout zijn 
intocht maakte. ’ s Ochtends was de Goedheiligman al geweest in het Bezuidenhout. Wat hebben hij en de 
Zwarte Pieten het toch druk. De stoet met de Sint en de Pieten kwam dit keer vanaf HVV over de van 
Hogenhoucklaan naar het van Hoytemaplein. De Sint werd uiteraard begeleid door tientallen Pieten dan-
send en zingend op de muziek van de Zwarte Pietenband. In de Van Hoytemastraat en op het plein waren 
honderden kinderen met hun ouders en soms grootouders in gespannen afwachting van de komst van de stoet. 
Kleine kinderen – verlegen soms maar wel nieuwsgierig- op de schouders van vader of moeder, de iets gro-
tere ronddartelend. De Sint stond weer op zijn mooie rode koets getrokken door drie zwarte paarden. De 
Pieten hadden het maar druk: dansen en zingen maar ook snoepgoed uitdelen. Ook lieten ze zich graag foto-
graferen met kleine kinderen. ’s Ochtends hadden de inpak Pieten onder leiding van de HoofdinpakPiet liefst 
400 bekertjes met pepernoten gevuld. U begrijpt dat die gretige kinderhandjes ervoor zorgden dat ze alle-
maal schoon opgingen net als het strooigoed. De Sint werd enthousiast toegezwaaid en toegezongen door de 
kleine buurtbewoners en zwaaide onvermoeibaar terug. Na zijn intocht betrad Sinterklaas uiteraard het po-
dium op het Van Hoytemaplein. Daar was al een hele tijd onder leiding van Piet Rolando veel gezongen. 
Nadat de Sint daar nogmaals was toegezongen en met enkele kinderen had gesproken, verliet de stoet het 
plein via de Weissenbruchstraat en was het feest weer voorbij.

Het Bestuur van de Wijkvereniging wil allen die medebetrokken waren bij de organisatie van deze feeste-
lijke intocht - van de Winkeliersvereniging tot de verkeersregelaars en niet te vergeten de hulppieten en de fo-
tograaf - heel hartelijk bedanken!

Dag Sinterklaasje, wij rekenen erop dat u ook volgend jaar weer onze wijk bezoekt.

Sinterklaasfeest

foto´s van Frank van der Leer, Northsea Art Company
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International corner
Interview Reinildis van Ditzhuyzen,
a woman with flair and an eye for history !
My interview with Ms. van Ditzhuyzen took place at her home on the Weissen-
bruchstraat  the afternoon after the tragic fire on the Hoytemastraat. So of course 
that was where our conversation began.  Since she lived relatively close to the Hoyte-
mastraat, I was curious whether it had affected her night's sleep.  But as so often hap-
pens - the person closest to an event doesn't know it is happening, but hears about it 
from someone far away - in this case, one of her children who lives abroad had called 
her as he had seen something on the Internet.  

A multi-lingual writer
This only shows the wonders of mo-
dern technology - and on the other 
hand, the enormous  usefulness of this 
technology.  This was especially true in 
the work that Ms. Ditzhuyzen has de-
voted her life to. Research via the com-
puter is invaluable and often leads one 
to the paper archives - the essence of 
any true historical study.  But I am get-
ting ahead of the story.  Reinildis grew 
up in Arnhem and completed high 
school there.  Being interested in his-
tory, she chose this field of study  and 
completed her undergraduate studies 
in universities in Nijmegen, Vienna and 
Barcelona.  Two graduate degrees at 
the College of Europe in Bruges and 
Salzburg Seminar of American Studies.  
All these non-Dutch educational purs-
uits have made her quite a linguist, 
being fluent in (beside Dutch) German, 
French, Spanish, Italian, Swedish and 
even Frisian (the local dialect of the 
province of Friesland). Returning to 
the Netherlands in 1977, she settled in 
Benoordenhout and began working for 
the Ministry of Education. Since part of 
her duties at the Ministry was writing 
an in-house newspaper, Reinildis quic-
kly realized that she wanted to become 
a full-time writer and branched out on 
her own. However, Ms.  van Ditzhuyzen 
actually wrote her first book while still 
in high school.  Collaborating with a 
close friend, they produced a book 
called, Help! English basic words.  It 
was meant to help classmates with 
their English final exams, but it proved 
so popular that a second and third edi-
tion followed and was distributed 

throughout the country.  Since 1980 
Ms. Ditzhuyzen has written more than 
fifteen books in the field of cultural 
history and has become an expert not 
only on the Dutch monarchy, but other 
European ones as well.  She appears 
often on Dutch television on this sub-
ject and reported for German TV 
during the investiture of King Willem 
Alexander.  Recently, she wrote the text 
for the exhibit at Het Loo Palace of 
Queen Maxima's clothing. 

Manners in the Netherlands
Ms. van Ditzhuyzen is also very well-
known for her book on etiquette, Hoe 
hoort het eigenlijk?.  Written originally 
by Ms. Amy Groskamp-ten Have, it was 
first published in 1939.  In the late 90's 
Ms. van Ditzhuyzen was asked to write 
a completely updated version of thi-
book.  It is now in its 14th edition 
(2013) and was translated into English 
in 2008 under the title:  Manners in the 
Netherlands.  It is still considered to be 
the definitive book on etiquette in the 
Netherlands.  But as Ms. van Ditzhuizen 
told me during the interview - an eti-
quette book must be updated regularly 
as it is a very fluid subject.   Etiquette 
follows the norms or habits of the 
times.  Only then do specific rules 
begin to exist.  In April 2010 the Expat 
Committee invited Ms. Ditzhuyzen to 
come speak on this particular subject.

Royal research
By the time you are reading this article, 
Ms. van Ditzhuyzen's latest book will 
have just appeared on the market:  
Oranje Nassau - Het biografisch woor-
denboek. (History of the Orange 
Nassau monarchy - a biographical dic-
tionary).  She had already written a 
book with this title some 10 years ago, 
which quickly became known as the 
'Orange Bible'. But this edition has 
been greatly expanded to include not 
only all the historical facts, but more 
information on eating customs, china 
sets, fashion and jewelry.  It is an im-
pressive combination of text by 
Reinildis van Ditzhuyzen and images 
provided  by Nicole Uniquole, a curator 

Reinildis van Ditzhuyzen, foto Femque Schook
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The National Automobile Museum of 
the Netherlands - Louwman Museum - 
was voted recently the most popular 
attraction in the Hague by the website 
TripAdvisor. It also received the 
Museum of the Year award in 2013 
from the International Historic 
Motoring Awards. This collection of 
over 230 cars has been assembled 
since 1934 by two generations of the 
Louwman family and is the oldest pri-
vate collection of automobiles in the 
world open to the public.  The collec-
tion has been in many different loca-
tions, until it found its permanent 
home in 2010 in The Hague. The build-
ing on the Leidsestraatweg 57 has over 

10,000 m² and was specifically de-
signed as a museum by the American 
architect Michael Graves. 

Some of the most prized cars in the col-
lection are the 15 remaining classic 
models of the Dutch car Spyker as well 
as the only remaining Dutch-made 
Eysink.  Post World War II cars include 
one from Winston Churchill, the Aston 
Martin DB5 used in the James Bond 
movie, Goldfinger, and a Cadillac 
owned by Elvis Presley.

Reason enough for the Expat 
Committee to organize a guided tour 
there. Join us therefore on Saturday, 

February 7 from 14:00 - 16:00 when 
Maarten Blietz - a retired Manager 
Special and International Sales for 
BMW Group Nederland BV will give a 
personal and guided tour of the mu-
seum. An event you and your family 
won’t want to miss.  Please reserve a 
place by Monday, February 2, 2014 by 
email:  regnaultsmith@casema.nl or 
calling Georgia Regnault - 324 85 82.  

Cost:
€ 13.50 per person  (12 and above)
€ 7.50  Children  6- 12 
Museum Jaarkaart - Free
Parking - € 5.00

Tour of the Louwman Museum 

Louwman Museum, foto Georgia Regnault

of international exhibits in which cur-
rent  and historical Dutch subjects are 
incorporated.  Certainly a wonderful 
book for Dutch readers interested in 
the country's  royal family and the his-
tory surrounding the monarchy.  This 
book will not be appearing in book sto-
res, but may be ordered via de internet 
for € 20 per book:  www.oranjenassau.
nl. Reinildis' latest project - for which 
she is now living in Vienna to research 
and write -  is a biography (in German) 
based on love letters written during 
the First World War.  In the meantime, 

she is looking forward to dancing to 
the Viennese Waltz - a leisure pursuit 
she enthusiastically embraces.
All in all, it was a most enjoyable after-
noon speaking with Reinildis van 
Ditzhuizen -- we jumped from subject 
to subject -- each one showing just how  
versatile and knowledgeable she is in 
many areas.

Georgia Regnault
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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
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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
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February 28 the APCH Music Ministry 
will organize a scratch choir, This day 
will be used to study the Requiem by 
Mozart for some hours. At the end of 
the day this will result in a concert at 
4.00 PM. It will be great to practice a 
whole day on this beautiful music. 
This will be a day for everybody who 

would love to sing this wonderful 
music. It will be a breathtaking experi-
ence to practice for a whole day and 
have the concert at the end of that 
same day at 4:00 PM. We ask every-
body with  singing experience to sub-
scribe and join the choir for one great 
day. 

If you would like to join the choir for 
this event please send an email to John 
Bakker johnbakkermusic@icloud.com 
before January 24 2015 to receive 
more information. The American 
Protestant Church of The Hague, 
Esther de Boer-van Rijklaan 20, Den 
Haag

On January 10 there will an Afternoon 
Tea concert featured by the baritone 
João Paixão and soprano Michal Bitan 
accompanied by Ilil Danin on the piano. 
They will perform ”Pearls of the Opera”. 
A progam with music from Le Nozze di 
Figaro and Don Giovanni by W.A. 
Mozart, Don Pasquale by G.Donizetti  
and Nabucco by G. Verdi

On February 7 the pianist Claudette 
Verhulst will initiate the renovated 
grand piano with a sparkling piano 
concert. The grand piano in our church 
has been away for restoration and will 
sound wonderful at that time

Both the concerts will start at 4.00 PM. 
The church doors will be open at 3.30 

PM. There is no admission fee but a 
free will offering will be taken during 
the concert.

The American Protestant Church of 
The Hague, Esther de Boer-van 
Rijklaan 20, Den Haag

Activities in the Benoordenhout
APCH Scratch Choir

APCH Afternoon Tea Concerts

UPCOMING
EVENTS

Guided Tour of
the Louwman Museum

February 7, 2014 - 14:00 - 16:00
See details in article

Tour and Concert 
at the Music Academy
Located in the Berlage Huis, 

Raamweg 36
Tentative Date: Sunday, March 22

Guided Tour of 
International Criminal 

Court Building Site
May 2015 
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Engelse les in de buurt! 

E   : languages@britishschool.nl
W : bsnlanguagecentre.nl
T   : 070 315 4080

> English Clubs for Children - Engels leren met plezier! 

> Professionele Cursus Zakelijk Engels -  Lezen,           
   schrijven, luisteren en spreken 

> Examen voorbereiding voor het IELTS examen

The British School in The Netherlands  
Language Centre 

The Estate
Jozef Israelsplein 36
 2596 AV Den Haag

de Beweegcoach

Werken aan uw mobiliteit 
Fitter worden 
Zelfstandig blijven 

Bel 06 24 38 75 05 voor een afspraak
Internet: www.voorkomstilvallen.nl

voorkomstilvallen.nl
Beweegcoach voor senioren met
persoonlijke begeleiding op maat aan huis

met gebruik 

van unieke

beweegmonitor

Beweegtest met uitgebreide analyse nu voor 75 euro
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Wijk en Winkel
MAR-Y-MAR 40 jaar in de Van Hoytemastraat
Al vanaf haar zestiende zit eigenaresse 
Greetje Hogendoorn in het modevak. 
Op haar zes en dertigste, het moment 
dat de kinderen naar de middelbare 
school gingen, zei haar man ‘je moet 
voor jezelf beginnen.’ Zo gezegd zo ge-
daan! In 1974 werd in de 
Weissenbruchstraat een pandje gevon-
den en reden Greetje en haar man 
samen om de drie weken naar Parijs 
om steeds weer nieuwe collecties te 
kopen. Later werden dat de beurzen 
van Düsseldorf, Milaan, München en 
Antwerpen. In 1981 verhuisde de win-
kel naar de van Hoytemastraat 99 waar 
ze nog steeds gevestigd zijn. Inmiddels 
is dochter Mary ook al 20 jaar in de 
zaak en  haar dochter Noupy die vol-
gend jaar haar studie aan het 
Amsterdam Fashion Institute zal afron-
den wellicht in de nabije toekomst 
ook? Mode zit de familie in het bloed. 
Ook zoon Mark heeft boven de winkel 
zijn eigen maatconfectielabel Made too 
Measure voor de heren. Een echt fami-
liebedrijf dus. Mar-y-Mar heeft een 
groot aanbod aan merken variërend in 
prijs en stijl. Ze zijn voor veel dames 
een One-Stop-Shop. Ofwel: in een ge-
zellige sfeer door enthousiast perso-
neel met goede adviezen geheel aange-
kleed worden, zonder nog verder te 
hoeven shoppen. Mar-y-Mar is zuinig 
met zijn exclusiviteit, je ziet hun kle-
ding niet snel ergens anders. Alhoewel 
het natuurlijk toch kan gebeuren dat 
een klant van Mary-Mar bij een concert 
van Charles Aznavour in Parijs in een 
exact dezelfde Armani avondjurk zat 
als de vrouw de rij voor haar. Tja de 

wereld wordt steeds kleiner. Maar dat 
geldt niet voor Mar-y-Mar, want Greetje 

en Mary zullen de komende jaren met 
veel enthousiasme blijven reizen en op 
zoek gaan naar steeds weer verfris-
sende nieuwe collecties, die velen zul-
len aanspreken, kortom de moeite 
waard om eens een kijkje te nemen! 
Het hele team van Mar-y-Mar wenst 
alle lezers een heel gezond en gelukkig 
2015 toe.

Van Hoytemastraat 99, tel. 324 22 24, 
www.mar-y-mar.nl. Geopend dinsdag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Zondag en maandag gesloten.

Greetje en Mary Hogendoorn, foto (klein-)dochter Noupy
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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

 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
Adv. 185 x 80 mm.indd   1 27-12-13   16:26

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

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

Inmiddels uitgebreid met een zesde kleinschalige woonunit voor ouderen met somatische 
en/of psychogeriatrische zorgbehoefte en binnenkort ook een zwembad annex fitness.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl

Nu ook parkeerplaatsen 
te huur in onze onder-
grondse parkeergarage.P
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25 jaar The Clipper
Op de gevel staat: ‘Niemand zal het ge-
loven, maar toch is het waar, drink da-
gelijks hier uw wijnen en u wordt 100 
jaar.’ Een uitdaging! De eigenaren Suze 
en Frans Knijnenburg hebben daarvan 
al een kwart eeuw opzitten. Nu u nog! 
Veel vaste gasten hebben de weg naar 
The Clipper op het Willem 
Royaardsplein 8 al gevonden. Zij genie-
ten van de goede kwaliteit van de wij-
nen en het eten en van het uitstekend 
en vriendelijk personeel. The Clipper 
ondergaat vanaf 8 december een meta-
morfose want wordt dan helemaal on-
dergedompeld in een fantastische 
kerstsfeer. Wilt u inspiratie opdoen 
voor de kerst thuis? Of u wilt geen 
boom opzetten thuis maar toch genie-
ten van de kerstsfeer? Neem in The 
Clipper een kop koffie, een uitgebreide 
lunch, of een diner (met wild), buiten 
koud en binnen lekker warm, u zult 
zeker van dit kerstspektakel genieten! 
’s Avonds voor 25 euro een 3-gangen 
keuzemenu, alles vers gekookt. Ook 
met kerst is dit de prijs: op kerstavond 

en tweede kerstdag is The Clipper ge-
opend. Dus de kerst kan makkelijk 
worden: niet zelf uren in de keuken 
staan maar u heerlijk laten verwennen.   
Suze en Frans wensen iedereen een 
fijne kerst en een goed en gezond 
2015!

Geopend van 9 uur ’s ochtends tot de 
laatste gasten huiswaarts keren.           
tel 328 03 89. 

tekst en foto´s Annick Smittenaar

The Clipper

De Kerstbomenman van het Benoordenhout 
Op de hoek Oostduinlaan/
Ruychrocklaan staat al sinds ruim 32 
jaar vanaf 6 december mijnheer Jan-
Pieter Vink met kerstbomen. Een kerst-
boomverkoopvergunning krijg je niet 
zomaar. Er is een familiestandplaats-
vergunning voor nodig. Houdt de fami-
lie op, dan houdt ook de standplaats 
op, want Den Haag wil liever één cen-
traal verkooppunt voor kerstbomen-
verkoop. Jan-Pieter heeft deze plek 
overgenomen van zijn vader, en wil zijn 
zoon niet meer, dan houdt de stand-
plaats op. Elk jaar moet hij de vergun-
ning opnieuw aanvragen: kosten rond 
500 euro. Dan nog de huur voor de 
hekken en de huur van een caravan. Hij 
heeft nog wel zelf een caravan, ‘maar 
die is zó oud, dat de paddenstoelen uit 
de muur groeien, wel leuk voor kerst-
stukjes, maar niet voor bewoning, zelfs 
niet voor tijdelijke bewoning’. De vari-
atie kerstbomen die Jan-Pieter ver-
koopt is groot: nordmannen, blauw-
sparren, zilversparren, nobilissparren, 
de grootte varieert  van 50 cm (pot) tot 

6 meter hoog (voor de voortuin). Hij 
heeft rond 200 vaste klanten, met an-
dere woorden, kwaliteit levert hij dus. 
Bovendien levert hij de kerstbomen 
aan huis af, dus niet meer worstelen de 
boom in of op de auto te krijgen.

Alleen maar nette mensen…
Ondanks dat wij in een nette buurt 
wonen, gebeuren er soms rare dingen: 
een vrouw zag zijn caravan aan voor 
een tijdelijke halte. Op een nacht (hij 
slaapt er ook) keken een paar ogen zijn 
caravan in. De ogen bleken van een 
naakte vrouw (ter info: zij woonde niet 
in het Benoordenhout!) die alleen een 
paar rode naaldhakken aan had. Zij 
was de auto uitgezet. Jan-Pieter heeft 
haar naar binnen gehaald, haar een 
deken gegeven en de politie gebeld. 
Jan-Pieter vindt het Benoordenhout 
een fijne wijk. De mensen vindt hij heel 
erg aardig, vooral de familie Tuininga 
die op de Oostduinlaan achter de cara-
van woont is heel erg aardig voor hem. 
Zij voorzien hem van stroom tijdens 

zijn verblijf op zijn standplaats. Hij 
krijgt ook van de mensen in de buurt 
snacks zoals loempiaatjes, saté etc.  Hij 
wil dan ook alle mensen bedanken die 
ervoor gezorgd hebben dat hij de peri-
ode van 6 december tot kerst een van 
zijn beste tijd van het jaar vindt.

Jan-Pieter Vink
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Ouderen in de Wijk
ContactClubBenoordenhout 55+
Voor in het nieuwe jaar 2015 hebben 
wij al diverse evenementen georgani-
seerd, o.a. een lezing over Willem van 
Oranje en schilders van het Westland. 
Beiden zeker de moeite waard om bij 
te wonen. Wij hopen u ook in het jaar 
2015 regelmatig weer in goede ge-
zondheid te ontmoeten bij diverse ge-
legenheden die de CCB organiseert.

De bestuurscommissie van de CCB is 
op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Wilt u meedenken over het invullen 
van cursussen en lezingen en het leuk 
vinden om dit te organiseren kunt u 
contact opnemen met Rinia de Bruin.

Cursus Kunstgeschiedenis
Donderdag 11 december.
Mevrouw dra. Marjolijn van Delft, 
kunsthistorica, geeft de laatste cursus 
kunstgeschiedenis over het onder-
werp: De wieg der beschaving. Anatolië 
(Turkije) … bakermat der beschaving, 
waar de klassieke goden en godinnen 
nog rondwaren, waar Apollo op som-
mige plekken zijn lier bespeelt en waar 
de verhalen van Ovidius, Homerus en 
Herodoptus nog actueel zijn. Deze 

KunstRijke ronde brengt ons o.a. bij de 
tempel van Apollo te Pergamon, het 
paard van Troye en bij plekken waar 
deze zo bijzondere verhalen speelden. 
Naast een aantel schatten uit de oud-
heid bekijken wij ook wat daarnaast 
plaatsvond en waar b.v. de apostel 
Johannes een huisje voor Maria bouwde 
en welke sporen de apostel Paulus na-
liet tijdens zijn reizen.

Tijd en plaats: 10.00 – 12.00 uur in het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.
Kosten: € 10,- voor CCB leden en niet-
leden, incl. koffie/ thee.

Lezingen
Kosten: gratis voor CCB-leden, niet-le-
den € 5,-. Plaats: in het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.
Donderdag 8 januari 2015 om 14.30 
uur zal de heer van der Loo een lezing 
houden over Willem van Oranje.

Donderdag 5 februari om 14.30 uur 
zullen de dames Annelies Aalders en 
Karla Zwijgers een lezing met 
PowerPoint presentatie geven over: 
Schilders in het Westland. Aan de hand 
van een schilderijententoonstelling 

over het Westland maken wij een wan-
deling door dit gebied.

Mocht u ook graag deelnemen aan de 
maandelijkse activiteiten, wilt u regel-
matig d.m.v. een nieuwsbrief op de 
hoogte worden gehouden van andere 
evenementen, woont u in het 
Benoordenhout en bent u nog geen lid 
van de CCB dan kunt u contact met mij 
opnemen, tel. 3 28 24 77 , liever na 
18.00 uur of rinia.db@zonnet.nl. 

Rinia de Bruin

COLLECTANTEN GEZOCHT
De hersenstichting zoekt mensen die bereid zijn mee te helpen in de collecteweek die loopt van 2 tot en met 7 
februari 2015. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Voor vragen en aanmeldingen: 

Quinten de Wijn, 324 79 13 of hersenen@dewijn.demon.nl. Zie www.hersenstichting.nl

Agenda 
20 dec   Kerstmarkt Willem Royaardsplein

25 dec om 10 uur   Kerstspel in de kerk, Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89

10 jan om 16 uur   APCH Afternoon Tea Concerts, APCH Den Hag, Willem Royaardsplein

11 jan om 16 uur   Vrijwilligersborrel, Benoordenhuis

28 feb om 16 uur    APCH Scratch Choir, APCH Den Hag, Willem Royaardsplein
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Overweegt u uw huis te verkOpen Of heeft u verhuisplannen en 
wilt u weten wat de waarde van uw wOning is?

Burger van leeuwen garantiemakelaars 
heeft in de afgelOpen 42 jaar vele wOningen verkOcht  

in het BenOOrdenhOut e.O..

nu gratis waardeBepaling van uw huis

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen 

BurgerVanLeeuwen Garantiemakelaars

Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag, T: 070-3502304, info@bvl.nl, www.bvl.nl

 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

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

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl

Informatie bij de coördinator Welzijn

                                     Veiligheid in huis
met het Wel Thuis abonnement

inclusief alarmering € 18,50 per maand

De sfeervolle en servicegerichte locatie Maison Gaspard de Coligny is prachtig gelegen in 
het Benoordenhout, vlakbij het winkelcentrum. In 2013 heeft een renovatie plaatsgevonden 
binnen het Maison en zijn de verzorgingshuisappartementen merendeels verruimd. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom in het Maison en kunnen gebruik maken van diverse 
faciliteiten, zoals de eerstelijns fysiotherapie en het servicepunt met diverse 
hulpmiddelen van Medipoint.   

Ook heeft het Wel Thuis abonnement een verandering ondergaan. 
Wel Thuis biedt nu een basis abonnement, met ondersteuning en 
service en bemiddeling voor bijvoorbeeld de kortdurende 
opname in het Maison. Daarnaast is er een Plus 
abonnement met alarmering. 
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Het bestuur van de wijkbus is 
op zoek naar chauffeurs, bij-
rijders en mensen voor het 

meldpunt. Chauffeurs en bij-
rijders dienen een dagdeel per 
week beschikbaar te zijn. Voor 
het meldpunt eens in de veer-
tien dagen van 9.45-11.30 uur. 
Heeft u interesse, bel dan het 
meldpunt, dagelijks te berei-
ken van 10.00 tot 11.15 uur  

op 347 74 98

Mevrouw Douwes Dekker sport op hoge leeftijd
In de negentig zijn en nog altijd brui-
sen van energie…het is niet velen gege-
ven. Zo wel mevrouw Douwes Dekker 
(92 jaar). Pas onlangs stopte zij met 
tennis, maar van stoppen met bewe-
ging is – ondanks haar zeer respecta-
bele leeftijd – voorlopig verre van 
sprake. Wat is haar geheim?

Van jongs af aan blijkt mevrouw Douwes 
Dekker een aanpakster. Tijdens de oor-
log belandt zij in de verpleging. Als 
(hoofd)verpleegkundige werkt me-
vrouw Douwes Dekker vervolgens in 
Genève, op Curaçao, in London en in 
Brunei. Daar ontmoet zij haar (inmid-
dels overleden) echtgenoot en is zij ge-
dwongen te stoppen met werken. Dit be-
tekent niet dat mevrouw Douwes 
Dekker stil blijft zitten: zij is actief in 
verscheidene clubs en krijgt (in totaal 
vier) kinderen. Na tien jaar in Venezuela 
te hebben gewoond, strijkt het gezin in 
1968 neer in het Benoordenhout; in het-
zelfde huis als waar zij nu nog altijd 
woont. De kou en cultuur zijn een grote 

overgang. Tegelijkertijd pakt mevrouw 
Douwes Dekker ook hier snel veel op: 
onder meer neemt zij zitting in het 
schoolbestuur van haar kinderen en ook 
beleeft zij veel plezier aan tennis – eerst 
bij Te Werve, later op O.T.C. en tot slot op 
Park Marlot.

Tot voor kort rende mevrouw Douwes 
Dekker nog altijd over de tennisbanen 
van Park Marlot. Haar groepje, dat nog 
maar uit een zeer klein aantal bestond, 
besloot het afgelopen najaar te stop-
pen. Maar nog altijd is mevrouw 
Douwes Dekker op de sportvelden te 
vinden: minimaal één middag per 
week golft zij op Groen-Geel, samen 
met één van haar dochters. Daarnaast 
tuiniert zij volop, doet zij twee à drie 
keer per week aan bridge en iedere 
ochtend start zij met gymnastiek, om 
lenig te blijven en niet stijf te worden. 
Vorige winter ging mevrouw Douwes 
Dekker nog op vakantie naar Oman, 
Qatar en Abu Dhabi. Kortom: niets ver-
raadt haar ware leeftijd.

Wat is nu het geheim van deze vieve, 
fitte vrouw? Niets geen dieet, superf-
oods of sportschool: ‘actief blijven en 
niet zeuren’. Het ter harte nemen hier-
van is geen zekerheid om oud te wor-
den en toch jong te blijven. Maar hoe 
dan ook zou je iedereen op die leeftijd 
de levenslust toewensen die mevrouw 
Douwes Dekker heeft én uitstraalt.

tekst en foto Emilie Maclaine Pont

De wijkbus
De wijkbus van de Stichting Wijkbus 
Haagse Hout vervoert ouderen en min-
dervalide personen binnen de wijken 
Benoordenhout, Bezuidenhout en 
Haagse Bos (Chateau Blue). 
Bestemmingen kunnen zijn ziekenhuis 
Bronovo, Nebo, Centraal Station, maal-
tijdprojecten, uw huisarts, fysiothera-
peuten, pedicure, sociëteiten, bibliothe-
ken, win-kels, vrienden en familie en het 
stadsdeelkantoor. De wijkbus rijdt ook 
naar het win-kelcentrum Mariahoeve.

Hoe werkt de wijkbus?
Als u donateur van de wijkbus bent en u 
wilt bijvoorbeeld naar de huisarts dan 
dient u uw rit een dag eerder dan 
waarop u een afspraak heeft te bespre-
ken. Dus als u op donderdag een af-
spraak heeft dient u de wijkbus ‘s-
woensdag te bespreken. Het meldpunt 
waarbij u een rit kunt bespreken is ie-
dere werkdag bereikbaar onder tele-
foonnummer 070 – 347 74 98. Wilt u 
een medische rit bespreken dan dient u 

te bellen tussen 10.00 uur en 10.15 uur. 
Tussen 10.15 uur en 11.15 uur kunt u 
voor andere ritten een afspraak maken. 
Medische ritten hebben altijd voorrang 
boven ‘gewone’ ritten.

Wanneer rijdt de wijkbus?
De wijkbus rijdt iedere werkdag van 8.45 
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.45 uur 
en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Door wie wordt de wijkbus gereden?
De wijkbus wordt uitsluitend door vrij-
willigers gereden die belangeloos hun 
dienst-verlening aanbieden. Bij de 
wijkbus zijn geen betaalde krachten 
aanwezig.

Hoe kunt u donateur worden?
Door te bellen op werkdagen tussen 
10.00 en 11.15 uur naar eerderge-
noemd nummer of door het aanvragen 
van een informatiefolder die u dan 
krijgt toegezonden. De kosten bedra-
gen € 25,00 per kwartaal voor alleen-

staanden en € 30,00 voor een echtpaar 
of een donateur met begeleiding. U 
kunt bij wijze van spreken iedere dag 
gebruik maken van de diensten van de 
wijkbus. Ook kunt u en ‘s-morgens en 
’s-middags een rit bespreken als ten-
minste het rijschema dat toelaat.

Golfbaan Groen Geel
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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

Team Benoordenhout 
Gezondheidscentrum Hubertusduin 
Bronovolaan 3, 2597 AX Den Haag
(070) 306 91 70 
servicebureau@respectzorggroep.nl 
www.respectzorggroep.nl 
 

“Een heel vriendelijk, aardig  
en behulpzaam team. Het zijn  
vrienden en vriendinnen van  
me geworden.” 
Mevr. Doorman (cliënt) 

 

BRIGHTEYES-KIDS counseling-en-coaching

www.counseling-en-coaching-brighteyes-kids.nl

                   Harriet Poolman
geregistreerd kindercoach-tekentherapeut
                    ABvC 117209
                tel: 06-21218249
            harpoolman@gmail.com

Pesten, verhuizing, slaapproblemen, concentratie stoornissen 
kunnen de oorzaak zijn dat uw kind tijdelijk niet goed in zijn vel zit.
Door positieve begeleiding en coaching kan uw kind weer in 
zijn eigen kracht komen en het eigen helend vermogen 
leren herkennen, versterken en gebruiken.
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Samen op weg met de Burenhulpcentrale
Benoordenhout (vervolg)

Kleine moeite, groot plezier

Op de oproep in het vorige wijkblad 
Benoordenhout hebben 18 wijkbewo-
ners gereageerd: zij willen af en toe 
(tegen benzinevergoeding) een buur-
vrouw of buurman vervoeren naar de 
bridgeclub, het theater of het zieken-
huis. Dit is geweldig en het toont maar 
weer eens dat men bereid is om  buren 
te helpen. Daarom: word gratis lid en 
schroom niet om de burenhulpcentrale 
te bellen als u vervoer nodig heeft. 

De Burenhulpcentrale is een slimme 
telefooncentrale die vraag en aanbod 
binnen de wijk aan elkaar koppelt. 
Deelname is voor alle leeftijden en kost 
niets. Het gaat in principe altijd om 

eenmalige en vrijblijvende klusjes. 
Wilt u ook uw buurvrouw/-man af en 
toe op weg helpen? Neem dan snel con-
tact met ons op! Als u een hulpvraag 
heeft, neemt u telefonisch contact op 
met de medewerkers van de helpdesk 
(262 99 99). Zij vragen naar uw gege-
vens en verwerken uw verzoek. U staat 

dan meteen ingeschreven bij de 
Burenhulpcentrale en de computer 
zoekt naar een beschikbare buur die u 
zou kunnen helpen. Inmiddels zijn er 
in het stadsdeel Haagse Hout 435 
leden. De teller voor het 
Benoordenhout staat nu op 60 (ter ver-
gelijking: Mariahoeve heeft 235 leden 
en het Bezuidenhout 140 leden).

Lies Bouts

l.bouts@voorwelzijn.nl , tel 347 00 41 
bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 09.00 – 13.00 uur. Zie 
www.burenhulpcentrale.nl/denhaag

Deze zomer viel een folder van 
Stichting Boodschappendienst Den 
Haag in de brievenbus. Verzoek: nodig 
in de week van de eenzaamheid een 
ouder iemand bij u uit aan tafel. 
Natuurlijk, wat een goed idee! We heb-
ben ons als gezin opgegeven en al snel 
kregen we te horen dat mevrouw 
Henny Otto van Vliet bij ons zou 
komen eten. Samen met de kinderen 
hebben we de tafel mooi gedekt en 
hebben we bedacht wat mevrouw 
Henny lekker zou vinden om te eten. 
Het diner werd een groot feest. 
Mevrouw Henny bleek een ontzettend 
leuke vrouw, vol met verhalen over 
toen maar ook zeker over nu. 
Binnenkort komt zij opnieuw bij ons 
eten want wat bleek het een kleine 
moeite en wat een groot plezier om 
een extra bord op tafel te zetten en ie-

mand op deze manier de kans te geven 
even uit haar eigen omgeving te zijn. 

Een goed initiatief van Stichting BDD, 
volgend jaar doen we het weer!

Lid worden van de wijkvereniging ?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar info@wvbn.nl en maak € 10.00 over

op reknr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
www.wvbn.nl

Aam tafel bij Ockje Tellegen, foto Stichting BDD

Benoordenhout_2014_6.indd   39 02/12/14   22:31



40 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 2014

Hoe het was… 
‘Modern’ kantoorgebouw zonder lunchplekken.
Onderstaand artikel ontvingen wij van Bart Tent, een voormalig werknemer van 
Shell. In het vroegere personeelsblad, genaamd ‘De Bron’, vond hij onderstaand ver-
haal uit 1957, dat een prachtig stukje historie weergeeft. Het verhaal gaat over het 
gebouw aan de Carel van Bylandtlaan 23 in haar begin jaren rond 1917. Het oor-
spronkelijke verhaal is geschreven door ‘W. F.’ Mogelijks betreft dat W. Faas, een van 
de pioniers van Te Werve. Het artikel is bewerkt en er zijn een aantal gegevens aan 
toegevoegd. 

‘Ons Hoofdkantoor is veertig jaar’. 
1917-17 februari-1957  
De B.P.M. was op 17 februari 1917 in 
haar nieuwe gebouw geïnstalleerd. Het 
zou al gauw blijken dat het nieuwe ge-
bouw al weer te klein was. Nog binnen 
een jaar na de installatie van het ge-
bouw vond op 21 december 1917 
reeds een bespreking plaats tussen de 
heer H. Colijn, de architecten Van 
Nieukerken en de heren Koch en Cusell. 
Ter tafel kwamen een paar schetsen 
van mogelijke uitbreiding. Vrouwe 
Maatschappij was met recht trots op 
haar nieuwe woning. Het gebouw had 
toen de vorm van een U, de beide poten 
langs de Carel van Bylandtlaan en de 
Groenhovenstraat, de open zijde ge-
keerd naar de Raamweg. Tussen de 
vleugels lag op een terras een tuin, 
overeenkomstig de stijl van het ge-
bouw in renaissancetrant, aangelegd. 
Behalve de tuinman, zag men er nooit 
iemand. Geen mens kwam op het idee 
daar eens in de middagpauze te gaan 
zitten. De employés kwamen voor het 
grootste gedeelte allemaal op de fiets. 
Ze kwamen des morgens prompt op 
tijd en tekenden op een controleklok. 
De grote stroom daalde aan de zijkant 
van het gebouw een helling af en ver-
dween in het souterrain, waar de rij-
wielbeheerder een ieder kende en de 
plaats van iedere fiets wist. Men ont-
deed zich in de centrale kleedkamer 
van hoed en jas, c.q. mantel en zocht 
zijn kamer op. Een enkele, die het hoog 
in zijn bol had, besteeg met hoed en jas 
de trappen. Dat gaf een zeker cachet.  
De hoofdingang was uitsluitend be-
stemd voor de Directie, hoge functio-
narissen en bezoekers.  

Er waren strenge regels van orde. 
Roken in vertrekken waar meer dan 
drie personen zaten, was alléén toege-
staan na elven en na vieren, het laatste 
uur van de ochtend- of middagwerk-
tijd. Een kwartier van te voren staken 
de sigaretten al in de mond en een luci-
fer lag met de kop op het doosje klaar. 
Versprong de klok dan hoorde men op 
een grote afdeling gelijktijdig een ge-
schraap en geknetter en de brand ging 
er in. Eten en drinken -behalve dan van 
een glas water- was verboden, tenzij 
men een doktersattest kon overleggen 
dat men bijvoorbeeld melk moest drin-

ken. Hoewel een groot deel van het 
personeel in de middagpauze naar huis 
ging, bleef er toch een contingent over. 
In 1917 waren dat er ongeveer 90. Zij 
vonden in die tijd een onderdak, plus 
een kopje koffie of anderszins in twee 
‘melksalons’ in de Bachmanstraat: ‘De 
Sierkan’ en ‘De Landbouw’. De Sierkan 
trok de meeste klandizie, want de an-
dere was bestemd voor het hogere per-
soneel. Het melkrestaurant van ‘De 
Sierkan’ was gevestigd in het pand nr. 
14 A in de Bachmanstraat , de straat te-
genover het kantoor. Het pand, waar 
het gevestigd was, is nog aanwezig.

foto 1, Carel van Bylandt
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In een memo van 26 april 1920 lazen 
wij, dat er ’s winters 50 Sierkanners en 
25 Landbouwers waren. De heer J.W. 
Faas tekent bij deze blijk van geringe 
animo aan: ‘Het vrij geringe gebruik 
dat thans van de lunchgelegenheden 
wordt gemaakt, vindt zijn oorzaak in 
het feit, dat het merendeel der em-
ployés daar niet de gezelligheid of rus-
tige studeergelegenheid vindt welke 
het zoekt. Vandaar dat een deel van het 
personeel dat geregeld overblijft liever 
elders in de stad een andere gelegen-
heid zoekt of bij enigszins draaglijk 
weer de boterham buiten in bos of 
duin nuttigt. Bovendien wordt de bo-
terham nog veelvuldig clandestien op 
kantoor genuttigd; dit is niet altijd 
tegen te gaan, gezien het feit dat zelfs 
de toiletten daarvoor worden uitge-
zocht! Indien wij zelf een lunchgele-
genheid bezaten, twijfel ik niet of er 
zouden dagelijks een 100 á 200 perso-
nen (inclusief dienstpersoneel) ge-
bruik maken.’

Deze hartkreet werd door de Directie 
gehoord. Het eenvoudigste zou zijn ge-
weest een der kantoorlokalen daar-
voor in te richten. Dat was echter on-
mogelijk, daar het kantoor letterlijk tot 
aan de nok vol was. Daar nu de garage 
toch niet veel werd gebruikt, was het 
besluit genomen deze als lunchroom 
voor het personeel in te richten. De 
lunchroom werd in 1922 in gebruik 
genomen.

Bart Tent en 
Inge Kneppelhout-Reijnen

foto 1 maandblad van het personeel 
der verbonden petroleum 
maatschappijen
foto 2 t/m 4 Haags gemeentearchief

foto 2, Bachmanstraat, 14

foto 4, na uitbreiding

foto 3, vóór uitbreiding
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Paul Gabriëlstraat 62 | 2596 VG | Den Haag 
      070-2054697 | www.paluco.nl

 pastry    lunch       coffee

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur

zaterdag 8 - 13 uur

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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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.

 Johannes Bildersstraat 19
2596 EE Den Haag
 telefoon 070 324 46 12
 www.handevrijer.nl
hubertsdevrijer@xs4all.nl

benoordenhout

schoonheidsspecialiste

han de vrijer
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Counseling • Therapie • Coaching 

Mr. Saskia Hoebanx

Zingeving • levensvragen
Relatieproblemen
Verlies • rouw
Angst • onrust
Onzekerheid • zelfvertrouwenOnzekerheid • zelfvertrouwen
Spanningen • stress
Somberheid • depressie

Welkom voor overleg of afspraak:  06 4562 2556 of info@vertel-eens.nl

www.vertel-eens.nl 
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Nieuwe wijkagent Benoordenhout
In februari 2008 kwam Peter te werken 
bij Politiebureau Overbosch. Eerst vijf 
jaar als wijkagent voor Mariahoeve, 
waar hij is geboren en opgegroeid. 
Sinds september van dit jaar is Peter 
de wijkagent voor het werkgebied 
Benoordenhout. Ik sprak met hem in 
Politiebureau Overbosch. Hij droeg het 
nieuwe politie-uniform: helemaal 
zwart met een gele fluorescerende 
streep over de borst. Vanuit dit 
Politiebureau loopt, fietst, scootert of 
rijdt hij elke werkdag de 
Benoordenhoutse wijk in. 

Wat doet een wijkagent?
Kernbegrippen voor iedere wijkagent 
zijn: signaleren en adviseren. Een wijk-
agent is continu aan het scannen, en 
doet steeds kleine onderzoekjes in de 
buurt. Onlangs viel hem een kapot auto-
licht op. Dit leidde tot heel wat meer dan 
een verbalisering in de trant van ‘u kunt 
misschien beter uw lamp vervangen.’ In 
de auto bleken namelijk nogal stevige 
types te zitten, en er werd van alles ge-
vonden op de achterbank. Meer alge-
meen is het belangrijk om de informa-
tiestroom met de ketenpartners in stand 
te houden. Zo staat hij bijvoorbeeld wel-
eens bij de slager om mensen aan te 
spreken en rent hij inderdaad weleens 
kwajongens achterna – wat toch het ste-
reotype beeld is van een wijkagent. Een 
moderne wijkagent praat met de slager 
echter niet over koetjes en kalfjes; hij 
probeert zijn praatjes vooral efficiënt te 
houden, om het winkelpersoneel niet 
onnodig van het werk te houden. Hij 
komt liever langs als er echt iets aan de 
hand is, zoals de recente brand in de Van 
Hoytemastraat. Die brand was natuur-
lijk rampzalig. De straat was onlangs 
nog uitgeroepen tot schoonste straat 
van Nederland. Gelukkig is de viswinkel 
alweer opengegaan, en langzaam krab-
belt men op. 

Incidenten
Op de vraag of hij weleens iets leuks 
had meegemaakt, vertelde Peter hoe 
hij onlangs een dak opgeklommen was 
om samen met enkele specialisten 
jonge ooievaars te ringen. Dat was een 
fantastische ervaring, en een wellicht 
wat ongebruikelijke vorm van 
buurthulpverlening. Alle jonge ooie-
vaars waren gezond, en zo had de wijk-
agent weer wat geleerd over het ge-
drag van deze dieren. Hij gaf aan dat 
politieagenten geregeld te maken krij-
gen met incidenten die niet als ‘leuk’ te 
kwalificeren zijn: aanrijdingen met 
kinderen, huiselijk geweld, en regelma-
tig liggen agenten te rollen op straat 
met een of andere onverlaat. 

Participatiemaatschappij
Wat verwacht een wijkagent van de be-
woners zelf? De wijkagent staat er niet 
alleen voor. Actieve burgerparticipatie 
en zelfredzaamheid, dat zijn persoon-
lijk prioriteiten van Peter, en ook van 
het bureau Overbosch. Als bijvoorbeeld 
een melding binnenkomt over een 
twist tussen buren, volgt in eerste in-
stantie de vraag: ‘wat heeft u er zelf al 
aan gedaan?’ Als de reactie dan is: ‘Ik 
ga niet zelf met die buurman praten,’ 
dan antwoordt Peter: ‘Heeft u al ge-
dacht aan bemiddeling door een onaf-
hankelijke derde?’ Een extern bemid-
delingsbureau, bemand door een grote 
groep vrijwilligers, wordt steeds vaker 
ingezet. Je kunt bij burgerparticipatie 
ook denken aan mensen die hun eigen 
buurt in de gaten houden, zonder nu 
direct hun buurtgenoten te ‘verraden’ 
of te ‘verlinken.’ Hondenbezitters kun-
nen ’s avonds samen een straatje om 
lopen, en leefbaarheids- en veiligheids-
zaken signaleren en eventueel melden 
bij de wijkagent. Peter is best bereid 
een keertje mee te lopen en een derge-
lijke groep van advies te voorzien.

Gevraagd naar zijn beleid voor de ko-
mende jaren, noemt Peter woningin-
braak als topprioriteit. Als wijkagent 
levert hij nazorg na inbraak, door aan 
te bellen en een praatje te maken met 
het slachtoffer. Ook geeft hij regelmatig 
presentaties in de buurt over het be-
veiligen van de eigen woning. 
Daarnaast is hij heel benieuwd hoe de 
wijk een volledig functionerend 
Internationaal Strafhof zal opvangen, 
en of de vele mensen die daar gaan 
werken een plekje zullen vinden in de 
wijk, om te wonen en hun auto te 
parkeren. 

Otto Spijkers

Peter Hoogeveen

Wijkagent in de schijnwerpers
Peter Hoogeveen 
Peter Hoogeveen kwam op zijn negenendertigste bij de politie. Zijn 
leven als politieman begon op straat in Rijswijk. Na vier jaar als surveil-
lanceagent begon hij een stage in Rijswijk als wijkagent. Dat beviel wel, 
en sindsdien is Peter wijkagent. 

0900 – 8844 
peter.hoogeveen@politie.nl 
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Automobielbedrijf Biezeman
Zwolsestraat 263, Scheveningen
[het verlengde van de Van Alkemadelaan]
Tel. 070 - 351 25 13 | www.biezeman.nl

Automobielbedrijf Biezeman
      Al 87 jaar een begrip in de regio

S E R V I C E
ONDERHOUD
REPARATIE
APK incl. wintercheck

VOOR

ALLE
MERKEN
ook voor uw leaseauto!

AUTOMOBIELBEDRIJFBIEZEMANSINDS 1926
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Ken uw recht als het op bomen, 
struiken en heggen aan komt
Onze wijk is een prachtige groene wijk. 
De vele bomen en beplanting maakt de 
wijk prettig en aantrekkelijk om er te 
wonen. Op individueel niveau echter, 
kunnen die mooie bomen en struiken 
in tuinen tot ergernis en zelfs tot bu-
renruzies leiden. De voornaamste oor-
zaken daarvan zijn; te grote bomen die 
het licht wegnemen, overhangende 
takken en doorschietende wortels. 

Belangrijkste zaken omtrent bomen, 
struiken en heggen in de tuin
Bomen mogen niet binnen 2 meter van 
de erfgrens staan. Struiken en heggen 
dienen op minimaal 50 cm van de erf-
grens te staan. Als een boom, struik of 
heg dichterbij de erfgrens staat, dan 
kan daartegen opgetreden worden. Dit 
geldt niet wanneer de boom, struik of 

heg niet hoger is dan de erfafscheiding, 
welke maximaal 2 meter hoog mag zijn. 
Komt de boom, struik of heg al meer 
dan 20 jaar boven de erfafscheiding 
uit, dan kan daartegen evenmin wor-
den opgetreden. Wanneer een boom, 
struik of heg echter, onrechtmatige 
hinder oplevert, kan daartegen in alle 
gevallen worden opgetreden. 
Afhankelijk van de aard, ernst en duur 
van de hinder kan uiteindelijk de rech-
ter verwijdering van de boom bepalen.

Wat mag u doen aan overhangende 
takken en doorschietende wortels?
Overhangende takken behoeft u niet te 
accepteren. Indien u daarvan hinder 
ondervindt, heeft u het recht om de 
overhangende takken te snoeien. 
Alvorens daartoe over te gaan, dient u 
wel eerst uw buren te vragen of zij bin-
nen een redelijke termijn de takken 

zelf willen snoeien. Wanneer zij dat 
niet doen, dan kunt u deze zelf (laten) 
snoeien. In sommige gevallen kunt u de 
kosten daarvan op de buren verhalen. 
Doorschietende wortels mag u verwij-
deren zonder eerst uw buren te vragen 
of zij het zelf doen. In beide gevallen 
geldt dat als u zelf gaat snoeien, u dit 
zorgvuldig doet en de boom daarbij 
niet onherstelbaar wordt beschadigd. 
Als de boom namelijk door uw snoeien 
doodgaat of omwaait, kunt aansprake-
lijk gesteld worden voor de schade.

In alle gevallen van hinder veroorzaakt 
door bomen, struiken en heggen heeft 
het de voorkeur er eerst samen met uw 
buren over te praten om samen tot een 
oplossing te komen.

Annemarie Wiesmeier-van der 
Brugge

Hoe zit dat?

Op 17 oktober 2014 werd de ver-
nieuwde ontvangsthal en het restau-
rant de Orangerie in het Bronovo 
Ziekenhuis feestelijk geopend. Met het 
aansnijden van een taart verrichtten 
Ronald Bruggeling en Jeannette 
Kortekaas, respectievelijk patiënt en 
medewerker onder toezicht van Joop 
Hendriks, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van MCH-Bronovo-Nebo, de 
openingshandeling. Dit is het begin van 
een aantal nieuwbouwprojecten: op 
stapel staan nog de Spoedeisende 
Eerste Hulp en de OK.

Wist u dat?
Bronovo opent vernieuwde ontvangsthal

Opening ontvangsthal mw. J. Kortekaas, dhr. R. Bruggeling en dhr. J. Hendriks

Barmhartige samaritaan

Een heer uit het Benoordenhout 
heeft op maandagochtend 17 no-
vember mijn huissleutels gevonden 
en naar politiebureau Overbosch ge-
bracht. U begrijpt dat ik die heer zelf 
heel graag wil bedanken voor deze 
Sinterklaasgeste! Graag verzoek ik 
hem contact met mij op te nemen. 
Th. Faber van Heck 385 91 23 
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

e-mail info@kimmel.nl
internet www.kimmel.nl

algemeen +31 (0)70 3 249 249
fax +31 (0)70 324 40 02

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307
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Huishuidelijk hulp aangeboden

Mijn huishoudelijk hulp
heeft tijd over om elders te helpen in de huishouding. 

Eventueel referenties op te vragen.
Voor info bel Sandra 06-452 360 03

Yoga- / Pilatesdocent(e) gezocht
 Wie wil deel uitmaken van ons enthousiaste FEEL 
FIT team? Wij zoeken iemand die maandagavond 

les wil geven. Royale vergoeding.
 Iets voor jou? 

 Magda Oord    06-536845547
www.feelfitdenhaag.nl

Babouska.nu 
Wil je een uitdagende avond meemaken en met een 
glimlach naar huis? Kom dan naar een Lifeshop van 
Babouska. Wij geven maandelijkse workshops voor 

vrouwen van alle leeftijden waarin persoonlijke 
groei en bewustwording centraal staan.

www.babouska.nu

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 - tel: 06-486 450 87

Franse Les
Overgeplaatst naar een Frans sprekend gebied ?
Kind(eren) binnenkort naar een Franse school ?

De Franse taal onderhouden ?
Heeft uw puber een extra “boost” nodig? 

Dyslectisch en toch goed in Frans willen zijn? 
Drs. Nicoline Sesink Clee (native speaker)

nsclee@gmail.com   06-49.33.81.41

Victoria vanuit huis

Wij zijn nu op ons privé adres te bereiken voor  
advies en interieuractiviteiten waaronder repare-

ren en stofferen van stoelen en zitbanken. Ook 
Trollbeads blijven verkrijgbaar! Floris Grijpstraat 7  

- 2596XD  Den Haag  -  tel: 070-324 75 79

Schilderlessen
Olieverf, acrylverf of aquarelleren. Nieuw: work-

shops decoratief schilderen van meubels en acces-
soires.  Al  ruim 10 jaar! in ATELzIER 228, 

Weissenbruchstraat 228
 Den Haag,  070-260 03 36, www.atelier228.nl 

Ook groepsuitjes

Pedicure Praktijk Oostduin
Voor pedicurebehandeling en reflexzonetherapie op afspraak. 

Ook voor diabetes 
Marja Balk 070-3467778 of 06-14527272

Hetty Verkade 0174-212465 of 06-24789568
Praktijkadres:  Verzorgingshuis Oostduin Goetlijfstraat 5

Decembermaand € 5,00 korting bij pedicure behandeling.

Pak stress, onzekerheid, angst, migraine en het 
Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) snel en flexibel 

aan! De intake is gratis en de behandeling wordt 
ondersteund met een app.

check www.hypnodenhaag.nl / 06-10359525

Moniek Somai Huishoudelijke Hulp
Betrouwbaar en ruime ervaring

Wilt u een fris huis met glimmende ramen en uw 
kleding gestreken? Ik help u graag en heb goede 

referenties.  Mob: 06 16 11 82 61

Pianoles

voor beginners en gevorderden door ervaren en 
enthousiaste lerares. Zowel kinderen als volwassenen 

zijn van harte welkom. Speelplezier staat voorop!
Joke van Haeringen, Jan van Nassaustraat 103

tel. 3281580

Scholieren vwo en havo opgelet:

Frans en Duits lastig of moeilijk?
Ik help jullie graag met deze talen. 

Dirk van Munster van Heuven
06-267 021 49

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

Garageboxen
in Weissenbruchstraat te huur / 

for rent (€177 - €187 p.m.). Garages alleen voor 
particulier gebruik. Ook nog enkele plekken in 

fietsenstalling. 
Info: Atris bv, e-mail: atris_nl@yahoo.com 

of 070-260 00 40.

Benoordenhout_2014_6.indd   47 02/12/14   22:31



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 201448

De oplossing vindt u steeds twee 
weken na verschijning van het 
Wijkblad op de website van de 
Wijkvereniging bij de tab Wijkblad 
onder het kopje Benoordenhout Bridge 
Probleem - oplossing.

Niemand kwetsbaar

U bent N

O Z W N
Pas 1ZT Pas 3ZT

W komt ♣H uit

                   N
♠ ♥ ♦ ♣

9 7 A A
8 6 H 3
6 3 7 2
  4

♠ ♥ ♦ ♣

A A V 5
H H 8 4
3 5 6
2 4

U legt ♣2, ♣10 bij O, ♣ 5 bij Z
W vervolgt met ♣V, wat doe je nu?

Maak een speelplan, 8 topslagen, bestaat 
er een betere kans dan te hopen op een 
3-3 verdeling van de ♦ kleur?
  
Graag uw reactie naar wijkblad@wvbn.nl

O Z W N
P 1� P 3�
P P P

� � � �
V 10 A H
B 8 10 B
5 4 5
3

A V H 7
H 7 V 6
10 6 9
9
6

Bieding

Leider

Dummy

Wat heb je nodig?
Voor een stuk of 10 zalmbombes
Ramequins 10cm, dun plastic folie
500 gram gerookte zalm
150 gr wilde rijst mix
2 el citroen mayonaise
150 gram Feta kaas verkruimeld
10 cherrytomaatjes in kwarten
Handje kervel
Garnering:
Cherrytomaatjes, limoen en kervel

Met de feestdagen voor deur heb ik een 
lekkere suggestie Een gerecht niet 
persé voor het diner, maar ook heel 
praktisch bij een gezellige Kerstlunch 
of op oudjaarsavond. U kunt het goed 
voorbereiden.

Bereiding
Kook de rijst volgens de aanwijzingen, 
maar gebruik groentebouillon i.p.v. 
water. Afgieten en afkoelen. Meng de 
afgekoelde rijst met de mayonaise, 
Feta, tomaatjes en fijngesneden kervel. 

Proef even en voeg eventueel zout en 
peper naar smaak toe. 

Plooi de folie in een paar ramequins 
zodat het folie over de rand hangt. Nu 
leg je stroken zal in de bakjes zodat de 
zalm de bakjes geheel bedekt. Gebruik 
stukjes anders ben je zo door je zalm 
heen. Ik knip de zalm met een schaar. 
Laat de zalm ook iets overhangen. Doe 
nu voldoende rijstmengsel in de bakjes 
tot net onder rand. Druk aan en vouw 
de zalm eroverheen. Pak de punten van 

de folie en draai die aan. Trek de 
bombe uit de ramequin en draai de 
folie strak om de bombe. Plaats in de 
ijskast tot gebruik. Bij gebruik folie 
verwijderen en met een scherp, nat 
mes de bombe halveren. Serveren met 
een lekkere salade met limoendres-
sing. Garneren met stukjes tomaat, li-
moen en kervel. Fijne Kerstdagen en 
een gezond 2015!

Recept en foto Michiel de Vlieger
www.cometaculinair.nl

Van de Chef
Zalmbombes met Kerst

Bridge probleem 5
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie 
van deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. 
Afspraken over de tarieven dienen onderling te wor-
den gemaakt. Het is 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
Anna Conrad 06 - 120 663 86 ‘87 E D
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
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
Jesper Fennema 06 - 112 436 70 ‘97
Cathérine Frissen 06 - 482 769 66 ’94 E
Anne-Roos Frissen 06 - 280 934 11 ’96 E
Charlotte van der Gaag 06 - 532 864 52  
Gilles Gentis 06 - 141 618 59 ’99 E F
Lidewij van Ham 06 - 467 445 56 ’95 
Floor Houtstra 06 - 192 067 29 ‘00 O X
Kyllian ten Kate 06 - 394 461 94 ’96 E
Zsófi Kelemen 06 - 495 323 98 ‘93 E D
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
Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E
Valerie Lhoëst 06 - 522 224 81 ‘98 E X
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
Marie Robinski 06 - 495 324 09  E D
Paula Sánchez 06 - 495 324 01  S F 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
Isabel Stolk 06 - 509 113 85 ‘00 
Puck Teleki 06 - 488 138 82 ‘97 E D
Beaudine van der Velden 06 - 524 021 34 ‘99 X
Anouk Verhaegh 06 - 516 886 80 ‘00 E O
Claire Willemink 06 - 485 801 67 ‘98 E 

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 134 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Wit is aan zet en staat actiever, maar zwart lijkt alles gedekt te heb-
ben. Kan wit desondanks snel winnen?

Oplossing probleem 133: Ook de grote Botwinnik zag wel eens iets 
over het hoofd. Zwart had kunnen winnen door: 1…. Tb1! 2.Dxb1 
Pxe3! 3.Kg1 Dxf3 en mat is niet te voorkomen. (Bouwmeester-
Botwinnik, Wageningen 1957)

Oplossingen kunt u opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers worden 
uitgenodigd om, onder genot van een drankje, kennis te maken met 
de gezellige sfeer op de schaakclub.

Inlichtingen over de club:
070-3280201, info@scbenoordenhout.nl. 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

Folklore 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)
Dagelijks van 09.00 tot 11.00 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 Peter Hoogeveen 
peter.hoogeveen@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 30 03
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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. 

Khagaya centrum voor yoga

Ary Schefferstraat 20

2597 VV  Den Haag

Classes in English and Dutch

“Terwijl je in een groep les krijgt, heb 

je toch het gevoel dat je persoonlijk 

gecoacht wordt.”

Khagaya Yoga

Interesse? Bel gerust: 06 1417 6701

Bezoek www.KhagayaYoga.com 

en reserveer je yoga les online.

Love your body YLove your life
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Blauwdruk voor 

een nog beter leven

het Nationale Toneel

Van Ilja Leonard Pfeijffer

Vanaf di 2 december

As you like it

het Nationale Toneel

Van William Shakespeare

Vanaf di 16 december

PREMIÈRE 20/12

DECEMBER VIER JE IN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG!
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