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P A R K

HOOG OOST D U I N
Living in the park, enjoying the city

Dit voorjaar start de transformatie van het voormalige Shell-kantoor 

op de Oostduinlaan 75 tot twee moderne appartementengebouwen; 

Park Hoog Oostduin, gelegen aan de rand van Landgoed Oostduin en 

Arendsdorp in het schitterende park.

Start verkoop
Het duurzame ontwerp van architectenbureau cepezed biedt vanaf 2016 

ruimte aan gelijkvloerse appartementen en aantrekkelijke penthouses met 

een wijds uitzicht. De verkoop hiervan start in de loop van het voorjaar van 

2015, dan is er ook meer informatie beschikbaar over de appartementen en 

penthouses, inclusief prijzen en plattegronden.

BENOORDENHOUT T W E E  PA R E L S  R I J K E R 

Cees P.A. Kimmel 

Frisia Makelaars 
070 - 342 01 01 

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl 

Nicole Vrolijk 

Nelisse Makelaarsgroep
070 - 350 14 00 
vrolijk@nelisse.nl

Bent u geïnteresseerd?
Meld u nu aan via de website www.parkhoogoostduin.nl 

of neem contact op met één van onderstaande makelaars:
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Foto omslag Joost Gieskes

Beste wijkgenoten 

Voor u ligt het eerste Wijkblad van 2015 dat tegelijkertijd mijn laatste is. Na twee en een half jaar met veel plezier eerst als re-
dacteur voor de interviews en de boekenrubriek en vervolgens als hoofdredacteur samen met de redactie uw Wijkblad te heb-
ben mogen maken, heb ik onlangs deze bijzondere functie neergelegd. Wouter Storm heeft als u dit leest net het stokje 
overgenomen.

Dit Wijkblad staat wederom bol van nieuws, interviews, diverse artikelen en activiteiten voor jong en oud. U treft een nieuw-
jaarsgroet en terugblik over 2014 van Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van het bestuur van de wijkvereniging, Willem 
Hoekstra en Corine Buter doen relaas van het verloop van de verschillende procedures op het gebied van ruimtelijke ordening 
en Willemien de Vlieger-Moll brengt u op de hoogte van het culturele en literaire aanbod.

Bijzondere gastcolumnist René van Rijckevorsel beschrijft de overeenkomsten en verschillen in cultuur tussen het 
Benoordenhout waar hij opgroeide en zijn huidige woonbuurt Zuiderhout in Haarlem en Gaston van Erven sprak in december 
met redacteur Otto Spijkers.

Last but not least, Joost Gieskes beschrijft op onnavolgbare wijze de oudste boom ter wereld, de Ginkgo biloba. De foto van het 
blad van deze boom die de omslag siert, is van zijn hand.

Sophie Statema
Hoofdredacteur
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Van de Wijkvereniging
Het Benoordenhout in beweging 
Graag wenst het wijkbestuur u allen voorspoed en goede 
gezondheid in dit nieuwe jaar toe 

Sinds dit bestuur in functie is, zijn onze 
doelstellingen enerzijds de leefbaar-
heid in de wijk te behartigen en ander-
zijds de onderlinge verbondenheid  
binnen en betrokkenheid bij onze wijk 
te bevorderen. Op het terrein van leef-
baarheid zien we bij de ruimtelijke or-
dening een dynamiek die het 
Benoordenhout lang niet meer heeft 
gekend: de komst van het 
Internationale Strafhof, transformatie 
van kantoren naar appartementen en 
mogelijke andere ontwikkelingen. De 
verbondenheid en betrokkenheid 
nemen toe blijkens de grote opkomst 
bij de Koningsdag en de Atelierroute. 
Wij zullen ook dit jaar onze doelstellin-
gen krachtig nastreven.
 
Nieuwe dynamiek 
Begin dit jaar zijn de werkzaamheden 
begonnen voor de transformatie van 
het Lummuskantoor, thans omgedoopt 
in Oostduinplein, naar ca. 220 apparte-
menten. Eind dit jaar betrekken de 
ruim 1.000 medewerkers van het 
Strafhof hun nieuwe gebouw. Het 
Willem Royaardsplein heeft een 
nieuwe eigenaar met ambitieuze plan-
nen voor de toekomstige inrichting. 
Daartoe is met betrokken winkeliers, 
naburige VvE’s en de Gemeente een 
overlegstructuur opgezet. En dan zijn 
er nog andere leegstaande gebouwen, 
zoals de Prinses Juliana Kazerne en de 
vroegere Octrooiraad, die om een 
nieuwe bestemming vragen. Gelukkig 
hoeft het markante gebouw van het 
Aloysius College niet op deze lijst nu 
de school is behouden. Deze ontwikke-
lingen in diverse stadia geven een 
nieuwe dynamiek en ook impulsen 
voor de huizenmarkt en winkelgebie-
den. De wijkvereniging is bij deze ont-
wikkelingen nauw betrokken en stelt 
zich hierbij constructief-kritisch op. 
Constructief omdat nieuwe bestem-
mingen voor leegstaande kantoren po-
sitief kunnen zijn, maar kritisch omdat 
plannen moeten passen in de wijk als-

mede in het bestemmingsplan. Ook 
zijn er belangen van betrokken buur-
ten in het geding. Indien nodig nemen 
we juridische stappen tegen onge-
wenste ontwikkelingen, zoals tegen 
het te krappe aantal parkeerplaatsen 
bij het Strafhof waar de Raad van State 
in eerste instantie de Gemeente op de 
vingers tikte. 

Bloeiende winkelcentra en groen
Zowel de Van Hoytemastraat als het 
Willem Royaardsplein kreeg afgelopen 
jaar een ‘facelift’. In het najaar kreeg de 
Van Hoytemastraat een zware slag te 
verwerken door de grote brand die 
verschillende winkels en woningen 
daarboven zwaar beschadigde. De vele 
blijken van medeleven met de gedu-
peerden tonen de grote betrokkenheid 
in het dorp dat het Benoordenhout ei-
genlijk is. Bij het groen volgen we kri-
tisch plannen inzake park Oosterbeek 
en zijn we betrokken bij de inrichting 
van het Rosarium. Op het gebied van 
verkeer en vervoer is er aandacht   
voor gevaarlijke verkeerssituaties. 
Overigens gebeurt er veel, bijv. onder-
houd en verbetering van wegen, fiets-
paden en stoepen ‘als vanzelf ’, d.w.z. 
door gemeentelijke diensten, waarvan 
niet iedereen zich bewust lijkt. 

Verbondenheid en betrokkenheid 
De grotere opzet van evenementen, 
zoals Koningsdag (ruim 2.000 deelne-
mers) en de Sinterklaasintocht (ca. 
600) blijkt een overduidelijk succes. 
Dat geldt evenzeer voor de Atelierroute 
(tussen 700 en 900 bezoekers). Ook de 
traditionele Zeepkistenrace trekt jong 
en oud. De inzet van jonge vrijwilligers 
en van de winkeliersvereniging resp. 
van deelnemende kunstenaars is van 
groot belang om hiermee te kunnen 
doorgaan. Het fraai uitgevoerde en 
steeds veelzijdiger wijkblad draagt 
eveneens bij aan meer verbondenheid 
evenals social media die geleidelijk aan 
belang winnen. De Engelstalige infor-

matiebrochure voor expats in decem-
ber zal ook menige Nederlandse wijk-
bewoner goed van pas komen. Wij 
juichen toe dat instellingen die soms al 
heel lang in het Benoordenhout zijn ge-
vestigd, zoals Shell (open dag), 
Bronovo (informatieavond), HDM 
(opening buurthuis van de toekomst) 
en Evita (‘Evita lokaal’ - huis van de 
wijk), meer contact zoeken met de wijk 
en zijn bewoners.     

Zorg
Een nieuwe nog bescheiden rol voor de 
wijkvereniging ligt op het terrein van 
de zorg. Evita heeft een bundeling tot 
stand gebracht van 16 zorginstellingen 
in de wijk. In overleg met het wijkbe-
stuur zijn informatieavonden in het 
Benoordenhuis georganiseerd en afge-
lopen najaar in het AC waarmee enkele 
honderden, veelal oudere, wijkbewo-
ners zijn bereikt. Extra aandacht is be-
steed aan de interne organisatie van de 
wijkvereniging door de leden- en fi-
nanciële administratie te professiona-
liseren. Hoewel één van de grootste 
wijkorganisaties  blijven wij streven 
naar meer leden. Er zijn per slot van 
rekening - het lidmaatschap kost 
slechts een tientje - nog 6.000 adres-
sen in onze wijk waar men nog geen lid 
is.
  
Ook in 2015 vele uitdagingen
Bij de uitdagingen die ons ook dit jaar 
weer te wachten staan hoopt het be-
stuur wederom te kunnen rekenen op 
de steun van bewoners die zich in com-
missies, werkgroepen, wijkblad, web-
site of als individuele vrijwilliger inzet-
ten. Die steun is onmisbaar voor onze 
inspanningen tot behoud van wat cou-
leur en cachet geeft aan onze mooie 
wijk en in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. 

Pieter de Savornin Lohman
Voorzitter

Lezersactie bij James Brown€7,50 korting opeersterangskaarteno.v.v. Benoordenhout

deFilharmonie
& Collegium Vocale Gent

Philippe Herreweghe’s Schubert
zaterdag 28 februari, 20.15 uur

Dr Anton Philipszaal

James Brown Tour
Get on the good foot

donderdag 5 maart, 20.15 uur

Lucent Danstheater

Staatsopera van Tatarstan
Carmen

woensdag 11 maart, 20.00 uur

Lucent Danstheater

 
070 88 00 333 
www.ldt.nl

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein
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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

Buurt helpt! 

‘Gewoon iets doen’
Bewoners raakten dakloos, winkeliers 
even werkloos. Behalve de grote 
schade was ook de bereidheid ‘iets te 
doen’ onder wijkbewoners en collega- 
winkeliers groot. Om die reden hebben 
de wijkvereniging Benoordenhout en 
het bestuur van de BIZ Van 
Hoytemastraat de handen ineengesla-
gen. Er moest iets gebeuren, maar wat!

Buurt helpt
De schade was voor velen nog niet dui-
delijk. Daarom werd al gauw besloten 
een bankrekening te openen ten be-
hoeve van alle gedupeerden om later te 
kijken waar behoefte aan zou zijn. 
Binnen 3 dagen hingen de posters in de 
Van Hoytemastraat en al gauw werd er 
flink gestort op deze rekening. 

Opbrengst naar bowoners
Half december kwam het comité ‘buurt 
helpt’ bij elkaar om te kijken wat er 
met het opgehaalde bedrag gedaan 
moest worden. Besloten werd het be-
drag zoveel mogelijk onder gedu-
peerde bewoners te verdelen. Uit de 
vele gesprekken die gevoerd zijn, bleek 
bij hen toch de meeste schade te zijn 
geleden. Veel, heel veel (persoonlijke )
bezittingen zijn bij de brand verloren 
gegaan. Het grootste gedeelte van de 
inzameling is dus naar de bewoners 
gegaan. Een klein gedeelte is naar de 
gedupeerde winkeliers gegaan in de 
vorm van een grote fles champagne om 
het nieuwe jaar goed in te luiden. Een 
ander klein gedeelte is gereserveerd 
voor Couvée. Het ziet er naar uit  dat er 
dit jaar een nieuwe boekhandel komt 
in de Van Hoytemastraat. Het bedrag 
dat speciaal voor Couvée is gestort,  zal 
dan worden aangewend.

Hartelijk dank
Ten tijde van dit schrijven wordt er 
hard gewerkt om de beschadigde pan-
den weer in ere te herstellen. 
Tunderman opticiens  is inmiddels 
weer open gegaan  op de plek van de 

Rabobank. Beumer zit  nu in het hoek-
pand voorheen Camee. Wij hopen van 
harte dat ook de bewoners heel snel 
duidelijkheid krijgen over het moment 
waarop zij weer naar huis kunnen. Rest 
ons u te bedanken voor uw gulle gaven 
en het feit dat u “iets” gedaan heeft. 
Ook willen wij diegenen bedanken die 
ons vrijblijvend hebben geholpen met 
het maken van de posters, de spontane 

kleding- en huisraad inzamelingsactie 
van een buurtbewoonster en verder ie-
dereen die op zijn of haar manier ons 
geholpen heeft. 

Bedankt voor uw gulle gaven! 

Comité Buurt Helpt

Buurt helpt!

De grote en felle brand in de van Hoytemastraat op 
woensdag 1 oktober zal u niet ontgaan zijn.

Heel het Benoordenhout is hierdoor opgeschrikt. 
Bewoners en winkeliers zijn gedupeerd. 
Mensen zijn veel (persoonlijke) bezittingen kwijt geraakt.

De wijkvereniging en de winkeliers werden al direct na 
de brand benaderd door buurtbewoners die iets wilden 
doen voor hen die getroffen zijn. 

Daarom hebben de winkeliers en de wijkvereniging de 
handen ineen geslagen en een actie gestart “Buurt Helpt”.

Er is een rekening geopend zodat iedereen die dat wil 
een blijk van medeleven kan geven.

Buurt helpt!
NL34INGB0003983198 
tnv wijkvereniging Benoordenhout.

Ook een klein gebaar kan het verschil maken!

WIJKVERENIGING 
BENOORDENHOUT

De wijkvereniging heeft een ANBI status;
giften kunnen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Na de hevige brand op 1 oktober 2014 in de Van Hoytemastraat was de 
schade groot: vier panden met daarin winkels en woningen werden volledig 
verwoest en de omringende panden leden veel brand- en waterschade
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Zorgelijke parkeerproblematiek rond het 
Willem Royaardsplein
Hoger beroep ongegrond
Tot onze spijt heeft de Raad van State 
bij uitspraak van 18 december 2014 
ons hoger beroep inzake het verzoek 
van de wijkvereniging aan de gemeente 
om voor de hele wijk Benoordenhout 
een bestemmingsplan vast te stellen en 
niet voor een deel een beheersverorde-
ning en voor het andere deel een be-
stemmingsplan ongegrond verklaard.  

Dat betekent dat de beheersverorde-
ning “Benoordenhout Noord Oost” dat 
in april 2012 is vastgesteld, voor het 
wijkdeel  Duinzigt blijft gelden. In deze 
beheersverordening zijn nagenoeg de-
zelfde voorschriften opgenomen als in 
het bestemmingsplan “Benoordenhout” 
van 1981, zodat deze voorschriften  
weinig richting kunnen/zullen  geven 
aan de te verwachten parkeeroverlast 
rond het Willem Royaardsplein. 

De rechter is van oordeel dat de te 
voorziene ruimtelijke ontwikkelingen 
op grond waarvan geen beheersveror-
dening mag worden vastgesteld, moe-
ten blijken uit beleidsrapporten van 
rijk, provincie en gemeenten waarin in 
het algemeen slechts  grote woning-
bouwuitbreidingen zijn opgenomen. 
De komst van het Internationaal 
Strafhof is weliswaar een groot project 
van internationale allure maar wordt  
in deze beleidsrapporten niet vermeld.

Te weinig parkeerplaatsen
Er is nog een tegenvaller in het kader 
van de te verwachten parkeeroverlast. 
De Raad van State heeft bij haar uit-
spraak van 24 december 2014 het be-
roep van de wijkvereniging wat betreft 
het voorgeschreven aantal aan te leg-
gen parkeerplaatsen op het terrein  van 
het Internationaal Strafhof (660)  ge-
grond verklaard wegens strijd met het 
bestemmingsplan “Benoordenhout/
Internationaal Strafhof”. Maar bij tus-
senuitspraak heeft de rechter echter 
aan het gemeentebestuur alsnog de ge-
legenheid geboden  om haar besluit om 
slechts 511 parkeerplaatsen aan te leg-
gen ruimtelijk met beleidsoverwegin-
gen te onderbouwen  en te wijzigen 
welke wijziging de rechter heeft 
aanvaard.

Deze beleidsoverwegingen zijn  in 
hoofdzaak gebaseerd op een deskundi-
genrapport waaruit blijkt dat een aan-
zienlijk deel van de werknemers met 
het openbaar vervoer, de fiets,  de 
brommer en lopend naar hun werk 
zullen gaan. Dus materieel schiet de 
wijkvereniging met het feit dat zij ge-
lijk  krijgt van de rechter,  niets op 
omdat het ICC toch mag volstaan met 
de aanleg van 511 parkeerplaatsen, 
dus 149 minder dan in het bestem-
mingsplan is voorgeschreven.

Nieuw onderzoek gewenst
Deze twee uitspraken bieden dus wei-
nig houvast voor het aanpakken van de 
te verwachten parkeerproblematiek 
rond het Willem Royaardsplein. Deze 
problematiek wordt mogelijk vergroot 
door de te verwachten nieuwbouw op 
dit plein en de nieuwbouw van NATO. 
Verder is het rapport van de gemeente 
inzake de parkeeroverlast in dit wijk-
deel dat dateert van maart 2010 in 
2014 niet geëvalueerd, hoewel dit door 
de gemeente was toegezegd. Uit dit 
rapport blijkt dat overdag  96% van de 
parkeercapaciteit wordt benut en dat 
derhalve nog geen aanleiding bestaat 
voor het invoeren van het belangheb-
benden parkeren. Het is duidelijk dat 
de situatie sinds 2010 sterk is veran-
derd.  We zullen daarom de gemeente 
vragen in 2015 een onderzoek in te 
stellen en dit rapport op korte tijd te 
evalueren.

De wijkvereniging zal de ontwikkelin-
gen rond het Willem Royaardsplein 
kritisch blijven volgen, met name wat 
betreft de parkeerproblematiek.  De 
handhaving van de leefbaarheid in de 
wijk is immers een element dat in de 
statuten van de wijkvereniging met 
name wordt genoemd.  Wij blijven 
daarvoor strijden. We houden U op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen.     

Corine Buter en Willem Hoekstra 

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

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

woonhuis, villa, �at of étage.

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

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

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

www.rottgering.nl
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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

Twee jaar geleden trad Sophie Statema 
op verzoek van het bestuur aan als 
nieuwe hoofdredacteur. Inmiddels kun-
nen we vaststellen dat Sophie voor deze 
taak de juiste persoon was en deze uit-
daging een kolfje naar haar hand. Het ui-
terlijk van het Wijkblad had kort daar-
voor een gedaantewisseling ondergaan. 
Sophie heeft de vormgeving en ook de 
inhoud van het blad naar een hoger ni-
veau getild. Het blad is veelzijdiger ge-
worden dankzij de introductie van 
nieuwe rubrieken. De leesbaarheid is 
verbeterd door kortere artikelen en te 
zorgen voor een vlottere schrijfstijl. Ook 
is het blad kleurrijker en aantrekkelijker 
geworden door wisselende omslag kleu-
ren en fotoreportages van evenementen. 
Het Wijkblad wordt blijkens de reacties 
meer gelezen en heeft voor ieder wat 
wils. We krijgen van veel kanten compli-
menten voor de kwaliteit van ons blad. 

Wat velen niet weten is hoe bewerke-
lijk en tijdrovend het op deze wijze in-
vulling geven aan het hoofdredacteur-
schap is. Elke keer bedenken welke 
onderwerpen, wat voor interviews, 
welke nadruk het blad aantrekkelijk 
zullen maken. Contact houden met de 
redactieleden, het bestuur en de ver-
schillende commissies, de vele e-mails 

en brieven gericht aan de redactie be-
handelen. Zorgen dat er voldoende 
kwalitatief goede artikelen zijn en op 
tijd, alle binnengekomen kopij en foto's 
kritisch beoordelen, teksten redigeren 
en aanpassen aan het stramien van het 
blad. De redactievergaderingen voor-
bereiden en voorzitten. Daarnaast 
heeft de hoofdredacteur de verant-
woordelijkheid voor de opmaak van 
het blad d.w.z het inpassen van de tek-
sten, foto's en advertenties, een en 
ander in nauwe samenwerking met de 
vormgever. Vervolgens zorgen dat het 
blad op tijd bij de drukker respectieve-
lijk de verspreider ligt. Dat de versprei-
ding op tijd en correct geschiedt. Daar 
kwam nog bij dat in januari 2014 de 
drukker failliet ging en ook de distribu-
teur moest worden vervangen. Sophie 
loste ook die problemen op. 
Wij hebben er begrip voor dat Sophie 
na twee jaar haar functie moet neerleg-
gen gezien ook haar nieuwe drukke 
fulltime baan. Wij zijn haar dankbaar 
voor al haar inzet en zij mag trots zijn 
op wat zij samen met de redactie tot 
stand heeft gebracht. De lat ligt daar-
door hoog. Inmiddels heten wij Wouter 
Storm als haar opvolger welkom. Hij 
zal zich volgende keer introduceren.                                        

Namens het bestuur en zonder twijfel 
heel veel lezers, 
                                            
Heel veel dank Sophie

Pieter de Savornin Lohman                                                                                            
voorzitter

Wisseling van de wacht

Met ingang van de volgende editie van het Wijkblad zal Wouter Storm de functie van 
hoofdredacteur vervullen. In de eerstkomende editie zal hij zich aan u voorstellen.

Kopij kunt u als vanouds sturen naar wijkblad@wvbn.nl



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRuaRI 201513- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRuaRI 201512

derdom, vergeetachtigheid, tinnitus, het 
lijstje is lang. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 
in 2007 onderzoek gedaan, en kwam tot 

de conclusie dat er onvoldoende bewijs 
bestaat voor de geclaimde gezondheids-
effecten. Het geloof erin zal niettemin 
wel hardnekkig blijven.

De Ginkgo is een krachtige, zeer lang 
levende boom die geen ziektes kent. En 
dat hij tegen een stootje kan, blijkt uit 
de atoombomramp in Hiroshima. De 
tempel ernaast werd verwoest, de 
Ginkgo overleefde het en was de eerste 
plant die groen uitliep. Het is een trage 
groeier, in zijn jeugd vrij recht met ho-
rizontale takken, maar bij het ouder 
worden kan de boom bizarre vormen 
aannemen. De Ginkgo biloba, een boom 
met een hoogst interessante geschie-
denis, een levend fossiel. Hij zal ons 
voor altijd blijven fascineren.

tekst en foto´s, Joost S.H. Gieskes

1Engelbert Kaempfer (1651-1716) was een 
Duitse geleerde. Van 1690 – 1692 was hij in 
dient van de VOC in Japan
2Carolus Linnaeus (1707 – 1770) was een 
Zweedse geleerde die de classificatie en indeling 
van onder meer planten tot stand bracht.

De oudste boom ter wereld
Inderdaad, dit is de naam van een 
boom en daarover gaat dit artikel. 
Gelukkig is onze wijk nog steeds geze-
gend met een groot aantal eerbied-
waardige bomen, zowel op publiek ter-
rein als in particuliere tuinen. Om de 
meest bijzondere te gaan beschrijven 
zou heel wat wijkbladen vergen. Maar, 
zoals de oude beuk bij de Japanse tuin 
die speciale aandacht kreeg, wordt 
voor de Ginkgo biloba eveneens een 
uitzondering gemaakt. In de ’t 
Hoenstraat staat een prachtig exem-
plaar, nog ‘slechts’ circa 90 jaar oud. 
Maar ook in particuliere tuinen kan 
men ze veelvuldig aantreffen; zij heb-
ben trotse eigenaren! Een verbijste-
rende soort zoals u zult lezen.

Levend fossiel
De Ginkgo biloba is de enig overgeble-
ven boom uit de familie der 
Ginkgoaceae van maar liefst 270 mil-
joen jaar geleden. 144 miljoen jaar ge-
leden kende de boom een verspreiding 
over Azië, Noord-Amerika en Europa. 
Ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden ver-
dween de boom uit Europa. Vanaf het 
jaar 1192 van onze jaartelling kwam de 
boom van China naar Japan. Met recht 
is de Ginkgo biloba een levend fossiel te 
noemen. In 1754 is de Ginkgo voor het 
eerst gekweekt in Europa. Eigenlijk 
had de boom ‘Ginkyo’ moeten heten. 
Dat betekent in het Chinees ‘zilveren 
abrikoos’ vanwege de gelijkenis van de 
vruchtjes. Toen Engelbert Kaempfer1 
de boom in 1691 aantrof in Japan, ont-
stond er een misverstand door de uit-
spraak en zo ontstond de naam Ginkgo. 
Linnaeus2 heeft bij het classificeren het 
woord ‘biloba’ (tweelobbig) eraan toe-
gevoegd: Ginkgo biloba. Het is dus be-
slist niet verkeerd om alleen over de 
Ginkgo te spreken. In Nederland wordt 
de boom ook ‘Japanse notenboom’ ge-
noemd. Dat is in feite onjuist. Deze 
naam ontstond toen men nog dacht dat 
de boom oorspronkelijk uit Japan 
kwam, maar hij komt uit China. De 
naam ‘tempelboom’ wordt eveneens 
gebruikt, omdat de Ginkgo vaak werd 

aangeplant bij tempels en kloosters. In 
oosterse tuinen zal men een Ginkgo, 
een heilige boom, niet aantreffen. In de 
Japanse tuin van Clingendael staat ook 
geen Ginkgo.

Bijzondere eigenschappen
Dat de Ginkgo een opvallende verschij-
ning is, staat buiten kijf. Vooral het waai-
ervormige blad met de opvallende ner-
venstructuur trekt de aandacht. De 
felgele herfstkleur van het blad is weer-
galoos. Men rekent de Ginkgo tegen-

woordig tot de loofbomen, maar hij 
leunt toch nog altijd een beetje tegen de 
coniferen aan. De meeste bomen zijn 
mannelijk. Soms werd echter wel eens 
een vrouwelijke ent aangebracht en dan 
heeft hij toch vruchten, zoals in de ’t 
Hoenstraat. De vruchten hangen alleen 
of in trosjes. Zij hebben een penetrante 
geur. De zaadjes worden in China en 
Japan – en wellicht elders - nog steeds 
gegeten, ze worden dan geroosterd. Aan 
de Ginkgo worden tal van geneeskrach-
tige eigenschappen toegeschreven: ou-

Ginkgo Biloba Vrucht

Zaad met pit

Ginkgo Biloba AD 1925, Den Haag

Groen
De Ginkgo biloba
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Bij Zo Kinderopvang kan dat! Kijk bijvoorbeeld voor 
peuters op www.zokinderopvang.nl/peuteropvang. 

P.S. Vanaf 1 februari 2015 ook voor niet-klanten privé 
pianolessen bij Zo aan de Van Nijenrodestraat. 

Informeer bij e vannijenrode@zokinderopvang.nl  
naar de mogelijkheden.

Uw baby, dreumes of peuter  
één ochtend of middag per 
week naar de kinderopvang? 

Ki
nd

er
op
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ng

KALKMAN ADVOCATUUR & MEDIATION 
 
gaat verhuizen naar het Benoordenhout! Per 1 februari 
2015 is ons nieuwe bezoekadres: 
 
Zwaga-Kalkman advocaten 
Taco Scheltemastraat 5, 2597 CP Den Haag 
Tel. 070-314 316 3 / 06-4661 1234 
Email: kalkman@kalkmanadvocatuur.nl 
Website: www.kalkmanadvocatuur.nl 
 
Algemene advies - en civiele procespraktijk 
Onder meer: echtscheiding en andere familiezaken 
Verbintenissenrecht, Media & Entertainmentrecht, 
arbeidsrecht, 
bestuursrecht, Mediation/bemiddeling 
 
Fluent English spoken 

 

 

Stijl  & Traditie 
begrafenissen en crematies 

Echte Aandacht en Zorg 
door J.S. van der Meer 

 

Dag & Nacht bereikbaar  

070 – 70 70 007 
of 06 - 573 44 442 

 

 
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 
crematorium, begraafplaats, theater of elders. 
Werkzaam voor u in de gehele Randstad met 
beschikbare rouwcentra zoals; Sorgvliet, de 
Chapelle Ardente of thuis opbaren en stijlvol 
rouwvervoer naar keuze; o.a. Daimler/Citroën. 
Met jarenlange ervaring in o.a. Benoordenhout 
en omgeving, graag nodig ik u uit voor een 
vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. 

Kosteloos vastleggen van uw uitvaartwensen 
en/of fiscaal aantrekkelijk reserveren voor uw 
uitvaartwensen in een depot zijn mogelijk. 

bericht@stijlentraditie.nl /www.stijlentraditie.nl 
De Eerensplein 31, 2593NB in het Haagse Hout. 

IN OMNIA PARATA 

Opgegroeid in het keurige Benoordenhout, 
woon ik nu alweer bijna vijftien jaar in 
het minstens zo keurige Zuiderhout in 
Haarlem. Mijn hout is nu de 
Haarlemmer Hout, die van toen is het 
Haagse Bos. De fraaie Haarlemmerhout, 
met zijn Hildebrandmonument en her-
tenkamp, geniet een stuk betere repu-
tatie dan het Haagse Bos vroeger, waar 
wij als scholieren niet mochten komen 
vanwege het grote aantal potloodven-
ters dat er zou loslopen. 

Den Haag en Haarlem hebben topo- en 
geografisch gezien wel iets van elkaar. 
Het zijn beide langgerekte gemeenten 
‹achter de duinen›. Van Haarlem-Noord 
naar Haarlem-Zuid is wel een half uur 
fietsen. Dat geldt ook voor de afstand 
Benoordenhout-Vogelwijk, zo herinner 
ik me, om van de eindeloze fietstocht 
met tegenwind naar Kijkduin maar niet 
te spreken. 

De provinciehoofdsteden Haarlem en 
Den Haag hebben daarnaast een geza-
pige reputatie gemeen. Vooral Haarlem, 
de stad waar Algemeen Beschaafd 
Nederlands zou worden gesproken, 
staat bekend als saai. Met dank aan de 
Fidel Castro-vereerder Harry Mulisch, 
die als hij niet over de Tweede 
Wereldoorlog schreef, zijn tijd graag 
gebruikte om de Haarlemse bourgeoi-
sie te beschimpen. Den Haag komt er 
genadiger af in de literatuur: ‹Je tikt er 
tegen en het zingt› (Gerrit Achterberg). 

Den Haag is ook iets diverser, en meer 
gesegregeerd dan Haarlem. Daar vind 
je geen Schilderswijk of Laakkwartier. 
Of dat jammer is? Haarlem heeft ook 
een ‘koninklijke’ traditie, zij het van 
bescheidener aard dan ’s-Gravenhage. 
Lodewijk Napoleon was van 1806 tot 
1810 ‘konijn van Olland’. Hij bewoonde 
Paviljoen Welgelegen, het huidige 
Provinciehuis, dat zich net benoorden 
de Haarlemmerhout bevindt. 
 
Mijn Zuiderhout is ook goed te vergelij-
ken met het Benoordenhout. De huizen 
zijn er vooral gebouwd in de periode 
1890-1940. Je vindt er twee lycea, ter-

wijl in de directe omgeving nog een 
aantal uitstekende scholen te vinden is. 
Zuiderhout huisvest een oude voetbal-
club, de oudste van Nederland zelfs. De 
Koninklijke HFC (uit 1879) is vier jaar 
ouder dan HVV. Net als het 
Benoordenhout telt Zuiderhout twee 
tennisclubs. 

De bewoners zijn dan misschien net zo 
netjes, toch zijn er verschillen. Het 
Benoordenhout associeer ik met heren 
in Burberry’s, double-breasted jasjes 
en regiment-dassen die op hun rijwiel 
naar hun departement gaan, de aktetas 

onder de snelbinders. Dames op leef-
tijd in wax-coats die beschaafde ge-
sprekjes voeren over het grote slem 
van de avond ervoor op Het Place des 
Invalides of het Hoytemapleintje. 

Vanuit Haarlem-Zuid gaan we niet op 
de fiets naar het werk. De mannen in 
hun Italiaanse pakken en de beschaafd 
geblondeerde vrouwen rijden in een 
langzame optocht van BMW’s, Audi’s 
en Tesla’s dagelijks naar hun hoge kan-
toren aan de Amsterdamse Zuidas of 
op Sloterdijk waar ze belangrijke fi-
nanciële of juridische dingen doen. 
Haarlem is vooral een slaapstad, geen 
werkstad zoals Den Haag. 
 

Het Benoordenhout huisvest onder an-
deren de premier. Op een prominent 
van dat kaliber kunnen wij ons niet be-
roepen. Maar wat wij weer wel hebben 
en jullie niet (heel Den Haag niet trou-
wens) is een rivier. Mijn Zuiderhout ligt 
prachtig in een bocht van het Spaarne.  

Voor onze zaterdagse boodschappen 
ten slotte, moeten wij Zuiderhout uit, 
dat geen echte eigen winkelstraat 
heeft, waar jullie Benoordenhout er 
liefst twee bezitten. Gelukkig bevin-
den  het Jan van Goyenpleintje en de 
Binnenweg, beide in Heemstede, zich 
op een steenworp afstand. De 
Zuiderhout behoorde zelf ook ooit tot 
Heemstede, tot de gemeente Haarlem 
de buurt in 1927 annexeerde. U kunt 
wel raden waar de Haarlemse burge-
meesters sindsdien wonen.
 

René van Rijckevorsel

René van Rijckevorsel (1961) woonde 
tot 1980 in het Benoordenhout. Hij is 
lid van de hoofdredactie van Elsevier en 
auteur van de thriller Tunis (uitgeverij 
Cargo/De Bezige Bij, oktober 2014.

René van Rijckevorsel

Gastcolumn René van Rijckevorsel
Benoordenhout en Zuiderhout
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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

Cultuur
HoutKunst

Het Bezuidenhout en het Diamant-
theater
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat 
het vergissingsbombardement op het 
Bezuidenhout plaatsvond. Stichting 3 
maart 1945 organiseert het 
Diamanttheater vele activiteiten, in sa-
menwerking met de gemeente Den 
Haag, Fonds 1818 en diverse andere 
partners. Een korte opsomming volgt 
hier, het volledige programma vindt u 
op de website van het Bezuidenhout: 
www.bezuidenhout.nl 

Filmdocumentaire
Filmdocumentaire over het 
Bezuidenhout vóór, tijdens en na het 
bombardement. Deze film is gemaakt 
door de Haagse Amateur Filmclub 
(HAF) en de Stichting 3 maart 1945 en  
is op 2, 3 en 4 maart te zien in de 
Bibliotheek Haagse Hout, Theresia-
straat 195. 

Wandelen in het Bezuidenhout
Het Gilde organiseert wandelingen 
door het Bezuidenhout,  in april en 
juni. Het Museon heeft een tentoon-
stelling over de ‘Atlantikwall’, vanaf 10 
april en het Het Haags Historisch 
Museum toont ‘Naar de boeren, 
Kinderevacuaties in de Hongerwinter’, 
vanaf 22 april. Op de zondagen 8 en 15 
maart kunt u eerst gaan wandelen 
door het Bezuidenhout en vervolgens 
luisteren naar de concertvertelling van 
Van der Vlugt & Co, ‘De Drievingerige 
luiaard’. Het thema is ‘Kleine vergissin-

gen met grote gevolgen’. Informatie via 
het Diamanttheater, Diamanthorst 
183, www.diamanttheater.nl.

Muziek
In de Christus Triumfatorkerk aan de 
Juliana van Stolberglaan vinden twee 
keer per maand pauzeconcerten plaat-
sen, van 12.30 uur tot 13.15 uur. U 
kunt luisteren naar studenten van het 
Koninklijk Conservatorium. De con-
certdata zijn 26 februari, 12 en 26 
maart, 9 en 2 april. Toegang is gratis. 
Kunstpost organiseert tevens concer-
ten in deze kerk, op de zaterdagmidda-
gen 14 maart en 11 april, van 15.00 
uur tot 17.00 uur. Toegang € 7,50 per 
persoon, kinderen € 2,50. De Christus 
Triumfatorkerk is bereikbaar met bus 
23, in de buurt kunt u parkeren. 

Tentoonstelling
In Venlo zag ik een prachtige tentoon-
stelling over het werk van Louis 
Raemaekers (1869-1956), ‘Met pen en 
potlood als wapen’. Hij was politiek te-
kenaar en speelde een belangrijke rol 
in de geallieerde propaganda tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Nog tot en met 29 
april te zien, www.limburgsmuseum.nl. 

Bronovo 150 jaar
Het ziekenhuis Bronovo bestaat 150 
jaar. Dit wordt uitgebreid gevierd met 
onder andere de uitgave van een speci-
ale ‘Bronovo Courant’ en een tentoon-
stelling met de titel ‘Vroeger en Nu’.  In 
de vitrines in de hall, op de eerste en 
de derde verdieping, liggen bijvoor-
beeld de witte gesteven kapjes van de 
diaconessen, oude injectiespuiten, fo-
toboeken van verpleegkundigen door 
de tijd heen, het Bronovo servies en 
leerboeken. Topstukken zijn de oude 
diaconessen- en verpleegkundigenuni-
formen die op de gang van de eerste 
etage hangen. Te zien tot mei 2015. 

Willemien de Vlieger-Moll 

Wandelroute App en flyer
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Sophie Leembruggen Ineke van Mechelen

Laten we bij het begin beginnen. U bent 
geboren in Goirle, een dorpje in Brabant, 
net onder Tilburg.
Daar is weinig over te vertellen. Ik ben 
blij dat ik daar weg ben. Met zeventien 
jaar ben ik het dorp uitgegaan en ik 
ben er nooit meer terug geweest.

OK, dan gaan we snel door. Toen u twin-
tig was, bent u afgestudeerd aan de 
Toneelacademie in Maastricht. Hoe ging 
het verder?
Bij mijn eindexamen aan de Academie 
zaten vertegenwoordigers van zeven of 
acht toneelgezelschappen in de zaal. 
Als ze je mochten, deden ze gelijk een 
aanbieding. Ik kreeg onder meer een 
aanbod van de Haagse Comedie, en heb 
daar eerst een paar jaar gewerkt. Een 
van mijn medeacteurs aldaar, Cas Baas,  
vertrok naar Antwerpen, om daar di-
recteur van het Nederlands 
Kamertoneel te worden. Enkele jaren 
later ben ik hem gevolgd. Het 
Kamertoneel was een ongesubsidieerd 
gezelschap, met alleen maar jonge 
mensen. Dat was een fantastisch mooie 
tijd. Je verdiende geen ene cent. Soms 
verdiende ik in een week honderd 
frank bij elkaar, zeg maar zeven gulden. 
Daar moest je van zien te overleven. 

U leeft toch nog?
Ja, ik heb het overleefd. Ik woonde op 
een klein kamertje in Antwerpen. Als je 
een schnabbel bij de televisie had, 
deelde je de opbrengst met de rest. 
Dan hadden we weer wat te eten, en 
gingen we uit. We hebben in die begin-
tijd soms gespeeld voor één man in de 
zaal. Langzaamaan is dat opgebouwd.

Hoe ging het verder?
Het Kamertoneel ging op in het Groot 
Limburgs Toneel (GLT). Dat werd door 
twee landen – België en Nederland - 
gesubsidieerd. Later moesten we daar 
ook maatschappelijk geëngageerd to-
neel spelen, en daarvoor werd een spe-
ciaal tweede gezelschap opgericht, 

GLT2. Dat slokte al het geld op, daaruit 
is muiterij ontstaan, en dat heeft tot de 
ondergang geleid. Daarna is er jaren-
lang geen toneel in het zuiden geweest. 
Heel treurig. Maar dat hebben de 
Limburgers deels aan zichzelf te dan-
ken. We hebben geprobeerd ze naar de 
schouwburg te krijgen, met een blijspel 
dat overal uitverkochte zalen kende. In 
Maastricht hebben we met vliegtuig-
droppings pamfletten laten vallen 
boven de stad, duizenden en duizen-
den, en dan zaten er zeven mensen in 
de zaal. In 1974 ben ik teruggekeerd 
bij de Haagse Comedie. Afgezien van 
mijn avonturen in Limburg heb ik daar 
eigenlijk altijd gespeeld. Ik heb ook al-
tijd in de Weissenbruchstraat ge-
woond. Bij de Haagse Comedie speel-
den we toneel op de Engelse manier: 
zakelijk, onderkoeld, ingehouden. 

Laten we het over uw televisiewerk heb-
ben, want daar kennen de mensen u van. 
Ik ben met televisie begonnen in 
België, al heel lang geleden. Zo speelde 
ik in Voorlopig Vonnis, een televisie-
drama uit 1972 met Julien Schoenaerts. 
In de jaren 1990 heb ik overal in ge-
speeld. Medisch Centrum West, 
Vrienden voor het Leven, Onderweg 

naar Morgen, In de Praktijk, Het 
Zonnetje in Huis. En een aflevering in 
Goede Tijden Slechte Tijden. Vrienden 
voor het Leven, daar keken wekelijks 
wel vijf miljoen mensen naar. Ik wilde 
nooit te lang blijven hangen. Zo wilde 
ik na twee jaar Onderweg naar Morgen 
graag uit de serie geschreven worden, 
en toen hebben de schrijvers dat dra-
matische ongeluk voor mij uitgedacht. 
Op een gegeven moment werd ik niet 
meer gevraagd, en toen was mijn tele-
visie-carrière in één keer over. In de 
jaren 2000 heb ik wel nog een viertal 
thrillers geregisseerd. 

Er is hier vlakbij een Albert Heijn. Wordt 
u daar nog herkend?
Veel mensen herkennen mij wel, maar 
weten niet precies waarvan. ‘Waar ken 
ik u toch van?,’ vragen ze dan, ‘U lijkt 
op een neef van mij!’ En dan zeg ik: 
‘Nee, ik ben uw neef niet; u kent mij 
waarschijnlijk van de televisie.’ Er zijn 
weleens mensen op een kruispunt la-
chend uit de auto gestapt toen ze mij 
zagen langs lopen. Dat vond ik wel 
grappig.

Otto Spijkers 

Gaston van Erven

Interview 
Gaston van Erven
Gaston van Erven is Nederlands acteur en vooral bekend van televisie
Ik sprak hem op 19 december 2014
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Benoordenhouters in den vreemde 
Marjon Landheer woont in het Benoordenhout
en bouwde in een week een habitat in Nepal
Zoals veel mensen had ook ik de wens een bijdrage te leveren aan het leven van 
een kind, een volwassene, een gezin, een gemeenschap ergens in een land waar de 
levensomstandigheden erbarmelijk zijn. Ja, en dan doet zich plotseling via vrien-
den de mogelijk voor om mee te gaan met een bouwreis naar Nepal, met Habitat 
for Humanity. Het paste bij mijn wens om letterlijk met mijn handen een bijdrage 
te leveren. Habitat for Humanity is een internationale non-profitorganisatie. Een 
solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater − dat is de basis

Twee dagen reizen
Op 21 november vertrekken wij naar 
Kathmandu in Nepal. Een lange vlieg-
reis met tussenstop in Kuala Lumpur. 
Redelijk uitgeput komen wij in 
Kathmandu aan waar we door de zon 
begroet worden. In het hotel ontmoe-
ten wij de andere 4 teamleden. In to-
taal zijn we dan met 12 man. Onze gids 
neemt ons mee naar Durbar Square. 
Iedere stap die je doet in het centrum 
van Kathmandu is de moeite waard om 
in je op te nemen. Wat een andere we-
reld! De volgende dag in een klein 
vliegtuigje naar onze bestemming 
Morang in het oosten van Nepal. Het 
armste gedeelte van het land. Wij vlie-
gen langs het Himalaya gebergte met 
zijn besneeuwde toppen. 
Oogverblindend mooi. Ons hotel is 
comfortabel en we zijn na een paar 
dagen dolblij met onze bedden en 
douche. 

Habitat voor Ranju Devi Pandit
Om 8.30 uur vertrekken we de vol-
gende dag met onze vaste chauffeur 
naar de bouwplaats. Een kleine neder-
zetting op een onontgonnen stuk land. 
Via een klein weggetje met een twaalf-
tal kleine, kleurrijke lemen huisjes, 
kwamen we bij de plek waar het skelet 
van ons bamboehuis staat. Daar staat 
ook Ranju Devi Pandit, de jonge we-
duwe van 27 jaar met haar kinderen op 
ons te wachten. Het huis is voor haar 
bestemd. Twee dochtertjes en twee 
zonen staan dicht om haar heen. Ze 
kijkt ietwat verschrikt naar al die men-
sen die aan komen lopen met flessen 
met drinkwater onder hun armen, een 

Bouwplaats overzicht

grote ton met werktuig, tafels en stoe-
len op hun hoofd. Maar na de eerste 
dag lacht ze en werkt ze met ons mee. 
Er staat een grote tent voor ons klaar 
waar we alle spullen op kunnen bergen 
en waar we lunchen. Wij krijgen bloe-
menkransen omgehangen en de zegen 
met de rode stip van bloemenextract 
op ons voorhoofd van Ranju. Wij zijn 
welkom. Onze Nepalese gids van 
Habitat vertelt over de gang van zaken. 
Aad raadt ons aan de bouwplek op te 
ruimen om overzicht te krijgen. De 
zonen van John en Annemarie bouwen 
een bruggetje over het water waar tot 
dat moment alleen gestapelde stenen 
toegang gaven tot de plek waar het 
bamboehuisje staat.

Iedereen draagt een steentje bij 
Zo verdient ieder teamlid zijn credits 
en hebben we snel door waar de talen-
ten liggen. De een zorgt voor de goede 
toonzetting, de ander brengt humor, de 
volgende is praktisch en weer een 
ander bewaakt het proces. We begin-
nen met bamboescheuten klieven. 
Onze spieren doen pijn. Twee dagen 
lang staan we met vijf man om de tafel 
om een voorraad op te bouwen. We 
wisselen elkaar wel af. Er moeten 
dunne stroken bamboe worden gewe-
ven zodat er een stevige ondergrond 
ontstaat waartegen mortel gesmeerd 
kan worden. Eerst zand zeven, twee 
man 10 minuten achter elkaar, langer 
hou je dit niet vol. Dan de bakken met 
zand op je schouders 20 meter verder 
dragen en storten. We vinden het allen 
zwaar, maar niemand klaagt. Vier man 
zijn twee hele dagen bezig het mortel 
op de wanden te smeren. Stucwerk is 
zwaar. Ranju werkt hard mee. Ook haar 
kinderen krijgen taken. Er wordt ge-
zongen en gelachen en we zijn blij als 
het lunchtijd is. Even zitten en het eten 
is verrassend lekker. Iedere dag is er 
contact met de kinderen en de vrou-
wen uit de omgeving. In de middag 
weer aanpakken en tegen vier uur half 
vijf terug naar ons hotel. Even bijko-
men met een glas bier of wijn. Al snel 
is het pikkedonker en ijskoud. Half 
acht aan tafel en daarna je bed in.

Het huis is klaar!
Dag vier is het aanpoten geblazen om 
alles klaar te krijgen voor de vijfde dag 

waarop het huisje klaar moet zijn en 
ingezegend kan worden met een groot 
ritueel. Weer krijgen wij bloemenkran-
sen omgehangen. Ik krijg de eer om het 
lint door te knippen en heb in het 
Nepalees een korte speech gehouden. 
Max en Jelle, zelf nog studenten, had-
den samen een mooi verhaal gemaakt 
over het waarmaken van dromen en 
over hoe belangrijk het is de kans te 
krijgen om iets te leren. Wij hadden op 
de markt stof gekocht en Nepalese kle-
ding laten maken. Het is mooi om te 
zien hoe blij iedereen is dat het huisje 
nu af is. Het dak wil zij blauw hebben 
en de muren later rood. Onze taak zit 

erop. Weer een gezin met een dak 
boven het hoofd en een veilige plek. 
Alle kleine beetjes helpen. Wereldwijd 
hebben 5 miljoen mensen een dak 
boven hun hoofd gekregen via Habitat.

Voor het afscheid zie ik nog net dat het 
kleinste dochtertje in een hoekje van 
de kamer al een klein kapot kleedje 
heeft neergelegd met haar verzamelde 
spulletjes. Ontroerd draai ik me om.
Mijn wens is werkelijkheid geworden. 
Wat heb ik veel geleerd, als mens maar 
ook als coach.

tekst en foto´s Marjon Landheer

Marjon met homeowner

Groepsfoto Habitat

Marjon met en voor vrouwen



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRuaRI 201523- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRuaRI 201522Samen sterker

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

BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN – BOEKEN
Ik heb het al zo vaak geschreven, een leven zonder boeken bestaat bij mij niet. Door er 
over te schrijven deel ik mijn plezier in het lezen van deze boeken. Boeken kunnen 
gekocht worden maar ook worden geleend. In de bibliotheek in Florence-Oostduin aan 
de Goetlijfstraat of de grote bibliotheek aan de Theresiastraat. Of via een mini biblio-
theek. Een houten huisje dat hangt aan de muur of bij het hek. Hierin liggen boeken die 
uitgeleend kunnen worden of waarmee je kunt ruilen. Op de website minibieb.nl vond 
ik er één in de Van Tedingerbrouckstraat. Ideetje voor andere lezers in de wijk?

Couvée – De Haagse Boekerij
In de afgelopen maanden ontving ik 
vele mails van buurtbewoners waarin 
zij hun zorgen uitten over het voortbe-
staan van boekhandel Couvée. Ik kan u 
gelukkig doorwijzen naar de Haagse 
Boekerij in de Frederikstraat 24. Hier 
werkt Inge Ebbinge, de vrouw van 
Marcel Schneijderberg (Couvée). Voor 
de Franse boeken hebben zij een be-
steldienst. En natuurlijk zijn hier nog 
veel meer boeken te koop. 

‘Niet alle vissen zijn gevoelloos’
Juweeltjes van gedichten, met veel ge-
voel geschreven. Zinnen als ‘En dan….. 
raak nog één keer/dat ene plekje/dan 
streel ik/jouw zachte vacht/ga daarna 
voorbij/jouw smalle horizon. Om uren 
over na te denken. 
Anne Borsboom, uitgave Gabriël, Den Haag, 2015, ISBN 

978 90 806593 0 8, € 10,−

‘Haagse Verhaaltjes, de zon is zo 
groot als ik zie’
Spannende, intrigerende en aandoen-
lijke verhaaltjes. Je leest het met een 
glimlach op het gezicht. 
Anne Borsboom, uitgave Gabriël, Den Haag, 2015, ISBN 

978 90 806593 5 3, € 10, −

‘Maison Kelder, 
het huis van de 
hazelnoot’
Maison Kelder is al 
tachtig jaar een be-
grip in Den Haag en 
Wassenaar, be-
roemd om de ha-
zelnoottaart. Vanaf 
1937 is Maison 

Kelder ook gevestigd aan de 
Weissenbruchstraat, hoek 
Mesdagstraat. Deze winkel vormde ja-
renlang met de achtergelegen bijge-
bouwen het centrum van Maison 
Kelder. Inmiddels worden alle taarten 
en het andere lekkers in de bakkerij in 
het Forepark gemaakt. Veel foto’s 
geven een goede indruk van de groei 
van dit huis. En wat is nu het geheim 
achter de heerlijke hazelnoottaarten? 
Dat is onder andere de Turkse 
hazelnoot.
Danny Verbaan, Uitgeverij Scriptum, Schiedam, 2014, 

ISBN 978 90 5594 9311, € 19,95

‘Een jaren 
dertig huis, 
1920-1940’
Praktische 
gids waarin 
aan de hand 
van veel fo-
to’s het jaren 
dertig huis 

wordt beschreven.  De vele bouwstijlen 
in die tijd zoals de Delftse School, de 
Nieuwe Haagse School en de 
Amsterdamse stijl zijn nu veel beter 
herkenbaar. Het Benoordenhout be-
staat bijna geheel uit jaren dertig hui-
zen, alleen de Nassaubuurt is ouder. 
Enig om de foto’s van originele keu-
kens, trapleuningen,  glas-in-loodra-
men en bovenlichten te zien. 

Laura Roscam Abbing, Uitgeverij Het dochterhuis, 2014, 

ISBN 978 90 819620, € 17,50

‘Liever goed sterven…… dit verhaal 
moet verteld worden’
Jet’s vader krijgt de diagnose demen-
tie. Hij kiest voor goed sterven in 
plaats van – in zijn ogen – slecht leven. 
Maar hoe doe je dat? En wanneer? Met 
steun van een intens betrokken omge-
ving legt hij de weg af naar een zelf ge-
kozen afsluiting van een mooi leven. 
Een ontroerend verhaal over vasthou-
den en loslaten. Het boekje is verdeeld 
in hoofdstukken waarin u het verhaal 
leest maar waar ook ruimte is voor een 
voorbeeld van een euthanasieverkla-
ring. Van alle kanten wordt deze moei-
lijke stap afgewogen en bekeken. Ik 
kan alleen maar diep respect hebben 
voor degenen die dit hebben meege-
maakt. En dat zij dit op het zo’n duide-
lijke manier proberen te vertellen en 
door middel van het boekje ook door 
te geven. 
Maurice Eykman, uitgave Maurice Eykman, ISBN 978 94 

021188 10, € 11,95 te bestellen via movingmirrors.com. 

Willemien de Vlieger-Moll
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International corner
Expatriate Archive Centre
We treasure your memories
On a quiet street in the archipel  neighborhood a very unobtrusive sign belies the bust-
ling activity behind its doors.  It is namely the Expatriate archive Centre (EaC), whose 
mission statement clearly states its purpose: ‘To collect, preserve, promote and make 
accessible a collection of primary source materials documenting the social history of 
expatriate life.’ It was a cold and rainy December day when I made a visit to the center 
to meet with its Director, Kristine Racina. I wanted to learn about the work of this orga-
nization and its upcoming exhibition, entitled ‘Expat History of The Hague.’   

Sweet Expat memories
The idea for an expatriate archive came 
about quite by accident, under the ini-
tiative of Judy Moody-Stuart. During 
the centenary celebration of the Royal 
Dutch Petroleum Company in 1992, the 
importance of the 'existence and 
worth' of the expatriate family was re-
cognized. But never formally categori-
zed or published. These women gathe-
red hundreds of stories and 
reminiscences of expatriates throug-
hout the world. They translated, cata-
logued and edited these contributions 
into two anthologies published in the 
mid-nineties:  Life on the Move and 
Life Now.  
But then what! Since it would have 
been impossible to return the original 
documents to the authors, who had 
certainly moved on in their expatriate 
life, and they were not the property of 
Shell, a home had to be found for them. 
Thus the Expatriate Archive Centre 
(EAC) was created - firstly still housed 
at Shell, but in 2007 the Moody-Stuart 
family gave the present premises on 
the Parimaribostraat to them and in 
turn Shell gave a generous endowment. 
By 2008 the EAC had become an inde-
pendent foundation. That meant that 
more archives could be gathered from 
other sources and that is exactly what 
has happened in the last 7 years.

Treasure trove
What do they collect? Writings, diaries, 
letters, memoirs, photographs, videos, 
blogs, DVD's and audio recordings -- all 
documenting the lives of people living 
away from their home bases. At this 

point in time, the main collection con-
tains 130 family archives in 12 diffe-
rent languages.  Once someone gives 
their personal archives to EAC, it is re-
viewed, catalogued and ultimately di-
gitalized. The original owner may re-
quest a copy on CD - a far easier and 
safer way to keep the family history, 
than in boxes in the garage, attic or cel-
lar! No item is too insignificant to be 
included.  Packing lists, invitations, tic-
kets, paperwork, receipts and other 
miscellanea can help to create a paper 
trail of the past. And since researchers 
are becoming more and more interes-
ted in the study of migration history, 
the EAC is truly a treasure trove for so-
cial historians, psychologists, geograp-
hers, genealogists to name a few. Four 
people, the director, an archivist, an of-
fice manager and a public relations 
person permanently staff the office. 
But the work of the EAC cannot be ac-
complished without the participation 
of volunteers. The only requirement to 
join this exciting group is an inquisitive 

mind, computer literacy, an interest in 
history and a dedication of minimum 
three hours per week.  The day I visi-
ted the center there was a busy group 
of about 10 people in their small 
quarters.

always on the lookout
At the moment the ECA are also loo-
king for volunteers to help with the 
special exhibit entitled ‘Expat History 
of The Hague’ to held in the City Hall 
from October 26 until November 14, 
2015. And not only volunteers, but also 
materials that ‘will show The Hague 
through the eyes of expats who call, or 
once called, this city home.’  So if you 
have something to contribute, such as 
letters, diaries, or emails which des-
cribe your impression of The Hague as 
an expat, please forward to the EAC. 
They are eagerly awaiting your contri-
bution, especially those that are older 
than 25 years (see box). The EAC has 
regular Information mornings. The 
next one will be in April. If interested, 
please check their website: www.xpa-
tarchive.com for date and time. In the 
meantime check those boxes in your 
garage, attic or basement and see if 
you have something to contribute to 
the Expatriate Archive Centre.

Kristine Racina, a true expat
I would like to introduce you to the di-
rector of the ECA, Kristine Racina, as 
she is an example of a real internatio-
nal life. I am never quite sure whether 
to call that an expatriate life or just one 
as a global nomad. In American terms, 
she would be considered growing up 

as an 'army brat', as her father was a 
military engineer in the Soviet army 
and they resided all over the Soviet 
Union. At the time of her birth in 1978, 
they lived in Turkmenistan, but her 
mother decided to return to their na-
tive home and thus Kristine was born 
in what is now Latvia. She related that 
her mother must have been sensing 
the future by going to Riga. Until 1992 
the family moved about, living a.o. in 
Moscow and Belarus. Upon the break-
up of the Union, her father resigned his 
position in the Soviet army and they all 
returned to Latvia. There her father 
became a military attaché for the 
Latvian army and was sent later to 
Berlin. Kristine remained behind in 
Riga to finish high school and attend 
university. Upon graduating from the 
University of Latvia with a BA and MA 
in Management and Economics, the 
wanderlust took Kristine to France to 

study at the Centre Européen 
Universitaire in Nancy.  She then retur-
ned to Latvia to work at the Ministry of 
Economics. It was during this time that 
she attended a conference in Beijing 
for her work and met her Dutch hus-
band Hans, who was there for the 
Dutch Ministry of Economic Affairs. 
The global life continued and Hans and 
Kristine lived in Yemen and Bonaire 
before settling in The Hague in 2011. 
After working at the The Hague Online 
and the Beach Resort Kijkduin and 
being a researcher for the The Hague 
City Archives, she accepted the posi-
tion of director of the Expatriate 
Archive Centre in June 2013. What 
more suited person to head up this fas-
cinating organization than this global 
nomad who knows the importance of 
'blooming where she is planted'. 

Georgia RegnaultKristine Racina

The Expat Committee of the Wijkvereniging hopes that all the residents have 
enjoyed receiving this compact guide to Benoordenhout.  It was truly meant for 
everyone, but published in English so that our expat neighbors could benefit from 
it as well. There are some extra copies available, so please let us know if you didn't 
receive one. We appreciate the reaction from some readers with helpful 
rectifications: Peter Hoogeveen is the new Wijkagent - Neighborhood Policeman. 
Email address: peter.hoogeveen@politie.nl. Acupuncturist (and GP) Chin A Paw: 
correct telephone nr: 070-3244060. Overbosch swimming pool is located right 
behind the Police Station on Vlaskamp 1 in Mariahoeve, (thus not Bezuidenhout)

Georgia Regnault
regnaultsmith@casema.nl

UPCOMING EVENTS
Tour and Concert at the Music academy 
This event, scheduled for March 22, has had to be postponed, due to renovations taking place in the Berlage Huis.  We 
hope a new date can be scheduled in the fall.

International Criminal Court Building Site
Guided tours of the building site will begin again in the springtime. Look for details on the website: http://www.icc-
permanentpremises.org/guided-tours. The last scheduled info morning at this time is on Thursday, February 19 from 
10-11 a.m.  Entrance is located on Oude Waalsdorperweg 10.

Exhibition - Expat History of the Hague - October 26 - November 14, 2015
In the atrium of the City Hall, ACCESS and the Expatriate Archive Centre is organizing an exhibition of the life of the 
Expat in The Hague. Contributions are sought after as well as volunteers to help in creating this exhibition. If interes-
ted, please contact the EAC at: welcome@expataarchive.com or call 070-427 2014.

Benoordenhout Website
We refer you to the  website - www.wijkverenigingbenoordenhout.nl  and the Nieuwflits for updates between the bi-
monthly publication of this magazine.
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Wijk en Winkel
Annelies Bartstra neemt afscheid van Eighty-one
Achttien jaar lang was mevrouw 
Annelies Bartstra op woensdag, don-
derdag en vrijdag hét gezicht van he-
renmodezaak Eighty-one aan de 
Johannes Bilderstraat. Nu is ze er 
weg. Veel klanten en haar buren zul-
len dat jammer vinden, maar gunnen 
haar van harte haar pensioen. Zelf 
vindt Annelies het ook een beetje 
jammer.  Ze mist haar vak en de gezel-
ligheid op ‘de Van Hoytema’, maar 
krijgt er een hoop leuke dingen voor 
terug: reizen, zeilen en naaicursussen 
geven, om er een paar te noemen. 
Annelies denkt met veel plezier terug 
aan haar tijd bij Eighty-one. Ze be-
dankt haar klanten voor het vertrou-
wen dat zij in haar stelden en haar 
Hoytema-collega’s voor hun vriend-
schappelijke nabuurschap. Annelies, foto privé collectie

Oorwerk bestaat vijf jaar 
Aan de Van Hoytemastraat 94, op de 
hoek met de Paul Gabriëlstraat, is de 
winkel Oorwerk gevestigd, bestemd 
voor mensen die niet goed kunnen 
horen of die hun gehoor willen be-
schermen. Voldoet u aan het criterium 
van een gehoorverlies op de hoge 
tonen van 35 decibel of meer, dan is 
Oorwerk de aangewezen zaak voor 
verbetering van uw gehoor. De heer 
Willem-Jan Dijke, gediplomeerd audi-
cien, zwaait hier de scepter sinds 2011. 
De winkel bestaat sinds eind 2009. In 
2006 hebben leden van de familie 
Rijnaars samen met de heer Straatman 
Oorwerk opgericht in Amstelveen. Nu 
zijn er 8 filialen waarvan 2 in Den 
Haag. De andere winkel is gevestigd 
aan de Aert van der Goesstraat. Het 
hoofdproduct is hoortoestellen. Op 
basis van een screening van uw gehoor 
krijgt u gratis advies op maat, onder 
het genot van een kopje koffie.  Wilt u 
zelf weten wat er allemaal in uw oor 
zit? U kunt dit volgen op een televisie-
scherm: een minicamera met lampje 
gaat het oor in en dan kunt u zelf kij-
ken hoe de toestand in uw oor is. Ik 
mocht het zelf ook ervaren: reuze inte-
ressant als je voor de eerste keer in je 

leven je trommelvliezen ziet: parelgrijs 
(kleur van een kwal vond ik), met een 
smalle lichtbundel; mijn trommelvlie-
zen bleken intact. De zorgverzekering 
dicteert in toenemende mate welk 
hoortoestel voor iemand geschikt zou 
moeten zijn. Maar iedereen is verschil-
lend en veel klanten merken dat de 
voorgeschreven hoortoestellen tekort 
schieten in moeilijke luistersituaties 
zoals luisteren naar één persoon in 
restaurants, recepties of drukke ver-
jaardagen. Voor die klanten gaat 
Oorwerk verder dankzij de meest ge-
avanceerde hoor oplossingen die grote 
ketenbedrijven niet bieden: dit maakt 
Oorwerk uniek en geliefd bij veel klan-
ten. Onder de nieuwste snufjes vallen 
onder andere direct mobiel bellen via 
de versterking van de twee hoortoe-
stellen door middel van het bluetooth-
signaal van de telefoon. Het wordt op 2 
oren hoorbaar gemaakt waardoor het 
geluid van een lawaaiige omgeving 
wegvalt. Ook kan de chip van een van 
de modernste hoortoestellen ervoor 
zorgen dat u in een restaurant of bij re-
cepties of verjaardagen het geluid van 
uw gesprekspartner duidelijker kunt 
horen dan de geluiden van andere 

mensen.  Dit opent een nieuwe, grotere 
wereld. Benieuwd? U kunt de hoortoe-
stellen maximaal 2 maanden gratis uit-
proberen! Oorwerk kan u ook helpen 
met geluidbescherming. Te denken valt 
aan luide muziek, doe-het-zelf gelui-
den, een snurkende partner, maar ook 
aan bescherming tegen (chloor)water, 
waarmee je oorpijn kunt voorkomen. 
Kortom, problemen met je oren? Maak 
er werk van!

Willem-Jan Dijke achter zijn balie
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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. 

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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Haagsche Hout 5 jaar oud
Martin Lamaker, createur en restaura-
teur heeft een bijzondere zaak op de 
Breitnerlaan 74. Martin is onder meer 
een consignateur: gaat u verhuizen 
van een grote woning naar een klei-
nere woning en heeft u antieke spul-
len in de aanbieding, dan kunt u uw 
spullen via zijn winkel verkopen. Hij 
gaat regelmatig naar Engeland en 
Frankrijk op antiekjacht. Verder doet 
Martin kluswerkzaamheden variërend 
van schilderijbevestigingen tot volle-
dige verbouwingen. Ook vervaardigt 
hij moderne of  klassieke kleding- en 
boekenkasten. Het restaureren van di-
verse meubelen is zijn belangrijkste 
activiteit en voor politoeren en leer of 
fineer inleggen bent u bij hem aan het 
juiste adres. Veelal gaat het om het 
stofferen van eetkamerstoelen. 
Eetkamerstoelen worden immers het 
meest gebruikt, er wordt op gezeten, 
gedraaid en  geschoven. Verder ont-
werpt hij lampen op maat zoals de 
‘ondersteboventheeservieslamp.’ 

Zijn service gaat ver: een overbuur-
vrouw belde hem in paniek op dat de 

batterijen in de brandmelder bijna op 
waren en verder was het alarmgeluid 
niet te stoppen en durfde  zij zelf niet 
op de ladder te staan. Uiteraard 
schoot hij haar te hulp. De zoon van 
een echtpaar uit Den Haag vroeg hem 
of hij een schilderij bij zijn ouders op 
kon hangen en daarna heeft hij er zes 
weken verbouwd. Martin werkt samen 

met een schilder en een stoffeerder en 
ze zijn van alle markten thuis. Het al-
lerbelangrijkste vindt hij  het contact 
met mensen. Openingstijden: dinsdag 
tot en met vrijdag van 10.00 uur-
17.30 uur, zaterdag van 10.00 uur - 
16.00 uur. Restaureren op afspraak. 
Tel 070-7534754 zie www.hethaag-
schehout.nl. 

Het interieur van Haagsche Hout

In juni 2014 heeft Joey Geerlings de 
alom bekende groentezaak van de fa-
milie Braam, gevestigd op het Willem 
Royaardsplein 11, overgenomen. 
Samen met Kelly en Tamara runt hij de 
zaak. Joey, pas 24 jaar oud, zit al 8 jaar 
in de groenten. Eerst bij de groente-
zaak van oom en tante gewerkt en nu 
sinds 1 juni 2014 voor zichzelf begon-
nen. Ze zijn leuk ontvangen in het 
Benoordenhout en veel klanten van 
Braam zijn hem nu trouw. Ze zijn een 
andere weg ingeslagen: meer salades, 
smoothies, uiteraard vers geperst, zelf 
gemaakte vruchtensappen en in de toe-
komst willen zij meer kant-en-klare 
maaltijden gaan verkopen. Wat ook bij-
zonder is, is dat zij de ‘vergeten groen-
ten’ zoals dat tegenwoordig heet, ver-
kopen. Pastinaak is niet aan te slepen. 
Ook de moderne ‘superfoods’ zoals go-
jibessen en moerbeien kunnen besteld 
worden. Vandaag bestellen, morgen in 
huis. Heeft u een try-out met groenten 

en fruit, een bezoek aan hun winkel 
werpt vruchten af. Openingstijden: 
dinsdag tot en met vrijdag van 8.15 uur 
tot 18.00 uur, zaterdag van 8.15 uur- 

16.00. Zondag  en maandag gesloten. 
Tel 070-3243405.

tekst en foto´s annick Smittenaar 

De oude, nieuwe groentezaak Joey Geerlings

Keus te over bij Joey Geerlings
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Ouderen in de Wijk
CCB 55+ 
Kerstlunch van de ContactClubBenoordenhout 55+

ContactClubBenoordenhout 55+
Lezingen
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 schilderijententoonstel-
ling over het Westland maken wij een 
wandeling door dit gebied.

Donderdag 5 maart om 14.30 uur zal 
de heer v.d. Burg een audio visuele pre-
sentatie geven over 'De verdwenen 
grens'. We nemen een kijkje achter het 
voormalige ijzeren gordijn, bezoeken 
cultureel hoogwaardige steden en ge-
nieten ook van wonderschone natuur 
in het berggebied de Hoge Tatra.

Donderdag 2 april om 14.30 uur zal 
mevrouw Krijgsma een lezing geven 
over  'The Frick Collection'.

Kosten: gratis voor CCB-leden, niet-le-
den € 5,- Plaats: het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

Cursus Kunstgeschiedenis
Mevrouw dra. Marjolijn van Delft, 
kunsthistorica, geeft de cursus kunst-
geschiedenis over het onderwerp:
La GRaNDE BELLEZZa !
'alle wegen leiden naar Rome'.
Mensen gaan om meer dan één reden 

op reis. Genieten van nieuwe ontdek-
kingen is   daarvan niet de minst   be-
langrijke' uit: Itinéraire des routes les 
plus fréquentées ....1    7 82. 
Veel Italië-liefhebbers zullen de film La 
Grande Bellezza gezien hebben, waarin 
Rome zo prachtig werd weer gegeven 
door de ogen van Paolo  Sorrentino.       
De verwondering die Rome oproept is 
van alle tijden en veel schrijvers, beel-
dend kunstenaars en componisten uit 
heel Europa werden ook in vorige eeu-
wen aangetrokken door de geheimen 
van deze stad. Zij gaven hun indrukken 
weer in beelden, woorden en klanken. 
Uiteraard was men niet in enkele 
dagen ter plekke en ook hun belevenis-
sen onderweg, met alle ongemakken 
die daarbij hoorden, vormden een in-
spiratiebron. Wij treden in de voetspo-
ren van kunstenaars 'op reis' naar 
Italië met Rome als hoofddoel. Een 
rode draad daarbij vormt het reisver-
slag van Goethe, zijn Italienische Reise. 
Johann Wolfgang (von) Goethe reisde 
van 1786-1788 naar- en door Italië en 
zijn ervaringen zullen we tijdens de 
cursus volgen.
Donderdagmorgen 19/2, 19/3 en 16/4 
van 10.00 – 12.00 uur
Tijd en plaats: 10.00 – 12.00 uur het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.
Kosten: € 10,-  per keer voor CCB leden 
en niet-leden, incl. koffie/ thee.

Lid worden van deze gezellige club!
De CCB organiseert diverse onderhou-
dende evenementen waarbij u nieuwe 
kennissen ontmoet.

Heeft u belangstelling om ook lid te 
worden van de CCB? Dan kunt u con-
tact opnemen met Rinia de Bruin, tel. 
3282477 of rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin.

Zaterdag 20 december j.l. genoten de 
leden van de CCB van de jaarlijkse 
kerstlunch die deze keer bij Résidence 
Chateau Bleu was georganiseerd. Meer 
dan 40 dames en heren werden door 
de voorzitter van harte welkom gehe-
ten, waarna zij allen een heel gezellige 
lunch toewenste.

Het was fijn dat mevrouw Jeannine de 
Hoop Scheffer, bestuurslid  van de 
wijkvereniging Benoordenhout, aan-
wezig was. Wij genoten van een voor-
treffelijk verzorgde lunch in een ont-

spannen sfeer die een echt  kerstgevoel 
gaf en saamhorigheid en interesse voor 
elkaar.

Marjolein Schröeder werd hartelijk be-
dankt voor haar enorme inzet voor het 
organiseren van onze boeiende excur-
sies. Jos Bierlaagh voor het organise-
ren van de gezellige koffie, lunch en di-
ners op afwisselende locaties. Anna de 
Jonge voor het regelen van de najaars- 
en voorjaarscursus van Marjolijn van 
Delft en interessante sprekers voor de 
maandelijkse lezingen in het 

Benoordenhuis. De penningmeester 
Gerrit van Straalen, die helaas afwezig 
was, werd bedankt voor het regelen 
van alle financiële zaken. De voorzitter 
bedankte de aanwezigen voor hun 
deelname aan de vele activiteiten die 
in 2014 werden georganiseerd. Zij 
sprak de hoop uit dat de leden elkaar 
zullen stimuleren om actief te blijven 
binnen de CCB. Het is belangrijk voor 
iedereen om contact te hebben en te 
houden. Wij doen ons best om ook 
voor volgend jaar weer een interessant 
programma samen te stellen. 

Informatie en ondersteuning voor wijkbewoners in 
Alzheimer Café Haagse Hout
Elke 2e woensdag van de maand kun-
nen bewoners van Haagse Hout voor 
informatie en ondersteuning rondom 
het onderwerp dementie terecht in het 
Alzheimer Café Haagse Hout. Het café 
richt zich op mensen met dementie, 
hun partners, familieleden, professio-
nals en andere belangstellenden. 
Iedere maand staat een ander thema 
centraal dat wordt behandeld door een 

daaraan gerelateerde professional als 
gastspreker. Het café is open vanaf 19 
uur en om 19.30 uur begint de thema 
avond die tot 21 uur duurt. 
Het Alzheimer Café vindt plaats in 
wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 
155. Voor meer informatie kunt u te-
recht bij programmacoördinator Jozien 
Wolthers, JWolthers@cardia.nl, 
06-13802118.

Mevrouw Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (96 jaar oud) gaat twee maal per week met de heer Arntzenius wande-
len (in de roelstoel) in Clingendael waar zij erg geniet van de diversiteit van het park en waar zij alle planten, bomen en die-
ren precies bekijkt.

Programma alzheimer Café 
Steeds vanaf 19.00

11 maart: Welke ondersteuning is 
er voor thuiswonenden met 
dementie?
8 april: Dementie en beweging
13 mei: Dementie en domotica 
10 juni: Wat kun je nog samen doen?

Inloopspreekuur burenhulpcentrale Benoordenhout 
elke eerste dinsdag van de maand in het Evita Lokaal
Als vrienden of familie even niet kun-
nen helpen, is er de burenhulpcentrale. 
De burenhulpcentrale is een slimme 
telefooncentrale die buren of wijkbe-
woners bij elkaar brengt als er iets 
nodig is zoals bijvoorbeeld een bood-
schap meenemen, een klein klusje in 
huis of tuin doen of incidenteel iemand 
vervoeren. De burenhulpcentrale is 
een initiatief van de Gemeente Den 
Haag in samenwerking met de Haagse 
Welzijnsorganisaties en is gratis. Wilt u 
gebruik maken van de burenhulpcen-

trale of wilt u af en toe gebeld worden 
(hooguit 1 x per 2 maanden) dan kunt 
u vrijblijvend lid worden. Voor vragen 
en advies kunt u vanaf maart elke eer-
ste dinsdag van de maand terecht op 

het inloopspreekuur van 15.00 – 16.30 
uur (niet in juli). Lies Bouts, coördina-
tor van de burenhulpcentrale Haagse 
Hout, is daar dan aanwezig. Alle wijk-
bewoners zijn van harte welkom om 
binnen te lopen. Een afspraak maken is 
niet nodig. De locatie is Evita (Huis van 
de Wijk), van Alkemadelaan 309 A. 
Wellicht handig om te weten is dat u 
hier op dinsdagen van 15.00 – 16.30 
uur ook bij de wijkverpleegkundigen 
van Evita Zorg kunt binnenlopen voor 
vragen en advies.

Forum Romanum
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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

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft het genoegen u 

uit te nodigen voor de volgende programma’s:

Dag van de beloofde Hervormer
ZondagD22DfebruariDvanD14:00Dt/m15:00

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

OostduinlaanD79D|D2596DJJDDenDHaagD|DT:D070-3245902D
F:D070-3242881D|DE:Dinfo@mobarak-moskee.nlD|Dwww.islamnu.nl

ZondagD29DmaartDvanD14:00Dt/m15:00

Iedereen is welkom !

Dag van de beloofde Messias

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.

Evita Lokaal
Symbolisch opende de Haagse wethou-
der Karsten Klein op 26 november 2014 
het particuliere initiatief Evita Lokaal. 
De Haagse thuiszorgorganisatie Evita 
Zorg stimuleert met dit ‘huis van de 
wijk’ de participatie en samenhang in 
Benoordenhout. Jongeren, ouderen, 
mantelzorgers en thuiszorgmedewer-
kers, iedereen is welkom in Evita Lokaal 
en kan hier deelnemen aan activiteiten 
die wijkbewoners ook zelf kunnen orga-
niseren. “De zorg verandert ingrijpend, 
daarom is het juist nú belangrijk om ou-
deren en mantelzorgers te ondersteu-
nen en bijvoorbeeld een ruimte als deze 
beschikbaar te stellen waarmee partici-
patie kan worden ingevuld”, zegt Natalie 
Bommeljé, directeur van Evita Zorg. 
Wethouder Klein feliciteerde Evita Zorg 
en noemde het Evita Lokaal ‘een bijzon-
der en waardevol Haags particulier initi-
atief dat past bij de huidige tijd’. Het 
Evita Lokaal aan de Van Alkemadelaan 
309 in Den Haag is op werkdagen dage-
lijks geopend van 9.30 tot 16.30 uur. Opening van het Evita Lokaal door wethouder Karsten Klein
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Verder in de wijk…
Aloysius College 2.0!
Onlangs sprak ik met het enthousiaste, vernieuwde team van het aC, interim directrice 
Geeske Verbree en Monica Winnubst, voorzitter van Stichting ‘Het aC gaat door.’ Geeske 
heeft ruime ervaring in het onderwijs, zij is voormalig directrice van het ‘Voortgezet 
Onderwijs amsterdam’ en Monica is een enthousiaste moeder van een leerling in de 
brugklas. De stichting ‘Het aC gaat door’ heeft een aanzet gegeven tot een nieuw school-
plan met een communicatieplan en transitieplan voor de komende maanden. De plan-
nen werden getoetst door Dyade, een adviesbureau op het gebied van onderwijs

Hulde ook aan de leerlingen
Half oktober 2014 hoorden de leerlin-
gen en medewerkers dat de school 
misschien zou moeten stoppen in het 
schooljaar 2015/16 vanwege een te 
verwachten terugloop in het leerlin-
genaantal. Er is toen een vergadering 
belegd waarbij de emoties hoog oplie-
pen. Actieve ouders van alle afdelingen 
binnen de school, HAVO, MAVO, VWO 
en GE (gifted education),  ouderraad, 
docenten en (oud)-leerlingen, besloten 
unaniem dit niet zomaar over hun kant 
te laten gaan. Onder leiding van Monica 
Winnubst is er geld ingezameld om te 
proberen de school alsnog een door-
start te laten maken. Veel oud-leerlin-
gen, ouders van leerlingen en bedrij-
ven hebben gedoneerd. Ook de 
leerlingen van het AC hebben van zich 
laten horen en hebben eigener bewe-
ging een mars georganiseerd naar het 
stadhuis en hebben wethouder Van 
Engelshoven 100 rozen aangeboden. 
De politie was van mening dat de mars 
een visitekaartje was van de discipline 
van de leerlingen van het AC. Het initi-
atief is een goede levenservaring voor 
de leerlingen. ‘Wij’ is het nieuwe ‘ik’. 
Als je écht iets wil bereiken, moet je je 
krachten bundelen om iets voor elkaar 
krijgen. De leerlingen zijn blij dat de 
school een doorstart maakt. 

Het aC: meer dan alleen school
‘Het Aloysius College gaat in je bloed 
zitten en het AC-bloed blijft stromen, 
ook nadat je de school al lang geleden 
hebt verlaten. Een eerste stageplaats of 
baan loopt vaak via het AC-netwerk. De 
stichting OLAC (oud-leerlingen AC) be-
staat uit meer dan 8000 leden die door 

nieuwsbrieven op de hoogte gehouden 
worden van het reilen en zeilen van de 
school. De Club van 100 in de stichting 
zijn zeer betrokken oud AC-ers en het 
zijn vaak bekende Nederlanders. Zij 
leggen met hun kennis, gastcolleges en 
werkstages een verbinding tussen 
school en bedrijfsleven’. Monica vertelt 
enthousiast. ‘De school zal gefocust 
blijven op het Ignatiaans gedachten-
goed: het kind wordt beschouwd als 
één geheel. Kijk naar welke talenten 
het kind heeft en ontwikkel die. 
Daarnaast is er oog voor rust, disci-
pline, respect voor elkaar en de rol die 
je in de samenleving inneemt. Door het 
multiculturele en internationale karak-

ter van de school leren de leerlingen 
hier veel van elkaar. Hier kan iedereen 
zichzelf zijn.’ 

Op naar de volgende 100 jaar!
Monica Winnubst en Geeske Verbree 
zijn ervan overtuigd dat het AC nog 
minstens 100 jaar fantastisch onder-
wijs gaat geven!  Aanmelden kan tot 15 
maart: zie www.aloysiuscollege.nl. Het 
Aloysius College is van plan de buurt 
meer te betrekken bij de school. Nu al 
biedt het AC plaats aan een fitness cen-
trum en de volksuniversiteit. Overige 
plannen worden de komende maanden 
verder uitgewerkt.

Verslag van Valerie Boelaars, 
oud-leerlinge

Mijn hele jeugd heb ik in het 
Benoordenhout gewoond. Ondanks 
mijn lichamelijke beperking heb ik 
mijn middelbare schoolperiode op het 
AC gedaan. Ik vond het een hele fijne 
school en ik heb een prettige schooltijd 
gehad. Leuke vakken waarvan sommi-
gen mij meer aanspraken dan anderen. 
Ook leuke uitstapjes gedaan met school 
zoals naar de Hubertustunnel tijdens 
de bouw (daar binnenkijken), een 
week Berlijn, naar Duinrell, naar de 
boulevard van Scheveningen waar we 
gebowld hebben en nog veel meer. Ook 
aardige klasgenoten en vaak dezelfde 
klas. Eén jaar was ik in een klas ge-
plaatst waar ik niemand kende. Toen is 
de roostermaker samen met mijn men-
tor een hele middag voor mij bezig ge-
weest om mij van klas te verplaatsen. 
Daar ben ik hen nog steeds erg dank-
baar voor. Ik had daar leuke vriendin-
nen. Met een aantal heb ik nog steeds 
contact. De school had de voorzienin-
gen zodat ik daar onderwijs kon volgen 
goed geregeld: als het sneeuwde kon ik 
mijn fiets in het fietsenhok van de do-
centen neerzetten. Ik werd daarbij ge-
holpen door de conciërge om daar de 
bocht te nemen en de helling af te gaan. 
Ook kon mijn rolstoel in een ruimte op 
school blijven. Bij een leswisseling 
mocht ik 5 minuten later binnenko-
men. Ik had een ambulante begeleid-
ster. De docenten waren erg aardig en 
behulpzaam. Ik zie dat het AC een cen-
trale rol speelt, bijvoorbeeld musicals 
waar de wijkbewoners ook heen moch-
ten, men kan lokalen huren voor cur-
sussen etc., er is een fitnessruimte. Het 
Aloysiuscollege mag gelukkig door-
gaan en openblijven. Ik denk dat zowel 
ik als de wijkbewoners, leerlingen en 
docenten dit erg leuk vinden!

Valerie Boelaars

Verslag van Yanine Jarrett, 15 jaar, 
huidige leerlinge

Toen ik hoorde dat mijn school zou 
sluiten schrok ik enorm, het eerste 
waar ik aan dacht was: ‘wat nu’? De 
eerste dag dat vermeld werd dat de 
school zou sluiten was erg hectisch, 

overal in de gangen hoorde je kinderen 
praten over naar welke school ze nu 
zouden gaan. De gevolgen van de slui-
ting  van het Aloysius college zouden 
erg moeilijk zijn. Er zouden dan 750 
leerlingen een nieuwe school moeten 
gaan zoeken en ik denk niet dat er ge-
noeg scholen zijn in Den Haag om zo-
veel leerlingen aan te nemen, waar-
door er leerlingen maanden zonder 
school zouden zitten. Voor de examen-
leerlingen zoals ikzelf zou het erg 
moeilijk zijn als we naar een nieuwe 
school met nieuwe leermethodes en 
boeken onze examens moeten voort-
zetten. De kinderen die gifted educa-
tion opleiding volgen moeten dan bui-
ten Den Haag een nieuwe school 
zoeken, Aloysius college is namelijk 
een van de weinige scholen met deze 
opleiding. Het feit dat de school zou 
gaan sluiten was niet acceptabel, de 
leerlingenraad, ouderraad en oud-leer-
lingen zijn meteen aan de slag gegaan 
om ervoor te zorgen dat de school 
open kon blijven. We hebben geprotes-
teerd, we zijn met de hele school naar 
het gemeentehuis van den Haag ge-
marcheerd om aan te tonen dat we een 
hechte school zijn en we hebben ge-
zegd dat we graag willen dat de school 
open blijft en oud-leerlingen hebben 
grote geldbedragen gedoneerd en met 
succes hebben we er voor gezorgd dat 
onze mooie school mag blijven. Het is 
niet alleen dat we willen dat de school 
blijft omdat we dan geen andere scho-
len hoeven te zoeken, maar ook vooral  
omdat het Aloysius College echt een 
heel erg hechte school is. We leren niet 
alleen van de lessen van de leraren, 
maar ook van de leerlingen onderling 
omdat er zoveel verschillende nationa-
liteiten zijn en daarom leren we van zo 
veel over verschillende culturen. Ik 
ben erg blij dat ik op het Aloysius 
College zit en ik zou niet naar een an-
dere school willen. Ik heb hier enorm 
veel vrienden gemaakt en heb ook alle 
hulp die ik nodig had van mijn school 
gekregen. Het Aloysius College is een 
erg zorgzame, sportieve en gezellige 
school en ik ben zeer tevreden dat het 
mag blijven.

Yanine Jarrett

Entrée van het AC, tekst en foto Annick Smittenaar

Valerie

Yanine
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
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uw specialist in maatwerk traplopers
De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,  
veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeer-
volle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht 
geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de 
loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een 

kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.
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Lezers aan het woord
Internationaal Strafhof
Lezers aan het woord
Internationaal Strafhof

Goede voornemers

Geachte redactie,

In het Oktobernummer stond een ver-
haal van mevrouw Inge Kneppelhout-
Reijnen vol lof over het in aanbouw 
zijnde Internationale Strafhof (ICC) op 
het voormalige Alexanderkazerne-
terrein aan de Van Alkemadelaan. Ik 
heb echter tot nu toe nog niemand ont-
moet die ook maar één goed woord 
over heeft voor dit op die plek volko-
men misstaande complex, dat met zijn 
torenhoge glas- en witte gevels zo de-
toneert tegen de achtergrond van het 
mooie duingebied waarin het wordt 
opgetrokken. Jaren geleden was ik be-
trokken bij een plan van de clubs 
Leimonias en KZ om in de vallei van 
Klein Zwitserland een tennis-hockey-
hal te bouwen, doch dit werd vanwege 

de hoogte van 7 meter door de ge-
meente afgewezen. Nu verrijst op de 
top van de Alkemadelaan een kolos die 
vele malen hoger is en het aanzicht tot 
in de verre omgeving zal gaan bepalen. 
Kennelijk moet in het streven om van 
Den Haag een stad van vrede en recht 
te maken, iedere estethische overwe-
ging wijken. De prachtige voormalige 
symmetrie vanaf de twee toegangs-
poorten aan de Van Alkemadelaan van 
de kazernes Frederik en Alexander (in 
baksteen) is teniet gedaan. Het is toch 
moeilijk om met droge ogen zinnen te 
lezen als (ik gebruik hier de vermelde, 
naar ik aanneem oorspronkelijke, 
Engelse tekst): ‘The ICC building must 
communicate respect, trust and hope’. 
Hoe doe je dat? En even verderop: ‘The 
building.....becomes a backdrop for the 

ICC to communicate trust, hope, and 
most importantly, faith in justice and 
fairness’. Dit jargon van de Deense ont-
werpers is, vergeef mij, om over in de 
lach te schieten, ware het niet dat het 
zo triest is dat op deze mooie plek een 
monstruositeit verrijst, die wellicht op 
een plaats als Houston of Los Angeles 
niet zou misstaan, doch in het be-
schermde duingebied een esthetische 
milieuverontreiniging inhoudt. Het 
complex verstoort de sereniteit en 
schoonheid van het gebied in hoge 
mate. Een straf om naar te moeten 
kijken!
 

Hoogachtend,
M. van alphen

Beste redactieleden,

Over goede voornemens gesproken 
voor het nieuwe jaar 2015. Ga eens 
vaker sporten bijvoorbeeld in het park 
Clingendael en vooral met je kleinkind 
is zo gezond en fijn om te doen.
Wie doet eens mee?

Met vriendelijke groeten,
Martine Bagijn
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Paul Gabriëlstraat 62 | 2596 VG | Den Haag 
      070-2054697 | www.paluco.nl

 pastry    lunch       coffee

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.

Van de ene op de andere dag ‘anders’
Op deze manier probeert ze de jongste 
generatie het belang van vrijheid uit te 
leggen. De jeugd van nu groeit op in een 
haast vanzelfsprekende vrijheid. Maar 
Henny Dormits heeft zelf ook tot aan 
haar tiende levensjaar zo geleefd. Haar 
familie was joods, maar men deed thuis 
eigenlijk weinig aan het geloof. De fa-
milie Dormits was een heel gewone fa-
milie, en werd ook door iedereen zo ge-
zien. Tot ineens de dag kwam dat alles 
van haar is afgenomen. ‘Eerst wordt je 
fiets van je afgenomen,’ zo vertelt ze, 
‘dan mag je niet meer naar het zwem-
bad, dan mag je nergens meer naartoe, 
terwijl voor al je vriendinnetjes er niets 
verandert. Als kind begrijp je daar hele-
maal niets van.’ Vader Dormits, een 
grote sterke man, probeerde zijn fami-
lie intussen gerust te stellen: ‘Laten we 
het accepteren, al die regels, alleen dan 
hebben we kans dit te overleven.’ Hij 
probeerde manieren te bedenken om 
zijn familie te behoeden voor het aan-
komend kwaad. Een vriend kwam met 
dooppapieren voor de hele familie, en 
vanaf dat moment togen ze trouw elke 
zondag naar de Badkapel op de 
Duinweg in Den Haag, waar de familie 
zich voordeed als gereformeerd. 

Westerbork, een ‘schijnkamp’
Toch moesten ze onderduiken, werden 
ze verraden en kwamen ze terecht in 
kamp Westerbork. Dit was, zoals 
Dormits het formuleert, een ‘schijn-
kamp’: mensen hadden het eigenlijk 
best goed daar, maar dat was slechts 
bedoeld om te doen alsof er niets te 
vrezen viel. De kinderen moesten aan 
de trein werken, twaalf uur per dag en 
zes dagen in de week. Ze moesten lood-
zware wagons van de perrons duwen. 
Dinsdagavond was er dan cabaret. Voor 
de oorlog gingen alle cultuurliefheb-

bers in Den Haag naar de beroemde 
Fritz Hirsch Operette, en de leden van 
dit gezelschap waren nu in Westerbork 
terechtgekomen. Daar werden de 
meest bijzondere shows opgevoerd. De 
Duitsers zaten op de eerste rij. Ze klap-
ten nooit, en vertrokken direct na af-
loop van de voorstelling. Henny genoot 
van dit cabaret. Er was genoeg te eten, 
en er was een buitengewoon goed zie-
kenhuis in het kamp, met een tandarts 
en chirurgen. Een vrouw moest geope-
reerd worden, is na de operatie drie 
weken lang uitstekend verzorgd en di-
rect nadat ze uit het ziekenhuis ontsla-
gen was werd ze op de trein gezet naar 
Auschwitz. Twee dagen na haar ontslag 
uit het ziekenhuis is ze vergast. 

Valse papieren en een portie geluk
Op dolle dinsdag ging er een trein naar 
concentratiekamp Theresienstadt. Drie 
dagen zat het gezin Dormits in de 
‘beestenwagens.’ Er stond een ton in de 
hoek van de treinwagon, de een gaf 
daarin over en de ander had diarree. 
Maar ze was gedurende die nachtmer-
rieachtige reis steeds bij haar ouders 
en voelde zich veilig. Vijf maanden 
heeft de familie in Theresienstadt ge-
zeten. Vanwege de valse dooppapieren 

hadden ze ook hier een bevoorrechte 
positie. En ook hier ging de familie elke 
zondag naar de gereformeerde kerk. Er 
zaten veel joodse mensen in de kerk-
bankjes, maar onderling werd nooit er-
over gesproken of men ‘echt’ gerefor-
meerd was. Diezelfde papieren hebben 
de familie uiteindelijk ook gered. 
Duitsland had medicijnen nodig voor 
de soldaten aan het front, en 
Zwitserland wilde die best leveren, 
maar alleen als Duitsland 1200 men-
sen zou vrijlaten uit het concentratie-
kamp. De familie Dormits werd door de 
Duitsers voor de uitruil uitgekozen. 
Pas toen de trein de Zwitserse grens 
over was, deed een man, die ook altijd 
braaf naar de gereformeerde kerk ging, 
zijn talles om, een kleed dat joodse 
mannen dragen tijdens het ochtendge-
bed. Dat had hij al die tijd bewaard.  De 
familie Dormits kwam aan in 
Zwitserland en was vrij. Vijfenzestig 
van Henny’s naaste familieleden ble-
ken in de oorlog te zijn vergast en ver-
moord. Ondanks alles heeft vader 
Dormits er na de oorlog alles aan ge-
daan de kinderen een normaal, leuk 
leven te geven. Henny heeft haar ou-
ders nooit zien huilen. Misschien heb-
ben ze wel gehuild, maar nooit in het 
bijzijn van de kinderen. In Den Haag 
heeft de familie, zo goed en zo kwaad 
als dat ging, weer een normaal leven 
opgebouwd. 

Mevrouw Dormits geeft gastlessen 
over dit onderwerp op lagere en mid-
delbare scholen. Mochten er scholen 
zijn die hierin zijn geïnteresseerd, dan 
kan dat worden aangevraagd via de 
website van het Landelijke Steunpunt 
Gastsprekers Tweede Wereldoorlog 
(www.steunpuntgastsprekers.nl).  

Otto Spijkers

Henny Dormits

Bewoner in de schijnwerpers
Henny Dormits
Henny Dormits woont al tweeënveertig jaar in het Benoordenhout. 
Ze is aangesloten bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
Regelmatig bezoekt ze scholen in Den Haag en omgeving om te      
vertellen over haar persoonlijke ervaringen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog

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. 
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   huur-, bouw- en vastgoedrecht 
   

Neemt u gerust contact op voor een eerste kosteloos en 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 
Riouwstraat 172, 2585 HW Den Haag,  
070-326 328 1, info@brugrecht.nl, www.brugrecht.nl 
 
 
	  

 
mr Annemarie A.S. 
Wiesmeier-van der Brugge 
 

Prinses Irenelaan 85  -  2273 DH Voorburg  -  070 - 387 45 28  -  info@trouwborst.nl
www.trouwborst.nl 

• gas
• water
• sanitair
• centrale verwarming
• afvoer en riolering

• renovatie van
 - badkamer
 - toilet
 - keuken
• goot- en dakbeddeking

• totaal renovatie
• technisch beheer
• CV-ketel onderhoud
• 24-uurs hulp
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	  	  	  Ervaringen	  van	  deelnemers	  	  

	  	  	  De	  docenten	  houden	  rekening	  met	  ieders	  specifieke	  
	  	  	  aandachtspunt.	  Je	  voelt	  je	  heerlijk	  na	  een	  les.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hetty,	  68	  	  
	  
	  	  	  Door	  yoga	  voel	  ik	  me	  ontspannen,	  fit	  en	  tevreden.	  	  	  	  	  Jan,	  73	  
	  
	  	  	  We	  have	  such	  a	  nice	  group!	  Yoga	  is	  a	  pleasure	  and	  not	  just	  	  
something	  I	  do	  because	  it	  is	  good	  for	  me.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carol,	  66	  	  
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	  	  	  Yoga	  helpt	  me	  om	  op	  ’n	  prettige	  manier	  ouder	  te	  worden.	  	  
	  	  	  Ik	  voel	  me	  licht	  na	  de	  les.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sara,	  77	  	  
	  
	  	  	  Yoga	  is	  more	  than	  an	  eye	  opener;	  I	  dare	  say	  a	  body	  and	  	  
	  	  	  mind	  opener!	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dirk,	  62	  
	  

Sport in de wijk
Tennisvereniging De Aeronauten
Bij de straatnaam Theo Mann 
Bouwmeesterlaan zullen velen direct 
de link leggen met hockeyclub hdm, al-
daar gevestigd. Minder bekend is het 
feit dat aan deze laan ook al bijna ze-
ventig jaar een tennisvereniging is ge-
huisvest: De Aeronauten. Achter de 
hekken blijkt een prachtig clubterrein 
schuil te gaan. ‘Mensen moeten op het 
park komen om te zien wat wij 
bedoelen.’

De Aeronauten is niet een vanzelfspre-
kende naam voor een tennisclub. Hij 
dankt deze dan ook aan zijn verleden. 
In 1946 gaf de oprichter van KLM, dr. 
Plesman, opdracht om in Den Haag een 
locatie voor zijn personeelsvereniging 
te vinden. Het hoofdkantoor van KLM 
was destijds nog in Den Haag gelegen, 
op de plek waar nu het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu huist. Gekozen 
werd voor Groenendaal. Een prijsvraag 
onder de leden leidde tot de naam ‘De 
Aeronauten’.

Sindsdien is er veel veranderd. In 1970 
kreeg de vereniging – in plaats van een 
gedeelde – een eigen clubhuis. Dit 
werd in 2008 geheel vervangen. Het 
huidige gebouw biedt uitzicht over 
vrijwel alle tennisbanen en oogt licht, 
fris en sfeervol. Het aantal banen staat 
nu op negen, waarvan zes zogenaamde 
‘Gravel-Plus’ banen. Deze zijn als het 
regent door het speciale afwatersys-
teem binnen een mum van tijd weer 
bespeelbaar – zomer en winter – en 
daarbij voorzien van verlichting. Het 
tennisseizoen is verlengd naar van 
begin maart tot en met half december. 
Bovendien is er geen formele band met 
KLM meer. Al decennia lang staat de 
vereniging open voor iedereen.

Frouke Snoeck en Ruben Alblas zijn al 
zo’n dertig jaar lid van De Aeronauten 
en maken daarnaast sinds vier respec-
tievelijk twee seizoenen deel uit van 
het bestuur van de vereniging. Zij ken-
nen de vereniging dus door en door en 
hebben die veranderingen van dichtbij 
meegemaakt. ‘Wij bekijken continu 
wat de behoeften van de leden zijn. Zo 

organiseren wij de laatste jaren ook 
steeds meer activiteiten voor alle doel-
groepen – jong en oud, recreatief en 
competitief. Zo is er jaarlijks het be-
faamde ’24-uurs kamp’ voor kinderen 
van zes tot twaalf jaar. Naast tennis 
staan ook jeu de boules- en bridgeacti-
viteiten regelmatig op het programma. 
’s Avonds kan je op de vereniging eten. 
De club leeft. Het is meer dan alleen 
een tennispark; het is echt een vereni-
ging, waar leden binding voelen.’

Niet alles bij De Aeronauten is evenwel 
veranderd. Zo herbergt de accommo-
datie nog altijd twee bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog, die voorname-
lijk als opslagplek fungeren en daar-
naast door vleermuizen worden be-
woond. Ook ‘De Koepel’ – een in de 
jaren vijftig door KLM geschonken 
hoofdzakelijk glazen gebouw – prijkt 
nog altijd op één van de bunkers. De 
Koepel dient onder meer als locatie 
voor kinderfeestjes, barbecues, prijs-
uitreikingen en bestuursvergaderin-
gen. De vereniging onderscheidt zich 
verder door het ontbreken van een af-
hangsysteem. ‘Als je komt, kan je negen 
van de tien keer direct de baan op. 
Soms betekent dat wat inschikken, 
maar dit levert eigenlijk nooit een pro-
bleem op. Of je nu een drie kwartier of 
twee uur wil spelen.’

De nadruk ligt binnen De Aeronauten 
niet op het spelen van competitie op 
het hoogste niveau. Gestimuleerd 
wordt wel om minimaal één keer per 
week op de baan te staan. Jeugd kan 
meedoen aan de World Tour: een com-
petitie die gedurende negen maanden 
van het jaar eenmaal per maand op 
zondag plaatsvindt. Veel leden volgen 
daarnaast les bij trainers van een ten-
nisschool, die aan de vereniging is ver-
bonden. Het tennisniveau is – mede 
daardoor – de afgelopen jaren 
gestegen.

Ook buiten de baan zijn de leden actief. 
Een pachter is er niet, dus worden er 
bardiensten gedraaid. Maar ook het 
onderhoud van de banen komt voor 
het grootste deel voor rekening van de 
leden; een commissie werkt daar met 
veel plezier elke maandagochtend aan. 
De leden, nu zo’n 550 (waarvan 130 
jeugdleden), komen niet alleen uit het 
Benoordenhout, maar ook uit omrin-
gende wijken en gemeenten en zelfs uit 
Amsterdam. Het tekent het clubgevoel 
dat De Aeronauten uitstraalt. En met 
zo’n mooie locatie is dat alleszins 
voorstelbaar!

Emilie Maclaine Pont

foto De Aeronauten
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Samen met Milieudefensie gaan inwo-
ners een jaar lang de luchtvervuiling 
door verkeer meten om vast te stellen 
hoe ongezond de lucht is die wij inade-
men. De meetcampagne ‘Samen voor 
Gezonde Lucht’ ging in januari 2015 
van start. Ook het Benoordenhout 
heeft een aantal meetpunten op plek-
ken waar naar verwachting de 
Europese norm voor luchtkwaliteit 
overschreden wordt. Op die plekken, 
aan de Van Alkemadelaan, de Jan van 
Nassaustraat en de Raamweg, zijn spe-
ciale meetbuisjes opgehangen. Deze 
zogeheten ‘Palmes-buisjes’ meten de 
concentratie stikstofdioxide in de 
lucht. Stikstofdioxide is een goede indi-
cator voor luchtvervuiling door ver-
keer. Bewoners van woonhuizen in de 
buurt zetten zich in als ‘meetpuntcoör-

dinatoren’. Zij geven op gezette tijden 
de gemeten waarden door aan 
Mileudefensie. Het Wageningse Buro 
Blauw, een bekend bureau in de lucht- 
en geluidwereld, analyseert de meetge-
gevens. De meetresultaten worden 
maandelijks gepubliceerd op https://
milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/
meetcampagne2015.  Met de resulta-
ten van de metingen vragen we de ge-
meente om verkeersmaatregelen die 
de lucht gezonder maken. Zoals het uit-
breiden en aanscherpen van de milieu-

zone waar de toegang voor bepaalde, 
sterk vervuilende vervoersmiddelen 
verboden is. Meer informatie? Ga dan 
naar https://milieudefensie.nl/lucht-
kwaliteit of stuur een e-mail naar
gezondelucht@milieudefensie.nl. 

Meetcampagne ‘ Samen voor gezonde lucht’ 

Vanuit de NATO was er het verzoek ge-
komen om de doorsteek door het 
Bospark ter hoogte van de 
Waalsdorper-weg/Else Mauhslaan, die 
door hun personeel gebruikt wordt om 
de bushalte bij de Else Mauhslaan te 
bereiken en een bezoek af te leggen aan 

het winkelcentrum, te verlichten. 
Hoewel wandelpaden in het ‘groen’ 
normaal gesproken niet verlicht wor-
den, wordt er een uitzondering ge-
maakt voor routes die noodzakelijk zijn 
om bij een OV-halte te komen. Dat is 
hier het geval.

Door Stadsbeheer-Openbare Verlichting 
is hiervoor inmiddels een opdracht ver-
strekt. Omdat er vleermuisvriendelijke 
armaturen worden aangeschaft en deze 
een lange levertijd hebben, zal de ver-
lichting waarschijnlijk pas eind maart 
aan gaan.

Wist u dat?
Verlichting

Voor 
inbrekers is 
het ook een 
feestmaand.

141623_BD_BIT_A5_Flyer_Preventie_Woninginbraak_Kerst_v3.17.indd   1 02-12-14   11:42

De afdeling Benoordenhout van de 
VVD Den Haag gaat in 2015 wederom 
wijkborrels houden. Een gezellige ma-
nier voor iedereen om met elkaar ken-
nis te maken maar ook om zaken die in 
de wijk spelen kenbaar te maken zodat 
daar ook wellicht wat aan gedaan kan 

worden. Iedereen (ook niet-leden) uit 
Benoordenhout is van harte welkom. 
De eerstvolgende twee borrels zullen 
plaatsvinden op vrijdag 6 maart en 10 
april van 17:30 tot 19:00 in Paul 
Gabriël op de Paul Gabriëlstraat 60. 

22 april in de aula van het aloysius College

 algemene Ledenvergadering 
van de Wijkvereniging 

Inloop vanaf 19.30                aanvang 19.45
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

 

 

 
Op 18 maart a.s. zijn er weer waterschapsverkiezingen.  
 
Waarom stemmen en op wie? 
Zonder betrokken, deskundige en lokaal gebonden 
mensen wordt het weer oude politiek. De Algemene 
Waterschapspartij staat voor een modern bestuur.  
 
Antoinette Jans is nummer twee op de lijst. Ze vertelt: 
“Als je op de kosten wilt letten is het handig iemand met 
ervaring in financiën en bestuur te hebben. Dat ben ik. 
En ik draai al zes jaar mee bij Delfland. 
Ik sta voor duurzaamheid en veiligheid, voor de juiste 
prijs. Als ik me ergens voor inzet, net als voor het 
burgerinitiatief Gevaarlijke oversteek IJsclubweg, komt 
het ook van de grond. Iedereen kan mij direct bellen: 
06-11702125. Kortom: uw stem klinkt door!” 

 

 

 

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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Energielabel. Voor iedereen die zijn 
woning wil verhuren of verkopen
Sinds 1 januari 2015 dient uw woning 
bij verkoop of verhuur een energiela-
bel te hebben. Er wordt ook op gecon-
troleerd. Indien de woning niet be-
schikt over een definitief energielabel, 
dan kunt u een boete van maximaal € 
405,00 krijgen. (zie www.rijksover-
heid.nl onder energielabel gebouwen 
voor meer informatie).

Vereniging van Eigenaren
Onze wijk bestaat voor een groot ge-
deelte uit appartementen. Op het mo-
ment dat het pand wordt gesplitst in 
appartement(srecht)en, dan ontstaat 

van rechtswege tevens de Vereniging 
van Eigenaren, waarvan elk apparte-
ment deel uit maakt. Als eigenaar van 
een dergelijk appartement bent u van 
rechtswege lid van de Vereniging van 
Eigenaren. Lange tijd was het niet 
nodig om een VvE te activeren. Op elke 
appartementseigenaar lag wel de ver-
plichting om met de andere eigenaren 
het gebouw te onderhouden. Vooral in 
kleine appartementencomplexen was 
er veelal sprake van een stille c.q. sla-
pende VvE. Ad hoc werden afspraken 
over onderhoud en de verdeling van de 
kosten gemaakt. Sinds 2008 en 2009 
zijn de wettelijke regels voor VvE’s 
aangepast. Elke VvE – groot of klein – 
dient een reservefonds te hebben voor 
het toekomstig onderhoud en dient te 
zijn ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ondanks dat de regels al 
meer dan 5 jaar gelden, is nog niet ie-
dereen tot het activeren van de VvE 
overgegaan. Belangrijk om te weten is, 
dat wie zich als VvE nog niet heeft in-
geschreven bij de KvK, zich schuldig 

maakt aan een economisch delict met 
mogelijke sancties tot gevolg. Het is 
dus zaak, indien uw VvE nog ‘slapend’ 
is, om deze te activeren.

Hoe activeert u uw VvE?
1. U schrijft een vergadering voor alle 
eigenaren uit (zie splitsingsakte).
2. U kiest uit de eigenaren een voorzit-
ter en schrijft de VvE in bij de KvK (zie 
website KvK).
3. U opent een bankrekening op naam 
van de VvE ten behoeve van het 
reservefonds
4. U stelt een periodieke bijdrage voor 
het onderhoud vast. 

Om te kunnen vaststellen wat een re-
delijke bijdrage is, kan het verstandig 
zijn om een meerjarig onderhoudsplan 
op te (laten) stellen.

annemarie Wiesmeier-van der 
Brugge

Hoe zit dat?

!!!!!!Wordt!nu!voor!slechts!€!10,00!per!jaar!
!!!!!!lid!van!de!Wijkvereniging!Benoordenhout!!
!!!!!!Uw!bijdrage!is!meer!dan!welkom.
!!!!!!!!Zoals!meepraten!over!ouderenA!en!kinderopvang.
!!!!!!!!Aanwezig!zijn!op!de!jaarvergadering,!uitgenodigd!
!!!!!!!!worden!voor!bijzondere!evenementen!of!zitting!
!!!!!!!!nemen!in!commissie!of!klankbordgroepen.

!!!!!!!!!Met!dank!en!hartelijke!groet,
!!!!!!!!!J.!P.!Savornin!Lohman,!voorzitter

Mail!uw!naam!en!adres!naar!kroemer@kpnmail.nl!en!maak!
€!10.00!over!op!reknr!3804427!tnv.!Wijkvereniging!Benoordenhout
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!!!!!!lid!van!de!Wijkvereniging!Benoordenhout!!
!!!!!!Uw!bijdrage!is!meer!dan!welkom.
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!!!!!!!!Aanwezig!zijn!op!de!jaarvergadering,!uitgenodigd!
!!!!!!!!worden!voor!bijzondere!evenementen!of!zitting!
!!!!!!!!nemen!in!commissie!of!klankbordgroepen.

!!!!!!!!!Met!dank!en!hartelijke!groet,
!!!!!!!!!J.!P.!Savornin!Lohman,!voorzitter

Mail!uw!naam!en!adres!naar!kroemer@kpnmail.nl!en!maak!
€!10.00!over!op!reknr!3804427!tnv.!Wijkvereniging!Benoordenhout
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!!!!!!lid!van!de!Wijkvereniging!Benoordenhout!!
!!!!!!Uw!bijdrage!is!meer!dan!welkom.
!!!!!!!!Zoals!meepraten!over!ouderenA!en!kinderopvang.
!!!!!!!!Aanwezig!zijn!op!de!jaarvergadering,!uitgenodigd!
!!!!!!!!worden!voor!bijzondere!evenementen!of!zitting!
!!!!!!!!nemen!in!commissie!of!klankbordgroepen.

!!!!!!!!!Met!dank!en!hartelijke!groet,
!!!!!!!!!J.!P.!Savornin!Lohman,!voorzitter
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€!10.00!over!op!reknr!3804427!tnv.!Wijkvereniging!Benoordenhout

Word nu voor slechts € 10,00 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage is meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke 
onderwerpen in de wijk, uitgenodigd worden 
voor bijzondere evenementen of zitting nemen 
in commissies of klankbordgroepen.

Met dank en hartelijke groet,
Het Bestuur van de Wijkvereniging

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

Rekentoets training

In 8 lessen van 1,5 uur bereiden we je voor op de 
CITO rekentoets 2F of 3F.

Begeleiding door een rekenspecialist.
Locatie: Jan van Nassaustraat 93.

www.rekenen4you.nl

Van hier naar daar
Begeleiden van verhuizingen, personal organizing,

ordenen van administraties en het verkoopklaar maken 
van uw huis voor een succesvolle verkoop.
Annelene Graswinckel (06-46615100) en

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

Bijles nodig? 

Zit je in klas 1,2 of 3 en heb je hulp nodig bij 
Nederlands ,moderne en/of klassieke talen?

Graag help ik je daarbij
R. Duyzings-Schonfeld

Tel.: 4063688 ( benoordenhout) / 06-40583522

Maak kennis met Tai Chi

Gratis proeflessen en Open Dagen op 4, 7, 8, en 11 
maart; Weissenbruchstraat/Benoordenhout. 

Kijk op www.kinsantaichi.nl
of bel Hanneke Verduyn: tel. 06 44570694.

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Zelfverdediging voor Vrouwen

Door het beoefenen van zelfverdedigings
technieken wordt het gevoel van zekerheid en
veiligheid vergroot door effectiever te kunnen

reageren op uiteenlopende situaties.
info@umyangkwon.nl of 06-28023204

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, en ooievaarspasbonnen
Marja Balk 070-3467778 of 06-14527272

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

Groeit de administratie u boven het hoofd?

Ik help u graag bij het ordenen en /of uitvoeren 
van uw administratie. Ook voor hulp met 

computer of smartphone kunt u mij bellen 
voor nadere informatie: Elvire Wagener /06 23455670

Vertrouwd in het Benoordenhout, goede referenties.

De Klokkerij

Reparatie en Restauratie van
Klokken en Uurwerken. 30 jaar ervaring

Thuisinspectie, Halen/ Brengen,Korte Levertijden
W.Kloppenburg, Wass.weg 168, 2596 EB den Haag 

Tel. 0616556230,  E-mail. wieklop@casema.nl

Hier had ook uw Benoordenhoutje
kunnen staan!

Voor informatie mail naar info@wvbn.nl

Hulp en advies bij verbouwing

Ziet u tegen een verbouwing op???
Irene Ruysch organiseert, coördineert en

begeleidt uw verbouwing.
Voor een oriënterend gesprek (vrijblijvend)

belt u naar 06 2180 4928

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.
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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
Victoria Blij 06 - 396 708 01 ’99 E
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 
Thomas van Ham 06 - 102 229 86 ’96 E D 
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
Bibi Ploem 06 - 112 607 46 ‘99 E D
Martijn Ploem 06 - 199 554 61 ‘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
Julia Waldman 06 - 836 049 43 ‘98 E F D
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 135 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout
Schaakprobleem 135 

 
XABCDEFGHY 
8-mk-+r+-+( 
7+pzp-+-+-' 
6-zp-+-+q+& 
5trN+-snp+p% 
4PwQP+l+pzP$ 
3+P+-tR-vL-# 
2-mKP+-tRP+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
In deze ingewikkelde stelling staat het materieel gelijk,  maar de stand schreeuwt om 
combinaties. Wit speelt en wint. 
 
Oplossing probleem 134: 1.Te7! dreigt 2.Txc7+ en mat 1… Dxe7 2.La6! Kxa6 3,Dxa8mat 
(Caruana-Ponomariov, Dortmund 2014) 
 
 
 

In deze ingewikkelde stelling staat het materieel gelijk, maar de 
stand schreeuwt om combinaties. Wit speelt en wint.

Oplossing probleem 134: 1.Te7! dreigt 2.Txc7+ en mat 1… Dxe7 2.
La6! Kxa6 3,Dxa8mat (Caruana-Ponomariov, Dortmund 2014)

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

O Z W N
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B 8 10 B
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Bieding

Leider

Dummy

Wat heb je nodig?
1 venkelstronk in stukjes gesneden
300 gr vastkokende aardappels 
geschild en in stukjes
1 stengel bleekselderij dun geschild 
en in stukjes
1 teen knoflook fijngehakt
300 ml groentebouillon
3 el boter
2 el bloem
1 heel fijngehakte sjalot
1 tl Dijon mosterd
300 ml melk
100 gr geraspte Gruyere
1 flinke hand fijngesneden 
basilicum
250 gram Hollandse garnalen

Doe venkel, aardappel, bleekselderij en 
knoflook samen met de bouillon in de 
pan. Breng aan de kook en laat op mid-
delhoog vuur doorkoken tot al het 
vocht bijna verdampt is. Roer de helft 
van de basilicum erdoorheen en een 
paar malen peper. Verdeel dit over de 
bodem van een ovenschaaltje. Smelt de 

boter met de sjalot en smoor zachtjes. 
Voeg de bloem toe en laat het geheel 
opnemen door de boter. Dan de melk 
erbij en goed doorroeren tot een 
gladde roux. Vervolgens de mosterd 
erbij, de kaas, het restant basilicum en 
de garnalen. Verdeel dit over de 
groente en plaats in de hete lucht oven 

met grill op 160 C tot de bovenkant 
mooi bruin is. Serveer met lekker 
brood of een groene salade.

Recept en foto Michiel de Vlieger
www.cometaculinair.nl

Van de Chef
Venkel garnaal gratin

Bridge probleem 6
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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

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

Penningmeester
Wim Borsboom 
penningmeester@wvbn.nl

adviseur Leefomgeving 
Willem Hoekstra 
ro@wvbn.nl

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

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

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

Bridge Club Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens 
070-324 86 07
Aanmelden: redubeth@gmail.com
website: nbbclubsites.nl/club/3021

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

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en ambulancedienst ´s-Gra-
venhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen

Een bedrijf met passie en het bouwhart op de juiste plaats

www.alexandriabv.nl
Tel: 070 - 3387438

Vraag vrijblijvend een off erte aan

Aanbouw
Restauratie 
Onderhoud

Verbouw
Schilderwerk
Renovatie

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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Mini & Maxi

Vanafapril 2015
exclusieve serie zondagen in deKoninklijkeSchouwburg


