
wijkblad Benoordenhout februari 2011I

Benoordenhout
W I J K B L A D

februari2011/1

Internatio
nal

Corner:

see page 17



Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 
mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 
en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 
een appartement kunt betrekken mèt of zonder 
indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 
een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 
mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact op met mevr. J. van der Hout, 
bewonersconsulente van Oldeslo en Aelbrecht van 
Beijeren, telefoon 070 - 3521041. 
U kunt ook een brochure 
opvragen of onze website 
bezoeken: www.oldael.nl. 

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004

Om u optimaal van dienst te zijn in de verschillende 
facetten van de onroerendgoedmarkt, zijn wij 
gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxaties, aan- en 
verhuur, beheer en consultancy. Ons dienstenpakket 
wordt, in nauwe samenwerking met ervaren specialisten 
op dit terrein, gecompleteerd met advisering en 
bemiddeling in hypotheken en assurantiën. 
Met deskundigheid en accuratesse biedt ons team u de 
hoogstpersoonlijke dienstverlening.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) en we zijn geregistreerd bij het Register 
Makelaars Taxateurs onroerende zaken. Zo kunnen wij u 
de betrouwbare en deskundige ondersteuning, advisering 
en begeleiding garanderen.

BEEUWKES 
MAKELAARDIJ 
IS MENSENWERK 
AL SINDS 1922

Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag
Tel.: +31 (0)70 314 30 00, E-mail: info@beeuwkes.nl

www.beeuwkes.nl



Beste wijkgenoten,
De witte maand december zit nog vers in ons geheugen, maar bij het 

voorbereiden van dit nummer is het alweer zo’n 13 graden Celsius!  

Het kan verkeren. Ben benieuwd hoe de rest van de winter gaat ver

lopen. Wordt het echt een hele strenge winter zoals voorspeld of valt 

het al met al mee. De sneeuw bracht de nodige overlast, maar zorgde 

ook voor prachtige plaatjes.

Zo’n eerste nummer in een nieuw jaar geeft mij altijd het gevoel van 

een nieuw begin. Wat gaan we allemaal beleven in de komende maanden. Hoe zal 

het onze wijk vergaan.

Er zullen in ieder geval veranderingen komen, niet in de eerste plaats in het 

bestuur. Een aantal van de bestuursleden heeft het maximum van zijn of haar 

 termijn bereikt en zal het bestuur daarom gaan verlaten. We mogen ons gelukkig 

prijzen dat we inmiddels waardige kandidaat opvolgers voor hen hebben gevon

den die in de komende algemene ledenvergadering in mei zullen worden voor

gedragen. Twee van onze bestuursleden hebben inmiddels hun zetel nu al ter 

beschikking gesteld omdat ze helemaal de wijk uitgaan en verhuizen naar het 

oosten en midden van het land. We wensen de dames Pita Bovée (portefeuille 

Water en Milieu) en Janneke Schaafsma (portefeuille Ouderen) het allerbeste in 

hun nieuwe woonomgeving. Inmiddels heeft het bestuur besloten om de porte

feuille Water en Milieu te voegen bij de portefeuille Groen. Voor de diverse porte

feuilles worden nog bestuursleden gezocht, dus heeft u nog wat tijd te besteden 

en houdt u van uw wijk? Meldt u dan aan en werk mee aan een mooie wijk. 

In deze uitgave kunt u een artikel lezen over de door de gemeente beoogde 

ingang van het nieuw te bouwen Arendsdorp; deze beoogde ingang is wel erg 

onhandig in het straatbeeld van de Wassenaarseweg gepland. Velen van u hebben 

dan ook tegen deze voorstellen geprotesteerd, gezien het grote aantal reacties dat 

we hebben gekregen naar aanleiding van onze enquête in het vorige wijkblad. 

Daaruit blijkt weer duidelijk dat we gezamenlijk onze wijk willen beschermen 

tegen de onnodige en beeldvervuilende plannen van de gemeente, waarbij 

bovendien gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan.

De Haagse Nota Mobiliteit wordt uit

gebreid besproken door Willem Hoek

stra en hij geeft daarbij een samen

vatting van de zienswijze die in samen

werking met andere wijkverenigingen 

tot stand is gekomen.

Het is echter niet allemaal kommer en 

kwel in onze wijk, want op een van de 

volgende pagina’s kunt u lezen hoe één 

van onze wijkgenoten ná zijn pensio

nering gepromoveerd is tot Doctor in 

de Letteren aan de Rijksuniversiteit te 

Groningen, waarlijk een huzarenstukje! 

En ikzelf had de eer om Henriette van 

Wermeskerken te mogen interviewen 

over haar eerste boek, een bijzonder, op 

waar gebeurde feiten gebaseerd verhaal. 

Liesbeth Annegarn
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Uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout. 
Verschijnt 6x per kalender jaar en wordt huis aan 
huis in de wijk bezorgd (m.u.v. nee/nee). 
Oplage ca. 7.700 exemplaren.

Secretariaat wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij RS Drukkerij bv, Den Haag

Bezorging Interlanden Spreigroep. 
Klachten:  
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.
Extra bladen gratis af te halen in ’t Be noor den
huis, Bisschopstraat 5, bibliotheek Uten broeke
straat 4, bakkerij Eickholt op het Willem 
Royaardsplein of kiosk ‘Van Hoytemaplein’. 

Deadlines Artikelen en advertenties moeten 
ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum
2 08032011 15042011
3 10052011 17062011

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

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

Abonnementen € 20, per jaar (= 6 nummers) 
over te maken op ING rek. 3804427 ten name van 
Wijkvereniging Benoordenhout te Den Haag.

Copyright Het auteursrecht t.a.v. de redactionele  
inhoud van het blad wordt voorbehouden. 
Voor vermenigvuldiging of openbaar making van 
het geheel of gedeelten van de inhoud is vooraf 
toestemming van de redactie vereist.
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

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

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

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307
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In mei 2008 heeft de Dienst 

Stede lijke Ontwikkeling van de 

gemeente Den Haag een toe

komstvisie voor het landgoed 

OostduinArendsdorp het licht 

doen zien. In deze studie zijn 

randvoorwaarden geformuleerd 

die gehanteerd kunnen worden 

bij eventuele nieuwbouw

ontwikkelingen in, en/of inrich

tingsplannen van het park.

Wij citeren twee onderdelen van 

deze toekomstvisie, welke han

delt over “de ontvlechting en 

herkenbaarheid van de entree’s”:

“De entree’s van het landgoed 

zijn niet goed herkenbaar. Dit 

probleem doet zich het sterkst 

voor daar waar de toegangen tot 

het landgoed en die van de 

gebouwen samenvallen”, 

en verder:

“De beide bestaande kantoor

gebouwen staan aan de rand 

van het landgoed en hebben 

een eigen gebied afgebakend, 

het zijn Kamers in het Park. Bij 

nieuwbouw van beide woon

complexen zal de bebouwing 

ook als Kamers in het Park wor

den gedefinieerd en als zodanig 

herkenbaar worden gemaakt 

d.m.v. een eigen entree”.

Deze ontwerpuitgangspunten 

zijn in het algemeen wel te 

begrijpen. Maar om deze visie als 

voorwaarde te hanteren voor de 

ruimtelijke kwaliteit van het park 

is ons inziens niet verdedigbaar.

Wij moeten constateren dat de 

bestaande bouwcomplexen 

reeds een desastreuze kaalslag 

in het historische park hebben 

veroorzaakt (zie figuur 1). Het 

herkennen van specifieke 

“Kamers in het Park” is dan ook 

bijna niet mogelijk.

Het voorstel om de nieuwe 

“Kamers in het Park” t.b.v. de ver

vangende nieuwbouw elk een 

eigen onderschei

dende entree te geven, beschou

wen wij als pure theorie, los

staand van de bestaande situatie.

Toch bestaan er serieuze plan

nen om de nieuwbouw van het 

wooncomplex Arendsdorp een 

eigen entree te geven apart van 

de bestaande goed functione

rende ingang.

Ontwerpen voor de nieuwbouw 

zijn nog niet gemaakt, maar de 

visiemakers hebben nu reeds 

besloten deze nog niet 

bestaande “Kamer in het Park” 

een eigen entree aan de Wasse

naarseweg te geven. In de toe

komstvisie van de gemeente 

wordt deze ingreep vermeld als 

“verbeterpunt”.

De consequenties van dit onbe

grijpelijke idee zijn om twee 

redenen een aanslag op de 

bestaande situatie:

Verkeerstechnisch veroorzaakt 

dit voorstel een chaotische situ

atie, maar daarover later;

De nieuwe entree slaat een 

onherstelbaar gat in de door

gaande bomenallée langs de 

Wassenaarseweg. Bovendien is 

deze verstoring een aantasting 

van het bestaande historisch 

stadsontwerp. In de bijgaande 

situatieschets is te zien hoe de 

Josef Israëlslaan overgaat in het 

Josef Israëlsplein. In deze schets 

ziet men ook duidelijk hoe het 

halfronde plein, het Rosarium, 

tussen de Oostduinlaan en de 

Neuhuyskade, structureel is ver

bonden met de rand van het 

park, waarbij de hoge door

gaande dubbele bomenrij langs 

Nieuwbouw wooncomplex Arendsdorp

Verkeer en Vervoer

vervolg op pagina 5

Figuur 1:”Kamers in het Park” Figuur 2: Ensemble van Berlage

200.000 m2 totale oppervlakte

42.000 m2 kaalslag

Wijkvereniging 

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

 
 

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

 
 

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

     J.S. van der Meer 
 

IN OMNIA PARATA 
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de Wassenaarseweg een onlos

makelijk decor vormt voor het 

Rosarium. Het negeren en ver

storen van dit monumentale, 

door stadsbouwmeester Lindo 

ontworpen en door Berlage aan

gepaste concept, kunnen we niet 

als een “verbeterpunt” beschou

wen (zie figuur 2).

Tenslotte een citaat uit dezelfde 

toekomstvisie, dd mei 2008:

“Oostduin Arendsdorp vormt een 

van de grote groengebieden in de 

Stedelijke Groene Hoofdstructuur. 

Ook de doorlopende bomen rijen 

langs de Wassenaarse weg vormen 

onderdeel van deze Groene 

Hoofdstructuur en wordt op een

duidige en herkenbare wijze duur

zaam in stand gehouden”. 

Dit is de toekomstvisie waarin 

wij ons volledig kunnen vinden.

Wat betreft het eerste punt, de 

verkeerssituatie het volgende 

(zie figuur 3). De Wassenaarse

weg is een belangrijke en drukke 

doorgangsweg in de wijk. De 

huidige entree doet tegelijker

tijd dienst als entree van “de 

Rietjes”. Als men vanuit deze 

entree de Wassenaarseweg wil 

oprijden, heeft men naar links 

een vrij uitzicht en in de luwte 

van de bomenrij in het midden 

van de Wassenaarseweg heeft 

men de mogelijkheid om het 

verkeer dat van rechts komt af te 

wachten en in te voegen. Bij de 

entree, die in de voorlopige 

plannen van de gemeente 

geschetst is, moet men bomen 

kappen voor de entree en voor 

een in en uitrijstrook. Het zicht 

naar links voor uitrijdend verkeer 

is beperkt vanwege de bomen. 

Men kan alleen rechts afslaan. 

Dit houdt in dat alle verkeer rich

ting Van Alkemadelaan en Hoy

temastraat hetzij eerst bij de 

Oostduinlaan een Uturn moet 

maken, hetzij rond het Rosarium 

rijdend, weer moet invoegen op 

de Wassenaarseweg. Fietsers uit 

Arendsdorp naar de Van Hoyte

mastraat zullen waarschijnlijk 

tegen het verkeer in fietsen tot 

de Rietjes en daar oversteken 

dan wel, en dit is veel gevaarlij

ker, de middenberm kruisen naar 

het fietspad aan de overkant. 

Alles bij elkaar een zeer omslach

tige en onveilige situatie, die ver

meden moet worden.

Max Boekholt, architect BNA

Willem Hoekstra

vervolg van pagina 3

Figuur 3: Voertuigbewegingen bij entree

Ontwerpt u ons voorblad??
Wie maakt de mooiste cover, het mooiste plaatje van de wijk? Het kan zijn een  

foto, collage, tekening of iets anders dat geschikt is om het voorblad van ons 

 wijkorgaan te sieren.  Voor foto’s, staand formaat en liefst een gewone afdruk 

 inzenden. Voor overige werken graag een A4 formaat staand. De mooiste 

 inzendingen worden in de volgende uitgaven van deze jaargang gebruikt. 

Uw werk kan worden gestuurd naar:

Mevrouw E.L. Annegarnvan Wijngaarden

Roelofsstraat 2

2596 VN  Den Haag

De jury bestaat uit een fotograaf, het bestuurslid Cultuur en de redactie van 

het wijkblad.

De beloning is: plaatsing!

Als U ook vindt dat er geen 

nieuwe entree voor de 

nieuwbouw van Arends

dorp moet komen en de 

bestaande entree moet 

worden gehandhaafd, dan 

heeft u nog de gelegenheid 

om dit te laten blijken.  

De deadline is verschoven. 

U wordt verzocht de 

enquete in te vullen op 

onze website (www.wijk 

verenigingbenoordenhout.

nl) dan wel het strookje dat 

is opgenomen op blz. 5 van 

het decembernummer van 

het wijkblad.

Wijkvereniging 

Benoordenhout



wijkblad Benoordenhout februari 20116

Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

Adres:
Breitnerlaan 257
2596 GZ  Den Haag
Tel. 070 - 324 32 46

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 18.00 - 20.00 uur

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Prins Mauritslaan 1

2509 JH  ’s-Gravenhage 2582 LK  ’s-Gravenhage

Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl
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In het vorige wijkblad heb ik u 

toegezegd dat ik op de Haagse 

Nota Mobiliteit (HNM) zou terug

komen.

Uitgangspunten van de HNM:

Den Haag wil een vitale stad zijn 

en blijven en moet daarom 

groeien. Aantrekken van meer 

inwoners en arbeidsplaatsen 

moet zorgen voor een steviger 

draagvlak voor grootstedelijke 

voorzieningen. Meer inwoners 

impliceert meer mobiliteit en 

leidt tot verkeersproblemen en 

ruimtegebrek.

Er wordt gekozen voor krachtige, 

duurzame, stedelijke en regio

nale bereikbaarheid en volgens 

de HNM impliceert dat de nood

zaak van compacte stedelijke 

verdichting. Volgens de HNM 

vermindert verdichting de mobi

liteit omdat dan de mensen 

dichter bij hun werk wonen.

De voorziene groei van het auto

bezit is van172.000 in 2007 naar 

196.000 in 2020. Bijna de helft 

van de arbeidsplaatsen in Den 

Haag wordt bezet door mensen 

van buiten de stad en iets min

der dan de helft van de inwoners 

werkt buiten de stad. Er zijn dus 

enorme pendelstromen de stad 

in en uit. Toch stelt de gemeente 

dat slechts 20% van de verplaat

singen woonwerkverkeer als 

motief hebben. 3% heeft een 

zakelijk motief. Het merendeel 

van de verplaatsingen wordt 

ingenomen door vrije tijd met 

41% en winkelen met 21%. Hoe 

men dit weet is een vraag want 

er is nog steeds geen sprake van 

enig inzicht in het herkomst en 

bestemmingsverkeer. Zo is het 

schoolverkeer nergens weerge

geven.

De gemiddelde verplaatsings

afstand per inwoner is nu 23 km/

dag en zal groeien. Het aantal 

verplaatsingen neemt toe met 

2030%. Het autobezit groeit 

met 1520% (26.00034.000) en 

de automobiliteit groeit sneller 

(28%) dan het OV (24%) en fiets

verkeer (6%).

De HNM stelt dat de stad de 

groei van het autoverkeer niet 

aan kan en wil de vervoers

modaliteit van de auto naar het 

OV en de fiets ombuigen.

Streefbeeld in volgorde van 

belangrijkheid

  Voorkom mobiliteit door ste

delijke verdichting

  Stimuleer het gebruik van 

compacte milieuvriendelijke 

vervoersmiddelen

  Maak efficiënt gebruik van het 

bestaande mobiliteitssysteem

  Terughoudende uitbreiding 

van de bestaande infrastruc

tuur

  Toevoegen van nieuwe weg

structuur

Dit streefbeeld werkt men uit in 

acht beleidskeuzes:. 

»  een duurzame en gezonde 

stad

   voldoet aan alle wettelijke 

normen, is klimaatneutraal, 

realiseert mobiliteitsgroei 

voor OV en fiets, gebruik 

schone brandstoffen;

» betrouwbare bereikbaarheid

   maximale reistijd tussen 

stadsrand en internationale 

toplocatie is 20 minuten per 

auto en 15 vanaf een station 

met het OV. Regionale top

locaties kunnen in 30 minu

ten bereikt worden; 

»  meer kiezen voor openbaar 

vervoer

   aantal reizigers voor OV 

neemt met 40% toe tot 2020 

en met 50% tot 2030;

» meer en vaker op de fiets

   fietsgebruik groeit met 30% 

tot 2020 en met 50% tot 

2030;

»  bundelen ordenen en inpas

sen van het verkeer

   doorgaand verkeer bunde

len op hoofdwegen; binnen 

de wijken alleen bestem

mingsverkeer. Duidelijke 

wegenstructuur en eisen 

aan trajectsnelheden;

»  goede voorzieningen voor 

voetgangers

   veilig verplaatsen, goede 

looproutes naar haltes OV, 

aantrekkelijke verblijfsge

bieden en toegankelijke 

groengebieden.

»  aantrekkelijke ketenmobiliteit

   5000 extra P&R plaatsen in 

2020 en 10000 in 2030. Vol

doende faciliteiten voor fiet

sers en voetgangers bij 

belangrijke OV haltes

»  rust en ruimte in de woonge

bieden.

   Geen doorgaand autover

keer in de wijken, wegen en 

OVlijnen goed oversteek

baar, OV haltes goed en 

gemakkelijk bereikbaar, par

keerdruk in wijken niet 

boven 90%, verkeersveilig.

Analyse van de HNM

Hoe de HNM deze beleidskeuzes 

uiteindelijk vertaalt in oplossin

gen is niet duidelijk. In de eerste 

plaats kan men kanttekeningen 

zetten bij de uitgangspunten 

van de gemeente. Is stedelijke 

verdichting een noodzakelijke 

voorwaarde voor een vitale 

stad? Is de realisatie van groot

stedelijke voorzieningen afhan

kelijk van een toename van de 

bevolking? Kan men een vitale 

stad niet realiseren zonder ste

delijke verdichting en/of groei 

van de bevolking? Wij kunnen 

ons voorstellen dat verdichting 

mobiliteit vermindert  bij abso

lute verdichting kun je alleen 

nog maar dwars door steegjes 

lopen  maar dat door verdich

ting mensen dichter bij hun 

werk wonen is misschien een 

wens van de overheid, hoe dit in 

de praktijk te bewerkstelligen 

blijft de vraag.

Groei van het autoverkeer ver

minderen door toename van het 

OV en de fiets is ook een loffelijk 

Haagse nota Mobiliteit (HNM)

vervolg op pagina 9Figuur 1:Bevolkingspercentages in Den Haag

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

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

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

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

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

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

Kwaliteit     -     Betrouwbaarheid     -     Discretie

- ACCOUNT OPUS 

Kwaliteit 
Betrouwbaarheid 
Discretie 

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

• Het verzorgen van Uw aangiften, 

• Het aanvragen van teruggaven en toeslagen, 

• Aangiftes schenkings- en successierechten, 

• Het opstellen van bezwaar- en beroepschriften,  

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

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

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

071 - 5610 310         

 

OPUS-  ACCOUNT

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

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Telefoon:  015 - 361 09 78   

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…
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streven, maar juist recentelijk 

merkt men dat het OV aan alle 

kanten geknepen wordt. Buslij

nen, zoals bus 18/28 in het 

Benoordenhout, worden inge

kort en rijden minder frequent. 

Daardoor worden mensen, 

vooral ouderen, meer aangewe

zen op autovervoer. Internatio

nale instellingen, zoals het Insti

tuut Clingendael en stations 

zoals Hollands Spoor, zijn daar

door minder goed bereikbaar. 

Op blz 58 constateert de HNM 

ook dat het marktaandeel van 

het OV terugloopt en hoewel de 

HNM wel wensen en mogelijkhe

den tot verbetering presenteert, 

contrasteert dit schril met het 

huidige beleid en geeft dit geen 

enkel vertrouwen in de toe

komst. Alleen als er een frequent 

en attractief OValternatief 

geboden wordt, kan men ver

wachten dat men de auto laat 

staan.

Er wordt hoog ingezet op de fiets. 

De fiets neemt in het stadsverkeer 

weinig plaats in, is gezond en kli

maatneutraal. Men realiseert zich 

niet dat ondertussen het aantal 

gemotoriseerde fietsen en scoo

ters met 11%/jaar toeneemt (zie 

CBS). De milieueffecten, die vooral 

door scooters en bromfietsen ver

oorzaakt worden, zijn nergens 

gekwantificeerd. 

De groei van het autoverkeer wil 

men verder beteugelen door 

kilometerheffingen en aanpas

singen van het parkeervergun

ningenbeleid. De kilometerhef

fing is voorlopig van de baan, 

maar de gemeente heeft inmid

dels een aanzet gemaakt met 

het verhogen van de kosten voor 

een parkeervergunning voor de 

tweede auto. De MER die naar 

aanleiding van de HNM ontwik

keld is, laat zien dat zonder kilo

meterheffing de beoogde resul

taten van de HNM nauwelijks 

haalbaar zijn. Daarmee komt het 

gehele concept van de HNM op 

losse schroeven te staan.

Streven naar een duurzame en 

gezonde stad eist een vooruit

ziende blik. Men ontkomt niet 

aan een groei van het autover

keer. Dat kunnen auto’s op fos

siele brandstof, auto’s op gas of 

waterstof, of elektrische auto’s 

zijn. Hun aantal blijft toenemen, 

het percentage auto’s met ben

zine of dieselmotoren neemt 

mogelijk af. Deze groei vereist 

een aanpassing van het wegen

net om het toegenomen aantal 

voertuigen te verwerken. Tegelij

kertijd streeft men naar gega

randeerde reistijden. Vooral de 

streeftijden tussen de poorten 

van Den Haag en de (internatio

nale) toplocaties zijn scherp 

gesteld en kunnen alleen met 

congestievrije wegen gehaald 

worden. Een congestievrije weg 

kent geen belemmeringen, dus 

geen gelijkvloerse kruisingen, 

stoplichten en rotondes. Dit is 

met de huidige infrastructuur 

nauwelijks realiseerbaar. Conges

tievrije wegen vereisen verder 

een evenwichtige verdeling van 

alle inprikkers over de stad. Niet 

een Rotterdamsebaan, een 

Utrechtsebaan en een Benoor

denhoutseweg dicht bij elkaar, 

zodat alles op de Zuidholland

laan klem loopt, maar een meer 

evenredige verdeling richting 

Rijswijk en de Beatrixlaan. Nu 

komt meer dan de helft van het 

autoverkeer binnen in 25% van 

de stad en moet een deel van 

dat verkeer de andere 75% van 

de stad bereiken via de stede

lijke infrastructuur.

Men wil het verkeer bundelen: 

doorgaand verkeer op hoofd

wegen en bestemmingsverkeer 

in de wijken. In principe rijdt 

men de wijk uit naar een hoofd

weg tot men de wijk met de 

bestemming inrijdt en daar 

hopelijk kan parkeren. Dit bete

kent dat de hoofdwegen als bar

rières tussen aanliggende wijken 

gaan fungeren. Het kruisen van 

een hoofdweg houdt het verkeer 

op die hoofdweg op en kan con

gestie veroorzaken. We zien dit 

nu gebeuren op de Laan Copes 

van Cattenburch en de Carel van 

Bylandtlaan. Zo telt de 16.5 km 

lange internationale ring west, 

zoals de route Harnaschpolder, 

Lozerlaan, Telderstracé, Maduro

dam, 33 gelijkvloerse kruisingen. 

Een reistijd van hooguit 20 

minuten van de stadspoort naar 

Scheveningen is moeilijk haal

baar.

Mogelijke ontwikkelingen in de 

ITCsfeer zoals thuiswerken via 

internet, winkelen via de televi

sie of het web, spreiding van 

werktijden, etc., die de mobiliteit 

doen afnemen, zijn niet meege

nomen in de HNM. Men kan bij

voorbeeld door via internet 

bestellingen te plaatsen bij groe

pen winkels in een buurtcen

trum, de parkeertijd en daarmee 

de druk op het wegennet en de 

parkeermogelijkheden vermin

deren. Men hoeft niet eerst een 

nummertje te trekken en dan te 

wachten. Je komt en de bestel

lingen staan klaar. Het is wel 

minder gezellig.

In samenwerking met andere 

wijkverenigingen heeft de wijk

vereniging Benoordenhout een 

constructieve zienswijze inge

diend. Wij gaan uit van het con

cept duplextunnel, dwz auto

tunnels in twee lagen met twee 

rij banen op iedere laag. Deze 

duplextunnels zijn niet geschikt 

voor vrachtwagens. Zij hebben 

het voordeel boven dubbele 

buistunnels, zoals de Hubertus

tunnel, dat zij sneller en goed

koper te realiseren zijn, zij zijn vei

liger omdat er geen vrachtverkeer 

is en zij zijn beter inpasbaar 

omdat in en uitritten elkaar niet 

hoeven te kruisen. Wanneer men 

de Internationale Ring West met 

dergelijke duplextunnels reali

seert, blijft het maaiveld vrij voor 

bestemmings verkeer, voetgan

gers, fietsers en het OV. Dit laat 

meer ruimte vrij voor de zg 

“stadslanen”, die in de HNM geïn

troduceerd worden. Gebruik van 

tunnels geeft ons verder de 

vervolg van pagina 7

Figuur 2: Inprikkers vervolg op pagina 11
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TE HUUR

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
Uitsluitend voor stalling of opslag

Nieuwe Uitleg 37 

2514 BR  Den Haag

Tel. 070 - 3 92 43 61

Onroerend goed - Adviezen - Beheer - Assurantien - Hypotheken..

VASTGOEDKUNDIGEN

Burgemeester Patijnlaan 1932, Den Haag (hoek Bankastraat)
Postbus 85591, 2508 CG  Den Haag
telefoon 070 3469309 • fax 070 3636321
e-mail: notaris@stoger.knb.nl

OVERDRACHT ONROEREND GOED

VESTIGING HYPOTHEEK

SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

HUWELIJKSVOORWAARDEN

SCHENKING • TESTAMENT • ERFENIS

OPRICHTING B.V., -VERENIGING,

-STICHTING

Mr. C.G.J. Stöger, notaris

De Kempenaerstraat 7
2341 GE Oegstgeest
Tel: 071 - 57 266 66

Van Hoytemastraat 58
2596 ES ’s Gravenhage
Tel: 070 - 32 455 00

www.macysdamesmode.nl

Armani | FTC Cashmere | Polo Ralph Lauren | Mark
Josephine & Co | Pennyblack | Erny van Reijmersdal 

Sarah Pacini | Scapa | Strenesse | Set | Twin-Set

Marie-Thérèse Daniëls-Dirven

Beëdigd taxateur kunst, antiek en inboedelgoederen
(Ingeschreven in het Register voor Register Makelaars en 
Register Taxateurs onder nr 99/170 van de federatie TMV)

Taxatierapporten ten behoeve van 
Verzekering, Successie, Verdeling

Waalsdorperweg 76, 2597 JD  Den Haag
Telefoon: (070) 324 99 24, Fax: (070) 324 85 99

E-mail: mth@daniels.nl



wijkblad Benoordenhout februari 201111

mogelijkheid de luchtverontreini

ging af te vangen en draagt zo bij 

aan het streven naar een klimaat

neutraal Den Haag. Last but not 

least, de totale kosten voor de rea

lisatie zijn aanmerkelijk minder.

In figuur 2 kan men duidelijk 

zien dat de Benoordenhoutse

weg, de Utrechtsebaan en de 

nieuw te realiseren Rotterdamse

baan het verkeer sturen naar het 

Benoordenhout. De Zuidholland

laan, Koningskade en de Raam

weg, die nu al vol zitten, krijgen 

dan nog meer verkeer te verwer

ken. Wij willen dit probleem 

oplossen door eerst het zg Mer

curiustrace te verwerkelijken, 

Dat is een flyover tussen de 

Utrechtsebaan en de Neherkade 

en dit Mercuriustrace maakt de 

Rotterdamsebaan waarschijnlijk 

overbodig. Vervolgens wordt 

tussen de Utrechtsebaan en de 

Noordwestelijke Hoofdroute een 

duplextunnel gerealiseerd. Deze 

tunnel ontlast de Koningskade 

en de Raamweg. De Noordwes

telijke Hoofdroute en de Zuide

lijke Randweg worden, waar 

mogelijk, ook als duplextunnels 

met voldoende toeritten uitge

voerd. Tenslotte moet men de 

doorstroming op de Noordelijke 

Randweg verbeteren door de nu 

gelijkvloerse kruisingen onge

lijkvloers uit te voeren. Een en 

ander is geschetst in figuur 3.

Eventueel kan men dan nagaan 

of de Rotterdamsebaan alsnog 

nodig is.

Willem Hoekstra

vervolg van pagina 9

Figuur 3: Uiteindelijke structuur

De gemeente heeft in december 

2010 aan de wijkvereniging laten 

weten dat voor die delen van de 

wijk Benoordenhout waar geen 

ruimtelijke relevante ontwikkelin

gen worden voorzien waaronder 

wordt verstaan gebieden met een 

‘lage dynamiek’ een zogenaamde 

beheersverordening zal worden 

opgesteld en dat er voor de ove

rige delen van de wijk (zonder 

aan te geven welke deze zijn) 

sprake zal zijn van een actualise

ring van het geldende bestem

mingsplan Benoordenhout. 

Wat betekent dit?

Dit betekent dat de gemeente 

van mening is dat bepaalde 

delen van onze wijk een zoda

nige lage dynamiek hebben dat 

volstaan kan worden met een 

eenvoudig alternatief van een 

bestemmingsplan, te weten een 

beheersplan, ook wel ”bestem

mingsplan light” genoemd, 

waarin het beheer van dat gebied 

in overeenstemming met het 

bestaande gebruik wordt gere

geld. Een beheersverordening 

wordt vastgesteld met een veel 

eenvoudiger totstandkomings

procedure dan die van een 

bestemmingsplan. Bovendien 

kan anders dan bij een bestem

mingsplan tegen het vast

stellingsbesluit geen beroep wor

den ingesteld. In verband hier

mede kan een beheers

verordening tegen aanmerkelijk 

lagere kosten worden vast

gesteld. Dat is een belangrijk 

voordeel voor de gemeente want 

er is een groot verschil in 

bestuurskosten tussen het maken 

van een beheersverordening en 

van een bestemmingsplan. 

Immers er behoeft, naar aanlei

ding van ingediende zienswijzen, 

geen motivering te worden 

opgesteld als reactie op deze 

zienswijzen en er behoeven geen 

verweerschriften en pleitnota’s te 

worden geschreven voor een 

eventuele beroepsprocedure. Dat 

betekent minder ambtelijke inzet, 

kortom lagere bestuurslasten. De 

met name met veel moeite ver

worven rechtsbescherming zoals 

beschreven in de Algemene wet 

bestuursrecht is overboord gezet 

bij het vaststellen van een 

beheersverordening. 

In de nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening welke in 2008 in wer

king is getreden is de verplichting 

opgenomen dat bestemmings

plannen eenmaal in de 10 jaar 

dienen te worden herzien. Het 

bestemmingsplan Benoorden

hout dat geldt sinds 1987 dient 

voor juli 2013 te worden herzien. 

In 2011 zal met de voorbereiding 

worden gestart. Inmiddels is voor 

Arendsdorp en het Internationaal 

Strafhof een afzonderlijk bestem

mingsplan in voorbereiding. Het 

gaat waarschijnlijk dus om de 

overige delen van de wijk.

Wat is een beheersverordening?

In de wet is bepaald dat de ge

meenteraad voor delen van het 

grondgebied van een gemeente 

waar geen ruimtelijke ontwikke

lingen worden voorzien, in plaats 

van een bestemmingsplan een 

Heeft de wijk Benoordenhout een lage dynamiek?

Ruimtelijke Ordening

vervolg op pagina 13

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Wij hopen u snel weer te zien
voor uw lingerie, kousen,
badgoed en nachtkleding.

Pink, Tonja en Willy
Joh. Bildersstraat 77 
(Hoek Hoytemaplein)
Tel. 070 - 324 89 98

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

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

Tai9   
































































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

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

Voor info tel. 06 22889385

TE KOOP
In Résidence Château Bleu, een gerenoveerd 5 kamer service appartement 
aan de Leidsestraatweg 15 te Den Haag op 5de etage met prachtig uitzicht.
Gelegen in het Haagse Bos, naast paleis Huis ten Bosch, vlakbij de uitvals-
wegen: A44, A4 en A12. Naast het Nationaal Auto Museum en tegenover 
de toekomstige plaats van de Amerikaanse ambassade.
Vraagprijs e 325.000,- Servicekosten per maand e 850,- incl. garage,  
restaurant, receptionist, huismeester, logeerkamers, tuin en voorschot CV.
Inlichtingen: 0653146708. e-mail: dorothy10@hotmail.com
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beheersverordening kan worden 

vastgesteld waarin het beheer 

van dat gebied in overeenstem

ming met het bestaande gebruik 

wordt geregeld. Deze beheers

verordening is in de laatste fase 

van het wet gevingstraject door 

toedoen van een amendement  

in de wet terecht gekomen als 

alternatief voor een bestem

mingsplan omdat men bang was 

dat de bestemmingsplanproce

dure in sommige gevallen toch 

nog te omslachtig zou zijn en 

teveel bestuurslasten met zich 

zou brengen. Gevolg hiervan is 

dat een niet goed doordacht 

 systeem is ontstaan waarvan de 

begrippen als “geen ruimtelijke 

ontwikkelingen” en ”het 

bestaand gebruik” onvoldoende 

zijn gedefinieerd. Hoe dat in de 

praktijk zal werken is onduidelijk. 

Er is nog geen jurisprudentie 

hierover. Een enge interpretatie 

zou betekenen dat de toepassing 

voor het maken van een 

beheersverordening zeer 

beperkt zou zijn. In de parlemen

taire behandeling is echter een 

ruimere interpretatie gegeven 

aan deze begrippen. In de toe

lichting op het amendement is 

o.m. gesteld dat onder “geen 

ruimtelijke ontwikkeling” moet 

worden verstaan gebieden met 

een “lage dynamiek” zonder aan 

te geven wat weer hieronder 

moet worden verstaan. Uit de 

parlementaire behandeling kan 

in ieder geval worden afgeleid 

dat indien in plaats van herzie

ning van een bestemmingsplan 

een beheersverordening wordt 

vastgesteld, de bestaande plano

logische mogelijkheden, ook als 

deze feitelijk nog niet zijn gerea

liseerd, kunnen worden vastge

legd, dat het illegaal gebruik kan 

worden gelegaliseerd, dat door 

het verlenen van ontheffingen 

(=vrijstellingen) door de 

gemeente kan worden inge

speeld op toekomstige ontwik

kelingen en dat, mocht zich 

onverhoopt toch een flinke ruim

telijke ontwikkeling voordoen 

een projectbesluit kan worden 

genomen in afwijking van de 

geldende beheersverordening. 

Toepassing van een beheersver

ordening zou met name geschikt 

zijn voor uitgewerkte binnenste

delijke gebieden, natuurgebie

den en andere buitengebieden. 

De gemeente Den Haag heeft 

inmiddels voor twee delen van 

haar grondgebied een beheers

verordening vastgesteld en wel 

de Beheersverordening West

duinpark welke in hoofdzaak 

een natuurgebied omvat en de 

Beheersverordening Wittebrug

Westbroekpark welke volgens de 

toelichting betrekking heeft op 

een reeds ontwikkelde woonwijk 

en een park. Wat betreft het laat

ste beheersplan is overigens wel 

de mogelijkheid geopend om 

zienswijzen in te dienen die kun

nen worden toegelicht in een 

openbare vergadering van de 

raadscommissie.

Waaraan heeft de wijk Benoor

denhout behoefte?

Voor de wijk Benoordenhout is in 

de jaren 80 op uitdrukkelijk ver

zoek van de bewoners een 

bestemmingsplan gemaakt 

waarin de verdere uitbreiding 

van de kantoorfunctie werd 

gestopt en handhaving van de 

wijk als een hoogwaardige woon

wijk is opgenomen in verband 

waarmede een bestemmingsplan 

voor de hele wijk is opgesteld om 

te voorkomen dat bij opdeling de 

ruimtelijke samenhang van de 

wijk verloren zou gaan. In feite 

willen wij dit niet veranderen. 

Mede gelet op het feit dat in de 

jaren 90 een groot deel van de 

wijk is aan gewezen als 

beschermd stads gezicht, is 

behoefte aan een gedetailleerd 

conserverend bestemmingsplan 

met duidelijke regels omtrent 

bebouwingsmogelijkheden 

(geen globale bestemmingen, 

geen hoogbouw langs de randen 

en doorgaande wegen, zoveel 

mogelijk hand having van de 

 binnentuinen) opdat de wijk haar 

karakter als hoogwaardige woon

wijk met veel groen kan behou

den. Verder kan niet gezegd 

 worden dat in onze wijk, die is 

ingeklemd tussen de binnen  

ruit (Raamweg) en de in het 

 verkeerscirculatieplan opgeno

men buitenruit (Landscheiding

weg/Hubertustunnel, in de 

komende tien jaar geen ruimte

lijke ontwikkelingen zijn te ver

wachten. De ruimtelijke ontwik

kelingen van de afgelopen tien 

jaar hebben laten zien dat in deze 

wijk zowel wat betreft woning

bouw, scholenbouw, winkel

bebouwing zorgcentra, dakop

bouwen en uitbreiding tweede 

verdiepingen, nieuwe apparte

mentenbouw , uitbreiding zie

kenhuisvoorzieningen, uitbrei

ding kantoorbebouwing (Shell en 

bouw ambassade USA dat op het 

laatste nippertje niet is doorge

gaan), wel degelijk sprake is van 

een HOGE DYNAMIEK welke een 

bestemmingsplan rechtvaardigt. 

Wij willen graag zelf de vinger 

aan de pols houden, zelf initiatie

ven ondernemen en door middel 

van de bestuursrechtelijke rechts

bescherming ons belangrijkste 

doel bereiken, namelijk handha

ving van het groene en histori

sche karakter van onze mooie 

maar levendige woonwijk.

Corine Buter

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

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

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

naar ik@wijkbladbenoordenhout.nl. De spelregels zijn vergelijkbaar 

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

Voor publicatie in de rubriek ik@wijkbladbenoordenhout.nl  

komen waar gebeurde verhalen in aanmerking: anekdotes uit  

eigen ervaring en observatie:

•	 	Inzenders	verklaren	geen	inbreuk	te	maken	op	de	rechten	van	

derden en vrijwaren het wijkblad en de wijkvereniging van 

 eventuele claims van derden; 

•	 	Maximale	lengte:	120	woorden,	700	tekens;	

•	 	De	redactie	behoudt	zich	het	recht	voor	ingezonden	bijdragen	 

te weigeren, te redigeren of in te korten; 

•	 	Het	is	voor	de	redactie	fysiek	onmogelijk	te	corresponderen	of	 

te telefoneren over de stukjes; 

•	 	Inzenders	geven	automatisch	toestemming	voor	publicatie	 

van hun bijdragen in het wijkblad en in andere uitgaven van  

de wijkvereniging, op de website(s) van de wijkvereniging,  

opslag in het (elektronisch) archief en databestanden van de 

wijkvereniging Benoordenhout;

•	 	Er	wordt	geen	honorarium	betaald;	beloning	bestaat	uit	

 publicatie in/door het wijkblad. 

vervolg van pagina 11 Wijkvereniging 

Benoordenhout



wijkblad Benoordenhout februari 201114

 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

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage

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

— Mohammed

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

Mobarak Moskee | Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | 

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

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

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

    :

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

Wat...!?
Nog geen lid van de wijkvereniging!?!?

Per jaar kost u dit slechts € 8,-.
Giro 380 44 27 o.v.v. uw naam en adres.
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Regelmatig sieren kunstwerken 

de muren van wijkcentrum ’t 

Benoordenhuis in de Bisschop

straat. Zo ook in de eerste weken 

van 2011. 

De Amsterdamse fotografen 

Jeroen Buter en Fiona Vorrink 

exposeerden er met een serie 

prachtige foto’s die zij maakten 

tijdens twee reizen door India. De 

tegenstellingen in dit land inspi

reerden hen tot foto ’s die zowel 

rijkdom als armoede tonen. Van 

mannen met kleurrijke tulban

den tot de harde realiteit van het 

dagelijks leven van schoen

makers en kippenslachters; van 

de indrukwekkende architectuur 

van paleizen tot de dagelijkse 

drukte op een markt. De vele 

aspecten en daarmee de identi

teit van dit prachtige land wisten 

zij op deze manier vast te leggen. 

De twee fotografen verdiepen 

zich graag in de geschiedenis en 

identiteit van landen en steden. 

Zo bezochten zij eerder Indonesië 

en Griekenland, maar maakten zij 

ook fotoseries in Nederland. 

Meer informatie over hun werk 

vindt u op www.amsterdamse 

saken.nl

Expositie toont identiteit India

Cultuur

Verwende Prinsesjes of Ver

borgen Assepoesters?

In het Wijkblad van december 

stond in de rubriek “Goeie Ouwe 

Keukentafel IV” een discussie 

over de verdeling van zorgtaken 

in families. Het was geschreven 

voor moeders en grootmoeders 

van jonge gezinnen. Ook groot

vaders en vaders werden harte

lijk uitgenodigd hun mening te 

geven. Het onderwerp bracht 

hier en daar al aardig wat discus

sie op gang. De praktijk van de 

combinatie van zorg en werk 

blijkt toch nog heel wat moeilijk

heden op te leveren. Niet alleen 

de jonge vrouwen, maar ook de 

jonge vaders blijken nog niet 

goed raad te weten met de 

zware dubbele belasting van car

rière en gezin. De spontane reac

ties laten zien dat de jonge gene

ratie vaak geen idee heeft hoe 

kort geleden alle getrouwde 

vrouwen nog ontslagen werden, 

hoe kort geleden er geen goede 

kinderopvang was en hoe kort 

geleden werkgevers nog van 

geen flexibiliteit in het bedrijf 

wilden horen.

De CBO verzorgt de komende 

maanden een serie bijeenkom

sten waarin grootouders en 

ouders bijgepraat worden over 

de ontwikkelingen op dit gebied, 

zodat zij hun kinderen kunnen 

steunen in het vinden van de 

goede balans. Veel grootouders 

en ouders springen tenslotte 

ook vaak in als oppas, huiswerk

begeleider, hulp bij geboorten 

en ziekte in een jong gezin. Een 

goed geïnformeerd advies is 

daarbij ook nooit weg.

De eerste bijeenkomst geeft een 

overzicht over de gevolgen van 

de emancipatie tot nu toe. In het 

Benoordenhout zijn vrouwen 

altijd bovengemiddeld actief 

geweest op allerlei terreinen 

buiten het directe huishouden. 

In 2010 droegen Benoorden

houtse vrouwen zelfs bij aan een 

officieel uitgegeven boekje “Tot 

Hiertoe… En Verder?”. 

De Emancipatiebeleidsmede

werkster van de Openbare 

Bibliotheek Den Haag mevrouw 

drs. Thea Schellekens zal de eer

ste inleiding verzorgen met veel 

boeiend materiaal van vroeger 

en nu. Zij zal ook een aanzet 

geven tot verdere uitwerking 

van het thema. Hiermee hoopt 

de CBO bij te dragen aan een 

positieve ondersteuning van 

onze zo druk bezette jonge 

gezinnen.

Iedereen is welkom, de gastvrij

heid wordt aangeboden door de 

Wijkvereniging Benoordenhout.

Het boekje “Tot Hiertoe... En Ver

der?” is in de zaal verkrijgbaar.

Namens de CBO,

Eric Ebbink, voorzitter.

Commissie Belangenbehartiging Ouderen

Ouderen

KUNSTZONDAG BENOORDENHOUT
OPROEP aan kunstenaars van Benoordenhout om zich aan te melden 

voor de Open Kunstzondag die wij willen organiseren op 5 juni 2011.

Het doel is een breed publiek kennis te laten maken met de kunst 

en de vormgeving van professionals en amateurs wonend en/of 

werkend in onze wijk. Door het openstellen van atelierruimtes, 

galeries of huiskamers kan een grote diversiteit aan kunst aan velen 

getoond worden. Wij denken aan schilder, teken, en beeldhouw

werk, grafiek, keramiek, fotografie of glassculpturen. Op deze dag 

kunnen de kunstenaars, vormgevers, ontwerpers en galeriehouders 

in gesprek gaan met het publiek en toelichting geven op het door 

hun getoonde werk en uitleg geven over hun inspiratiebronnen  

en de toegepaste technieken. Help mee een brug te slaan tussen 

kijker, koper, kunstwerk en artiest!

Aanmelden voor 1 april 2011

Commissie Cultuur/Wijkvereniging Benoordenhout, t.a.v. Hélène 

Hammerstein, Mauvestraat 56, 2596 XS  Den Haag, tel: 0630602032

helenehammerstein@planet.nl

De CBO nodigt u uit op don

derdagmiddag 3 maart 2011 

van 14.0016.00 in het 

Benoordenhuis, voor een pre

sentatie door

Thea Schellekens

Over Verwende Prinsesjes of 

Verborgen Assepoesters.

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Dames- en herenkappers

Nu ook koopavond bij Martinhair.
Donderdagavond tot 20.00 uur open.

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

Wij informeren u graag persoonlijk 
over onze totale dienstverlening.

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

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

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

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

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

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

HEROPEND ONDER 
NIEUWE LEIDING

Theresiastraat 142 • Den Haag
7 dagen open

Elke dag een compleet ontbijtje 
met verse jus en koffie voor € 6,75 

tot 12.00 uur.
Zondag het ontbijtje tot 13.00 uur.

Wij hebben een vernieuwde lunchkaart 
met diverse salades, koude 

en warme broodjes.

Koffie met huisgemaakte kwark, 
appeltaart, brownie of de topper 

de Carrot cake.
Wij bezorgen ook al uw broodjes.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een tweede kopje koffie of 

huiswijntje naar keuze gratis!

www.nieuwengelhard.nl

Nieuw: elke zondag High Tea
(reserveren gewenst).

met terras
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International 
Corner

In the Spring of 2009 the Board 

of the Residents Association 

 Wijkvereniging Benoordenhout   

formed an Expats Group with 

the intention of ‘building a 

bridge’ between the local Dutch 

and foreign residents. 

To date many activities have 

been organized and more are 

planned.

But why not also become a 

member of the Association in 

the New Year. For just e 8 per 

year per family, you can support 

the important work that the 

various committees perform in 

promoting the interests of the 

residents.

For more information, please 

visit our website:  

www.wijkverenigingbenoorden 

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

0703240307.

Calling all Expats of Benoordenhout

ANWB
Wassenaarseweg 220
Wednesday, 9 March

13:30 - 15:30

The Royal Dutch Touring Club (Dutch Automobile Club) has invited us to visit their headquarters on 

March 9th. Upon arrival, we will be divided into two groups and be led through the Traffic Center and the 

Alarm Centrale, as well as have a chance to view the exhibition in the main hallway and visit the shop.

How often have you heard the voices on Dutch radio announcing? “En nu voor de verkeers situatie, 

schakelen wij over naar de ANWB” - or - “Dit is een bericht van de ANWB Alarm Centrale”. All these activities 

(and many more) take place at the ANWB offices here in The Hague and we will be able to see and 

learn firsthand about all the services of the organization.

 

For more information about the ANWB before your visit, we refer you to the following link: 

http://www.anwb.nl/overanwb/verenigingenbedrijf,/uniekevereniging/Englishpages.html 

To register: please contact Liesbeth Annegarn at 070324 9206 or by mail, annegarn@xs4all.nl 

(This excursion is open to all expats living in Benoordenhout as well as members of the Wijkvereniging)

Pour nos  
expats  
français:
Conférence en français par 

Madame Anneke Krijgsman, 

historienne d’art, le mardi 

15 mars 2011 au Wijkcentrum 

Benoordenhout, 

Bisschopstraat 5, 2595 XH 

Den Haag, sur “Le jeune 

Picasso à Paris, 1900-1907”

9h45: Café/thé

10h1511h45: Conférence

Inscriptions: ceciledejonge@

gmail.com

L’exposition, en coopération 

avec le Museu Picasso à 

Barcelone, aura lieu au Musée 

van Gogh, Amsterdam, du 

18 février au 29 mai 2011.

The last several editions of the 

‘Benoordenhout Wijkblad’ have 

published interviews with local 

‘expat’ residents. These articles 

are normally written by Deborah 

Valentine. In this issue, two other 

residents thought it was time to 

turn the tables for this author 

and to interview the interviewer.

Deborah Valentine is one of the 

most active and experienced 

‘expats’ in Benoordenhout. She 

has been living in the 

neighbourhood for several years 

now with her two children, 

Juliard and Rachel. But before 

moving to the neighbourhood 

she lived in numerous countries 

before arriving in The Hague. 

Deborah was born in Germany, 

daughter of a Canadian 

diplomat, before her schooling 

in Colombia, Brazil, Canada and 

Iran. She also attended boarding 

schools in the United Kingdom, 

and Canada. She attended 

university in Toronto where in 

her last year before graduation 

and two years thereafter was 

active in the PR field within the 

Canadian and American film 

industry. After a few years her 

feet began to itch again so she 

signed up for an internship 

programme with  UNICEF which 

took her back to South America; 

first to Ecuador and later to 

Brazil where she met her Dutch 

husband who was stationed at 

the local Dutch Embassy. 

In 1992 she arrived in The 

Netherlands as a new bride, or 

lovepat, for the first time and 

lived in Scheveningen. During her 

first threeyear stay, she 

completed an  MA at the Institute 

of Social Studies here in The 

Hague. In 1995 she moved with 

her husband to South Africa, 

where she was able to return to 

her work with UNICEF. In 1998, her 

son, Juliard, was born and the 

following year the family moved 

to Colombia (Deborah’s third time 

there). In 2000, her daughter, 

Rachel, was born and in 2003 the 

family returned to The 

Netherlands for what has turned 

out to be an indefinite stay.

When Deborah’s children started 

at the Paschalis School, she 

began to feel more at home in 

Benoordenhout, and decided in 

2006 to settle  in the 

neighbourhood. It was both 

nearer to the school, her 

children’s friends and the many 

friends she had made. And there 

were quite a few of these new 

friends as Deborah is not only 

very sociable but also can speak 

Deborah Valentine
By Paul Treanor & Tina Evans

vervolg op pagina 19

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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www.zorggroepderesidentie.nl

Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10

2597 GW  Den Haag

telefoon (070) 37 47 200

fax (070) 37 47 201

Je voelt je thuis
in woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny

De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny is 

prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout. Het kleinschalige Maison Gaspard de Coligny is 

verbonden met de Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag. Het Maison biedt de  

ouderen in de wijk een breed dienstenpakket aan op het terrein van wonen, zorg en welzijn:

•	 het	Wel	Thuis!	-	zorggarantieabonnement,	dat	welzijn	en	zorg	biedt	in	tal	van 

arrangementen

•	 het	extramurale	zorgteam	dat	zorg	biedt	aan	ouderen	die	zelfstandig	wonen

•	 de	psychogeriatrische	dagopvang	voor	ouderen	die	de	regie	over	hun	eigen	leven 

dreigen te verliezen

•	 somatische	dagopvang

•	 tijdelijk	verblijf	voor	ouderen	die	tijdelijk	zorg	nodig	hebben

•	 sociale	alarmering

•	 wijkbewoners	kunnen	gebruik	maken	van	ons	restaurant,	de	kapsalon	en	ons	uitgebreide	

aanbod van activiteiten en cursussen

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

Zesendertig ruime appartementen voor ouderen die zorg nodig hebben. Dertig verpleegplaatsen in kleinschalige  
woonunits (twee units strikt kosjer). Een prachtige, zonnige en beschutte tuin. 

Bovendien een zwembad met fitness speciaal voor ouderen. Winkels en gezellige terrasjes op loopafstand. 

www.jbc-visserhuis.nl

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

Het nieuwe woonzorgcentrum gaat begin 2011 open! 

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

Voor meer informatie: 070 - 3586363 of via de website:
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English, Dutch, Spanish, 

Portuguese, and some French. 

Some of the things she enjoys 

most about Benoordenhout are 

the people, the parks and living 

halfway between the sea and 

the city centre. Her only 

disappointment with the 

neighbourhood was when the 

neighbourhood concert in 

Arendsdorp was cancelled last 

summer.

In 2006, Deborah set up her 

company, ‘a hand in The Hague’, 

which advises and supports 

companies in developing their 

English language messages. This 

keeps her busy writing, editing 

and networking for her clients. 

Deborah is a regular contributor 

to publications such as The Xpat 

Journal and the Benoordenhout 

wijkblad, as well as 

TheHagueOnLine.com. Another of 

Deborah’s activeness is that 

within several local networking 

initiatives such as The Women’s 

Business Initiative International, 

Connecting Women and The 

Hague International Network. Her 

activeness and effectiveness, as a 

networker was recognised in 

2009 when she was awarded the 

Networker of the Year by the WBII.

It should be no surprise then that 

in  2009 she, in conjunction with 

Tina Evans, built on an  idea of a 

network for expats in Benoorden

hout. Together they cofounded 

the Benoordenhout International 

Expat Borrel, (B.I.E.B.), which helps 

both new and resident ‘expats’ to 

get in touch with each other a 

few times a year. “We wanted to 

extend the neighbourhood’s 

‘gezelligheid’ to some of its more 

transient residents.” These social 

gettogethers are not just 

exclusive ‘expat’ affairs but are 

also for Dutch residents of 

Benoordenhout who have lived 

abroad and miss that 

‘international’ element in their 

lives. The next B.I.E.B., held in Park 

WW ‘t Paviljoen, will be on 

Monday January 17th between 

20.00 and 22.30, and Deborah will 

definitely be there, looking 

forward to welcoming you 

personally.

International 
Corner

vervolg van pagina 17

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

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

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

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

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

will only cost you € 8.00 per family.

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

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

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

Wist u dat u voor het opladen van uw OV chipkaart in onze wijk 

terecht kunt bij de kiosk op het Van Hoytemaplein? Het adres is:

Daily Shop Hoytema

Van Hoytemastraat t/o 40 (kiosk)

2596 ER  Den Haag

Telefoon 0703281927

Rectificatie

In het wijkblad nr 6  2010 is een vervelende fout geslopen bij het 

interview van de schrijfster Anne Borsboom. Dit interview is gemaakt 

door Henriette van Wermeskerken en niet door Pita Boveé.

Henriette beheert al enige tijd de rubriek “Benoordenhoutse schrij

vers”, over de schrijvers in onze wijk. Dit keer is zij zelf aan de beurt 

om geïnterviewd te worden. Dit interview kunt u elders in dit blad 

lezen. 

Liesbeth Annegarn

       
3587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl

Family shot

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Geachte Redactie,

Onder de kop “Bijdrage Bewonersvereniging Waalsdorp” refereert de 

heer Hoekstra, lid van het bestuur van de wijkvereniging, op blz. 3 

van het decembernummer van dit wijkblad aan het artikel van die 

bewonersvereniging op blz. 21 van dat nummer. Daarin wordt een 

aansluiting bepleit naar en vanuit de Hubertustunnel op de Land

scheidingsweg, kort na de noordelijke tunnelmond. Dit wordt 

gesteund door de wijkvereniging, zo stelt de heer Hoekstra. Maar 

daaraan voegt hij nog toe: “De wijkvereniging is wel nog steeds van 

mening dat de doorgang WaalsdorperwegRaamweg in de toekom

stige Internationale Zone niet kan ontbreken”.

Dit laatste is al langere tijd een stokpaardje van de heer Hoekstra. Hij 

heeft dit standpunt al eerder ook schriftelijk, en bepaald minder 

omzichtig verwoord dan hierboven, aan de Gemeente overgebracht. 

Omdat het Benoordenhout op slot zou zitten en omdat het voor de 

internationale zone ook nodig zou zijn. Zonder enige toelichting op 

dit laatste. 

Dit standpunt lijkt eigenmachtig ingenomen, want wie is hier de 

wijkvereniging, namens wie de heer Hoekstra zegt te spreken? Is dit 

een standpunt dat in het bestuur is besproken en daar wordt 

gedeeld? Is daar ooit de ledenvergadering over gehoord? Ik meen 

dat het punt nooit is geagendeerd. Het is ook nooit besproken met 

de meest betrokken bewoners van de wijk, voor wie zoiets vergaande 

gevolgen zal hebben. (Voor een goed begrip: de bewonersvereniging 

Waalsdorp is ontstaan met het oog op de aanleg van de tunnel en 

beperkt zich tot de bewoners van de panden die aan de Frederik 

kazerne grenzen, waar de tunnel erg dichtbij deze panden is aange

legd).

De aanleg van de tunnel, heel gunstig voor de wijk, is door de 

Gemeente in al zijn details jarenlang uitvoerig met het wijkbestuur 

èn de betrokken wijkbewoners besproken. Er is thans geen sprake 

van een nieuwe of onvoorziene omstandigheid, terwijl de bedoelde 

doorgang ook nog een uiterst ingewikkelde en kostbare operatie zou 

worden. Ik neem aan dat de Gemeente deze wens heel verstandig 

naast zich neer zal leggen, wat meen ik ook al is gebeurd. Maar de 

heer Hoekstra kan het niet laten. Welk belang zou hier eigenlijk wor

den gediend?

En dan het argument van die internationale zone. Het gaat om ver

schillende instanties die vrijwel niets met elkaar uitstaande hebben 

en er is geen reden om te veronderstellen dat de verkeersintensiteit 

noemenswaardig zal toenemen, laat staan in onze wijk. Alleen het 

Strafhof komt aan de rand van de wijk en dat zal goed bereikbaar 

zijn, zeker als ook de hiervoor bedoelde aansluitingen bij de noorde

lijke tunnelmond zouden worden gerealiseerd. 

Inderdaad valt er nog wel wat te wensen voor de verkeerssituatie in 

de wijk, in feite alleen voor de bestaande kruispunten met de Raam

weg, in het bijzonder van de Carel van Bylandtlaan. Ik neem aan dat 

de Gemeente daar ook oog voor heeft en ook beseft dat dit meer 

vergt dan een betere doorstroming van de tram op de Koninginne

gracht. Intussen vernemen we niet veel meer over die kruispunten.

Over gebrek aan openheid en inspraak door de leden vanuit (leden 

van) het wijkbestuur is al vaker geklaagd; daar kan nog wat van de 

Gemeente worden geleerd.

Jan Ariëns

Waalsdorperweg 30

In het Raadsvoorstel rv158 van mei 2000, zijn de aansluitingen 

van de Hubertustunnel als volgt beschreven:

Aansluitingen noord

Rijdend op de Landscheidingsweg in de richting van het Benoorden

hout kan men vóór de tunnelingang rechts blijven rijden zodat men op 

maaiveldniveau blijft en richting Van Alkemadelaan rijden. Via deze weg 

op maaiveld blijft TNO bereikbaar en kan de verkeersstroom richting 

Scheveningen vlot worden afgewikkeld. Bestemmingsverkeer richting 

Benoordenhout kan ook van deze weg gebruik maken. Als men recht

door rijdt vanaf de Landscheidingsweg gaat men ter hoogte van TNO 

de tunnel in. Vanaf de Oude Waalsdorperweg komende uit de richting 

van de Van Alkemadelaan kan men voor het einde van de overdekte 

tunnel linksaf slaan richting TNO of rechtdoor invoegen bij het verkeer 

uit de tunnel richting Landscheidingsweg. Aan beide zijden van de 

Oude Waalsdorperweg worden fietsstroken aangelegd voor het fiets

verkeer van en naar TNO en het daar gelegen duingebied. Op de Land

scheidingsweg zelf wordt geen fietsverkeer toegestaan.

Aansluitingen zuid

Vanaf het Hubertusviaduct rijdt men, zonder in of uit te voegen, 

rechtdoor de Hubertustunnel in om onder het Hubertuspark en de 

kazernes door naar de Landscheidingsweg te rijden. Komende vanaf 

het Hubertusviaduct zal een afslaande beweging richting Waalsdor

perweg niet meer mogelijk zijn zodat sluipverkeer door dit gedeelte 

van het Benoordenhout wordt voorkomen. Bestemmingsverkeer uit 

de richting van de Prof. B.M. Teldersweg zal, indien zij via de Waals

dorperweg het Benoordenhout in wil rijden via de Witte Brug linksaf 

moeten slaan richting Plesmanweg. Vanaf de Plesmanweg kan men 

via de kruising onder het Hubertusviaduct linksaf de Waalsdorper

weg inrijden. Vanaf de Raamweg kan men rechtsaf de Waalsdorper

weg inrijden, na ongeveer 125 meter kan het doorgaande verkeer 

kiezen voor het inrijden van de Hubertustunnel richting Landschei

dingsweg. Het bestemmingsverkeer naar het Benoordenhout kan op 

deze splitsing kiezen voor het verder inrijden van de Waalsdorper

weg richting Oostduinlaan. De Waalsdorperweg wordt tussen de 

Raamweg en de Oostduinlaan partieel één richtingsverkeer.

Verkeer uit de Hubertustunnel rijdend richting Hubertusviaduct, kan 

direct na de tunneluitgang rechtsaf uitvoegen richting Plesmanweg 

of linksaf richting Raamweg. Het doorgaande verkeer uit de 

Hubertus tunnel rijdt rechtdoor het Hubertusviaduct op richting 

Prof. B.M. Teldersweg.

Lezers aan het woord
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Huidige en toekomstige situatie

Deze situatie is nu, 10 jaar na dato, vrijwel gerealiseerd. De gemeente 

is bezig de doorgang Raamweg Waalsdorperweg te effectueren.

Tot nu toe voldoet de Hubertustunnel niet aan de verwachtingen. De 

beoogde capaciteit wordt maar voor ca 60% gebruikt. Dit komt deels 

doordat het Sytwendetracé met zijn vele gelijkvloerse kruisingen en 

stoplichten minder attractief is dan aanvankelijk was voorzien en 

deels omdat het verkeer vanuit de Utrechtsebaan en de Benoorden

houtseweg richting Hubertusviaduct, ondanks de congestie, de 

Raamweg prefereert boven de Hubertustunnel.

Tegelijkertijd is door de afsluiting WaalsdorperwegRaamweg het 

verkeer door de Oostduinlaan naar het centrum dermate toegeno

men dat het verkeer op de Carel van Bylandtlaan zodanig stagneert 

dat de vroegere Bus 22 zich daar niet langer aan de dienstregeling 

kon houden en nu samen met bus 28 via de Jan van Nassaustraat en 

de Jozef Israelslaan rijdt. Deze woonstraten zijn nu de drukke Open

baar Vervoerskanalen in de wijk.

Ondertussen is bij de klankbordgroep Tramtunnel Koningskade 

gebleken dat de verkeersdichtheid op de Koningskade en de Raam

weg zijn limiet bereikt heeft.  Zoals de wethouder stelde toen hij het 

rapport van deze klankbordgroep behandelde: “Ik kon mij niet voor

stellen dat ik me zo verkeken heb op de situatie. Ik heb het laten 

nagaan door een onafhankelijke ingenieursbureau en die zijn tot 

dezelfde conclusie gekomen”.

Sinds het bovengenoemde raadsbesluit voor de Hubertustunnel 

heeft de gemeente haar plannen voor de Internationale Zone, een 

aaneengesloten zone tussen Verhulstplein en Waalsdorpervlakte, 

gepubliceerd. Voorts is het terrein van de Alexanderkazerne toege

wezen aan het Internationale Strafhof en zijn er plannen voor een 

Internationaal Juridische Academie op de plaats van Europol. Teza

men zijn dit drie Internationale organisaties in de wijk. Wethouder 

Norder stelt in de tweede nieuwsbrief Internationale Zone: ”Ik denk 

dat we voor bewoners en gebruikers zeker nog een verbetering kun

nen aanbrengen als het gaat om de verkeersverbinding binnen de 

zone, zeg maar van ICC naar het World Forum gebied. Voor alle vor

men van vervoer...”

In het vorige wijkblad is een voorstel gepubliceerd van bewoners aan 

de Waalsdorperweg voor een op en afrit bij de noordaansluiting van 

de tunnel. Of dit realiseerbaar is of niet moet onderzocht worden. Ik 

wijs daarbij ook op de email van de heer Brand in dit wijkblad. Een 

dergelijke aansluiting is attractief voor werknemers van het toekom

stige Strafhof, NATO en TNO en voor bewoners van de deelwijk Duin

zigt. Voor bewoners aan de zuidelijke kant van de Van Alkemadelaan 

lijkt dit een te grote omweg om richting Hubertusviaduct te gaan.

Het zal inderdaad een lastige klus worden een tweerichtingsverbin

ding tussen Raamweg en Waalsdorperweg te realiseren en ja, dan 

krijgt de heer Ariëns meer verkeer voor zijn deur. Aan de andere kant 

mag men verwachten dat het doorgaande verkeer van de Hubertus

tunnel gebruik maakt en alleen bestemmingsverkeer van een derge

lijke doorgang gebruik zal maken. Mogelijk kan de oude busroute 

door de Carel van Bylandtlaan dan hersteld worden, gaan er minder 

bussen door de Jozef Israelslaan en de Jan van Nassaustraat en heb

ben de bewoners aan de Oostduinlaan minder last van de verkeers

overlast.

Tot er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, beschouwen we deze 

discussie als gesloten.

W.E. Hoekstra

Reactie van de heer H. Brand op de brief van de heer Linden

hovius in het wijkblad van december 2010, die betrekking had 

op dezelfde problematiek.

Refererend aan het stukje van de heer W.J. Lindenhovius in het Wijk

blad van December 2010 (blz.21) wil ik graag het volgende opmer

ken: Het voorstel neemt groenbeplanting weg, die net zo mooi aan

gebracht is. Verkeerstechnisch is het een slecht voorstel door te korte 

invoegstroken op de Noordelijke Randweg. Het piekverkeer van TNO 

wordt gehinderd door de verkeersstromen A2 en B1.

De in en uitvoegen A1 en B2 brengen de verkeersstromen dichter bij 

de bewoners van de Cees Laseurlaan, hetgeen we helemaal niet op 

prijs stellen. Wanneer de verbinding van de Raamweg met de Waals

dorperweg aangebracht is volgens de plannen, is omrijden via B2 

niet nodig. Nu er blijkbaar het plan is om bij de Witte Brug een 

rotonde aan te leggen is het Benoordenhout vanuit het Hubertustra

cee via de Raamweg bereikbaar langs één verkeerslicht bij het 

Hubertusviaduct.

Conclusie: Een slecht voorstel.

Henk Brand

HET TOPJE.

De week tussen kerst en het jaareinde. Mijn familie is op bezoek. 

Schoondochter en ik besluiten om te gaan winkelen in het Hoyte

mastraatje. Kleindochter van 5 wil ook mee. We besluiten om een 

kledingzaak binnen te gaan. Kleindochter wordt in een hoekje met 

wat speelgoed neergezet. Schoondochter past een topje. Het staat 

haar leuk en naar aanleiding daarvan besluit ik om ook een topje te 

passen. Ik stap de paskamer uit om het resultaat in een spiegel te 

bekijken. Op dat moment schalt er vanuit de, al die tijd, rustige 

speelhoek: “Oma, DAT TOPJE STAAT JOU NIET! Alle hoofden in de 

winkel keren zich naar mij om en oma weet niet hoe vlug ze weer 

in de paskamer moet verdwijnen.

Pita Bovée-Meijn

ik@wijkbladbenoordenhout.nl
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STOMERIJ A P

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

werk zaamheden vindt u op onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl onder het menuitem “De Vereniging”.

Het werk gebeurt door vrijwilligers.

Het is belangrijk voor de vereniging dat ze kan spreken namens de gehele wijk. Ieder lid heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan de stand 

punt bepaling over onderwerpen die bij instanties worden aangekaart. De jaarvergadering is daar een forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen  

 worden serieus in de overwegingen meegenomen. Er zijn verschillende klankbordgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de  

belangen van de Benoordenhouters te dienen. Door lid te worden steunt u de werkzaamheden van de vereniging.

Het lidmaatschap bedraagt € 8, per adres.

Hoe ?  U kunt € 8, overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”,  

uw naam en adres.

U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl
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De jurist uit Leiden startte zijn 

loopbaan in 1969, was werkzaam 

in ondermeer Tsjechoslowakije, 

Polen en Suriname en sloot af 

eind 2002 als Ambassadeur te 

Ghana. Een langwerpig schilderij 

toont de regeringsgebouwen 

van Paramaribo in een wijds 

pers pectief.

“Ja, van 1980’83 zaten we in 

Suriname. Een zeer roerige tijd, 

waarin de beruchte december

moorden plaats vonden. Dat was 

een complete schok. Dierbare 

vrienden waren zomaar ineens 

uit ons leven verdwenen.“ De 

stilte die nu volgt maakt duide

lijk dat die gebeurtenis nog lang 

niet vergeten is. 

Desondanks bood het verblijf in 

Suriname ook een onderwerp uit 

een ver leden tijd, waarvan hij 

toen nog niet vermoedde dat het 

hem, na zijn pen sionering, zoveel 

werkplezier, naast noeste arbeid, 

zou opleveren. En meer dan dat: 

op 25 november 2010 promo

veerde Alexander Heldring tot 

Doctor in de Letteren aan de 

Rijksuniversiteit te Groningen. 

Het onderwerp van zijn proef

schrift? Het Saramacca Project, 

een plan van Joodse kolonisa

tie in Suriname. Zijn vrouw 

maakte hem opmerkzaam op 

een artikeltje in een encyclope

die over dit onderwerp. 

Alexander vertelt: “Het ging om 

de mogelijke hervestiging van 

30.000 joodse ontheemden en 

vluchtelingen uit Centraal en 

OostEuropa in Suriname. In 1935 

had de RussischJoodse advocaat 

dr. Isaac Steinberg, die 12 jaar eer

der uit Rusland was ge

vlucht, de Freeland League 

for Jewish Territorial Coloni

zation in Amerika opgericht. 

De bedoeling was, ergens op 

de wereld gebieden te vinden 

waar joodse kolonisten zich 

zouden kunnen vestigen en daar, 

door ontginning van het land, een 

middel van bestaan te vinden. Het 

streven van deze Freeland League 

was de kolonisten als onderdanen 

van het betrokken land, zoveel 

mogelijk hun eigen joodse 

 cultuur en het Jiddisch te laten 

behouden. De oorlog van 1940

’45 bracht met zich mee dat er 

nog eens 250.000 joodse ont

heemden en vluchtelingen in 

Amerikaanse en Britse opvang

kampen verbleven in slechte 

omstandigheden. Emigratie naar 

een land als Palestina (toen nog 

onder Brits mandaat) was voor de 

Freeland League geen optie 

omdat ze, in tegenstelling tot de 

zionisten, niet streefde naar een 

onafhankelijke staat. 

Australië leek vóór de oorlog 

een betere mogelijkheid, want 

destijds nog dun bevolkt, maar 

de regering in Canberra gaf 

geen toestemming omdat ze 

een volledige bevolkingsintegra

tie voorstond en geen aparte 

groep kolonisten in een afgele

gen deel van het land. 

De volgende keuze was Suriname 

en wel een deel van het district 

Saramacca. Een kleine groep 

Amerikaanse deskundigen voerde 

een onderzoek uit en rappor

teerde dat dit gebied (met een 

noordelijke kuststrook) geschikt 

was voor visserij en de productie 

van citrusvruchten en bananen in 

een agroindustriële coöperatieve 

opzet. Van 1946 tot 1948 zijn hier

over onderhandelingen gevoerd 

met de Nederlandse en Suri

naamse autoriteiten. Op 27 juni 

1947 besloot het Surinaamse par

lement, na een verhit debat, 

30.000 joden toe te laten ‘onder in 

een later stadium overeen te 

komen voorwaarden’. Dit latere 

stadium werd echter steeds ver

schoven. Uitstel bleek afstel. Tot 

januari 1956 heeft de Freeland 

League getracht de gesprekken 

hierover weer op gang te bren

gen. Maar er was verzet uit ver

schillende hoeken; de zionisten 

die geen alternatieve kolonisatie 

buiten Palestina wilden, bepaalde 

bevolkingsgroepen in Suriname 

zelf die economische overheer

sing door de joden vreesden en 

het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken in den Haag vanuit poli

tieke motieven.” 

Kortom, het Saramaccaproject is 

niet doorgegaan. Alexander heeft 

vijf jaar besteed aan het uitplui

zen van deze boeiende historie en 

was dus vaak te vinden in onder

meer de Koninklijke Bibliotheek, 

het Nationale Archief, een Joods 

Archief in Amsterdam en het 

Archief van de Freeland League in 

New York. Dit onderdeel van de 

geschiedenis der mensheid, de 

diaspora van het 

joodse volk, 

heeft hem altijd 

geboeid. “Als 

jeugdig lid van 

de staf van de 

Nederlandse 

Ambassade in 

Warschau in de 

periode van het 

IJzeren Gordijn, 

was ik betrokken 

bij de belangenbehartiging van 

Israël in Polen. Poolse joden vroe

gen dan een visum aan voor hun 

emigratie naar Israël om het land 

uit te kunnen. Maar het was toen 

al duidelijk dat niet iedereen naar 

Israël wilde. Velen hebben via een 

tussenstop in Wenen een andere 

bestemming weten te bereiken.“

En hoe nu verder na dit voltooide 

project? “Geschiedenis boeit me, 

er zijn nog vele onderwerpen die 

ik in mijn carrière ben tegenge

komen en die ik nog eens zou 

willen bestuderen en uitwerken. 

Wel in een afgewogen tijds

ruimte, want mijn vrouw ziet me 

niet graag weer hele dagen ver

dwijnen in de archieven.“

Een opmerkelijke promovendus, 

die door zijn ‘graven’ in de histo

rie allerlei gedachtepatronen 

van mensen aan het licht brengt 

op grond waarvan beslissingen 

worden genomen. Vaak is angst 

een grondmotief. Een schrij

vende historicus als Alexander 

Heldring geeft met zijn proef

schrift een waardevolle bijdrage 

aan het inzicht in de totstand

koming van politieke besluitvor

mingsprocessen die heden ten 

dage nog net zo actueel zijn. 

Het proefschrift zal begin 2011 

verschijnen in een handelseditie 

bij Verloren te Hilversum. 

ISBN 9789087042073.

Een opmerkelijke promovendus

Een gesprek met dr. Alexander Heldring
Door Pita Bovée-Meijn

Wnd. Rector Magnificus, Prof. dr. Gerry Wakker, reikt  

Alexander Heldring zijn promotiebul uit.

De sfeervolle woonkamer toont vele tastbare herinneringen 

aan de landen waar Alexander verbleef in zijn lange carrière 

als ambtenaar in dienst van het Ministerie van Buitenlandse 

zaken. Hij is nu al vijf jaar met pensioen, maar oogt jong en 

vitaal, de ogen alert en bedachtzaam.
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Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw com�
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Zorg die bij u past!

Evita Zorg BV    Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag    (070) 314 1600
info@evitazorg.nl    www.evitazorg.nl

Er kan een moment komen dat u thuis 
hulp of zorg nodig heeft voor u zelf 
of een dierbare. Het is dan prettig 
dat u een bureau treft dat deze zorg 
levert volgens uw wensen. Evita biedt 
zorg die bij u past. Een vertrouwde 
medewerker op vaste tijden en dagen. 

Het zorgaanbod bestaat uit huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging, nacht- en 24-uurszorg, 
begeleiding, gezelschap en kraamzorg.
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Onze politie heeft in het Benoor

denhout een prima start 

gemaakt. Op 6 januari gaven 

wijkagenten Hans van der 

 Linden en Peter Hoogeveen 

een levendige en aansprekende 

presentatie over babbeltrucs.

Boodschap

Door de presentatie heen werd 

één boodschap steeds weer 

 herhaald:

“Als u het gevoel heeft met een 

babbeltruc te zijn geconfronteerd, 

bel dan onmiddellijk 112, dat 

geeft de politie de kans daders in 

uw omgeving op heterdaad te 

betrappen.”

Aan de hand van een aantal 

 slides gaven de heren voorbeel

den van veel voorkomende 

 babbeltrucs, zoals van mensen 

die zich voordoen als vertegen

woordigers van Eneco, TNT,  

het Waterleidingbedrijf of de 

Thuiszorg tot schoorsteenvegers 

en dakpannenreparateurs. Alle

maal met “een smoes” om uw 

huis binnen te komen. Het meest 

aansprekende voorbeeld was wel 

“de Leguaan”.

Er belt iemand aan met het 

 verhaal dat gaat in de trant van: 

“ik ben net in de buurt komen 

wonen en mijn leguaan is er 

 vandoor. Ik denk dat hij in uw 

tuin is, mag ik even kijken? 

 Vervolgens vraagt hij u even 

ergens te blijven staan met  

een slablaadje, terwijl hij de 

leguaan probeert op te sporen. 

Terwijl het slachtoffer met sla

blaadje op de leguaan staat te 

wachten, haalt “de buurman”  

het huis leeg.

Tips

Over het algemeen geldt: 

  Laat niemand uw huis binnen 

die u niet kent of die u niet 

verwacht. 

  Mensen die legitiem komen, 

legitimeren zich meestal uit 

zichzelf. 

  Het is niet onbeschoft iemand 

om zijn legitimatie te vragen, 

de deur dicht te doen, terwijl 

de ander buiten blijft, een bril 

te zoeken en het legitimatie

bewijs goed te bekijken.

  het is niet onbeschoft om te 

zeggen: “ik ben niet geïnteres

seerd” of “u was niet aange

kondigd”, “dus ik doe nu de 

deur dicht.”

  Aarzel niet de deur dicht te 

gooien bij twijfel. 

  Geef nooit uw pas af.

  Behalve bij pakjes die u 

 verwacht: pin nooit aan de 

deur of in huis.

  Stel altijd de “wie” en “wat” 

vraag. “Wie bent u, wat komt  

u doen?” Als u in een flat 

woont, doe dan nooit auto

matisch open.

Vraag: “Hoe herken je een 

 babbeltruc?” Antwoord: “De 

 eerste keer meestal achteraf als 

je verbouwereerd bent achter

gebleven.”

Vraag: “Hoe ziet de dader er uit?” 

Antwoord: “Onopvallend, beleefd, 

netjes, charmant; kan zowel een 

man als een vrouw zijn.”

Vraag: “Hoe ziet het slachtoffer er 

uit?” Antwoord: “Vaak iemand die 

beleefd is, meegaand en niet snel 

een weerwoord durft te geven.”

Babbeltrucs worden professio

neel georganiseerd. Ze gaan 

meestal van streek tot streek. 

Wat kunt je preventief doen?

Geef je op voor sms alert. Dan 

krijg je een waarschuwing als  

ze weer in de buurt actief zijn.

Organiseer met je bank dat alles 

boven de 200 euro automatisch 

van je betaalrekening naar een 

spaarrekening gaat, zo beperkt 

je in ieder geval de schade.

En tot slot nogmaals: bel altijd 

112, hoe sneller, hoe groter de 

kans dat de politie deze figuren 

op heterdaad kan betrappen.

Daniella Gidaly

Arendsdorp
wij zeiden
het Eendenbos

over
het bruggetje
langs
aangeharkte paden

donker paars
majestueus
dichtgegroeide
rododendron
koepels

uitwaaierend
gebladerte
gewelf van
torenhoge
rode beuk

daaronder
verstild
startklaar
statig hert
op sokkel

geschiedenis
weerspiegelt
in de visvijver

groen glimmende
grijs bruine
eenden
graaien en snaaien
onze zondagse
broodkruimels

als het vriest gaan we er 
schaatsen

Liesbeth Prins

Goede babbel van de wijkagent
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Henriette van Wermeskerken 

heeft een groot deel van haar 

leven in het Benoordenhout 

doorgebracht. Aardig om te ver

melden is dat ook haar vader, 

Kees van Wermeskerken, vanaf 

het eerste wijkblad, dat in 1977 

is verschenen, vele jaren interes

sante bijdragen heeft geleverd 

aan ons wijkorgaan. Hij bracht 

met name de prachtige gevel

stenen in onze buurt onder de 

aandacht, maar ook stukken over 

de geschiedenis van onze wijk in 

de rubriek ‘Hoe het was…..’. Ook 

Kees heeft boeken geschreven, 

waaronder “Benoordenhout 

Belicht” over onze wijk. Dit boek 

zal in het voorjaar van 2012 

opnieuw worden uitgegeven. 

Evenals de oorspronkelijke ver

sie, door boekhandel Couvee. De 

titel wordt: “Het Benoordenhout 

in beeld”. 

Het schrijven zit de Van Wermes

kerkjes dus in het bloed, net als 

de betrokkenheid bij onze wijk. 

Je weet maar nooit of het blad te 

zijner tijd in Henriettes kinderen 

een derde generatie Van Wer

meskerken als schrijver kan 

verwel komen.

Van jurist tot journalist

Henriette heeft rechten gestu

deerd en werkte twintig jaar als 

jurist, onder meer als advocaat 

en beleidsmedewerker. Daarna is 

zij zich gaan toeleggen op het 

schrijven en wel met een accent 

op juridische onderwerpen, 

daartoe aangespoord door een 

journalist met wie zij een boekje 

schreef over advocaten. Zij doet 

dit werk inmiddels al sinds 2005 

en publiceert als juridisch jour

nalist en tekstschrijver in diverse 

bladen en voor bedrijven en 

overheidsinstellingen. Ze vindt 

schrijven het leukste dat er is en 

doet dat dan ook met veel 

enthousiasme en plezier. Ze is 

een ware duizendpoot en heeft 

haar eigen website, www.hvws.

nl, waarop u al haar activiteiten 

kunt zien. 

Henriette is getrouwd en heeft 

een zoon en een dochter waar ze 

met veel warmte over spreekt. 

Toen kwam 2007.

Verre familie

Al heel lang wist ze dat een ver 

familielid van haar, Sophie van 

WermeskerkenJunius, aan het 

eind van de negentiende eeuw 

in de gevangenis is beland in 

verband met een poging tot het 

vergiftigen van haar echtgenoot. 

Zij zou vergif in zijn bier hebben 

gedaan. Het verhaal was bekend 

binnen de familie, maar niemand 

wist hoe het precies zat. Hen

riette was vastbesloten dat ooit 

uit te zoeken, 

en toen zij voor 

zichzelf was 

begonnen en 

de kinderen 

wat groter 

waren was het 

moment daar. 

In 2007 begon 

ze met haar 

onderzoek.

Sophie was in haar tijd een 

bekend schrijfster. Ze deed dit 

onder het pseudoniem Johanna 

van Woude. Haar bekendste 

roman: Hollandsch Binnenhuisje. 

Zij was ook hoofdredactrice van 

het tijdschrift ‘De Hollandsche 

Lelie’, waarin ze als een ‘Mona’ 

haar lezers met raad en daad bij

stond via een brievenrubriek. Het 

blad ging later verder onder de 

naam Eva; de wat ouderen onder 

ons zullen die naam wel herken

nen, en in 1972 is Eva de Viva 

geworden, vandaag nog steeds 

een bekend damesblad! 

Hoewel Sophie van mening was 

dat de ware bestemming voor 

vrouwen het huwelijk was, 

schreef ze ook over werkende 

vrouwen. Zelf heeft ze ook altijd 

gewerkt. Haar eigen huwelijk 

met Johan van Wermeskerken, 

notaris te Krommenie, was niet 

gelukkig en vanaf 1893 proce

deerden beide echtelieden voor 

de Haarlemse rechtbank om een 

echtscheiding te bewerkstelli

gen. Tussendoor zat Sophie een 

paar weken gevangen vanwege 

het gif in Johans bier. Kortom, 

Sophie leidde een interessant en 

boeiend leven dat vraagt om te 

worden beschreven. Voor schrij

vende juristen zullen deze 

gebeurtenissen zowel strafrech

telijk als familierechtelijk een 

kolfje naar ieders hand zijn en 

Henriette is er dan ook met veel 

enthousiasme ingedoken.

Bronnen

In de gevangenis heeft Sophie 

een dagboek bijgehouden. Dit 

dagboek is gepubliceerd en 

vormde samen met de proces

stukken uit het archief van de 

Rechtbank te Haarlem de 

belangrijkste bron waarmee 

Henriette haar boek heeft 

geschreven. 

Het smaakt naar meer...
door Liesbeth Annegarn

Henriette van Wermeskerken heeft in de rubriek ‘Benoordenhoutse schrijvers’ al 

menig schrijver laten verhalen over de door hem of haar gepubliceerde werken. 

Ieder interview weer even interessant. Maar nu is Henriette zelf aan de beurt, want 

ze heeft een boek geschreven, haar debuut als nonfictieschrijfster, en ik neem 

voor deze ene keer het stokje van haar over. 



















Foto: Gerhard van Roon
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Kerstmis 2010, ’t Benoordenhout  

lag onder een dikke witte deken. 

Het was te mooi. Er moest iets 

opmerkelijks gebeuren! Velen 

van u hebben genoten van deze 

wintersportachtige sfeer, maar 

het heeft ook tot grote overlast 

geleid. Lopen was soms bijna 

onmogelijk en zelfs honden had

den moeite zich staande te hou

den op de tot ijs geworden 

sneeuwlaag. Gelukkig zijn zij niet 

afhankelijk van de natuur om 

aan eten te komen. Anders is dat 

bijvoorbeeld voor de reeën en 

vossen!

De zondag voor Kerst stond ik 

niets vermoedend al telefone

rend naar buiten te kijken, toen 

ik dacht een hond te zien in het 

met ijs bedekte water aan de 

Ridderlaan. Het dier deed ver

woede pogingen weer op de 

kant te komen, zonder succes. 

Het was echter geen hond, maar 

het bleek een reebokje te zijn! 

Nadat ik mijn buurman had 

gealarmeerd die toevallig op de 

stoep verscheen, heb ik de Die

renambulance gebeld. Zij zou

den meteen komen. Met behulp 

van een voorbijganger is mijn 

buurman er in geslaagd het 

onfortuinlijke reetje met veel 

moeite op de kant te trekken, 

maar met zijn laatste kracht wist 

hij zich los te rukken en ont

snapte richting Ruychrocklaan. 

We hebben de Dierenambulance 

opnieuw gebeld en “ze zouden 

het in de gaten houden”. Bij 

navraag bleek dat er eerder die 

dag al een melding was geweest 

van deze reebok. Hij was op het 

terrein van het ziekenhuis 

Bronovo gesignaleerd. Voordat 

ze daar ter plaatse waren, was 

het dier blijkbaar in paniek in 

het water aan de Ridderlaan 

terecht gekomen. Later op de 

middag werd hij liggend en 

zwaar onderkoeld in een tuin 

aan de Ruychrocklaan aangetrof

fen. De bewoners hebben het 

reebokje naar binnen kunnen 

sjouwen. Daar kon het zich in de 

vestibule wat opwarmen. De 

Dierenambulance, wederom 

gewaarschuwd, heeft hem toen 

opgehaald. De volgende dag, na 

een nachtje in de stal op krach

ten te zijn gekomen, vond de ree 

 uit het op en neer springen op 

te maken  dat het wel genoeg 

was geweest. Uiteindelijk bood 

Staatsbosbeheer uitkomst. Zij 

wilde de ree graag 

op halen om hem op een 

rustige plek uit te zetten. 

Door de winterse omstan

digheden was het dier, 

waarschijnlijk op zoek naar 

eten, verdwaald en in onze 

buurt terechtgekomen. Een 

medewerker van de Dierenam

bulance vertelde dat er nog een 

reetje was binnengebracht, dat 

het helaas niet heeft gehaald.

Een paar dagen later, lopend van 

mijn huis naar mijn werk, bij de 

Duinzichtkerk, werd ik bijna 

onder de voet gelopen door een 

vos! En dat allemaal midden in 

ons Benoordenhout, dat was 

bedekt onder een ongekend dik 

pak sneeuw! 

Deze gebeurtenis is een mooie 

aanleiding om even stil te staan 

bij het goede werk van De Stich

ting Dierenhospitaal & Ambulan

cedienst Den Haag e.o., beter 

bekend als Dierenambulance 

Den Haag (DADH), in 1972 opge

richt door Eric Louwrier. Het is de 

oudste dierenambulance van 

ons land! 

De ambulances en mensen van 

de DADH zijn direct te herken

nen aan het unieke logo (de 

windhond met oranje kruis). Zij 

zien als hun belangrijkste taken: 

hulp aan gewonde en zieke die

ren; opvang van gevonden die

ren; zoeken van de eigenaar; 

zoeken naar een nieuw tehuis; 

wilde dieren, na opvang en her

stel, terugplaatsen in de natuur. 

Bovendien runnen ze een eigen 

hospitaal. Buiten hun dagelijkse 

“opvangwerk” kunt u tegen beta

ling van de onkosten ook een 

beroep doen op hun diensten 

(privérit), bijvoorbeeld in geval 

van spoed, als u zelf geen ver

voer hebt en toch snel naar een 

dierenarts moet. Dat is goed om 

te weten. Geweldig dat ze er zijn.

Nu wacht ik op het moment dat 

ik in ons “wildpark” Benoorden

hout één van de Big Five tegen 

zal komen. Je weet het maar 

nooit in het kader van de kli

maatverandering!

Hélène van der Mersch

“Wildpark” Benoordenhout

Het doorspitten van het archief 

van de Rechtbank Haarlem heeft 

haar vele bijzondere feiten 

opgeleverd. Ze raakte opgeto

gen bij ieder nieuw stukje infor

matie dat zij vond, de puzzel 

werd steeds completer, de 

gebeurtenissen steeds duidelij

ker. Al met al is zij ruim drie jaar 

lang bezig geweest, naast haar 

andere bezigheden. Dit heeft 

geresulteerd in: Een schijfster in 

het Huis van Arrest. Ze beschrijft 

daarin met name het verblijf van 

Sophie in het Huis van Bewaring 

en de perikelen rondom de 

scheidingsprocedures. 

En heeft Sophie nu werkelijk 

Johan willen vergiftigen? Wat 

Henriette ervan denkt, kunt u 

lezen in het boek, dat een span

nend verslag is geworden van een 

leven van een bijzondere vrouw. 

Het is gelardeerd met prachtige 

foto’s. Kortom een aanrader!

Op de vraag of Henriette na het 

schrijven van haar debuut zich 

nogmaals gaat wagen aan een 

boek, antwoordt ze: “Het smaakt 

in ieder geval naar meer...!”

‘Een schrijfster in het Huis van 

Arrest’

Een verslag van het leven van 

Johanna van Woude, met nadruk 

op haar verblijf in het Huis van 

Bewaring in de Haarlemse Tucht

huisstraat

112 pagina’s in full color 

(e 18,00) 

ISBN 97890868300336

Het boek is te verkrijgen 

via de boekhandel.

Praatje & glaasje bij Couvee

Op zaterdag 26 februari is Hen

riette van Wermeskerken vanaf 

16.00 uur bij Boekhandel Couvee. 

Om 16.30 uur houdt Reinildis van 

Ditzhuyzen, die ‘Hoe hoort het 

eigenlijk?’ van Amy Groskampten 

Have bewerkte, een korte presenta

tie over Johanna van Woude. 

Net als Amy Groskamp schreef 

Johanna een etiquetteboek (‘Vor

men. Handboek voor dames’). Meer 

parallellen: beide dames scheidden 

van hun echtgenoot en schreven 

voor de voorloper van nog steeds 

bestaande damesbladen: Amy voor 

de Libelle en Johanna voor de Viva. 
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Op dit moment zijn de straten weer schoon en lijkt er een 
beetje voorjaar in de lucht te hangen. Het was in december 
wel een wit spektakel met moeilijk begaanbare wegen. Voor 
de mensen met rollators was het buiten onbegaanbaar. Wij 
hopen dat u het ‘heel’ hebt gehouden en aan ons programma 
kunt deelnemen.

Lezingen
3 maart  Emancipatiedag wordt georganiseerd door het CBO. 
Zie ook het artikel ‘Goeie ouwe keukentafel IV’ in het wijkblad 
van december.

7 april  Mevrouw van Spanning houdt een boeiend verhaal 
over Merklappen waar zij veel onderzoek naar heeft gedaan.
De oudste in Nederland aanwezige merklap dateert uit 1572 en 
is in het bezit van het www.merklappenmuseum.nl in Dieteren.
Buiten de alfabetten hebben de motieven vaak een symboli
sche betekenis. Ze werden gemaakt door meisjes van 514 jaar 
als oefening voor het borduren en merken van het later door 
hen te maken linnengoed voor hun uitzet.

Aanvang lezing 14.30 uur in 
het Benoordenhuis, Bisschop
straat 5.
Voor CCBleden gratis, nietleden betalen e 3,.

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

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

De cursus vindt plaats in het 
Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.
Kosten deelname aan de cursus: 
e 20,. Opgave voor deelname: 
mevr. A. de Jongede Windt,  
tel.nr. 0703280110.

Rinia de Bruin.

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)

Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!
Dinsdag 15 februari Indische Soos
Op dinsdagmiddag 15 februari een Indische Soosmiddag. 
Vanaf 13.30 uur staan er in de centrale hal kraampjes met 
onder meer Indische hapjes en cadeauartikelen. Vanaf 14.30 
uur een muzikaal optreden van Helen Solo en Wil Steel met 
Indische en Hawaï liedjes, een loterij en om 17.00 uur moge
lijkheid deel te nemen aan de gezamenlijke Indische maaltijd. 
(Voor meer informatie om deel te nemen kunt u bellen met de 
receptie van Oostduin.) Toegang tot de Soosmiddag is gratis.
Vrijdag 4 maart Virtuele MultiCulti wandeling Den Haag
Presentatie van Joop Josée met dia’s. Joop Josée, al geruime 
tijd gids in Den Haag en wandelt met groepen mensen door 
diverse wijken van Den Haag. Op een gegeven moment kwam 
hij op het idee om wat waarover hij onderweg tijdens zijn 
wandelingen verteld op dia te zetten en deze te gaan ver
tonen. Aanvang 14.30 uur in de grote zaal.
Zondagmiddag 13 maart optreden van Salonduo Fratres 
Corona
Programma van deze middag is “Muziek a la Carte”. Als in een 

drie sterren Michelin restaurant biedt het duo de luisteraars 
een keur van prachtige melodieën aan, waaruit de luisteraar op 
dat moment zelf een keuze kan maken. Een exclusief muzikaal 
vijf gangen diner! Aanvang is 14.30 uur en toegang is e 2,50.
Dinsdagmiddag 29 maart Lentemaaltijd
Op dinsdag 29 maart om 17.00 uur wordt er een gezamenlijke 
lentemaaltijd georganiseerd. Deelname aan de gezamenlijke 
maaltijd dient u voor 21 maart aan te melden bij de receptie 
en de kosten bedragen e 9,. 
Woensdag 30 maart optreden zangkoor Vivace
Woensdagavond 30 maart aanvang 19.30 uur optreden van 
het vrouwenzangkoor Vivace. Het betreft een optreden in het 
kader van “Koren zingen voor Ouderen”, een project van Fonds 
1818 en daarom is de toegang gratis!
Vrijdag 8 april Avondconcert!
Artiesten en programma wordt later bekend gemaakt. U kunt 
altijd bellen voor meer informatie!
Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u 
zich wenden tot Chris Harteveld, telefoonnummer  
070754.05.55 of kijk op de website van wijkvereniging 
Benoordenhout: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Florence Woonzorgcentrum Oostduin, 
Goetlijfstraat 5, 2596 RH  Den Haag, Telefoon: 070-754.05.55
Activiteitenprogramma
Oostduin biedt bewoners een activiteitenprogramma aan die deels ook toegankelijk is voor wijkbewoners. Voor de komende 
periode zijn dat de volgende activiteiten:

Heeft u belangstelling 
om lid te worden van de 
CCB? Dan kunt u contact  
opnemen met Rinia de 
Bruin, tel. 3282477 of  
rinia.db@zonnet.nl
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 Wassenaar
 Molenplein 2
 2242 HV Wassenaar
 Tel. (070) 511 73 00
 Fax (070) 517 64 40
 E-mail: wassenaar@vansoest.nl

 The Hague
 Benoordenhoutseweg 228
 2596 BG The Hague
 Tel. (070) 326 23 31
 Fax (070) 324 08 65
 E-mail: denhaag@vansoest.nl

 Oegstgeest
 Geversstraat 75
 2341 GD Oegstgeest
 Tel. (071) 515 25 55
 Fax (071) 517 25 24
 E-mail: oegstgeest@vansoest.nl

www.vansoest.nl
www.thehaguerentals.com

Not Your Daughter’s Jeans ontwerpt jeans voor elke 

vrouw. Onze jeans hebben de perfecte pasvorm door 

het design en de unieke Lift & Tuck Technologie. 

Zo kan elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

alsof de jeans voor haar gemaakt is. 

Probeer nu en voel de pasvorm.

WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG    TELEFOON 070 328 12 62    WWW.ELITEMODE.NL/ WEBSHOP
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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunstzinnige 

activiteit (muziek, beeldende kunst, theater, lezingen) zij als professional of als amateur organiseren binnen onze wijk.  

Het volgende nummer van het wijkblad verschijnt half april 2011. U kunt de gegevens  voor dat nummer tot 

8 maart 2011 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

DUINZICHTKERK
WOENSDAG 16 FEBRUARI EN WOENSDAG 23 MAART, OM 20.15 UUR
Lezingenreeks “Dichter bij Genesis” door Pastoor Kurvers en ds. Akkerman, in het kader van de oecumene.

Locatie: Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89 te Den Haag

Een ieder is van harte welkom, ook als u eerder niet bent geweest.

DINSDAG 8 MAART, OM 20.00 UUR
Drs. Rebergen, Speciale Ambassadeur voor Millennium Ontwikkelingsdoelen geeft een lezing voor het oecumenische Haagse Hout over de 

Millennium doelen, aan de vooravond van de 40dagen tijd. 

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 te Den Haag

Een ieder is van harte welkom.

DINSDAG 1 MAART 2011 OM 20.15 UUR
NOORDVOLK eigentijdstheater

De commissie Cultuur van de wijkvereniging Benoordenhout nodigt u van harte uit om te komen kijken en luisteren 

naar het verhaal van de “Kleine Johannes” door Frederik van Eeden. 

Caja van der Poel vertelt het prachtige verhaal van ‘De Kleine Johannes’ van Frederik van Eeden. Het verhaal beschrijft 

Johannes’ proces van volwassenwording van jongen tot man en zijn magische reis op zoek naar de absolute waarheid. 

Het publiek mag meedromen, luisteren en niets doen; heerlijk!

Eind 2008 studeerde Caja van der Poel af aan The School of Story Telling in Engeland. Daar ontstond het verlangen iets 

met “het mooiste verhaal van de wereld” te doen en nu is het dan zover. Caja vertelt op theatrale wijze het verhaal van De 

Kleine Johannes van Frederik van Eeden. 

Plaats: Raamweg 45, 2596HN Den Haag (Gunst, wat’n Kunst)

Datum: dinsdag 1 maart 2011

Tijd: aanvang 20.15 uur ( zaal open vanaf 19.30 uur)

Reserveren: hartzcampf@ziggo.nl of telefonisch 0702113264 of 0631004118

Kosten: e 15, per persoon (max. 50 personen)

Cult urele kalender

DONDERDAG 3 MAART 2011 VAN 14.00-16.00 UUR
De CBO nodigt u uit op donderdagmiddag 3 maart 2011 van 14.0016.00 uur in het Benoordenhuis, voor een presentatie door

Thea Schellekens

Over Verwende Prinsesjes of Verborgen Assepoesters.

Iedereen is welkom, de gastvrijheid wordt aangeboden door de Wijkvereniging Benoordenhout.

Het boekje Tot Hiertoe... En Verder? is in de zaal verkrijgbaar.

Caja van der Poel in  

‘de Kleine Johannes’

vervolg op pagina 33



wijkblad Benoordenhout februari 201132

nu ook yoga
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba
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DONDERDAG 24 MAART, 20.00 UUR
De Boekenweek 2011 is gewijd aan boeken over mensen met een verhaal. Het thema: CURRICULUM VITAE Geschreven portretten. In dat 

kader hebben wij de journalisten/historici Dorine Hermans ( 1959) en Daniela Hooghiemstra (1967) uitgenodigd om voor ons een lezing te 

verzorgen over hun gemeenschappelijk werk en het Koningshuis.

De auteurs publiceerden over het Koninklijk Huis in onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant en schreven samen “Vertel dit toch aan 

niemand”. Dit boek gaat over het leven van hofdame Henriëtte van de Poll ( 2006).

In 2007 verscheen “Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren”, waarin zij ooggetuigenverslagen bundelen over de drie negentiende

eeuwse koningen Willem I, Willem II en Willem III. Dorine en Daniela hebben hier veel archieven voor doorgespit. Ze hebben gebruik kunnen 

maken van aantekeningen van familieleden en leden van de hofhouding, die veelal niet voor publicatie bestemd waren. Zij zijn gekomen tot 

een boeiende beschrijving van de eigenaardigheden, liefdes en machtsstrijd van de drie voorgangers van Willem Alexander.

“De Troon”, een dramaserie van de AVRO in 20100 , is geïnspireerd op bovengenoemd boek.

Dit voorjaar verschijnt van Dorine Hermans: “Wie ben ik dat ik dit doen mag”, naar de bekende uitspraak van koningin Juliana bij haar eigen 

inhuldiging in 1948.

Waar:   Bibliotheek Benoordenhout  

Utenbroekestraat 4 

2597 RD  Den Haag 

Tel. 070353 4020

Wanneer:  Donderdag 24 maart 2011 van 20.00 22.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Kosten:      e 3,00 voor leden/e 5,00 voor nietleden

Reserveren:  In de bibliotheek, telefonisch of via de mail: benoordenhout@dobdenhaag.nl  

Boekhandel Couvée zal deze avond aanwezig zijn.

ZONDAG 20 MAART 2011
Na het grote succes van de lezing op zondag 16 januari zal Marco van Baalen ons opnieuw verrassen met een smakelijke lezing over  

de Culinaire Gouden Eeuw. De commissie Cultuur van de wijkvereniging nodigt u dan ook van harte uit te komen luisteren & kijken naar  

deze “koffielezing” (met power point presentatie). Marco van Baalen is conservator in het Haags Historisch Museum.

De culinaire Gouden Eeuw. 

Aan het einde van de 16de eeuw begon er voor Nederland een periode van grote voorspoed. De rijkdom van de Gouden Eeuw is tot op de 

dag van vandaag zichtbaar in de Hollandse binnensteden en de vele overgeleverde schilderijen en luxe gebruiksvoorwerpen.

Onder invloed van de toegenomen welvaart veranderde het consumptiegedrag en de smaak van de Nederlander. Zo had de import van 

l ucratieve specerijen uit de Oost grote gevolgen voor de Nederlandse eetcultuur.

Wat werd er in de 17de eeuw in Nederland zoal geconsumeerd? En hoe werd dat geserveerd? Aan de hand van bekende kunstwerken  

zal er een kijkje worden genomen in de zeventiendeeeuwse keuken.

Plaats: ‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5

Datum: zondag 20 maart 2011

Tijd: aanvang 12.30 uur (zaal open 12.00 uur)

Kosten: e 5, per persoon

Pour nos expats français:
Conférence en français par Madame Anneke Krijgsman, historienne d’art, le mardi 15 mars 2011 au Wijkcentrum Benoordenhout, 

Bisschopstraat 5, 2595 XH  Den Haag, sur “Le jeune Picasso à Paris, 1900-1907”

9h45: Café/thé

10h1511h45: Conférence

Inscriptions: ceciledejonge@gmail.com

L’exposition, en coopération avec le Museu Picasso à Barcelone, aura lieu au Musée van Gogh, Amsterdam, du 18 février au 29 mai 2011.

vervolg van pagina 31
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Graciela Naum exclusief verkrijgbaar bij Hardies

Hardies heeft collecties voor vrouwen van alle leeftijden en met alle maten maar vooral met de meest 
bijzondere topmerken. Namen zoals Valentino, Missoni, Escada, Michael Kors, Natan, Class Cavalli,  
Luisa Spagnoli en Moschino zijn al bekend, maar vanaf deze maand komt hier ook Graciela Naum bij. 
Wie zij is? De meest bekende modeontwerpster van Argentinië! En waarvan zij bekend is? ‘Onze’ 
Maxima draagt haar kleding! Hardies is de allereerste winkel in Europa die haar zeer exclusieve kleding 
mag verkopen. De prijs kwaliteit verhouding is subliem te noemen. Zo hebt u al een weergaloze blazer 
voor ongeveer 400/500 euro.

Hardies is de droom voor iedere vrouw en is sinds 1982 gevestigd op de Javastraat. Aan de overkant van 
Hardies zit Hmiss, het kleine zusje. De winkels van Aad, Hardie, Theo en Faycel zijn een walhalla voor 
ieder een. Het is een echte Haagse zaak met clientèle uit heel Nederland, waaronder veel bekende 
artiesten, kunstenaars, captains of industry en politici. Geduld en vakkundig advies bij de verkoop, 
goede service en kwaliteit is vanzelfsprekend bij Hardies net als de collecties die altijd up to date zijn, 

helemaal van nu.
Graciela Naum is de bekendste Argentijnse 
ontwerpster. Graciela studeerde museumkunde, 
maar haar passie voor de tradities van het 
Argentijnse platteland bracht haar tot een studie 
van de kledij van de gaucho’s (de cowboys van de 
pampas). Op haar 25ste begon ze zelf kinderkleding 
te maken, die in de betere winkels van Buenos 
Aires werd verkocht. Later waagde ze zich aan 
vrijetijdskleding voor mannen. Hierdoor maakte ze 
zich de nodige vakkennis eigen, want een opleiding 
in de couture had ze niet. Sinds 1986 ontwerpt ze 
dag- en avondkleding voor actieve vrouwen met 
een klassieke smaak. Ze heeft vier winkels in de 
grote winkelcentra van Buenos Aires. En nu dus ook 
een verkooppunt in Nederland.
Laat u verrassen bij Hardies. Want naast dit en alle 
overige unieke topcollecties bieden beiden zaken 
een mooie collectie schoenen en tassen om uw  
outfit compleet te maken. De collecties van Hardies 
en Hmiss staan als in een soort van catalogus op 
hun vernieuwde websites: www.hardies.nl en  
www.hmiss.nl.

Graciela Naum is de bekendste Argentijnse 
ontwerpster en haar collectie is vanaf nu te 
verkrijgen bij Hardies.
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van 

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over de 

tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit 

blijft slapen, dan wordt het tarief berekend tot het moment van 

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken 

beide partijen er nog eens op te wijzen, dat er duidelijke 

afspraken  moeten zijn over de tijd van thuiskomst en ook over 

het al dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het 

is voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 

Fay van Baar 324 38 77 ’95 E X

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ’85 E

Frédérique de By 324 91 99 ’93 E

Nicoline Calkoen 0614279303 ’92 E

Christian le Clercq 326 82 05 ’85 D E

Doris Dateo 0643560935 ’91

Max Drabbe 0652660512 ’94 E S

Eline van Eechoud 0644098123 ’88 E X

Geoffroy Feij 0652194121 ’96 E F D

Julie Fontein 326 44 44 ’94 E

Kikie Fontein 326 44 44 ’94 E

Cathérine Frissen 326 48 64 ’94 E

AnneRoos Frissen 326 48 64 ’96 E

Sophie Hendriks 0642607191 ’95 E

Marieke van den Heuvel 0649143987 ‘86 E

Robert Jan Hoos  328 08 00 ’87 E

Kaat Jongepier 328 34 88 ’92 E

Sabine Kouwenhoven 0610742935 ’95

Githa Langeweg 0612249739 ’94 E

Marc Latour 0643092027 ‘94 E F

Sophie Latour 0643092027 ‘96 E F

Heleen Luijt 0613185773  ’94 E

Marieke McKenna 0650407351  ’94 E F

Ida Nicolaï 0631051879 ‘97 E

Danah OlieDinsbach 328 23 82 ’94 E

Quentin Stikkers 0634318090 ‘95 E

Lisanne  Zijlker 0655335254 ‘95 E F D

Tammo Zijlker 0617540753 ‘95 E F D

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

Slooten per sms op 0645444629 of per mail slooten@xs4all.nl

Verklaring tekens

E  ook engelstalig/english spoken, 

F  ook franstalig/parle francais,  

D  ook duitstalig/spricht deutsch, 

X  alleen in het weekend

S  ook spaanstalig

De prijs voor een Benoordenhoutje in 2011 bedraagt € 10, voor 

maximaal 30 woorden, bestemd voor de wijkbewoners. Deze zijn 

niet bestemd  voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst 

kan alleen schriftelijk worden gedaan met contante betaling in 

een envelop met vermelding: “Benoordenhoutjes”, geadresseerd 

aan: Mirjam Kroemer, Sonderdankstraat 27 (afgeven),  

Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag. Uw tekst voor het komende 

nummer kunt u inleveren tot: 8 maart 2011. De redactie is niet 

verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Gezocht: lieve, betrouwbare  en liefst ervaren  oppas die onze kin

deren van 7 en 4 van school ophaalt en bij ons thuis opvangt. Op 

dinsdag en vrijdag van 14.30 uur18.00 uur. Jenneke 0650631480

Babysitters

Benoordenhoutjes

Wit aan zet. Ook met weinig stukken kan het schaakspel mooi en lastig zijn. De witte vrij

pion is het verst opgerukt, maar wordt geblokkeerd door zijn eigen koning. Het lijkt remise. 

Met welke fraaie manoeuvre kan wit toch winnen? 

Oplossing probleem 111: Zwart staat een kwaliteit voor en dreigt mat in één. Wit is echter 

aan zet: 1.Tg5!! Dxf6 (Op 1… Dxg5 of 1… Dxe4 volgt 2.Pxf7 mat) 2.Dd4!! Tg6 (2… Dxd4 3.

Pxf7 mat) 3.Txg6! en zwart gaf op. Mat of dameverlies is onafwendbaar. (SutaPutey, 

 Boekarest 1953) .

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

Benoordenhuis .

Inlichtingen: 0703248275 of luijt.franke@planet.nl. Internet: scbenoordenhout.weblog.nl

Schaakprobleem 112 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
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Schaakprobleem 112 
 
Wit aan zet. Ook met weinig stukken kan het schaakspel mooi en lastig zijn. De witte vrijpion is 
het verst opgerukt, maar wordt geblokkeerd door zijn eigen koning. Het lijkt remise. Met welke 
fraaie manoeuvre kan wit toch winnen? 
 
Oplossing probleem 111: Zwart staat een kwaliteit voor en dreigt mat in één. Wit is echter aan 
zet: 1.Tg5!! Dxf6 (Op 1… Dxg5 of 1… Dxe4 volgt 2.Pxf7 mat) 2.Dd4!! Tg6 (2… Dxd4 3.Pxf7 mat) 
3.Txg6! en zwart gaf op. Mat of dameverlies is onafwendbaar. (Suta-Putey, Boekarest 1953) 
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Voorzitter:

mr. Titus van Veen, tel. 324 74 45

Secretaris:

Renée van der Stoel,  

tel. 328 21 83

Penningmeester:

Foppe Huitema

Ruimtelijke Ordening:

mr. Corine Buterde Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. Willem Hoekstra, tel. 324 83 32

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

Hester van Kimmenadede Laat 

de Kanter, tel. 324 79 55

Water en milieu:

vacature

Wijkblad:

mr. Liesbeth Annegarnvan 

Wijngaarden, tel. 324 92 06

Cultuur:

Loes Hartzema, tel. 211 32 64

Jeugd en jongeren:

vacature

Expats:

mr. Liesbeth Annegarnvan  

Wijn gaarden, tel. 324 92 06

Wijkcentrum:

Rudolf Feber, tel. 328 10 33

Belangenbehartiging  ouderen: 

vacature

Contactclub Benoordenhout (55+)

Voorzitter/secretaris:

mw. Rinia de Bruin,

tel. 328 24 77

rinia.db@zonnet.nl

Commissie Belangen behartiging 

Ouderen

Eric Ebbink,

tel. 324 92 18

ericebbink@ziggo.nl

Ledenadministratie: 

Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

kroemer@kpnmail.nl

giro 3804427 t.n.v. Wijk 

vereniging Benoordenhout

kosten lidmaatschap € 8, per 

jaar

Wijkcentrum  
’t Benoordenhuis
Bisschopstraat 5, 2596 XH,

tel. 324 05 72

Beheerder: mw. R. Heemskerk

Okhuijsen, tel. 0620 75 82 42

administratie: mr. E.L. Annegarn

van Wijngaarden

Redactie wijkblad
Liesbeth Annegarn,  

Hélène van der Mersch,  

Corine Buter, Willem Hoekstra,  

Gerhard van Roon (foto’s)

Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkblad@wijkverenigingbenoor

denhout.nl

Advertenties: 
kroemer@kpnmail.nl

Diverse instanties
Zonnebloem, afdeling Benoor

denhout, tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout

Ivoorhorst 155, tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk:

mw. D. van der Hulst,  

tel. 347 72 97

Telefooncirkel:  

mw. J. Peters, tel. 347 72 97

Ouderenadviseur: 

mw. F. van Osch,  

tel. 347 00 41 of 0633 31 29 03

Consulent Steunpunt Mantelzorg:

Marjan Heeres, tel. 383 94 21, 

di. en wo. van 09.15 tot 17.00 uur, 

do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur  

16.00 uur. Spreekuur in Zieken

huis Bronovo, do. 16.00  

18.00 uur, tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus

10.00  11.15 uur, tel. 347 74 98

Ishop in het WDC Bezuidenhout,

Joh. Camphuysstraat 25,  

tel. 347 72 97.

denise.vanderhulst@ 

voorwelzijn.nl

Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Loudonstraat 95, 2593 RV

Den Haag, tel. 353 58 00

08.30  16.30 uur

Dienst Burgerzaken open:

Ma, wo, do, vr 08.00  14.00 uur

Di 12.00  20.00 uur

Klachten + meldingen contact

centrum, tel. 14070.

Ma  vr. 8.0020.00 uur

Klachten Raad Welzijn en 

Gehandicapten , tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/ 

353 41 29

Klachten overlast: tel. 353 58 56

Wijkopbouwwerk Benoorden

hout

Stichting Boog, Westeinde 5153, 

2512 GV Den Haag, mw. Q. de 

Ranitz, tel. 312 12 31 of  

0619 03 06 91, ranqu@boog.nl

Politie

tel. 0900  8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1, 

2592 AA Den Haag, wijkagent: 

Ernst Käuderer (07.00  23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

tel. 020601 55 55 (mavr 09.15  

20.45 uur) fax 020653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH 

Den Haag, tel. 353 40 20

Openingstijden:

ma 14.00  20.00 uur

di  14.00  17.00 uur

wo 11.00  17.00 uur

do gesloten

vrij 11.00  17.00 uur

za 10.00  13.00 uur

benoordenhout@dobdenhaag.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag, dinsdagavond, 

woensdag en vrijdag middag

mw. A. Kolstee, tel. 324 79 20

Redubeth

Donderdagavond

H.W. de Wolf, tel. 386 04 90

Bridgegroep mw. van Mameren

Dinsdagmiddag

mw. F.C. van Mameren, 

tel. 324 84 57

Internationaal dansen

Maandagochtend

Sophia Poppe, tel. 324 87 45

Yoga

Vrijdagochtend

mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67

Schaakclub

Woensdagavond

W. Luijt, tel. 324 82 75

Patchwork

2e woensdagochtend van de 

maand,  

mw. Ph. Bennis, tel. 324 66 07,  

mw. T. Vleming, tel. 328 14 24

Orchideeënclub

F. Meeuwisse, tel. 079  341 76 50

Vogelbescherming

T. Haase, tel. 354 39 16



WO O N D E C O R AT I E

G R O O T  A S S O RT I M E N T

V E R F  -  B E H A N G  -  Z O N W E R I N G

G O R D I J N E N  -  V L O E R B E D E K K I N G

WIJ VERZORGEN HET LEGGEN VAN ALLE SOORTEN

VLOERBEDEKKING EN HET MAKEN VAN GORDIJNEN

BREITNERLAAN 8

TELEFOON (070) 324 63 41

www.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect georganiseerde, stijlvolle 
uitvaart met respect voor traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens 
uw persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde mede werkers 
kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 is sfeervol en geheel 
in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR



Wij maken het 
compleet

RS Drukkerij bv   Rijn 22 (Forepark)   2491 BG  Den Haag   T  070  413 08 00  info@rs-drukkerij.nl   www.rs-drukkerij.nl
RS Kopie bv  Weissenbruchstraat 1a   2596 GA  Den Haag   T  070  324 43 55  rsk@euronet.nl   www.rs-kopie.nl
 

Twijfel je of je iets wilt laten drukken of printen? 

Ben je niet zeker over de vormgeving van een product 

of vraag je je af op welke manieren iets afgewerkt kan 

worden? Dan ben je bij RS aan het juiste adres. Wij 

geven vrijblijvend advies in alle fasen van het productie-

proces en zorgen voor een goede en duidelijke 

communicatie. Met ons kan je alle kanten op. 


