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

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

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004

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,
Het voorblad van deze uitgave van het wijkblad is het resultaat van 

onze oproep om creatieve ideeën uit de wijk te ontvangen. Ik hoop 

eigenlijk dat er nog vele leuke, interessante, mooie, artistieke en aparte 

inzendingen worden opgestuurd. 

Als ik dit schrijf, zit de lente alweer een beetje in de lucht. De natuur 

vertoont voorzichtig een klein waasje groen en de vogels beginnen al 

met hun voorjaarsdeuntjes.

Voor de leden zal in mei de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Daar-

bij zal een aantal bestuursleden afscheid nemen en nieuwe leden hun intrede 

doen in dit hard werkende bestuur. Ik zou zeggen, als u lid bent, kom dan op 

maandag 9 mei om 20.00 uur naar de Bisschopstraat. 

Onze nieuwe portefeuillehouder Cultuur timmert aardig aan de weg en heeft een 

leuk programma op stapel staan voor de komende tijd. Voor ieder wat wils. Dit 

programma staat onder het kopje Culturele kalender elders in dit blad. 

We hebben ook hoog bezoek gehad: Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft het 

nieuwe gezondheids centrum van Bronovo geopend en onze wijkbewoner Mark 

Rutte heeft het vernieuwde Maerlant Lyceum geopend. 

Helaas is onze portefeuille Jeugd en Jongeren nog niet opgevuld, maar het bestuur 

heeft toch iemand bereid gevonden om de Konininnedagviering op 30 april te 

organiseren, zodat u deze altijd gezellige vrijmarkt met muziek niet hoeft te missen.

Verder vindt u in dit blad een interview met bewoners uit het woonhotel Duin-

wyck die naar aanleiding van het 75-jarige bestaan ervan een leuk boekje hebben 

uitgegeven. Ook onze wijkagent laat wat van zich horen en waarschuwt dringend 

voor diverse personen die met kwade zin en een goede babbel u een heleboel 

geld uit de zak kloppen. De portefeuillehouders Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke 

Ordening hebben ook niet stil gezeten. Hun bijdrage over het MIRT en het Strafhof 

levert weer de nodige informatie op over de stand van zaken met betrekking tot 

deze onderwerpen. Met name uw bij-

drage aan de enquête is overwel-

digend geweest. Velen van onze wijk-

genoten zijn zeer begaan met de situa-

tie rondom de nieuwe ingang bij 

Arendsdorp. We hopen van harte dat 

met uw steun dit plan geen doorgang 

zal vinden. Dank voor de vele positieve 

reacties.

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
3 10-05-2011 17-06-2011
4 12-07-2011 19-08-2011

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

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

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

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

W I J K B L A D

Benoordenhout
Jaargang 35, nummer 2, april 2011

Omslag:  

Boem van 

Raven swaaij

EXCUUS VAN DE DRUKKER 

Op pagina 12 en 24 van uitgave nr. 1 - 2011 hebben 

wij abusievelijk tweemaal dezelfde advertentie-

pagina geplaatst. Voorts ontbraken er in een aantal 

bladen enkele pagina’s, terwijl andere bladen dub-

bele pagina’s bevatten. Onze excuses daarvoor.

RS Drukkerij
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Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

E notaris@matzinger.knb.nl
I www.matzinger.nl

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

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

Alles hand gestreken.

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

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P

       
3587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl

Graag een hoger cijfer voor scheikunde of een ander 
exact vak? Ervaren bijlesdocent geeft hulp op maat.

070-3243127 of info@chemien.nl

Tegen inlevering van deze bon 

krijgt u bij zolen en hakken 

de hakken voor de 1/2 prijs!

Fa. A.C. Noorthoek en Zn.

van Hoytemastraat 8

2596 ER  Den Haag

Telefoon 070 - 324 86 45

Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!
Acht euro per jaar voor een leefbare wijk!
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Verkenning MIRT Haaglanden

Door de wijkverenigingen Archi-

pel & Willemspark en Benoor-

denhout is een zienswijze inge-

diend op de Verkenning MIRT 

Haaglanden. De afkorting MIRT 

staat voor Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Trans-

port. Het is een onderdeel van 

de Rijksbegroting. Het doel van 

het MIRT is om meer samenhang 

te brengen in investeringen in 

grote ruimtelijke projecten, 

infrastructuur en (openbaar) ver-

voer. Meer informatie over het 

MIRT kunt u vinden op de web-

site van het ministerie van Ver-

keer en Waterstaat. De door ons 

ingediende zienswijze sluit aan 

bij onze zienswijze op de Haagse 

Nota Mobiliteit waarover ik u in 

het vorige blad heb ingelicht. 

Deze zienswijze gaat meer speci-

fiek over de uitvoering van de 

inprikkers, de eventuele Rotter-

damsebaan en de Beatrixlaan: 

niet direct in onze wijk maar 

alternatieven naast de 

Utrechtsebaan voor het verkeer 

tussen stad en regio. Evenals bij 

de zienswijze op de Haagse Nota 

Mobiliteit wordt door ons gewe-

zen op de voordelen van een 

realisatie met duplextunnels. Een 

duplextunnel bevat twee rijrich-

tingen in één tunnelbuis, onder 

en boven elkaar en is daardoor 

makkelijker in een bestaande 

situatie in te passen. De door ons 

ingediende zienswijze is breed 

ondersteund door andere wijk-

verenigingen en wijk beraden, te 

weten: bewonersvereniging 

Noordelijk Scheveningen, de 

wijkvereniging Duttendel en 

Wittenbrug, de Wijkvereniging 

Bohemen-Waldeck-Kijkduin en 

het Platform Noord-Westerlijke 

Hoofdroute (NWH) bestaande 

uit: Archipelbuurt & Willemspark, 

Bloemenbuurt, Bohemen, 

Bomenbuurt, Duin oord, Heester-

buurt, Kijkduin, Statenkwartier, 

Van Stolkpark, Vogelwijk, Vruch-

tenbuurt, Waldeck, Zorgvliet, de 

Stichting Sportlaan En Omge-

ving en de Algemene Vereniging 

voor Natuurbescherming voor 

‘s-Gravenhage. De ingediende 

zienswijze kunt u bekijken op 

onze website http://www.wijk-

verenigingbenoordenhout.nl.

Openbaar vervoer

De vroegere buslijn 28 was een 

spitslijn die in de spitsuren vanaf 

Holland Spoor langs Centraal 

Station, Shell, Bronovo, via de 

kazernes naar TNO op de Waals-

dorpervlakte reed. Deze verbin-

ding is opgeheven wegens 

onvoldoende gebruik, maar 

wordt nu weer in ere hersteld. Hij 

zal dan grotendeels het traject 

van bus 22 volgen en afslaan bij 

de Van der Aastraat richting 

Waalsdorpervlakte. Wij hebben 

er voor gepleit deze extra lijn 

niet ook nog door de Jan van 

Nassaustraat te laten rijden 

omdat die straat nu al twee vrij 

drukke buslijnen te verwerken 

heeft.

Op ons verzoek om de frequen-

tie van de nieuwe buslijn 28 naar 

Clingendael terug te brengen op 

het oude niveau hebben we nog 

geen respons gekregen.

Werkgroep Openbare Ruimte 

Strafhof

Wethouder Marjolein de Jong 

heeft naast de bestaande klank-

bordgroep Internationaal Straf-

hof, een werkgroep in het leven 

geroepen om de gemeente van 

advies te dienen over de ver-

keerssituatie en het groen om 

het Internationale Strafhof dat 

op de plaats van de Alexander-

kazerne zal verrijzen. Tijdens de 

zitting van de gemeenteraad op 

10 februari j.l. stelde zij dat deze 

werkgroep wordt geïnitieerd 

voor iedere geïnteresseerde 

wijk bewoner. Namens de wijk-

vereniging zullen mevrouw 

Buter en ondergetekende zitting 

nemen in deze werkgroep. 

Mocht u belangstelling hebben 

om aan deze werkgroep deel te 

nemen dan kunt u contact opne-

men met de projectleider, Jerry 

de Vries (070-3534688).

Frederikkazerne

Op de Frederikkazerne wordt nu 

ruimte gemaakt voor het nieuw 

te bouwen officiershotel, dat de 

Citadel op de Alexanderkazerne 

moet vervangen. De gemeente 

heeft een Nota van Uitgangs-

punten gepubliceerd die het 

kader voor de toekomstige 

bebouwing op de Frederik-

kazerne moet stellen. Wij maken 

ons zorgen over de toegestane 

hoogte (50 m) van één van de 

gebouwen. Het steekt daarmee 

de hoogte van het Strafhof (in 

het inmiddels vastgestelde 

bestemmingsplan gesteld op 

45 m) naar de kroon en domi-

neert de buurt. Documentatie 

over de plannen van de 

gemeente is de vinden op de 

website van de gemeente bij het 

zoeksysteem bestuurlijke  

stukken: http://zbs.denhaag.nl/ 

internet in de documenten 

RIS178633, 178633A en 

RIS178634, 178634A-F.

Willem Hoekstra

Verkeer en Vervoer

Impressie Frederikkazerne

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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Dit bestemmingsplan is eerst behandeld in 

de raadscommissie Ruimte. Twee bewoners 

van de Waalsdorperweg, de bewonersvereni-

ging Waalsdorp en de wijkvereniging Benoor-

denhout hebben hun eerder ingediende 

zienswijze tegen het ontwerp bestemmings-

plan toegelicht in de vergadering van de 

Commissie Ruimte van 2 februari 2011. 

De bewoners hebben in hoofdzaak bezwaar 

gemaakt tegen het kappen van de vele 

bomen op het terrein van het Strafhof  

waarvoor inmiddels een kapvergunning is 

ingediend voor de kap van 650 bomen. Zij 

hebben met name bezwaren naar voren 

gebracht tegen de kap van de ongeveer 100 

dennen geplaatst tegen het kazernehek op 

de hoek van de Waalsdorperweg en de Van 

Alkemadelaan. Deze dennen moeten wijken 

voor een demonstratieterrein dat op deze 

hoek is gepland. Verder hebben zij gepleit 

voor behoud van het Bospark. 

De bewonersvereniging Waalsdorp heeft 

gepleit voor een betere verkeersontwikkeling 

en de mogelijkheid een extra in-en uitrit aan 

de Hubertustunnel te verwezenlijken. De wijk-

vereniging heeft hetgeen de bewoners en de 

bewonersvereniging Waalsdorp naar voren 

hebben gebracht, ondersteund en daaraan 

toegevoegd het bezwaar dat de hoogte van 

de middelste toren hoger zal worden dan de 

in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen 

hoogte van 40 meter. De wijkvereniging heeft 

daartoe aangevoerd dat daarvoor niet alleen 

een visualisatie van de kant van het strand 

moet worden uitgevoerd om de nadelige con-

sequenties voor het milieu te meten maar ook 

vanuit de woonwijk om te bepalen in hoeverre 

het woonklimaat hierdoor wordt geschaad. 

Verder heeft de wijkvereniging gepleit voor 

het behoud van de ecologische zone.

De raad had allerlei bedenkingen tegen het 

plan maar de wethouder Mevrouw De Jong 

(D66)heeft zoveel toezeggingen gedaan dat 

de raad uiteindelijk in de vergadering van 

10 februari door de knieen is gegaan. Het is 

nu afwachten of en hoe deze toezeggingen 

zullen worden uitgevoerd. Verder heeft de 

wethouder besloten om naast de bestaande 

klankbordgroep waarin de betreffende 

belangenverenigingen zijn vertegenwoor-

digd, waaronder de wijkvereniging, ook een 

werkgroep van bewoners op te richten om 

de gemeente van advies te dienen over de 

verkeerssituatie en het groen rond het Straf-

hof. Het is de bedoeling dat iedere geïnteres-

seerde bewoner hieraan kan deelnemen. 

Hieronder volgt het antwoord dat de wet-

houder heeft gegeven in de vergadering van 

de gemeenteraad van 10 februari 2011 naar 

aanleiding van hetgeen de fracties naar 

voren hebben gebracht.

Wethouder De Jong

Ik dank de raad voor de inbreng. Wij hebben 

hier kort geleden inderdaad uitgebreid over 

gesproken in commissieverband. Ik heb toen 

gelukkig een hoop vragen kunnen beant-

woorden. Er zijn nog enkele vragen nageko-

men op schrift. Allereerst merk ik op dat ook 

het college heel verheugd is, nee, er gewoon 

trots op is dat wij niet alleen in naam een stad 

van vrede en recht zijn, maar dat wij daar ook 

daadwerkelijk ons best voor doen. Wij werken 

daar hard aan. Dat geldt niet alleen voor het 

college, want ik merk dat alle raadsleden dit 

niet alleen met de mond belijden, maar hier 

ook heel actief mee bezig zijn. De stad is er 

ook trots op. Als je hierover spreekt, krijg ik 

alleen maar enthousiaste reacties. Dit is inder-

daad een nieuwe stap op weg naar die stad 

van vrede en recht of ter versterking van de 

stad van vrede en recht, want het ICC zit hier al 

en krijgt nieuwbouw. Dat proces is al langer 

geleden aangekondigd, gestart en ingezet.

In de motie van de heer Brands van de PVV 

staat dat leegstaande kantoorgebouwen 

hiermee moeten worden gevuld. Dat is een 

aardige gedachte, maar dit lukt niet in een 

bestaand kantoorgebouw, puur en alleen al 

vanwege de veiligheidsclausules. Dat heb ik 

in de commissie al geprobeerd te delen, maar 

ik wil het met alle liefde herhalen. De inter-

nationale zone wordt bevolkt door een aantal 

organisaties, die, of wij dat nu leuk vinden of 

niet, heden ten dage te maken hebben met 

veiligheidsrisico’s. Daar zullen wij toch conse-

quenties aan moeten verbinden. Dat bete-

kent dat het niet mogelijk is om het Inter-

nationaal Strafhof te vestigen in een nu leeg-

staande kantoorruimte. Bovendien komt het 

initiatief voor het Strafhof van de Assembly of 

State Parties, dus niet van de gemeente. Zij 

hebben specifieke wensen inzake de veilig-

heid, zittingszalen et cetera en die wensen 

passen niet in de reguliere kantoren. Daarom 

is in gezamenlijkheid gekozen voor deze 

nieuwbouw. Daarmee heb ik de motie gelijk 

becommentarieerd: wat ons betreft is dat 

niet mogelijk. Ik moet dus negatief reageren 

op het verzoek om te onderzoeken of het 

Strafhof gevestigd zou kunnen worden in 

een leegstaande kantoorruimte.

Bijna alle woordvoerders hebben gerefereerd 

aan een van de belangrijkste gespreksonder-

werpen in de commissie, namelijk de moge-

lijke verkeersoverlast en de mogelijke gevol-

gen daarvan. Ik herhaal uit volle overtuiging 

dat het college van harte bereid is - het is 

mooi dat de wethouder van Verkeer net naast 

mij komt zitten - om een aantal dingen te 

onderzoeken: in hoeverre zal de komst van het 

Internationaal Strafhof leiden tot een toename 

van mogelijk sluipverkeer, in welke mate 

maakt die toename een toegang tot de 

Hubertustunnel noodzakelijk - is het één de 

oplossing de oplossing voor het ander - en zo 

ja, wat zijn de financiële consequenties en wat 

zijn de consequenties voor het groen? Daar-

voor moet immers natuurlijk ook weer ruimte 

opgeofferd worden. Wij zullen ook met alle 

liefde even kijken naar de kruik op de rotonde.

Corine Buter

Het bestemmingsplan ‘Inter nationaal Strafhof’  
is vastgesteld

Ruimtelijke Ordening

De uitslag van de enquête inzake het 

maken van een nieuwe in- en uitgang 

voor Arends dorp heeft ons overrompeld. 

Er zijn 250 reacties VOOR en één reactie 

TEGEN ingekomen. Uit de reacties blijkt 

dat niet alleen aan palende straten maar 

de hele wijk heeft gereageerd. 

HARTELIJK BEDANKT!

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

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

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

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Prins Mauritslaan 1

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

Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

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
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After two years spent together 

as the Expat Committee of the 

neighbourhood society, we 

found it long overdue to 

introduce ourselves.

Since the beginning Liesbeth 

Annegarn has been the chair 

and liaison with the Board.  

Liesbeth was born in Venezuela 

and went to school in Argentina 

and the Netherlands. She has a 

law degree and at the moment 

works part-time in a lawyer’s 

office. 

She joined the board of the 

neighbourhood association six 

years ago with the responsibility 

for the elderly and the Contact 

55+ group and most recently as 

editor of the bi-monthly 

magazine. Liesbeth set up the 

expat portfolio in 2009 and since 

that time many excursions and 

lectures were realized for the 

expats and local residents of our 

beautiful Benoordenhout. She 

will be stepping down in May at 

the AGM, but has promised to 

stay involved with the Expat 

Committee.  

After studying Biochemistry in 

Leiden, Marja van Loopik met 

and married her diplomat 

husband. This meant an adult life 

moving from country to country 

and raising two children in 

Algeria, Indonesia, Belgium, 

Sudan, France and Denmark.  On 

assignments back here in 

Holland, Benoordenhout was 

always home.

Marja and her family have now 

settled down permanently in our 

“hood” and she works as a free-

lance tour-guide for The Hague. 

She joined the committee 

because she likes its mission as 

she knows from her own 

experiences abroad how nice it 

is to be warmly welcomed in a 

host country.

Michèle Carlier was born and 

raised in the French speaking 

part of Brussels.  Arriving in the 

late 60’s in The Netherlands, she 

obtained a degree in 

Experimental Psychology at the 

University of Utrecht, where she 

also worked for a short time.

Settling in The Hague some 

years ago, Michèle now works as 

a real estate agent, helping 

expats to rent a “home away 

from home” in The Hague. She 

joined the Expat Committee at 

the very beginning, believing 

strongly in its goals: bring the 

expats and the local population 

together, so that they can get to 

know each other better and to 

enable expats to feel at home in 

this beautiful free country.

Born in the Rhode Island, USA 

and a graduate of Mount 

Holyoke College in New England 

with a mathematics degree, 

Georgia Regnault came to the 

Netherlands via NBBS  in the 

mid-sixties for what she thought 

would be a year. But during that 

year, she met “her” Dutchman 

and they have lived most of their 

marriage in The Hague area, 

although two overseas 

assignments have brought them 

to Hamburg and Curaçao.  

Raising their three children in a 

bi-cultural home environment, 

Georgia has always had a foot in 

each world. A past President of 

the American Women’s Club of 

The Hague and the Federation of 

American Women’s Clubs 

Overseas, joining the Expat 

Committee seemed a perfect 

way of giving back to the Dutch 

community. 

Wieneke Lisman, the youngest 

member of our group, is Dutch 

and has been living in 

Benoorden hout since 2006. She 

works as a lawyer, specializing in 

insolvency and corporate law in 

a large firm in The Hague. 

Wieneke has been a member of 

the Expat Committee since the 

day it was founded. Apart from 

hockey, she loves sailing. She is a 

frequent visitor of London and 

also acquainted with its expat 

scene. She prefers the 

Benoordenhout for its green 

surroundings and relaxed 

atmosphere, while - at the same 

time - being located close to the 

downtown The Hague. Living in 

the Benoordenhout, with about 

40% expats, she considers 

integration with the Expat 

Community in the 

neighbourhood an important 

issue.

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

meet fellow residents of 

Benoordenhout who share 

your ‘international’ 

experience: be it as an expat, 

a repat (returning from an 

expatriation) or simply an 

international resident of the 

neighbourhood. The BIEB is 

an initiative of two long time 

international residents to 

allow for internationals to 

meet one another and put 

names to familiar faces. We 

meet three times a year at 

Park WW as of 7:30pm for a 

drink and a chat.

Feel free to drop by on any 

(or all) of the following dates:

Monday May 16th 2011

Monday September 19th 2011

For a review of earlier BIEB’s 

and other English language 

information about the 

neighbour hood, please visit 

the English pages of www.

wijkverenigingbenoorden-

hout.nl

International 
Corner

Expat Committee - Wijkvereniging Benoordenhout

Allow us to introduce ourselves.......

V.l.n.r.: Michèle Carlier, Wieneke Lisman, Marja van Loopik, Georgia Regnault, 

Liesbeth Annegarn. Foto: Gerhard van Roon

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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

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
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Since 1955, NATO and in 

particular NC3A, an important 

section of NATO has had its 

offices on the Waalsdorperweg 

in The Hague, 

Never before has a group of 

civilians been able to visit the 

premises of the NATO here, so it 

was a true privilege and a 

unique experience to be invited 

to this Neighbourhood Day. The 

number of attendees (over 40) 

showed that such a visit was of 

interest to many, eager to hear 

and see more of the NATO 

offices situated in the dunes. 

There were of course all sorts of 

security restrictions and 

measures, but that didn’t 

dampen the pleasure in our visit. 

We were warmly welcomed by 

CDR Willem Veldhoven, 

Executive Officer of NATO and 

Mrs. Sharifah Masten, Principal 

Assistant General Services. After 

a social time with coffee and tea, 

we proceeded into the 

conference room, where 

Commander Veldhoven gave an 

extremely informative 

presentation. He illuminated the 

history, mission and tasks of 

NATO, with its 28 Member 

countries, and - more specifically 

- the NATO department NC3A in 

Benoordenhout.

NC3A is a valued and effective 

arm of the Alliance, delivering 

products and services across the 

entire Command. Its main tasks - 

and representing the three C’s in 

NC3A - are command, control 

and communications. This 

department acquires key 

systems that the leadership of 

the NATO needs in order to 

perform the political and 

military tasks and to support the 

NATO missions were possible. 

The Agency operates from two 

locations, one in Brussels and the 

one in The Hague we visited. It 

was surprising to learn that more 

than 500 people currently work 

for this department, a good 

percentage of them expats. 

During the presentation the 

participants were given the 

opportunity to interrupt and to 

ask questions. That some of 

those questions related to 

confidential issues and could 

therefore not be answered was 

hardly surprising. For more 

about NATO in the Hague, the 

website - www.nc3a.nato.int is 

very informative.

On behalf of the Expat 

Committee a word of thanks was 

addressed to the Commander 

Veldhoven and Mrs. Masten. 

Indeed the three C’s could better 

be replaced by four C’s. The C of 

Cordial is lacking but well 

deserved. The fact that we were 

the first “outside” group to have 

such a visit made it even more 

special.

Wieneke Lisman

International 
Corner

Visit to the NATO with Expat Club Benoordenhout, 
22 January 2011

For the last two years, the Expat 

Committee of the Wijkvereniging 

has been organizing various 

excursions and lectures of interest 

to both expats of Benoordenhout 

as well as Dutch residents.

Our recent visit to ANWB was 

another example of these 

activities. About 25 Benoorder-

houters took part in this special 

visit. After a welcoming 

reception with coffee or tea, we 

were divided into two groups 

and visited the Alarm Centrale 

section and the Traffic Center, 

where we were given ample 

opportunity to ask questions. 

With the help of electronic 

devices embedded in the high-

ways, it is amazing how the 

Traffic Center is able to estimate 

the length and time of traffic 

jams throughout the country. 

Besides the numerous daily 

broadcasts from the offices here 

in the Hague, this department 

works closely with the govern-

ment on improving the traffic 

situation in the Netherlands. 

As many know, the ANWB Alarm 

Centrale is a blessing for those 

who encounter problems while 

traveling. In a room full of 

computers and staff conversant 

in many languages, emergency 

help is arranged for those injured 

or taken ill while on a trip outside 

Holland. This division also 

includes the Roadside Assistance 

team (Wegen wacht), which 

assists those stranded along the 

Dutch highways (in 85% of the 

cases, the ANWB mechanic is 

able to repair the car on the spot 

- a remarkable record).

And of course, the ANWB has an 

ample supply of maps, guide 

books, and travel aids in their 

shop on the Wassenaarseweg, 

along with a wonderful 

collection of (sport) clothing. 

Once again - a successful 

excursion for which we are most 

thankful to the ANWB.

Georgia Regnault

ANWB Visit - March 2011

NEW!!!   Visit to the Clingendael Park on Saturday 21th of May
Every resident in our area, Dutch national and Expat alike, must have once made a stroll through the magnificent park of Clingendael and 

may even have visited the Japanese garden there.

Not many however are aware of the rich history that is connected to this beautiful green oasis.

Come and walk with our experienced guide Marjolein Veentjer and discover the “snake wall”, the Japanese tea pavilion, the burial place of 

“freule” Daisy’s dogs, the ice cave, the Dutch garden and many other features in this lovely park.

Meeting point: Entrance gate on Wassenaarseweg. Time: 14.30, the walk will last about l½ hours. Cost: Euro 7.50 

After the walk we will gather at the tea house in the park for refreshments.

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Uitvaartverzorging ‘t Clingendaelhuys,
 v/h 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 gegevens.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde
medewerkers kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan.

Ons uitvaartcentrum aan de Thérèse Schwartzestraat 1
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

Telefoon (070) 324 00 77
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Koningin Beatrix heeft woensdagmiddag 

16 maart, samen met de oudste diacones, zuster 

Joop Dijk, de zorgplint van Hubertstaete aan de 

Van Hogenhoucklaan feestelijk geopend. Zij 

heeft hiermee een familietraditie voortgezet. 

Haar moeder, prinses Juliana heeft bijna exact 

25 jaar geleden een gevelsteen onthuld ter gele-

genheid van het slaan van de eerste paal voor de 

toenmalige nieuwbouw van Bronovo (zie onder-

staand artikeltje). Hubertusduin, zoals het 

gezondheidscentrum gaat heten, herbergt een 

huisartsenpraktijk, een apotheek, fysiotherapie 

en de poliklinieken en afdelingen oogheelkunde, 

ouderengeneeskunde, medische psychologie, 

hartrevalidatie en de verloskundigenpraktijk.

Koningin opent Hubertusduin

De zes verpleegkundigen, die met een oude hei-in-

stallatie de eerste paal de grond in werken

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana bij de onthulling van de gevelsteen

Foto’s: Liesbeth Annegarn

Op vrijdag 21 maart 1986 werd op feestelijke 

wijze de eerste paal geslagen voor het nieuw 

te bouwen ziekenhuis Bronovo. Vijf verpleeg-

sters en één verpleger klaarden deze klus ten 

aanschouwen van vele belangstellenden, 

onder wie Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 

Juliana, waarna vele blauwe ballonnen vrolijk 

het luchtruim sierden. Vervolgens onthulde 

de prinses een gevelsteen met haar beelte-

nis erop. Het loslaten van een vlucht duiven 

vormde de feestelijke afsluiting van dit 

gebeuren.

Eerste paal nieuwbouw Bronovo
Foto: Gera Nieland

Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Beatrix tijdens 

de onthulling van de plaquette. Foto: Bronovo Foto: Gera Nieland
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MAHARISHI VEDISCH INSTITUUT 
Centrum voor Transcendente Meditatie 

 
Aanbod van o.m.: Lezingen 
 Meditatiecursussen 
 Ayur-Veda gezondheidsleer 
 Hatha yoga 
 Leesgroep Bhagavad Gita 

 
Bloemcamplaan 2 Tel. 070 – 21.23.7.26 
2244 EC Wassenaar www.tm-in-de-randstad.nl 

Fa. A.C. Noorthoek en Zn.
De Schoenhersteller

van Hoytemastraat 8

2596 ER  Den Haag

Telefoon 070 - 324 86 45

Openingstijden:

Maandag gesloten

Dinsdag-Vrijdag 08.00-18.00 uur

Zaterdag gesloten

Lunchpauze 12.15-12.45 uur

Zie de bon elders in dit blad

GRAAG TOT ZIENS IN DE WINKEL!

Big geregistreerde ervaren verpleegkundigen 
bieden particuliere hulp aan huis. Specialisatie: 
Geriatrie en terminale zorg. Ook helpen wij u 
met kleine karweitjes die net te veel voor u zijn. 
Wij beheersen de Engelse taal. 
Minimaal 2 uur aaneengesloten. Per direkt 
beschikbaar, scherpe tarieven en geen 
bemiddelingskosten.

Bel voor tarieven, voorwaarden en referenties 
070 386 74 59 / 070 393 36 91.
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Nieuws uit de wijk
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Aankondiging
Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Benoorden hout

Voor: leden van de wijkvereniging Benoordenhout
Datum: maandag 9 mei 2011
Tijd: aanvang 20.00 uur
Waar: ‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5

De agenda en stukken voor de vergadering worden aan de leden met een ons bekend e-mailadres per e-mail verzonden.
De leden zonder bekend e-mailadres ontvangen de agenda per post. Om kostenbewust te handelen worden de bijbe-
horende stukken toegezonden op aanvraag. U kunt de stukken per e-mail aanvragen (dit heeft onze voorkeur):  
kroemer@kpnmail.nl of telefonisch bij Mirjam Kroemer, tel. 3240307.

Renée Walhain, secretaris wijkvereniging

Koninginnedag 
viering

Wijkgenoot Michiel de Vlieger zal dit jaar namens de wijk-
vereniging de organisatie op zich nemen van de Koningin-
nedagviering op zaterdag 30 april. Het bestuur van de wijk-
vereniging is verheugd dat Michiel met zoveel enthousiasme 
en betrokkenheid heeft gerea geerd op onze oproep voor 
vrijwilligers en inmiddels druk doende is met alle voorberei-
dingen.

Traditioneel vindt de viering plaats op het Willem 
Royaardsplein en is bedoeld voor jong en oud!
Aanvang: 9.30 uur en einde 13.00 uur.

Naast de vrijmarkt zijn er spelletjes voor de jeugd tot onge-
veer 11/12 jaar en zal er een uit dagend springkussen wor-
den geplaatst. We maken u er wel op attent dat de deelname 
aan de spelletjes en het gebruik van het springkussen op 
eigen risico plaatsvindt. De organisatoren zullen de begelei-
ding op zich nemen maar we verwachten van ouders dat zij 
hun kroost wel in het oog blijven houden! De organisatoren 
zullen er op toezien dat iedereen aan bod komt.

Voor een passende muzikale omlijsting is gezorgd en wel-
licht gaat de middenstand u verrassen met (oranje) lekker-
nijen uit de eigen shop. De wijkvereniging is present met 
een eigen stand en wij praten graag met u bij.
Wij hopen op een koninklijk oranjezonnetje en een feeste-
lijke bijeenkomst met veel wijkgenoten!

Renée Walhain

Op 16 februari reed minister presi dent Mark Rutte weer als 

 vanouds het schoolplein van het Maerlant op. 

Dit keer niet om zijn hoofd vol te pompen met nuttige feiten, 

maar om de nieuwbouw te openen. Het was voor hem duidelijk 

een leuke bezigheid waarbij hij de tijd nam om te spreken met 

de diverse docenten die hem jaren geleden les gaven. 

Hij mocht nog één keer een spreekbeurt houden wat hij met 

plezier deed.  Zijn cijfer werd ons echter onthouden, dat kreeg 

hij later te horen!

Liesbeth Annegarn

Rutte weer even op school

Foto: Serge Ligtenberg
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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

Open dag donderdag 28 april 2011 
van 10.00 - 15.00 uur, Theo Mann Bouwmeesterlaan 75, 2597 GV Den Haag

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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Van de Ambulancediensten
Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee 

dat de patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele 

gsm moeten doorspitten om het telefoonnummer te vinden van 

ouder/partner of contactpersoon bij noodgevallen. Dit hebben we 

landelijk in de groep gegooid en we zijn tot de volgende oplossing 

gekomen.

De zogenaamde ICE code.

Het is een goed idee om in uw mobiele telefoon een standaardnaam 

te koppelen aan de in geval van nood te bellen persoon.

Wij stellen dan ook voor dat iedereen in zijn GSM een adres aan-

maakt onder de naam “ICE” (= In Case of Emergency). Onder deze 

naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet wor-

den benaderd in geval van nood. “ICE” is inmiddels al internationaal 

erkend als afkorting voor dit doel.

Politie, ambulancemedewerkers, artsen en anderen. weten dan direct 

wie ze moeten bellen.

Als u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de 

namen ICE1, ICE2, ICE3.

Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil 

maken als er snel actie moet worden ondernomen.

Maak nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer aan in uw 

mobieltje. 

F. Stabel 

Commandant I.B.G.N.

Frau Henk.

Op de terugweg naar huis in Benoordenhout overnachten we in 

Zuid-Duitsland. Als de receptioniste de naam van mijn man leest 

zegt ze: “Werner Henk?”. Mijn man is verbaasd en legt uit dat Henk 

zijn voornaam is, en dat Werner zowel in Nederland als in Duitsland 

voorkomt als voor- en als achternaam. Daar is ze het niet mee eens, 

want volgens haar is Werner alleen een voornaam. Mijn man pakt 

het telefoonboek van München en laat haar ten bewijze een blad-

zijde zien met Werners, waarop ze nauwelijks reageert.

De volgende ochtend, als ik naar de eetzaal loop, roept ze me vrolijk 

toe: “Gutemorgen, Frau Henk!”.

Margo J. Rietbergen, echtgenote van Henk W. Werner

ik@wijkbladbenoordenhout.nl

Twitteren
Vanaf donderdag 3 februari 2011, is de politie van bureau Overbosch, actief op Twitter. 
U kunt ons volgen via @PolOverbosch. 
Twitter zal naast SMS alert ingezet worden om de bewoners van ons gebied snel te kunnen informeren. 
Naast het feit dat u ons kunt “volgen”, kunt u ons ook “tweets” sturen met tips en opmerkingen. 
Wij geven u onder andere informatie over onze acties en over mogelijke onveilige situaties.
Twitter werkt het beste als ons account @PolOverbosch zoveel mogelijk “volgers” heeft.
Wij hopen dat u ons snel zult gaan volgen.
Pascal Derksen, Bureau Overbosch

Verdwijnt onze bibliotheek?
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening, 

D66), tevens verantwoordelijk voor het Haagse Hout, heeft besloten 

zes van de 18 gemeentebibliotheken per 1 januari 2013 te sluiten om 

zo twee miljoen euro te besparen. Tot onze grote schrik is de biblio-

theek aan de Van Utenbroekestraat één van de met sluiting 

bedreigde bibliotheken. De wijkbibliotheek Haagse Hout blijft open. 

Van de twee bibliotheekvestigingen in het stadsdeel Haagse Hout 

heeft Benoordenhout één van de kleinste verzorgingsgebieden. 

Ook qua gebruik behoort het tot de kleinere vestigingen. 

Daarom wil de wethouder de dienstverlening concentreren 

in de wijkbibliotheek Haagse Hout in de Theresiastraat.

Deze bibliotheek, die strategisch tussen drie scholen in de scholen-

driehoek ligt en daaraan ook gestalte geeft door haar driehoekig 

grondvlak zou daarmee voor de wijk verloren gaan. De afstand tot de 

bibliotheek in het Haagse Hout in de Theresiastraat, maakt het voor 

de schooljeugd onaantrekkelijk om daar gebruik van te maken. 

Wij hopen dat de wethouder deze maatregel wil herover wegen.

Willem Hoekstra
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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.

Theresiastraat 142 • Den Haag
7 dagen open

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

Maandag t/m zaterdag tot 12.00 uur en
zondag to 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.

15 smaakjes verse thee.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een tweede kopje koffie of 

huiswijntje naar keuze gratis!

www.nieuwengelhard.nl

met terras
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“Toen wij in 1990 gingen samen-

wonen zochten we een grote 

woonruimte, liefst zonder trap-

pen”, vertelt Rolf de Jong. “Een 

huisje met een tuintje hoefde 

voor ons niet zo. Er waren maar 

weinig woningen die aan onze 

eisen voldeden en toen kwamen 

we hier terecht, toevallig eigen-

lijk. We vonden het wel een inte-

ressant gebouw.”

Aanvankelijk kochten Rolf de 

Jong en Han Vastert twee appar-

tementen, samen goed voor zo’n 

200 vierkante meter. Later koch-

ten ze de buurappartementen 

die vrijkwamen erbij en nu resi-

deren zij in een geweldig appar-

tement van tien kamers, 320 

vierkante meter totaal. Langza-

merhand hebben zij het appar-

tement dat het oorspronkelijk 

was, opnieuw gecreëerd. Want 

op de plek waar zij nu wonen 

was aanvankelijk één apparte-

ment, dat al kort na de bouw in 

vier delen is verkaveld. 

Woonhotels

“Toen we hier kwamen zag het 

er niet uit”, herinnert Vastert zich. 

Van huis uit is hij interieurarchi-

tect, en hij kon zich in het eigen 

appartement goed uitleven. Hij 

ontwierp onder meer de keuken 

en verschillende vaste kasten, 

helemaal in de oorspronkelijke 

stijl van het gebouw. “Nieuwe 

Haagse School, net als de meeste 

andere woonhotels in Den Haag. 

Alleen Nirwana, hier verderop 

aan de Van Alkemadelaan, is 

gebouwd volgens de Nieuwe 

Zakelijkheid. Versierselen horen 

er dan niet meer bij; de geome-

trische elementen van het 

gebouw zijn tevens de versie-

ring. Hier ligt dat anders. Duin-

wyck is in 1931-1932 van beton 

gebouwd met een bekleding 

van baksteen, om het mooier te 

maken.”

Met het wonen in flat Duinwyck 

kwam de interesse in de historie 

van het gebouw en in woonho-

tels in het algemeen. In hun 

boek gaan de auteurs uitgebreid 

in op de geschiedenis van woon-

hotels, vooral in New York. De 

Jong: “Het zijn appartementen-

gebouwen die beschikken over 

bijzondere faciliteiten voor een 

groot wooncomfort. Er was veel 

personeel, de boodschappen 

werden aan huis bezorgd, de 

was werd gedaan, er was een 

restaurant, alles kwam aan huis. 

Het gemak diende de bewoners. 

Hier in Duinwyck was dat vroe-

ger ook zo. Tot in de jaren zestig 

was hier beneden een restaurant 

en er was een kleine supermarkt. 

Huismeesters zijn er nog steeds.”

Het concept van een apparte-

mentencomplex met veel ser-

vice is tegenwoordig weer 

ac tueel; verschillende nieuw-

bouwprojecten worden volgens 

dit model ontwikkeld, bestemd 

voor de werkende mens met 

weinig tijd. Het is een internatio-

nale trend.

Jubileum

In 2007 bestond Duinwyck 75 

jaar. In dat jaar publiceerden Vas-

tert en de Jong een artikel in het 

wijkblad over het gebouw. Hun 

interesse groeide tijdens het 

onderzoek. Zij verdiepten zich 

niet alleen in de geschiedenis 

van het gebouw en van zijn 

bewoners en in het ontstaan van 

woonhotels, maar ze betrokken 

ook de stedebouwkundige ont-

wikkelingen erbij. “Tijdens de 

receptie voor het jubileum heb-

ben we aangekondigd dat we er 

een boekje over zouden maken”, 

vertelt Vastert. “Iedereen begon 

te klappen, en toen konden we 

niet meer terug.”

Het boek is een co-produktie; 

beide auteurs schreven stukken 

tekst, De Jong iets meer dan Vas-

tert. “We corrigeerden over en 

weer elkaars teksten”, kijkt De 

Jong terug. “En toen de tekst af 

was heeft een van de bestuurs-

leden deze nog eens doorgeno-

men.” 

Zo is het een mooi geheel gewor-

den, interessant voor iedereen 

die in de wijk woont of heeft 

gewoond. Want Duinwyck is een 

markant gebouw en het feno-

meen woonhotels is fascinerend. 

“Je komt ze vooral in Den Haag 

tegen”, vertelt De Jong. “In Neder-

land is het wonen in apparte-

menten nooit echt aangeslagen, 

ook niet in de grote steden, ter-

wijl dat in andere Europese lan-

den heel gewoon is. Ook in New 

York is het gebruikelijk in een 

appartement te wonen.” 

Grandeur

Vastert en De Jong hebben met 

veel plezier aan het boek 

gewerkt. Het was soms moeilijk 

er tijd voor vrij te maken: De 

Jong, sociaal geograaf, is plaats-

vervangend rector van een grote 

scholengemeenschap en Vastert, 

interieurarchitect, is verbonden 

aan een producent en verkoper 

in klassieke mahoniehouten 

meubelen. Beiden zijn nu zestig 

jaar en werken nog vier dagen 

per week. Zij ontvangen uw ver-

slaggever in de eetkamer, die 

Foto: Denise Keus

vervolg op pagina 21

Flat Duinwyck

Kosmopolitisch wonen
Door Henriette van Wermeskerken

Iedereen in de wijk kent flatgebouw Duinwyck, op de hoek van de Van 

Alkemadelaan en de Ruychrocklaan. Drie jaar geleden bestond dit zgn. 

woonhotel 75 jaar. Aanleiding voor bewoners Han Vastert en Rolf de 

Jong zich grondig in de geschiedenis van het gebouw te verdiepen. Het 

zeer lezenswaardige resultaat verscheen eind vorig jaar onder de titel 

‘Pardon, een woonhotel…? Duinwyck, een monument in Haags wonen.’
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Mobarak Moskee Benoordenhout

Eerste moskee van Nederland 1955

Open Zaterdagen: 23 april en 21 mei

11:00-18:00 

Ahmadiyya Moslim Djamaat | Mobarak Moskee

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

F: 070-3242881 | E: islaam@ahmadiyya.nu | www.alislam.org

De Ahmadiyya Moslim Missie in Nederland, 
heeft gistermiddag haar Moskee aan de 
Oostduinlaan, de eerst gebouwde Moskee in 
ons land, in gebruik genomen. De opening 
werd verricht door Sir Muhammad Zafrullah 
Khan uit Pakistan, rechter bij het Internatio-
nale Gerechtshof, die de genodigden in een 
tent welke op het terrein van de Moskee was 
opgericht, toesprak. Hij deelde mede, dat 
ieder in de Moskee welkom is. Voorts bracht 
hij dank aan de vrouwen van de leden, velen 
arm en vaak zeer arm, die de gelden voor de 
bouw van de Moskee hebben bijeengebracht. 
Zij verdienen het, zo zei Sir Muhammad, dat 
haar een boodschap wordt gestuurd om van 
die grote dankbaarheid te getuigen. 

 ,     

Foto: 11 Februari 1955: Sir Muhammad Zafrullah Khan, prominent 

lid van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, minister van Buitenlandse 

Zaken van Pakistan en rechter aan het Internationaal Gerechtshof 

te Den Haag, steekt in Den Haag Benoordenhout de eerste spade 

in de grond voor de de eerste moskee van Nederland: de Mobarak 

Moskee op de Oostduinlaan, nr. 79. Op de achtergrond: mevrouw 

Nasirah Zimmermann, één van Nederlands eerste moslims. Ze ver-

zorgde onder andere de vertaling van het boek Waar Stierf Jezus?

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
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Eet- en kookliefhebber èn wijkgenoot Frans van der Linde heeft aan-

geboden een kookrubriek te verzorgen. U zult dan ook regelmatig 

lekkere recepten van hem tegemoet kunnen zien. Uw reacties op 

deze rubriek kunt u kwijt op Frans.vanderlinde@casema.nl.

Hier volgt het eerste recept, een pastagerechtje met champignons.

Alle hoeveelheden zijn op basis van bereiding voor 2 personen.  

Handig keukengereedschap voor dit gerecht is een hapjespan waarin 

u alles kunt klaarmaken.

Belangrijk is het voorverwarmen van de borden omdat pasta anders 

te snel afkoelt tijdens het eten.

Benodigdheden:

150 gr. kastanjechampignons, in plakjes gesneden

60 gr. spekblokjes

1 teen knoflook, fijngesneden

takjes platte peterselie, gehakt

200 gr. spaghetti

2 eetlepels slagroom

50 gr. boter

1 eetlepel olijfolie

Voor de liefhebber: een beetje (vers) geraspte Parmezaanse kaas

Peper en zout

Maak de champignons schoon met een papiertje of een champig-

nonborstel, NOOIT met water en snij ze in plakjes, niet te fijn.

Bak als eerste de spekblokjes in hete olijfolie tot ze knapperig zijn. 

Doe halverwege de knoflook erbij. Haal alles uit de pan, maar laat het 

bakvet erin zitten. Doe de boter bij het bakvet en bak de champig-

nons tot ze mooi verkleuren maar nog wel stevig aanvoelen.

Kook de spaghetti volgens de aanwijzing op de verpakking. Let wel 

op dat de pasta niet te gaar wordt; hij moet ‘al dente’ blijven. Pasta 

heeft de eigenschap na te garen, zeker als op het laatst een (warme) 

saus erdoor wordt geroerd. Zelfs op een warm bord gaat het garings-

proces door. Tijdens het wachten hakt u de peterselie fijn.

Nu doet u in de pan vervolgens de gebakken champignons, de spek-

jes met knoflook, slagroom en de gekookte pasta en husselt dit alles 

door elkaar terwijl u de pan nog even op het vuur laat staan. Voeg 

naar behoefte peper en zout toe en voor de liefhebbers enkele drup-

pels truffelolie. 

Serveer het gerecht uit op (verwarmde) borden, met de gehakte 

peterselie overheen en eventueel de Parmezaanse kaas. Volgens ken-

ners van de Italiaanse keuken is kaas over dit gerecht vloeken in de 

Italiaanse kerk maar ik laat deze discussie graag over aan uw eigen 

smaakpapillen. 

En met een knapperige groene salade met verse tuinkruiden (zoals 

basilicum, oregano en tijm) als voorgerecht, maakt u deze eenvou-

dige maaltijd compleet.

Serveren met een mooi glas rode wijn .

De ‘Frans’ keuken
Door Frans van der Linde

rondom is behangen met een 

handgeschilderd Frans behang, 

dat een Indiaas landschap uit-

beeldt. Vastert is vooral verant-

woordelijk voor de grote lijnen 

van het interieur, terwijl De Jong 

met name inbreng in de kleuren 

had. Het is een bijzonder smaak-

vol geheel geworden. Vastert en 

de Jong hebben niet alleen in 

hun eigen appartement de gran-

deur van weleer teruggebracht 

maar zijn ook betrokken geweest 

bij de renovatie van de algemene 

ruimtes, een paar jaar geleden. In 

de gangen en trappenhuizen is 

sindsdien een goede verlichting 

en een kleurenpalet, passend in 

de sfeer van de bouwtijd. 

Foto: Denise Keus

vervolg van pagina 19

‘Pardon, een woonhotel….? 

Duinwyck, een monument 

in Haags wonen’

Han Vastert en Rolf de Jong

Uitgeverij De Nieuwe Haag-

sche, Den Haag. Prijs: e 19,95

ISBN 978-94-91168-01-7

Verkrijgbaar via de boek handel

Rabarber zoekt oud-leerlingen, oud-docenten en oud-mede-

werkers voor jubileum reünie!

Om het 25 jarig bestaan van Jeugd theaterschool Rabarber te vieren, 

organiseren wij op zondag 29 mei vanaf 17 uur een reünie. 

Ben jij in het verleden als leerling, docent, medewerker of op een 

andere manier bij Rabarber betrokken geweest? Ga dan naar 

www.rabarber.net en geef je op!
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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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Geachte bewoners van het Benoordenhout,

In het Benoordenhout is de laatste weken een man actief die zich 

voorstelt als dakdekker/loodgieter. Volgens de wijkbewoners die ik 

heb gesproken, zou het een “keurige Nederlandse man” betreffen.

Hij belt bij voorkeur aan bij oudere mensen en zegt dan dat hij in de 

buurt bezig is met een klus en dat hij in het voorbijgaan heeft gezien 

dat er enkele dakpannen scheef liggen. Omdat hij “even tijd heeft” wil 

hij wel even met zijn ladder het dak op om de dakpannen voor u 

recht te leggen. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, vertelt hij dat het 

erg gevaarlijk is als er een dakpan naar beneden valt. Tevens sluit hij 

een grote lekkage niet uit.

De verraste bewoner schrikt hier uiteraard van en geeft de man ver-

volgens toestemming om de pannen goed te leggen. 

Als de man op het dak geweest is en de pannen zogenaamd goed 

heeft gelegd, vertelt hij dat hij heeft vastgesteld dat de panlatten 

verrot zijn en dat een reparatie een dringende noodzaak is (hierbij 

worden allerlei rampscenario’s voorgespiegeld). Aangezien de man er 

toch is, biedt hij aan om de reparatie direct uit te voeren.

Wanneer de bewoner hiervoor toestemming geeft, maakt de man 

direct een nota op en verzoekt hij de bewoner deze te tekenen. Het 

gaat hier om bedragen van een paar honderd euro tot een paar dui-

zend euro . Wanneer de nota is getekend en de dakdekker dus mon-

deling en schriftelijk toestemming heeft gekregen om werkzaamhe-

den uit te voeren gaat hij het dak op om de reparatie uit te voeren. 

De vraag is echter of de geleverde prestatie in overeenstemming is 

met het overeengekomen geldbedrag.

Meldingen uit de wijk

Inmiddels heb ik van bewoners van het Benoordenhout diverse mel-

dingen gekregen aangaande bovenstaande ‘heer’. Helaas zijn enkele 

bewoners inmiddels door deze man gedupeerd. De recherche van 

bureau Overbosch heeft één van deze zaken onderzocht en kwam 

tot de conclusie dat er geen sprake lijkt te zijn van een strafbaar feit. 

De bewoner heeft immers mondeling en schriftelijk toestemming 

gegeven om zijn dak te repareren. Het gaat hier om een civielrechte-

lijke overeenkomst waarbij een van de partijen (in dit geval de dak-

dekker) zijn verplichtingen niet (voldoende) nakomt. 

Helaas is dit niet de enige manier waarop kwaadwillende lieden hun 

geld proberen te verdienen. 

Er zijn ook personen die zich voorstellen als schoorsteenveger, post-

besteller, meteropnemer, student/scholier, nieuwe buurman of vrouw, 

iemand van thuiszorg etc. etc.

-  de schoorsteenveger: werkt bijna het zelfde als de dakdekker die 

ik hierboven heb beschreven. Op uw dak zal hij zaken aantreffen 

die onmiddellijk verholpen moeten worden. Gaat u hier op in dan 

kost u dit zeer waarschijnlijk erg veel geld terwijl u zich kunt afvra-

gen of er wel iets is vervangen of vervangen had moeten worden.

-  de postbesteller: hij heeft een pakje voor u. In verband met een 

porto tekort wordt u verzocht voor een klein bedrag te pinnen.  

NIET DOEN! Uw pinpas wordt op slinkse wijze verwisseld/geko-

piëerd en uw pincode is voor de ‘postbesteller’ uit het nep pin-

apparaat af te lezen. Stuur deze postbesteller weg en zeg hem dat 

u het pakket op het postkantoor komt ophalen.

-  de meteropnemer: deze wil een paar testjes uitvoeren. Of u boven 

even een kraan wilt opendraaien of het licht wilt aanzetten dan 

kan hij kijken of de meter goed functioneert. In plaats van de 

meter te controleren zal, terwijl u boven bent, deze man beneden 

snel in laden en kastjes opzoek gaan naar kostbaarheden.

-  de student/scholier: komt vaak samen met een vriend of vriendin-

netje. Zij zijn bezig met een werkstuk over bijvoorbeeld de Tweede 

Wereldoorlog; u weet daar vast nog veel over te vertellen. Terwijl u 

hierover vertelt, zal één van de twee even naar het toilet gaan. Het 

toilet is echter niet het doel van deze persoon, wel uw kostbaar-

heden.

-  de nieuwe buurman/buurvrouw: stelt zich netjes voor (natuurlijk 

niet met de eigen naam). Komt binnenkort hier wonen (er staat 

meestal ergens in de buurt wel een huis leeg of te koop dat op het 

uwe lijkt). Of men even een paar kamers mag opmeten, men wil 

tapijt bestellen maar heeft de sleutel van de nieuwe woning nog 

niet.  

Of de smoes van de weggelopen leguaan. Men vertelt u dat er 

waarschijnlijk een tamme leguaan in uw tuin zit. U gaat samen met 

deze persoon de tuin in. U wordt verzocht met een blad sla het dier 

te lokken, ondertussen doorzoekt een handlanger uw woning.

-  de thuiszorg medewerker: men stelt zich voor (vaak bij oudere 

mensen) als een invalkracht van de thuiszorg en haar stagiaire. Ter-

wijl de één een praatje met u maakt gaat de ander bijvoorbeeld 

koffie zetten. Ondertussen wordt uw woning doorzocht op kost-

baarheden.

Hoe kunt u voorkomen dat u het slachtoffer wordt van dergelijke 

praktijken?

* Laat nooit iemand binnen die u niet kent.

*  Als u gebruik wilt maken van de diensten van bijvoorbeeld een 

schoorsteenveger, vraag aan buren, vrienden of familieleden of zij 

een goede schoorsteenveger kennen en neem hier contact mee 

op.

*  Vraag vooraf duidelijk met wie u van doen hebt: “wat komt men 

doen en waarom”.

*  Medewerkers van Nutsbedrijven komen nooit onaangekondigd bij 

u aan de deur, zij maken altijd een afspraak.

*  Vraag altijd om een legitimatie bewijs en bekijk dit goed.  Mensen 

die te goeder trouw zijn, zullen zich vaak al uit zichzelf legitimeren.

*   Pin nooit aan de deur; geef nooit uw pinpas of pincode af. 

U moet zich niet bezwaard voelen om iemand te deur te wijzen. 

Maar de belangrijkste regel: 

BEL 112 WANNEER U HET NIET VERTROUWT.

Ernst E.F. Käuderer

Wijkagent Benoordenhout

Politie Haaglanden

tel. 0900-8844

Van onze wijkagent
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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…



wijkblad Benoordenhout april 201123

Zo lang er mensen zijn, hebben 

ballen een rol gespeeld in hun 

leven. Het bijzondere is, dat het 

geldt voor alle leeftijden en geen 

wonder dat er ontelbare balspe

len tot ontwikkeling zijn geko

men. Ik ga ze niet allemaal noe

men, nu alleen een balspel waar 

we niet meteen aan denken, het 

Jeu de Boules spel. Gezien de 

verwachting van het grote aantal 

gepensioneerden in de komende 

jaren, met natuurlijk veel vrije 

tijd, is een balspel waarmee men 

tot op hoge leeftijd bezig kan 

zijn erg aantrekkelijk. Voor velen 

zal het associaties oproepen met 

hun vakanties in Frankrijk! We 

moeten actief en sociaal bezig 

blijven om nog gezonder en fit

ter oud te worden.

Als we het over Jeu de Boules 

hebben, bedoelen we eigenlijk 

Petanque, de meest verspreide 

variant van het bekende balspel 

Jeu de Boules, dat uit Frankrijk 

afkomstig is. De eenvoud van 

Petanque heeft er voor gezorgd, 

dat het in Frankrijk en mondiaal 

verreweg de meest voor

komende spelvariant van dit bal

spel is geworden. Het kan indivi

dueel worden gespeeld, maar 

ook in twee teams van twee per

sonen (doublette), die tegen 

elkaar spelen met 3 boules per 

speler, of met twee teams van elk 

drie personen (triplette) die 

tegen elkaar spelen, met 2 bou

les per speler. Er wordt gespeeld 

met vrij zware (meestal metalen) 

ballen, die ‘gegooid’ worden naar 

een klein houten balletje op een 

afstand tussen de 6 en 10 meter. 

Het is de bedoeling om de ‘boule’ 

zo dicht mogelijk bij ‘de but’ (het 

kleine balletje) te leggen! Dit is 

het spel in het héél kort!

Voor degenen die dit spel niet 

kennen en wel eens willen kij

ken, of voor hen die graag zou

den willen spelen, ook in het 

Bois du Nord is een Jeu de Bou

les baan! Deze ligt aan de  

Thérèse Schwarzestraat aan het 

eind van de Arie Schefferstraat. 

Het is een openbare baan, ieder

een die geïnteresseerd is kan er 

gebruik van maken en is wel

kom. Enthousiaste omwonenden 

zorgen ervoor dat de baan 

geveegd is en de banken schoon 

zijn. Tevens organiseren zij af en 

toe wedstrijden, die een groot 

succes zijn! Dus Benoordenhou

ters (van alle leeftijden), op naar 

’t Uilennest.

Er is in Nederland ook een offi

ciële Jeu de Boules Bond (NJBB), 

deze is opgericht in 1972 en 

heeft ruim 18.000 aangesloten 

joueurs verdeeld over 220 ver

enigingen door het hele land (de 

baan aan de Thérèse Schwarze

straat valt daar niet onder).

Hélène van der Mersch

Foto: Hélène van der Mersch

’t Uilennest - een Jeu de Boulesbaan!

Foto: Adriaan Suijlen

Wolters
Van het gebouw dat het Insti

tuut Wolters aan de Van Nijen

rodestraat huisde is onderhand 

weinig overgebleven. De leerlin

gen zijn tijdelijk gehuisvest op 

het Aloysius College in afwach

ting van de oplevering van de 

nieuwbouw. De situatie op 

11 maart j.l. is in bijgaande foto 

weergegeven.

Nogmaals Wolters

Goed gezien!

Van Wim Boelens ontvingen wij 

deze foto. Zoals u kunt zien, was 

de Woltersschool niet meer 

geschikt om als stemlokaal voor 

de Provinciale verkiezingen te 

dienen. Gelukkig heeft de 

gemeente hiervan melding 

gemaakt, anders hadden de 

omwonenden toch een pro

bleem gehad met het uitbren

gen van hun stem.Foto: Willem Hoekstra Foto: Wim Boelens
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Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw com�
plete WONINGINRICHTING. Onze gordijnen, vitrages, 
lamellen, raamdecoraties en zonweringsproducten 

zijn de beste in hun soort. Wij helpen u bij het bepa�Wij helpen u bij het bepa�
len van uw keuze. Het meten, maken en plaatsen 
van de gordijnen gaat in overleg en naar de wens 

van de cliënt. Ook voor gang� en traplopers

De Fournituren
die U zoekt

vindt U bij ons
Onze afdeling fournituren heeft voor coupeuses 

en hobbyisten een prachtige sortering: 
Gütermann garen•diverse soortenscharen•
knopen•ritssluit ingen •breinaal �den•

haakgaren•linten•applicaties voor 
kinder� en sportkleding.

NIEUWE haakgarens, Sokkenwol en Wol 
om sjaals te maken.

Als Van Duijne 
het hangt, dan 

sluit ‘t

WEBSITE: www.PJvanduyne.nl EMAIL: PJ_van_duyne@hotmail.com








interior decoration

 Willem Royaardsplein 12
 Den Haag - tel: 070-3281791

 Open: di t/m vr 10-17 -za  10-16 uur
Winkelcentrum W.Royaardsplein



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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Vandaag, 8 maart, wordt overal 

op de wereld aandacht besteed 

aan vrou wen, Wereld Vrouwen-

dag, ja, ja…

In elk geval is het een stralende 

lentedag, mijn tuintje staat vol 

sneeuwklokken en krokusjes en 

de bomen en struiken lopen weer 

uit met teergroene knoppen. 

Op mijn keukentafel liggen de 

restanten van een drukbezochte 

presentatie over de Vrouwen-

emancipatie in Den Haag uit de 

periode ‘60-’70. Aan de verhalen-

tafel over die tijd deed een aan-

tal vrouwen uit het Benoorden-

hout mee, het resultaat werd een 

boekje “Tot hiertoe… en nu 

verder?”dat al een ruime ver-

spreiding heeft gekregen. Het 

geeft een levendig beeld van de 

inzet die sommige vrouwen gele-

verd hebben om een eigen, zelf-

standige plaats voor vrouwen in 

onze samenleving te veroveren. 

De erkenning van de handelings-

bekwaamheid van de gehuwde 

vrouw, verbeterde huishoudtech-

nologie, de family planning, de 

hogere opleidingsgraad van 

vrouwen, de grotere betrokken-

heid bij de politiek, allemaal doe-

len bereikt door vrouwen die 

hiertoe actie ondernamen. Veel 

jongeren weten daar niets van, 

die denken dat de wereld altijd 

zo is geweest als hij er nu uitziet.

Zorgtaak

Er ligt op mijn tafel een stapeltje 

aantekeningen en opmerkingen 

die door de aanwezigen zijn 

opgeschreven, fotomateriaal van 

de Powerpoint presentatie, en 

kleurige servetjes, overgebleven 

van de high tea waarmee de bij-

eenkomst werd opgeluisterd. 

Vroeger kookten en bakten we de 

heerlijkheden zelf, daarvoor had-

den we genoeg tijd en middelen. 

We werden daarvoor beloond 

met waardering en een algemeen 

recht op onderhoud door een 

echtgenoot, in principe ons hele 

leven lang. We deden dat met ple-

zier en overgave. De damesbla-

den, Wannee’s Kookboek en de 

Nederlandse Vereniging van Huis-

vrouwen verleenden al tientallen 

jaren aan onze zorgtaak een pro-

fessioneel cachet.

In de loop der jaren is het huis-

houdelijk werk minder zwaar 

geworden en veel taken, die we 

vroeger zelf deden worden nu 

uitbesteed, niet alleen in het 

huishouden maar ook in de zorg.

Kinderopvang is normaal en pro-

fessionele thuiszorg wordt op 

grote schaal verleend.

De bijeenkomst werd opgeluis-

terd door een “professionele” 

kookster, nu ingeschreven bij de 

kamer van Koophandel, die een 

heerlijke high tea voor ons 

bereidde. We hoefden niet zelf 

onze cakes en koekjes mee te 

brengen. Zij vervulde haar taken 

met deskundigheid en zwier, 

maar wel op basis van een for-

meel contract. Geen vrijwilligers-

werk meer maar betaalde arbeid, 

een voorbeeld van vrouwen-

emancipatie.

Kritische vragen

Voor de aanwezigen, de meesten 

zelf al flink op leeftijd, waren de 

foto’s een feest van herkenning. 

Maar ook kwamen er kritische 

vragen. 

De meeste zorg uitte men over 

de kwaliteit van de opvoeding 

van kinderen. Het lijkt wel alsof 

de voormalige, op Moederdag 

hooggeprezen, onbetaalde zorg-

taken in Euro’s uitgedrukt toch 

maar bar weinig waarde hebben. 

De vrouwenemancipatie maakte 

zichtbaar dat veel arbeid ten 

onrechte onbetaald was. Wat 

destijds werd gedaan en nog 

steeds wordt gedaan: gratis 

zorgarbeid in opvoeding, verple-

ging, mantelzorg, ouderpartici-

patie in onderwijs en jeugdzorg, 

vertegenwoordigen in geld uit-

gedrukt een bijna onoverkome-

lijk groot bedrag. Dat kan de 

overheid uit belastinggelden 

niet opbrengen onder de hui-

dige verhoudingen. Sterker nog, 

velen willen juist een kleinere 

overheid, minder belastingdruk. 

Wie zal dan al die zorgarbeid 

leveren? Kosteloos, zoals vroeger, 

pour l’amour de Dieu? Of tegen 

zeer lage tarieven op de particu-

liere markt, of zelfs op de zwarte 

markt, waarbij werkneemsters 

praktisch geen recht op sociale 

zekerheid en al helemaal geen 

pensioenrechten opbouwen? 

Wat gebeurt er met de kwaliteit, 

met de continuïteit van de zorg?

Goed geregeld?

De ouderparticipatie en kwali-

teitsbewaking van kinder opvang-

centra, is die niet onder de maat? 

Is dat voor de kinderen zelf, maar 

ook voor de samen leving, wel 

goed genoeg geregeld? Doet de 

overheid wel genoeg naar onze 

zin? Is er voldoende aandacht 

voor alleenstaande vrouwen, die 

op latere leeftijd gezamenlijk eerst 

gratis 85% van alle geleverde 

thuiszorg man en/of ouders of 

overige familie, en vervolgens zelf 

op mantelzorg zijn aangewezen?

Maar ook kwamen er bezorgde 

vragen naar de gevolgen van de 

huidige trends voor de jonge 

vrouwen zelf. Hoe zullen zij er op 

latere leeftijd economisch voor 

staan als zij het grootste deel 

van de zorgtaken combineren 

met een klein, laag betaald 

baantje? Een klein baantje nu, 

een klein pensioentje later? En 

wie zorgt er voor hen, later? 

De jonge vrouwen van nu lijken 

wel zeer zelfstandig, maar zijn ze 

het ook, bij voorbeeld in econo-

misch opzicht? Een andere vraag 

die naar voren kwam was de 

vraag naar het emancipatiepro-

ces bij allochtone vrouwen.

Stof te over voor verdere 

gesprekken. Met of zonder high 

tea. Maar in elk geval met het 

voorbeeld van de vrouwen van 

toen, die niet alleen problemen 

zagen maar ook oplossingen 

wisten te bedenken. De vrou-

wenemancipatie is niet voltooid 

en wordt op het ogenblik zelfs 

bedreigd. Er is dus alleszins 

reden om alert te blijven.

Het boekje is voor e 9,95 bij de 

boekhandel te koop onder ISBN 

nummer 978-94-6010-037-6.

Gerda in ‘t Veld

Goeie ouwe keukentafel op 8 maart 2011

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 wer-
ken 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. Annegarn-van 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!
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Dit splinternieuwe kindercentrum biedt alles wat uw kind 
nodig heeft. Veilig meubilair in lichte, frisse ruimtes, uitdagend 
speelgoed en aparte slaapkamers. En natuurlijk liefdevolle, 
professionele medewerkers. Bel ons voor een rondleiding!

Theo Mann Bouwmeesterlaan 73-77
Telefoon: 070 324 71 48

 0 tot 4 jaar    prima bereikbaar   
  vlakbij Clingendael  

2 S A M E N . N L  R U I M  7 0  J A A R  T H U I S  I N  K I N D E R O P V A N G

Nieuw!         Zoekt u 

 kinderopvang 
 in het Benoordenhout? Kom naar

2Koala’s!

               

Per 1 april 2011 bieden wij ook buitenschoolse opvang
aan in de wijk. Met o.m. uitdagende workshops, een 
kookeiland en een podium. 

Naast extra diensten zoals een kinderkapper op locatie 
en het organiseren van kinderfeestjes, hebben wij ook 
clubjesvervoer mits logistiek haalbaar.

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij Margot 
Appel op 070-3282301 of kijk op 

                              www.zokinderopvang.nl.

Studiekeuze Meer dan 30% van de leerlingen
maakt een verkeerde keuze!

Annemiek van Keep
06 389 100 89
www.vankeepdevelopment.nl

Bertien den Dulk
06 102 72 916

Staat uw dochter of zoon voor een studiekeuze? 

Dan wilt u deskundig advies gebaseerd op:

Capaciteiten, Persoonlijkheid, Belangstelling, 

Beroepsvoorkeuren en Vaardigheden.

De interactieve, online Savvy test, die aansluit bij de jonge 

generatie, meet nauwkeurig en wordt door deskundige 

begeleiders met uw kind en u besproken. 

e 395 voor test, intake en twee gesprekken  

“HET OPEN VENSTER”, basis onderwijs aan kinderen 
met ernstige dyslexie of/en dys calculie in de Haagse regio.
•	 kleine	groepen	(10-12	ll)
•	 intensieve	remedial	teaching
•	 individueel	handelingsplan
•	 2	keer	per	jaar	toetsing	en	evaluatie
•	 geschoolde	staf	
•	 remediërend	lesmateriaal
•	 aanvullende	digitale	hulpmiddelen
•	 goede	voorbereiding	op	het	V.O.
•	 geen	wachtlijst
•	 al	20	jaar	succesvol.
Een	oriënterend	gesprek	aanvragen	kan	bij	Mevrouw	
M.	Steevensz,	06	20225704	of	via	info@hovdenhaag.nl
Lees	meer	op	www.hsvdenhaag.nl/openvenster
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De koffieochtenden zijn in het mooie park Clingendael. U 
moet dan beslist weer gaan genieten van het uitkomen van 
de boom- en struikknoppen en in mei van de rhodonden-
drons en de Japanse tuin. De natuur ontluikt elk jaar weer  
gratis voor u.
De jaarvergadering zal in mei plaatsvinden. Meer daarover zal 
in ons convocaat staan.

Lunch/diner en koffieochtend
Dinsdag 5 april 10.30 uur Theehuis Clingendael
Maandag 11 april 12.30 uur  Brasserie Passie, Paul Gabriël 
  straat
Donderdag 21 april 18.00 uur Paviljoen v.d. WW tennisbanen
Vrijdag 6 mei 10.30 uur Theehuis Clingendael
Maandag 9 mei 12.30 uur Brasserie Passie

EXCURSIE
Dinsdag 19 april naar Dordrecht. 
Het Dordrechts Museum is weer open na een ingrijpende ver-
bouwing. 
We gaan de tentoonstelling ‘Verzamelaars in Dordrecht’ bekij-
ken.
Verzamelen is een van de kerntaken van een museum. De ope-
ningstentoonstelling in de nieuwe vleugel van het Dordrechts 
Museum laat zien hoe belangrijk particulieren daarbij zijn. Aan 
verzamelaars als Leendert Dupper, Willem van Bilderbeek en 
Hidde Nijland dankt het museum onder andere de sterke col-
lectie 19de-eeuwse schilderkunst met topstukken van Breit-
ner, Weissenbruch en Toorop. De tentoonstelling brengt dat in 
beeld en laat zien dat er in Dordrecht nog steeds prachtig ver-
zameld wordt.
De lunch is in het café restaurant Veerhuis.
Dit prachtig aan 3 rivieren gelegen Restaurant biedt u een 
grandioos uitzicht over het water. Elk moment gebeurt er wel 
iets op dit drukbevaarste rivierenpunt van Nederland.

EXCURSIE
Donderdag 27 april naar Amsterdam.
We bezoeken het ‘Tasjesmuseum Hendrikje’ en het ‘Museum 
van Loon’.
Tassenmuseum Hendrikje toont 500 jaar geschiedenis van de tas 
en de geschiedenis van de westerse tas vanaf de 15de eeuw tot 
heden. Het is het enige tassenmuseum in Europa met zo’n uitge-
breide en gespecialiseerde collectie. Het museum beheert een 
collectie van meer dan 4000 tassen, buidels, koffers, beurzen en 
accessoires en is daarmee het grootste tassenmuseum wereld-
wijd. De collectie laat zien dat de tas een grote verscheidenheid 
kent in functie, vorm, materiaal en decoratie. Maar elke tas ver-
telt ook een verhaal: over maatschappelijke ontwikkelingen, stij-
len in de toegepaste kunst en de mode door de eeuwen heen. 

Het museum is gevestigd in 
een prachtig grachtenpand, 
een oude burgemeesters-
woning uit 1664, in het hartje Amsterdam.
Het Museum van Loon is gevestigd in het hart van Amsterdam 
aan de Keizersgracht in het woonhuis van de Amsterdamse 
regentenfamilie Van Loon. Willem van Loon was in 1602 mede-
oprichter van de V.O.C. Zes dagen per week stelt de familie haar 
huis en collectie open voor het publiek. Het heeft geen lift!!
Thérèse Schwartze heeft de Amsterdamse Fine Fleur gepor-
tretteerd. Zij was omstreeks 1900 één van de meest belang-
rijke society schilders. Zij werd geboren in Amsterdam en 
opgeleid door haar vader, de portretschilder Johan Georg 
Schwartze en heeft gestudeerd aan de academies van Mün-
chen en Parijs. Ze stond bekend om haar gevoel voor stijl en 
haar vermogen de weelderige kostuums van vooraanstaande 
personen op indrukwekkende wijze te vereeuwigen en kreeg 
vele opdrachten uit binnen- en buitenland. 
De opdrachtgevers van Thérèse Schwartze vormden de fine 
fleur van Amsterdam, anders gezegd het ‘DNA’ van de bestuur-
lijke, financiële, intellectuele en culturele wereld.

Inlichtingen en opgave voor excursies en etentjes bij Marjo-
lein Schröeder, tel. 3241349. Wilt u s.v.p. bij geen gehoor het 
later zelf nog eens proberen!

De ContactClub Benoordenhout organiseert activiteiten uitslui-
tend bedoeld voor leden van de CCB. 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

Rinia de Bruin.

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)

Wandelingen
IVN wandelt in alle groene gebieden van Den Haag en omge-
ving. De volgende wandelingen vinden plaats in of rondom 
onze wijk.
Za 23 april - 10.00 uur - MARLOT: bomenwandeling thema: 
exoten op het landgoed. Verzamelen: hoofdingang Marlot, 
Bezuidenhoutseweg naast de ambulancepost.
Za 14 mei - 10.00 uur - CLINGENDAEL: wandeling vanaf de 
ingang v.d. Bosjes van Zanen naar de Japanse tuin. Start hoek 
Van Mojalenlaan/Van Ouwenlaan. In samenwerking met de 
Stichting Bomen Overleven.
Zo 22 mei - 14.00 uur - MARLOT-REIGERSBERGEN: wandelen 
over de landgoederen. Start op de hoek Reigersbergenweg-
Bezuidenhoutseweg.

Nadere inlichtingen: Monique van den Broek, tel.: 070-3858676



wijkblad Benoordenhout april 201128

Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Activiteitenprogramma
Oostduin biedt bewoners een activiteitenprogramma aan die 
deels ook toegankelijk is voor wijkbewoners. 
Voor de komende periode zijn dat de volgende activiteiten:

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

Zondag 17 april Lenteconcert
Zondagmiddag 17 april “Lenteconcert” door leerlingen 
en vrienden van Akemi Alink-Yamamoto.
De negen deelnemende kinderen zijn tussen 7 en 
15 jaar oud en hebben verschillende nationaliteiten. 
Tevens zullen ook twee ouders een bijdrage aan het 
concert leveren. Het programma omvat pianosolo en 
quatre-mains en fluit-piano duo. 
Aanvang is 15.00 uur in de grote zaal van Oostduin en 
de toegang is gratis.

Dinsdag 26 april Oranje- of Koninginnemaaltijd
Op dinsdag 26 april is er de mogelijkheid om aan de 
gezamenlijke maaltijd in Oostduin voor (wijk)bewoners 
deel te nemen. Dit keer staat het thema van de maaltijd 
in teken van aanstaande Koninginnedag. 
Aanvang is 17.00 uur. 
Deelname aanmelden bij de receptie tot uiterlijk 17 april 
en de kosten van deelname bedraagt e 9,- per persoon. 

Donderdag 5 mei De Michelina’s
Op Bevrijdingsdag een optreden van “De Michelina’s” 
met een vrolijk programma met gevarieerde liedjes van 
toen en nu… uit alle windstreken. 

Aanvang 14.30 uur in de grote zaal van Oostduin. Toe-
gang is gratis!

Dinsdag 17 mei Klaverjasdrive
Nooit geschoten is altijd mis en daarom organiseren we 
voor bewoners, wijkbewoners en andere belangstellen-
den op dinsdagmiddag 17 mei een Klaverjasdrive! Deel-
name is geheel gratis en de winnaars ontvangen een 
aardige attentie! 
Aanvang is 14.30 uur in de grote zaal! 
Geef uw deelname door aan Chris Harteveld, coördina-
tor activi teiten.

Dinsdag 31 mei Indische Soos
Op dinsdagmiddag 31 mei een Indische Soosmiddag. 
Vanaf 13.30 uur staan er in de centrale hal kraampjes 
met o.a. Indische hapjes en cadeauartikelen. 
Vanaf 14.30 uur een muzikaal optreden van Duo Martini, 
een loterij en om 17.00 uur mogelijkheid deel te nemen 
aan de gezamenlijke Indische maaltijd. 
Deelname maaltijd aanmelden bij de receptie tot uiter-
lijk 22 mei en de kosten van deelname bedraagt e 9,- 
per persoon. Toegang tot de Soosmiddag is gratis.

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten 
kunt u zich wenden tot Chris Harteveld, telefoonnum-
mer 754.05.55 of kijk op de website van wijkvereniging 
Benoordenhout: 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Chris Harteveld

Florence Woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijfstraat 5

Informatiemarkt Benoordenhout
Wij zouden het leuk vinden om u op zaterdag 28 mei 2011 tussen 11.00 en 14.30 uur te verwelkomen op de zorg- en 
welzijns informatiemarkt op het Willem Royaardsplein in Den Haag. 
De markt bestaat uit ± 15 zorg- en welzijnsorganisaties waar u allerlei informatie kunt krijgen. 
Heeft u een vraag over de thuiszorg? Of wilt u weten waar u leuke activiteiten kunt doen? 
Wij geven antwoord op al uw vragen over zorg en welzijn!
Ook bestaat er de mogelijkheid u aan te melden als vrijwilliger bij een organisatie waar u zich thuis voelt.

Dus bent u van de partij op deze gezellige zaterdag? Dan ontvangen wij u graag!
Ook zal op deze dag de wijkbus Haagse Hout rijden, waar u gebruik van kunt maken om van en naar deze markt te gaan.  
(Voor meer informatie: BC Bezuidenhout - 070-347 72 97)

Kort samengevat:
Een gezellige informatiemarkt waar iedereen welkom is en u de informatie kunt verzamelen die u nog nodig heeft.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: Denise van der Hulst 070-347 72 97.

Deze markt is een initiatief van VÓÓR Welzijn, Stichting Boog, Woonzorginstelling Aelbrecht van Beijeren en het Maerlant Lyceum.
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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



wijkblad Benoordenhout april 201131

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 juni 2011. U kunt de gegevens  voor dat nummer tot 

10 mei 2011 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

DUINZICHTKERK

ZONDAG 17 APRIL 2011
Palmpasen 

Op zondag 17 april is het Palmpasen. In de Duinzichtkerk is het al jaren de gewoonte dat de kinderen met hun prachtig versierde Palmpaas 

stokken naar het ziekenhuis Bronovo lopen om daar narcissen aan te bieden aan patienten. Een feestelijke optocht waar velen naar uitkijken!

Alle kinderen zijn welkom. De kerkdienst begint om 10 uur, tijdens de dienst maakt de kinderkerk de palmpaasstokken af en gaat vervolgens 

in vrolijke pas naar de buren. Tot ziens!

ZATERDAG 23 APRIL 2011 OM 22.30 UUR
PAASWAKE:  zaterdagavond 23 april om 22.30 uur 

In de Paasnacht wordt in kerken overal ter wereld gevierd dat Jezus niet aan de dood ten onder is gegaan en dat hij leeft. In het donker van de 

nacht brandt het licht van de nieuwe paaskaars als indrukwekkend beeld daarvan. In dat licht gedenken wij de doop, vieren wij avondmaal, en 

horen we Bijbelverhalen die vertellen van nieuw leven, van uitzicht en bevrijding. Voorganger in deze Paaswake is Ds. Corrie van Duinen, orga-

nist is Gert Boersma

ZONDAG 24 APRIL 2011 OM 10.00 UUR
PAASMORGEN:  zondag 24 april om 10.00 uur

Wij vieren Pasen met veel liederen en muziek in een feestelijke dienst. Er is ruimte voor de kinderen, en wij horen het Paasverhaal. De cantorij 

zingt en er is ook deze morgen de viering van het Avondmaal. Wij vieren feest in de kerk, en u bent daar van harte voor uitgenodigd. Voorgan-

ger deze morgen is Ds. Corrie van Duinen, organist is Gert Boersma

DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 14.00 UUR
Zorg aan directe familieleden, vrienden, kennissen of kortweg mantelzorg!

Weet u dat iedereen die gedurende minimaal 3 maanden minstens acht uur per week zorg verleent aan een ziek of gehandicapt familielid, 

vriend of kennis als mantelzorger wordt beschouwd? Wellicht ziet u het niet zo en ziet u het als een vorm van naastenliefde, het blijft echter 

mantelzorg.

Weet u dat er voorzieningen zijn die u als zorgverlener (m/v) daarbij kunnen ondersteunen, en wilt u daar graag nader over voorgelicht wor-

den? Dat kan en wel op donderdag 12 mei a.s. in één van de zalen van de Duinzichtkerk (Van Hogenhoucklaan 89). Mevrouw Marlèn Haring 

van het Steunpunt Mantelzorg vertelt u welke regelingen en voorzieningen er zijn in de wijk. Mantelzorgers en andere belangstellenden zijn 

bij deze van harte uitgenodigd!

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent U van harte welkom voor een kop koffie of thee. De toe-

gang is gratis.

Indien u met de auto of met de fiets komt, kunt u het voertuig op het kerkplein vóór de kerk parkeren. De kerk is verder bereikbaar met de 

bussen 22 en 23, beide halte Bronovoziekenhuis.

Deze bijeenkomst is een samenwerking van de Wijkdiaconie Duinzichtkerk/Vredeskapel en de Commissie Belangenbehartiging Ouderen in 

het Benoordenhout.

Wilt u meer weten, bel dan met Aklil Getachew (06-26715707) of met Eric Ebbink van de CBO 070-3249218).

Cult urele kalender
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nu ook yoga
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba
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KUNSTZONDAG 5 JUNI 2011 OM 11.00 UUR
In het Wijkblad van februari jl. deed de Commissie Cultuur een oproep aan kunstenaars uit de wijk om zich 

aan te melden voor het openstellen van hun atelier/huiskamer/galerie voor de geplande KunstZondag op 

5 juni as. 

Al 15 kunstenaars hebben enthousiast gereageerd en dat voorspelt dat het een mooie en boeiende dag zal 

gaan worden.

Het startpunt van de route zal zijn in ’t Benoordenhuis, waar wijkgenoot Michiel de Vlieger,  

van ”Cometa Culinair, uw kok aan huis”, gedurende de dag heerlijke hapjes zal bereiden.

ZATERDAG 14 MEI 2011 OM 16.00 UUR
OPENING TENTOONSTELLING IN ’T BENOORDENHUIS VAN Kunstschilderes Olga Grigorjeva

 Olga komt oorspronkelijk uit Rusland, maar woont sinds 2001 met veel plezier in Den Haag. In Moskou 

volgde zij een professionele opleiding aan de Academie voor Kunst en Cultuur. Olga is niet alleen schil-

deres, zij is tevens schrijfster en zangeres.

Als schilderes werkt zij vanuit haar gevoel, haar drang om te creëren, haar liefde voor het materiaal en 

haar wens om door het gebruik van de goede technieken en haar verbeelding tot een verrassend eind-

resultaat te komen. Spiritualiteit en gevoelige tekenlijnen zijn vaak de bron van haar inspiratie.

ZATERDAG 16 APRIL 2011 VAN 12.00 TOT 18.00 UUR
Kennismaking met twee portretschilders en een fotografe in ’t Benoordenhuis.

Rudolf Kortenhorst volgde zijn studie aan de Academy for Graphic Design in Dublin en aan de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten én de Vrije Academie in Den Haag. Hij exposeerde in Athene, Dublin en 

Den Haag. Rudolf werkt veel in opdracht en geeft les aan gevorderde leerlingen.  

www.rudolfkortenhorst.com 

Evelyn Zuidervaart volgde enkele jaren de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Zij schildert 

kinder portretjes in “grisaille”techniek. Dit is een monochrome schildering in meestal witte en grijze tinten. Deze manier 

van schilderen werd vooral in de 17e en 18e eeuw populair door de schilder Jacob de Wit. Daarom worden het ook wel 

witjes genoemd. Evelyn portrertreert het liefst kinderen omdat zij zo kwetsbaar en puur zijn.

Stephanie Riquois is geboren op het Franse eiland La Reunion. Op 19 jarige leeftijd is zij naar Nederland gekomen om 

fotografie te studeren aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Zij heeft veel portretten op 

locatie gemaakt in combinatie met interieurs voor diverse woonbladen. Nu werkt zij steeds meer vanuit haar studio en 

heeft zij zich gespecialiseerd in kinderportretten vooral in zwart-wit. www.studioriquois.com

ZONDAG, 19 JUNI 2011 OM 12.30 UUR
In de ban van Vietnam

Wijkgenote Dorien van der Valk zal op 19 juni as. haar recent gepubliceerde boek “Chopsticks & Motorbikes” aan u presenteren. 

Als fotografe en vormgeefster heeft zij al haar foto’s en verhalen in een schitterende publicatie vastgelegd. 

Het is een levendig reisverslag geworden met veel aandacht voor de bijzonder rijke Vietnamese keuken.

De presentatie zal worden afgesloten met heerlijke Vietnamese hapjes, welke door wijkgenoot Michiel de Vlieger, van ”Cometa Culinair, uw 

kok aan huis”, zijn bereid.

De lezing zal doorgang vinden bij deelname van minimaal 20 personen.

U kunt U opgeven bij: Hélène Hammerstein, tel. 06 30602032, e-mail helenehammerstein@planet.nl

Locatie: ’t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, Den Haag. Aanvang: 12.30 uur. Entree: e 7,50. Datum: Zondag, 19 juni 2011

John Visser
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 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi 

is gespecialiseerd in uitvaarten 

volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. 

Wij bieden een uitvaartverzekering en beschikken 

over rouw- en ontvangkamers 

in de gehele regio 's-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage
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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

Frédérique de By 324 91 99 ’93 E

Nicoline Calkoen 06-14279303 ’92 E

Lisanne Cohen 212 38 24 ‘96 E X

Max Drabbe 06-52660512 ’94 E S

Anne van Eechoud 06-30424262 ‘90 E D

Eline van Eechoud 06-44098123 ’88 E X

Geoffroy Feij 06-52194121 ’96 E F D

Julie Fontein 326 44 44 ’94 E

Kikie Fontein 326 44 44 ’94 E

Cathérine Frissen 326 48 64 ’94 E

Anne-Roos Frissen 326 48 64 ’96 E

Sophie Hendriks 06-42607191 ’95 E

Marieke van den Heuvel 06-49143987 ‘86 E

Kaat Jongepier 328 34 88 ’92 E

Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ’95

Githa Langeweg 06-12249739 ’94 E

Marc Latour 06-43092027 ‘94 E F

Sophie Latour 06-43092027 ‘96 E F

Heleen Luijt 06-13185773  ’94 E

Marieke McKenna 06-50407351  ’94 E F

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E F

Ida Nicolaï 06-31051879 ‘97 E

Danah Olie-Dinsbach 328 23 82 ’94 E

Quentin Stikkers 06-34318090 ‘95 E

Lisanne  Zijlker 06-55335254 ‘95 E F D

Tammo Zijlker 06-17540753 ‘95 E F D

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

Slooten per sms op 06-45444629 of per mail slooten@xs4all.nl

Verklaring tekens

E - ook engelstalig/english spoken,  X - alleen in het weekend

F - ook franstalig/parle francais,  S - ook spaanstalig

D - ook duitstalig/spricht deutsch, 

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: 10 mei 2011. De redactie is niet 

verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Wij zoeken een ervaren NL-sprekende oppas aan huis (Benoorden-

hout) voor onze 4 kinderen (8,6, 4 en 4) voor maandag- en dinsdag-

middag van 15.00-18.00 uur. Referenties vereist. Reactie graag op 

06-51623712.

Actieve Benoordenhoutse (65+) in bezit van auto, biedt zich aan als 

gezelschapsdame en evt. voor lichte huishoudelijke bezigheden bij 

senioren. Tel.: 06-38416822 tussen 13.00 en 17.00 uur

Babysitters

Benoordenhoutjes

Ter ere van het 25-jarig bestaan van de Schaakclub Benoordenhout wordt de boekenbon in 

ere hersteld! Onder goede oplossers van dit probleem wordt een boekenbon verloot.

Zowel de witte dame op h6 als de toren op g3 staan aangevallen. Toch wint wit op specta-

culaire wijze.

Oplossing probleem 112: Wit wint door zijn eigen pion in de weg te blijven lopen: 1.Ke6! 

Kg3 (1… g5 2.Kf5) 2.Kf5! g6+ 3.Kg5 (3.Kxg6? Kf4) en de witte pion loopt door. (Georgiadis-

Sandalakis, Kreta 2010).

Oplossingen vóór 1 mei 2011 opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorper-

weg 165, 2597 HT  Den Haag.

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

Benoordenhuis .

Inlichtingen: 070 – 3248275 of luijt.franke@planet.nl. Internet: scbenoordenhout.web-log.nl

Schaakprobleem 113 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout 
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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 13 46

Penningmeester:

Foppe Huitema, tel. 06-53427382

Ruimtelijke Ordening:

mr. Corine Buter-de Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. Willem Hoekstra, tel. 324 83 32

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

Hester van Kimmenade-de Laat 

de Kanter, tel. 324 79 55

Water en milieu:

vacature

Wijkblad:

mr. Liesbeth Annegarn-van 

Wijngaarden, tel. 324 92 06

Cultuur:

Loes Hartzema, tel. 211 32 64

Jeugd en jongeren:

vacature

Expats:

mr. Liesbeth Annegarn-van  

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. 06-20 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 06-33 31 29 03

Consulent Steunpunt Mantelzorg:

Marjan Heeres, tel. 383 94 21, 

di. en wo. van 09.15 tot 17.00 uur, 

do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur - 

16.00 uur. Spreekuur in Zieken-

huis Bronovo, do. 16.00 - 

18.00 uur, tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus

10.00 - 11.15 uur, tel. 347 74 98

I-shop in het WDC Bezuidenhout,

Joh. Camphuysstraat 25,  

tel. 347 72 97.

denise.vanderhulst@ 

voorwelzijn.nl

Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Loudonstraat 95, 2593 RV

Den Haag, tel. 353 58 00

08.30 - 16.30 uur

Dienst Burgerzaken open:

Ma, wo, do, vr 08.00 - 14.00 uur

Di 12.00 - 20.00 uur

Klachten + meldingen contact-

centrum, tel. 14070.

Ma - vr. 8.00-20.00 uur

Klachten Raad Welzijn en 

Gehandicapten , tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/ 

353 41 29

Klachten overlast: tel. 353 58 56

Wijkopbouwwerk Benoorden-

hout

Stichting Boog, Westeinde 51-53, 

2512 GV Den Haag, mw. Q. de 

Ranitz, tel. 312 12 31 of  

06-19 03 06 91, ranqu@boog.nl

Politie

tel. 0900 - 8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1, 

2592 AA Den Haag, wijkagent: 

Ernst Käuderer (07.00 - 23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

tel. 020-601 55 55 (ma-vr 09.15 - 

20.45 uur) fax 020-653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH 

Den Haag, tel. 353 40 20

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di  14.00 - 17.00 uur

wo 11.00 - 17.00 uur

do gesloten

vrij 11.00 - 17.00 uur

za 10.00 - 13.00 uur

benoordenhout@dobdenhaag.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag-, dinsdagavond, 

woensdag- en vrijdag middag

mw. A. Kolstee, tel. 324 79 20

Redubeth

Donderdagavond

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

Bridgegroep mw. van Mameren

Dinsdagmiddag

mw. F.C. van Mameren, 

tel. 324 84 57

Internationaal dansen

Maandagochtend

Sophia Poppe, tel. 324 87 45

Yoga

Vrijdagochtend

mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67

Schaakclub

Woensdagavond

W. Luijt, tel. 324 82 75

Patchwork

2e woensdagochtend van de 

maand,  

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

mw. T. Vleming, tel. 328 14 24

Orchideeënclub

F. Meeuwisse, tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming

T. Haase, tel. 354 39 16
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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. 




