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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,
Als ik dit schrijf, is het half mei, de maand van nieuw leven, van 

bloei en van hoop. Ook de maand waarin de wijkvereniging  

haar jaarlijkse algemene Ledenvergadering houdt. Dit jaar stond 

deze vergadering ook in het teken van ‘nieuw’. Er heeft een 

bestuurs wisseling plaatsgevonden en niet zomaar één, tevens  

een wisseling van voorzitter. In totaal vier leden van het bestuur, 

voorzitter Titus van Veen, Hester van Kimmenade, Rudolf Feber 

en Liesbeth Annegarn, hebben afscheid genomen, omdat zij 

het maximaal aantal bestuursjaren hebben bereikt. Onze secretaris, Renée 

Walhain-van der Stoel, is op de vergadering  officieel benoemd. Zij heeft al 

een tijdje meegedraaid en het bestuur van de wijkvereniging is dan ook 

verheugd haar nu officieel als nieuwe secretaris te mogen verwelkomen. 

Tot voorzitter is benoemd de heer Giap Tan.

Een nieuw bestuur met nieuwe ideeën, waarover meer in een artikel van 

de net benoemde voorzitter. Gezien de algemene bezuinigingen, met name 

die van de gemeente, wordt onze wijkvereniging ook getroffen door een 

 ver mindering van de subsidie. Om de doelstellingen van de wijkvereniging 

toch te kunnen bereiken, is het noodzakelijk daar creatief mee om te gaan, 

zodat er  opnieuw een parkconcert kan worden georganiseerd en de zeep-

kistenrace en Koninginnedag kunnen worden gefinancierd. 

Maar belangrijker nog zijn de plannen die de gemeente heeft voor onze wijk, 

zoals de sluiting van de bibliotheek, de geplande nieuwe ingang van Arends-

dorp, de bouwhoogte van het ICC, de plannen voor de bouw op het terrein 

van de Frederikkazerne, het saneren van buslijnen. Om tegen deze plannen 

goed stelling te kunnen nemen, dient de wijkvereniging waakzaam te blijven. 

De wijk vereniging stelt alles in het werk om onze wijk mooi en groen te 

 houden, waarin geen plaats is voor hoogbouw. 

De voorgenomen sluiting van de bibliotheek heeft, terecht, een storm van 

 protesten opgeleverd. U zult daarover in dit nummer het een en ander 

kunnen lezen. Het lijkt mij dan ook duidelijk dat de gemeente dit onzinnige 

plan zal terugdraaien en ons de biblio-

theek laat behouden. Door sluiting 

zouden teveel mensen worden 

 gedupeerd. Om dit alles uit-

eindelijk toch te kunnen realiseren 

wil ik be nadrukken hoe belangrijk 

het is, voor zover u dat nog niet 

bent, lid te worden van onze wijk-

vereniging.  Voor slechts € 8,- per jaar 

bent u al lid! Op de achterste pagina 

van dit blad kunt u lezen hoe u lid 

kunt  worden.

Ik wens u een hele fijne zomer toe!

Liesbeth Annegarn
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In dit nummer:

Wijkvereniging

Wethouder Van Engelshoven 

over voorgenomen sluiting wijk-

bibliotheek Benoordenhout

Lezers aan het woord

The International Corner

Goeie ouwe keukentafel... (6)

Benoordenhout kende eigen 

platenstudio!

Over Marguérite Mary barones 

van Brienen van de Groote Lindt

Activiteiten in de wijk

Culturele kalender

Babysitters, Benoordenhoutjes

Schaakprobleem

Wie Wat Waar

Wijkvereniging 

Benoordenhout

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
4 12-07-2011 19-08-2011
5 13-09-2011 21-10-2011

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 3, juni 2011

Omslag foto’s: 

Willem Hoestra

Collage foto’s: 

Stefan Jacobi
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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



Deze personen die zich zes jaar 

lang hebben ingezet voor de 

wijkvereniging (Rudolph Feber 3 

jaar) zijn in deze vergadering in 

het zonnetje gezet en bedankt 

voor hun geweldige  inzet voor 

de wijk. Anders dan u misschien 

denkt kost het werk voor de 

wijkvereniging behoorlijk veel 

tijd. Het is waarschijnlijk daarom 

moeilijk vrijwilligers voor deze 

bestuurlijke functies te vinden. 

Omdat  voor deze functies nog 

geen opvolgers zijn gevonden, 

hebben zij zich bereid verklaard 

om zich nog voorshands voor de 

wijkvereniging te willen inzetten, 

Titus voor het wijkcentrum, Hes-

ter voor het groen, Liesbeth voor 

het wijkblad en de expats en 

Rudolph als klankbord voor het 

ouderenbeleid.   

Titus roemde Liesbeth Annegarn 

voor het feit dat zij vanuit het 

niets de portefeuille Expats 

inhoud heeft gegeven, een  

commissie Expats heeft 

op gericht die van alles onder-

neemt en verzint om de expats 

te betrekken bij de activiteiten 

van de wijk. Verder bedankte 

hij haar voor haar enorme 

inzet voor het voortzetten 

van het wijkblad. Titus roemde 

Hester voor de wijze waarop 

zij nadrukkelijk inhoud heeft 

gegeven aan de portefeuille 

Groen in samen werking met 

haar ”mannen”,  de commissie 

groen. Verder bedankte hij haar 

voor haar inzet voor het  

Van Hoytema monument en de 

Social Sofa.

Titus bedankte Rudolph voor 

zijn inzet voor de ouderenzorg 

en zijn grote kennis van het 

ouderenbeleid. De nieuwe voor-

zitter Giap Tan roemde Titus 

als een krachtige voorzitter die 

ook in moeilijke omstandighe-

den het roer stevig in handen 

hield. Een betrokken bestuurder 

die zorgvuldig en oplossings-

gericht te werk ging, oog had 

voor detail, bedachtzaam de 

tijd nam om te formuleren en 

veranderingen met het behoud 

van het goede verwelkomde. 

Corine Buter

Op 9 mei jl heeft een geanimeerde algemene vergadering van 

de wijkvereniging plaatsgevonden waarin vanwege het ver-

strijken van de statutaire termijn afscheid is genomen van de 

voorzitter van de wijkvereniging, Titus van Veen, de porte-

feuillehouder Groen, Hester van Kimmenade, van de porte-

feuillehouder wijkblad en expats, Liesbeth Annegarn en van 

de portefeuillehouder ouderenbeleid, Rudolph Feber.

Bestuurstafel. Foto: Frank de Bruin

NIeuwe voorzitter met secretaris. Foto: Frank de BruinAftredende bestuursleden, v.l.n.r. Hester van Kimmenade, Titus van Veen,  

Liesbeth Annegarn en Rudolf Feber. Foto: Loes Campfens

Algemene vergadering wijkvereniging

Afscheid van vier bestuursleden
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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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Wie is de nieuwe voorzitter van de 
wijkvereniging?
Mijn naam is Giap Tan (1952). 

Ik woon met mijn gezin sinds 

1989 in het Benoordenhout. 

Ik heb in Utrecht rechten gestu-

deerd (1970 – 1976). Tien jaar 

geleden ben ik als bestuurs-

kundige gepromoveerd aan 

de Universiteit van Amsterdam. 

Mijn proefschrift ging over 

 complexe besluitvorming van 

grote infrastructurele projecten 

in Nederland, met als empirie 

de besluitvorming over de uit-

breiding van Schiphol eind jaren 

80 van de vorige eeuw. Na bijna 

25 jaar bij de Rijksoverheid te 

hebben gewerkt, heb ik mij in 

2002 gevestigd als  consultant en 

interim manager. Mijn expertise-

gebieden zijn milieu en lucht-

vaart, externe  veiligheid, en sinds 

enige tijd, energietransitie. 

Mijn vrouw en ik wonen zeer 

gelukkig in het Benoordenhout. 

Onze drie kinderen zijn het huis 

uit. De oudste is advocaat in 

Amsterdam. De twee anderen 

studeren rechten in Leiden. Mijn 

vrouw is rechter. Ik beschouw 

het als een voorrecht mij in te 

mogen zetten voor de wijkver-

eniging. In de paar maanden 

dat ik nu meeloop met het 

 huidige bestuur, heb ik een 

 redelijke kijk gekregen op de 

complexiteit van het werkveld. 

Ik verheug mij op de samen-

werking binnen het bestuur en 

op de dialoog met de leden van 

onze wijkvereniging. Ik realiseer 

mij dat ook door de aangekon-

digde bezuinigingen, er zwaar 

weer op komst is. Niettemin 

mogen wij ons gelukkig prijzen 

met onze mooie wijk. 

Het Benoordenhout is het waard 

om voor te vechten.

NIeuwe voorzitter Giap Tan. Foto: Jurjen Kuyk

Deze behartigenswaardige woor-

den van ‘kopstukken’ van onze 

samenleving inspireren mij bij 

het schrijven van mijn eerste 

column als voorzitter van de 

wijkvereniging Benoordenhout. 

Bezuinigingen

Wij leven in een tijd van bezui-

nigingen. Het Rijk sluit met 

 provincies, gemeenten en water-

schappen een Bestuursakkoord 

waarin het belangrijke taken 

overhevelt naar andere over-

heden. De gemeente gaat meer 

in het algemeen op termijn een 

nog belangrijkere rol vervullen 

dan het nu al doet. Dit heeft 

gevolgen voor een wijkvereni-

ging als de onze.

In het nieuwe Beleidskader be-

wonersorganisaties dat de ge-

meenteraad volgens planning 

nog vóór de zomer (2011) wil 

vaststellen, worden nieuwe 

‘spelregels’ aangekondigd voor 

bewonersorganisaties. De fi nan-

ciële inrichting wordt ingrijpend 

gewijzigd: een uiterst beschei-

den ‘basissubsidie’ (€11.000,-) 

dient als ondergrond van een 

programma van projectgerichte 

‘activiteitensubsidies’.  Dit pro-

gramma komt niet vanzelf tot 

stand. Het moet ter beoordeling 

en vaststelling worden voorge-

legd aan de gemeente (Stads-

deelkantoor). Op basis daarvan 

worden de budgetten van de 

‘projecten’ vastgesteld, met in -

begrip van de daarbij horende 

administratieve ondersteuning. 

Via een jaarlijks voortgangsge-

sprek moet de wijkvereniging 

verantwoording afl eggen aan 

de Stadsdeeldirecteur 

(gemeente).

Democratisch functioneren

Ook inhoudelijk kondigt de 

gemeente ingrijpende beleids-

wijzigingen aan. Zo moet het 

‘democratisch functioneren’ 

binnen de wijkvereniging wor-

den versterkt. De participatie 

in de wijk moet worden ver-

hoogd. Naast de traditionele 

belangenbehartiging moet de 

wijkvereniging zich een bredere 

taakopvatting eigen maken. In 

voorkomende gevallen wordt de 

‘Plus ça change... ‘
De oud-hoogleraar, senator en Staatsraad Jan Vis huldigde de 

stelling dat als iets de Nederlandse cultuur kenmerkt, het wel de 

permanente behoefte aan verandering is. Een echo daarvan tref 

ik aan in het interview in NRC/Handelsblad met de vice- voorzitter 

van de Raad van State Mr H.D. Tjeenk Willink naar aanleiding van 

het uitkomen van zijn laatste jaarverslag. Hij merkt op dat veran-

dering geen kwaad kan zolang het goede behouden blijft.

vervolg op pagina 7
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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 



wijkblad Benoordenhout juni 20117

wijkvereniging aangesproken op 

haar medewerking aan (‘betrok-

kenheid’ bij) de uit voering van 

gemeentelijk be leid,  bijvoorbeeld 

in geval van grote gemeentelijke 

projecten in de wijk. De wijkver-

eniging is voor de gemeente wel-

iswaar het  eerste aanspreekpunt, 

maar is niet langer de ‘exclusieve 

partner’ voor de gemeente. De 

gemeente wil nadrukkelijk in 

contact treden met ook andere 

organisaties in de wijk. 

De gemeente geeft ook inhoude-

lijke beleidsdoelen aan: zij noemt 

als speerpunten van beleid (1) 

verbetering van de leefbaarheid, 

(2) veiligheid, en (3) de sociale 

kwaliteit in de wijk. Daarnaast wil 

zij zich nadrukkelijk richten op 

het bereiken van moeilijk bereik-

bare doelgroepen en op een gro-

tere betrokkenheid van wijkbe-

woners bij grote gemeentelijke 

projecten. Met het oog op het 

laatste is de gemeente bereid 

extra geld beschikbaar te stellen.

Wat leert ons deze ‘wake up call’? 

In de eerste plaats dat, alle 

bestuurskundige ‘vernieuwingen’ 

uit het Beleidskader ten spijt, de 

gemeente fors afstand neemt 

van het verschijnsel wijkvereni-

ging. Er valt financieel voortaan 

bitter weinig van de gemeente te 

verwachten.  Wil een wijkvereni-

ging nog wat, dan zal zij vooral 

zelfredzaam moeten zijn! Subsi-

diëring van activiteiten wordt 

gebonden aan projecten die 

tevoren aan de gemeente moe-

ten worden voorgelegd, door 

haar worden vastgesteld, en ove-

rigens  moeten voldoen aan door 

de gemeente (eenzijdig) vastge-

stelde beleidsdoelen, randvoor-

waarden en procedures. Geen 

prettig vooruitzicht!

Samenwerking

Tegen deze achtergrond zal, 

meer dan voorheen, onze wijk-

vereniging intensief moeten 

samenwerken met andere wijk-

verenigingen binnen het Stads-

deel Haagse Hout. Meer dan 

voorheen komt het erop aan  

in gevallen waarin de gehele 

wijk (herziening bestemmings-

plan), of een deel daarvan (ICC, 

Arendsdorp) in het geding is, 

de betrokkenheid van wijkbe-

woners te vergroten en wijkbe-

woners te mobiliseren tot actie.

De wijkvereniging Benoorden-

hout is opgericht vanuit de ge-

dachte dat de wijk een waarde 

vertegenwoordigt die niet de 

speelbal mag zijn van overheids-

willekeur. Die overheidswillekeur 

uit zich met name in ingrepen 

op het gebied van de ruimtelijke 

kwaliteit en verkeer en vervoer. 

De wijkvereniging heeft ten aan-

zien van deze overheidsingrepen 

de ‘klassieke’ taak van belangen-

behartiger. Met alle geoorloofde 

middelen, inclusief het voeren 

van bezwaar- en beroepschrift-

procedures, beïnvloeding van de 

politiek, trekt de wijkvereniging 

ten strijde tegen ingrepen die de 

waarde en het aanzien van de 

wijk aantasten. Verleden en 

heden leren ons dat die strijd 

alleszins de moeite waard is. Ook 

voor de toekomst moeten wij de 

confrontatie blijven durven aan-

gaan.

Hoofddoelen van de wijkvereni-

ging blijven:

•	 	het	in	stand	houden	en	ver

beteren van de ruimtelijke 

kwaliteit van onze wijk

•	 	ervoor	te	zorgen	dat	grotere	

verkeersstromen om de wijk 

heen worden geleid

•	 	het	tegengaan	van	een	ver-

dere verkantorisering van de 

wijk (ICC, kazernes).

Een ander verhaal is de wijze 

waarop ook onze wijkvereniging 

zich de samenwerking met de 

gemeente voorstelt. Met de 

(komende) vaststelling door 

de Gemeenteraad van het 

nieuwe Beleidskader bewoners-

organi saties is het democratisch 

proces doorlopen. Een realisti-

sche inschatting is dat dit pas na 

het zomerreces zijn beslag krijgt. 

Volgens planning fungeert 2012 

als ‘overgangsjaar’ waarin nog  

op dezelfde voet als 2011 de 

kosten van administratieve 

ondersteuning door de 

gemeente worden vergoed. In 

het nieuwe systeem (met ingang 

van 2013) vervalt dit budget en 

worden deze kosten versleuteld 

over de diverse projectgebon-

den ‘activiteitensubsidies’.  

Ook de wijkvereniging zal zich 

inspannen in overleg met het 

Stadsdeelkantoor zich ‘van  

haar beste kant’ te laten zien. 

Ingespeeld zal worden op het 

op nieuwe leest geschoeide 

 subsidiesysteem, op de beleids-

doelen, randvoorwaarden en 

procedures. Of dit ons veel 

opbrengt zal de toekomst 

leren.

De sterke bezuinigingen op de 

subsidies voor wijkorganisaties, 

het vanaf 2013 schrappen van 

de bekostiging van de admini-

stratieve ondersteuning van het 

wijkgebeuren, de nadruk op 

 projectgebonden subsidies: dit 

alles dwingt ons nu al ons te 

richten op een nieuwe werkwijze 

en op het vaststellen van nieuwe 

prioriteiten.

Eigen initiatief

De wijkvereniging wil naar een 

structuur toe, waarin het eigen 

initiatief voorop staat. Niet alleen 

vanuit het bestuur, maar ook op 

eigen initiatief van wijkbewo-

ners, kunnen immers nieuwe 

aandachtsgebieden opkomen. 

Het wijkbestuur wil de komende 

tijd prioriteit geven aan de vol-

gende doelgroepen: ouderen, 

expats/nieuwelingen, en onder-

nemers in de wijk. Aan de wijk-

bewoners is de uitdaging of zij 

zich hierin kunnen vinden, dan 

wel menen dat andere bran-

dende zaken aan de orde zijn  

en opgepakt moeten worden. 

In werkgroepen en commissies, 

bestaande uit belanghebbende 

bewoners (leden van de wijk-

vereniging), kunnen, onder ver-

antwoordelijkheid van het wijk-

bestuur, initiatieven worden 

 ontwikkeld en plannen gemaakt. 

Het wijkbestuur ziet het als zijn 

taak het besluitvormingsproces 

van deze initiatieven en plannen 

in goede banen te leiden, en in 

de vorm van goedomlijnde 

 projecten voor (aanvullende) 

subsidie bij de gemeente aan te 

brengen. Dit brengt mij op mijn 

twee  laatste punten.

Betrokkenheid

Wat opvalt in het Benoorden-

hout is de grote betrokkenheid 

die onder alle bewoners van de 

wijk leeft wanneer zich in hun 

omgeving veranderingen voor-

doen. Daar zijn voorbeelden 

van te over: de voorgenomen 

sluiting van de wijkbibliotheek, 

de bouw van het ICC op het 

terrein van de Frederikskazerne, 

de  tienjarige omklemming 

rond de sloop en nieuwbouw 

van Arendsdorp, de slechte 

 ontsluiting van de wijk voor 

het openbaar vervoer.

Deze grote betrokkenheid 

 vertaalt zich niet in het aantal 

contribuanten (de wijkvereni-

ging kent 1.850 leden op circa 

6.000 Benoordenhoutse voor-

deuren). Waarom is onze wijk 

zo slecht georganiseerd? Waar 

blijft de (bestuurlijke) stem van 

dertigers en veertigers, expats, 

ondernemers in onze wijk? 

Betrokkenheid moet niet be-

perkt blijven tot het uiten van 

een klacht (luidruchtig, emotio-

neel, massaal) en de aansporing 

aan vooral anderen bestuurlijke 

acties te ondernemen. Willen 

vervolg van pagina 5
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Over de dood of een uitvaart denkt u waarschijnlijk niet vaak na, op zich 
begrijpelijk, want leuk is het niet. Maar toch, iedereen krijgt 

er vroeg of laat eens mee te maken… en dan?

Weet dan dat ik voor u klaarsta, 
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wilt u informati e ontvangen of kennis maken, 
neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

De Sillestraat 182 •  2593 VC Den Haag
(Bezuidenhout)

070 - 335 03 97
www.vdhuz.nl

Mevrouw V.H.M. de Laat, Tandarts
Met ruime praktijkervaring

 Voegt zich per 1 juni 2011 bij de praktijk van J.W. Toetenel

 Van Hogenhoucklaan 92 | 2596TH Den Haag

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom

Voor informatie: tel. 070-3249871 / tel. 070-3246473 (Toetenel)

Email: toeteneldelaat@gmail.com

Lid worden van de  
wijkvereniging?

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

Marie-Thérèse Daniëls-Dirven

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

Taxatierapporten ten behoeve van 
Verzekering, Successie, Verdeling

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

E-mail: mth@daniels.nl
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bestuurlijke acties effectief zijn, 

dan is er een bredere basis nodig: 

ook in financieel opzicht. Graag 

doe ik op u, voor zover u nog 

geen lid bent van de wijkvereni-

ging, een beroep om u zo spoe-

dig mogelijk aan te melden. De 

jaarlijkse contributie be-draagt 

momenteel € 8,-. Een  verhoging 

ervan naar, voorlopig, € 10,- lijkt 

mij dan ook in het licht van de 

komende bezuinigingen door de 

gemeente gerechtvaardigd. 

Communicatie

Tenslotte. Dit artikel staat afge-

drukt in het wijkblad dat u allen, 

ongeacht of u lid bent van de 

wijkvereniging, eens in de twee 

maanden, zes maal per jaar, in 

uw brievenbus ontvangt. Gratis. 

Het blad is een mooi vormge-

geven en gewaardeerd medium 

in de wijk. Daarnaast beheert  

de wijkvereniging een website, 

die, ik geef toe, wel wat vaker 

mag worden geactualiseerd.  

Via het ‘klachtenformulier’ op 

de website ontvangt het bestuur 

veel, voornamelijk van niet-leden 

afkomstige, klachtenmeldingen. 

‘Of wij zo vriendelijk willen zijn 

actie hierop te nemen, en de 

gemeente duidelijk te maken 

dat het een schande is!’

Het wijkbestuur is voornemens 

de communicatie binnen de wijk 

te verbeteren, te moderniseren 

en op nieuwe leest te schoeien. 

In een aparte werkgroep, waar 

ook de secretaris Renée Walhain 

– van der Stoel en ik aan zullen 

deelnemen, willen wij aan de 

hand van een communicatie-

plan de communicatie binnen 

onze wijk met traditionele (wijk-

blad, website) en ‘social media’ 

(LinkedIn, Facebook, Twitter) 

vorm geven. Niet alleen vanuit 

de wijkvereniging, maar ook in 

samenwerking met partijen die 

ter zake verder gevorderd zijn, 

waaronder HVV, Shell, Ernst & 

Young, maar ook groepen 

‘Benoordenhouters’ die zich, tot 

onze verrassing, op o.a. LinkedIn 

hebben georganiseerd.

Conclusie

Concluderend wil ik mijn verhaal 

samenvatten met de volgende 

trefwoorden:

-  de hoofddoelen van de wijk-

vereniging zijn het behoud en 

de verdere ontwikkeling van 

de ruimtelijke kwaliteit van 

onze wijk, het om de wijk 

geleiden van grotere ver-

keersstromen, en het tegen-

gaan van een verdere ver-

kantorisering van de wijk. 

Deze hoofddoelen blijven 

voorop staan;

-   de primaire taak wijkvereni-

ging is belangenbehartiging;

-   gestreefd wordt naar een 

gezonde financiële basis voor 

onze wijkactiviteiten. Reke-

ning moet worden gehouden 

met verdere bezuinigingen 

door de gemeente. De wijk-

vereniging moet vermijden 

aan ‘het gemeentelijke infuus’ 

te geraken;

-   naast haar hoofddoelen en 

primaire taak wil de wijkver-

eniging zich in het bijzonder 

richten op de volgende doel-

groepen: ouderen, expats/

nieuwelingen en ondernemers 

in de wijk;

-   de wijkvereniging streeft 

ernaar dat bewoners het heft 

meer in eigen hand nemen;

-   de wijkvereniging zoekt 

samenwerking met de 

gemeente en met andere wijk-

organisaties binnen het stads-

deel Haagse Hout (Bezuiden-

hout, Bezuidenhout Zuidwest, 

Mariahoeve, Marlot);

-   de zichtbaarheid van de wijk-

vereniging moet aanzienlijk 

worden vergroot. Communi-

catie is ook hier een sleutel-

woord (wijkblad, website, 

‘social media’).

Giap Tan

Met reces

De commissie Cultuur van de 

wijkvereniging Benoordenhout 

kijkt terug op een succesvolle 

start van het jaar 2011. De lezin-

gen over ‘Portret van de vrouw 

in de schilderkunst van de 

 Middeleeuwen tot de 19e eeuw’ 

en ‘De Culinaire Middeleeuwen’ 

van Marco van Baalen (conser-

vator Historisch Museum Den 

Haag) werden goed bezocht. 

Rob Uterwijk (kunstenaar en ver-

bonden aan het Rijksmuseum te 

Amsterdam) verraste zijn publiek 

met een spetterende lezing over 

‘Het lenige huwelijk, tussen 

abstractie en figuratie’’. Op 19 

juni houdt Dorien van 

der Valk haar boekpresentatie 

over Vietnam. 

De kleurrijke tentoonstelling 

van Amsterdamse Saken over 

India fleurde het wijkgebouw 

op. Evenals de expositie van 

John Visser en Mike Schroder. 

De portrettengalerij van Evelien 

Zuidervaart, Rudolf Kortenhorst 

en Stephanie Riquois sierden de 

muren van het wijkcentrum met 

menselijke beelden, een lust 

voor het oog! De veelzijdige 

Olga Grigorjeva, trakteerde ons 

op schilder-, dicht- en zangkunst. 

Het succesvolle verloop van de 

kunstroute in Benoordenhout 

op 5 juni geeft ons moed om 

volgend jaar een vervolg te 

organiseren.

Tijdens de maanden juli en 

 augustus gaat de commissie 

 Cultuur met vakantie en 

zullen er geen lezingen of 

tentoon stellingen worden 

gehouden.

In september bent u weer van 

harte welkom! Op zondag 

11 september om 12.30 uur zal 

er weer een lezing gegeven 

 worden. (spreker is nog een 

 verrassing). En op zaterdag 

24 september tonen alle kunste-

naars die deelnamen aan de 

kunstroute allen één werk uit 

hun collectie in het wijkgebouw 

aan de Bisschopstraat. Opening 

is om 16.00 uur. 

Met veel dank aan de commis-

sieleden Helene Hammerstein 

en Ninky Oijevaar die als vrij-

williger veel, heel veel werk 

hebben verzet. Ook Loeky 

Lindeman dank ik vanaf deze 

plaats.

Een goede vakantie en ik hoop 

u allen weer te zien in septem-

ber. Zegt het voort...

Loes Campfens, 

commissie Cultuur

Alle kunsten leveren een bijdrage aan de grootste kunst van alle:

Levenskunst- de kunst het leven te leven.

      Bertolt Brecht.

Commissie Cultuur

vervolg van pagina 7
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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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Op de Frederikkazerne hebben 

de werkzaamheden voor de 

bouw van het nieuwe officiers-

hotel een aanvang genomen. 

Stofwolken omgeven de buurt. 

De plannen, zoals nu gepresen-

teerd, laten van de bestaande 

bebouwing weinig over. Die 

bestaande kazerne is omstreeks 

1938 in gebruik genomen en 

karakteriseert zich door de lage 

bebouwing in rode baksteen en 

de vrij vlakke daken met rode 

pannen. Het geheel is een 

ensemble dat zich voegt aan  

de bebouwing aan de Waals-

dorperweg in vorm en uitstra-

ling. De Waalsdorperweg maakt 

deel uit van een Rijksbeschermd 

stadsgezicht; de Frederikkazerne 

heeft die status nooit bereikt, 

ondanks de vele moeite die men 

zich daarvoor getroost heeft. 

Zo wordt op blz 172 van het 

Monumenten Inventarisatie-

project, Den Haag 1850-1940, 

over de omgeving en de Frede-

rikkazerne in het bijzonder 

gezegd: 

“Het beleid moet voor het hoog-

waardig stadsbeeld van deze 

villabuurt met de daarin geïso-

leerd liggende Frederikkazerne 

gericht zijn op het respecteren van 

het stedelijke en landschappelijke 

beeld. Het behoud van schaal, 

structuur en beeldbepalende 

bebouwing kan aantasting 

voorkomen.”

Zoals door raadslid Joris Wijs-

muller van de Haagse Stadspartij 

in de raad ook al naar voren is 

gebracht, gaat Den Haag slecht 

om met haar militaire geschiede-

nis, een geschiedenis waarvan 

de kazernes altijd deel hebben 

uitgemaakt.

Hoogbouw

Wat staat ons nu te wachten? 

Het vigerende bestemmings-

plan voor de Frederikkazerne 

staat grotere bouwhoogtes toe 

dan nu gerealiseerd. De Nota van 

Uitgangspunten van de ge-

meente gooit daar een schepje 

bovenop. Waar de huidige flat 

een hoogte van 43 meter heeft, 

wil men nu een bouwhoogte 

van 50 meter toestaan. Die 

hoogbouw zou zich, zie de bij-

gevoegde schets, naast de flat 

bevinden en daarmee het zicht 

vanaf de Van Hogenhoucklaan 

afsluiten. Dit staat niet alleen; 

ook voor de bebouwing aan 

de rand van het kazerneterrein, 

op het duin achter de tuinen van 

de huizen aan de Waalsdorper-

weg, kunnen dan gebouwen met 

een hoogte tot 12 meter verrij-

zen. Die gebouwen zullen de 

bewoners aan de zeezijde van de 

Waalsdorperweg hun avondzon 

ontnemen. Hoewel gemeente en 

defensie ontkennen dat een en 

ander zo’n vlucht neemt, moet 

men, evenals bij de Alexander-

kazerne is gebleken, ook nog 

rekening houden met de moge-

lijkheid dat Defensie afstand 

doet van de kazerne en dat de 

gemeente het zo vrijgekomen 

terrein  volplempt met het maxi-

male volume dat door het be-

stemmingsplan mogelijk wordt 

gemaakt. Het recente artikel in 

de Posthoorn over de mogelijke 

verplaatsing van het Europese 

Patentoffice naar het terrein 

van de Frederikkazerne geeft 

al aan dat een dergelijke stap 

niet ondenkbaar is. Voorts kan 

men ook van Defensie verwach-

ten dat zij zoveel mogelijk faci-

liteiten op de Frederikkazerne 

wil concentreren en dat is niet 

mogelijk binnen de huidige 

laagbouw.

Poortgebouw

Het gaat velen, en niet alleen 

militairen en defensiemede-

werkers, aan het hart dat een 

historisch stuk Den Haag ver-

loren zal gaan. Vooral het poort-

gebouw en het karakteristieke 

plein daarachter zouden 

bewaard kunnen blijven. Het 

Haags Monumentenplatform 

zet zich ondertussen in voor  

het behoud van het Carré achter 

Verkeer en Vervoer Wijkvereniging 

Benoordenhout

Frederikkazerne

vervolg op pagina 13
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Computer Tips voor Jong en Oud
verwijderen dan spyware, 
maar een goede virusscanner 
kan wonderen doen. 
 
  Lees meer op: 
  www.solid-systems.org/
  computer-veiligheid
 
Wat is downloaden 
en uploaden?
U hebt vast al vaak gehoord 
over (illegaal) downloaden en 
uploaden en misschien vraagt 
u zich af wat het nu precies 
inhoudt. Downloaden is 
opslaan van bestanden van 
het internet, zoals bijv. foto’s. 
Uploaden is bestanden op het 
internet zetten, zoals foto’s op 
een website zetten. Illegaal 
downloaden is het opslaan 
van bestanden die o�cieel 
niet gratis zijn, zoals bijv. �lms. 

Downloaden is de laatste jaren 
steeds populairder geworden 
door het snellere internet en 
betere pc’s. Vooral muziek en 
�lms worden het meest 
gedownload. Dit omdat het in 
eerste instantie niets kost en 
goedkoper is dan kopen. 
Echter, er kunnen hoge boetes 
staan tegen het illegaal 
downloaden!

Gelukkig is niet al het 
downloaden en uploaden 
illegaal. Zo kun je ook je eigen 
foto’s uploaden op websites 
zoals picasaweb.com of 
�icker.com om zo gemakkelijk 
je foto’s te delen met alle 
vrienden en familie. Ook 
bestaat er software incl. 
abonnement waarmee je 
legaal muziek of �lms kunt 
downloaden. Een voorbeeld 
hiervan is: iTunes van Apple.
 
  Lees meer op: 
  www.solid-systems.org/
  internet-tips

Wat is een Hoax?
Een hoax is een nep 
waarschuwing of een vals 
gerucht voor in de meeste 
gevallen een virus of een geld 
actie. Hoax is in feite een 
kwaadaardige grap om 
mensen voor de gek te 
houden of ze aan te zetten tot 
onnodige handelingen zoals 
het verwijderen van 
bestanden. 

Omdat mensen deze e-mails 
doorsturen naar al hun 
contacten leiden deze vaak tot 
grote frustraties en blijven ze 

Een virusscanner kan spyware 
en virussen verwijderen die 
ervoor zorgen dat uw 
computer trager wordt. Er zijn 
een heleboel verschillende 
virusscanners in omloop maar 
sommigen maken uw 
computer extra traag!  
 
  Lees meer op: 
  www.solid-systems.org/
  basis-informatie-computers
 
Wat is het verschil tussen 
spyware en een virus?
Spyware en virussen lijken op 
elkaar, want in beide gevallen 
wordt het op uw computer 
gezet zonder dat u daar 
toestemming voor heeft 
gegeven of er überhaupt van 
af weet. Ook zorgen zowel 
spyware als virussen ervoor 
dat uw computer of laptop 
niet meer naar behoren werkt.  

De twee verschillen toch ook 
van elkaar. Net als bij griep 
verspreidt een virus zich. Bij 
een computervirus gaat dit via 
e-mail, usb-sticks of zelf 
gemaakte cd-roms. Een virus 
zal altijd proberen zichzelf te 
verspreiden naar andere 
computers wanneer je 
bestanden met elkaar 
uitwisselt. Ook heeft een virus 
meestal het doel om de 
computer of bestanden 
onwerkbaar of onklaar te 
maken. Virussen zijn redelijk 
zeldzaam. 

Spyware maakt uw computer 
trager, maar zal niet direct heel 
veel kwaad doen. Meestal zal 
spyware zich ook niet vanaf 
uw computer verspreiden naar 
andere computers, hoewel dat 
wel voor kan komen. Spyware 
verspreidt zich eerder via een 
website of via e-mail. Het 
vervelende aan spyware is dat 
het continue reclame probeert 
weer te geven, of kijkt naar 
wat u doet op uw computer en 
op basis daarvan uw gedrag 
probeert te beïnvloeden, door 
knoppen of berichten weer te 
geven die misleidend zijn. 

Daarnaast kan een virus uw 
originele bestanden 
beschadigen en spyware zet 
alleen maar extra bestanden 
op uw computer. Een virus is 
dus zeker veel gevaarlijker dan 
spyware, maar beide wilt u 
zeker niet op uw computer 
hebben! Virussen zijn gek 
genoeg vaak eenvoudiger te 

Inleiding
Hoe zit dat nu met die 
computer van mij? Kan ik hem 
gewoon altijd aan laten staan, 
hoe kan ik hem weer sneller 
laten zijn en wat is nu wel en 
niet veilig op het internet?  

Solid Systems (vroeger 
“Breitnerlaan ICT”) maakt al 
sinds 2005 deel uit van de wijk 
Benoordenhout en staat altijd 
klaar om uw vragen te 
beantwoorden. Om de wijk 
tegemoet te komen hebben 
wij besloten wat belangrijke 
computer onderwerpen voor u 
op een rij te zetten. 
 
Kan ik mijn computer 
altijd aan laten staan?
Als u uw computer even niet 
gebruikt of gaat slapen vraagt 
u zich vast wel eens af “kan ik 
mijn computer gewoon aan 
laten staan?”

Als u uw computer de hele tijd 
aan laat staan is dat beter voor 
de chips in de computer 
omdat deze dan minder “chip 
creep”  oplopen wanneer u de 
computer steeds opstart en 
afsluit, omdat deze daarmee 
niet steeds warm en koud 
worden. Om te zorgen dat uw 
computer zo weinig mogelijk 
energie verbruikt, is het 
belangrijk om uw 
besturingsysteem e�ciënt om 
te laten gaan met eventuele 
inactiviteit. Het aan laten staan 
van uw computer is dus 
absoluut niet nadelig voor u.
 
  Lees meer op: 
  www.solid-systems.org/
  basis-informatie-computers
 
Wat kan ik doen bij een 
trage computer?
Wanneer u uw computer al 
een tijd heeft, kan het 
voorkomen dat deze steeds 
trager wordt. Dit is iets wat 
bijna elke computer overkomt, 
maar u kunt er wel wat aan 
doen! 

Het 1ste waar u naar kunt 
kijken zijn bestanden en 
programma’s die u niet meer 
gebruikt. Ruim alles eens goed 
op, de-installeer onnodige 
programma’s en verwijder 
onnodige bestanden. En leeg 
de prullenbak, deze neemt ook 
ruimte in beslag.

Ten 2de kunt u controleren of u 
een goede virusscanner heeft. 

maar rondzwerven op het 
internet. 

Het herkennen van een hoax is 
vrij lastig maar de meeste 
hebben één van de volgende 
kenmerken: het bevat een 
tekst die u aanzet het bericht 
door te sturen en het 
waarschuwt u voor iets wat 
grote schade kan aanrichten. 
En in 99,9% van de gevallen 
zal er nooit schade, een prijs of 
andere gevolgen zijn. Trap er 
niet in!
 
  Lees meer op: 
  www.solid-systems.org/
  internet-veiligheid
 
Wat is phishing?
U heeft vast wel vaker in het 
nieuws gehoord dat één van 
de banken weer waarschuwt 
voor nep e-mails die rond 
gezonden worden. Deze nep 
e-mails worden verstuurd om 
mensen te lokken geheime 
informatie te onthullen. Dit 
wordt phishing genoemd en is 
een bepaalde vorm van online 
fraude of internetfraude. 

Met zo’n e-mail worden 
mensen bijvoorbeeld gelokt 
naar een nep website die er 
exact uitziet zoals de website 
van uw bank. In de e-mail staat 
dan een melding over een 
gemaakte fout en tevens een 
link om de fout te kunnen zien. 
Vervolgens moet u inloggen 
met uw naam, wachtwoord en 
of bankrekeningnummer.

Doe dit niet! Een fraudeur kan 
zo de beschikking krijgen over 
uw gegevens waardoor hij 
gemakkelijk bij uw geld kan. 
Als u een e-mail van de bank 
binnen krijgt of een andere 
belangrijke �nanciële instantie 
die meldt dat er iets mis is, bel 
dan even na of dit echt zo is. 
Vul nooit zomaar uw gegevens 
in wanneer u niet zeker weet 
van wie het bericht afkomstig 
is. 

  Lees meer op: 
  www.solid-systems.org/
  internet-veiligheid

070 326 4518
www.solid-systems.org

Breitnerlaan 299, Den Haag
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Waar de onlangs gepubliceerde 

Haagse Nota Mobiliteit nog 

sprak van een groei van het 

openbaar vervoer met 30-40% 

in het komende decennium, 

overweegt de gemeente nu het 

openbaar vervoer met hetzelfde 

percentage te korten omdat het 

rijk haar 120 miljoen euro ont-

houdt. De consequenties van 

deze maatregel hebben directe 

gevolgen op het openbaar ver-

voer van en naar onze wijk. 

OV wordt gekortwiekt

In juni 2010 heeft de wijkvereni-

ging nog kunnen pleiten voor 

een uitbreiding van de toen-

malige lijn 18 van Clingendael 

tot de NEBO. Van de wethouder 

kregen we de toezegging dat dit 

in 2011 overwogen zou worden. 

Nu worden we geconfronteerd 

met de mogelijke opheffing van 

bus 20 (Erasmusplein-Oostduin) 

en het kortwieken van de bus-

diensten 22 en 28. Wat betreft 

dat kortwieken geeft de ge-

meente twee mogelijkheden. De 

eerste is het stoppen van deze 

busdiensten na 22:00 uur en de 

tweede is het halveren van de 

frequentie van deze busdiensten 

na 20:00 uur. Als men dit open-

baar vervoer na 20:00 uur 

afbreekt, wordt het voor ons 

Benoordenhouters vrijwel 

onmogelijk ’s avonds met de bus 

naar het station of het centrum 

te gaan. De enige bus die dan 

nog door het Benoordenhout 

rijdt, is bus 23 waarna men moet 

overstappen op een tram of bus 

naar het station of centrum. 

De frequentie van bus 28 (Clin-

gendael) in de avonduren, 

onlangs al gehalveerd tot eens 

per 30 minuten, zou nu in de 

avonduren nog maar één keer 

per uur rijden. De frequentie van 

bus 22 (Duinzigt-CS) wordt dan 

eens per half uur.

Bereikbaarheid schouwburg

Dit houdt in dat men zich nu al 

moet realiseren bij het reserve-

ren van abonnementen en kaar-

ten voor schouwburg en concer-

ten, dat het niet alleen moeilijk 

zal worden om er met het open-

baar vervoer te komen, maar ook 

om terug te gaan. Als het evene-

ment na 22:00 uur eindigt, wordt 

het buitengewoon lastig om met 

het openbaar vervoer thuis te 

komen. Voor bus 22 moet men 

mogelijk overstappen bij het 

Centraal Station en dat in de 

koude wintermaanden met 

wachttijden die mogelijk tot een 

uur kunnen oplopen. Gebruik 

van fiets of auto is niet altijd en 

niet voor iedereen een optie.

Cultuurpaleis 

Hoe de gemeente met dit beleid 

haar plannen voor een cultuur-

paleis op het Spui kan realiseren 

is een van de eerste vragen die 

bij ons opkomt. Hoe Den Haag 

daarnaast haar ambities als Inter-

nationale Stad kan handhaven in 

een stad die ’s avonds van open-

baar vervoer verstoken is, blijft 

ook een open vraag. Dit beleid 

is verder de doodsteek voor alle 

culturele ambities die men in 

Den Haag koestert. Immers, in 

deze tijd van bezuiniging is er al 

weinig subsidie voor cultuur. 

Als de mogelijkheid om een cul-

tureel evenement bij te wonen 

verder wordt belemmerd, komt 

de exploitatie nog meer in het 

gedrang. Daarbij komt dat het 

parkeren in of bij het centrum 

ook niet erg makkelijk is. De 

 parkeergarage op het Malieveld 

gaat al om 22:00 uur dicht.

Leefklimaat

Al met al krijgt het leefklimaat in 

het Benoordenhout, waar men 

altijd dankbaar gebruik maakt 

van de gemakkelijke OV verbin-

ding in de avonduren naar en 

van de stad een gevoelige klap 

door de voorgenomen inkrim-

ping van de busdiensten. De 

wijkvereniging heeft haar 

bezwaren tegen deze gang van 

zaken ingesproken bij de com-

missie Leefomgeving. De tekst 

van onze inspraak is beschikbaar 

op de website. Het woord is nu 

in de eerste plaats aan de poli-

tiek om dit onzinnige beleid om 

te buigen.

Willem Hoekstra

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Busplannen gemeente desastreus voor het culturele klimaat 
in het Benoordenhout

de poort van de Frederikkazerne 

aan de Van Alkemadelaan en 

lobbyt daarvoor bij de gemeente 

en Defensie. Men kan zich 

af vragen of niet meer functies 

van Defensie op de Binckhorst 

gerealiseerd kunnen worden. 

De wethouder streeft daar een 

organische ontwikkeling na en 

de luchtmacht heeft er nu nog 

kantoorfaciliteiten. In dat geval 

blijft een stukje militaire historie 

behouden en daarin zou men 

het Militair Historisch Museum 

kunnen vestigen.

Willem Hoekstra

vervolg van pagina 11
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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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Op 11 mei 2011 heeft de ge-

meente nl in de Staatscourant en 

in de Posthoorn aangekondigd 

dat zij het voornemen heeft om 

voor dat deel van de wijk 

Benoordenhout dat wordt 

begrensd door de Van Alkema-

delaan, Schoutenstraat, Van 

Stienhovenstraat, Ruychrocklaan, 

Van Hogenhoucklaan, Floris 

Grijpstraat, Wassenaarseweg en 

Van Alkemadelaan (zie onder-

staande kaart) een beheersver-

ordening vast te stellen. Het ligt 

in de bedoeling dat deze ont-

werp-beheersverordening van 

3 juni tot en met 14 juli ter visie 

wordt gelegd in welke periode 

inspraak reacties kunnen wor-

den ingediend.  In het vroege 

najaar zal de raad na het horen 

van de insprekers deze beheers-

verordening vaststellen waarna 

de beheersverordening  direct  

in werking treedt en in de plaats 

komt van het vigerende bestem-

mingsplan ”Benoordenhout” 

dat met ingang van die dag ver-

valt. Er kan tegen de vaststelling 

van deze verordening geen 

bezwaar of beroep worden inge-

steld.  

Wat is een beheers-

verordening?

Een beheersverordening is geen 

bestemmingsplan maar een ver-

vangend instrument om het 

bestaande gebruik van grond  

en opstallen vast te leggen. 

Het dient daarbij als basis voor 

het verlenen van omgevings-

vergunningen  (voorheen bouw-

vergunningen).

Ingevolge de nieuwe wet Ruim-

telijke Ordening van 2008 kan 

op het moment dat er zich geen 

ruimtelijke ontwikkelingen voor-

doen, met andere woorden in 

het gebied waar geen nieuwe 

bouwplannen zijn te verwach-

ten, een beheersverordening 

worden gemaakt  waarin het 

bestaande gebruik wordt vast-

gelegd. Bij de behandeling van 

het wetsontwerp is destijds dit 

nieuwe instrument op initiatief 

van enige kamerleden opgeno-

men om te  komen tot een meer 

 simpele en goedkopere regeling 

dan een op beheer gericht be-

stemmingsplan. Hiermee zouden 

de gemeentelijke bestuurslasten 

aanmerkelijk kunnen worden 

teruggedrongen. Immers een 

beheersverordening zou alleen 

het bestaande gebruik vast-

leggen in verband waarmee 

geen dure onderzoeken naar  

omgevingsaspecten als water, 

geluid, externe veiligheid, eco-

logie en archeologie  hoeven  

te worden gedaan. Verder kan 

door het schrappen van be-

zwaar- en beroepsmogelijk-

heden  de gemeente veel lastig 

en tijdrovend werk worden 

bespaard.  Immers inspraak is 

vrijblijvend en de rechtsbescher-

ming, het grote goed van de 

jaren 90, is voor een gemeente 

alleen maar bewerkelijk en duur 

en kan op deze manier worden 

ontlopen.

Wat moet worden verstaan 

onder ”bestaand gebruik”?

De grote vraag is wat onder 

bestaand gebruik moet worden 

verstaan. In het parlement is 

hierover flink gediscussieerd. 

Overwogen is dat indien in een 

beheersverordening alleen het 

feitelijk bestaand gebruik wordt 

vastgelegd dat geldt op de 

datum van vaststelling van de 

verordening, dit kan betekenen 

dat bij vaststelling van een 

beheersverordening  verzoeken 

om planschade zijn te verwach-

ten omdat naar alle waarschijn-

lijkheid de gebruiksmogelijk-

heden die het vigerende 

bestemmingsplan ( in ons geval 

het bestemmingsplan “Benoor-

denhout” )zijn opgenomen maar 

die feitelijk nog niet zijn gereali-

seerd, zouden worden teniet-

gedaan indien wordt uitgegaan 

van het feitelijk bestaand 

gebruik op een bepaald tijdstip. 

Daarom is gepleit voor een 

 ruimere interpretatie nl dat 

onder bestaand gebruik wordt 

verstaan ” het in het geldende 

bestemmingsplan toegelaten 

gebruik en de op basis van dit 

bestemmingsplan toegestane 

bebouwing” , dus ook de ontwik-

kelingen die ingevolge het vige-

rende bestemmingsplan  zijn 

toegestaan maar nog niet zijn 

gerealiseerd. Besloten is dat een 

gemeente mag kiezen tussen  

deze enge en ruime interpretatie 

en deze ook naast elkaar mag 

gebruiken.

Van welke interpretatie in deze 

beheersverordening wordt uit-

gegaan is nog onduidelijk. Het 

is nl zo dat de wijkvereniging 

op geen enkele wijze in de voor-

bereiding van de thans aange-

kondigde  beheersverordening 

is gekend en ook niet in de 

begrenzing hiervan. Wel  is de 

wijkvereniging op 10 mei jl, een 

dag voor de bekendmaking van 

het voornemen uitgenodigd op 

het stadhuis alwaar haar een 

panklare plankaart is getoond 

waarover enige vragen konden 

worden gesteld. Hieruit hebben 

wij heel voorzichtig kunnen 

afleiden dat bepaalde bestem-

mingen., die niet meer overeen-

Ruimtelijke Ordening
Toch een beheersverordening voor een deel van 
de wijk benoordenhout

In het wijkblad van februari jl heb ik in een artikel ”Heeft de wijk Benoordenhout een lage dyna-

miek?” al aangekondigd dat de gemeente plannen heeft  om bij de noodzakelijke actualisering 

van het bestemmingsplan ”Benoordenhout” een beheersverordening voor onze wijk vast te stellen 

omdat in onze wijk grotendeels sprake zou zijn van een lage dynamiek dat wil zeggen dat er geen 

ruimtelijk relevante bouwplannen op stapel staan. De wijkvereniging heeft de gemeente zowel 

schriftelijk als mondeling het afgelopen jaar diverse keren gewezen op het feit dat onze wijk wel 

over dynamiek beschikt en dat daarom een beheersverordening niet geschikt is voor onze wijk 

en een herziening van een bestemmingsplan voor de gehele wijk dient te worden vastgesteld.  

Niettemin heeft de gemeente zonder enig overleg met de wijkvereniging voor een groot deel 

van onze wijk toch een ontwerp beheersverordening voorbereid.  

vervolg op pagina 17

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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GRACIELA NAUM
Wie zij is? De bekendste Argentijnse ontwerpster nu 
exclusief voor Europa verkrijgbaar bij Hardies en waarvan 
zij bekend is? Onze Maxima draagt haar kleding, 
zoals vermeld in het boek “Ontwerpers van Oranje!”

Voor het 2e seizoen een grandioze succesvolle en betaalbare 
collectie voor de moderne vrouw. Verdere merken: Valentino, 
Missoni, Class Cavalli, Moschino, Escada, Rena Lange, Michael 
Kors, Natan, Luisa Spagnoli, Luisa Cerano, Dolce & Gabanna.

JAVASTRAAT 45, 2585 AD DEN HAAG
T 0703647065   WWW.HARDIES.NL   INFO@HARDIES.NL

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

TOLERANTIE
Al-Haliem, de Verdraagzame. 
Eén van de 101 namen van 
God in de Koran.

U bent van harte welkom op

Nationaal gastprogramma Tolerantie

Zaterdag 2 juli | 14:45 uur

Locatie: Nationaal centrum Baitunnoer

Groenelaantje 20, Nunspeet

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee

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

F: 070-3242881 | E: info@islamnu.nl | www.alislam.org

Laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, 
om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, 
dat is dichter bij de vroomheid en vreest God, 
voorzeker, God is op de hoogte van hetgeen gij doet.
(Koran 5:9)
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komen met het bestaande 

gebruik, zijn wegbestemd, dat 

de bestaande gebruiksmogelijk-

heden met name de mogelijk-

heid tot het maken van uit-

bouwen en dakkapellen zijn 

verruimd en dat aan gebieden 

waarvoor toch enige nieuwe 

ontwikkelingen zijn te ver-

wachten een globale bestem-

mingis gegeven en nieuwe 

ontwik kelingen waarvoor reeds 

bouwvergunning is verleend 

maar nog niet gerealiseerd, 

reeds in deze verordening zijn 

opgenomen. 

Met andere woorden het lijkt 

erop dat deze beheersverorde-

ning, opgesteld voor een deel 

van het Benoordenhout, zich 

niet alleen beperkt tot het 

bestaande gebruik in ruime 

zin, maar verder gaat.  De 

gemeente heeft verder het 

plan om tijdens de periode 

waarin de ontwerp beheers-

verordening ter visie wordt 

gelegd een informatieavond 

te houden. 

Het hoeft geen betoog dat de 

wijkvereniging weinig gelukkig 

is met deze gang van zaken en 

met name omdat ondanks vele 

verzoeken daartoe geen over-

leggroep of klankbordgroep 

ter voorbereiding van deze 

 verordening is gevormd. Ook 

over de begrenzing is geen 

overleg gepleegd. De vraag 

waarom bv de Van Stienhoven-

straat wel en de Sonderdank-

straat niet in deze ontwerp-

beheersverordening is begrepen, 

is dan ook niet duidelijk.

Pas na de tervisielegging kan 

deze beheersverordening 

 worden ingekeken. Daarom 

lijkt het ons nuttig om een 

overleggroep op te richten 

waarin dit plan kan worden 

bestudeerd en inspraak kan 

worden voorbereid. 

Corine Buter

vervolg van pagina 15

Beheersverordering: Het lichte gedeelte is het deel van de wijk waarvoor een ontwerp beheersverordening is ontworpen; het donkere gedeelte is het deel van de wijk 

waarvoor t.z.t. een bestemmingsplan zal worden vastgesteld.

Wij verzoeken 
geïnteresseerde 

bewoners zich 
hiervoor op te geven. 
Op de website wordt 

verder nadere 
informatie  gegeven.

Wijkvereniging

Benoordenhout



Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

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

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

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307
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In lijn met de onrust die hierover 

in de wijk is ontstaan heeft het 

wijkbestuur bij brief van 13 april 

jl. aan het College van B&W van 

Den Haag met kracht hiertegen 

geprotesteerd. Afschrift van 

de brief kunt U vinden op de 

website van de wijkvereniging 

(www.wijkverenigingbenoorden-

hout.nl). Tevens kunt U daar het 

antwoord van het College lezen 

(brief d.d. 27 april 2011, kenmerk 

OBB/2011.10). In zijn antwoord-

brief gaat het College volstrekt 

niet in op de door ons aange-

voerde argumenten. Illustratief 

voor het nietszeggende karakter 

van de brief is de volgende zin-

snede die wethouder Bussink uit 

Koot & Bie had kunnen uitspre-

ken:  ‘Natuurlijk is het van belang 

dat mensen uit het Benoorden-

hout de bibliotheekfuncties kun-

nen blijven gebruiken. Daarom 

blijft in stadsdeel Haagse Hout 

de wijkbibliotheek Haagse Hout 

open. Iedere burger is welkom in 

deze bibliotheek...’

Ter voorbereiding van de be- 

handeling van de nota Nieuw 

Spreidingsplan Haagse Biblio-

theken in de Gemeenteraad 

hield de Commissie Samenleving 

op 18 mei jl. een ‘openbare ver-

gadering’, waarin insprekers aan 

het woord konden komen. De 

enige insprekers waren (leve de 

veelgekoesterde kracht wijken 

Laak, Transvaal en Schilderswijk) 

vier bewoners uit onze buurt: 

Peter-Martijn van Velsen (11 jaar 

oud), de dames Van der Leur en 

Wegerif en ondergetekende 

namens de wijkvereniging.

Peter-Martijn van Velsen, scholier 

groep 8 van de Oranje Nassau 

School, heeft op Koninginnedag 

een huzarenstukje verricht door 

in nog geen half uur op het 

Royaardsplein 40 handtekenin-

gen te verzamelen tegen de 

voorgenomen sluiting van de 

bibliotheek. Als een ervaren 

 politicus hield hij een vlammend 

betoog tegen de sluiting en 

bood na afloop de wethouder 

nieuwe handtekeningen aan 

die waren verzameld. Zijn ‘finest 

hour’ bereikte hij tegen 22.00 uur 

(‘Heb je nog geen slaap? Neen!’) 

toen hij in tweede termijn de 

Commissie nogmaals mocht toe-

spreken, daarbij behendig de 

wethouder een argument (‘brede 

school’) uit handen slaand.

Kort samengevat kwam de dis-

cussie in de Commissie Samen-

leving erop neer dat partijen 

sceptisch staan tegenover de 

door de wethouder aangekon-

digde ‘flankerende maatregelen’ 

(doekjes voor het bloeden).  

Partijen vroegen bij herhaling 

om inzicht in de aard en kosten 

van deze maatregelen. Zij eisten 

van de wethouder een uitge-

werkt plan alvorens zij formeel 

akkoord zullen gaan met het 

Spreidingsplan (en daarmee met 

de sluiting van de zes wijkbiblio-

theken). Die onderbouwing is 

volgens de wethouder niet eer-

der dan in het najaar te geven 

in het kader van het Meerjarig 

Beleidsplan. De wethouder 

stelde dat zij met scholen en ver-

zorgingsinstellingen (waaronder 

Florence) in gesprek is, maar 

dat die gesprekken in de lucht 

blijven hangen zolang de 

Gemeenteraad zich niet duidelijk 

voor sluiting van de zes wijkbi-

bliotheken heeft uitgesproken. 

Zij wil alvast de huren van de te 

sluiten wijkbibliotheken opzeg-

gen. Pikant is overigens dat de 

wijkbibliotheek Benoordenhout 

hierop de enige uitzondering 

vormt: het gebouw is gemeente-

lijk eigendom. In de discussie 

kwam verder aan het licht dat  

bij de invulling van het bereik-

baarheidscriterium de nieuwste 

versie van een ‘arithmétique 

 hollandaise’ werd toegepast: het 

huidige beleid gaat uit van 

1,5 km; in het Spreidingsplan is 

die norm ‘opgerekt’ naar 2 km. 

De wethouder gaf toe dat voor 

‘sommige delen van het Benoor-

denhout’ de afstand 2,9 be-

draagt. De wijkvereniging houdt 

het op 3,5 tot 4 km.

Wethouder Van Engelshoven over 
 voorgenomen sluiting wijkbibliotheek 
Benoordenhout: ‘passen en meten’ door Giap Tan

In haar nota Nieuw Spreidingsplan Haagse bibliotheken  

(maart 2011) kondigt wethouder mevrouw Ingrid van Engels-

hoven (D66, wethouder ‘Onderwijs, Dienstverlening, stadsdeel-

wethouder Haagse Hout’) aan zes wijkbibliotheken, waaronder 

die van het Benoordenhout, te gaan sluiten. Vanaf 2013 zullen 

dan 12 ‘sterke stadsdeelbibliotheken’ overblijven, waaronder  

de stadsdeelbibliotheek aan de Theresiastraat (Bezuidenhout), 

die de ‘opvangfunctie’ voor het Benoordenhout krijgt.

Peter-Martijn van Velsen

vervolg op pagina 21
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mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

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

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

www.jbc-visserhuis.nl

Het nieuwe mr L.E. Visserhuis is open 
op de nieuwe locatie!

De maten variëren van 66 tot 93 m2 en de prijzen van 1175 tot 1750 euro, inclusief parkeerplaats. 
De servicekosten bedragen 420 euro per maand. 

Voor meer informatie: 070 - 3143800 of via de website:

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



De Commissie heeft van de wet-

houder puntsgewijs de volgende 

toezeggingen afgedwongen:

•	 	leerlingen	van	basisscholen	 

en ouderen vormen de doel-

groepen waar ‘flankerende 

maatregelen’ op gericht zijn. 

Zij zullen zoveel mogelijk 

 worden gespaard;

•	 	de	wethouder	zegt	toe	nog	

vóór het najaar een lijst te 

 zullen opstellen van de activi-

teiten per wijk, incl. van de 

door de wijk geuite ambities;

•	 	de	wethouder	gaat	op	zeer	

korte termijn praten met 

 scholen in het Benoordenhout 

(bibliotheek als onderdeel van 

de ‘brede school+’). Voor de 

ouderen is zij reeds in overleg 

met Florence die, aldus de 

wethouder, ambities heeft  

om zijn ‘maatschappelijke 

 verantwoordelijkheid’ nog 

 verder vorm te geven;

•	 	eens	in	de	drie	maanden	legt	

de wethouder de Commissie 

een stand van zaken van de 

voortgang van voornoemde 

gesprekken over.

Meer specifiek ten aanzien van 

het Benoordenhout zegt de  wet-

houder toe op korte termijn over-

leg te willen voeren met de wijk-

vereniging. Een uitnodiging daar-

toe zal binnenkort op de mat 

vallen. Ook in tweede  termijn 

heeft de wijkvereniging aange-

geven tegen de voorgenomen 

sluiting van de wijk bibliotheek 

Benoordenhout te zijn. Op de 

vraag van de voor zitter aan de 

politieke partijen of zij het Sprei-

dingsplan ‘rijp’ genoeg achten 

voor behandeling in de Gemeen-

teraad was de uitslag:

•	 	vóór:	D66,	VVD,	PvdA,	CDA	

(goed voor 26 zetels in de 

Gemeenteraad) 

•	 	tegen:	PVV,	SP,	Groen	Links,	

Stadspartij, Partij voor de   

 Eenheid, Islam Democraten  

  (20 zetels in de Gemeente-

raad).

Het is duidelijk dat in het traject 

naar behandeling van het Sprei-

dingsplan in de Gemeenteraad 

het zinvol is de druk op politieke 

partijen te verhogen, met name 

bij partijen die traditioneel een 

grote aanhang in onze wijk 

 hebben.

Tekening: Boem van Ravenswaaij
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Gemeente wil de bibliotheek in het 
Benoordenhout aan de Utenbroeke
straat sluiten. 

Aan het Bestuur van de Wijkvereniging Benoordenhout,

Het college van B & W wil 6 van de 18 wijkbibliotheken sluiten, 

 waaronder die van het Benoordenhout. Dit betekent dat wij 

ge dwongen zouden worden naar de bibliotheek van het Bezuiden-

hout aan de Theresiastraat te gaan. Men wil per stadsdeel één 

 bibliotheek, dat wil zeggen één voor het hele Haagse Hout.  

Het college schrijft: “van de twee bibliotheekvestigingen in stadsdeel 

Haagse Hout heeft de vestiging Benoordenhout één van de kleinste 

verzorgingsgebieden. Ook qua gebruik behoort het tot de kleinere 

vestigingen. In dit stadsdeel wordt de dienstverlening vanaf 2013 

geconcentreerd in wijkbibliotheek Haagse Hout”.  Hier gaat het 

 college wat al te kort door de bocht. Dit is een rampzalig idee.

1.  Het past niet in het ouderenbeleid; het BNH telt betrekkelijk  

veel ouderen.We moeten zo lang mogelijk in ons huis blijven 

wonen, dan horen de voorzieningen zo dichtbij mogelijk te zijn, 

zoals ook door het college is gezegd. Bv. met mijn rollator haal 

  ik niet de bibliotheek in het Bezuidenhout. Sluiting leidt tot nog 

meer ritten van gehandicaptenbusjes van de overheid.

2.  Het past niet in het beleid van Den Haag, de internationale  

stad van de Hoven en Gerechtigheid en het Expats- voorrangs-

beleid. Velen maken van de bibliotheek gebruik. Er gaat een 

gigantisch Internationaal Strafhof in het Benoordenhout 

 komen – op terrein Alexanderkazerne – met ruim 1200 mede -

 werkers, die deels dichtbij in het Benoordenhout (gaan) wonen.

3.  Kinderen kunnen niet zelfstandig veilig de Benoordenhoutse-

weg oversteken om naar het Bezuidenhout te gaan.

4.  Het aantal voorzieningen v/d gemeente in het Benoordenhout 

is al zo mager. Het Openbaar Vervoer is al minimaal.

5.  Te gek voor woorden om het, nog maar tien jaar geleden ge-

Lezers aan het woord

vervolg op pagina 23

vervolg van pagina 19
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Dagelijkse administratie, zaken als uw pensioen, maar ook diensten als:
•	 Het	verzorgen	van	Uw	aangiften,
•	 Het	aanvragen	van	teruggaven	en	toeslagen,
•	 Aangiftes	schenkings-	en	successierechten,
•	 Het	opstellen	van	bezwaar-	en	beroepschriften.

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

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

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

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

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

Kwaliteit     -     Betrouwbaarheid     -     Discretie

- ACCOUNT OPUS 

Kwaliteit 
Betrouwbaarheid 
Discretie 

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

• Het verzorgen van Uw aangiften, 

• Het aanvragen van teruggaven en toeslagen, 

• Aangiftes schenkings- en successierechten, 

• Het opstellen van bezwaar- en beroepschriften,  

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

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

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

071 - 5610 310         

 

OPUS-  ACCOUNT

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

 
Voor meer informatie:

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

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…
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opende, spiksplinternieuwe driehoekig gebouw te sluiten.   

Sluiting is kapitaalvernietiging en geen consistent beleid.  Voor 

andere doeleinden is dit driehoekige gebouw matig geschikt.

6.  Sluiting veroorzaakt meer autoverkeer met CO2 naar over gebleven 

bibliotheken. Nu komen de meeste bibliotheek gebruikers per fiets.

7.  Een bibliotheek per stadsdeel is een onpraktisch en te simpel 

 criterium. De afstand naar andere bibliotheken is vanuit het 

Benoordenhout onevenredig groot. Beter en reëler is dat 

  iedere Hagenaar een bibliotheek heeft binnen ca. 1,5 km,  

ongeacht de grootte van een stadsdeel.

8.  Het Benoordenhout betaalt de meeste OZB aan de gemeente,  

dan mag daar wel wat tegenover staan.

9.  Als sluiting echt noodzakelijk is, dan valt over inkrimping van  

de openingstijden te praten.

10.  Bezuinigingen zijn eenvoudiger te behalen door vol betaalde 

krachten deels om te zetten in beperkt betaalde en/of 

 vrij willigersbanen. Daar is animo genoeg voor, zie de Zorg.

Trouwens de bibliotheek is niet alleen om boeken te lenen, ook voor 

CD’s, DVD’s. video’s, vinylplaten, kranten, tijdschriften, boeken in 

vreemde talen, kopiëren en het inzien van stukken van de gemeente-

raad en van de Wijkvereniging.

Ik heb begrepen dat de behandeling in de raadscommissies inmiddels 

is voltooid en dat het voorstel van Wethouder mevrouw mr. drs. Ingrid 

van Engelshoven (D’66) binnenkort in de gemeenteraad wordt behan-

deld.  Dus wijkgenoten, voer actie tegen sluiting bij het college van  

B & W, fracties en raadsleden. Ons wijkbestuur is ook bezig.

Met vriendelijke groet, 

ir. Hans N.P. Haarsma

Tunnel onder de Nassaubuurt
In het wijkblad van februari jl. valt te lezen dat enkele wijkverenigin-

gen, waaronder de Wijkvereniging Benoordenhout, gezamenlijk een 

zienswijze hebben ingediend naar aanleiding van de door de ge-

meente uitgebrachte Nota Haagse Mobiliteit (NHM). Hoewel de ziens-

wijze goede gedachten bevat, zijn er op twee onderdelen ook kant-

tekeningen bij te plaatsen.

In de zienswijze wordt voorgesteld de Utrechtsebaan door te trekken 

met een tunnel naar Madurodam, ten behoeve van het  verkeer rich-

ting Congresgebouw en Scheveningen en ter ontlasting van de Zuid-

Hollandlaan en Koningskade. Deze voorgestelde tunnel, die onder de 

Nassaubuurt en verder zou komen te lopen, is geen goed idee.  

Allereerst vanwege de bouw technische risico’s in deze dichtbebouwde 

buurt met een gedeeltelijk 19e-eeuwse bebouwing. Zie ook de ervarin-

gen met de noord-zuid-tunnel in Amsterdam. Ook verkeerskundig is 

de tunnel ongewenst. Het hoofdprobleem van de verkeersafwikkeling 

op de Zuid-Hollandlaan en Koningskade wordt door de voorgestelde 

tunnel naar  Madurodam niet opgelost. Dat probleem – zoals ook in de 

zienswijze wordt erkend – is dat via de Utrechtsebaan massaal auto-

verkeer uit de richting Rotterdam en Utrecht wordt aangevoerd, dat 

voor driekwart een bestemming heeft, niet in ons deel van de stad, 

maar in West- Den Haag. Dat verkeer moet zich daarheen vanaf de 

Koningskade een weg banen door de Archipelbuurt (Kuiperstraat, 

Javastraat, Laan Copes van Cattenburg). West-Den Haag heeft immers 

geen eigen invalsweg, vergelijkbaar met de Utrechtsebaan. Naar mijn 

mening moet vooral dít probleem worden opgelost, in plaats van 

het aanleggen van nóg meer tunnels in ons deel van de stad. 

Door de voorgestelde doortrekking van de Utrechtsebaan zal de  

toch al problematische rol van de Utrechtsebaan als aanvoerroute van 

massaal doorgaand verkeer alleen maar worden versterkt. 

De verkeersopstoppingen aan het einde van de Utrechtsebaan bij 

de Zuid-Hollandlaan zullen worden verplaatst naar de voorgestelde  

tunnel. De files komen dan onder onze wijk te staan. 

De afgelopen jaren is de kostbare Noordelijke Randweg met de Huber-

tustunnel aangelegd. Dat is met name gebeurd om het doorgaand 

 verkeer richting Congresgebouw e.o. en Scheveningen òm de stad te 

leiden en de Utrechtsebaan en de wegen in en rond onze wijk daar-

door te ontlasten. Het is dan ook onlogisch om voor datzelfde verkeer 

nu de Utrechtsebaan door te trekken met een tunnel onder het 

Benoordenhout. Het zou beter zijn ervoor te zorgen dat het verkeer 

richting Congresgebouw e.o. en Scheveningen ook daadwerkelijk de 

Noordelijke Randweg (thans voor slechts 60% benut) gaat gebruiken. 

 

van Alkemadelaan

In de NHM is voorgesteld deze laan als stadslaan in te richten, dat wil 

zeggen minder uitnodigend voor het massale doorgaande verkeer 

naar Scheveningen dan thans. In de zienswijze wordt echter gesteld 

dat het verkeer naar Scheveningen de van Alkemadelaan gebruikt 

omdat de Noordelijke Randweg geen reëel alternatief is. Die weg

zou een duidelijke omweg betekenen en teveel gelijkvloerse kruisin-

gen bevatten. 

Deze stelling is aanvechtbaar. De Noordelijke Randweg vormt in feite 

geen noemenswaardige omweg voor het verkeer naar Scheveningen 

vanuit Utrecht en Rotterdam. En wat betreft de gelijkvloerse kruisin-

gen: de route Utrechtsebaan-Benoordenhoutseweg-van Alkemad elaan 

kent vijf gelijkvloerse kruisingen.

De reden waarom het verkeer naar Scheveningen thans liever de 

Utrechtsebaan - Alkemadelaan kiest, is dat deze route vanaf het Prins 

Clausplein meer direct naar Scheveningen lijkt te leiden terwijl boven-

dien de Alkemadelaan is ingericht als een brede snelweg. Zolang de 

Alkemadelaan die inrichting houdt, zal het verkeer naar Scheveningen 

die route blijven gebruiken en niet of onvoldoende de Noordelijke 

Randweg kiezen. 

Daarom is een herinrichting van de Alkemadelaan als stadslaan een 

goede zaak, nog afgezien van de positieve effecten op het woon-

klimaat er om heen (bewoners hebben dit al vaker aangekaart).

Als gezegd, de Noordelijke Randweg is indertijd aangelegd om onder 

meer de van Alkemadelaan te ontlasten. Bij gereedkomen van de 

Noordelijke Randweg zou deze laan worden heringericht.

A. van Sonsbeeck

vervolg van pagina 21
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International 
Corner

Wijkvereniging 

BenoordenhoutExpat, repat, American, Dutch... 

Georgia Regnault has worn far 

too many hats to be given a 

label. She is as much part of 

Dutch history, as that of being  

an expatriate American woman 

overseas, that it would in fact 

be an injustice to put her in 

any single category. One thing 

however can be claimed, and 

that is her being a bone fide 

international resident of 

Benoordenhout. One who brings 

to our neigbourhood, to those 

with whom she interacts, 

personally or professionally, 

the experiences of being part 

of one, and all, of the above 

mentioned ‘categories’. She 

may have been here, and there, 

but she is now here, in 

Benoordenhout.

Georgia first came to the 

Netherlands in 1963 on a trip 

organised by the NBBS, a Dutch 

student travel organisation. 

One NBBS activity in those days 

was a program geared towards 

providing ‘young American 

female students a ‘safe’ European 

travel experience. Long before 

backpacking through Europe 

was a gender neutral happening, 

families in the US wanted to 

grant their daughters the wish 

for adventure in faraway lands, 

while being assured that they 

would be in good hands. NBBS, 

based out of Leiden, provided 

JUST that. The ‘girls’ traveled by 

sea to Amsterdam and were 

guided through Europe by 

fellow students, in a caravan of 

Volkswagen vans. Though as 

Georgia pointed out: what 

parents back home did not 

know was just as well. The ‘girls’ 

got the trip of a lifetime, the 

parents peace of mind – 

everything in between, well...

The Holland American Line 

ship, the Groote Beer, transported 

Georgia three times to Holland. 

Once on her initial visit, for her 

return trip home following her 

European adventure, and then 

back again  - which is when she 

met Peter, and basically never 

‘left’. Her time at the Time Life 

International subscription 

office, including being part of 

the welcoming committee of 

its first computer – white gloved 

technicians and all – are 

testament to what Georgia has 

been a part of in this country. 

As was being in Amsterdam 

on the day Beatrice married 

Claus. For an American to 

witness a country overwhelmed 

by emotion for royalty was 

an experience not easily 

forgotten.

There were a few trips back to 

the US before Georgia married 

Peter in 1967 and shortly 

thereafter started an expatriate 

experience with Shell & 

Heineken. From Germany, then 

back to Assen, The Hague and 

overseas again in Curacao one 

thing remained constant, even 

to this day, and that is Georgia’s 

involvement in the American 

Women’s Clubs/Associations in 

each and every country, 

neighbourhood she has lived 

in. She benefited from the 

expatriate services offered by 

organisations such as the AWC 

but has more than contributed 

to them. Here in The Hague 

alone she was President of the 

AWC between 1982-84 a period 

during which the property 

currently occupied by both 

the AWC and BWC was 

purchased; she provided admin 

support to the then newly 

established ISH (until recently 

based in Benoordenhout); 

was for seven years Business 

Manager for Webster University 

in Leiden when it first arrived 

in the Netherlands – having 

been part of the process of 

finding a location ; was involved 

in the establishment of ACCESS 

which this year celebrates its 

25th anniversary; is currently 

an active member of the 

Resident’s Association on behalf 

of expats and since 1996 has 

been a full time professional 

relocation consultant covering 

The Hague, Leiden, and 

Rotterdam areas.

Benoordenhout, our little corner 

of the city, has had the pleasure 

of calling this seasoned 

expatriate a neighbour, and 

there is many an expatriate or 

repatriating family which is 

grateful for the guidance she 

has provided them in their 

relocation process. For among 

the things Georgia has gained 

in her years in, and out, of the 

Netherlands, is a wealth of 

contacts as well as an intimate 

understanding of how to settle 

in a country which is not your 

own. 

The International Corner
Introducing Georgia Regnault
by Deborah Valentine

Georgia Regnault and her husband Peter

Benoordenhout 
International 
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 date:

Monday September 19th 2011
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Een jaar vol plannen: 
2011–2012  door Giap Tan

Als je voor je werk, of anderszins, je in 

Nederland vestigt, dan is het plezierig 

wanneer je in de nieuwe, maar in het 

begin vreemde omgeving welkom 

wordt geheten en binnen korte tijd je 

thuis voelt. De nieuwe omgeving is 

veelal het werk, maar ook de plek waar 

je woont. In de regel zul je beginnen 

met contact te zoeken met andere 

‘expats’, die, voor dezelfde problemen 

gesteld, daar al oplossingen voor 

 hebben gevonden (een mooi huis, 

goede scholen, sportvoorzieningen, 

kerk, winkels die waren van thuis ver-

kopen) en die graag jou daarbij helpen. 

‘Expats’ organiseren zich onderling snel 

en efficiënt.

Nederlanders beroemen zich op hun 

gastvrijheid en op de ‘gezelligheid’  

die de Nederlandse samenleving biedt. 

De komst van ‘expats’ in hun buurt is 

een teken van welvaart en diversiteit 

en onderstreept onze wil en belang  

als land kosmopolitisch georiënteerd 

te blijven, zowel richting de Atlantische 

Oceaan en naar Centraal en Oost-

Europa, als naar Zuidoost-Azië en 

Afrika. ‘Expats’ verhogen de kwaliteit 

van Den Haag, internationale stad 

van Vrede en Gerechtigheid.

De Wijkvereniging Benoordenhout 

zoekt naar mogelijkheden actief bij

te dragen ‘expats’ zich in onze wijk 

thuis te laten voelen, door een open 

oog en oor te hebben voor hun wensen 

en noden, door het onderlinge contact 

tussen buurtbewoners te verhogen 

en door ‘expats’ meer te betrekken bij 

het ‘reilen en zeilen’ van de wijk.

In 2012 wil de Wijkvereniging met het 

oog hierop twee grote evenementen 

organiseren: een zomerconcert in 

Arendsdorp (juni/juli 2012) en een 

sportief toernooi (‘sportdag’) waarvoor 

de medewerking van alle sportvoor-

zieningen in het Benoordenhout zal 

worden ingeroepen en dat zal culmine-

ren in een verbroederende en hopelijk 

memorabele barbecue op HVV (augus-

tus/september 2012).

A Year Full of Plans: 
20112012

If for any specific reason, one settles 

down in the Netherlands, it is quite 

nice to be welcomed and be made to 

feel at home in a relatively short time. 

The new surroundings are often one’s 

work environment, but also perhaps 

more importantly one’s home 

 environment. 

One usually looks for contact with 

other expats who have already faced 

the issues a newcomer has, such as 

 finding a home, good schools, a church, 

sports facilities and markets where 

goods reminiscent of one’s origins can 

be found. It seems that expats organize 

themselves very quickly and efficiently.

The Dutch pride themselves on their 

hospitality and ‘gezelligheid’ (a special 

Dutch warmth) that their society offers. 

With the arrival of expats in their 

neighborhood it shows a certain 

 prosperity and diversity that matches 

the wish of the nation to be perceived 

as being cosmopolitan. It is said that 

expats increase the quality of The 

Hague, as an international city of  

Peace and Justice.

The Benoordenhout Neighborhood 

Association strives to be on the ‘look-

out’ for various ways and means to 

make our expat neighbors feel at home 

in our area, while at the same time 

involving them in the day-to-day 

goings-on. 

In view of this, the newly-elected  

Association Board aims to organize 

two main events during 2012:

•		 	A	summer	concert/picnic	in	 

Arendsdorp in June or July and

•		 	A	sports	event	in	August	or	

 September, to be held at the various 

sports clubs in the neighborhood 

with a BBQ at the end of the day at 

the HVV premises.

Une année bien  
remplie: 20112012

Lorsqu’on est obligé de s’installer à 

l’étranger, en général pour des raisons 

professionnelles, il est agréable de se 

sentir le bienvenu dans un pays qui n’est 

pas le sien. Il est impératif de trouver 

rapidement un nouveau chez soi.

 Ce nouveau chez soi, c’est peut-être en 

premier lieu l’endroit où l’on travaille, 

mais c’est aussi l’endroit où l’on habite.

En règle générale, un expatrié recherche 

l’aide d’autres expatriés qui ont été 

confrontés aux mêmes problèmes, pour 

lesquels ils ont déjà trouvé une solution:  

une maison confortable, une bonne 

école pour les enfants, des clubs sportifs, 

une paroisse, des magasins qui vendent 

des produits du terroir... Les expatriés 

ont le don de s’organiser rapidement et 

efficacement. L’hospitalité et la “gezellig-

heid” (terme qui exprime à la fois un 

sentiment d’aise, de confort et de 

détente partagés qui n’a pas son équiva-

lent en français) sont pour les Néerlan-

dais des qualités dont ils sont fiers.

 L’arrivée d’expatriés dans leur quartier 

est un signe de richesse et d’ouverture 

sur le monde; elle souligne la volonté 

des Pays-Bas de saluer la présence de 

ressortissants de tous horizons dans leur 

pays. La Haye est une ville cosmopolite, 

où se trouvent notamment les organisa-

tions internationales pour la Paix et la 

Justice mondiales. La “Wijkvereniging 

Benoordenhout” (l’association des habi-

tants du quartier de Benoordenhout) 

fait de gros efforts pour rapprocher les 

expatriés et la population locale. En 

organisant des activités culturelles et 

sportives, l’association veut être à 

l’écoute des demandes des expatriés; 

tente de les faire participer à la vie du 

quartier et essaie ainsi de favoriser les 

liens de bon voisinage et d’amitié entre 

les deux communautés. En 2012, la 

“Wijkvereniging Benoordenhout” se 

propose d’organiser un concert à Arens-

dorp (juin/juillet) et une journée spor-

tive (août/septembre) pendant laquelle 

tous les clubs sportifs de Benoorden-

hout seront mis à contribution. Cette 

journée se terminera par un barbecue 

que nous espérons fraternel, amical et 

mémorable. 
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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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Goeie ouwe keukentafel... (6)

Gesprekken

Politici met ambitie worden aan 

een keukentafel geïnterviewd, 

het bedrijfsleven verwacht dat 

aan de keukentafels in ons land 

het privé- en arbeidsleven 

onderling wordt afgestemd, 

de rechter eist dat ex huwelijks-

partners hun rechten en plichten 

als ouders in een ouderschaps-

plan vastleggen (aan de keuken-

tafel natuurlijk, waar anders?), 

chefs laten voor de camera zien 

hoe haute cuisine in dertig 

minuten wordt toebereid aan 

de keukentafel, banken en ver-

zekeraars zien er weer brood in 

om digitale huishoudboekjes te 

propageren die aan de keuken-

tafel regelmatig tot een gesprek 

zouden moeten leiden. 

Eisen

Aan de keukentafel komen alle 

wensen van een gemeenschap 

aan bod. De eisen van de onder-

nemer, de werkgever, de werk-

nemer.  Maar ook de eisen van 

een gezin, kinderen, ouders en 

verdere familie, de vrienden,  

de ex-en en stiefjes, de hulp-

behoevende buurvrouw of  

buurman, de babysit en de hulp 

in de huishouding, de kinder-

opvang en de school, de clubs 

en lessen, het vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligers

Over dat laatste wil ik mijn stukje 

deze keer schrijven. Mijn keuken-

tafel heeft al heel wat gespreks-

partners langs zien komen in de 

afgelopen tientallen jaren. Het 

vrijwilligerswerk hoorde daar 

ook regelmatig bij. Sinds mijn 

kinderjaren heb ik nooit anders 

meegemaakt dan dat men een 

deel van de vrije tijd ter beschik-

king stelde aan een maatschap

pelijk doel. Zo was het voor mij 

dan ook vanzelfsprekend om 

een bijdrage te leveren aan het 

meebesturen van de scholen 

van mijn kinderen, het mee-

organiseren van evenementen 

van de knutselclub, de padvinde-

rij, de straatfeesten, de wijkver-

eniging. Sinds 2002 zat ik regel-

matig aan tafel met leden van 

het wijkbestuur, de Commissie 

Belangenbehartiging Ouderen, 

De Contact Club Benoorden-

hout. 

Deskundigheid

De vrijwilligers die ik in de loop 

der jaren heb meegemaakt 

leverden met elkaar een indruk-

wekkende hoeveelheid vrije tijd, 

inzet, deskundigheid. Er werd 

aandacht besteed aan wonen, 

zorg, cultuur, toegankelijkheid 

en begaanbaarheid van de 

openbare ruimte, informatie 

over de overheidsvoorzieningen 

als de AWBZ, de Thuiszorg, de 

WMO, de voorzieningen voor 

langdurig zieken en gehandi-

capten, maar ook voor alle 

 ouderen die een beetje extra 

aandacht nodig hebben en hun 

mantelzorgers.

Ouderen

In elk jaarverslag laat het wijk-

bestuur weer zien hoeveel er 

voor ouderen wordt gedaan, 

en hoeveel ouderen daarvan 

ook aantoonbaar plezier hebben. 

Het versterken van de sociale 

cohesie in onze wijk is een voor-

name doelstelling van de wijk-

vereniging Benoordenhout, 

dat geldt zeker ook voor de 

ongeveer 4680 oudere personen 

die in onze wijk wonen. 

Passende zorg

De kabinetsplannen van dit 

moment laten zien dat de rijks-

overheid een groot deel van de 

zorg voor sociale voorzieningen 

voor o.a. jeugd, ouderen, zieken 

en gehandicapten bij gemeen-

ten wil neer leggen. Zelfs de be-

reidheid om de VN Rechten van 

Gehandicapten op passende 

zorg te erkennen, zoals in de 

meeste Europese landen al het 

geval is, wordt hier gedurende 

deze kabinetsperiode nog afge-

wezen. Te duur... Dus lokale 

beleidskeuzes, lokale bezuinigin-

gen, lokale politiek zullen veel 

meer betekenis krijgen voor 

deze groepen.

Platforms

De gemeente Den Haag heeft 

hier en daar in de stad Platforms 

in het leven geroepen, waar 

 burgers, beleidsmakers en amb-

tenaren met elkaar in gesprek 

kunnen gaan over de gewenste 

oplossingen. Een goed idee. 

In onze wijk bestaat al enige 

tijd zo’n platform, een Keuken-

tafel in de Haagse Hout, zoge-

zegd. Namens het wijkbestuur 

volgt de Commissie Belangen-

behartiging Ouderen deze 

bijeen komsten.

Wijkvereniging

Het nieuwe wijkbestuur heeft in 

de Algemene Leden Vergadering 

van 9 mei jl. uiteengezet hoe er 

over de portefeuilleverdeling ge-

dacht wordt. Een portefeuille 

Ouderen wordt daarin niet apart 

genoemd. Vanaf mijn keuken-

tafel beveel ik iedereen, die de 

belangenbehartiging van oude-

ren in het Benoordenhout ter 

harte gaat, aan om te zorgen 

voor een sterke vertegenwoor-

diging in de besprekingen met 

de gemeente, niet alleen bij het 

overleg over de dagelijkse prak-

tijk van de ouderenzorg, maar 

vooral in een vroeg stadium van 

beleidsvorming. De verkiezings-

programma’s van de politieke 

partijen, de beleidsplannen van 

de gemeente, de uitvoering, 

maar ook de evaluaties zouden 

nauwkeurig in de gaten gehou-

den moeten worden. De wensen 

en eventuele bezwaren van de 

bewoners zouden ook bij de 

wijkvereniging bekend moeten 

zijn, en zo nodig doorgespeeld 

worden naar de betreffende 

politiek of ambtelijk verantwoor-

delijken. Net als voor andere 

onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 

ruimtelijke ordening en verkeer, 

zou zo nodig met de Wethouder 

moeten worden gesproken, of 

in de gemeenteraad moeten 

worden ingesproken. Het wijk-

blad en de website moeten 

benut worden om niet alleen 

de ouderen die lid zijn van de 

Vereniging maar ook de vele 

ouderen (die dat tot nu toe niet 

(of niet meer) nodig vonden) 

op de hoogte te brengen of aan 

het woord te laten.

Tien jaar CBO

De huidige CBO Commissie 

houdt in juni haar laatste ver-

gadering.  De leden hebben er 

allen meer dan tien jaar op zit-

ten. Er is een slim plan nodig  

om te zorgen dat het een aan-

trekkelijke klus wordt om het 

werk in een nieuwe, eigentijds 

een effectieve vorm te 

gieten. 

Juist nu de gemeente er zo’n 

“uitdaging” bij op het bordje 

krijgt. 

De Keukentafel staat klaar. 

Gerda in ‘t Veld

De maatschappelijke betekenis van de keukentafel neemt snel 

toe. Niet alleen van die van mij, maar van DE KEUKENTAFEL in 

het algemeen. 
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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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In de Jan van Nassaustraat -nabij 

het Malieveld- betrok Gerard 

Theo Bakker in 1946 een door  

de oorlog gehavend pand op 

nummer 67. Hij kwam vanaf het 

Thomsonplein, waar hij op 

19-jarige leeftijd was begonnen 

met wat hij noemde ,,een 

geluids-technisch bureau”.  De in 

1910 te Makassar geboren Bak-

ker was zoon van een KNIL-offi-

cier, die met zijn gezin in 1926 

naar Den Haag kwam.  Ge Bakker 

voltooide in Den Haag zijn HBS 

en raakte steeds meer in de ban 

van alles wat met geluidover-

brenging te maken had. In 1929 

begon hij met het vastleggen 

van geluid op grammofoon-

platen. Daarnaast ging hij zich 

toeleggen op het voorzien van 

geluid in zaaltjes. Het leven van 

een pionier was begonnen!

Kilima Hawaiians

De zaken gingen meer dan  

goed. Ofschoon de economische 

situatie voor de oorlog niet erg 

gemakkelijk was, wist hij toch 

zijn idealistische hoofd boven 

water te houden. Na de oorlog 

had de autoritaire, maar aima-

bele Bakker grootse plannen met 

zijn bedrijf. Inmiddels was hij ge-

trouwd en het gezin was in 1939 

verblijd met de geboorte van 

zoon Erik. In de Jan van Nassaus-

traat zou hun tweede zoon Evert-

Jan (1946) worden geboren. Het 

bedrijf had de tijd mee. De arties-

ten stroomden toe om platen op 

te nemen. In de oorlog had hij 

enkele opnamen gemaakt met 

het Residentieorkest. De oudere 

generatie Benoordenhouters 

kent wellicht nog de groep de 

Kilima Hawaiians, die vaste gast 

was in de GTB-studio. Het was 

dagelijks een va-et-vient van 

artiesten. Heden zouden we 

spreken van BN-ers. Bakker zou 

er steeds meer over de vloer krij-

gen en had er weinig moeite 

mee. In navolging van zoon Erik 

die het woord Pa kon brabbelen, 

zouden de artiesten deze bij-

naam overnemen en werd er 

gesproken over Pa Bakker. De 

jaren 50 en 60 waren topjaren. 

Alles wat maar een beetje naam 

had, kwam langs in de studio van 

Pa Bakker. Erik had inmiddels de 

HTS gedaan en was enthousiast 

actief in het bedrijf van zijn 

vader. Er volgde een natuurlijke 

rolverdeling. Erik deed het werk 

in de platenstudio en Pa ver-

zorgde de geluidsinstallaties in 

het land.

Op Soestdijk

Doordat hij voor de oorlog al 

zoveel roem had, dat hij ge-

vraagd werd de historische 

bekendmaking te verzorgen van 

de verloving van Juliana met 

Bernhard, was hij ook na de oor-

log een graag geziene gast op 

Soestdijk. Toen hij Beatrix een 

keertje vroeg voorzichtig te zijn 

met de kabels en zei dat ze maar 

beter buiten kon spelen, stond 

Juliana lachend achter hem en 

zei: ,,Ik kan merken dat U ook 

kinderen hebt”. De geluidsover-

dracht van het defilé werd in de 

beginjaren verzorgd door de 

GTB-studio. Pa Bakker was een 

persoonlijkheid, die je niet 

gemakkelijk over het hoofd zag. 

Hij wist zich in alle gezelschap-

pen correct te gedragen, 

gewoon omdat hij zichzelf bleef. 

Tijdens een van de laatste uit-

zendingen van het prestigieuze 

Grand Gala du Disque kwam hij 

in aanraking met de legendari-

sche Marlène Dietrich. Hij zette 

de microfoon op mondhoogte. 

Nee, de oude heer Bakker deed 

het ogenschijnlijk weinig. Eerder 

had hij ook al voor Vera Lynn de 

geluidstechniek verzorgd. Pa 

Bakker zou later nog het geluid 

verzorgen voor het beroemde 

concert van the Beatles in Blok-

ker en van het even beroemde 

dan wel tumultueuze bezoek 

van de Rolling Stones aan het 

Kurhaus in 1964. Ondertussen 

maakte Erik platen van de Tee 

Set, the Shoes en vele andere 

beatgroepen uit die tijd.

Pa Bakker was een autodidact. 

De technische apparaten ver-

vaardigde hij in het begin alle-

maal zelf. Diverse microfoons 

heeft hij weten te verbeteren. 

Eind jaren 70 ging zijn gezond-

heid achteruit. Zijn fysieke 

inspanningen eisten hun tol. Ook 

Erik zag het voortbestaan zonder 

zijn vader niet meer zitten. De 

legendarische GTB-studio in de 

Jan van Nassaustraat sloot eind 

‘70 voorgoed zijn deur. Zoon 

Evert-Jan, woonachtig in het 

Benoordenhout, koestert het 

archief compleet met foto’s en 

bijschrijvingen, die herinneren 

aan het glorierijke bestaan van 

zijn beroemde vader en zijn 

broer Erik.

Benoordenhout kende eigen platenstudio!
door F.J.A.M. van der Helm

Aan de rand van het Benoordenhout vestigde zich kort na de 

 oorlog de GTB-studio, die reeds lange tijd bekendheid genoot 

ver buiten Den Haag. Aan het hoofd van de onderneming stond 

G.T. Bakker, die vanaf 1929 als jong knulletje begonnen was aan 

het Thomsonplein.

Pa Bakker zet de GTB-microfoon op de juiste hoogte voor Marlène Dietrich

Koningin Juliana op Soestdijk
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 Wassenaar
 Molenplein 2
 2242 HV Wassenaar
 Tel. (070) 511 73 00
 Fax (070) 517 64 40
 E-mail: wassenaar@vansoest.nl

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

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

www.vansoest.nl
www.thehaguerentals.com

Not Your Daughter’s Jeans ontwerpt jeans voor elke 

vrouw. Onze jeans hebben de perfecte pasvorm door 

het design en de unieke Lift & Tuck Technologie. 

Zo kan elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

alsof de jeans voor haar gemaakt is. 

Probeer nu en voel de pasvorm.

WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG    TELEFOON 070 328 12 62    WWW.ELITEMODE.NL/ WEBSHOP
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Arnoud Nicolaas Justinus Maria, 

baron van Brienen van de Groote 

Lindt (1839-1903) was eigenaar 

van Clingendael inclusief omlig-

gende gronden. Hij was de  

vader van de ons welbekende 

Marguérite Mary barones van 

Brienen, beter bekend als freule 

Daisy, aan wie wij onder andere 

de Hollandse Tuin en de Japanse 

tuin hebben te danken.

De baron was verknocht aan de 

paardensport, en hij bezat een 

uitgebreide renstal. In Groenen-

daal legde de baron in 1882 een 

ovalen ren-en drafbaan aan, in 

1884 uitgebreid met een trai-

ningsbaan. Kenmerkend voor de 

baan van Clingendael was vol-

gens een artikel  uit1898 in de 

het blad ‘Nederlandse Sport’ het 

sfeerbeeld dat erg veel ver-

schilde van andere renbanen in 

Nederland waar het er veel 

gemoedelijker aan toeging:

‘Te Clingendaal daarentegen sta-

tige buigingen, eerbiedige saluta-

ties, spreken op gedempte toon, 

liefst in het Fransch of Engelsch, 

prachtige toiletten,alles grand 

 chique, zelfs de restauratie is 

grand chique ingericht, zoals 

 nergens elders, en men betaalt 

daar dan ook grand chique 

 prijzen. In één woord Clingendaal 

is het rendez-vous voor de 

 elegante wereld’.

Het jaar 1903 was een rampjaar 

voor de familie Van Brienen. Op 

4 januari overleed plotseling de 

baron op een schip in de Middel-

landse Zee, op 18 augustus over-

leed zijn echtgenote.

Het viel freule Daisy te zwaar om 

de renbaan open te houden. Na 

23 september bleef alleen nog 

de trainingsbaan in gebruik, die 

spoedig moest wijken voor de 

aanleg van een spoorlijn. Dat 

was voor de freule geen belem-

mering om in navolging van 

haar vader haar favoriete  paar-

densport te continueren. Walter 

Joachim Jochems (1878-1947) , 

eveneens in het bezit van een 

grote renstal, legde namelijk in 

1906 een nieuwe renbaan aan, 

het tegenwoordige Duindigt.

Uit een niet eens zo’n diepgaand 

onderzoek in het blad ‘De ‘Neder-

landse Sport’ van 1907 tot 1911 

bleek dat de freule tal van paar-

den bezat. Een opsomming: 

Tonic, Simonette, Admiraal Togo, 

Ricordo, Sybarite, Dutch Fox, 

Batavia, Golden Coin, Dracula, 

California Cooky, Ava, Freestone, 

Enchanter, Lysistrata, Lannes, Bel-

grade, Lord Desmond, Sea Biscuit, 

The Cherub. Deze lijst is vast niet 

compleet, maar het is wel aardig 

om al die namen te lezen.De kle-

ding van de jockeys van de paar-

den van freule Daisy was een 

oranje buis, een paarse pet met 

gouden kwast, witte broek en 

zwarte laarzen. Een tweede kleur 

was oranje buis en oranje pet.

De naam van het paard ‘Admiraal 

Togo’ heeft nog zeer lang voort-

geleefd in de zogenaamde 

‘Admiraal Togoprijs’. De vos-

hengst (later ruin), een inlands 

paard, gefokt uit Santoi en 

Delighted, werd  geboren in 

1904. Het was het meest succes-

volle paard van de freule. 

Waarom de naam Togo werd 

gekozen blijft gissen. In die tijd 

was de Japanse admiraal Togo 

wereldwijd bekend, vooral 

omdat de admiraal in 1905 de 

Russische vloot wist te verslaan.

Togo kreeg zijn opleiding tot 

marineofficier in Groot- Brittan-

nië. In 1906 werd hij door koning 

Edward VII benoemd tot ‘Mem-

ber of the British Order of Merit’. 

Bij de dood van de sinds 1913 

gepensioneerde admiraal in 

1934 werd in de baai van Tokio 

een internationale vlootschouw 

gehouden waaraan ook Neder-

landse oorlogsbodems deelna-

men. Wie weet heeft freule Daisy 

Togo in Engeland ontmoet, of zij 

was een fan van hem!

Een persbericht uit die tijd meldt 

dat het renpaard Admiraal Togo 

veel prijzen won en op het eind 

van 1908 niet meer was te slaan. 

In dat jaar werd Admiraal Togo 

bij Taylor in Engeland in training 

gegeven en is ook niet meer in 

Nederland teruggekeerd.

Najaar 1909 won dit superpaard 

de grootste Engelse najaarsren, 

de ‘Manchester November han-

dicap’over 2400 meter, met als 

jockey F.Wootton. In paarden-

sportkringen maar ook in de 

pers was men opgetogen over 

deze schitterende verrichting, 

een puur Nederlands paard nota 

bene! Togo won nog een paar 

kleine rennen maar verdween 

daarna toch in de vergetelheid.

Tot nu toe echter weet iedereen 

uit de paardensportkringen nog 

steeds wie en wat de ruin ‘Admi-

raal Togo’ was!

En het hondje Togo dan? Mis-

schien uit nostalgische overwe-

gingen had de freule ook een 

van haar hondjes de naam Togo 

gegeven. In het rijtje honden-

grafjes op Clingendael prijkt het 

grafsteentje met de ontroerende 

tekst: ‘Togo, 1921 – 1935, heard 

nothing, saw nothing, knew eve-

rything’. Het misverstand dat hier 

haar paard zou zijn begraven is 

met dit artikel hopelijk uit de 

wereld geholpen. Vier jaar later 

zou de freule overlijden; zij rust 

in het familiegraf te Wassenaar.

In de paardensport leeft de 

naam Van Brienen nog steeds 

voort, in de regelmatig gehou-

den race geheten ‘Van Brienen 

Memorial’. 

Bronnen:

Menkema, Durk, Draf- en ren-

banen in Nederland, Zeist 2004 

De Nederlands Sport 1907-1911

Archief NDR Duindigt Wassenaar

Krantenarchieven 1908-1909.

Over Marguérite Mary barones van Brienen van de 
Groote Lindt; haar paarden en honden  door Joost S.H. Gieskes

Onlangs verscheen een publicatie  over de Japanse tuin in 

 Clingendael, waarbij in een voetnoot een hondje en een paard 

van Marguérite Mary barones van Brienen (1871-1939) abusieve-

lijk door elkaar werden gehaald. Maar, hoe zit het dan precies? 

Een zoektocht.

Renpaard Admiriaal Togo. Foto: Archief MDR Duindigt Wassenaar
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Voor diegenen onder u die in zomermaanden ‘in de buurt  
blijven’ hebben wij voor de maanden juni/juli/augustus een 
leuk programma samengesteld. Wij wensen u een prettige 
en gezellige zomer toe.

Lunch/diner en koffieochtend
Zondag 31 juli 11.00 uur  Brunch bij lunchroom  

 Yon e13,50
Maandag 8 aug. 10.30 uur Theehuis Clingendael

EXCURSIE
Donderdag 22 juni naar Rotterdam
We brengen een bezoek aan het Stoomschip ROTTERDAM.  
De ss Rotterdam kwam in 1959 bij de Holland-Amerika Lijn  
in de vaart als grootste passagiersschip dat ooit in Nederland 

werd gebouwd. Zij behoorde tot de meest succesvolle 
 schepen die de wereldzeeën hebben bevaren en heeft haar 
oorspronkelijke karakter behouden. De nieuwe eigenaar  
Rederij De Rotterdam B.V. heeft gezorgd voor een grondige 
renovatie, waardoor het schip weer vele jaren voor allerlei 
doeleinden kan worden gebruikt. Na de lunch gaan we naar 
het Maritiem Museum voor de  tentoonstelling ‘Yin en Jan, 
Nederland en China door scheepvaart verbonden’. De bezoe-
ker maakt kennis met de nauwe handelsrelatie tussen Neder-
land en China, onze wederzijdse beïnvloeding en de belang-
rijke rol die de scheepvaart hierin heeft gespeeld. De 
levensechte digitale gastvrouw Yin en gastheer Jan dompelen 
de museumbezoekers onder in het dynamische leven van  

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)

Na 21 jaar onderwerp van discussie te zijn geweest, was het 

dan zover! De twee nieuwe holes op de Amonsvlakte zijn op 

23 april jl. officieel geopend door de commissaris van de 

Koningin de heer J. Franssen. Aanwezig waren ook de burge-

meester van Wassenaar de heer J. Hoekema en vele belang-

stellenden.

De Amonsvlakte is een gebied dat binnen de grenzen valt van de 

gemeente Wassenaar, maar eigendom is van de gemeente Den Haag. 

Het zou teveel zijn om in dit artikeltje  verslag te doen van de afge-

lopen jaren, maar de weg naar de officiële opening was er een met 

vele inspraak- en bezwaarprocedures. Tegenstanders in dit hele 

 proces van goedkeuring waren de natuurbeschermingsverenigingen 

en aangrenzende buurtverenigingen. Klein detail, wist u dat er al  

in 1893 op dit terrein werd gegolfd? De ‘Haagsche’, nu gelegen in 

 Wassenaar, is hier ooit begonnen, wat nog steeds te zien is als u 

 wandelt in park Clingendael aan het eind van de Ruychrocklaan 

naast Golf Duinzicht.

Op oude foto’s, van bijna 27 jaar geleden, staan op het huidige 

 golfterrein nauwelijks bomen! Hoe anders ziet het er nu uit. 

Op het moment dat ik dit schrijf, is de begroeiing en het bomen-

bestand een weldaad voor het oog. Dagelijks genieten hier vele, 

vele sport- en natuurliefhebbers van. Hoog in het vaandel van het 

bestuur van Golf Duinzicht, staat dan ook het beleid ten aanzien 

van het natuur- en milieuaspect op de golfbaan. Dit wordt gestimu-

leerd door de NGF (Nederlandse Golf Federatie). Zij proberen 

golfclubs te enthousiasmeren deel te nemen aan het programma 

 “Committed to Green”. Als club kun je hier voor intekenen. 

De NGF begeleidt dit proces met als uiteindelijk resultaat het 

be halen van het certificaat “Committed to Green/GEO”. Dit zal de 

nodige tijd (jaren) in beslag gaan nemen. Er wordt gekeken naar 

de landschappelijke- en cultuurhistorische waarde van het gebied. 

De flora- en fauna inventarisatie is van groot belang om te weten 

of er rond en op de golfbaan flora en fauna voorkomt die een 

beschermde status geniet. Het bestuur van Golf Duinzicht heeft 

de intentieverklaring getekend om te gaan werken aan het behalen 

van bovengenoemd certificaat. Kortom, een kleine groene oase en 

een grote toevoeging aan ons al zo groene Benoordenhout, waar 

een groot aantal sportievelingen onder ons dagelijks van zal en

kan genieten tot op hoge  leeftijd.

Hélène van der Mersch 

Historisch moment voor Golf Duinzicht

Ingang nieuwe holes op Amonsvlakte. Foto: Ben van Waterschoot

vervolg op pagina 35
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nu ook yoga
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba
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ons kleine kikkerland en deze Aziatische reus. Ze vertellen 
de bezoekers over een 19e-eeuws scheepsmodel van een 
Chinese jonk en het 17e-eeuwse  verslag van een VOC-
delegatie, die naar de Chinese keizer reisde. Vertrek 9.30 uur 
W. Royaardsplein. 16.00 uur vertrek uit Rotterdam.
Vrijdag 1 juli 14.00 uur bezoek aan de Horsten en thee-
drinken. In overleg met eigen auto’s 
Donderdag 7 juli 11.00 uur bezoek aan museum Noordwijk 
Daar is de tentoonstelling over werken van Charlotte van 
 Pallandt in Noordwijk en nog andere exposities. In overleg 
met eigen auto’s.
Woensdag 13 juli boottocht met de Ooievaart €12.50 evt.  
met lunch aan de ‘Avenue Culinaire’ de Bierkade.
Dinsdag 16 augustus 14.00 uur bezoek aan Gemeente-
museum. De tentoonstelling  Keizerlijk porselein uit  
Shanghai. Pronkzucht aan het hof. Voor het keizerlijk hof in
het oude China was alleen het beste goed genoeg. In het 
Gemeente museum zijn voor het eerst honderd van deze 
topstukken uit het Shanghai Museum buiten Azië te zien. 
Zo maakt het publiek niet alleen kennis met de prachtige 
pronkstukken, maar ook met de bij zondere mythes en 
tradities van de Chinese cultuur.
Donderdag 25 augustus bezoek aan markt in Delft. Met 
tramlijn 1 naar Delft. Vertrek 10.00 uur vanaf Alexanderplein.

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

De ContactClub Benoordenhout organiseert activiteiten  uit-
sluitend bedoeld voor leden van de CCB. Heeft u belangstel-
ling om lid te worden van de CCB? Dan kunt u contact op-
nemen met Rinia de Bruin, tel. 3282477 of rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin

 

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 19 juni Musique d’Olive
Zondagmiddag 19 juni om 14.30 uur een optreden van 
Musique d’Olive met klanken van mediterrane (wereld)
muziek. Het optreden wordt aangeboden door Fonds 
1818 in het kader van het project “Koren zingen voor 
Ouderen”.

Woensdag 29 juni Concert Farahani
Op woensdagmiddag 29 juni om 14.30 uur zal in de grote 
zaal een concert gegeven worden door Lilian en Alwin 
Farahani - samen met een pianist - Het zal in ieder geval 
een combinatie zijn van stukken voor sopraan en piano, 
piano solo, klarinet en piano. Programma volgt nog!

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 

Florence Woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijfstraat 5

De Stichting tot behoud van de Duinzichtkerk organiseert 
in juni een aantal activiteiten waar u allen als mede-wijk-
bewoners hartelijk welkom bent. De opbrengsten van de 
activiteiten komen ten goede aan het in stand houden  
van de markante kerk en bijgebouwen aan de van Hogen-
houcklaan. 

Op zaterdag 25 juni vinden er een drietal activiteiten 
plaats.  Van 10.00 uur tot 13.00 uur: de jaarlijkse car-wash 
op het kerkplein. Wederom doen kinderen uw auto glim-
men en blinken, uiteraard met veel waterpret, en ook dit 
jaar is er weer koffie en lekkers terwijl u wacht. Vanaf 16.00 
uur: een wijkbarbecue op het kerkplein. Gezellig met 
elkaar een hapje, drankje en gezellig praatje op een unieke 
locatie. Kosten voor het eten zijn 7,50 per persoon en 
 kinderen eten voor slechts 2,50. Bij slecht weer verhuizen 
wij naar de kapel. Ook daar hebt u vast nooit gegeten!

Om 20.00 uur: in het kader van de Haagse Kerkennacht, 
een discussie avond met als thema “Noord Afrika en 
het Midden Oosten: hoe verder?” Sprekers zijn Arend Jan 
Boekestijn (historicus en publicist bekend van o.a.  Elsevier) 
en Lambrecht Wessels (conflict analist en politocoloog). 
Wij verwachten een levendige discussie tussen de sprekers 
en de zaal! Na afloop uiteraard nog gelegenheid tot een 
goed gesprek vergezeld van een glas wijn. 

vervolg van pagina 33
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Weissenbruchstraat 47
2596 GB Den Haag

www.blijmetdestomerij.nl
info@blijmetdestomerij.nl

Persoonlijke verzorging voor uw kleding

Tapijt reinigen van € 16,00 euro per m2

nu € 10,00 per m2

3 overhemden wassen, strijken en ophangen
€ 6,00

*1 dag* service voor 9.30 uur brengen
na 16.00 uur klaar

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!
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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunstzinnige 

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

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

12 juli 2011 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

DUINzICHTkERk
Zaterdag 25 juni 2011 van 10:00 – 13:00 uur

- van 10:00 - 13:00 uur: Car-wash op het kerkplein,

- vanaf 16:00 uur: Wijkbarbecue op het kerkplein én 

- om 20:00 uur: Een discussieavond met als thema “Noord Afrika en het Midden Oosten: hoe verder?” . Spreker is Arend Jan Boekestijn.

RENsWOUDEHUIs  (Jozef IsraëlspleIn 36)
Zaterdag 25 juni 2011 tussen 13:00 en 16:00 uur

In verband met de sluiting van het Renswoudehuis aan de Jozef Israëlslaan kunt u nog een laatste kijkje nemen in dit bijzondere pand.

Beste wijkbewoners, zoals u heeft kunnen lezen in Den Haag Centraal, zal het Rens woudehuis op het Jozef Israëlsplein 36 haar deuren deze 

zomer sluiten als internaat voor expat kinderen. We gaan nog een jaar door op onze annex in de Mauvestraat om onze examenkandi daten  

de mogelijkheid te bieden om examen te doen, maar juli 2012 sluiten we ook daar onze deuren. Daarna zorgen we verder voor expat 

kinderen in Oegstgeest waar we ook een locatie hebben.  Ik wil iedereen die ons een warm hart toedraagt graag uitnodigen om op 

25 juni nog een keer binnen de deuren van het Renswoudehuis te komen kijken op zaterdag 25 juni tussen 13:00 en 16:00 uur. 

Zoals gebruikelijk staat een kop thee of koffie klaar.  Met vriendelijke groet, J. van den Brink, Directeur Renswoudehuis

Voorproefje voor het komend seizoen:

‘T BENOORDENHUIs
Zondag 11 september 2011 om 12:30

Lezing in het wijkcentrum; details volgen in het volgende wijkblad.

Zaterdag 24 september om 16:00 uur

Opening tentoonstelling van deelnemers aan de kunstroute. Zij tonen allen één werk uit hun collectie in het wijkcentrum.

Cult urele kalender

E-reader uitproberen in de bibliotheek

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie gaan snel. De nieuwste modellen telefoons en tablets volgen 

elkaar in rap tempo op. Ook op het gebied van lezen zijn er nieuwe mogelijkheden. Waar we voorheen met een boek op de bank weg 

kropen, zien we op steeds meer plaatsen mensen met een klein apparaatje zitten;  de e-reader. Veelal ter grootte van een pocketboek 

en ter dikte van een tijdschrift. 

In bibliotheek Benoordenhout is het van 20 juni tot 1 juli mogelijk een e-reader uit te proberen. Dit kan tijdens de openings tijden van 

de bibliotheek. Er is een e-reader tentoongesteld waarmee je via de computer boeken binnenhaalt, en een e-reader waarmee dat via 

het draadloze internet kan. 

Het personeel is op de hoogte van de mogelijkheden en kan vragen beantwoorden. Het is niet mogelijk de e-readers te lenen.

Op dinsdagochtend 21 juni is er een speciale kennismakings ochtend gepland tussen 10.00 uur tot 12.00 uur. Gaarne reserveren.

Voor meer informatie Bibliotheek Benoordenhout, Utenbroekestraat 4, 2597 PH  Den Haag, Telefoon: 070 353 40 20
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Hodie Mihi Cras Tibi
Begrafenissen Crematies

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.

24 uur per dag bereikbaar: 

070-3246651

est. 1934

Kantoor:  

Jan van Nassaustraat 110, 

's-Gravenhage

www.hodiemihi.nl

“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

Lid worden 
van de 

wijkvereniging

Waarom ?  

De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, 

een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en werk zaamheden 

vindt u op onze website www.wijkvereniging benoordenhout.nl onder 

het menu-item “De Vereniging”.

Het werk gebeurt door vrijwilligers. Het is belangrijk voor de vereniging 

dat ze kan spreken namens de gehele wijk. Ieder lid heeft de mogelijk-

heid om bij te dragen aan de stand punt bepaling over onderwerpen 

die bij instanties worden aangekaart. De jaarvergadering is daar een 

forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen   worden serieus in de 

overwegingen meegenomen. Er zijn verschillende klankbordgroepen 

en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belangen van de 

Benoordenhouters te dienen. Door lid te worden steunt u de werk-

zaamheden van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 8,- per 

adres.

Hoe ? 

U kunt € 8,- overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging 

Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”, uw naam en adres.

U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoorden-

hout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie 

kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl
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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

Sascha Berkelaar 06-18863806 ‘93 X

Suzanne Bours 06-16367272 ‘96 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

Sarah van Engeland 06-25149245 ‘98 

Geoffroy Feij 06-52194121 ’96 E F D

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

Lena Schaper     06-43808433/43808433      DE

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: 12 juli 2011. De redactie 

is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Te Koop aangeboden een grote sta-op stoel, zo goed als nieuw. 

Prijs n.o.t.k.  Telefoon 070 - 3245225 tussen 19.00 en 20.00 uur.

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

 Materieel is er niet zoveel aan de hand (kwaliteit tegen pion), maar de witte stukken staan 

veel actiever en het is tijd om te oogsten. Wit aan zet wint. 

Oplossing probleem 113: Wit won fraai door: 1.Txg6!! fxg6 (1… hxg6 2.Pe7mat) 2.Pe7+ 

Kf7 3.Lc4+ Le6 (3… Ke8 4.Dxg7 en de dreiging 5,Pd5 of Pg6 is beslissend.) 4.Lxe6+ Kxe6 5.

Pd4+ Kxe7 6.Pc6+ Ke6 7.Dxh7! Valt de dame aan en dreigt Dxg6+. (Munguntuul-Danielian, 

 Damestoernooi Doha 2011) 

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boekenbon verloot.  

Probleem 113 was blijkbaar erg lastig, want er waren geen goede inzendingen. Doe extra uw best! 

Oplossingen vóór 1 juli 2011 naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 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 114 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
 
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+k+( 
7+l+p+-+p' 
6-zp-+n+pzP& 
5zp-+-+-+-% 
4P+-vLR+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2-+-+-zP-+" 
1+-tR-mK-+-! 
xabcdefghy 

 
 

Schaakprobleem 114 
 
Materieel is er niet zoveel aan de hand (kwaliteit tegen pion), maar de witte stukken staan veel 
actiever en het is tijd om te oogsten. Wit aan zet wint. 
Oplossing probleem 113: Wit won fraai door: 1.Txg6!!  fxg6 (1… hxg6 2.Pe7mat) 2.Pe7+ Kf7 
3.Lc4+ Le6 (3… Ke8 4.Dxg7 en de dreiging 5,Pd5 of Pg6 is beslissend.) 4.Lxe6+ Kxe6 5.Pd4+ Kxe7 
6.Pc6+ Ke6 7.Dxh7! Valt de dame aan en dreigt Dxg6+. (Munguntuul-Danielian, Damestoernooi 
Doha 2011) 
 
Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boekenbon verloot. Probleem 113 
was blijkbaar erg lastig, want er waren geen goede inzendingen. Doe extra uw best! 
Oplossingen vóór 1 juli 2011 naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597 HT  
Den Haag.  
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Veranwoordelijk voor wijkblad, website, 

expats, jongeren en ondernemers in de wijk
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Veranwoordelijk voor ouderen en 
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Renée Walhain-van der Stoel, tel. 328 13 46
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Foppe Huitema, tel. 06-53427382
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Mr Corine Buter-de Haas, tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer 
Veranwoordelijk voor groen, bodem 
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Ir. Willem Hoekstra, tel. 324 83 32
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Loes Hartzema, tel. 211 32 64

Ledenadministratie
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•			 	Ir.	Willem	Hoekstra

•			 	Gerhard	van	Roon	(foto’s)

•	 Mirjam	Kroemer	(advertenties)

Wijkcentrum ’t Benoordenhuis
Bisschopstraat 5, 2596 XH, tel. 324 05 72

Beheerder

Ria Heemskerk-Okhuijsen, tel. 06-20 75 82 42

Titus van Veen

Administratie

Mr Liesbeth Annegarn

Belangenbehartiging ouderen
Contactclub Benoordenhout (55+)

Voorzitter/secretaris:

Rinia de Bruin,

tel. 328 24 77

rinia.db@zonnet.nl

Commissie Belangen behartiging Ouderen

Eric Ebbink,

tel. 324 92 18

ericebbink@ziggo.nl

Activiteiten Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag-, dinsdagavond, woensdag- en 

vrijdag middag, mevrouw A. Kolstee, 

tel. 324 79 20

Redubeth

Donderdagavond, mevrouw H.W. de Wolf, 

tel. 386 04 90

Bridgegroep mw. van Mameren

Dinsdagmiddag, mevrouw F.C. van Mameren, 

tel. 324 84 57

Internationaal dansen

Maandagochtend, Sophia Poppe, 

tel. 324 87 45

Yoga

Vrijdagochtend, mevrouw J. Hogendonk, 

tel. 328 08 67

Schaakclub

Woensdagavond, de heer W. Luijt, 

tel. 324 82 75

Patchwork

2e woensdagochtend van de maand,  

mevrouw Ph. Bennis, tel. 324 66 07,  

mevrouw T. Vleming, tel. 328 14 24

Orchideeënclub

Mevrouw F. Meeuwisse, 

tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming

De heer T. Haase, 

tel. 354 39 16

Diverse instanties
Zonnebloem

afdeling Benoordenhout, 

tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout

Ivoorhorst 155, 

tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk

Mevrouw D. van der Hulst, tel. 347 72 97

Telefooncirkel 

Mevrouw J. Peters, tel. 347 72 97

Ouderenadviseur 

Mevrouw 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 contactcentrum, 

tel. 14070. Ma - vr. 08.00-20.00 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

Politie

tel. 0900 - 8844 Bureau Overbosch, 

Vlaskamp 1, 2592 AA Den Haag, 

wijkagent: Ernst Käuderer (07.00 - 23.00 uur).

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
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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. 




