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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,
De zomer is alweer halverwege; nog even en het vakantie  vieren 

is bijna voorbij. De kinderen gaan weer naar school, gewapend 

met hun nieuwe boeken en blanco schoolagenda en ook de 

kantoren lopen langzamerhand weer vol medewerkers die 

met hernieuwde energie aan het werk gaan. Hierdoor worden 

de wegen in en rond Den Haag weer drukker waardoor de 

hoeveelheid fijnstof toeneemt. Zeker in onze wijk en met name 

aan de Raamweg is dit een probleem. Willem Hoekstra gaat hier 

in het volgende wijkblad nader op in.

Ook het bestuur van de wijkvereniging heeft van de vakantie genoten en 

in september beginnen de bestuursleden weer aan hun taken. Elders in dit 

blad kunt u lezen dat de gemeente haar plannen voor 2012-2015 en hun 

activiteitenprogramma 2012 bekend wil maken tijdens een bijeenkomst 

met de bewoners in serviceflat Arendsdorp op 19 september a.s. om 19:30 

uur, waarbij ook de situatie rondom de bibliotheek ter sprake zal komen. 

Het is dan ook van belang dat er zoveel mogelijk wijkbewoners bij deze toch 

heel belangrijke bijeenkomst zijn, ik zou dus zeggen: KOMT ALLEN!

Ook heeft de wijkvereniging het plan om een ledenwerfactie te organiseren. 

Dit wordt niet zomaar een actie, maar belooft heel bijzonder te worden en is 

niet alleen voor niet-leden, maar ook leden zijn van harte welkom op deze 

 bijeenkomst. U wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in onze wijk en 

daarna... tja, als ik het wist, zou ik het u nu vertellen, maar de plannen zijn 

nog in ontwikkeling, dus zult u het moeten doen met de mededelingen in 

het volgende wijkblad! 

De nieuwe voorzitter van het wijkbestuur, Giap Tan, blijkt tevens een bege-

nadigd schrijver te zijn. Van hem zult u in zijn ‘Van de Voorzitter’ de ontwikke-

lingen met betrekking tot de vaststelling van het beleidskader voor wijkorga-

nisaties en de plannen voor de bibliotheek kunnen lezen. Bovendien vindt u 

ook een interessant interview van zijn hand met de heer Enthoven, de toen-

malige nationaal coördinator inzake de Tsjernobyl kernramp.

Met betrekking tot het wijkblad zelf, 

zouden wij het leuk vinden als u ons 

laat weten wat u van het blad vindt. 

Is het wat u betreft informatief genoeg, 

geeft het voldoende weer wat er in 

onze wijk speelt, of mist u nog infor-

matie over bepaalde onderwerpen 

die tot op heden nog niet zijn behan-

deld. Uw mening wordt zeer op prijs 

gesteld, want het blad wordt tenslotte 

voor u gemaakt. 

Op wijkblad@wijkverenigingbenoor-

denhout.nl kunt u al uw ideeën en 

opmerkingen kwijt. 

Ik wens u veel leesplezier toe!

Liesbeth Annegarn
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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 bezorging:  
wijkbladwijk@verenigingbenoordenhout.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
5 13-09-2011 21-10-2011
6 08-11-2011 16-12-2011

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 4, augustus 2011

Foto omslag:  

Liesbeth  

Annegarn
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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



wijkblad Benoordenhout augustus 20113

De gemeenteraad heeft op 30 

juni jl. (laatste zitting voor het 

zomerreces) ingestemd met het 

spreidingsplan wijk bibliotheken 

van wethouder mevrouw Ingrid 

van Engels hoven. Voor ons bete-

kent dit de sluiting van de wijk-

bibliotheek aan de Utenbroeke-

straat in de huidige vorm (2013). 

Een tragisch besluit van een ge-

meentebestuur dat met de ene 

hand bezuinigt op voorzieningen 

als een bibliotheek, en met de 

andere hand in dezelfde wijk 

het Internationaal Strafhof (ICC) 

bouwt. Het ICC zal, zoals de plan-

nen nu luiden, 900 hoogwaardige 

medewerkers huisvesten, voor 

wie een algemene bibliotheek als 

voorziening in de woonwijk mijns 

inziens geen overbodige luxe is. 

In dezelfde zitting heeft de 

gemeenteraad ingestemd met 

het beleidskader wijkorganisaties. 

In het laatste kunnen wij ons als 

wijkvereniging vinden.

Beleidskader wijkorganisaties

Om met het laatste onderwerp 

te beginnen, op een viertal 

punten is het beleidskader 

wijkorganisaties gepreciseerd:

•   administratieve ondersteuning 

(a.o.) 

A.o. als vast budget blijft 

bestaan, met dien verstande 

dat 2012 geldt als ijkpunt 

(100%). Het vaste budget 

wordt in 2013 (75%) en in 2014 

(50%) verlaagd om in de ver-

dere jaren te blijven op het 

niveau van 25% van het 

bedrag van 2012.

•   projectenprogramma

Het bureaucratische ‘dakpan’-

concept van een vierjarig 

stadsdeelplan, een daarop 

gebaseerd jaarlijks werkplan 

en, uiteindelijk, jaarlijkse 

 projectenprogramma’s per 

wijk wordt zo mogelijk in 

elkaar geschoven. Waarom 

zou de ontwikkeling en vast-

stelling van een werkplan (ver-

antwoordelijkheid van het 

stadsdeelkantoor) en jaarlijkse 

projectenprogramma’s (ver-

antwoordelijkheid van de 

wijkorganisaties) niet parallel 

geschakeld, c.q. in elkaar 

geschoven kunnen worden?

•   projectenformat

In samen werking met Ernst & 

Young wordt een eenvoudig, 

hanteerbaar format ontworpen 

voor het aanvragen, ontwikke-

len en uitvoeren van projecten. 

Tevens zullen de criteria voor 

toekenning van de projectge-

bonden subsidies in september 

aanstaande worden bekendge-

maakt. Daarmee kan bij de 

vaststelling van projecten voor 

2012 worden proefgedraaid.

•   ‘Speak truth to power!’

  Ook voor zaken waar ge-

meente en wijkvereniging 

tegenover elkaar staan, zal de 

gemeente de wijkorganisatie 

ten behoeve van de onder-

steuning van haar standpunt 

blijven subsidiëren.

Sluiting bibliotheek

Wijkbewoners en wijkvereniging 

hebben zij aan zij tot het laatst 

gestreden voor het behoud van 

de wijkbibliotheek. Het mocht 

niet baten. Op het altaar van 

het coalitieakkoord is onze wijk-

bibliotheek geslachtofferd langs 

politiek correcte lijnen. Bij de 

eindstemming werden vier 

moties verworpen en het voor-

stel tot sluiting van zes wijkbi-

bliotheken, waaronder die van 

het Benoordenhout, aanvaard. 

Vóór sluiting stemden CDA, D66, 

VVD, PvdA. Tegen: Groen Links, 

PVV, SP, Haagse Stadspartij en 

nog wat eenmanspartijen. 

Zoals het er nu naar uitziet zal 

de wijkbibliotheek in de huidige 

vorm eind 2012 ophouden te 

bestaan. Een schrale troost is dat 

de wethouder heeft toegezegd 

uiterlijk zomer 2012 inzicht te 

zullen geven in de aard, omvang 

en kosten van de fl ankerende 

maatregelen per te sluiten wijk-

bibliotheek. De fl ankerende 

maatregelen hebben betrekking 

op leerlingen van de basisschool 

(tot 13 jaar) en ‘minder mobiele’ 

ouderen. Voor hen zullen de 

negatieve gevolgen van de 

 sluiting van de wijkbibliotheek 

worden gecompenseerd. De 

 eerste gedachten gaan uit naar 

het onderbrengen van deelcol-

lecties op scholen en naar het 

laten rondrijden van een ‘biblio-

bus’. Op aandrang van meerdere 

partijen in de gemeenteraad 

(VVD, CDA, D66, PVV) heeft de 

wethouder verklaard sympathiek 

te staan tegenover plannen van 

de wijkvereniging Benoorden-

hout een alternatieve voorzie-

ning te ontwikkelen. 

Zij heeft toegezegd dat de 

wijkvereniging bij haar plan-

ontwikkeling, die overigens 

wat de gemeente betreft niets 

mag kosten, verzekerd is van 

De macht van de politiek: sluiting wijkbibliotheek 
en vaststelling beleidskader wijkorganisaties
De afgelopen twee maanden stonden in het teken van de 

gemeentelijke politiek. Voor de Commissie Samenleving, de 

Commissie Bestuur en tenslotte de gemeenteraad heb ik 

namens de wijkvereniging ingesproken over de voorgenomen 

sluiting van de wijkbibliotheek en over het beleidskader 

wijkorga nisaties. 

vervolg op pagina 5

Ook de kleintjes kunt u in de bieb vinden! Foto: Cariena Miske
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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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Lid worden van de  
wijkvereniging?

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



De wijkvereniging Benoordenhout zoekt per direct een 

Vrijwilliger/vrijwilligster  

ter ondersteuning van de financiële administraties van de vereniging, wijkcentrum en wijkblad.

Belangrijke taken zullen zijn het boeken van de financiële gegevens in het boekhoud programma Exact Online, het opstellen van 

(verhuur)facturen en behandeling van de wijkcentrum opbrengsten. Kennis en ervaring met het voeren van een boekhouding is gewenst.  

De werkzaamheden zullen enkele uren per week in beslag nemen en kunnen deels ’s-avonds worden uitgevoerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de wijkvereniging Foppe Huitema (06 - 534 273 82).

Hebt U belangstelling voor deze functie, dan verzoeken wij u een korte brief met uw CV te sturen naar de wijkvereniging Benoordenhout, 

Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag met vermelding op de envelop ‘sollicitatie’.

de medewerking van de betref-

fende gemeentelijke diensten.   

Multifunctioneel centrum

Over beide onderwerpen (wijk-

bibliotheek en beleidskader wijk-

organisaties) zult u de komende 

tijd meer horen. Een tipje van de 

sluier is op zijn plaats. Een plan is 

in de maak op de huidige locatie 

van de wijkbibliotheek (Uten-

broekestraat 4) een kleinschalig 

multifunctioneel centrum 

(bibliotheek, filmhuis, uitgifte-

punt kaartenverkoop voor musea 

en andere culturele instellingen, 

‘dependance’ museumwinkel 

Gemeentemuseum, leestafel, 

lezingen, bar) te vestigen dat de 

wijk in eigen beheer, en liefst op 

commerciële basis exploiteert. 

Met wethouder mevrouw Van 

Engelshoven en de dienst open-

bare bibliotheek van de ge-

meente zijn hierover verken-

nende gesprekken gevoerd. 

Het is duidelijk dat de realisatie 

van een dergelijk kleinschalig 

centrum staat en valt met een 

gedegen financiële basis. Ook 

op dit punt zal de gemeente 

worden aangesproken. 

Stem van de burger

Inspreken gaat niet vanzelf. Het 

is haast een kunst. Op de gron-

dige voorbereiding (inhoudelijk, 

strategisch) volgt het polijsten 

en improviseren van het optre-

den, de afstemming met andere 

sprekers, het opvangen van 

geluiden uit de ‘grapevines’ van 

politieke partijen en overige 

belanghebbenden. Een ‘sense of 

occasion’ is voelbaar wanneer de 

spreektijd van maximaal vijf 

minuten start. Maar daarmee is 

er ook iets raars aan de hand. De 

gemeente is een beleidsmachine: 

diensten spuwen moeiteloos 

documenten uit die, van het 

internet (www.denhaag.nl) 

geplukt, moeten worden gelezen, 

geduid en omgevormd voordat 

zij betekenis krijgen. Voor een 

vrijwilliger is de materie vreemd 

en nieuw. De burger moet zich 

inspannen om te begrijpen  

wat er onder het bestuurlijk en 

ambtelijk jargon schuil gaat.  

Spreektijd

Tenslotte valt op dat commissie-

vergaderingen en vergaderingen 

van de gemeenteraad niet zel-

den tot middernacht duren. Maar 

nu komt het! Wie zijn spreektijd 

maar even overschrijdt (de vijf 

minuten zijn inmiddels ingekort 

tot drie minuten) wordt door 

de voorzitter (‘Ik wil niet als 

een juf frouw u het woord ont-

nemen’), bot in zijn betoog ge-

kapt. Dédain en onverschillig-

heid, veel armbandgerinkel als 

‘body language’. Aan de stem  

van de burger, aan de moeite 

die hij zich met de voorbereiding 

van zijn inspreekreactie getroost, 

aan de uren die hij als toehoor-

der van commissies en gemeen-

teraad besteedt, heeft de voor-

zitter, zo lijkt het wel, geen bood-

schap. 

Metamorfose serviceflat 

Waalsdorp

Gelukkig zijn er ook leuke dingen 

te melden. Weet u dat serviceflat 

Waalsdorp aan de Cor Ruyslaan 

aan de vooravond staat van 

een metamorfose? In opdracht 

van de nieuwe eigenaar Pro 

Senectute wordt het langgerekte 

gebouw (vijf torens met elk zes 

etages) volledig gerenoveerd. 

Wanneer de renovatie onder 

 leiding van architect Ir Maarten 

Grasveld (LIAG) is voltooid, zijn 

alle woningen driekamerappar-

tementen met een compacte 

keuken en een mooie badkamer 

met inloopdouche en extra wc. 

De oppervlaktes van de apparte-

menten variëren van 84 m² tot 

115 m². De penthouses beschik-

ken over een mooi dakterras. 

Op 14 juni jl. was ik daar te gast. 

De ontvangst betrof wethouder 

mevrouw Van Engels hoven die 

een werkbezoek bracht aan het 

verzorgingshuis, en later aan 

de winkeliers vereniging van 

het Willem Royaardsplein. Zij 

hield eerst een gesprek met 

bewoners van het verzorgings-

huis, liep daarna de korte afstand 

van het ver zorgingshuis naar 

het Willem Royaardsplein om 

uit eigen ondervinding, begeleid 

door deskundig commentaar 

van mondige bewoners van 

Waalsdorp, te ervaren hoe slecht 

het onderhoud van de stoepen 

was. Met een rollator is daar geen 

doorkomen aan. In het gesprek 

met de wethouder konden de 

bewoners van Waalsdorp uitge-

breid hun verhaal doen: over de 

sluiting van de wijk bibliotheek, 

de moeilijke bereikbaarheid 

van de wijk (winkelcentrum Van 

Hoytemastraat) en  centrum 

(Anton Philipszaal, Lucent thea-

ter) als gevolg van het gebrek-

kige openbaar vervoer (buslijn 

22 rijdt twee maal per uur), de 

ongemakken van het overstap-

pen op het Centraal  Station  

van Den Haag. De winkeliers-

vereniging van het  Willem 

Royaardsplein tenslotte hield 

de wethouder voor dat een 

ingrijpende renovatie van het 

winkelcentrum zeer gewenst is. 

Werkbezoeken als deze kunnen 

niet vaak genoeg worden ge -

organiseerd. Hoe kort ze ook 

duren, op zulke momenten 

wordt de ‘politiek’ indringend 

geconfronteerd met de realiteit 

van haar ‘bedrijf ’.  
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Stijl & Traditie Uitvaartzorg 
J.S. van der Meer en B.F. van Nierop 

 
 

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

 
 

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

     J.S. van der Meer 
 

IN OMNIA PARATA 
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Burgernet is een samenwer-

kingsverband onder leiding  

van de politie om de veiligheid 

in de woon- en werkomgeving 

te bevorderen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van een telefo-

nisch netwerk van omwo nenden 

en medewerkers van bedrijven 

uit de gemeente. De centrale 

meldkamer van de politie start, 

na een melding van bijvoorbeeld 

een inbraak of een vermist kind, 

een Burgernetactie op. Dit 

gebeurt op basis van een goed 

signalement. Met behulp van het 

publiek verwacht Politie 

Haaglanden voortaan meer 

verdachten te kunnen aanhou-

den en vermiste personen 

sneller op te sporen. Wonen en 

leven in een veilige omgeving

 is een gemeenschappelijk doel 

van omwonenden, politie en 

medewerkers van bedrijven in 

de buurt. Wie alert is en bereid 

zelf ook een bijdrage te 

leveren aan een veilige leef-

om geving, kan van zich laten 

horen door mee te doen met 

Burgernet.

SMS-Alert wordt Burgernet 

Tot voor kort werd via SMS-Alert 

de hulp van deelnemers inge-

roepen. Zij ontvingen op hun 

mobiele telefoon een sms-je 

met het verzoek uit te kijken 

naar een gestolen auto of het 

helpen opsporen van een ver-

dachte. Nu is er een verbeterd 

concept: Burgernet. Het Burger-

netsysteem maakt naast het 

versturen van een sms-bericht 

ook gebruik van spraak- en 

E-mailberichten.

Burgernetdeelnemers krijgen 

een ingesproken bericht op hun 

mobiele of vaste telefoon of een 

tekst bericht per SMS met het 

verzoek uit te kijken naar een 

duidelijk omschreven persoon of 

voertuig. Of wanneer bijvoor-

beeld in de wijk een inbreker 

actief is, een kind vermist wordt, 

of een onbevoegde col lectant of 

oplichter aan het werk is.  Via 

Burgernet is het ook mogelijk 

een E-mail te versturen. Een 

E-mail is een goed middel om 

deelnemers in te lichten over 

bijvoorbeeld preventiemaatrege-

len als men op vakantie gaat of 

verkeerswaarschuwingen. In 

principe wordt daar geen 

gebruik van gemaakt als het gaat 

om tijdkritische incidenten, zoals 

het opsporen van een verdachte 

of het terugvinden van een ver-

mist persoon. De voorkeur gaat 

wel uit naar een gesproken poli-

tie- of tekstbericht.

Horen, zien en bellen

Burgernet werkt eenvoudig: van-

uit de eigen woning, op straat of 

vanaf de werkplek. Een ieder kan 

direct behulpzaam zijn bij de 

opsporing van bijvoorbeeld 

dader(s), een voertuig of een 

vermist kind. De politie is in staat 

om deelnemers zeer actueel te 

informeren over incidenten die 

zich in hun omge ving afspelen. 

De politie verwacht van de deel-

nemers dat zij tips en andere 

bruikbare gegevens snel door-

geven via het speciale telefoon-

nummer 0800-0011. De informa-

tie van de deelnemers kan leiden 

tot het snel terugvinden van het 

vermiste kind of de aanhouding 

van de woninginbreker door de 

politie. Het is uitdrukkelijk niet 

de bedoeling dat mensen zelf 

voor agent spelen en verdachten 

opspo ren en aanhouden. De 

politieberichten zijn gratis.

SMS-Alert deelnemers

Alle SMS-Alert deelnemers heb-

ben een sms-bericht gekregen 

over de overgang naar Burger-

net; zij  kregen een welkomst-

boodschap van de burgemees-

ter. Binnenkort krijgen zij nog-

maals bericht waarin zij 

gevraagd worden hun gegevens 

voor Burgernet aan te vullen. 

Deze gegevens zijn nodig om 

Bur gernet goed te laten werken.

Meldt u ook aan als deelnemer

Wilt u ook een actieve rol spelen 

bij de veiligheid van uw woon- 

en leefomgeving? U kunt zich 

snel en eenvoudig aanmelden 

via de site www.Burgernet.nl. 

Hebt u geen internet? Geen pro-

bleem. U kunt ook een aanmeld-

formulier opvragen bij de relatie-

beheerder SMS-Alert&Burgernet 

via tel 070-4243394. 

Vragen?

De relatiebeheerder SMS-Alert& 

Burgernet Anja Vlaardingerbroek 

– Veenhoff, heeft elke dinsdag 

tussen 10 en 12 uur telefonisch 

spreekuur: 070-4244292. Een 

mail kan gestuurd worden naar 

Burgenet@haaglanden.politie.nl.

Start Burgernet in stadsdeel Haagse Hout door 
wethouder mevrouw Ingrid van Engelshoven op 
21 juni 2011
Met een klap op een knop heeft op woensdag 21 juni jl. wethou-

der mevrouw Ingrid van Engels hoven samen met commissaris 

Henk van der Meer, bureauchef van het politiebureau Overbosch, 

Burgernet voor het stadsdeel Haagse Hout en daarmee ook voor 

het Benoordenhout, in werking gesteld. De korte plechtigheid 

vond plaats in het prachtige hoofdgebouw van Aegon aan het 

Aegonplein in het Be zuidenhout. Uitgenodigd waren vertegen-

woordigers van omwonenden en het bedrijfsleven, waar onder 

de wijkorganisaties van het Benoordenhout, Bezuidenhout, 

Bezuidenhout-west en Marlot.

Wethouder mevrouw Ingrid van Engelshoven en Commissaris Henk van der Meer
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Abacus 

                 "U kunt op ons rekenen" 
Benoordenhoutseweg 88  2596 BD Den Haag 
tel.: 070-820 9200                                           www.abacus-notariaat.nl 
fax: 070-820 9209                                           info@abacus-notariaat.nl 

 

notariaat  

 Kantoortijden van 09.00 uur tot 17.00 uur 
Afspraken buiten kantoortijd of aan huis zijn mogelijk. 

 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi 
is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. 
Wij bieden een uitvaartverzekering en beschikken 

over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio 's-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage
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Eén van de afspraken is dat elke 

school een schoolgebonden 

plan van aanpak en handelings-

protocol vaststelt met de part-

ners die voor hen belangrijk zijn. 

Dit plan van aanpak geeft een 

praktische invulling aan het 

 veiligheidsbeleid. Het Haagse 

Hout is het eerste stadsdeel 

waarin alle scholen voor voort-

gezet onderwijs het convenant 

tekenen. Het is de bedoeling dat 

in elk stadsdeel een dergelijk 

convenant wordt afgesloten.

Wethouder Van Engels hoven 

(Onderwijs, Dienstver lening): 

“Onderwijs vraagt om een vei-

lige, vertrouwde en uit dagende 

omgeving. Het convenant dat nu 

gesloten wordt, is gebaseerd op 

samenwerking tussen partners 

die hun bijdrage kunnen leveren 

aan de veiligheid in en rond de 

school. Deze afspraken op papier 

moeten in de praktijk hun vruch-

ten af gaan werpen. Ook daarbij 

komt het op goede samenwer-

king aan.”

Samenwerking

De samenwerking tussen de 

scholen in Haagse Hout en hun 

partners op het gebied van 

 veiligheid begon in 2006 toen 

het eerste convenant werd 

af gesloten met de François 

Vatelschool. In de jaren daarna 

is de samenwerking uitgebreid 

naar alle acht scholen voor 

voortgezet onderwijs binnen het 

stadsdeel. Met resultaat: het aan-

tal geweldsdelicten op de scho-

len daalde en structurele over-

lastsituaties rondom de scholen 

zijn aangepakt. Ook op het 

gebied van bijvoorbeeld ver-

keersveiligheid en incidenten in 

het openbaar vervoer zijn flinke 

successen geboekt. Burgerparti-

cipatie is een vast gegeven in de 

aanpak. Een belangrijke reden 

om te komen tot een nieuw con-

venant is dat de huidige conve-

nanten niet voldoen aan de 

regelgeving op het gebied van 

uitwisseling van persoonsgege-

vens zoals vastgelegd in de Wet 

politie gegevens. Met dit nieuwe 

convenant wordt dit geregeld. 

Bovendien hebben scholen in het 

nieuwe convenant de ruimte om 

onderwerpen die voor hen van 

belang zijn op te nemen en 

inhoud te geven. Met dit conve-

nant wordt beoogd eerder in te 

spelen op onveilige situaties en 

sneller actie te ondernemen 

zodat escalatie wordt voorkomen.

Scholen

De volgende scholen onderteke-

nen het convenant: het Aloysius 

College, het Diamant College, 

de François Vatelschool, het 

Haags Montessori Lyceum, het 

Maerlantlyceum, het College 

St. Paul, De Vrije School en het 

Zandvliet College’.

Haagse Hout tekent convenant Schoolveiligheid
Op 28 juni 2011 ondertekenden de gemeente (wethouder mevrouw Van Engelshoven), het Open-

baar Ministerie, de Politie Haaglanden en de rectores, respectievelijk directeuren van onder meer 

het Aloysius College, De Vrije School, het Haags Montessori Lyceum en het Maerlant Lyceum, het 

 convenant Schoolveiligheid. Dit  convenant bevat afspraken op hoofdlijnen over schoolveiligheid  

op stadsdeelniveau. Met het ondertekenen van dit convenant erkennen de betrokken partijen de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van veiligheid in en rond de school.

Ledenwerfbijeenkomst 
in november 2011

Het bestuur van de wijkvereniging is voornemens in november 

een ledenwerfbijeenkomst te organiseren. 

De bijeenkomst duurt van 17.00 – 19.00 uur. Gezocht wordt 

naar een passende locatie in onze wijk, waar aspirant nieuwe 

leden, hopelijk in grote getale zullen worden verwelkomd en 

informatie krijgen over wat de wijkvereniging zoal doet. 

Vanzelfsprekend zijn leden van de wijkvereniging op deze 

bijeenkomst eveneens van harte welkom. Het wijkbestuur wil 

graag de gelegenheid te baat nemen allen in een informele 

setting bij te praten over ontwikkelingen die zich in onze wijk 

voordoen, in het bijzonder de sluiting van de wijkbibliotheek,

het nieuwe beleids-kader wijkorganisaties en grote bouw-

projecten als het ICC en Arendsdorp.

Nadere informatie (exacte datum, locatie en tijd) volgt op de 

website (www.wijkverenigingbenoordenhout.nl) en in het 

oktobernummer van het wijkblad. 

Uitnodiging

Op zaterdag 24 september 2011 om 16.00 uur 

opening van de tentoonstelling ‘Get Together’ 

met de kunstenaars van de eerste 

KunstZondag in het Benoordenhout.

Van alle deelnemers, die op 5 juni jl. hun ateliers of 

huis openstelden, zal één representatief werk 

worden getoond in het wijkgebouw aan de

 Bisschopstraat 5, Den Haag.

Wegens de grote belangstelling op 5 juni jl. voor 

de open atelier route, zijn alle exposanten 

samengebracht om U, in vogelvlucht, nogmaals 

de creativiteit in de wijk te tonen.

De expositie duurt tot donderdag 13 oktober 2011
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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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Bij de welstandscommissie zijn 

twee projecten besproken die 

binnen het aandachtsgebied van 

de wijkvereniging liggen. Het 

eerste project is het beginselplan 

van het Internationale Strafhof. 

De wijkvereniging heeft hier 

ingesproken over het  tekort aan 

parkeerplaatsen dat zal worden 

gerealiseerd nu de bouw van een 

parkeergarage niet doorgaat. 

Op dit ogenblik heeft het Straf-

hof 879 werknemers en zegt 

men met 422 parkeerplaatsen 

te kunnen volstaan. Volgens 

de gemeentelijke parkeernorm, 

toegepast op de 879 werkne-

mers, komt men ruim 60 parkeer-

plaatsen tekort. Uitgaande van 

de 1.200 werknemers die in de 

MER zijn aangegeven, zijn er 

660 parkeerplaatsen nodig en 

is er een tekort van 240 parkeer-

plaatsen. Het bestemmingsplan 

laat echter 1386 parkeerplaatsen 

toe (art. 5.5 sub e). Wij als wijk-

vereniging Benoordenhout 

maken ons, nu al bij de huidige 

bezetting, ernstig zorgen over 

mogelijke parkeeroverlast in de 

aangelegen straten, laat staan 

bij de eventuele uitbreidingen 

die het huidige bestemmings-

plan mogelijk maakt. Dit is dan 

ook de reden dat de wijkvereni-

ging inmiddels beroep heeft 

ingesteld bij de Raad van State.

De welstandscommissie kon zich 

niet vinden in de plint van de 

voorgestelde bebouwing. Deze 

plint loopt onder alle torens 

door en steekt zover boven het 

maaiveld uit dat het oorspronke-

lijke concept van een transpa-

rant gebouw in de duinen aan-

gevochten wordt. Een van de 

commissieleden refereerde hier 

naar een dijk in plaats van een 

duin. Een ander bezwaar was de 

geringe doorloopruimte tussen 

de torens en de Oude Waals-

dorperweg. Kortom de architec-

ten zijn met huiswerk naar huis 

gestuurd en ze kunnen binnen-

kort terugkomen.

Het tweede project behelst de 

bouwaanvraag voor de nieuw-

bouw van het legeringsgebouw 

op de Frederikkazerne. Het 

nieuwe legeringsgebouw wordt 

gerealiseerd omdat het, toch 

vrij recente, legeringsgebouw, 

de Citadel, op de Alexander-

kazerne gesloopt moet worden 

om plaats te maken voor het 

Internationale Strafhof. Het aan-

zien van dit te slopen legerings-

gebouw past naar ons idee beter 

bij de bestaande bebouwing 

dan het huidige ontwerp. 

Omdat nu nog niet duidelijk is 

hoe Defensie de rest van de 

Frederikkazerne wil inrichten 

en wanneer dat gaat gebeuren, 

hebben wij gepleit voor een ont-

werp dat beter bij de bestaande 

bouw op de Frederikkazerne 

aansluit.

Het nu voorgestelde gebouw 

sluit naar ons oordeel niet aan 

bij de huidige bouwsoort op 

de Frederikkazerne. Het heeft 

weliswaar dezelfde strakke 

be lijning als de Citadel, maar

in plaats van een passende rode 

steen, wordt het als een veel-

kleurig tegeltableau gereali-

seerd. De commissie kon zich 

echter  vinden in het ontwerp en 

verklaarde zich akkoord.

Willem Hoekstra

Verkeer en Vervoer Wijkvereniging 

Benoordenhout

Zitting welstandscommissie 6 juli 2011

“Het doel van de kunstroute is 

tweeledig”,  vertelt de commissie 

Cultuur van de wijkvereniging  

Benoordenhout, die bestaat  

uit Ninky Oijevaar, Hélène 

 Hammerstein, Loeky Lindeman 

en Loes Campfens.  “In de eerste 

plaats wilden we de wijkbewo-

ners uitdagen op pad te gaan 

langs de route die door het hele 

Benoordenhout liep, om de 

creativiteit in de wijk te bekijken. 

Ten tweede om de wijkbewoners 

met elkaar en met de kunste-

naars in contact te brengen. 

En we hebben met de route, 

als bron van inspiratie, de 

kunstenaars in de wijk een kans 

geboden zich aan een groter 

publiek te presenteren.”

 

Om de voornoemde doelen te 

bereiken, heeft de commissie 

Cultuur een oproep in het wijk-

blad geplaatst met de vraag 

welke kunstenaars en/of galerie-

houders mee zouden willen 

doen aan een kunstroute door 

het Benoordenhout. In korte tijd 

meldde zich een groot aantal 

kunstenaars die belangstelling 

toonden. 

Op 5 juni waren er ’22 open 

 deuren’ waarachter een diversi-

teit aan kunstenaars een multi-

disciplinaire expositie toonden. 

Met in het Benoordenhuis foto-

grafie van Johan van Nispen en 

stenen beelden van Huug van 

den Wall Bake. Met portretten 

van Olga Grigorjeva en werk 

van leerlingen van de Vrije 

 Universiteit. Welke interessante 

opvattingen, ideeën en gedach-

ten wilden de kunstenaars met 

ons delen? Zo bood de kunst-

route een kijk in het leven van 

de kunstenaars in het Benoor-

denhout.

De artiesten aan de van Alkema-

delaan 133 boden hun publiek 

een multimedia expositie aan 

met live performances. Een 

be levenis! En dit is nog maar een 

greep uit het totale aanbod van 

de route. 

Cometa Culinair verzorgde heer-

lijke brunchhapjes, die in het 

wijkgebouw verkrijgbaar waren. 

Een ‘fijnproeverij’ zo noemden 

enkele gasten de creaties van 

Michiel de Vlieger. De bezoekers, 

die er voor gekozen hadden de 

route in het wijkgebouw te 

 starten, of speciaal voor het  

culinaire hoogstandje kwamen, 

Cultuur
Kunstroute Benoordenhout 2011

vervolg op pagina 13

Op zondag 5 juni 2011 vond in onze wijk een druk bezochte 

kunstroute plaats langs kunstenaars, werkplaatsen en open 

 ateliers voor de inwoners van het Benoordenhout en omstreken, 

onder het motto ‘hoeveel creativiteit is er in het Benoordenhout’.
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nu ook yoga (beginners en gevorderden)
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
powerstretch (verwant aan Yoga)
superBBB
supershape
zumba
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zaten dan ook gezellig aan tafels 

te eten en genoten van de heer-

lijk ontspannen sfeer. 

De commissie Cultuur van de 

wijkvereniging kijkt terug op een 

geslaagde 1e Kunst Zondag. We 

zijn blij dat de kunstenaars hun 

huizen en ateliers hebben ge-

opend en dat de bewoners van 

het Benoordenhout en omstre-

ken een zeer geïnteresseerd 

publiek bleek te zijn.

”Dat gaan we volgend jaar her-

halen” aldus Ninky, Hélène, 

Loeky en Loes. En dat gaan we 

doen! Met dank aan alle deel-

nemers en belangstellenden.

Op 24 september is de opening 

van de tentoonstelling “Dwars-

doorsnede van de kunstroute 

2011” met van iedere artiest één 

kunstwerk in ’t Benoordenhuis.

Loes Campfens

Hiernaast een positieve reactie 

van een kunstenaarsechtpaar: 

Geachte Commissie Cultuur,

Het was voor ons een bijzonder 

geslaagde dag met veel bezoek. 

Onze expositie werd alom gewaar

deerd en op onze beurt waarderen 

wij het initiatief van de Commissie 

Cultuur zeer. Het was de eerste 

keer, dat we bij ons in de wijk een 

atelierroute hadden en wij hopen, 

dat dit een regelmatig terugkerend 

evenement gaat worden!! De 

weergoden werkten uiteindelijk 

toch nog mee, maar wij hebben er 

ook fanatiek voor geduimd. Beste 

mensen, bedankt voor het initiatief 

en de goede zorgen inzake website 

en berichtgeving. We kijken uit 

naar de “Exposantententoon

stelling” ergens in september.

Loes en Ton Poppelier 

Weissenbruchstraat

Wijkvereniging 

Benoordenhout

vervolg van pagina 11

Sinds de Arabisch lente van 2011 

is de beeldvorming over het Mid-

den Oosten toe aan een herzie-

ning. Sinds de aanslagen op de 

Twin Towers was het geschokte 

Westen begonnen aan een 

nieuwe kruistocht tegen de 

Islam. Hierbij werden de moslims 

uit onwetendheid, gemakzucht 

of desinteresse allemaal tot fun-

damentalisten bestempeld. Na 

de protesten in Tunesië, Egypte, 

Libië, Jemen en Syrië is er een 

nieuwe interesse ontstaan in het 

Westen voor dit deel van de 

wereld, die kan leiden tot een 

hernieuwde kennismaking met 

haar tradities, geschiedenis, 

kunst en literatuur. Annetje 

Huizinga, die veertig jaar ge-

leden een half jaar het Midden 

Oosten bezocht als backpacker, 

is in 2009 voor vijf weken terug-

gekeerd naar Damascus om daar 

aan het Nederlands Instituut voor 

Academische Studies (NIASD) 

een cursus “Christian and Islamic 

Art and Architecture” te volgen. 

Zij zal haar recente en vroege 

ervaringen in het Midden Oosten 

en met name Syrië graag met u 

delen.

Annetje Huizinga heeft Semiti-

sche Taal- en Letterkunde ge-

studeerd aan de Universiteit 

van Amsterdam. De nadruk in 

haar studie lag op het Modern 

Arabisch en ze heeft een af stu-

deerscriptie geschreven over 

de latere Nobelprijs-winnaar 

Naguib Mahfoez. Na haar studie 

heeft zij nog Perzisch gestudeerd 

aan de Universiteit van Utrecht 

om na twintig jaar nog een 

studie Nederlands Recht toe 

te voegen aan deze talen-

studies.

Lezing Annetje Huizinga
De commissie Cultuur van de wijkvereniging Benoordenhout 

nodigt u van harte uit voor een lezing door Annetje Huizinga 

op zondag 4 september om 12.30 uur in het wijkgebouw aan 

de Bisschopstraat.

Damascus.           Foto: Annetje Huizinga

Het Wijkblad Benoordenhout zoekt 
enthousiaste redactieleden

Heeft u een vlotte pen, bent u bereid wat 

stukken te schrijven of een interview af 

te nemen en wilt u samen 

met de overige redactie-    

     leden een wijkblad

 maken met interessante 

of leuke  artikelen en 

       interviews? 

  Meldt u zich dan per mail bij 

   de hoofd redacteur Liesbeth 

  Annegarn, wijkblad@

   wijkverenigingbenoordenhout.nl     

  of telefonisch op nummer 070-3249206.

   Wij zijn reuze benieuwd naar 

    uw reactie!

Gezocht: 

Redactie-

leden !!

een fascinerende wereld en
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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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International 
Corner

Wijkvereniging 

Benoordenhout
As you travel around the city of 

The Hague, you will notice 

several images of a stork, and 

you may wonder why it became 

the symbol of this city. The 

Hague was founded in 1248 AD, 

but it was not until the 14th 

century that the stork began to 

make its presence here. In the 

outskirts of The Hague there 

were dunes, meadows and 

marshes – a perfect breeding 

place for storks. As the Hague 

became developed and 

populated, storks used to build 

nests on top of the Ridderzaal en 

Gevangenpoort.  

During the 16th and 17th century, 

travelers to The Hague were 

amazed to see storks at the 

open markets, especially the 

fish market. But they were quite 

tame and were used by the 

merchants to keep the 

surroundings clean.  And since 

the stork is also believed to be a 

symbol of good luck, it was 

incorporated into the city’s coat 

of arms in 1816. This shield 

depicts a stork in a “resting 

position” with one foot held high 

and an eel in its mouth. While 

this portrayal of a stork is all over 

the city, the official shield is held 

by a pair of golden lions and 

bears a count’s coronet. The 

stork is shown with an eel 

because eels were bred in the 

hofvijver  in the past. 

The oldest depiction in the city 

of the stork is on the tower of 

the Grote Kerk, built in 1541. One 

can also see a stork on Jan van 

Gooyen’s famous painting “Zicht 

op Den Haag” – View of The 

Hague, on exhibit at the Haags 

Historisch Museum.

After an absence of some 50 

years, the stork has recently 

reappeared in the city. Many 

think that they are ‘descendants’ 

of the storks which were in the 

Wassenaar Zoo, which closed 

some years ago. Early 2004, a 

pair of storks built a nest in the

Koekamp, which is the park 

directly across from the Hague 

Central Station. And in May 2004 

two young storks were born. 

The entire family flew south 

during the winter but 

unfortunately never came back 

again. Since then several storks 

have occupied the nest, but for 

only short intervals.

This unusual bird will remain a 

part of the Hague forever, both 

real birds and those chiseled in 

stone.  So keep your eyes open 

and see how many examples 

you can find of the “Haagse 

Ooievaar”.

Georgia Regnault

The International Corner
De Ooievaar van Den Haag or How the stork 
became the symbol of the city

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

Symbol of the City: De Ooievaar

A day at the races
Always wanted to attend a horserace? Always been too timid to visit a racetrack?
In the dark about the betting system?

Now is your chance to learn more during a tour of Duindigt, the famous race course of the Hague. Come 
smell the horses, see the nervous jockeys and enjoy the atmosphere. Come experience the nervousness 
while betting and watching the races and hearing the results!

‘Duindigt’ is a well-known race course of the Netherlands and has a rich history. It is the only racetrack 
where trotting as well as thoroughbred races are held on the same day. With your family, colleagues or 
friends you can enjoy a special day on Sunday, September 18th at 13:00 when the races for the Dutch 
Championship are held. The program will include a welcome reception, tour around the stables and 
museum, and an explanation of the betting system. After that everyone is free to enjoy the races and 
(perhaps) try their luck!

On the 18th of September, the Dutch Championship Races are held, so excitement is assured!
Meeting place: Waalsdorperlaan 29, 2244 EN Wassenaar. (behind Garden Center Bloemendaal, 
opposite the Louwman Car Museum).
Costs: € 12,50 (including entrance fee). (65+ € 2,- reduction)
Registration: by e-mail or phone to Marja van Loopik, vanloopik@casema.nl, tel: 070-3242131.

Come join us at the races!

rtsurtsurtsut



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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Zo’n acht jaar lang werkte Frits 

de Boer aan het onderzoek naar 

de moord, dat uitmondde in het 

boek ‘Een na-oorlogse moord in 

mei 1945’. De Boer was ten tijde 

van de moord twee jaar oud. 

“In 1995 verscheen een boek van 

Van der Boom over Den Haag in 

de Tweede Wereldoorlog. Daarin 

stonden maar twee zinnetjes 

over mijn vader, die er op neer 

kwamen dat hij onbetrouwbaar 

werd geacht door twee groepen 

binnen de Haagse illegaliteit. 

Dat vond ik niet prettig om te 

lezen, en het klopte niet met wat 

ik van mijn moeder en van ande-

ren had gehoord. Dat was dat 

mijn vader te veel wist over 

bepaalde – verkeerde - elemen-

ten binnen het verzet. Het laat-

ste half jaar van de oorlog noem-

den allerlei schooiers zichzelf 

verzetsmensen. Ze pleegden 

overvallen op winkeliers en op 

anderen, puur voor hun eigen 

gewin. Vooral in Den Haag kwam 

dat voor”, weet De Boer uit het 

vele onderzoek dat hij heeft 

gedaan. Het boek van Van der 

Boom vormde voor hem de 

 aanleiding te beginnen aan het 

speurwerk naar de kwestie die 

hem altijd heeft beziggehouden.

Haagse politie

“Ik ben in veel archieven ge-

weest: het Haags Gemeente-

archief, het NIOD in Amsterdam, 

dat vroeger het Rijksinstituut 

voor Oorlogsdocumentatie 

heette, het Nationaal Archief 

en nog veel meer. Het aantal 

archiefstukken dat ik heb ge-

raadpleegd is ontelbaar, het 

gaat om tientallen meters. 

Het onderzoek breidde zich 

als een olievlek uit. Maar waar ik 

weinig informatie vond, was bij 

de Haagse politie. Die was in de 

oorlog een verlengstuk van de 

Duitse politie. Het was hier erger 

dan in Amsterdam of Rotterdam, 

waarschijnlijk omdat er hier 

meer greep was vanuit het 

centrale bestuur. Er is dan ook 

nooit een boek verschenen over 

de Haagse politie in oorlogstijd, 

 terwijl dat in andere steden wel 

het geval is. Vermoedelijk is er 

kort na de oorlog veel materiaal 

vernietigd door de politie zelf.”

De politie was belangrijk, want 

als advocaat had Mr. H. de Boer 

veel contact met (Duitse) politie-

ambtenaren. Toen Frits de Boer 

genoeg materiaal had verzameld 

begon hij met schrijven. Hij be-

handelt niet alleen de moord op 

zijn vader, maar plaatst de ge-

beurtenissen tegen de achter-

grond van het openbaar bestuur 

en het verzet in de oorlogsjaren. 

Alles is zorgvuldig gedocumen-

teerd. Het boek bevat maar liefst 

40 bladzijden noten en 50 blad-

zijden bronnen- en literatuurlijst. 

De Boer is erin geslaagd de 

gebeurtenissen te verklaren en 

hij doet dat op een levendige en 

spannende manier, zodat het 

boek toegankelijk en prettig 

leesbaar is.  

Zwartboek

Toen het boek eind 2006 bij de 

drukker lag deden zich een paar 

bijzondere toevalligheden voor. 

In de krant stond een artikel  

over de film Zwartboek van 

Paul Verhoeven, die een week 

later in première zou gaan. 

De Boer werd er door zijn echt-

genote op gewezen dat het 

plot gebaseerd moest zijn op 

de geschiedenis van zijn vader, 

die immers een zwart cahier 

had gehad met informatie die 

voor sommigen belastend was. 

Het schrift (‘zwartboek’) is nooit 

gevonden. Verhoeven woont 

in de Verenigde Staten, maar 

de jongste zoon van De Boer 

zei dat Verhoeven misschien 

wel in Nederland, of zelfs in 

Den Haag, zou zijn in verband 

met de première van de film. 

Toen De Boer een paar dagen 

later van De Witte terug naar 

huis fietste zag hij op de Denne-

weg een bekend gezicht. “Mijn-

heer Verhoeven...?” vroeg hij en 

ja, het was Paul Verhoeven die 

hij daar tegenkwam. “Een krank-

zinnig toeval”,  kijkt De Boer 

terug. “We raakten aan de praat. 

Verhoeven kende het verhaal 

inderdaad, maar wist natuurlijk 

niets van mijn manuscript. Hij 

legde mij uit dat zijn scenario-

schrijver en hij in de film ver-

schillende lagen hadden aange-

bracht met dubbele bodems, 

waardoor de kijker aanvankelijk 

denkt dat het personage van Mr. 

H. de Boer fout is, terwijl dat uit-

eindelijk niet zo blijkt te zijn. Ver-

hoeven wilde mijn manuscript 

graag lezen en dat leidde ertoe 

dat hij een tekst schreef die op 

de cover is geplaatst”. 

Place des Invalides

Frits de Boer is geboren en ge- 

togen in de Goudenregenstraat, 

waar ook de moord op zijn vader 

plaatsvond. Sinds 1983 woont 

hij met zijn echtgenote in het 

Benoordenhout, de wijk waar zij 

vandaan komt, na omzwervin-

gen in Den Helder en Engeland 

waar De Boer als marineofficier 

werkte. Eerder dit jaar verhuisde 

het echtpaar van het huis waar 

hun kinderen opgroeiden naar 

een dubbel appartement bij 

Clingendael. “Place des Invalides, 

ja”, glimlacht De Boer. “Zo noe-

men we het zelf ook. Hoewel we 

nooit last hebben gehad van 

inbraak, wilden we wat be-

schermder wonen en dat hier 

alles gelijkvloers is vinden we 

ook prettig.” Het schrijven is 

De Boer goed bevallen. Hij heeft 

inmiddels meer gepubliceerd 

en is bezig met een aantal 

projecten. Het gaat over marine-

verhalen, ambtskledij en ere-

tekenen van de Duitse Orde in 

Utrecht, en de Museummedaille. 

“Geen fictie, nee”, zegt De Boer. 

“Daar heb ik denk ik niet genoeg 

fantasie voor.”

Frits de Boer,  Een naoorlogse 

moord in mei ’45, Aspekt, 

Soesterberg, 2006, verkrijgbaar 

via de boekhandel.  

Het verhaal waarop Paul Verhoeven ‘Zwartboek’ baseerde

Een onopgeloste moord  door Henriette van Wermeskerken

Eind mei 1945 werd de Haagse advocaat Mr. H. de Boer dood-

geschoten. Waarom? Dat was nooit helemaal duidelijk, net zo 

min als er een dader was. Frits de Boer ging op speurtocht naar 

de feiten rond deze moord op zijn vader, waarbij zijn moeder 

gewond raakte. 

Frits de Boer.               Foto: Simone Remmen



Doe mee! Kom naar onze programma's:

Iftar: het breken der vasten

zaterdag 27 en zondag 28 augustus 20:30 uur

Ied ul-Fitr: het feest van het vastenbreken

donderdag 1 september 10:30 uur

Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland | Mobarak Moskee

Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | T: 070-3245902  | F: 070-3242881  

info@islamnu.nl | www.islamnu.nl | www.alislam.org

Elk jaar weer wordt de maand Ramadan 

drukker bezocht door mensen van buiten de 

moskee, die geïnteresseerd zijn in deze peri-

ode van reflectie, gebed, zelfreiniging, disci-

pline, gemeenschapszin en meditatie die de 

Islam door de eeuwen heen heeft weten te 

bewaren. Daarom nodigt de Mobarak mos-

kee alle buurtgenoten van Benoordenhout 

weer uit om deze speciale maand gezamen-

lijk te beleven. 

Ik verootmoedigde mij 

 met vasten

en mijn gebed 

 keerde in mijn boezem weder.

  :

Ramadan 

Reflectie  Gebed 

Zelfreiniging  Discipline

Gemeenschapszin Meditatie

Benhout_mosk_Ramadan   1 14-07-2011   20:58:38

Tai9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Probeer het:Probeer het:Probeer het:Probeer het:    
Gratis introductieGratis introductieGratis introductieGratis introductie Tai Chi Tai Chi Tai Chi Tai Chi!!!!    

(Chinese bewegingskunst voor jong en oud)(Chinese bewegingskunst voor jong en oud)(Chinese bewegingskunst voor jong en oud)(Chinese bewegingskunst voor jong en oud)    

Den Haag/BenoordenhoutDen Haag/BenoordenhoutDen Haag/BenoordenhoutDen Haag/Benoordenhout    
Gymzaal Oranje Nassauschool, Weissenbruchstraat 119: 

Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag 7777 en  en  en  en 14 sept 14 sept 14 sept 14 sept 19.0019.0019.0019.00uuuu    
    

WassenaarWassenaarWassenaarWassenaar    
Gymzaal Den Deylschool, Fabritiuslaan 2: 

MaanMaanMaanMaandag dag dag dag 5 5 5 5 en en en en 12 sept12 sept12 sept12 sept    20.0020.0020.0020.00uuuu    

 

www.kinsantaichi.nlwww.kinsantaichi.nlwww.kinsantaichi.nlwww.kinsantaichi.nl    
 
 

Info/aanmelding: Hanneke Verduyn
Tel. (070) 3204198/06 44570694  

E-mail: j.m.verduyn@planet.nl 

wijkblad Benoordenhout augustus 201118

ZELFVERDEDIGING
  VOOR VROUWEN
Door het beoefenen van zelfverdedigings
technieken wordt het gevoel van zekerheid
en veiligheid vergroot door effectiever te
kunnen reageren op uiteenlopende situaties.
Met je houding en uitstraling ben je in staat
vervelende confrontaties of gebeurtenissen uit de
weg te gaan.
Start : 5 September 20:00-21:00
Locatie : Gymzaal Paschalisschool
Adres : Bisschopstraat 3
Instructeur  : Misha Lisetsky (4e Dan Hapkido,

   4e Dan Hwarangdo, 2e Dan Taekwondo)
Aanmelden : 06-28023204 (Misha Lisetsky)

: liam-e       info@umyangkwon.nl
website : www.umyangkwon.nl

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



Mogen de kinderen buiten spe

len?’, ‘Mag mijn zwangere vrouw 

de straat op?’, ‘Moeten wij jodium

tabletten slikken?’. Zaterdag, 

26 april 1986 was het zeldzaam 

mooi weer. Het weekend zou 

verder een strakke, blauwe 

hemel te zien geven. Geheel 

Nederland verheugde zich op 

het vooruitzicht van een extra 

lang weekend; Koninginnedag 

viel dat jaar immers op een 

woensdag.

Naar goed Nederlands gebruik 

werden de dag vóór Koninginne-

dag overal in Nederland verdien-

stelijke landgenoten in naam 

van H.M. de Koningin gedeco-

reerd. In Den Haag reikten minis-

ters, vergezeld van hun ambte-

lijke top, op de ministeries de 

gelukkigen de versierselen 

behorende bij hun benoeming 

uit en wensten hun en hun dier-

baren daarmee geluk. Het was 

een ouderwetse jaarlijkse lintjes-

regen. Zo ook op de Van Alkema-

delaan, waar in gerieflijke barak-

ken het Ministerie van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer zetelde. 

Minister Dr Pieter Winsemius 

werd tijdens de plechtigheid 

door de hoofdinspecteur milieu-

hygiëne ir Marius Enthoven 

apart genomen. Deze bracht 

hem op de hoogte dat zich 

ergens in de Sovjet Unie waar-

schijnlijk een kernramp had 

 voltrokken en dat berichtgeving 

hierover schaars was. De Sovjet 

autoriteiten hielden informatie 

angstvallig verborgen. Inmiddels 

kwamen berichten naar buiten 

dat in Zweden verhoogde radio-

activiteit was gemeten en dat dit 

de Zweedse autoriteiten veront-

rustte. Pieter Winsemius, die over 

een goede intuïtie beschikte, 

droeg Enthoven op contact te 

zoeken met andere ministeries 

en instanties en maatregelen 

voor te bereiden in geval de 

wind zou draaien en de radio-

actieve wolk zich richting 

Nederland zou begeven. Zelf 

zou hij de Minister-President 

Ruud Lubbers, van de ramp 

op de hoogte stellen.

‘Atoms for peace’

Hoe stond Nederland er toen 

voor? Over hoeveel kennis op 

het gebied van kernenergie 

beschikte het? Waren er bestrij-

dingsplannen aanwezig ingeval 

zich een kernramp voordeed? 

Vanaf 1955 nam ons land deel 

aan het ‘Atoms for peace’ pro-

gramma waartoe president 

Eisenhower van de Verenigde 

Staten het initiatief had geno-

men en dat tot doel had Ameri-

kaanse technologische kennis 

over toepassing van kernenergie 

met bondgenoten te delen. 

Nederland was ondertekenaar 

van het Euratom Verdrag. Naast 

een kleine reactor in Petten en 

een proefreactor in Dodewaard 

zou in het Zeeuwse Sloegebied 

(Borssele) een kerncentrale wor-

den gebouwd, aanvankelijk met 

de ambitie die zelf te bouwen, 

maar uit angst voor kinderziek-

tes tenslotte naar een ontwerp 

van Siemens. Het aantal te bou-

wen reactoren werd beperkt tot 

1 (aanvankelijke planning: 3). In 

1973 was de kerncentrale in 

Borssele een feit. Tegelijk met de 

bouw van Borssele werden er 

rampenbestrijdingsplannen 

opgesteld. Deze hadden betrek-

king op ongevallen waarbij in 

een beperkt gebied rond de 

kerncentrale radioactieve stra-

ling (hoge straling, acuut stra-

lingsgevaar) zou vrijkomen. De 

plannen voorzagen in de 

bescherming en evacuatie van 

de bevolking en in het tegen-

gaan van de optredende stra-

lingseffecten. De bestrijdings-

plannen hadden geen betrek-

king op een wijder gebied 

rondom de kerncentrale, laat 

staan op het nationale grondge-

bied. Voor de situatie waarbij 

Nederland mogelijk zou worden 

getroffen door minder sterke 

straling vanuit een ver afgelegen 

kernreactor waren deze plannen 

ongeschikt.

Nationaal coördinator

De eerste met wie Enthoven op 

de bewuste 29 april 1986 over-

leg pleegde was de directeur-

generaal van Volksgezondheid 

Dr. van Londen. Nog diezelfde 

middag, om 17.00 uur, kwamen 

onder leiding van Minister Presi-

dent Lubbers in het ‘Torentje’ de 

Ministers Winsemius (VROM) en 

Braks (Landbouw en Visserij) en 

Staatssecretaris Van der Reijden 

(Volksgezondheid) met hun 

ambtelijke toppen bijeen om de 

crisissituatie te bespreken. Op 

voorstel van Winsemius werd 

een nationaal coördinatiecen-

trum ingesteld met aan het 

hoofd daarvan een nationaal 

coördinator. Enthoven werd hier-

voor aangewezen gezien zijn 

goede ervaringen met het 

management van milieucrises 

als hoofdinspecteur milieu-

hygiëne. Een ministeriële 

beleidsgroep onder leiding van 

Winsemius zou toezien op de 

ambtelijke organisatie onder 

 leiding van de nationaal coördi-

nator Enthoven. Enthoven kreeg, 

gelet op de urgentie en omvang 

van het probleem, de unieke 

opdracht voor geheel Nederland 

maatregelen voor te bereiden èn 

die ook in werking te stellen. 

Meten is weten

De ambtelijke coördinatiegroep 

onder zijn leiding stond drie 

doelen voor ogen: (1) ervoor te 

zorgen dat de Nederlandse 

bevolking aan een minimale 

hoeveelheid straling zou worden 

blootgesteld, (2) ervoor te zor-

gen dat de onrust onder de 

bevolking zo laag mogelijk bleef, 

en (3) ervoor te zorgen dat de 

import, c.q. binnenkomst van 

door radioactieve straling 

besmette goederen en personen 

scherp werd gecontroleerd. Bin-

nen de coördinatiegroep werden 

drie scenario’s opgesteld, waarin 

in oplopende mate radioactivi-

teit boven Nederland was vrij-

gekomen. Uiteindelijk werd er 

gewerkt met het ‘midden’-  

scenario: wel radioactiviteit 

boven Nederland, maar niet in 

de vorm van een te grote belas-

ting. Onder aansturing van de 

ambtelijke coördinatiegroep 

25 jaar na Tsjernobyl

In gesprek met ir M.E.E. (Marius) Enthoven 
In dit nummer starten wij met een serie van zes gesprekken  

met toonaangevende figuren uit het openbare leven, die een 

interessant verhaal te vertellen hebben. Een bijkomstigheid is 

dat zij allen wijkgenoot zijn. Deze keer: ir Marius Enthoven (1940), 

oud-hoofdinspecteur milieuhygiëne, oud-directeur-generaal 

milieubeheer, oud-directeur-generaal milieu, burgerbescherming 

en nucleaire veiligheid bij de Europese Commissie, oud-vicevoor-

zitter van de Algemene Energie Raad.
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Wonen en leven in het Statenkwartier, op een van de mooiste locaties 
van Den Haag. Een zeldzame kans: deze 4 prachtige appartementen 
op Cats’Heuvel zijn nu te koop. Alle appartementen hebben een 
hoogwaardig afwerkingsniveau, videofoon, eiken parketvloeren in 
visgraatmotief, luxe en stijlvolle badkamers, compleet ingerichte Siematic 
keukens en royale balkons en terrassen. Bovendien is er een beveiligde 
parkeergarage, een berging en een servicemanager (5 dagen per week).

Maakt u vandaag nog een afspraak… de uitgebreide informatie en 
bezichtiging zullen u overtuigen.

Historisch
Den Haag

NOOIT 
EERDER
NU 

TE KOOP

Leven in Luxe

Nr. 105, 3e etage, 109 m2

• woonkamer met veel 
 raampartijen
• 2 slaapkamers
• royaal balkon op 
 het zuiden
• vrij uitzicht op het groen
• € 585.000,- k.k. 

Nr. 85 (bel)etage, 171 m2, 
(modelwoning)

• riante woonkamer
• 3 royale slaapkamers
• heerlijk terras op 
 het zuiden
• gastendouche
• extra grote inpandige berging 
• € 930.000,- k.k. 

Nr. 133, 2e etage, 123 m2

• zonnige woonkamer
• study
• 2 royale slaapkamers
• gastendouche
• royaal balkon op 
 het zuiden
• € 685.000,- k.k. 

Beeuwkes Makelaardij & Consultancy
Van Alkemadelaan 338

2597 AS Den Haag
T 070 314 30 00

www.beeuwkes.nl

Nelisse Makelaarsgroep
Statenlaan 128

2582 GW Den Haag
T 070 350 14 00 
www.nelisse.nl

Nr. 175, 2e etage, 137 m2

• zonnige woonkamer met 
 veel raampartijen
• study
• 2 royale slaapkamers
• zonnig balkon met 
 middag- en avondzon
• vrij en levendig uitzicht
• € 775.000,- k.k. 
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gingen inspecteurs van de Volks-

gezondheid, stralingsdeskundi-

gen en meetinstituten aan de 

slag. Ten overvloede: er waren op 

dat moment geen meetnet noch 

meetpunten beschikbaar om op 

landelijke schaal radioactieve 

straling te meten. Als enige wist 

Nederland een klein vliegtuig in 

te zetten dat met meetappara-

tuur aan boord boven Nederland 

en Duitsland luchtverontreini-

ging kon meten. De politieke 

situatie werd met het uur nijpen-

der: de Sovjet Unie verstrekte 

geen enkele informatie, in  

Oost-Europa was paniek over 

de gevolgen van de kernramp 

in Tsjernobyl uitgebroken, 

metingen naar radioactiviteit 

in Duitsland gaven, verschillend 

van plaats tot plaats, hoge 

niveaus aan. De pluim uit Tsjer-

nobyl woei intussen naar het 

noorden en naar het westen.

Informatiepunt

De Haagse beleidsmachine 

maakte overuren: als antwoord 

op de onrust die onder de bevol-

king ontstond naar aanleiding 

van de berichtgeving die op 

gang kwam werd een centraal 

telefonisch informatiepunt inge-

steld, bemand door jonge amb-

tenaren van het ministerie van 

milieu, die zich als vrijwilliger 

aanmeldden. Taakgroepen en 

werkgroepen werden geïnstal-

leerd ter voorbereiding van het 

internationaal overleg waarin in 

allerijl normen voor voedsel 

moesten worden geformuleerd. 

Het nationaal coördinatie-

centrum onder leiding van 

Enthoven stuurde, toen de 

beleidsmachine op volle toeren 

draaide, in totaal 1.300 mede-

werkers (300 in het Haagse en 

1.000 daarbuiten) aan. 

Besmet voedsel

De landbouwsector bleek zeer 

kwetsbaar te zijn in geval van 

radioactiviteit. De export van 

zuivel en vlees was in het ge-

ding. Landen waarnaar werd 

geëxporteerd eisten harde 

garanties dat Nederlandse melk 

en kaas niet gecontamineerd 

waren. Nederland op zijn beurt 

blokkeerde de import van 

besmet vlees. In Brussel werden 

in sneltreinvaart normen voor 

voedsel vastgesteld. Een Euro-

pese normstelling kwam binnen 

enkele dagen tot stand. Het 

ministerie van Landbouw en 

 Visserij trof voorbereidingsmaat-

regelen in geval de Nederlandse 

veestapel en zuivelproductie 

besmet zouden raken. Moesten 

onder de bevolking jodiumtab-

letten worden gedistribueerd? 

Over welke voorraden beschikte 

Nederland?

Maatregelen tegen verhoogde 

radioactiviteit

Het hoogtepunt in de crisis was 

vrijdag, 2 mei 1986, toen de wolk 

met radioactieve straling uit 

Tsjernobyl Nederland bereikte. 

Zou de wolk over Nederland 

waaien of zou zij ‘uitregenen’. 

Het KNMI voorspelde aanvanke-

lijk: geen regen. In de loop van 

vrijdag ging het toch regenen. 

Met voortvarendheid werd 

in gegrepen: ervan uitgaande dat 

de radioactieve straling neer-

sloeg op het land en het water 

werd besloten het melkvee 

 binnen te houden. Verhoogde 

radioactiviteit werd geconsta-

teerd bij melkvee dat al uit de 

stal was geleid en zich met het 

besmette gras had gevoed. 

Veeslachterijen werden verplicht 

het geslachte vee op mogelijke 

opeenhoping van jodium in de 

schildklier te controleren en die 

te verwijderen. Spinazie van de 

koude grond en paddenstoelen 

werden van de winkelschappen 

gehaald en uit de handel geno-

men. Luchtfilters in gebouwen 

met airconditioning werden 

extra gecontroleerd. Drinkwater-

bedrijven reguleerden de 

inname van het water van de 

grote rivieren: het uit Duitsland 

afkomstige rivierwater moest  

zo snel mogelijk op zee worden 

geloosd. Gelukkig trok de radio-

actieve wolk boven Nederland 

na enkele dagen weg. Op 8 mei 

1986 slaagden de Sovjet autori-

teiten erin de betreffende kern-

reactor in Tsjernobyl te dichten, 

waardoor de radioactieve stra-

ling doofde. Niet lang daarna 

werden in Nederland de nood-

maatregelen ingetrokken.

Plan Kernongevalbestrijding

Achteraf gezien is Nederland 

met Tsjernobyl goed ’weggeko-

men’. Slechts in beperkte mate  

is radioactiviteit in Nederland 

neergeslagen. Het aantal doden 

en mensen die fysieke nadelen 

aan de ramp hebben overgehou-

den bedraagt, over de loop van 

een lange tijd gezien, statistisch 

waarschijnlijk enkele tientallen. 

De economische schade is 

beperkt gebleven, al bleek de 

landbouwsector zeer kwetsbaar 

te zijn. Groot was de onrust 

onder de bevolking. Drie jaar na 

Tsjernobyl werd het Nationaal 

Plan Kernongevalbestrijding 

(1989) ingevoerd. In dit plan is 

veel nadruk gelegd op de te tref-

fen voorzieningen, de opleiding 

en training van betrokkenen en 

het vergroten van de samenwer-

king tussen de relevante dien-

sten. Verder is een Nederlands 

meetnet in het leven geroepen 

en zijn internationale afspraken 

met het oog op gegevensuitwis-

seling gemaakt.

Nieuwe kerncentrale

In de 25 jaar sinds de kernramp 

in Tsjernobyl is het draagvlak 

voor de bouw van nieuwe kern-

centrales in Nederland nog 

steeds beperkt. Ook in de  

Verenigde Staten zijn er in die 

periode geen nieuwe kerncen-

trales bijgebouwd. Wel is door 

ir M.E.E. (Marius) Enthoven

vervolg van pagina 19

vervolg op pagina 23
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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



wijkblad Benoordenhout augustus 201123

Kroos is dodelijk 
(Ook zonder wateranalyse kun je zien of water vervuild is)

Het is zomer. Kroos is echter niet zo onschuldig als het eruit 

ziet. Dit waterplantje groeit razendsnel door zich te delen. 

Kroos is recordhouder: het kan in 4 dagen verdubbelen.

Zodoende kan kroos het wateroppervlak volledig bedekken. 

Het is een voortwoekerend onkruid met ook nog grote schade-

lijke gevolgen. 

 

Kroos (Lemna Minor) sluit namelijk het wateroppervlak af zodat 

er geen zonlicht en zuurstof in het water kan dringen. Daardoor 

gaan waterplanten en het biotoop onder het kroos dood; er leven 

geen vissen meer. Daarnaast kunnen kinderen er pardoes inlopen; 

denkende dat het een grasveld is. Als je geluk hebt steekt het 

kinderhandje nog boven het kroos uit, maar vaak is het kind of 

de drenkeling niet onder het kroos te vinden. Verdrinkingsgevallen 

komen voor.  De oorzaak van deze kroosgroei is vervuild stilstaand 

water met meststoffen dat kroos doet woekeren. Overal is kroos te 

zien in watergangen. De waterbeheerder weet het, maar doet nage-

noeg niets.  Hoewel hij de mond vol heeft over het milieu. De belang-

rijkste manier om kroos te voorkomen is om geen meststoffen meer 

te lozen en/of door te spoelen. Er zijn “afroomzuigers” die het kroos 

van het oppervlak opslurpen, maar die pakken de wortel van het 

kwaad niet aan. Het kroos komt net zo hard weer terug. Laten we 

allemaal alert zijn en zodra we overmatige kroosgroei zien, direct

klagen bij de water beheerder, het waterschap hetzij de gemeente. 

Breng het, als dit niet helpt, in de media. Je hebt meer macht dan 

je denkt. Morgen kan immers je eigen (klein-)kind verdrinken.

ir. Hans N.P. Haarsma

Lezers aan het woord

omstandigheden (klimaatbeleid, 

stijging van de energiebehoefte, 

toenemende afhankelijkheid in 

Europa van energie afkomstig 

uit minder ‘betrouwbare’ landen 

en regio’s (Rusland, het Midden-

Oosten) de belangstelling voor 

kernenergie gegroeid en daar-

mee de politieke druk om de 

bouw van nieuwe kerncentrales 

te overwegen. Het kabinet heeft 

dan ook recent het besluit 

ge nomen om de bouw van een 

nieuwe kerncentrale naast de 

huidige in Borssele toe te staan. 

De grote kernramp in Fukushima 

(Japan) bewijst opnieuw dat in 

geval van een calamiteit zaken 

waar men geen rekening mee 

houdt, juist de doorslag geven. 

Bij Fukushima was het niet 

 langer kunnen koelen van de 

kerncentrales het belangrijkste 

kritische punt. Dit zal bij de 

beoordeling van de plannen 

voor een nieuwe kerncentrale 

een belangrijke rol spelen.

‘Gewone beleidszaken’

Voor Marius Enthoven waren de 

twee weken eind april/begin  

mei 1986 haast onwezenlijk.  

Dag en nacht waren hij en zijn 

mensen voortdurend in touw. 

De variëteit in zaken die ge-

adresseerd moesten worden, 

was enorm. Nog steeds heeft  

hij bewondering voor het inzicht 

van Pieter Winsemius dat, ge-

steld voor zo’n grote natuur-

ramp, voor zo’n groot politiek 

probleem een eenduidige com-

mandostructuur het enige ant-

woord is. Winsemius wist met 

succes in het ‘Torentje’ ook 

gedaan te krijgen dat ‘zijn’ man, 

Enthoven, de leiding over die 

commandostructuur werd toe-

vertrouwd. In dit soort processen 

komt het aan op een goede 

samenwerking tussen en een 

slagvaardig optreden van men-

sen. Deze aspecten zijn  cruciaal 

voor het welslagen van een uit-

zonderlijke operatie. Dit vergt 

een ander soort leiderschap  

dan, zoals Enthoven het fijntjes 

uitdrukt, wanneer het gaat om 

‘gewone beleidszaken’. Marius 

Enthoven was ten tijde van de 

ramp van Tsjernobyl 45 jaar oud. 

Nu, 25 jaar later, zijn de gelaats-

trekken gerimpeld, het haar 

 dunner en de loop wat stram-

mer. Maar veel is gebleven: een 

geweldige kennisbeheersing,  

de methodische uitleg van 

 ingewikkelde onderwerpen, 

de logica, de superieure didac-

tiek, een no-nonsense benade-

ring, de lichte ironie, het aan-

geboren leiderschap. 

Giap Tan

Snoeproutes verdwijnen

Vandaag is het AC samen met buurtbewoners en Sander Dekker, 

wethouder stadsbeheer voor de VVD, begonnen met een initiatief 

dat op onze steun moet kunnen rekenen en dat hopelijk veel 

na volging zal krijgen: brugklasleerlingen van het AC gaan voortaan 

hun eigen snoeproutes (en meer) schoonmaken. Eenmaal in de 

week, op donderdag zullen ze voortaan de route tussen de tram-

halte naar school schoonmaken. 

Vrijwillige buurtbewoners die de leerlingen zo nu en dan een 

uurtje willen begeleiden worden uitgenodigd zich bij Steven van 

Sleeswijk (email: sjsleeswijkv@casema.nl) te melden. Na de vakantie, 

wanneer dit initiatief zal worden voortgezet zullen wij u melden 

over de voortgang. Voor nu: meldt u aan als vrijwilliger en moedig 

de leerlingen aan als u ze voorbij ziet komen.

Daniella Gidaly

vervolg van pagina 21
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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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Dit genre is verslavend. Wie er 

eenmaal aan begint, wacht elk 

jaar als een ‘lit junkie’ op het 

 verschijnen van het nieuwste 

boek.

 

‘Drawing conclusions’ is de titel 

van de twintigste crime novel 

van Donna Leon. In dit boek, 

naar mijn mening een van 

Donna Leons beste van de laat-

ste jaren, brengt Commissario 

Dottore Brunetti, Guido voor 

intimi, ons in aanraking met een 

moord onder oude mensen.  

‘Drawing conclusions’ zal de 

geschiedenis niet ingaan als  

een serieuze concurrent van 

‘Van oude mensen, de dingen die 

voorbijgaan’, maar compenseert 

dat enigszins door een meester-

lijke sfeerbeschrijving van het 

hedendaagse Italië, in het bij-

zonder het leven in La Serenis-

sima. Wat de crime novels van 

Donna Leon zo verslavend 

maken, is niet het oplossen 

van een moord of een misdaad 

op zichzelf, maar de Simenon-

achtige be nadering van de 

dader en zijn omgeving. Het 

benoemen van de dilemma’s 

die zo kenmerkend zijn voor het 

moderne leven en de nuchtere 

beschrijving van de in onze ogen 

al bijna uiteengevallen Italiaanse 

staat. De wederwaardigheden 

van de vaste hoofdrolspelers in 

het universum van Donna Leon  

blij ven kostelijk om te volgen. 

In de eerste plaats Commissario 

Brunetti en zijn familie: zijn 

bevallige echtgenote Paola, 

née Contessa Falier van de 

Dogen Falier, die haar baan als 

wetenschappelijk hoofdmede-

werker Engelse taal- en letter-

kunde aan de universiteit, met 

als specialisme de romans van 

Henry James, combineert met 

een bestaan als perfecte moeder 

en echtgenote, hun levendige 

kinderen, de middelbare scholie-

ren Raffi en Chiara, zijn schoon-

ouders de Graaf en Gravin Falier 

die nog stand houden in hun 

palazzo aan het Canal Grande 

(halte San Barnaba/Ca’Rezzonico, 

Dorsoduro), de schoonvader met 

zijn bella figura en duistere 

 banden met alles wat macht 

 vertegenwoordigt, en de ele-

gante, ogenschijnlijk naïeve 

 Gravin. Daarnaast weidt Donna 

Leon even treffend, zij het niet 

zo uitgesponnen als bijvoor-

beeld Het Bureau, uit over de 

werkomgeving van Commissario 

Brunetti en over de bureau-

politieke strijd die daar aan de 

orde van de dag is: de Questura. 

Aan het hoofd staat Vice-

Questore Giuseppe Patta, een 

geparachuteerde  Siciliaan, die 

ondanks zijn hoge functie zich 

nog steeds onzeker voelt en 

Commissario Brunetti niet volle-

dig vertrouwt, diens vertrouwe-

ling de sinistere luitenant Scarpa, 

ook afkomstig uit Sicilië, de 

directiesecretaresse Signorina 

Elettra, die zonder zich te 

bekommeren om haar chef Patta 

Commissario Brunetti bij her-

haling toegang geeft tot zeer 

ver trouwelijke, wederrechtelijk 

verkregen informatie, waarmee 

de Commissario op zijn beurt 

met zijn trouwe assistenten 

 Vianello, Alvise, Riverre en Foa, 

en de medico legale Dottore 

Ettore Rizzardi aan de gang kan 

gaan bij de oplossing van de 

moord, in onderhavig het boek, 

op een ogenschijnlijk kleur loze 

alleenstaande dame. Tenslotte 

de hoofdfiguur zelf: Commissario 

Dottore Guido Brunetti. Donna 

Leon beschrijft hem als een 

Venetiaan van geboorte, trots  

op zijn wortels in de lagune, die 

lichtelijk geamuseerd de pogin-

gen van zijn chef Patta toegang 

te krijgen tot de haute volée 

(lunch in Harry’s Bar, diner in 

Cipriani) van zich afschudt, en 

Bij Couvée gekocht!

Drawing conclusions, Donna Leon  door Giap Tan 
Over juristen gaat het verhaal dat zij voor hun ontspanning dol 

zijn op detectives. Agatha Christie, K.G. Chesterton, Margery 

Allingham, Dorothy Sayers, Simenon en onze eigen Havank zijn 

bekende namen. Hun opvolgers, de auteurs van thrillers en crime 

novels, zijn te veel om op te noemen: van ‘moderne klassiekers’  

als ‘The spy who came in from the cold’ van John le Carré en ‘The 

day of the jackal’ van Frederick Forsyth tot de jaarlijkse productie 

van John Grisham, P.D. James, Elizabeth George, Ruth Rendell, 

Michael Dibdin (die inmiddels is overleden) en Donna Leon. En 

dan zwijg ik nog over tussengenres als Jeffrey Archer, North Pat-

terson en Michael Dobbs.
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Omdat het mooie weer al vroeg is begonnen en het vermoeden 

bestaat dat 2011 een warme zomer gaat worden heb ik nu een 

recept voor een heerlijke zomerse taart. In de tuin of op het  

balkon met een heerlijke koele rosé of prosecco als begeleider 

van deze taart kan uw dag niet meer stuk.

Cheesecake met vanille
Ingrediënten:

- 120 gr Maria biscuitjes

- 50 gr ongezouten boter

- 400 gr verse roomkaas

- 2 eieren

- 130 gr fijne kristalsuiker

- 1 vanillestokje, in de lengte opengesneden,  

 merg eruit geschraapt

- 300 gr zure room

- 150 ml dikke Griekse yoghurt

- 1 tl vanillearoma

Bereiding:

-  Verwarm de oven op 190 graden. Bekleed een springvorm van  

22 cm doorsnee met bakpapier.

-  Maal de biscuitjes tot kruimels in keukenmachine. Meng met de 

boter en druk het tegen de bodem van de springvorm. Zet 15 min. 

in de koelkast.

-  Doe de roomkaas, eieren, 100 gr kristalsuiker en vanillemerg in  

een keukenmachine en meng alles tot een glad mengsel. Schep 

het over de koekjesbodem en bak de cheesecake 20 min.

-  Neem uit de oven en laat 15 min. afkoelen.

-  Klop intussen de zure room, yoghurt en het vanillearoma met de 

rest van de suiker (30 gr) tot een glad mengsel. Schep het over  

de cheesecake en zet de taart nog 10 min. in de oven (de vulling is 

dan nog een beetje wiebelig).

-  Neem de cheesecake uit de oven, laat weer afkoelen en zet 

 minstens 4 uur in de koelkast.

Als topping kan je van alles nemen: rabarbercompote, veenbessen-

compote, aardbeien, etc. Ook zonder topping is-tie heerlijk.

onder de pose van goedgeklede, 

aarzelende intellectueel met 

empathie en een goed oog voor 

het menselijk tekort sluw het 

kluwen van leugens en mislei-

ding rond een moord ontwart. 

Thuis ontspant hij zich als klank-

bord voor zijn levendig gezin, 

terwijl hij een goede fles wijn  

uit de Veneto ontkurkt, om in 

de eenzaamheid van de late 

avond, met een glas grappa, 

aan de hand van werken van 

klassieke schrijvers te reflecteren 

op het Romeinse Rijk.

Drawing conclusions... In onze 

wijk bevindt zich sinds mensen-

heugenis boekhandel Couvée 

aan de Van Hoytemastraat.  

Als een parmantig baken van 

beschaving en eruditie staat hij 

tussen de glamour en glitter  

van opticiens, mooie kleding- 

en servieszaken, patissier 

Jarreau, ‘topslager’ Van der Zalm, 

de geraffineerde interior decora-

tor aan het Van Hoytemaplein  

en parfumerie Winnubst. Het is 

de moeite waard stil te staan bij 

het verschijnsel boekhandel. In 

het boekje Uit liefde in boeken. 

Vijftien schrijvers op zoek naar  

een boekhandel, dat alweer een 

tijd geleden is uitgegeven ter 

gelegenheid van het honderd-

jarig bestaan van de Neder-

landse Boekverkopersbond 

(inmiddels Koninklijke Boek-

verkopersbond), vertellen 

bekende schrijvers over hun 

favoriete boekhandel. Het leuke 

van dit boek zijn, naast de per-

soonlijke notities van die schrij-

vers, de namen en adressen van 

mooie boekhandels in Europa. 

Het mijn inziens aardigste artikel 

is de eerste bijdrage, over de niet 

meer bestaande boekhandel 

Chez Durtal, 12 Rue Jacob te 

Parijs, van de hand van Jan 

 Siebelink. 

Tijdens een slapeloze nacht zou 

ieder eens zijn geheugen moe-

ten oefenen met het zich voor 

de geest halen van boekhandels 

die hem of haar dierbaar zijn. 

Galignani (Pa rijs), Hatchards 

(Londen)? Couvée, Van Hoog-

straten aan het Noordeinde,  

De Haagse Boekerij aan de 

 Frederikstraat? Zoveel zijn er 

niet meer in Den Haag. 

Gedachten dwalen naar niet 

meer bestaande boekhandels als 

Houtschild (Papestraat), Ulysses 

(Denneweg), Dijkhoffz (Plaats), 

Boucher (Noordeinde), Mensing 

& Visser: De Vijf Vocalen (Kneu-

terdijk) en, recentelijk, Budden-

brooks (Noordeinde). Ja, hoe ver 

moet je gaan? Laat the windmills 

of your mind nog een paar extra 

slagen maken. Ik denk dan aan 

de grote bibliotheken: de oude 

openbare leeszaal aan de 

 Vondelstraat, de leeszaal van 

de oude Koninklijke Bibliotheek 

aan het Lange Voorhout die je 

via de Kazernestraat betrad. Of 

aan de mooie slechts voor leden 

toegankelijke complete biblio-

theek van De Witte? De biblio-

theek van de Hoge Raad van 

Adel aan de Nassaulaan, het 

Damesleesmuseum aan het 

Nassauplein? De juristenzaal in 

het voormalige Koninklijke 

Paleis van Lodewijk Napoleon 

in Utrecht? Ik herinner mij van 

een paar jaren geleden een 

staatsiefoto, een groepsfoto, 

gemaakt van alle beroemde 

levende Nederlandse schrijvers 

in de bibliotheek van het 

Rijksmuseum in Amsterdam. 

Een bibliotheek die nog op mijn 

 verlanglijstje staat.

Op boeken en boekhandels 

moeten wij zuinig zijn. Nu de 

zomer nog volop heerst, de 

zomervakantie al bijna voorbij 

is, en er nog even tijd is voor 

ontspanning alvorens ons voor 

te bereiden op het nieuwe 

werkjaar, is het niet nodig ‘zware 

lectuur’ alleen te kiezen: het 

leven van Alexander de Grote 

door Arrianus of een beschrij-

ving van het Romeinse Rijk door 

Cassius Dio. Donna Leon, nrs. 

1-20, de vlot geschreven biogra-

fie (‘Filosoof–miljardair’) van 

Paul Fentener van Vlissingen, of 

desnoods de rake tekeningen 

(Hoezo oud?) van Peter van 

Straaten volstaan. Dit alles, en 

gelukkig nog veel meer, is sinds 

jaar en dag te koop bij Boek-

handel Couvée.

Drawing conclusions, Donna Leon, 

Random House UK (import Van 

Ditmar, ISBN 9780434021444). 

€ 18,95.

De Franse keuken
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Vrijwilligers gezocht

De Regenboogboom
Superheld Thomas (11 jaar) redt samen met Tooske Ragas en 

André Rieu 7.000 kinderen met Skyradio Actie! 

Benoordenhouters, Marilene Leertouwer en Ties Ament, beiden 

al jaren wonend in onze wijk en beiden ziekenhuis vrijwilliger 

bij Stichting de Regenboogboom willen graag met onderstaand 

bericht het gedachtengoed van de Regenboogboom onder de 

aandacht brengen.

www.iksteuneensuperheld.nl

Thomas is een superheld, hij heeft een vervelende tumor, met een 

nare behandeling. Die tumor is er elke dag. Door de chemo en 

be straling kan iedereen dat ook aan Thomas zien. Thomas is voor 

iedereen veranderd. Ziek zijn is zó oneerlijk. De Regenboogboom 

heeft Thomas helpen ontdekken dat hij van binnen nog steeds 

dezelfde skate-superheld is die hij altijd was en wil blijven. Daar haalt 

hij zijn kracht vandaan. Want dat is wie Thomas is, een superheld. 

Nu wil Thomas, met de hulp van Tooske Ragas en André Rieu en de 

vele vrijwilligers van De Regenboogboom, dit ook mogelijk maken 

voor alle andere kinderen in Nederland. 

“Kinderen aanspreken op hun eigen kracht en ze leren die kracht te 

vinden om zich staande te houden of zelfs om weer overeind te 

komen, dat vind ik iets heel moois.” Dat zegt Tooske Ragas ambassa-

deur van de Regenboogboom. De Regenboogboom helpt nu 7.000 

kinderen per jaar. Vanaf 25 mei roept Tooske samen met Thomas heel 

Nederland op de hulp van de Regenboogboom mogelijk te maken 

voor alle kinderen die zich in een moeilijke situatie bevinden. 

Help Thomas, Tooske en De Regenboogboom alle superhelden 

van Nederland zich weer goed, sterk en bijzonder te laten voelen. 

In de regio bezoekt de Regenboogboom o.a. het Juliana Kinder-

ziekenhuis, het LUMC en het Sophia Kinderziekenhuis. 

Voor nadere informatie www.regenboogboom.nl of rechtstreeks bij: 

-  Marilene Leertouwer, email: rafl eertouwer@prettel.nl , 

telefoon : 070-3245926 

-  Ties Ament, email: tiesament@gmail.com, telefoon: 06-42543074

”Jong en oud doen een bakkie”

Welke enthousiaste oudere jongeren willen iets van hun passie voor tuinieren overbrengen op jongeren in onze wijk?

Wij, Noor van der Bergh, directeur van het Mr L.E. Visserhuis, Marianne Stapel, Paschalisschool, Barbara Steenbergen en Daniella Gidaly 

willen meer schoolkinderen de kans bieden zelf Hollandse seizoensgroenten en vruchten te kweken. We willen voorkomen dat onze 

kinderen straks gaan denken dat tomaten uit een blik komen.  Tegelijkertijd hopen we op deze manier het contact tussen jong en oud in 

onze wijk verbeteren.

Noor stelt de tuin ter beschikking, Marianne begeleidt school kinderen die graag willen tuinieren en Daniella is gewoon een wijk-

bewoonster met een passie voor zaken als sociale cohesie en urban farming. Nu het plan concreet begint te worden, zoeken we 

enthousiaste collega’s.

Om te beginnen zoeken we oudere jongeren die verstand hebben van tuinieren en die een paar uur per week kinderen passie willen 

bijbrengen voor het tuinieren.

Daarnaast zoeken we handige wijkbewoners die kunnen helpen bakken in elkaar te zetten, een kast voor het gereedschap te maken, etc.

Tenslotte zoeken we enthousiaste wijkbewoners die mee willen bouwen aan dit project.

Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? Neem dan contact op met: Daniella Gidaly, daniella@gidaly.nl
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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 kosjer). Een gezellig restaurant met aangrenzend een prachtige, zonnige 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



wijkblad Benoordenhout augustus 201129

In het voorjaar van 1986 werd in dit wijkblad melding gemaakt 

van de oprichting van de Schaakclub Benoordenhout. Het 

initiatief lag bij de wijkbewoners J.H. Willemsen en L.B. Gelpke, 

en met succes, want vanaf de eerste clubavond waren steeds 

zo’n 20 tot 30 schakers aan de slag.

We zijn nu 25 jaar verder en zoals op de website http://scbenoorden-

hout.web-log.nl  terecht wordt gezegd, gaat het om een gezellige, 

overzichtelijke schaakvereniging.

De club heeft in de loop der jaren noodgedwongen nogal wat ver-

huizingen ondergaan: Begonnen in de aula van het verzorgingshuis 

aan de Goetlijfstraat vervolgens, relatief kort na elkaar, het voormalig  

militair tehuis in de Van Akenstraat, de galerie in de Jan van Nassau-

straat en de aula van het Montessori Lyceum. Tenslotte werd in 2000 

een vaste domicilie gevonden in het Benoordenhuis in de Bisschop-

straat. Daar zal ook op woensdag 12 oktober 2011 ons vijfde lustrum 

worden gevierd. 

Kortom een bloeiende schaakclub, die graag nog lang wil blijven 

bloeien. Nieuwe leden zijn derhalve van harte welkom!

Ruud Hartog, voorzitter 

Foto’s: Hens van Rees

Schaakclub Benoordenhout 25 jaar!

Twee oud-kampioenen aan het werk: Benno ter 

Kuile (r) tegen Frans Beelaerts van Blokland

Lex van der Meer (r) tegen Jaap den Hollander (l) Guus Deibel in actie

Onlangs heeft er een vervelend 

ongeluk plaatsgevonden op de 

van Alkemadelaan doordat 

een scooter slipte vanwege 

een los liggende stoeptegel 

op het fietspad.  De gemeente 

heeft direct maatregelen 

genomen en nog vijf loslig-

gende stoeptegels gevonden. 

Vervolgens is rijwielpad her-

steld. Ik wil hierbij iedereen 

 ver zoeken om mij (3248332) of 

de gemeente (14070) te bellen 

als men losse stoep tegels 

constateert. 

Willem Hoekstra

Ongeluk door kapotte stoeptegels Nazomerfeest 
Paschalisschool

De Paschalisschool organiseert een 

nazomerfeest op vrijdag 26 augus-

tus van 16.00 - 18.30 uur. 

Die middag staat de school in het 

teken van het Wilde Westen (cowboys 

en indianen). Er is een verzoek in ge-

diend bij de gemeente om op die 

middag de Bisschopstraat (hoek 

Neuhuyskade t/m de school) autovrij 

te houden in verband met pony rijden 

voor de kinderen. De gemeente 

heeft hier inmiddels positief op 

gereageerd. Het Benoordenhuis zal 

die dag gewoon bereikbaar zijn via 

de Duchattelstraat. 

Foto: Ruben van Essen
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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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Terwijl ik dit stukje schrijf, lijkt het wel herfst. De regen slaat 
door de harde wind tegen de ramen en de straten staan blank. 
De temperatuur is sterk gedaald en komt niet meer overeen 
met de zomer. Gedurende de ‘vakantie’ waren er toch nog 
diverse activiteiten voor de CCB-leden georganiseerd. 
Helaas viel de boottocht met de Ooievaart in het water.
Een compliment voor Marjolein Schröeder die als vrijwilligster 
wel erg veel werk verzet! 

In het najaar zullen diverse koffie’s en etentjes worden 
 georganiseerd: 
Enkele excursies staan ook weer op het programma. 
-  In september naar Nationaal Park de Weerribben, een 

3.500 ha. groot, waterrijk gebied. Samen met het aangren-
zende de Wieden (bij Giethoorn) spreken we zelfs van 7.000 
ha. En is daarmee het belangrijkste moeras-gebied van NW 
Europa. Dit gebied is in de voorgaande eeuwen ontstaan 
door turfwinning en daarna gedeeltelijk verland, waardoor  
er een zeer afwisselend landschap is ontstaan met een grote 
diversiteit aan natuur, bos, riet, (water)planten en de dieren 
die zich daarin thuis voelen.

- In oktober naar Noord Holland.
- In november naar Münster.

Eind augustus komt een nieuw convocaat uit voor de CCB-
leden waar het uitgebreide programma in staat. In het najaar 
zal Marjolijn van Delft verder gaan met de cursus Museum-
ronde.

-  Donderdag 27 oktober: het Louvre-de bakermat van alles
-  Donderdag 17 november: het Oostzeegebied: land van 

‘Backstein’gotiek
-  Donderdag 15 december:  ‘Auguri di Natale’ (een Italiaanse 

Kerst !!) Inlichtingen en opgeven bij mevrouw de Jonge, tel. 
3280110 .

-  Donderdag 15 september de lezing van de heer Gerretsen: 
Flaneren met de Bentinck’s in het Park Zorgvliet.

-  Donderdag 6 oktober de voordracht van mevrouw Buiten-
dijk: over het boek ‘Anna Boom’ van Judith  Koelemeijer.

Lezingen voor CCBleden zijn gratis, nietleden betalen € 3,. 

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

Rinia de Bruin 

Activiteiten in de wijk
Ouderen (CCB)

Activiteitenprogramma
Oostduin biedt bewoners een activiteitenprogramma aan 
dat 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! In juli en augustus 
géén filmmiddagen.

Dinsdag 23 augustus Indische Soos 
Op dinsdag 23 augustus een Indische Soosmiddag. Vanaf 
13.30 uur staan er in de centrale hal kraampjes met o.a. Indi-
sche hapjes en cadeauartikelen. Vanaf 14.30 uur een muzi-
kaal optreden van Jacqueline Edeling, accordeoniste  en zan-
geres, met een gezellig liedjes programma en om 17.00 uur 
mogelijkheid deel te nemen aan de gezamenlijke Indische 
maaltijd. Deelname aan de gezamenlijke maaltijd aanmel-
den bij de receptie  en de kosten van deelname bedraagt 
€ 9,- per persoon. Maximum aantal deelnemers is 80 dus 
meldt u op tijd aan! Toegang tot de Soosmiddag is gratis. 

Maandag 12 september optreden koor
Op maandagavond 12 september om 19.00 uur in de 
grote zaal een optreden van kinderkoor Roezemoes en 

het jeugdkoor Chill Vokaal totaal. Het optreden wordt 
ons aangeboden door Fonds 1818 in het kader van “Koren 
zingen voor Ouderen”.  Toegang is gratis.

Dinsdag 20 september optreden koor
Op dinsdagmiddag 20 september om 14.30 uur in de grote 
zaal een optreden van het dameskoor “Marcelia”. Het op-
treden wordt ons aangeboden door Fonds 1818 in het 
kader van “Koren zingen voor Ouderen”. Toegang is gratis.

Zondag 9 oktober Salonduo Fratres Corona
Op zondagmiddag 9 oktober om 14.30 uur een optreden 
van salonduo “Fratres Corona” bestaande uit Vincent Kroon 
(piano) en Silvian Kroon (viool). Het programma bestaat 
uit een “muzikale quiz”. Een concert met een spelelement 
waar de luisteraars heel actief bij betrokken worden. 
Toegang is € 2,50.

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

Florence Woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijfstraat 5
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 Wassenaar
 Molenplein 2
 2242 HV Wassenaar
 Tel. (070) 511 73 00
 Fax (070) 517 64 40
 E-mail: wassenaar@vansoest.nl

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

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

www.vansoest.nl
www.thehaguerentals.com

Not Your Daughter’s Jeans ontwerpt jeans voor elke 

vrouw. Onze jeans hebben de perfecte pasvorm door 

het design en de unieke Lift & Tuck Technologie. 

Zo kan elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

alsof de jeans voor haar gemaakt is. 

Probeer nu en voel de pasvorm.

WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG    TELEFOON 070 328 12 62    WWW.ELITEMODE.NL/ WEBSHOP



wijkblad Benoordenhout augustus 201133

Startzondag op 4 september in de Duinzichtkerk
“Wat brengt u in beweging?”

De jaarlijkse Startzondag is een terugkerende goede ge-
woonte van de wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel. 
Natuurlijk willen we iedere zondag een open en uitnodigend 
karakter geven. Dit begin van het nieuwe kerkelijk seizoen 
is echter een goed moment om u ook te laten zien wat we 
in huis hebben aan vaste en bijzondere activiteiten. Het 
is een goed moment om aan de hand van ons nieuwe jaar-
thema met elkaar in gesprek te gaan. Juist als de vakantie-
stemming er nog in zit en de hoofden vol zijn van frisse 
ideeën. Natuurlijk bent u altijd welkom en daarom ook nu. 

Het jaarthema is “Zoektocht naar God”. Voor de een een 
 verlangen naar troost en bemoediging, voor de ander een 
aanmoediging om de geest te scherpen. Wat brengt u in 
beweging?

Het programma van zondag 4 september 2011 is als volgt:
10:00 uur:   feestelijke kerkdienst o.l.v. wijkpredikant  

ds. Casper van Dongen
11:15 uur:  koffie & taart
12:00 uur: workshops in het kader van het jaarthema
12:45 uur: gezamenlijke lunch
14:00 uur:  einde

Ook als u slechts een deel van het programma mee wilt 
maken bent u van harte welkom.

Wist u dat er iedere zondag voor kinderopvang wordt 
gezorgd tijdens de kerkdienst? Daarnaast is er buiten de 
schoolvakanties altijd tijdens de kerkdienst een speciale 
 kinderkerk!

Graag tot ziens in de Duinzichtkerk!
Info: www.duinzichtkerkvredeskapel.nl of duinvre@xs4all.nl 

Op 26 mei om 12:30 uur werd de 

eerste paal voor de nieuwbouw 

van het instituut Wolters op de 

hoek van de van Nijenrodestraat 

en de Utenbroekestraat de 

grond in ge slagen. De schoolkin-

deren kwamen in optocht achter 

een drumband vanaf het nood-

gebouw op het Aloysius College naar de zandvlakte naast de 

bibliotheek.  Na speeches van o.a. wethouder Van Engelsho-

ven verdween de houten paal onder een archaische heistel-

ling stukje voor beetje in het zand. De feestvreugde werd ver-

der geaccentueerd door de honderden gele ballonnetjes, die 

door de schoolkinderen werden losgelaten.

Eerste paal 
nieuwbouw 
Wolters

Wethouder van Engelshoven

Foto’s: Bernard Klein Breteler

Totstandkoming stadsdeelplan 2012-2015:

In september wil de gemeente graag met de bewoners van het stads-

deel hun plannen voor 2012-2015 en het activiteiten programma 2012 

bespreken. Daartoe is in overleg met de agenda van de stadsdeel-

wethouder voor het Benoordenhout de volgende datum gepland: 

maandag 19 september: in Serviceflat Arendsdorp om 19.30 uur.

De wijkvereniging heeft al eerder kennis kunnen nemen van deze plan-

nen en hebben hierop gereageerd. Begin/medio juli is een concept ver-

sie van het stadsdeelplan naar de wijkvereniging gestuurd voor bestu-

dering binnen het bestuur. De reactie op dit concept zal worden mee-

genomen in de versie die aan de bewoners wordt voorgelegd. 

Omgevingsvergunning en inzien bestemmingsplannen

De gemeente meldt dat met ingang van 7 juni 2011 bestemmings-

plannen alleen nog ingezien kunnen worden op het stadshuis aan het 

Spui. Dit kan helaas niet langer op de stadsdeelkantoren. Voor het aan-

vragen van een omgevingsvergunning (nodig voor verbouwingen, 

sloop/nieuwbouw en ook kapvergunning) kunt u terecht op vier 

stadsdeelkantoren, te weten: Stadhuis, Leyweg, Scheveningen en 

Segbroek. Meer informatie vindt u op www.omgevingsloket.nl. 

Hier is te lezen of een vergunning nodig is en zo ja, als deze eenmaal 

is aangevraagd, kunt u bekijken in welk stadium de aanvraag is.

Gemeenteberichten
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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In januari 2012 gaat een groep 

jonge cricketers van de HCC 

tien dagen op tour op diverse 

locaties in Zuid-Afrika (‘Under 

16 HCC crickettour 2012’). 

Zij spelen daar tegen verschil-

lende teams: clubteams, school-

teams en teams uit de armere 

wijken. Uit voorbereidende  

gesprekken met de Afrikaanse 

sportbonden is gebleken dat er 

een enorme behoefte bestaat 

aan sport kleding én sport-

artikelen. 

De jeugdleden van HCC hebben 

daarom het  initiatief genomen 

om minder bedeelde sporters in 

Zuid-Afrika te helpen. 

Hiervoor is een actie op touw 

gezet om te proberen in deze 

behoefte te voorzien. Het uit-

gangspunt van de actie is dat de 

inspanningen worden geleverd 

door vooral de jeugdleden, zo 

nodig onder begeleiding van 

hun ouders, om op deze manier 

een groeiend maatschappelijk 

bewustzijn onder de leden te 

bevorderen.

Doel van deze actie

Het doel van deze actie is dat 

er tot aan het eind van dit 

jaar zoveel mogelijk sport-

spullen worden ingezameld, 

het liefst een zeecontainer 

vol, met nieuwe en gebruikte 

(liefst zo goed als nieuw ge-

bruikte) sportkleding en sport-

artikelen! 

Hoe kunt u hier aan bijdragen? 

De inzamelingsactie is van 

start gegaan op 14 juni j.l. en 

zal duren tot eind december 

2011. Op het terrein van HCC 

De Diepput is een container 

geplaatst waar geïnteresseerden 

deze sportspullen kunnen af-

geven (het gaat dus niet alleen 

om cricketkleding, alle sport-

kleding is welkom) en wel 

iedere vrijdag tussen 16.00 

en 17.00 uur.

Nadere informatie

Voor nadere informatie wat 

betreft financiële ondersteuning 

van dit project middels bijvoor-

beeld een advertentie in het 

tourboekje of anderszins, dan 

kunt u contact opnemen met 

Fred Staal, voorzitter van het 

Team de Mission Zuid-Afrika 

Tour 2012, fastaal@xs4all.nl, 

voor andere informatie kunt 

u terecht bij Walther Wind, pro-

jectcoördinator, wind.walther@

wxs.nl en bij Daniël Trijzelaar, 

jeugdlid en coördinator inname, 

als u vragen hebt over de sport-

artikelen, daniel@trijzelaar.eu. 

Wij wensen alle betrokkenen 

veel succes met de voorberei-

dingen!

Hélène van der Mersch

Actie HCC ‘Zuid-Afrika Sport’

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 zaam-
heden 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 
 mogelijkheid om bij te dragen aan de stand punt bepaling over onderwerpen die bij instanties worden aangekaart. De jaarvergadering is 
daar een forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen   worden serieus in de overwegingen meegenomen. 

Er zijn verschillende klankbordgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belangen van de Benoordenhouters te dienen. 
Door lid te worden steunt u de werkzaamheden van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 8,- per adres.

Hoe ? 
U kunt € 8,- overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”, uw naam en adres.
U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl
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PeeCee opleidingen ‘de ooievaar’ zag het levenslicht op 1 juli 2011. Ervaring in het geven van 
computercursussen hebben we echter sinds 2005. 

Windows 7 FotoAlbum maken  PowerPoint 
Internet en e-mail Picasa Word 
Photoshop Elements Excel Privéles 
 
Een cursus van zes lessen van twee uur, kost €150,00 
Voor een privéles betaalt u per twee uur € 90,00. Voor elke volgende persoon wordt € 45,00 gerekend. 
Voor meer informatie: Maaike van Baal 070 201 3553 (tot 21:30 uur) 
info@pc-opleidingen.nl of www.pc-opleidingen.nl  
 

PeeCee opleidingen: de plek waar u prettig, geduldig en enthousiast wordt onderwezen op de computer 
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Senioren Bridge Benoordenhout

De Senioren bridgeclub kan nog nieuwe leden gebruiken! De club speelt op dinsdagmiddag 

van 13:15 tot 16:30 uur in het mr L.E. Visserhuis aan de Theo-Mann Bouwmeesterlaan.

Er wordt gezellig gebridged, meestal volgens het Acolsysteem. Het is belangrijker om mee te 

doen dan om te winnen. 

Als u geen vervoer heeft, haalt de wijkbus u op en brengt u weer thuis. U kunt zich telefonisch 

opgeven bij Ernestine van Asch van Wijck, telefoon 070-3281653. Heeft u geen partner? 

Ook dat kan door haar worden geregeld. U kunt natuurlijk ook een  partner meenemen die 

niet in het Benoordenhout woont. Meldt u zich aan en u zult er geen spijt van hebben.

Herman A. van den Bergh

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 oktober 2011. U kunt de gegevens  voor dat nummer tot 

13 september 2011 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

DUINZICHTKERK
Zondag 14 augustus om 17:00 uur

“Uit de verborgenheid” – herdenkingsbijeenkomst 66 jaar einde Tweede Wereldoorlog Z.O. Azië

Met medewerking van: Govert Huyser, generaal b.d., Henk Bussemaker, Johan Reinders Folmer, Henriette van Raalte, Els van der Wissel, 

Doortje Mol

Zondag 4 september om 10:00 uur

Startzondag, begin van het nieuwe kerkelijk seizoen met een feestelijk programma.

‘T BENOORDENHUIS
Zondag 4 september om 12:30

Lezing Annetje Huizinga over haar ervaringen in het Midden Oosten en met name in Syrië.

Zaterdag 24 september om 16:00 uur

Opening tentoonstelling ‘Get Together’ met werken van kunstenaars die hun ateliers of huis hebben opengesteld tijdens de eerste 

 KunstZondag in het Benoordenhout.

SERVICEFLAT ARENDSDORP
Maandag 19 september om 19.30 uur

Bespreking stadsdeelplannen 2012 - 2015 met de stadsdeelwethouder

ALGEMEEN
Zaterdag en zondag 10 en 11 september

Open Monumentendag 2011

Cult urele kalender
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“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

vous parlez
français ?

drs. Joke Niessink docente 
Franse taal en letteren

email: jokeniessink@kpnmail.nl
tel. 06-38415366

conversatielessen in privésfeer 
voor beginners en gevorderden

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs

 

(ver)koop    (ver)huur    taxaties    beleggingen    consultancy
Betrokken | Betrouwbaar | Bewezen

Laan van Meerdervoort 12b  •  2517 AJ  Den Haag  •  www.real-estatepartners.nl

  

Herman Kastelein
Marieke Zwalf

Jan vd Ploeg
Patricia CheungCaroline Groen Cindy Wisse

Lars Olie

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

Lid worden van de  
wijkvereniging?

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

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
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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

Max Croese 385 98 80 ‘97 E

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

Heleen Luijt 06-13185773  ’94 E

Marieke McKenna 06-50407351  ’94 E F

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E F

Ida Nicolaï 06-50810507 ‘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: 13 september 2011.  

De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

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

Zwarts laatste zet was Pe4-d2 om de witte dame te verjagen. Was dit een goed plan?

Oplossing probleem 114: 1.Txe6! dxe6 2.Tc7 e5 3.Tg7+ Kf8 4.Txh7 Ld5 5.Th8+ Lg8 6.h7 

zwart gaf op. (Kosteniuk-Galliamova, Doha 2011)

Onder goede oplossers wordt een boekenbon verloot.

Oplossingen vóór 9 september 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 115 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
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Schaakprobleem 115 
 
Zwarts laatste zet was Pe4-d2 om de witte dame te verjagen. Was dit een goed plan? 
 
Oplossing probleem 114: 1.Txe6! dxe6 2.Tc7 e5 3.Tg7+ Kf8 4.Txh7 Ld5 5.Th8+ Lg8 6.h7 zwart 
gaf op. (Kosteniuk-Galliamova, Doha 2011) 
Onder goede oplossers wordt een boekenbon verloot. 
Oplossingen vóór 9 september 2011 naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 
2597HT Den Haag. 



Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Voorzitter 
Veranwoordelijk voor wijkblad, website, 

expats, jongeren en ondernemers in de wijk

Dr Mr T.G. (Giap) Tan, tel. 328 21 83

Secretaris 
Veranwoordelijk voor ouderen en 

 communicatie (algemeen)

Renée Walhain-van der Stoel, tel. 328 13 46

Penningmeester
Foppe Huitema, tel. 06-53427382

Ruimtelijke Ordening
Mr Corine Buter-de Haas, tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer 
Veranwoordelijk voor groen, bodem 

en water

Ir. Willem Hoekstra, tel. 324 83 32

bnh_venv@yahoo.com

Cultuur
Loes Hartzema, tel. 211 32 64

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

kroemer@kpnmail.nl, ING 3804427 t.n.v. 

Wijkvereniging Benoordenhout kosten 

lidmaatschap € 8,- per jaar

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl

•    Mr Liesbeth Annegarn (hoofdredacteur)

 tel. 324 92 06

•    Hélène van der Mersch

•    Mr Corine Buter

•    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

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

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. 




