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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,
Dit is het laatste nummer waaraan Liesbeth Annegarn een bijdrage 

heeft geleverd. Wij moeten het nu zonder haar doen. Een welge-

meend woord van dank past ons aan het adres van Liesbeth die op 

de haar kenmerkende energieke wijze het wijkblad enkele jaren 

heeft gedragen. Een redactie ad interim neemt haar taak over. Het 

wijkblad is een effectief medium om te communiceren met bewo-

ners van het Benoordenhout in het algemeen, en met leden van de 

wijkvereniging in het bijzonder. Daarnaast realiseert de redactie 

zich dat het wijkblad ook door anderen met plezier wordt gelezen, variërend van winkeliers en 

andere ondernemers in onze buurt, wijkorganisaties in het Haagse Hout en daarbuiten (Scheve-

ningen, Statenkwartier, Archipelbuurt), tot de gemeentelijke politiek, ambtelijke diensten en  

andere maatschappelijke instellingen (scholen, zorginstellingen) toe. Het feit dat het wijkblad zo’n 

bereik heeft, sterkt de redactie in haar ambitie het wijkblad inhoudelijk en visueel aantrekkelijk te 

houden en nog aantrekkelijker te maken, maar ook in het besef dat het wijkblad als podium  

fungeert voor het presenteren van bestuurlijk lastige zaken waar onze buurt de komende tijd mee 

te maken krijgt: Arendsdorp, de bouw van het ICC, ontsluitingsperikelen, het zoeken naar een 

nieuwe bestemming voor langdurig leegstaande monumentale bedrijfspanden, de voorgenomen 

sluiting van de Beatrixkazerne en de Julianakazerne, het gebrekkige openbaar vervoer, vereenza-

ming onder ouderen (speerpunt in het Stadsdeelplan 2012 – 2015) en het revitaliseren van de drie 

grote winkelgebieden in onze wijk (Van Hoytemastraat, Weissenbruchstraat en Willem Royaards-

plein).

 Het oktobernummer dat voor U ligt, is omvangrijk en mooi van inhoud. Naast standaardbijdragen 

als ‘Van de voorzitter’, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer (zeer informatief ), groen en cultuur, 

treft U inhoudelijke en informatieve artikelen aan als het interview met Mr Meindert Wijnholt, een 

duurzaamheidsinitiatief van Gerd Jan Otten, de inspraakbijdrage over de wijkbibliotheek die Els 

Wegerif niet mocht uitspreken, het verslag van een goedbezochte wijkbijeenkomst in Arendsdorp, 

mijmeringen aan de keukentafel van Gerda in ’t Veld en ‘buurtbijdragen’ in de vorm van leuke inter-

views met expat Soul Robertson en met globetrotter Dorien van der Valk (incl. Vietnamees recept), 

een kort verslag van een uitje naar Duindigt (‘A day at the races’), alsmede een Carmiggeltachtig cur-

siefje van de hand van Dirk Schuurman Volker. Tenslotte vervult het wijkblad ook zijn functie van prik-

bord, ad valvas voor het Benoordenhout: activiteiten voor ouderen en door Florence, cursussen, de 

lijst met ‘quality’ babysitters, activiteiten in de Duinzichtkerk, in het wijkcentrum aan de Bisschopstraat, 

en in de wijkbibliotheek (tentoonstelling ‘Verwondering 

II’ van Hendrikje Claassen), het schaakprobleem van de 

maand, en een excursie, georganiseerd door IVN N op 

landgoed Clingendael. Mocht het wijkblad een goede 

weerspiegeling zijn van wat er zoal in onze buurt leeft, 

dan hoeft niemand zich in het Benoordenhout te 

vervelen.

 Last but not least wijst de redactie U op de wijk- 

bijeenkomst van zondag, 27 november aanstaande  

(15.30 – 19.00 uur) in het hoofdgebouw van Shell (Royal 

Dutch Shell plc) aan de Carel van Bylandtlaan, nr. 16. 

Miranda van Kralingen zingt, Reinild Mees speelt piano, 

het wijkbestuur vertelt U over de laatste ontwikkelingen 

in de wijk, en dit alles tegen de achtergrond van het 

adembenemende Shell-gebouw van Skidmore, Owings & 

Merrill uit 1983. Komt allen en zegt het voort! Entreeprijs: 

€ 5,- (voor leden van de wijkvereniging). Voor niet-leden 

die tegelijk lid worden: € 15,-. ID verplicht!

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

Secretariaat wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij DeltaHage grafische dienstverlening

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

Deadlines Artikelen en advertenties moeten 
ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum
6 08-11-2011 16-12-2011

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven 
Omslagpagina’s en kleur in overleg. 
 zwart/wit       binnenwerk full 
        color: meerprijs
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 voorbe-
houden. 
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
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Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag
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F (070) 35 88 707
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I www.matzinger.nl
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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
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Wat leert ons dit alles? Zijn er op wijkniveau 

uit het voorgaande aanknopingspunten te 

vinden die ons richting kunnen geven en die 

behulpzaam zijn bij het zoeken naar werkbare 

oplossingen? In het Coalitieakkoord Den Haag 

2010 – 2014 (mei 2010), het bestuurlijk anker van 

het huidige College van B&W, roepen PvdA, VVD, 

D66 en CDA de burger op verantwoordelijkheid te 

delen: ‘Deze coalitie kiest voor een open, transpa-

rante en uitnodigende bestuursstijl. Een bestuur 

dat vertrouwen wekt en vertrouwen geeft. 

Bewoners, ondernemers, vrijwilligersorganisaties 

en professionele organisaties mogen ons houden 

aan de volgende uitgangspunten: (1) wij delen 

mét hen de verantwoordelijkheid voor de stad, (2) 

wij betrekken hen bij het maken en uitvoeren van 

beleid op basis van duidelijke wederzijdse ver-

wachtingen, (3) wij luisteren en staan open voor 

alternatieven; wij laten zien hoe we de inbreng 

van bewoners afwegen, (4) wij nodigen Hagenaars 

uit zelf initiatief te nemen. Waar nodig en mogelijk 

steunen wij deze. Uiteraard houdt de initiatiefne-

mer het initiatief’.

 Een bestuurlijk Arcadië? Aan deze woorden 

moet ik denken tijdens de goedbezochte bijeen-

komst over het concept-stadsdeelplan Haagse 

Hout 2012 – 2015, onderdeel Benoordenhout, op 

19 september jl. in serviceflat Arendsdorp. De 

gemeente legt onder aanvoering van stadsdeel-

directeur mevrouw Drs Lilianne Blankwaard – 

Rombouts de laatste hand aan het stadsdeelplan; 

hierin geeft de gemeente op basis van een 

beschrijving en analyse van de wijk haar bestuur-

lijke ambities voor het Benoordenhout aan. De 

gemeente heeft haast. Tegelijk met de vaststelling 

van de begroting voor 2012 moet de gemeente-

raad over alle stadsdeelplannen beslissen (novem-

ber 2011).

Stadsdeelplan Haagse Hout 2012 - 2015

 Een actueel onderwerp dat in serviceflat 

Arendsdorp aan de orde komt, is het besluit de 

wijkbibliotheek eind 2012 op te heffen. Daartoe 

aangespoord door een zeer actieve actiegroep (lees 

ook: het behartigenswaardige artikel van Els 

Wegerif – de Vletter verder in het wijkblad en het 

verslag van die avond door Willem Hoekstra) 

komen vele wijkbewoners speciaal hiervoor naar de 

bijeenkomst. En dat is maar goed ook, want in het 

stadsdeelplan wordt er met geen woord over 

gerept. Noch onder jeugd, onderwijs, opvoeding, 

noch onder integratie en bewonersparticipatie, 

noch onder maatschappelijke ondersteuning en 

ouderen, noch onder cultuur. Het stadsdeelplan 

gaat immers niet over een wijkbibliotheek, en 

evenmin over de slechte bereikbaarheid van onze 

wijk, het verdwijnen van voorzieningen, de sloop 

en nieuwbouw van Arendsdorp, of het tegengaan 

van langdurige leegstand van monumentale bedrijfs- 

panden. 

  

 De gemeente heeft het moeilijk. De gemeente zit 

in een spagaat. In het ‘nieuw Spreidingsplan 

Haagse bibliotheken’ (maart 2011) koestert het 

gemeentebestuur zich in de hooggestemde idea-

len van de Unesco als grondrecht voor de Haagse 

burger. Het Unesco-statuut, een door Nederland 

bekrachtigde universele grondwet, zegt over de 

bestaansreden van de bibliotheek: ‘De openbare 

bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot 

kennis, schept een essentiële voorwaarde voor 

levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming 

en de culturele ontwikkeling van individuen en 

maatschappelijke groeperingen’. Het coalitieak-

koord 2010-2014, aldus het College van B&W, sluit 

hier nauw bij aan: ‘De openbare bibliotheek ver-

vult een onmisbare informatieve, educatieve en 

ontmoetingsfunctie in de stad. Meer dan honderd-

duizend Hagenaars zijn lid. Wij willen de biblio-

theek dicht bij de bewoners houden’. Alsof dit nog 

niet genoeg is heeft de Dienst Openbare 

Bibliotheek Den Haag (DOB) een heuse missie 

geformuleerd: ‘De bibliotheek Den Haag is inspira-

tiebron voor de stad! Voor informatie, educatie, 

cultuur en ontmoeting. Voor iedereen bereikbaar 

en toegankelijk. De bibliotheek vervult een maat-

schappelijke rol: de bibliotheek inspireert, bindt, 

ontwikkelt, wijst de weg en verrijkt.’ Uit de stukken 

blijkt dat de bibliotheek de best bezochte instel-

ling van de stad is. Eén op de vier Hagenaars is lid. 

En niet-leden maken er minstens zoveel gebruik 

van. In de bibliotheek van het Benoordenhout is 

dat niet anders. De missie vervolgt met ‘Mensen 

lezen en leren er, informeren zich en ontmoeten 

elkaar. De bibliotheek is actueel, onafhankelijk, 

neutraal, betrouwbaar en toegankelijk’. Maar dat 

toegankelijke geldt blijkbaar niet voor het 

Benoordenhout.        

 Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in 

Arendsdorp heb ik, daartoe uitgenodigd door de 

dagvoorzitter, de voorgenomen sluiting van onze 

wijkbibliotheek een slordig besluit met rafelige 

eindjes genoemd. Ik sta hier niet alleen in. Door 

alle politieke partijen, ook die partijen die tot de 

coalitie behoren (PvdA, VVD, D66, CDA), is meer-

malen naar voren gebracht dat veel nog onduide-

lijk is: de zg. flankerende maatregelen ten behoeve 

van basisscholieren tot 13 jaar en ‘minder mobiele 

ouderen’, het ontbreken van financiële middelen 

om het nieuwe beleid vorm te geven, de losse 

ideeën over een bibliotheekbus en de bereidheid 

van Florence om hand en spandiensten te verle-

nen. En daar komt nog bij: staan basisscholen echt 

te springen om deelcollecties over te nemen en 

BESTUURLIJK ARCADIË?

In NRC/Handelsblad van zaterdag, 17 september jl. (‘Bezuinigingen doe je zo’) schrijft 
Bas Heijne een behartigenswaardige column onder de titel: ‘Geluksmachine’. De kern van 
zijn betoog is dat over de noodzaak van bezuinigingen door de overheid iedereen het 
wel eens is, maar dat het bestuurlijk sausje waarmee dit wordt omhuld, allengs zijn fris-
heid en authenticiteit heeft verloren. Het nemen van ‘eigen verantwoordelijkheid’ (de 
‘liberale mantra’), het vertrouwen in ‘de eigen kracht van de mensen’ (christen-democra-
ten), het streven naar een kleine overheid als rem op overdaad en wildgroei, waarin de 
overheid als ‘geluksmachine’ floreert, zijn daarin de trefwoorden. Bas Heijne concludeert 
dat dit alles geen antwoord geeft op de vraag waar het echt om gaat: het gebrek aan 
maatschappelijke samenhang en de rol van de overheid daarin. ‘De overheid moet juist 
de hoeder van de gemeenschap zijn. De overheid moet zich niet terugtrekken. De over-
heid moet weer van ons worden’.

vervolg op pagina 5
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buiten schooluren hun deuren open te houden 

voor wijkbewoners die een boek komen lenen?

Wijkbibliotheek Benoordenhout

  De wijkvereniging Benoordenhout neemt de 

vraag om hulp van het gemeentebestuur serieus. 

Als enige van de zes wijken waar wijkbibliotheken 

worden gesloten, heeft zij het initiatief genomen 

en een plan ontwikkeld dat voorziet in een klein-

schalig multifunctioneel centrum, waarin de func-

tie van wijkbibliotheek wordt gewaarborgd. Zij 

doet dat niet in haar eentje. Een groeiend aantal 

wijkbewoners heeft zich in een actiegroep ver-

enigd die als motor van de planontwikkeling fun-

geert. Stevige discussies zijn gevoerd over de 

functies die in een dergelijk multifunctioneel cen-

trum zouden worden verenigd, over openings-

uren, vrijwilligers en het zoeken naar financiële 

dekking. De huidige wijkbibliotheek kost de 

gemeente jaarlijks € 267.000,-. Alleen al voor de 

‘huur’ van de locatie (gemeentelijk eigendom) 

boekt de gemeente jaarlijks € 64.000,- in. Terzijde: 

volgens het nieuw Spreidingsplan Haagse biblio-

theken zou bij een besparing op de personeels-

kosten met 40%  

(€€ 77.200,-) de bezuinigingsdoelstelling zijn 

behaald. In de huidige situatie is de wijkbiblio-

theek 24 uur per week open, volledig bemand 

door professionele medewerkers van DOB. In ons 

plan is de bibliotheek minstens twee uur langer 

open (26 uur) voor een fractie van het bedrag. Dit 

wordt gerealiseerd door het slim inzetten van 

betrokken bewoners als vrijwilligers en ‘slechts’ 

twee professionele medewerkers van DOB. Maar 

denkt U dat de gemeente ook maar één ogenblik 

overweegt onder die condities onze wijkbiblio-

theek open te houden? 

Maatwerk

  De wijkvereniging heeft over het plan meermalen 

overleg gepleegd met de politiek (PvdA, VVD, D66, 

CDA, SP, PVV, Groen Links), met de Dienst 

Openbare Bibliotheek Den Haag (DOB) en met 

wethouder mevrouw Ingrid van Engelshoven. Stap 

voor stap zijn zij over onze vorderingen geïnfor-

meerd. De realisatie van dit plan is wat mij betreft 

een testcase voor de nieuwe verhoudingen die het 

gemeentebestuur in relatie tot zijn bewoners 

voorstaat: burgerschap, zelfredzaamheid. Wat zijn 

het Coalitieakkoord, het nieuw Spreidingsplan 

Haagse bibliotheken, de missie van DOB waard? 

De gemeente moet kleur bekennen. Komt de 

gemeente haar belofte na van ‘maatwerk’ bij het 

zoeken naar een oplossing voor de sluiting van de 

wijkbibliotheek Benoordenhout? De realisatie van 

het plan staat en valt met een gedegen financiële 

onderbouwing. Daarvoor is maatwerk nodig. Het 

zou een slechte zaak zijn, indien de gemeente niet 

gebruik maakt van de kracht van onze wijk, zoals 

verwoord in het ‘doorstart’-plan voor onze biblio-

theek.  Het zou een slechte zaak zijn wanneer de 

gemeente na alle hoopvolle woorden per saldo 

volstaat met een verouderde boekencollecties die 

versnipperd wordt over vijf basisscholen, een 

bibliotheekbus die beperkte rondjes rijdt en een 

uitgeklede versie van een wijkbibliotheek in een 

verpleeghuis, c.q. verzorgingshuis. De wijkbiblio-

theek blijft hoog op de agenda van de wijkvereni-

ging staan. In Arendsdorp is afgesproken dat de 

wijkvereniging het initiatief neemt voor een bij-

eenkomst met wijkbewoners waarin zij meer in 

detail uitleg geeft over haar plan ten aanzien van 

de wijkbibliotheek en waarin zij door wijkbewo-

ners aan te reiken creatieve oplossingen graag bij 

de planvorming betrekt. Een uitnodiging hiertoe 

zal U bereiken in het decembernummer van het 

wijkblad.

Giap Tan
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Ruimtelijke ordening
Te weinig ruimte voor aansluiting van de  
Oude Waalsdorperweg op de Hubertustunnel ?

De bewonersvereniging Waalsdorp heeft bij de 

behandeling van het bestemmingsplan 

”Internationaal  Strafhof” voorstellen gedaan om 

een aansluiting te maken van de Oude 

Waalsdorperweg op de Hubertustunnel. De wijk-

vereniging Benoordenhout heeft deze voorstellen 

ondersteund. (zie wijkblad van december 2010 

waarin deze voorstellen zijn toegelicht). De raad 

heeft toegezegd deze voorstellen te onderzoeken 

en de bewoners erbij te betrekken. De Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling heeft vervolgens aan het 

Ingenieursbureau Den Haag opdracht gegeven de 

verkeerstechnische inpassing van het voorstel te 

bekijken. Uitkomst:  te weinig ruimte. 

  Met de voorstellen van de bewonersvereniging 

Waalsdorp wordt beoogd om het gebruik van de 

Hubertustunnel en de ontsluiting van de wijk 

Benoordenhout te bevorderen. Immers momen-

teel is de situatie zo dat verkeer uit de wijk niet de 

tunnel (richting centrum) in kan en het verkeer 

dat uit de tunnel komt, de wijk niet in kan. Een 

zeer ongelukkige situatie. Het is duidelijk dat als 

het Internationaal Strafhof wordt gerealiseerd op 

het terrein van de Alexanderkazerne en uitbrei-

ding van de bebouwing op het TNO terrein zal 

plaatsvinden, deze situatie nog ongelukkiger zal 

worden en voor veel onnodige verkeersbewegin-

gen door de wijk zal zorgen met hinder voor 

zowel omwonenden als voor de betreffende 

weggebruikers.

  De voorstellen van de bewonersvereniging 

Waalsdorp hielden kortweg in Komende uit 

Wassenaar: de huidige afrit voor de tunnelmond 

direct na het ecoduct inzetten en laten afbuigen 

naar de bestaande weg die voor TNO langs loopt 

(het westelijke deel van de huidige Oude 

Waalsdorperweg) en via die weg aansluiten op de 

al aangelegde rotonde.

Komende uit de wijk: een zelfde in- en uitvoeg-

strook realiseren waarbij deze grotendeels aange-

legd kan worden op de voormalige bouwlocatie 

van de tunnel. Het onderzoeksbureau heeft het 

eerste voorstel onderzocht en is tot de conclusie 

gekomen dat voor realisering van deze verbinding 

onvoldoende ruimte beschikbaar is. De benodigde 

lengte voor de afrit van de Landscheidingsweg 

naar de Oude Waalsdorperweg en voor de toerit 

van de Oude Waalsdorperweg naar de tunnel in de 

lengterichting van de Landscheidingsweg 

bedraagt bij elkaar opgeteld 520 meter. Deze 

lengte is ook nodig voor de afrit van de Hubertus-

tunnel naar de Oude Waalsdorperweg en de toerit 

naar de Landscheidingweg. Aan de zijde van TNO 

is nu slechts 175 m beschikbaar en aan de zijde van 

Duinzigt 235 meter. Hierbij is het onderzoeksbu-

reau uitgegaan van een snelheid van 70 km/uur op 

Wijkvereniging 

Benoordenhout

vervolg op pagina 7
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Stijl & Traditie Uitvaartzorg 
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Voor een uitvaart met alle egards en een persoonlijk en waardig afscheid. Door jarenlange ervaring 
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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 
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  In dit artikel wil ik met u nagaan wat dat voor 

gevolgen heeft voor onze omgeving. In 2009 heeft 

de Europese Commissie Nederland uitstel (deroga-

tie) verleend op basis van het Nationaal 

Samenwerkings-programma Lucht (NSL). 

  Nederland moet nu uiterlijk 1 januari 2015 aan de 

richtlijn hebben voldaan (EU, 2009). Een uitzonde-

ring vormt de agglomeratie Heerlen/Kerkrade; 

hiervoor verleent de Europese Commissie uitstel 

tot 1 januari 20132.   Tot genoemde data geldt in de 

betreffende gebieden een verhoogde grens-

waarde van 48 µg/m³ voor de jaargemiddelde con-

centratie van stikstofdioxide (NO2) in plaats van  

40 µg/m3

  Het verkeerscirculatie plan (VCP) is destijds inge-

voerd omdat de luchtkwaliteit op de Amsterdamse 

Veerkade de norm overschreed. Ten gevolge van dit 

VCP heeft het verkeer zich verplaatst naar de cen-

trumring. Een stuk van de centrumring, het stuk 

Koningskade - Raamweg, is nu het slachtoffer van 

deze maatregel. De luchtvervuiling op dit stuk is 

veel hoger dan de Europese norm en zelfs het uitstel 

toestaat.

Normen en waarden
  Nu is de Europese Norm een rekbaar begrip in de 

zin dat de norm steeds stringenter wordt.  De eer-

ste Europese Norm dateert van 1992 en onder-

hand geldt sinds 2009 de 5e Europese Norm die in 

2014 vervangen wordt door nr 63. De norm geldt 

voor vier categoriën van stoffen, koolmonoxide 

(CO), koolwaterstofverbindingen (CnHm), stiksto-

foxiden NO
x
 en fijnstof (Particulate Matter of wel 

PM). Tegelijkertijd wil men ook het broeikasgas, 

koolstofdioxide (CO
2
), terugdringen. In het fijnstof 

onderscheidt men, afhankelijk van de deeltjes-

grootte, PM
10

, PM
2.5

 en recentelijk PM
0.1

 met repec-

tievelijk een diameter van 10, 2,5 of 0,1 microme-

ter (μm). PM
10

  wordt gedefinieerd als die deeltjes 

die een op grote selecterende inlaat [...] passeren 

met een efficiencygrens van 50% bij een aerodyna-

mische diameter van 10 µm. Even voor de duidelijk-

heid: 100 PM
10

 deeltjes in een rij naast elkaar heb-

ben samen de lengte van ongeveer 1 millimeter. 

Fijnstof heeft zowel een natuurlijke oorzaak zoals 

opgewaaide stofdeeltjes of het onstaat door men-

selijke activiteiten zoals het slijten van banden op 

de weg of het roet in uitlaatgassen. Gesteld wordt 

dat ca 45% van het fijnstof in Nederland wordt 

veroorzaakt door menselijk gedrag.

  De luchtkwaliteit hangt dus deels af van omstan-

digheden die buiten menselijke activiteiten plaats-

vinden, e.g. zeezout, een vulkaanuitbarsting op 

IJsland of meegewaaid zand uit de Sahara, en 

deels van omstandigheden die door menselijke 

activiteiten veroorzaakt worden.  Het zal duidelijk 

zijn dat men bij het verbeteren van de lucht-kwali-

teit vooral naar de laatste categorie kijkt.

  Het is heel plezierig dat er normen vastgesteld 

zijn waar een ieder zich aan te houden heeft. De 

vraag is echter wie houdt zich er aan? Is de over-

heid verplicht de norm te bereiken en te handha-

ven of moet zij zich slechts voldoende inspanning 

getroosten? Wat is dan voldoende? Hoe gaat men 

na of überhaupt aan de norm voldaan is? Wat zijn 

de gevolgen voor ons, als de overheid de invoering 

van een norm uitstelt of de norm niet haalt?

  Kort gezegd komt de norm voor PM
10

 neer op een 

jaargemiddelde van 40 μg/m3, met hooguit 35 keer 

per jaar een dagoverschrijding boven 50 μg/m3.   

Verkeer en Vervoer
Luchtkwaliteit in Den Haag
Niet zo lang geleden heeft de rekenkamer in het kader van de haalbaarheid van de 
streefdoelen in de Haagse Nota Mobiliteit een rapport over de luchtkwaliteit in Den 
Haag gepubliceerd1.  In dit rapport wordt gesteld dat de gemeente niet overal aan de 
toekomstige Europese normen voor luchtkwaliteit zal kunnen voldoen. Zo stelt het 
rapport:  “... De rekenkamer constateert verder dat in 2015 de luchtkwaliteit in de 
gemeente Den Haag wat betreft de stikstofdioxideconcentratie naar verwachting niet 
overal aan de Europese norm zal voldoen. Wat de precieze betekenis hiervan is voor de 
gezondheid van bewoners en bezoekers, is niet bekend. Wel is bekend dat, hoewel de 
gemeente wel aan de Europese norm voor fijnstof voldoet, bij bewoners en bezoekers toch 
gezondheidsschade kan optreden. Dit komt omdat fijnstof ook schadelijk is voor de 
gezondheid bij concentraties onder de Europese norm.... ”

vervolg op pagina 9

1 http://www.rekenkamerdenhaag.nl/rekenkamer/to/Publicatie-rapport-Luchtkwaliteit-in-de-stad-Rekenkamer-Den-Haag.htm RIS180572A,B 

Rapport en Feitenrapport

2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/1_NL_ACT.pdf (uitstel NO2 en PM10)

3  http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm (Europese standaard)

de Landscheidings-weg, van de landelijke inrich-

tingseisen (CROW-publicatie 164, Wegontwerp), 

alsmede van de eisen van verkeersveiligheid en 

verder aan een zo min mogelijke aantasting van de 

ecologische- en natuurwaarden. Laatstgenoemde 

uitgangspunten zijn juist, maar de eerste 2 zijn dis-

cutabel. De landelijke inrichtingseisen zijn in de 

praktijk en zeker in Den Haag nergens toegepast. 

Deze inrichtingseisen houden een ideaal situatie in 

waarvan aan de hand van de plaatselijke omstan-

digheden in de praktijk in meer of mindere mate 

wordt afgeweken. Verder is een ontwerp snelheid 

van 70 km/uur welke volgens het bureau gewenst 

is vanwege het feit dat de Noordelijke Randweg 

het beeld uitstraalt van een stedelijke randweg 

niet nodig. Gelet op de vele stukken waarop een 

snelheid van 50 km is toegelaten, geeft de 

Noordelijke Randweg eerder een beeld van afrem-

men en optrekken en is er nauwelijks sprake van 

een stedelijke allure.  Verder zijn er geen CROW 

richtlijnen vastgesteld voor een invoegstrook op 

een wegvak met 50 km/uur en is het te verwachten 

dat bij een dergelijke snelheid minder ruimte 

benodigd is, in ieder geval geen 520 meter. 

Het ligt in de bedoeling dat afwijzing van deze 

voorstellen door de wethouder aan de raad zal 

worden aangeboden. De bewonersvereniging en 

de wijkvereniging blijven alert en zullen de proce-

dure kritisch volgen.

Corine Buter Wijkvereniging 

Benoordenhout

vervolg van pagina 5
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 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

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

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

www.hodiemihi.nl

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage
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Het jaargemiddelde wordt in het algemeen 

gehaald, echter de daglimiet van 50 μg/m3 wordt 

vaker dan 35 keer per jaar overschreden. Voor NO
2
 

is de Europese norm ook een jaargemiddelde van 

40 μg/m3, incidentele uitschieters boven 200 μg/m3 

per uur mogen hooguit 18 keer per jaar 

voorkomen.

Meten
  Luchtkwaliteit kan men meten, de apparatuur is 

echter kostbaar, bewerkelijk en in beperkte mate 

beschikbaar. Verschillen in apparatuur geeft ver-

schillen in uitkomsten die via calibratie correcties 

op elkaar moeten worden afgestemd. De sporadi-

sche meetpunten geven een aantal metingen 

waartussen men met wiskundige modellen inter-

poleert. Iedere meting is naast de bijdrage van het 

verkeer onderhevig aan een aantal invloeden van 

buitenaf, denk aan zeezout, temperatuur, regen, 

wind, windrichting, een even-tuele inversielaag, 

seizoensinvloeden, etc. Die invloeden van bui-

tenaf worden apart vastgesteld en over een breed 

gebied toegepast als een van overheidswege ver-

strekte correctiefactor. Hier in Den Haag staat het 

meetstation voor deze achtergrondmetingen in 

de Rebecquestraat. Twee andere meetstations 

staan aan de Amsterdamse Veerkade en de 

Bleriotstraat in Ypenburg. De NO
2
 jaargemiddel-

den (2010) berekend voor de Koningskade en de 

Raamweg, beide in het Benoordenhout, zijn met 

respectievelijk 55.8 en 54.7 μg/m3 de hoogste in 

de stad. Wel iets om je zorgen over te maken al 

bagatelliseert de gemeente dit door te zeggen 

dat daar maar anderhalve man en een paarden-

kop wonen. Dat er ook gewerkt wordt, doet ken-

nelijk niet ter zake. Daarbij komt dat in Amsterdam 

gebleken is dat daadwerkelijk gemeten waarden 

gemiddeld zo’n 11% hoger waren dan de bere-

kende concentraties4. Hoe zijn die verschillen in 

Den Haag?

  De gemeente Den Haag hanteert het begrip “μg.

bewoners”: het product van de gemiddelde bloot-

stelling in μg/m3 vermenigvuldigd met het aantal 

bewoners in de directe omgeving. Het is duidelijk 

dat dit begrip in een dichte woonwijk een andere 

waarde heeft dan langs een straat met veel kanto-

ren en weinig bewoners. Je zult er als toevallige 

bewoner van, of werknemer in zo’n kantoorstraat 

maar de dupe van zijn. Uit het rapport van de 

rekenkamer refereren we in dit verband naar de 

volgende opmerking: 

“... Uit de berekeningen bij de voorbereiding voor het 

verkeerscirculatieplan blijkt dat binnen het onder-

zoeksgebied CentrumRing, Veerkaden en 

Centrumgebied in het jaar 2010 het aantal afneemt 

van ruim 6800 μg.bewoners naar circa 4100 

μg.bewoners. Op basis van dit type informatie kan 

het gezondheidsaspect beter in de beleidskeuze wor-

den betrokken.”

  Neem als voorbeeld de Koningskade en de 

Raamweg: weinig woonhuizen, grote kantoren. Al 

bij al toch zo’n 1000 of meer mensen die overdag 

direct aan de luchtvervuiling langs de Raamweg en 

Koningskade worden blootgesteld. Het verschil 

tussen het jaargemiddelde van 40 μg/m3 en de 

berekende jaargemiddelden is ca 15 μg/m3. Bij 

1000 belanghebbenden heeft men dus een ver-

schil van ca 15000 μg.bewoners, aanzienlijk meer 

dan de 2700 μg.bewoners, die men met het VCP 

gegenereerd heeft. 

Overschrijdingen
  Het aantal malen per jaar dat het daggemiddelde 

overschreden wordt, bepaalt men niet met directe 

metingen maar via een wettelijk voorgeschreven 

berekeningsmethode. In deze berekeningsme-

thode gebruikt men het jaargemiddelde van het 

afgelopen jaar. Extra dagen kunnen worden toege-

voegd vanwege de aanwezigheid van zeezout. 

Omdat zeezout niet gevaarlijk geacht wordt, mag 

men zes dagen aftrekken van het aantal overschrij-

dingsdagen; men heeft het dan over 41 dagen in 

plaats van 35 dagen dat het maximum daggemid-

delde voor fijnstof overschreden mag worden. 

Afgezien van enige twijfel over de gebruikte bere-

kenings-methode, holt men dus voort-durend ach-

ter de feiten aan. Het jaargemiddelde PM
10

 van het 

afgelopen jaar wordt vóór 15 maart van het 

lopende jaar vrijgegeven. Dan ook weet men of in 

het afgelopen jaar de limiet van 35 of 41 dagen 

overschreden is. Dan pas kan men maatregelen 

nemen, maar ondertussen is er al bijna een kwart 

jaar verlopen. PM kan men actief meten, met rela-

tief kostbare apparatuur die de gegevens via een 

datalink naar een centrale controle-eenheid door-

geeft. PM
10

 meet men ook passief met zg 

Palmesbuisjes, waarin men de lucht gedurende 

twee weken verzamelt. De inhoud wordt daarna in 

een speciaal laboratorium gewogen. Hoe men hier-

mee daggemiddelden van boven de 40 μg/m3 

direct kan bepalen, is vooralsnog niet bekend; indi-

rect kan men gebruik maken van een orthogonale 

regressie analyse over meetwaarden in het verle-

den (zie hieronder). Ook voor de stikstofoxiden NO
x
 

zijn zowel actieve als passieve meetmethoden 

voorhanden.

  Het grote probleem met alle metingen is niet 

zozeer de apparatuur maar de organisatie er 

omheen. Natuurlijk, de apparatuur is prijzig, maar 

de eisen van onderhoud, calibratie en certificering 

voor zowel apparatuur als voor personeel en 

omgeving maken het extra duur. Het gevolg hier-

van is dat men in het algemeen het beheer en het 

gebruik van dergelijke apparatuur uit-besteedt aan 

gespecialiseerde organisaties zoals RIVM en TNO. 

Daardoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk, voor 

belangenorganisaties zoals een wijkvereniging om 

onafhankelijke metingen te krijgen.

Berekenen in plaats van meten
  Het moge duidelijk zijn dat men eerder vertrouwt 

op een directe meting dan op een wiskundige 

interpolatie als het om essentiële gezondheidsa-

specten gaat. Eén enkele meting voldoet dus niet, 

eerder moet men met het gemiddelde van een 

reeks metingen en de spreiding daarvan rekenen. 

Het gevolg van al die middelingsactiviteiten is dat 

het wiskundig model waarmee men de tussen-

waarden berekent log is en niet gemakkelijk een 

fluctuatie in de luchtkwaliteit weergeeft. De res-

pons en de kwaliteit van de rekenmodellen kan 

Figuur 1: Het meetstation van het Landelijk Meetnet 

Luchtkwaliteit aan de Amsterdamse Veerkade in Den 

Haag. Dit is een voorbeeld van een zogenoemd 

straatstation. Een straatstation geeft meetresultaten 

waarin de invloed van bronnen dichtbij, meestal het 

verkeer, duidelijk tot uiting komt. Dit soort stations 

dient onder andere om de luchtkwaliteit te meten 

daar waar de mensen zijn. (Bron: laboratorium voor 

milieumeting van het RIVM.)

vervolg van pagina 7
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kwaliteit p30)



wijkblad Benoordenhout oktober 201110

nu ook yoga 
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
stretching (ook geschikt voor ouderen)
superBBB
supershape
zumba



wijkblad Benoordenhout oktober 201111

men verbeteren als men het meetnet fijnmaziger 

maakt en de middelingsduur vermindert.

  Waarom zijn de juistheid en de frequentie van de 

metingen zo belangrijk? In hoofdzaak omdat de 

normen eisen stellen aan het aantal dagen dat de 

norm overschreden mag worden en in welke mate. 

De norm spreekt van hooguit 18 of 35 dagen 

waarop de norm overschreden mag worden. Als 

men het model eens per maand bijstelt met de 

nieuwe gemiddelde metingen van de ijkpunten, 

wordt de rest van de maand dezelfde waarde bere-

kend voor alle tussenliggende punten. Die waarde 

is dan of te hoog of te laag, maar nooit voor meer 

dan 35 dagen achtereen. Dit betekent dat als er 

ergens om de een of andere reden een duidelijke 

overschrijding van de norm plaatsvindt, men er 

zich pas later, na een maand, een jaar of misschien 

in het geheel niet, bewust van wordt. Hoe men 

zonder directe meetapparatuur mogelijke over-

schrijdingen van de uurlimiet van 200 μg/m3 voor 

het NO
x
 wil vaststellen, is vooralsnog een raadsel.

  De grafiek hierboven uit een rapport van RIVM5, 

geeft de relatie tussen de jaargemiddelde fijnstof-

concentratie en het aantal dagen met een dagge-

middelde boven 50 μg/m3. De verticale lijn geeft 

de grenswaarde voor het jaargemiddelde aan. De 

horizontale lijn geeft het maximale aantal toege-

stane dagen met een daggemiddelde boven 50 

μg/m3 aan. Uit deze relatie volgt dat elke micro-

gram meer fijnstof vijf dagen meer overschrijding 

van de maximaal toegestane daggemiddelde con-

centratie geeft. Volgens deze relatie wordt bij een 

jaargemiddelde concentratie van 31 μg/m3 geen 

van beide grenswaarden nog overschreden. Het 

aantal dagen met een daggemiddelde concentra-

tie van 50 μg/m3 bedraagt dan juist 35. Dus zolang 

het jaargemiddelde onder de 31 μg/m3 blijft, heeft 

men weinig kans op overschrijding van de dagen-

limiet. Er is geen sprake van absolute zekerheid.

  In figuur B4.1 uit een ander rapport van RIVM6 is 

een ingewikkelder regressiemodel gebruikt: 

boven de 35 dagen gebruikt men een lineaire 

othogonale regressie, daaronder een kwadrati-

sche orthogonale regressie. Het is duidelijk dat 

deze methode de mogelijke duur van de over-

schrijding vermindert, maar in hoeverre de ene 

benadering beter is dan de andere, is niet aange-

geven. Hier is mogelijk sprake van een subjectieve 

benadering.

  Daar komt bij dat de tweede grafiek gebaseerd is 

op data van landelijke stations. Dit is niet zo maar 

overdraagbaar naar de stedelijke omgeving van 

Den Haag. Het is alleen zo dat men hier (nog) niet 

beschikt over voldoende meetstations en meet-

data om een dergelijke grafiek, passend voor de 

plaatselijke situatie, te genereren.

Verplichting of inspanning
  Op de vraag: is de overheid verplicht de norm te 

bereiken en te handhaven of moet zij zich slechts 

voldoende inspanning getroosten? stelt de 

gemeente (RIS166299A, p132):

  “Om aan de normen van de luchtkwaliteit te  

voldoen, is in Nederland het nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

vastgesteld. Den Haag heeft zich in het NSL 

voorgenomen in 2015 geen enkele overschrijding van 

de norm voor luchtkwaliteit meer te hebben. In het 

NSL is aangegeven hoe de luchtkwaliteit zich ontwik-

kelt en welke maatregelen nodig zijn om aan de nor-

men te voldoen. Europa heeft Nederland op basis van 

het NSL ‘derogatie’ verleend: uitstel van het halen van 

de normen tot 2011 voor fijnstof, en 2015 voor NO
2
. 

Door deel te nemen aan het NSL heeft ook Den Haag 

zich verplicht de normen voor beide stoffen op tijd te 

halen. Dit is vertaald naar de streefwaarden voor de 

topindicator, die teruglopen tot nul in 2015.”

  De voorlaatste zin spreekt duidelijk van een ver-

plichting. Het reeds aangehaalde rapport van de 

Rekenkamer stelt verder voor NO
2
:

  “Gemeentelijke maatregelen leiden tot emissiere-

ducties in de orde van grootte van 0,1 à 0,2 μg/m³, 

terwijl op knelpuntwegvakken wel 5 μg/m³ reductie 

of meer be-nodigd is. De door de rekentool berekende 

achtergrondconcentraties voor 2015 zijn in een jaar 

tijd verslechterd met gemiddeld 3 μg/m³, en nabij 

snelwegen met circa 6 μg/m³ als gevolg van de 

nieuwe inzichten in verkeersemissies.”

   Als men zich realiseert dat voor de Koningskade 

en de Raamweg nu sprake is van verschillen van 

zo’n 15 μg/m³ tussen het streef-jaargemiddelde van 

40 μg/m³ en de berekende waarden, dan is een 

oplossing voor de Koningskade en de Raamweg 

zonder uiterst drastische maatregelen niet moge-

lijk. Het is niet voor niets dat de klankbordgroep 

Tramtunnel een tunnel tussen de Utrechtse Baan 

en het Hubertusviaduct heeft gesuggereerd. In een 

tunnel kan men het fijnstof en de uitlaatgassen 

opvangen, filteren en afvoeren. Zo’n tunnel verlicht 

bovendien de verkeersdrukte op het maaiveld.

  De gemeente stelt dat overal in Den Haag aan de 

norm voor fijnstof PM
10

 voldaan wordt. Hieronder is 

een staat van RIVM7  weergegeven die deze uit-

spraak nu nog bevestigt; echter de metingen voor 

2011 lopen tot 8 augustus en zijn nu al op het 

niveau van 2010. Er lijkt sprake van een toename te 

zijn en het is de vraag of men bij de meet- 

stations aan het einde van dit jaar aan de jaarnorm 

voldoet.

vervolg van pagina 9

Figuur 3: Orthogonale gemengde lineaire en kwadratische regressie

vervolg op pagina 13
5 http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037008.pdf  (2005, fig 4.1)

6 http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680708001.pdf (meten van luchtkwaliteit, fig 4.3 p30)

Figuur 2: Orthogonale lineaire regressie
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  Concentratie PM
10 

van meer dan 50 µg/m3 tot en 

met 08-08-2011

(gebaseerd op gekalibreerde metingen; tot en met 

30-06-2011 zijn de overschrijdingen bepaald op 

basis van gevalideerde gegevens. Na die datum zijn 

dus ONGEVALIDEERDE gegevens gebruikt.) 

Gevolgen van NO2 en fijnstof
  Elementaire koolstof (Elementary Carbon: EC), 

kortweg roet, is een van de gevaarlijkste compo-

nenten van fijnstof. Een vermindering van de hoe-

veelheid met 1 μg/m3 is voldoende voor de levens-

duurverlenging van een jaar8. EC wordt vanaf het 

voorjaar 2012 gemonitord. Normen voor EC zijn 

nog niet voorhanden. Stikstofdioxide kan schade-

lijk voor de gezondheid zijn. Het kan effecten in de 

luchtwegen en longen veroorzaken in de vorm van 

vermindering van de longfunctie en afname van de 

weerstand tegen infecties van het longweefsel. Dit 

kan vervolgens luchtwegklachten veroorzaken en 

ziekenhuisopnames tot gevolg hebben. Ook is aan-

getoond dat blootstelling aan stikstofdioxide kan 

leiden tot een versterkte reactie op allergenen.

  Luchtverontreiniging door fijnstof en ozon was in 

2008 verantwoordelijk voor één tot twee procent van 

de totale vroegtijdige sterfte en één tot drie procent 

van de spoedopnamen voor long- of hart- en vaat-

aandoeningen in Nederland.

Fijnstof PM2.5  en kleiner
  Voor PM

2.5
 geldt een streefwaarde voor het jaarge-

middelde van 25 μg/m3 in 2015, die in 2020 moet 

zijn verminderd tot 20 μg/m3. Men begint zich nu 

ook ernstige zorgen te maken over de invloed van 

nog kleinere deeltjes zoals PM
1
 en PM

0.1
 op onze 

gezondheid. Hiervoor is regelgeving in de maak. Het 

valt op dat in het Feitenrapport van de Rekenkamer 

in het geheel niet over PM
2.5

 gerept wordt. In het rap-

port zelf wordt hierover gesteld:

  “Een ander voorbeeld van de beperkte aandacht voor 

gezondheid is het belang dat aan de kleinere fijn-

stofdeeltjes PM
2.5 

wordt gegeven. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie is PM
2.5

 schadelijker 

dan PM
10

 omdat het dieper in de lucht-wegen door-

dringt. Ondanks de huidige onzekerheden over de con-

centraties PM
2.5

 verwachten de deelnemende partijen 

in het NSL dat het mogelijk is met de afgesproken maa-

tregelen voor de periode 2010-2015 ook te voldoen aan 

de norm voor PM
2.5

. Tussen het belang gezondheid (alle 

fijnstof is schadelijk en moet minder) en het belang 

normen naleven (als aan norm PM
10 

wordt voldaan, is 

PM
2.5

 ook opgelost) bestaat een verschil.”

Den Haag klimaatneutraal in 2040
  Een ander aspect is de toename van CO2 in de 

atmosfeer. Het broeikasgas CO2 is het resultaat van 

verbranding en verbranding is nodig om energie 

te winnen. Binnen het kader van Den Haag kli-

maatneutraal is de gemeente op 8 september j.l. 

gestart met een subsidieregeling voor zonnepane-

len. Aanvragen voor deze subsidie, tot 45% van de 

kosten, kunnen tot 3 november a.s. ingediend 

worden11.

Samenvatting
  Met de rekenkamer maken wij ons zorgen over de 

luchtkwaliteit in Den Haag. Tenzij de gemeente 

drastische maatregelen neemt, wordt, cq blijft het 

leefklimaat onacceptabel. Drastische maatregelen 

zijn o.a. verbetering van de doorstroming van het 

verkeer door ondertunneling van doorgaande 

wegen met afvangen van de vervuilende stoffen 

en de aanplant van veel groen. Bijkomende maat-

regelen, zoals het ontwikkelen van een infrastruc-

tuur voor elektrische voertuigen en de recente 

actie met subsidie voor zonnepanelen, dragen 

eveneens bij.

Willem Hoekstra

Meetlokatie: alleen Den Haag

nr lokatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

404 Den Haag-Rebecquestraat 17 31* 31 14 17 23 27

446 Den Haag-Bleriotlaan 0* 17 15 21 15 14 18

445 Den Haag-Amsterdamse Veerkade 53 68 2 34 31

7 http://www.lml.rivm.nl/data/overschrijding/overschrijdingpm10.html, dd 9-08-2011

8 Menno Keuken (TNO), presentatie Milieucafé Den Haag, 13 sept 2011

9 Bron: Van der Zee, S.C. & Walda, I.C. (2009) GGD-richtlijn medische milieukunde Luchtkwaliteit en gezondheid. Rapport 609330008, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 

Bilthoven

10 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0340-Gezondheidseffecten-van-fijn-stof-en-ozon.html?i=13-128

11 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Subsidie-voor-zonnepanelen-op-uw-dak.htm (dd 9 sept 2011)

‘Houd onze bieb open!’
Op 30 juni jl. vond de gemeenteraadsvergade-

ring plaats, waarin het spreidingsplan 

Haagse bibliothe ken van Wethouder Van 

Engelshoven aan de orde kwam. Zes van de 19 

bibliotheken, waar on der die in het Benoordenhout 

zullen volgens dit plan moeten sluiten. Els Wegerif 

– de Vletter, oud-me de  wer ker van de Bibliotheek 

Benoordenhout, was één van de wijkbewoners die 

hebben inge sproken. Omdat de tijd per inspreker 

op het laatste moment werd ingekort tot maxi-

maal twee minuten, kon zij slechts en kele frag-

menten uit haar pleidooi uitspreken. De volledige 

tekst treft u hierna aan. 

 
‘Geachte leden van de gemeenteraad,
  Hier sta ik dan om voor de tweede keer een plei-

dooi te houden voor het openhouden van de wijk-

bi blio theek in het Benoordenhout. Op de site ‘Over 

de Bibliotheek Den Haag’ is het volgende te lezen: 

“De Bibliotheek is er voor alle Ha ge naars en speelt 

een verbindende rol in elke wijk van Den Haag. We 

willen zorgen dat iedereen vrije toegang heeft tot 

informatie en we willen een ontmoetingsplek in de 

wijk zijn waar allerlei activi tei ten plaatsvinden”. 

 

  De gemeente beschouwt in het spreidingsplan 

het stadsdeel Haagse Hout als zo’n wijk. Maar… de 

wijk Haagse Hout kent een duidelijke tweedeling. 

Het Haagse bos zorgt voor een natuurlijke schei-

ding tus sen twee wijken Bezuidenhout (plus 

Mariahoeve) en Benoordenhout. Inmiddels zijn, op 

vervolg van pagina 11

vervolg op pagina 15
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de biblio theek na, alle publieke gemeentelijke 

voorzieningen in het Bezuidenhout geconcen-

treerd. Denk aan het politiebureau en het stads-

deelkantoor. Gelukkig is het niet zo dat we iedere 

vier weken ons pas poort moeten verlengen, ons 

rijbewijs vernieuwen of op het politiebureau zit-

ten. Maar naar een biblio theek gaan we een paar 

keer per maand. En dan wordt afstand wel heel 

belangrijk. In het sprei dings plan wordt als norm 

voor de afstand naar een bibliotheek 1 ½ tot 2 km 

genoemd. Als de be zui nigings plannen doorgaan 

wordt die afstand straks voor veel bewoners van 

het Benoordenhout ruim 3 km, of je nu kiest voor 

de Bibliotheek Bezuidenhout, de Centrale of voor 

Scheveningen. Hierbij wil ik ook nog vermelden 

dat het openbaar vervoer naar deze locaties niet 

bepaald riant is. Minimaal 1 uur moet er voor de 

heen- plus terugreis uitgetrokken worden. Voor 

ouderen en jongere kinderen is de fiets geen reëel 

alternatief. Enkele drukke verkeersaders en het 

Haagse bos vormen een moeilijk te nemen bar-

riè re. Met het gevolg dat veel mensen gebruik 

gaan maken van de auto. Nog meer CO2 en fijnstof, 

waar de gemeente in 2015 de rekening voor gepre-

senteerd zal krijgen. Het laat zich aanzien dat veel 

be wo ners van het Benoordenhout zullen afhaken 

door de slechte bereikbaarheid. Ouderen, maar 

ook kin de ren. 

 

  Zes programmalijnen, zo staat op de site van de 

Dienst Openbare Bibliotheek, geven de komende 

jaren rich ting aan het werk van de Haagse 

Bibliotheek: inspiratiebron, ontmoeting en partici-

patie, blijven le ren. Springplank, internationale 

stad, en excellente dienstverlening. Op drie van de 

bovenstaande pun ten wil ik wat dieper ingaan.

1. Ontmoeting en Participatie
  De Bibliotheek Benoordenhout is bij uitstek een 

plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hij is 

cen traal gelegen tussen vele scholen midden in 

een wijk waar ook veel ouderen wonen. Er werkt 

bo ven dien zeer deskundig personeel. Zij kunnen 

niet alleen vragen over boeken beantwoorden, 

maar ook ant woorden helpen zoeken op vragen 

betreffende de gemeente. Denk hierbij vooral aan 

de expats en de ouderen. In de commissievergade-

ring van mei dit jaar is toegezegd dat er naar alter-

natieven voor de hui dige bibliotheek wordt 

gezocht (flankerend beleid). Het alternatief dat 

wordt onderzocht, zou bete ke nen een bibliotheek 

voor kinderen binnen een school, voor ouderen in 

een verzorgingshuis. Waar het om gaat, is dat het 

aspect ontmoeting in het alternatieve plan volledig 

verloren gaat. Ieder blijft in zijn eigen omgeving. Of 

deze alternatieven daadwerkelijk de gewenste 

bezuiniging opleveren lijkt ove ri gens twijfelachtig.

2. Internationale stad
  De Bibliotheek wil als brug fungeren voor de 

internationale gemeenschap. In het Benoorden-

hout wo nen veel buitenlanders. In onze kleine 

straat van 20 huizen, wonen alleen al vijf buiten-

landse ge zin nen. In de toekomst zal het aantal bui-

tenlanders in onze wijk toenemen, dit in verband 

met het grote en nog groeiend aantal internatio-

nale organisaties in en rondom het Benoordenhout. 

Juist de wijkbi blio theek is heel geschikt om die 

brugfunctie te vervullen.

3. Excellente dienstverlening
  De Haagse Bibliotheek wil het niveau van de 

dienstverlening de komende jaren verder verbete-

ren. De bi bliotheek Benoordenhout staat, zo blijkt 

uit onderzoek, al jaren uitermate goed aangeschre-

ven en is zeer klantvriendelijk. Sluiting zal voor de 

bewoners van het Benoordenhout een desastreus 

verlies aan dienst verlening betekenen. 

 

  Waarom zo’n bibliotheek sluiten in een buurt waar 

veel volwassenen en kinderen nog graag lezen en 

een gezellig ontmoetingscentrum hebben? 

Bezuinigen is nodig. Maar er is niet gekeken naar 

bezuini gings  alternatieven met behoud van de 

kleine vestigingen. Overigens is de vestiging 

Benoordenhout he  lemaal niet klein als wordt 

gekeken naar het aantal uitleningen. Meer dan 

1200 mensen hebben op papier hun stem tegen 

sluiting van de bibliotheek in onze wijk laten 

horen. Tijdens de Gemeen te raadsvergadering in 

juni zijn deze formulieren aan de wethouder aan-

geboden. De gemeenteraadsleden van D66, VVD, 

CDA zou ik willen herinneren aan de hoofdletter D 

van Democratie in hun partij naam. De PvdA, ook 

deel uitmakend van het huidige college, heeft 

maar een kleine d in zijn naam, maar heeft sprei-

ding van kennis van oudsher hoog in het vaandel 

staan. Houd onze bieb dus open!!!

Els Wegerif - de Vletter

Beknopt verslag bijeenkomst in 
Arendsdorp 19 september 2010 

De wethouder, mevrouw van Engelshoven 

begon met vertellen waarover de bijeenkomst 

niet ging. Hier komen alleen de zaken van het 

stadsdeelkantoor ter sprake, beslissingen op 

ge meen tebreed niveau vallen daarbui-

ten. Desalniettemin kwam het sluiten van de 

wijkbiblio theek meteen ter sprake. De wethouder 

stelde dat het een coalitievoornemen was en dat de 

gemeenteraad deze beslissing op 30 juni heeft 

genomen. Zij vertelde verder dat de uiteindelijke 

sluiting pas in 2013 plaatsvindt. De voorzitter van 

de wijkvereniging, de heer Tan, stelde dat de Raad 

een slordig besluit genomen heeft: het ging niet 

over participatie maar over bezuiniging. De wet-

houder stelde dat ze naar alternatieve voorzienin-

gen zoekt bij zorginstellingen en scholen, een 

bibliobus en bestellen via internet.  Voor deze ver-

vangende voorzieningen is er een kleiner budget. 

Volgens haar zijn de scholen enthousiast omdat de 

kinderen minder hoeven te lopen. Zij refereerde 

verder aan de hoge personeelskosten en huurlas-

ten, waarop vanuit de zaal opgemerkt werd dat het 

gebouw eigendom van de gemeente was. De voor-

zitter van de wijkvereniging wees op zelfredzaam-

heid en stelde dat het Benoordenhout als enige 

wijk een alternatief plan had voorgesteld.  In dit 

plan blijft de bibliotheek behouden, wordt gerund 

door vrijwilligers met professionele steun voor 6 in 

plaats van 24 uur. De bibliotheek is meer dan een 

uitleenplaats. Dit plan moet nog door de bestuur-

lijke besluitvorming. Vanuit de zaal werd voorge-

steld de eigen bijdrage aan de bibliotheek te verho-

gen en vroeg men zich af hoeveel mensen aan een 

dergelijke bijdrage willen deelnemen. Als voor-

Wijkvereniging 

Benoordenhout
CONCEPT-STADSDEELPLAN HAAGSE HOUT 2012 – 2015, ONDERDEEL BENOORDENHOUT,  
EN OPHEFFING WIJKBIBLIOTHEEK

vervolg op pagina 17
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beeld werd verwezen naar een situatie waar de 

bewoners een incasso voor 5 jaar geaccepteerd had-

den om een stichting Bibliotheek in leven te roepen.

  Het eigenlijke doel van de bijeenkomst werd 

overschaduwd door het belang dat de zaal aan de 

bibliotheek hechtte.  Op de vraag van de stads-

deeldirecteur hoeveel mensen het stadsdeelplan 

hadden gelezen stak slechts een handjevol de vin-

gers op. Het is ook slecht gecommuniceerd. Er zul-

len nu een aantal exemplaren in het wijkcentrum 

en in de bibliotheek gelegd worden. Ook werd 

voorgesteld of volgend jaar het stadsdeelplan niet 

in het wijkblad opgenomen kon worden. Vanuit de 

zaal werd voorgesteld of de stadsdeeldirecteur 

niet een korte inleiding over het stadsdeelplan kon 

geven. Aldus geschiedde.  Aan de hand van enkele 

voorbeelden zoals isolement van ouderen werd de 

discussie voortgezet.  Ter sprake kwamen o.a. de 

slechte bereikbaarheid van het Benoordenhout 

met OV, het gebrek van voorzieningen voor jonge-

ren, gladde stoepen, de kwaliteit van fietspaden en 

parken, meeuwenoverlast en de overlast van jeugd 

bij scholen. Men kreeg in ieder geval nog een week 

de tijd om op het stadsdeelplan te reageren. Om 

21:30 werd de bijeenkomst gesloten.

 

Willem Hoekstra

‘Het mocht, maar het mag niet langer’ 
IN GESPREK MET MR M.R. (MEINDERT) WIJNHOLT 

In de 70er en 80er jaren van de vorige eeuw wer-

den spraakmakende maatschappelijke proble-

men voor gelegd aan de President van de 

Rechtbank in kort geding. Markante presidenten, 

zoals Borgerhoff Mulder in Amsterdam, Reuder en 

Nivard in Rotterdam, en Wijnholt in Den Haag, 

beheersten op ge zet te tijden de voorpagina’s van 

de kranten. De ambtenarenstaking (1983) en de 

Harmonisatiewet (1988) zijn daar voorbeelden van.

Ambtenarenstaking 1983
 In 1983 gaan ambtenaren, daartoe opgeroepen 

door hun bonden, massaal in staking tegen een 

dreigende salariskorting van 3.5%. Amb tenaren 

stellen in die tijd nog wat voor. Het is de tijd van 

vóór de grote privatiseringen. Het NS – personeel is 

ambtenaar, evenals PTT-ers en medewerkers van de 

reinigingsdienst. Het huisvuil wordt niet opgehaald, 

de post niet bezorgd, treinen rijden niet en het ove-

rige openbaar vervoer ligt gro ten deels plat. In de 

grote steden hopen vuilniszakken zich op. Post ka-

mers puilen uit. Acceptgirokaarten worden niet ver-

werkt, waar door het betalingsverkeer ern sti ge hin-

der ondervindt. Naast stakingen worden er 

stiptheidsacties ge voerd. De burger ondervindt veel 

last van de acties, maar kan weinig veranderen aan 

het kabinets beleid. Veel burgers, en vooral midden-

standers, keren zich tegen de bonden. Winkeliers 

kunnen geen bestellingen via de post doen, expor-

teurs ver lie zen klanten aan het buitenland en het 

winkelend pu bliek blijft thuis omdat de binnenste-

den door het ont breken van openbaar vervoer voor 

velen on be reik baar worden. Dit alles met de maand 

december in het vooruitzicht. Hoe moet het met de 

Sinter klaas aan kopen, met het versturen van 

Kerstkaarten? Het land is kortom ontregeld. 

 Gedupeerden wenden zich tot de rechter. In de 

maand november worden er in het land maar liefst 

12 kort gedingen gevoerd. De NS sleept de vak-

bond voor de rechter, maar verliest het kort 

geding. De Staat heeft meer succes: politieagenten 

mogen niet langer staken vanwege hun uitzonder-

lijke positie. Op 11 november 1983 eist de 

Nederlandse Organisatie voor Tijdschriftuitgevers 

(NOTU) bij de president van de Rechtbank Den 

Haag in kort geding dat de poststaking wordt 

beëindigd. De President wijst de vor de ring af. Mr 

Wijnholt wijst op het belang van het grondrecht 

om actie te voeren. Steeds moet er naar zijn oor-

deel een weg worden gevonden tussen erkenning 

van het stakingsrecht en erkenning van de belan-

gen van partijen die door de acties worden 

geschaad. Hij vindt het op 11 november 1983 nog 

te vroeg om de poststaking te verbieden. De reac-

ties laten niet op zich wachten: winkeliers klagen, 

postorderbedrijven en tijdschriftuitgevers zien hun 

omzet kelderen. De stakers mogen met hun sta-

king doorgaan. De President laat het daar echter 

niet bij: hij geeft de Staat en de bonden een onge-

woon be vel, namelijk om weer om de tafel te gaan 

zitten. Dit opgedragen overleg mislukt. Opnieuw 

spant de NOTU een kort geding aan. Op 25 novem-

ber 1983, twee weken na zijn eerder vonnis, oor-

deelt de President in kort geding dat de gevolgen 

van de staking ‘zo exponentieel, zonder proportie, 

met ver snelde beweging’ zijn toegenomen, dat de 

rechten van werknemers moeten wijken voor een 

beetje orde in de samenleving. Het stakingsrecht 

heeft naar zijn oordeel op 25 november 1983 zijn 

werking gehad. Twee weken lang hebben werkne-

mers druk kunnen opbouwen, maar nu zijn de 

gevolgen zo groot dat het afgelopen moet zijn. Mr 

Wijnholt: ‘Het recht dat je hebt om te staken, bete-

kent immers niet het recht dat je hebt op het win-

nen van de staking’. En daarom wordt op 25 

november 1983 een staking verboden die 14 

dagen eerder is toegestaan. Een  unicum. En de 

President spreekt de befaamde woor den uit: ‘het 

mocht, maar het mag niet langer’. Een paar uur na 

zijn uitspraak wordt er weer volop in de postka-

mers gewerkt. Met de beëindiging van de poststa-

king is de angel gehaald uit het amb te na ren verzet. 

Langzaam worden alle acties afgebouwd en haalt 

een ieder, ook de bonden die in die periode in feite 

het stakingsrecht voor ambtenaren hebben ver-

worven, opgelucht adem. De onaf han kelijke rech-

ter heeft het verlossende woord gesproken.

Harmonisatiewet
 Vijf jaar later, in 1988, wordt Meindert Wijnholt 

geroepen zich uit te spreken over een mis schien 

nog ingrijpender zaak: de Harmonisatiewet. In de 

spanning die voorafgaat aan het moment waar op 

hij het vonnis in kort geding uitspreekt, vertrouwt 

hij iemand uit zijn omgeving toe: ‘Straks ga ik een 

uitspraak doen die wat zal teweeg brengen’. De 

Harmonisatiewet, uitgebracht door de toen ma li ge 

In het vorige nummer is gestart met een serie van zes gesprekken met toonaange-
vende figuren uit het openbare leven, die een interessant verhaal te vertellen hebben. 
Een bijkomstigheid is dat zij allen wijkgenoot zijn. Deze keer is aan het woord Mr Mein-
dert Wijnholt (1929), oud-lid van de Hoge Raad der Nederlanden, oud-President van de 
Arrondissementsrechtbank te Den Haag, oud-President van het Hof van Justitie op 
Curaçao, oud-Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State.

vervolg van pagina 15

vervolg op pagina 19
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Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

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

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

Schoenreparaties
Sleutelservice & Naamborden

Javastraat 57 
2585 AG  Den Haag 
(070) 752 32 89
www.javaschoenservice.nl

ma t/m vrij 
zaterdag
zondag

Geheel vernieuwd (en tevens nieuwe eigenaar)
Voor al uw schoenreparatie en tevens sleutelservice

Java Schoenservice

08:30 - 17:30 
09:30 - 16:00
gesloten

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

De Koran: tentoonstelling, lezingen 

6 t/m 27 november| 11:00-20:00

Zie voor details www.islamnu.nl

Ied al-Adha: het offer van Abraham

 (vrede zij met hem)

maandag 7 november| 10:00

Gebed, felicitaties, eten. Iedereen is welkom!

Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland | Mobarak Moskee

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

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

De Bijbel bevatte een tegenstrijdigheid over welke zoon Abraham 

moest offeren. Enerzijds staat er zijn enige zoon, anderzijds noemt 

hij deze Izaäk, die echter zijn tweede zoon was. De Koran maakte 

duidelijk dat het inderdaad de eerstgeborende Ismaël was. De profeet 

Mohammed (vrede zij met hem) werd geboren in de Quraish-stam, 

afstammelingen van Kedar, de zoon van Ismaël (vrede zij met hem).

En Hagar baarde Abram een zoon en 
Abram noemde den zoon ... Ismaël. En 
Abram was zes-en tachtig jaar oud ... 
(:) . Toen Abram negen en negentig 
jaar oud was ... zeide God tot Abram: ... 
ook zal ik u uit Sara een zoon schenken ... 
Izaäk (: ,). God zeide: Neem toch 
uw zoon, uw enigen ... en offer hem... 
(: ). 

Dit zijn dan de namen van der zonen 
van Ismaël: ... Nebajoth, voorts Kedar, 
Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, 
Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. 
(: )



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



Minister van Onderwijs Deetman, bevat bezuinigin-

gen die leiden tot een verhoging van het col le-

gegeld en tot beperking van het recht op studiefi-

nanciering voor een bepaalde, in de ogen van het 

Rijk te lang studerende groep studenten. In kort 

geding wordt namens de studenten de Staat gevor-

derd de nieuwe wetsbepalingen niet toe te passen, 

omdat deze in strijd zijn met (onder meer) de 

rechtsze ker heid, neergelegd in artikel 43 van het 

Statuut van het Koninkrijk. Tot vreugde van de stu-

denten wijst de President op 11 augustus 1988 de 

vordering toe. Hij acht de wetsbepalingen in strijd 

met het Sta tuut. Hij overweegt onder meer: ‘Deze 

zaak gaat over studenten die bij het begin van hun 

tweede stu die recht hadden op studiefinanciering 

gedurende nog zes jaren. De studenten mogen ver-

wachten dat de overheid dit recht zou eerbiedigen. 

Toch maakt de wet er een ernstige inbreuk op: in 

sommige ge val len wordt een inschrijvingsduur in 

rekening gebracht vanaf 1980. Hier is sprake van 

een bedui den de achteruitgang in rechtspositie. Ter 

rechtvaardiging hiervan beroept de Staat zich op 

de klemmende noodzaak van een stringent bezui-

nigingsbeleid. Voor de rechter is dat uiteraard een 

gegeven. Maar het is niet voldoende. Een rechtsin-

breuk van deze omvang is niet gerechtvaardigd’. De 

uitspraak in kort geding slaat in als een bom. De 

Volkskrant kopt op 12 augustus 1988 alsvolgt: 

‘Haagse rechter wijst re volutionair vonnis tegen 

Deetman’. (President toetst Harmonisatiewet op 

deugdelijkheid van bestuur. De Haagse rechtbank-

president Mr Wijnholt is voorlopig de machtigste 

man in het koninkrijk.) Wijnholt realiseerde zich de 

reikwijdte van zijn uitspraak getuige een zinsnede 

in het door hem op ge stel de persbericht. Die luidt: 

‘De zaak is niet alleen van belang voor de studen-

ten, maar ook voor de be oefenaars van het staats-

recht’. Het vonnis van Mr Wijnholt is later door de 

Hoge Raad met formeel-juridische argumenten 

vernietigd. Desondanks heeft zijn uitspraak invloed 

gehad. Het gevolg is ge weest dat er in de praktijk 

voor studenten die al met hun (tweede) studie 

bezig waren, een over gangs re geling is gekomen. 

Nog nooit eerder is in de praktijk een wet die door 

de Eerste en Tweede Kamer was goedgekeurd, door 

de rechter opzij gezet met een beroep op het 

Statuut. De Harmonisatiewet was omstreden. De 

Staten-Generaal, met name de Eerste Kamer, 

stemde slechts met grote moeite en tegen strib-

belend met de Harmonisatiewet in, onder druk van 

het Regeerakkoord. 

‘Het beste kinderboek’
  Meindert Wijnholt haalt in dit verband een anec-

dote aan over de oud-Staatsraad en senator, de 

kort geleden overleden hoogleraar Jan Vis. Deze 

was mordicus tegen de Harmonisatiewet, maar 

moest uiteindelijk zwichten. Op vakan tie er gens 

aan de Engelse oostkust hoorde hij over de radio 

van de uitspraak in kort geding, waarin de Har-

monisatiewet buiten werking was gesteld. Vis 

sprong op zijn hotelkamer een gat in de lucht en 

be zeerde zich daarbij aan het plafond. Dagenlang 

liep hij met een bult rond.

 Meindert Wijnholt stond erom bekend dat hij zijn 

vonnissen in korte, begrijpelijke zinnen for mu leerde. 

Hij schreef ook zijn eigen persberichten. ‘Je moet zo 

schrijven dat de geïnteresseerde leek het snapt’. 

Geamuseerd denkt hij terug aan de spot die soms 

daar  mee werd gedreven. Het Jonge Balie ca baret 

onder leiding van de toen nog jonge Mr Willem de 

Vries, beloonde hem daarvoor met de prijs voor ‘het 

beste kinderboek’ wegens zijn alom gewaar deer de 

schrijfstijl met zijn korte, toegankelijke zin nen. 

  Als vanzelf brengt deze zaak ons bij de huidige 

tijd. Ook nu overheidsbezuinigingen en studie-

duurbeperking. Wat dit laatste betreft is er in mid-

dels wel een soort overgangsregeling getroffen, 

terecht vindt Meindert Wijnholt. Verder spreken we 

over de zekere spanning tussen rech ter lij ke macht 

en overheid (kritiek van politici op lopende zaken, 

in perking van de beslisruimte van de rechter) en 

het niet meer vanzelfsprekende gezag van de rech-

ter lij ke macht. De camera in de zit tings zaal vindt 

Wijnholt geen probleem, maar je moet als rechter 

wél de regie over de zitting houden, dus ook over 

de camera’s. Op dit moment is dat niet steeds goed 

gere geld. Dat kan beter. Meindert Wijnholt spreekt 

van een golfbeweging. In de provotijd in  

Amsterdam had de rechterlijke macht ook niet 

vanzelf het vertrouwen. ‘Dit bouw je langzamer-

hand op. We zitten nu in een moeilijke periode, 

maar als je je werk als rechter goed doet, hoef je je 

geen zorgen te maken.’

Marie - Anne Tan - de Sonnaville 
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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
ook zondag 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.

Voor alleen een kopje Illy koffie 
of een complete lunch met o.a. 

huisgemaakte tonijnsalade, 
filet americain en de bekende 

huisgemaakte Engelhard hamburger.

Koffie met huisgemaakte kwark, 
appeltaart, chipolata taart, brownie of  

de topper de Carrot cake.
Wij bezorgen ook al uw broodjes.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een tweede kopje koffie of 

huiswijntje naar keuze gratis!

www.nieuwengelhard.nl

met terras

Adv_Engelhard_6_2010.indd   1 23-09-11   17:16
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A twinkle of adventure  
to spice the neighbourhood
South African born Soul Robertson’s route to 

Benoordenhout has by no means been a 

straightforward one. Not long after meeting her 

Dutch husband, Adriaan, who was then working 

in Johannesburg, she relocated with him to idyllic 

environment of Camps Bay on the eastern coast of 

South Africa. Over a cup of coffee at Verhoog on 

the van Hoytemastraat we each wistfully recalled 

the lifestyle, and climate, not to mention the 

wines of South Africa as we exchanged stories of 

how we each ‘arrived’ in Benoordenhout.

Family & Parenting
  When Adriaan’s stint in South Africa came to an 

end, the couple packed up and moved to The 

Hague. Through organisations such as the South 

African Women’s Club Soul began the process of 

finding her way around a new country, finding a 

purpose for herself in this, her new home. Starting 

off in the Archipelbuurt, it was not long before the 

family grew. Their first child, Julia, was born in 

2004 - “within days of having put the finishing 

touches on the guest bedroom for my parents”, 

Soul laughingly shared.  

    Not unlike many other expectant mothers, 

living far from family and home, Soul also turned 

to books to prepare for the arrival of their first 

child. She was an avid reader of parenting books, 

books about young children and the like, and 

before long realised there was so much out there, 

so many people in search of the information, and 

no-one offering it ‘face-to-face’ in The Hague, that 

she did something about it. ‘Passionate Parenting’ 

which organises and promotes information semi-

nars and workshops for international parents living 

in The Hague has been filling this gap since 2005. 

“PP was born out of my desire to learn as well as 

share about parenting – especially from the point 

of view of expat parents living far from home.”

  Following a short lived adventure to Bermuda, the 

family returned to The Hague and this time settled 

in Benoordenhout. First at the Rectory of the 

Duinzichtkerk on the van Hogenhoucklaan, and 

since recently on the Neuhuyskade. With the cou-

ple’s young children attending Wolters and links to 

many other groups and organisations in the neigh-

bourhood, Soul is confident the stay will be longer 

than their first return to the Netherlands.

Adventure & Sport
  It is clear when you meet, and speak with Soul, 

that a little adventure in her life, a spice here and 

there, is a central element to her life. With stars in 

her eyes, and much laughter she recounted the 

‘road trip of a lifetime’ which took her and a friend 

all across the US from ski resort to the Florida 

Everglades – working and enjoying life. The adven-

ture and travel bug was an extension of a short stu-

dent exchange programme she had participated in 

Brazil as a student, and a precursor to an adult 

“road” trip to Japan, from the Netherlands. In 2003 

Soul had the chance to represent South Africa in 

the Touch Rugby World Cup: “It was an opportunity 

not to be missed,” she retells, “even if it took a lot 

out of me.” 

  Sport is part and parcel of Soul’s life. Her Bachelors 

in Physical Education is also a teaching degree 

though she admits she did not end up teaching 

long, “...high school students were a challenge,” she 

tells, while rolling her eyes with a broad smile. A 

few years with the pharmaceutical industry as a 

medical rep in South Africa exposed her to marke-

ting and sales, but she is back today applying her 

sports and teaching skills to a new initiative for 

young budding athletes with Playball.  “The enthu-

siasm of younger children is absolutely inspiring.”

Deborah Valentine

The Robertson family

T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o r n e r
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T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o r n e r

A DAY AT THE RACES ON SEPTEMBER 18
“A Day at the Races” was the invitation sent 

out by the Expat Committee of the 

Neighborhood Association, open to all residents of 

Benoordenhout, expat or not. And on Sunday 

afternoon, 18 September, 23 residents appeared at 

the entrance, eager to take a look behind the 

scenes of the Racetrack Duindigt. In the beginning  

the weather was not helping, but quickly the 

clouds turned into sunshine, which at times produ-

ced a beautiful threatening sky. But that all seemed 

part of the excitement of the day.

  The group received an extensive guided tour by 

the public relations representative, Piet 

Borsboom. Since Mr. Borsboom was born and 

raised nearby Duindigt, he knew all the ins and 

outs of the ‘horse business’  and gave a good 

insight into the racetrack, the horses, jockey’s, sul-

ky’s and of course the ‘gambling aspect’. Needless 

to say, he was able to answer all our questions, 

and there were many!

  Via the stalls, the weighing room and other places 

behind the scenes, we all got a good idea of the 

enthusiastic people involved with equestrianism. A 

couple of us were even invited to come down to 

the track to congratulate one of the winners, by 

presenting him with a bouquet of flowers. Some in 

the group made some very careful bets, but the 

most worthy element was just a perfect “day at the 

races”. Appreciation to Marja van Loopik for the 

good and smooth organization.   

Frank van der Leer

(translated by Georgia Regnault)
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Vietnamees koken: gezond en lekker
Wie haar hele leven in het Benoordenhout woont en al bij-
na veertig jaar in hetzelfde huis kan behoorlijk honkvast 
worden genoemd. Misschien verklaart dat de reislust van 
Dorien van der Valk (58). Over Vietnam maakte zij een 
prachtig boek: ‘Vietnam, chopsticks en motorbikes’.  

Dit jaar reisde Dorien van der Valk voor de 

derde keer door Vietnam. “Ik kwam er voor 

het eerst in 2008 en heb toen drie maanden in mijn 

eentje rondgereisd. Het was de eerste keer dat ik 

alleen reisde” vertelt Dorien. “Azië en Afrika zijn de 

twee continenten die mij het meest trekken. De 

keuze viel op Vietnam omdat het land de reputatie 

heeft dat je er probleemloos kunt reizen, ook als 

vrouw alleen, hetgeen inderdaad zo was.”

  Bovendien hoorde Dorien enthousiaste verhalen 

over de Vietnamese keuken. “Ik heb het er heerlijk 

gehad. Het land heeft een prachtige natuur, de 

mensen zijn er heel vriendelijk en sociaal en ik heb 

mijn hart kunnen ophalen aan alle leuke marktjes 

en restaurantjes waar ik kwam. Want ik kook en eet 

graag. Wat mij opvalt in Vietnam is dat het land zo 

vruchtbaar is. Daarom slagen ook arme mensen 

erin om in hun levensonderhoud te voorzien door 

iets te verbouwen. De warmte en de vochtigheid 

zorgen dat alles groeit en bloeit, met name in de 

Mekong Delta in het zuiden, de tuin van Eden van 

Vietnam.”

  Eten is er genoeg, luxe niet, maar er zijn uitzonde-

ringen. Dorien: “Zoals overal ter wereld wil ieder-

een een televisie. Ik was eens op bezoek in een 

huisje in een bergdorp in het noorden waar geen 

elektriciteit was, maar waar de bewoners al wel 

een televisie hadden gekocht. Die stond te pron-

ken in de kast, klaar voor de aanleg van het 

stroomnet.”

Recepten
  Dorien reisde het hele land door, op sommige tra-

jecten achterop de motor bij een gids, en kwam 

thuis met zo’n 18.000 foto’s. “Ik noem mezelf geen 

fotograaf, maar iemand met liefde voor fotografe-

ren” relativeert Dorien. “Ik heb een goede camera 

en fotografie maakte deel uit van mijn opleiding 

tot grafisch ontwerper op de Koninklijke Academie 

voor Beeldende Kunsten.” 

  Behalve foto’s kwam Dorien ook thuis met 

Vietnamese recepten. Een van die recepten, voor 

een noedelsalade met garnalen, stelt zij hierbij 

aan de lezers van het wijkblad ter beschikking. 

“Toen ik de eerste keer in Vietnam kwam ben ik 

tien kilo afgevallen” zegt Dorien. “Niet omdat ik 

ziek werd, integendeel, maar omdat de Vietnamese 

keuken licht en gezond is. En lekker. Ik had al een 

voorkeur voor de Aziatische keuken, en het 

Vietnamese eten is heel verfijnd. Gelukkig kun je 

vrijwel alle ingrediënten hier in Den Haag kopen, 

ook de meeste verse kruiden, in de Aziatische win-

kels in het centrum.”

  De uitgebreide aantekeningen die Dorien tijdens 

haar reizen maakte vormden de basis voor haar 

teksten in het boek. Mensen in haar omgeving 

raadden aan om uitgevers te benaderen en 

Kosmos reageerde direct enthousiast. Dorien zelf 

zorgde voor de opmaak en de lay-out. “Toen ik dit 

jaar weer in Vietnam was heb ik voor mijn drie 

favoriete gidsen een exemplaar van het boek mee-

genomen. Ze vonden het prachtig en waren trots 

op ‘older sister’, zoals ze mij noemen. Dat is de 

gebruikelijke aanspreektitel voor bevriende vrou-

wen die ouder zijn.”

(ontbijt op) Phung Hiep floating market, Mekong delta

Dorien van der Valk
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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.



Rijstvelden in Pu Luong, Noord Vietnam

Cho Lon market, SaigonRozen
  Dorien is van plan regelmatig terug te gaan naar Vietnam. 

Verder zou ze graag langs de zijderoute reizen, door China, 

Tibet, Mongolië en Nepal. En ze houdt van Midden-

Amerika en Marokko. “Ik ben nu eenmaal gebeten door de 

travelbug” zegt Dorien. “Na mijn reizen is het heerlijk om 

thuis te komen in het rustige en groene Benoordenhout. 

Vroeger woonde mijn oma in dit huis. Juist omdat ik hier al 

zo lang woon en omdat het hier zo kalm is, zoek ik mis-

schien graag verre landen en avontuur op.”

  Toch is het niet altijd zo rustig geweest in Doriens 

Benoordenhoutse huis. In de jaren zeventig woonde zij 

samen met een muzikant van de Golden Earring. Later had 

zij een relatie met Herman Brood, die het nummer ‘Doreen’ 

aan haar opdroeg. “Er woonden in die tijd veel oudere 

weduwen hier in de straat. Bij ons waren altijd veel mensen 

over de vloer, er werd muziek gemaakt en het ging vaak tot 

in de vroege ochtend door. Ja, daar had men het wel over, 

maar ik heb er nooit klachten over gekregen” herinnert 

Dorien zich. “Brood was een bijzonder en begaafd iemand. 

Hij schreef, speelde piano, tekende en hij leerde me veel 

over Amerikaanse literatuur. Bovendien was hij heel 

romantisch. Op een avond had hij een optreden in 

Groningen. Daarna wilde hij hier naar toe en nam een taxi 

naar Den Haag. Hij liet zich een paar straten hiervandaan 

afzetten en plukte alle rozen die hij kon vinden uit de voor-

tuinen. Toen ik ’s ochtends in de kamer kwam stond die 

helemaal vol met rozen. Prachtig. De mensen in de buurt 

hebben nooit geweten wie de rozen uit hun tuinen had 

gepikt”. 

  Tot nu toe dan, voor degenen die het hebben meege-

maakt… Maar het feit is inmiddels verjaard en de mooie 

herinnering blijft. 

Henriette van Wermeskerken

Bun Tom Nuong Xa
Salade van noedels, gegrilde  
garnalen en lemongrass
(voor vier personen)

Salade:
20 grote garnalen, rauw
2 eetlepels plantaardige olie
1 rood pepertje, fijngehakt
1 stengel lemongrass, buitenste 
schil verwijderd, rest fijngehakt
2 tenen knoflook
1 eetlepel verse gember, geraspt
4 sjalotten, in de lengte doormid-
den, daarna in plakjes
200 gram rijstnoedels
flinke hand munt
flinke hand koriander
flinke hand basilicum
1 komkommer, in de lengte in vie-
ren, zaad verwijderd, daarna in 
plakjes
125 g taugé

Dressing:
6 eetlepels versgeperst limoensap
6 eetlepels vissaus1

4 tl suiker
4 tl sesamolie

Pel de garnalen, maar laat de staar-
tjes eraan zitten. Meng 1 eetlepel 
olie, rode peper, lemongrass, knof-
look en gember in een schaal, leg de 
garnalen erin en meng ze goed met 
de marinade. Sluit af met plasticfolie 
en laat minimaal 30 minuten, maar 
liever een hele nacht, marineren in de 
ijskast.
Fruit de sjalotjes in de rest van de olie 
tot ze zacht zijn (ze moeten een bruin 
randje hebben). Breng ruim water 
aan de kook, zet het vuur uit en leg 
de noedels er 5 minuten in. Giet ze 
daarna in een zeef en spoel af met 
koud water. laat goed uitdruipen en 
meng ze in een schaal met de verse 
kruiden, sjalotten, komkommer en 
taugé. 
Meng voor de dressing alle ingredi-
enten tot de suiker is opgelost meng 
een deel ervan door de noedels en 
bewaar de rest om later over de gar-
nalen in de kommen te gieten.
Verhit een grillpan op hoog vuur tot 
hij goed heet is, leg de garnalen erin 
en bak ze 1 minuut aan elke kant, of 
tot ze van kleur veranderd zijn en ev. 
een klein zwart randje hebben, 
zeker niet langer. Neem ze uit de 
pan en leg ze op het noedelmengsel 
in de kommen. Giet er de rest van de 
dressing overheen en serveer. 

1  Dorien raadt aan om Vietnamese vis-

saus te gebruiken: Nuoc Mam, en dan 

liefst de Nuoc Mam uit Phu Quoc, een 

klein eilandje in het Zuiden. Die vindt zij 

beter dan de Thaise vissaus, Nam Pla.
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Goeie Ouwe Keukentafel

Augustus 2011, hartje zomer, maar harde wind, 

felle regenbuien, verregende rozen, de eerste 

spinnenwebben, de eerste vluchten trekvogels, 

grote plassen water op straat. Aan mijn keukenta-

fel zit ik met de map Onderhoud en Inventaris voor 

me. Tijd voor een grondige inspectie van mijn huis 

op waterdichtheid. Dakgoten, muren, kozijnen, 

waterafvoer, riool, kelder. Gelukkig alles in orde. 

Door mijn hoofd speelt het liedje van Conny Stuart 

“Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?”…

Beurskrach

Ook op de beurs kraakt en stormt het. 

Presentatoren die het weten kunnen spreken alom 

van een Beurskrach. Historisch dus. Terwijl ik dit 

schrijf kan mijn pensioen zomaar een stuk vermin-

derd zijn, mijn ziektekostenverzekering weer hoger 

worden, de waarde van mijn huis schommelen als 

een notendopje in de branding. De tekening die de 

architect van mijn huis maakte bij de aanvraag van 

een bouwvergunning voor de eerste bebouwing 

van dit gebied is gedateerd op 10 oktober 1928. 

Vlak voor de beurskrach van de geschiedenisboek-

jes dus. Weinig kon het jonge artsenechtpaar dat 

het huis op tekening had gekocht vermoeden dat 

de bouw werd uitgevoerd met de laatste resten 

bouwmaterialen van goede kwaliteit. Vanaf de der-

tiger jaren sprak men van “crisisbouw”, en met 

recht.

Praktijkhuis

De eerste eigenaresse van het huis kwam met haar 

man, de jonge huisarts J.A.H. Muller, in het huis 

wonen. Vanaf het begin werd het ingericht als prak-

tijkhuis. Een olietank van dubbele afmeting kwam 

in de tuin, de praktijkruimte was op de eerste ver-

dieping, stond in verbinding met de tussenlig-

gende badkamer en werd gecompleteerd met een 

kleine wachtkamer in een kabinetje op dezelfde 

verdieping. Op de bovenverdieping bevond zich 

een heuse “meidenkamer”, met eigen wc, wastafel 

en verwarming. Toen we het huis in 1971 van haar 

kochten zat op de kamers nog steeds de eerste laag 

behang, degelijke kwaliteit, in de meidenkamer 

strepen met grote rozenpatronen. Ook zat er een 

elektrische bel, verbonden met een losse draad 

naar de praktijkruimte en de huiskamer. 

De keuken was met de eetkamer verbonden door 

een dienluikje, typerend voor die tijd. Het “dienst-

bodeprobleem” dat sinds de opkomst van de vak-

bonden in de ‘20-er jaren had gezorgd voor hogere 

beloning voor huishoudelijke arbeid, noodzaakte 

de huisvrouw uit de betere standen om ook zelf 

enige zorg aan het huishouden te besteden en af 

en toe, tijdens de vrije tijd van meiden, voor de 

maaltijd te zorgen. 

Scharensliep

De meid verzorgde de maaltijden door de week, zij 

kocht in op de markt, en vaak ook bij de leveranciers 

die nog aan de deur verkochten. Vers brood, losse 

melk, groente en fruit, verse vis, bloemen, manden 

en bezems, huishoudgerei. De messen en scharen 

liet zij slijpen bij de scharensliep die tot de ’70-er 

jaren ook nog door de straten ging. Glazen potten 

met geweckte groenten en fruit werden in de grote 

kelder opgeslagen, naast de grote voorraad wijn 

van de heer des huizes. 

De keukenvloer, het aanrecht,de gang en de vesti-

bule, het tuinterras en het tuinpad naar de garage 

waren gemaakt van “granito”, vermoedelijk door de 

terrazzowerkers uit Italië die destijds ook de vloer in 

de Passage legden. Door het geweld van de V-2’s uit 

de oorlog vertoonden zij later de diagonale scheur 

die zoveel huizen van die tijd in het Benoordenhout 

vertonen….

De betegeling van de wanden en de glas-in-lood 

ornamenten in de ramen, in het strakke patroon van 

de Haagse School, komen van een Delftse aarde-

werkfabriek. In het Gemeentemuseum zijn ze ook te 

bewonderen. De vrouw des huizes toonde een 

andere smaak, in de dikke oudroze tapijten met 

grote bloempatronen, de zware beige/wit en gou-

den behangsels en de goudkleurige gordijnkwas-

ten. Ook haar voornamen, Elise Alexandrine Eugenie 

Marie wekken bij mij associaties aan Belgische prali-

nes, Brusselse chic van weleer. 

Sperrgebiet

Toch bleef deze idyllische plek niet zo voortbestaan. 

Het Benoordenhout werd tijdens de bezettingstijd 

“Sperrgebiet”. De deportatie van de Joodse bewo-

ners begon al vroeg in 1941, later werden ook 

andere groepen bewoners weggestuurd tot er 

slechts enkele mensen over bleven die permissie 

hadden om het gebied te betreden. Huisartsen 

mochten vanaf 1942 niet meer na 22.00 uur ’s 

avonds over straat, ook mochten zij geen verzets-

mensen en onderduikers behandelen. In Den Haag 

sloten huisartsen zich aan bij Medisch Contact, een 

organisatie die in Zutphen was opgericht als 

verzetsgroep van artsen. Zou dokter Muller hiervan 

ook lid zijn geweest? 

In de nok van het huis vonden we jaren later een 

Davidsster, kranten uit 1942, een stuk touw, een 

paardendeken, een knijpkat en een Panterblikje met 

wit uitgeslagen chocolade. In de holle ruimte boven 

de schuifdeuren een grote doos vol vergif (genoeg 

om een dorp mee om te brengen, volgens mijn apo-

theker), afkomstig van een Joods farmaceutische 

groothandel, die was gevestigd op het inmiddels 

ook niet meer bestaande adres Spui 122 en gesloten 

vanwege het toenmalige Berufsverbot. De dokter zal 

hiervan hebben geweten, maar zijn weduwe leefde 

jarenlang in dit huis zonder er iets van te weten. Hoe 

haastig was zijn vertrek?

Doktersnachtdienst

Artsen bleven hun patiënten zo goed mogelijk hel-

pen, vaak met groot gevaar voor eigen leven. 

Medisch Contact heeft in 2010 een boek uitgegeven 

waarin hiervan een beeld wordt geschetst: Witte 

Jassen en Bruine Hemden, ISBN 798-90-8510-590-0. 

In Den Haag legde de Plaatselijke huisartsen- 

vereniging haar leden op om de huisartsenzorg 

vanaf tien uur ’s avonds gezamenlijk te verzorgen. 

Hieruit is de latere Doktersnachtdienst ontstaan, die 

nu nog onder de naam SMASH opereert. Het boekje: 

Een Bijzondere Samenwerking, uitgave ter gelegen-

heid van het 70-jarig bestaan van de Dokters-

nachtdienst/SMASH is in 2010 gedrukt bij Lemver.

Bij deze pet af voor die dokters! Wie weet woont er 

in onze wijk nog wel iemand die door deze dokter 

Muller is verzorgd of ter wereld gebracht.

Nu spreekt de radio weer van beurskrach, crisis, 

paniek en in Londen brandt het….

Wat voor weer was het toen in Den Haag?

Gerda in ‘t Veld
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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
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Groen Benoordenhout, duurzaam?
Duurzaamheid is geen hype gebleken en 

ondanks wat weinig enthousiasme op lan-

delijk niveau is er binnen de gemeente veel 

gaande op dit terrein. Allereerst hebben de 

gemeente Den Haag zowel als de regio 

Haaglanden de doelstelling geformuleerd om in 

2040 “klimaat neutraal” te zijn. Een groep 

gemeentelijke ambtenaren, het Haags milieucen-

trum en het Klimaat Fonds Haaglanden zijn actief 

op dit terrein. Met Fonds 1818 als gastheer orga-

niseerde de gemeente op 6 september jl. het eer-

ste (ontbijt) wijk overleg. Vogelwijk, Bloemen- en 

Vruchtenbuurt, Archipel, Biesland en Ypenburg 

waren aanwezig. Ik nam op persoonlijke titel deel 

maar heb het woord voor het Benoordenhout 

gevoerd.

Prioriteit
  Een bijzonder inspirerende bijeenkomst waaruit 

bleek dat er op buurtniveau veel gaande is, maar 

wat gebeurt er in onze wijk? Ik kan een panklaar 

programma voorstellen maar zou als eerste stap 

willen vragen wat u als bewoner als prioriteit ziet 

voor onze buurt op het gebied van duurzaam, 

groen, hernieuwbare energie, hemelwater afkop-

peling, isolatie of welk ander onderwerp dan ook 

dat valt onder de noemer duurzaamheid.  

Hernieuwbare energie
  De meeste andere Haagsche wijken concentreren 

zich op energiebesparing en isolatie, opwekken 

van hernieuwbare energie op individueel- of 

wijkniveau. Ook regenwater afkoppeling en initia-

tieven op het gebied van stadsboerderijen/planten 

van vruchtenbomen in de openbare ruimte en 

zelfs het architectonisch zo neutraal mogelijk 

inpassen van zonnepanelen zijn daar aan de orde.

  Ook zoek ik voorlopers uit onze buurt die reeds 

enkele of een aantal van bovenstaande maatrege-

len hebben genomen en die gegevens hebben 

over bijvoorbeeld de effecten op de reductie van 

energiegebruik en die gegevens ter beschikking 

willen stellen. Op deze manier kunnen we wat 

voorbeelden uitwerken die als inspiratie kunnen 

dienen en komt er vergelijkingsmateriaal. Energie 

Labels zeggen ook niet alles, helaas.

Verduurzamen
  Na het inventariseren van de wensen die op dit 

terrein in de buurt leven, is het mijn bedoeling om 

met een kleine groep buurtbewoners een plan 

voor de wijk te maken waarmee we onze wijk kun-

nen verduurzamen . Het doel is om hier als bewo-

ners er op termijn geld aan over te houden, want 

dat kan!

Ik zie uit naar een bericht van u, liefst per e-mail: 

gjo@carbonmatters.nl of per post naar 

Waalsdorperweg 68 2597 JD Den Haag. 

Gerd-Jan Otten

discreet inpassen van zonnepanelen in onze wijk

wateroverlast

zonnewarmtecollector onder dakpannen

regenwater afkoppeling
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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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‘Bij Couvée gekocht!’
Ochtenden en middagen bij de boekhandel

‘Mijn zoon heeft al mijn boeken verkocht’, zei 

een wat oudere man met een duidelijke 

wrok in zijn stem onlangs tegen mij op de boeken-

markt op het Voorhout. ‘Maar hij heeft wèl drie 

computers!’, vervolgde hij schamper. Zijn plotse-

linge uitval gaf mij te denken. Dit zou immers niet 

alleen mijn voorland, maar een ieders voorland in 

onze verlichte moderne tijd kunnen zijn. En het is 

waar schijn lijk nog een gotspe als ik over voorland 

spreek, want voor velen is deze brave new world al 

de wer ke lijk heid van heden. Er ging mij een rilling 

over de rug, denkend aan een volstrekt utilitaristi-

sche maatschappij, waarin andere motieven en 

gedachten dan de strikt nuttige en efficiënte niet 

meer tellen en zelfs minderwaardig worden 

geacht. Voor de liefhebber van literatuur en dus 

van boeken, zoals ik, zou dat een betreurenswaar-

dige ontwikkeling zijn, terwijl de computer en het 

internet toch ook veel goeds hebben gebracht. Zo 

hoef ik om verbeteringen aan te brengen dit ver-

haal niet meer vloekend eindeloos over te schrij-

ven, wat ook christelijk gezien een winst lijkt. Ook 

blijf ik nu gemakkelijk in contact met vrienden in 

binnen- en buitenland, terwijl ik vaak te lui ben 

voor schrif te lij ke correspondentie. Al is het natuur-

lijk wel weer jammer dat het nageslacht de uitgave 

van de ver za melde delen daarvan zal moeten 

missen.

  Met Montaigne zou ik kunnen zeggen dat de 

omgang met boeken en dus met boekhandels en 

boek han delaren, waar ook ter wereld, tot nu toe 

een groot deel van mijn leven heeft gevuld en mij 

ook soms tot troost heeft gestrekt in moeilijke 

uren. Anderzijds ben ik het wel eens met een 

andere en modernere Franse schrijver, Claude Roy, 

dat het lezen van boeken geen escapisme moet 

zijn maar opvoeding in de kunst van het doorden-

ken. Boeken hebben geen antwoord maar stellen 

ons vragen en laten ons als het goed is nieuwe per-

spectieven ontdekken. Om Montaigne maar weer 

eens te citeren: ‘il faut limer et frotter sa cervelle à 

celle d’autrui!’

  Daarom zijn boekhandels voor mij een soort tui-

nen of parken waarin men heerlijk kan zwerven en 

steeds weer nieuwe ontdekkingen kan doen. Een 

novelle die ik vaak herlees is ‘Een Ochtend bij de 

Boekhandelaar’ van Carl Burckhardt, waarin de 

schrijver vertelt van zijn ontmoeting in 1924 met 

de dichter Rilke en met de bibliothecaris van de 

École normale supérieure, Lucien Herr, bij de boek-

han de laar Augustin in Parijs, nabij het Odéon, die 

zoals hij tegen zijn bezoekers zegt ‘veel kan vertel-

len en laten zien’.

  Hoewel Den Haag helaas geen Parijs is en er hier 

ook geen Burckhardts, Rilkes of Herrs rondlopen, is 

Couvée aan de Van Hoytemastraat desondanks een 

door mij veel bezochte boekhandel. Of boekhan-

de laar Marcel J. Schneijderberg lijkt op Augustin 

weet ik niet, maar hij heeft een eruditie die zeker 

met die van de Parijse boekhandelaar kan worden 

vergeleken. Daarom is het altijd een genoegen 

langs te komen, ondanks het feit dat Rilke en Herr 

onvindbaar blijven tussen de keurige ambtenaren, 

ban kiers en hofdames die tot de regelmatige klan-

ten behoren.

  Mijn dialogen met Marcel hebben hopelijk bijge-

dragen tot een evenwichtiger budget van de boek-

han del, over het mijne zal ik er maar het zwijgen 

toedoen… Als ik het met hem heb over nieuwe en 

soms ook wel oude ideeën, komt hij meteen, zoals 

Augustin dat zou hebben kunnen doen, met de 

titel van een boek aandragen. En zo ben ik wat 

betreft Montaigne door zijn toedoen in het bezit 

geraakt van een Dictionnaire des Essais (alle onder-

werpen van dat meesterwerk alfabetisch gerang-

schikt) en lig gen tevens de dagboeken van 

Stendhal, uitgekomen in de Folio-reeks, sinds kort 

naast mijn bed. De laatste roman van Jean 

Dutourd, een geestige beschrijving van de Parijse 

literaire wereld, kort voor zijn overlijden versche-

nen, zal daar zeker binnenkort naast komen te lig-

gen, of eerder nog boven op ‘Dumas et les mous-

quetaires’ van Simone Bertière, onontbeerlijk voor 

wie, zoals mijn zusjes en ik, als kind De drie muske-

tiers met een zaklantaren onder de dekens heeft 

verslonden. Een geestig geïl lus treer de Petite his-

toire des colonies françaises heeft door Marcels 

toedoen ook de lacunes in mijn his to rische kennis 

over dat onderwerp opgevuld. 

   En alsof al die romantiek en exotisme nog niet 

genoeg waren ben ik totaal verslingerd geraakt 

aan het recent uitgekomen boekje ‘Geheim Den 

Haag: vrijmetselaarstempels en andere esoterische 

gebouwen in Den Haag rond 1900’, geïllustreerd 

met unieke foto’s en reproducties en een schat aan 

gegevens over schilders en architecten bevattend. 

En door de verwijzing naar dit boekje ben ik weer 

terug bij het begin van dit verhaal. Want wie het 

leest wordt duidelijk dat het Haagse stadsbestuur, 

of het nu christelijk, liberaal of socialistisch geïn-

spireerd was, onderling gewedijverd heeft in des-

tructie, zonder enig gevoel van eerbied voor 

andere zaken dan de strikt utilitaristische. En het 

erge is dat dit bar ba risme nog steeds ongehinderd 

doorgang lijkt te vinden. Het ingrijpen van een 

Nederlandse of Haagse Malraux lijkt dan ook drin-

gend geboden, al zou het wat betreft het behoud 

van vele unieke gebouwen in onze Hofstad te laat 

komen. Maar ja, zoals een hoge stedelijke functio-

naris tegen mij zei:  ‘Wij zijn geen Fransen en die-

nen meer met sociale en andere overwegingen 

rekening te houden! Waar of niet?’

  Het valt te hopen dat regelmatige bezoekers van 

de boekhandel er in ieder geval anders over den-

ken dan deze ambtenaar Dorknoper, waarvan 

betwijfeld kan worden of hij ook een hart heeft. 

Dan zal Couvée nog lange tijd niet alleen een tref-

punt blijven van boekenliefhebbers en romantici, 

maar ook een klein symbool van verzet tegen een-

zijdig destructieve elementen in de huidige tijd-

geest. Helaas blijft de boekhandel daardoor ook, 

zoals reeds eerder vermeld, een bedreiging van 

mijn bankconto, maar dat is uitsluitend een onder-

werp voor een aanhoudende dialoog tussen 

Marcel en mij waar ik U niet verder mee zal 

vervelen.

Jean Dutourd, Portrait de femmes, prijs € 25,90. Geheim 

Den Haag, uitgave De Nieuwe Haagsche, prijs € 14,95. De 

genoemde novelle van Carl Burckhardt is hier en daar 

antiquarisch nog beschik baar. 

Dirk Schuurman Volker
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 Wassenaar
 Molenplein 2
 2242 HV Wassenaar
 Tel. (070) 511 73 00
 Fax (070) 517 64 40
 E-mail: wassenaar@vansoest.nl

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

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

www.vansoest.nl
www.thehaguerentals.com

Not Your Daughter’s Jeans ontwerpt jeans voor elke 

vrouw. Onze jeans hebben de perfecte pasvorm door 

het design en de unieke Lift & Tuck Technologie. 

Zo kan elke vrouw haar originele NYDJ jeans 

een maat kleiner dragen. Comfortabel, 

alsof de jeans voor haar gemaakt is. 

Probeer nu en voel de pasvorm.

WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4  DEN HAAG    TELEFOON 070 328 12 62    WWW.ELITEMODE.NL/ WEBSHOP
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In het Benoordenhout zijn we gezegend met 

aantrekkelijke groengebieden die we aantrekke-

lijk willen houden. Met de huidige financiële 

krapte staat de groenvoorziening in de gemeente 

enigszins onder druk. De wens om alles zo mooi 

mogelijk te houden is er, maar de middelen zijn 

niet toereikend. Van gemeentewege wil men 

graag een beroep doen op de bewoners om het 

groen in hun buurt te onderhouden. De gemeente 

wil daarvoor met bewoners afspraken maken en 

middelen, zoals gereedschap, ter beschikking stel-

len. Dergelijke afspraken, zogenaamde convenan-

ten, werken goed in andere wijken. In feite zien we 

het hier in onze wijk ook gebeuren. Er zijn altijd 

wel mensen, vaak dezelfde, die de rommel om de 

banken in de parken opruimen en die de troep die 

door vogels uit de prullenbakken gehaald wordt 

er weer in terug stoppen. Als ze daarvoor hand-

schoenen of een knijper of iets dergelijks nodig 

hebben, kunnen ze dat van de gemeente via deze 

convenanten krijgen. Wij verzoeken belangstellen-

den zich hierover met het wijkbestuur in verbin-

ding te stellen.

De komende jaren zal in Oostduin/ Arendsdorp 

het beheersplan verder uitgewerkt worden. De 

speeltuin naast Oostduin wordt in 2012 

gerenoveerd.  

In de bosjes van Zaanen,  tegenover de 

Ruychrocklaan wil men het trimcircuit herstel-

len. Het wordt een moderne versie met fitnes-

selementen, deze wordt zoveel mogelijk 

hufterproof uitgevoerd.

In het plantsoen langs de van Montfoortlaan is 

een aantal eikjes doodgegaan. Deze worden 

opnieuw geplant en de gemeente wil ook de 

eik op de kop herplanten. Voorts zal dit najaar 

de esdoornopslag worden verwijderd. Aan het 

begin van het plantsoen aan de Van 

Hogenhoucklaan waar destijds een grote beuk 

stond, wil men nu een plataan planten. Enkele 

bomen langs de Van Hogenhoucklaan zullen 

worden vervangen.

Het Bospark tussen de Waalsdorperweg en de 

Oude Waalsdorperweg komt onder druk te 

staan vanwege de sloop van de alexander-

kazerne en de bouw van het ICC. Vooralsnog 

wordt het voetpad door het Bospark verbeterd 

en in de nabije toekomst wil de gemeente het 

Bospark verder revitaliseren zodat het past bij 

het Internationale Strafhof.

In het plantsoen op het Josef Israëlspein en in 

het park Oostduin is sprake van vandalisme. De 

gemeente heeft in Mariahoeve positieve ervar-

ing met zogenaamde buurt interventie teams. 

Als de preventie van vandalisme u ter harte 

gaat en u zich geroepen voelt deel uit te maken 

van zo’n buurt interventie team (BIT), kunt u 

ook hiervoor met het wijkbestuur contact 

opnemen. Wij hopen dat velen zich opgeven 

want het behoud van het groen gaat ons allen 

aan.

Hester van Kimmenade - de Laat de Kanter

Status van het groen in het Benoordenhout
De Commisie Groen, op dit moment bestaande uit Hester van Kimmenade en Frans van 
Rijckevorsel, heeft regelmatig overleg met de vertegenwoordiger van het stadsdeel-
kantoor, de heer Tuin, hieronder een verslag.

Groen Wijkvereniging 

Benoordenhout

Duo Expositie in Wijkgebouw ‘t Benoordenhuis
Van Maggy Doolhoff (uit Den Haag) en Toni Boot (uit Katwijk a.Z.).  
Opening: 29 oktober 2011 / 16.00 uur in ‘t Benoordenhuis
Duur van de tentoonstelling: 29-10-2011 tot 17-11-2011

Cultuur

Maggy Doolhoff schildert al sedert haar prille 

jeugd. 

Zij werd sterk beïnvloed door haar kunstzinnige 

moeder, haar eerste tien jeugdjaren in Indonesië 

en haar reizen naar Europese, Aziatische en Noord 

Amerikaanse landen. Deze reizen werden onder-

meer een inspiratiebron om haar indrukken om te 

zetten in schilderijen, die soms een mystieke 

lading hebben. In de 15 jaar, die zij in Brussel 

woonde, volgde zij lessen van een Chinese kunste-

naar. Hij stimuleerde haar om de techniek van het 

aquarelleren op zijde eigen te maken en les te gaan 

geven in deze bijzondere kunstvorm.

Sedert enige jaren geeft zij workshops in verschil-

lende technieken aan huis. 

Voor informatie: 

Maggy: 070-3244603/06-20966500. 

Email: maggygraaf@hetnet.nl

Toni Boot, Geboren te Rotterdam. 

Begonnen als lerares tekenen textiel.  

Nu schilderes wonende te Katwijk aan Zee.

Schilderen is mijn grootste passie. De reizen door 

o.a. Oost Azië, Zuid-Amerika die ik heb gemaakt, 

en de schoonheid van de natuur vormen mijn 

inspiratie bron. Vooral de reizen door o.a. China, 

Tibet en Equador maakten grote indruk op mij. 

Met mijn werk reageer ik op dat wat ik zie, voel en 

beleef. Het is voor mij een uitdaging mijn emoties 

te verwoorden in kleur en beeld over de schoon-

heid van de natuur en het wonder van het leven. 

Naast het schilderen maak ik ook beelden van aar-

dewerk. 

De Mandala’s die ik maak geven uitdrukking aan 

mijn onbewuste kant van mijzelf “ het wonderlijke 

scheppingsproces van kleur en vorm” en tegelijker 

tijd spreek ik onbewust een natuurlijke genees-

kracht in mijzelf aan. De kunst van het Mandala 

tekenen of schilderen is om alle indrukken, 

gedachten en gevoelens van mijzelf waar te 

nemen zonder een oordeel. 

 

In Katwijk geef ik cursussen in schilderen en teke-

nen en ook in het Mandalatekenen. 

Informatie www.toni-boot.nl 
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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Zaterdag 26 november 2011 om 16.00 uur
Opening Tentoonstelling in ’t Benoordenhuis van fotograaf Joan van Nispen tot Sevenaer.

Zondag 20 november 2011 om 15.00 uur 
Opening tentoonstelling in ’t Benoordenhuis van Beeldend kunstenares Lidwien Enthoven

Lidwien Enthoven woont in het Benoordenhout en heeft als beeldend kunstenaar een 
atelier nabij het Noordeinde.

Zij volgde schilderlessen aan de Vrije Academie in Den Haag bij Marijke 

Boomsma en Trix Zwartjes, aan de Academia de Bel Arte in Perugia (Italië) en 

de Academie voor Beeldende Kunsten te Brussel.

Schilderen is voor Lidwien een bevrijdend avontuur en ook een zoektocht naar 

de beste vlakverdeling en kleurschakering, die meestal associatief tot stand 

komt, waarbij harmonieuze schoonheid en evenwicht het uiteindelijke resul-

taat opleveren. Deze zoektocht is een spannend proces van prijsgeven en ver-

overen.Lidwien heeft zich toegelegd op gemengde technieken met acrylverf 

en collages; haar schilderwerk wordt gekenmerkt door een warm, kleurrijk 

palet.  Haar schilderijen balanceren op de grens van figuratie en abstractie.

  Zij exposeerde eerder bij de Rijksgebouwendienst in Den Haag, diverse gale-

ries in Den Haag, Amersfoort, Arnhem en Schiedam en op verschillende loca-

ties in Brussel.

In het werk van Joan, geboren en getogen in het Benoordenhout, staat negen 

van de tien keer de mens centraal. Deze fotograaf kan zich in het moment 

totaal verliezen. Hij benadert elk mens, elk ogenblik alsof iets volkomen 

unieks zich voor zijn camera voltrekt. Een permanente staat van verwonde-

ring doordrenkt Joan’s werk: een ietwat zonderlinge, soms zelfs surrealisti-

sche sfeer is een van de terugkerende kenmerken van zijn werk.Het is moeilijk 

voor te stellen dat hij nog geen vijf jaar geleden is begonnen met fotografe-

ren. Hij neemt zijn camera overal mee naar toe en heeft inmiddels over een 

half miljoen foto’s genomen. Joan heeft met zijn foto’s al meerdere prijzen 

gewonnen. Hij werkt o.a. voor de Telegraaf en het nieuwe Hilton in Den Haag 

heeft een twintigtal foto’s van hem aan de muur hangen. 

  Zijn eerste solo tentoonstelling vindt plaats in ’t Benoordenhuis, waar hij 

onder meer foto’s zal tonen die hij op diverse reizen in het buitenland heeft 

gemaakt.Laat u verrassen door de prachtige en vaak ontroerende beelden van 

deze bijzondere kunstenaar.

Impressie op pagina 39
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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



P r i k b o r d
Duinzichtkerk
Vanaf woensdag 26 oktober
Wat is dat, kerk en christendom?  
(voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool)
Waar gaat het over in de kerk...? wat voor feesten vieren we...? wie zijn de 
belangrijke mensen in de Bijbel, in de kerkgeschiedenis....? Kortom: op een 
speelse manier de basiskennis ‘leren’ rond kerk en geloof . Vanaf eind okto-
ber steeds op woensdagavond van 19.15-20.00 uur in de Duinzichtkerk 
(niet in de maand december). 
Hebt u kinderen in deze leeftijd en bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig 
dan bent u van harte welkom. 
Informatie bij ds. Casper van Dongen (casper.van.dongen@12move.nl/ 
telefoon: 3249900) of Volkert Ebbink jeugdouderling 
(Volkert_ebbink@hotmail.com/ telefoon: 0618223702). 

’t Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5, 2596 XH Den Haag

Er zijn nog enkele dagdelen beschikbaar voor het houden van bijeenkom-
sten, vergaderingen, workshops. Informatie in te winnen bij: Foppe 
Huitema, penningmeester. Mobiel: 06-20 75 82 42.

Gratis Cursus Mindfulness voor 65+
 Mindfulness is aandacht voor ervaringen in het hier-en-nu op een accep-
terende en nieuwsgierige manier. U kunt leren gewone, saaie momenten 
en bezigheden interessant en waardevol te laten zijn. Het is al vaak aan-
getoond dat een mindfulness training een positief effect heeft op geeste-
lijk en lichamelijk welzijn. 
 
Begin 2012 vindt een gratis mindfulness training voor 65+ plaats in  
het Benoordenhout. Hieraan is een universitair onderzoek  
verbonden naar het effect ervan op het welzijn door middel van anonieme  
vragenlijsten. 
 
Deze ontspannende en verrijkende training bestaat uit 6 wekelijkse bij-
eenkomsten van 1,5 uur en een dagelijkse oefening thuis van ongeveer 20 
minuten. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Voor meer informatie en aanmelding neemt u contact op met Aart Verheul, 
telefoon: 06-1804 3930 e-mail: info@kompasco.nl

Zaterdag 29 oktober om 16:00 uur 
Opening van een Duo Expositie. De expositie vertoont werken van Maggy 
Doolhoff en Toni Boot en duurt tot 17 november 2011.

Zondag 20 november om 15.00 uur 
Opening tentoonstelling met werken van Lidwien Enthoven. Deze ten-
toonstelling duurt tot 24 november 2011.

Lezing “een kunstcollectie op straat niveau door Esther Hartzema”

Zaterdag 26 november om 16:00 uur
Opening tentoonstelling fotograaf Joan van Nispen tot Sevenaer. 

Bibliotheek Benoordenhout,
Utenbroekestraat 4 
Telefoon 070 353 4020.

Woensdagmiddag 2 november en 14 december  
van 14.30 – 15.30 uur 
Voorlezen en knutselen voor kinderen vanaf vier jaar 
Graag vooraf reserveren

Vrijdagmorgen van 10.00 tot 10.45 
op 28 oktober ‘Zaza speelt doktertje’ 
op 25 november het thema Sinterklaas en 
op 9 december het thema Kerst

Koffie en limonade staan voor u klaar om 09.45 uur.
Graag reserveren

Woensdag 23 november van 11:00 – 16:00 uur 
Heeft u nog nooit Internet gebruikt? Of zou u nu eindelijk wel eens willen 
weten wat Hyves, Facebook of Twitter is? In Bibliotheek Benoordenhout 
kunt u, tijdens de Week van de mediawijsheid, met het programma Klik en 
Tik meer leren over Internet en sociale media. Reserveren noodzakelijk.

Verpleeghuis Nebo
Tot en met 23 november 2011 dagelijks van 10:00 tot 19:30 
Expositie ‘Verwondering II’ van Hendrikje Classen 
Hendrikje Claassen (1970) groeide op in Voorburg. Ze heeft haar schilder- 
en tekenopleiding gehad aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Ze is beeldend kunstenaar en freelance grafisch 
vormgever.

IVN N
Zondag 13 november om 10:30 uur
Wandeling met IVN in Den Haag in Clingendael 
Thema: Bijna winter op het landgoed 
Verzamelen op de hoek van de Thérèse Schwartzestraat en de 
Wassenaarseweg SBOL 

Florence Woonzorgcentrum 
Oostduin
Goetlijfstraat 5 2596 RH Den Haag Telefoon: 754.05.55

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

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

Dinsdag 25 oktober Indische Soos 
Op dinsdag 25 oktober een Indische Soosmiddag. Vanaf 13.30 uur staan er 
in de centrale hal kraampjes met o.a. Indische hapjes en cadeauartikelen. 
Vanaf 14.30 uur een muzikaal optreden van Satin-live met een programma 
van zowel oude als nieuwe liedjes in het Nederlands en het Engels. 
Toegang is gratis!

Vrijdag 28 oktober Firma v.d. Vossen   
Vrijdagochtend vanaf 10.00 uur in de Centrale Hal verkoop van onder 
andere nachtkleding en ondergoed door Firma v.d Vossen voor dames en 
heren! 

Zondag 30 oktober Florence Concours
Zondagmiddag 30 oktober voorronde Florence Concours in Oostduin. Het 
Florence Concours viert zijn eerste lustrum en dat willen we met u vieren. 
Deelnemers tussen de 8 en 18 jaar die klassieke  of populair klassieke 
muziek spelen of zingen als solist, als duo, kwartet of ensemble. De finale 
vindt plaats op 20 november in het Spui theater in Den Haag. Toegang is 
gratis! Aanvang 14.00 uur.

Woensdag 9 november Concert Accordeon vereniging Haga-
num
Op woensdagavond 9 november verzorgt Accordeon vereniging Haganum 
een concert in Oostduin Het concert wordt u aangeboden door de Haagse 
Federatie van Muziekgezelschappen en Culturalis. Aanvang is 19.30 uur en 
toegang is gratis!

Dinsdag 15 november Virtuele wandeling Stationsbuurt
Op dinsdagmiddag 15 november een (virtuele) wandeling die zich ken-
merkt door uitersten! De wandeling (gepresenteerd middels dia’s) begint 
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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 com-

merciële 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 verant-

woordelijk voor eventuele  zetfouten.

Enthousiast vrouwenkoor “Femmes Vocales” zoekt nieuwe leden in alle stem-

groepen. Repertoire afwisselend licht-klassiek. 

Wekelijkse repetities op woensdag van 20.00 - 22.00 uur aan de van 

Abbenbroekweg.

Voor info/aanmelding: 06-10906076 of marijkesiegmund@zonnet.nl

Annette (6 1/2 ans-Hollandaise) cherche petite(s) amie(s) francophones pour 

améliorer son Francais. 

Tel: 06-49338141

Babysitters

Benoordenhoutje

bij het prachtige Hollands Spoor. Via het “Rode Dorp” naar een multi-
cultureel winkelcentrum. De Stationsweg, de van Hogendorpstraat 
met zijn hofjes en via Oranjeplein, Koningstraat, Boekhorststraat neer 
de Boterwaag. Langs de witte zwanen van de Lutherse Kerk naar het 
Spinozahuis en dan naar de Dunne Bierkade met het huis van Paulus 
Potter. Via de Wagenbrug, het Huygenspark, Rijswijkseplein met het 
“Strijkijzer” terug naar het Hollands Spoor. Aanvang 14.30 uur en toe-
gang is gratis.

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

Terug naar school?
Volgens de gemeente zijn de containers 
verhuist Gemeentesecretaris Marcellus 
Emants (1778-1854) en zijn  gelijknamige 
schrijvende kleinzoon (1848-1923) zou-
den het  niet kunnen geloven!

De foto is gemaakt op 5 september 
2011; het bord stond er toen al vele 
maanden……

H.W. van Leeuwen
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Schaakprobleem 116 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

De witte loper op b5 staat aangevallen. Wit kan hem terugtrekken of ruilen op c6. Eén van de twee 

levert een briljante winst op. Ziet u het?

Oplossing probleem 115: 1.Dxb4! axb4 (andere zetten leiden tot stukverlies) 2.Txa8+ Le8 (2… De8 3.

Txe8+ Lxe8 4.Lxd5+ etc.) 3.Lxd5 Dxd5 4.Txe8 mat (Wolthuis-Alexander, Maastricht 1946)

De boekenbon is gewonnen door H.J. Stomps.

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 116  U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+p+q+pzpp' 
6psnn+p+-+& 
5+L+pzP-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3vLP+-+-tR-# 
2P+-wQ-zPPzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 
De witte loper op b5 staat aangevallen. Wit kan hem terugtrekken of ruilen op c6. Eén van de twee 
levert een briljante winst op. Ziet u het? 
 
Oplossing probleem 115: 1.Dxb4! axb4 (andere zetten leiden tot stukverlies) 2.Txa8+ Le8 (2… De8 
3.Txe8+ Lxe8 4.Lxd5+ etc.) 3.Lxd5 Dxd5 4.Txe8 mat (Wolthuis-Alexander, Maastricht 1946) 
De boekenbon is gewonnen door H.J. Stomps. 
 
Oplossingen vóór 1 november 2011 opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 
165, 2597HT Den Haag. Onder goede oplossers wordt weer een boekenbon verloot.  

Volendam in Rome van Joan van Nispen tot Sevenaer.

Vervolg van pagina 35
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Aannemer/Entrepreneur de construction/Contractor

                    Alexandria

Administratieve & Financiële diensten/Assistance fiscale & administra-

tive/Tax advice & administration

                    e-Accountopus

Advocatenkantoor/Avocats/Law Firm

                    Maaldrink Vermeulen Grooss

Basis onderwijs voor Dyslexie/Soutien scolaire/Remedial Teaching

                    Het Open Venster

Begrafenisondernemer/Pompes funèbres/Funeral Home

                    Stijl & Traditie Uitvaartzorg

                Hodie Mihi

                    Uitvaartverzorging ‘t Clingendaelhuys

                    Papillon Uitvaartzorg

Computerassistentie/Assistance informatique/Computer Help

                    Digidream

                    Solid Systems

                    PC Opleidingen

Cosmetische behandelingen/Traitements esthétiques/

                     Clinic 28

Cursus Zelfverdediging/ Leçons d’autodéfense/Self-Defense Lessons

                Mischa Lisetsky

Cursus - Tai Chi/ Leçons de Tai Chi/Tai chi Lessons

                 Kinsantaichi

Dameskleding/Prêt à porter féminin/Women’s Clothing

                     Hardies

                     Boutique Mar-y-Mar

                     Macy’s

                     Elite

Fitness Trainer/Mise en forme/Fitness Trainer

                     Feel Fit - Magda Oord

Cursussen Frans/Leçons de Français/French Lessons

            Joke Niessink

Interieurverzorging & -onderhoud/Décoration - entretien/Interior 

Design/Maintenance

                    Koole Woondecoratie

                    van Duijne

                    Victoria

Kapsalon/Salon de coiffure/Hairdresser & Barber

                    Kapsels

                    Pentille Coiffures

                    Martinhair

Kinderopvang/Garderie d’ enfants/Day Care

                    2 Koala’s

Kookschool/Leçons de cuisine/Cooking school

                     Kookatlelier Wassenaar

Lingerie/Lingerie/Lingery Shop

                     Pink & Lie

Lunchroom/Salon de thé/Lunchroom

                     Engelhard

Makelaar/Agence immobilière/Real Estate Agent

 Röttgering

                     Kimmel & Co

                     Burger van Leeuwen

                     van Soest

                     Estata

                     Real Estate Partners

                     Giesbers Makelaardij

                     Beeuwkes

Meubelrestauratie/Restauration de meubles /Furniture Restoration

                     van Holthe

                    Woudenberg & van den Heuvel

                    Paul Berkhout

Moslimgemeenschap/Centre musulman/Moslem Community

                    Ahmadiyya Moskee

Notariskantoor/Notaire/Public Notary

                    Matsinger Eversdijk

                    Roosenberg Polak

                    Notariskantoor Stoger

                    Adegeest

Opslag en Stalling/Garde-meuble/Storage Space Rental

                    Gravex

Patisserie/Pâtisserie/Bakery

                    Maison Kelder

Reformhuis/Drogisterie & produits bio/Health Food Shop

                    Drogisterie Benoordenhout

Scheidingsbemiddeling/Médiation (divorces)/Divorce Counselor

                     Abacus

Schilder

                     Marco Booij

Schoenmaker/Cordonnier/Shoemaker

                    Java Schoenenservice

Stomerij/Pressing/Dry Cleaning

                    Pols Stomerij

                    Ocean

Tandarts/Dentiste/Dentist

                    V.H.M. de Laat

Taxateur Antiek/Estimations & expertises/Accessor - Antique

                     M.T. Daniels-Dirven

Thuiszorg/Aide médicale à domicile/Home Medical help

                     HWW Zorg

                     Evita

Tuinaanleg & Onderhoud/Aménagement & entretien jardins/Garden 

Design & Maintenance

                      van Ree

                      Eerhart Sierbestrating

Zorgcentrum/Maison de Retraite/Nursing Home

                  Maison Gaspard de Coligny

                  Visserhuis

                  Oldael

Uw adverteerders /  vôtre annonceurs / Your advertisers
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Dr Mr T.G. (Giap) Tan, voorzitter 

Tel. (070) 328 21 83

tevens belast met de portefeuilles wijkblad, web-

site, expats, jongeren en ondernemers in de wijk.

Renée Walhain-van der Stoel, secretaris

Tel. (070) 328 13 46

tevens belast met de portefeuilles ouderen en 

 communicatie (algemeen)

Foppe Huitema, penningmeester 

Tel. 06-53427382

tevens belast met de portefeuille wijkcentrum

Mr Corine Buter-de Haas, 

Tel. (070) 324 39 82

belast met de portefeuille ruimtelijke ordening

Ir Willem Hoekstra,

Tel. (070) 324 83 32

belast met de portefeuilles verkeer en vervoer,  

groen, bodem en water

Loes Hartzema, 

Tel. (070) 211 32 64

belast met de portefeuille cultuur

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

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

Wijkvereniging Benoordenhout kosten 

lidmaatschap € 8,- per jaar

Redactie (ad interim) wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl

•    Giap Tan

•   Renée Walhain-van der Stoel

•    Corine Buter-de Haas

 • 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

Activiteiten Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Eerste Haagsche Bridgevereniging

Maandag-, dinsdagavond, woensdag- en vrijdag-

middag, mevrouw A. Kolstee, 

tel. 324 79 20

Redubeth
Donderdagavond, mevrouw H.W. de Wolf, 

tel. 386 04 90

Bridgegroep mw. van Mameren
Dinsdagmiddag, mevrouw F.C. van Mameren, 

tel. 324 84 57

Internationaal dansen
Maandagochtend, Sophia Poppe, 

tel. 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevrouw J. Hogendonk, 

tel. 328 08 67

Schaakclub
Woensdagavond, de heer W. Luijt, 

tel. 324 82 75

Patchwork
2e woensdagochtend van de maand, mevrouw  

Ph. Bennis, tel. 324 66 07, mevrouw T. Vleming,  

tel. 328 14 24

Orchideeënclub
Mevrouw F. Meeuwisse, 

tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming
De heer T. Haase, 

tel. 354 39 16

Diverse instanties
Zonnebloem

afdeling Benoordenhout, 

tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout
Ivoorhorst 155, 

tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk

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

Telefooncirkel 

Mevrouw J. Peters, tel. 347 72 97

Ouderenadviseur 

Mevrouw F. van Osch, tel. 347 00 41 of 

06-33 31 29 03

Consulent Steunpunt Mantelzorg

Marjan Heeres, tel. 383 94 21,

Di. en wo. van 09.15 tot 17.00 uur, 

Do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur - 16.00 uur.

 Spreekuur in Zieken huis Bronovo, 

do. 16.00 -18.00 uur, tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus

10.00 - 11.15 uur, tel. 347 74 98

I-shop in het WDC Bezuidenhout,

Joh. Camphuysstraat 25, tel. 347 72 97.

denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag, 

tel. 353 58 00, 08.30 - 16.30 uur

Dienst Burgerzaken open: Ma, wo, do, vr 

08.00 - 14.00 uur, di 12.00 - 20.00 uur

Klachten + meldingen contactcentrum, 

tel. 14070. Ma - vr. 08.00-20.00 uur

Klachten Raad Welzijn en Gehandicapten , 

tel. 365 06 00

Melding grafiti
tel. 353 46 05/353 41 29

Klachten overlast: tel. 353 58 56

Politie
tel. 0900 - 8844 Bureau Overbosch, 

Vlaskamp 1, 2592 AA Den Haag, 

wijkagent: Ernst Käuderer (07.00 - 23.00 uur).

Klachtenlijn Riolering
Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag
Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout
Utenbroekestraat 4

2597 PH Den Haag

tel. 353 40 20 

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di  14.00 - 17.00 uur

wo 11.00 - 17.00 uur

do gesloten

vrij 11.00 - 17.00 uur

za  10.00 - 13.00 uur

benoordenhout@dobdenhaag.nl



wijkblad Benoordenhout oktober 201142

Wordt lid van de wijkvereniging!
Waarom ?  
De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en  
werk zaamheden vindt u op onze website www.wijkvereniging benoordenhout.nl onder het menu-item “De Vereniging”.

Het werk gebeurt door vrijwilligers. Het is belangrijk voor de vereniging dat ze kan spreken namens de gehele wijk. Ieder lid 
heeft de  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 € 10,- per adres.

Hoe ? 
U kunt € 10,- 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

Wijkvereniging 

Benoordenhout


