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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 gecertifi 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
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Beste wijkgenoten, In dit nummer:
Beste wijkgenoten 

– Van de voorzitter (Giap Tan) 3

–  Aankondiging ALV op 23 januari 2012 (Renée Walhain –  7

van der Stoel)

– Ruimtelijke Ordening (Corine Buter) 7

– Brief aan gemeente Wassenaar over bunkers  13

– Cultuur (Loes Hartzema) 15

– Verslag bijeenkomst Shell d.d. 27 november 2011  17

(Wieneke Lisman)

– Interview met Dr E.P. (‘Mom’) Wellenstein (Giap Tan) 21

– Het ‘Harrods – gevoel aan het Van Hoytemaplein’  25

(Giap Tan)

– Een pelgrimage door Turkije (Loes Campfens) 31

– Bij het 25jarig jubileum van de Schaakvereniging  33

Benoordenhout (Giap Tan)

– Column ‘Bij Couvée gekocht!’ (Casper Postmaa) 37

– Interview expat Lucy Bosscher (Deborah Valentine) 38

– Het Malieveld (Georgia Regnault – Smith) 39

– Aankondiging uitje naar TNO (Wieneke Lisman) 40

– Platform Ouderen Benoordenhout (Jaap de Wit) 41

– Het Mr L.E. Visserhuis (Noor van den Bergh) 41

– CCB (Rinia de Bruin) 43

– Jubileum 40 jaar Maison Gaspard de Coligny  43

(Ria van Haaften)

– Initiatief van Hester van Kimmenade – de Laat de Kanter  44

en Noor Blaisse

– Lijst instanties voor ouderen (Trudy Hollander) 45

– Bestrijding graffitti (gemeente)  48

– Stand van zaken stadsdeelplan (Lilianne Blankwaard –  48

Rombouts) 

– Opening ‘bruggetje Aloysius College’ d.d. 18 november  49

2011 (Loes Campfens)

– Informatie jaarwisseling 2011/2012 (gemeente) 50

– Luchtverontreiniging (Enny Kleikamp – van Leeuwen)  51

– Aansluiting Hubertustunnel (Wouter Leeuwenburgh) 51

– Duurzaamheidsproject, incl. urban farming (Gerd Jan  52

Otten en Daniëlla Gidaly)

– Prikbord Benoordenhout 53

– Schaakprobleem van de maand 55

– Wie wat waar 56

Het decembernummer dat voor U ligt, is weer het laatste van dit 

jaar. Met het oog op de feestdagen heeft de redactie haar best ge-

daan U een mooi en vol nummer te bezorgen. Er zijn een paar 

zaken die dit nummer bijzonder maken. In de eerste plaats is het 

wijkblad voor het eerst opgebouwd uit ‘ka ter nen’, waarin zo goed 

mogelijk artikelen, mededelingen en berichten die inhoudelijk bij 

elkaar horen als zodanig zijn gegroepeerd. De katernen hebben 

betrekking op de Wijkvereniging, ‘Mens en Maat schap pij’, International Corner, senioren, gemeente-

lijke mededelingen en initiatieven, en ingezonden brie ven. Het wijkblad eindigt met de gebruikelijke 

rubrieken prikbord, de lijst met babysitters, het schaak probleem van de maand, wie wat waar, en het 

overzicht van advertentiehouders. Bijzonder zijn verder de omslag en het ondersteunende artikel: 

‘Het Harrods gevoel op het Van Hoytemaplein!’. Aan lei ding hiervoor is het heuglijke feit dat op 30  

november jl. de ondernemers van het Van Hoy te ma straat winkelgebied in overweldigende meer der-

heid (87%) zich hebben uitgesproken voor meer sa men  wer king en daartoe een BIZ-regeling 

(Bedrijfsinvesteringszone) met elkaar zijn aangegaan. Om dit te markeren is Max Koot Stu dio (Robbert 

Ris) gevraagd een aantal foto’s te maken. Hierdoor is dit de  cem bernummer van Uw wijkblad, met 

dank aan de ondernemers, nu reeds een collector’s item! Het wijkblad komt om de maand uit, zes-

maal per jaar. Noodgedwongen betekent dit dat het niet altijd de actualiteit van het moment weer-

geeft, in het bijzonder wanneer tentoonstellingen of lezingen worden aangekondigd. Sommige 

ervan hebben op het moment van verschijnen van het weekblad reeds plaats ge had. Andere liggen zo 

dicht bij het moment van verschijnen, dat de aankondiging ervan nau we lijks func tioneel is. De redac-

tie en het bestuur van de wijkvereniging realiseren zich dat ten volle. De komende periode zal onder 

leiding van het waarnemend-bestuurslid Maaike Hellingman – van Hooi donk, ver antwoordelijk voor 

communicatie, website, woordvoering en ondernemers in de wijk, een com  mu ni catieplan wor den 

opgesteld waarin hopelijk over de volle breedte richtinggevende uitspraken kunnen worden ge daan: 

wijkblad, website, social media (Facebook, Twitter), digitale muurkrant. Zij zal wor den bijgestaan door 

de middelbare scholieren Jamie van Markus en Yannick Binnenweg (beiden van het Aloysius College) 

die met instemming van hun schoolleiding in het kader van hun maat schap pe lij ke stage met het 

wijkbestuur contact hebben gezocht. Een bron van ergernis blijft de verre van perfecte be zorging van 

het wijkblad. Het vergt een continue inspanning van het management van het betreff en de bezor-

gingsbedrijf en van de redactie om alle, terechte, irritaties en klachten van wijkbe wo ners op te van-

gen. Een paar ‘spelregels’ moet hier worden vermeld: (a) de 

datum van verschijning van het wijk blad is een streefdatum. Als, 

zoals de vorige keer, vermeld staat dat het oktobernummer op 

21 ok tober ver schijnt, betekent dit niet dat op de dag zelf alle 

wijkbewoners het wijkblad in hun brie ven bus zullen aan treffen. 

Ter illustratie: de bezorging van het augustusnummer nam een 

volle week in beslag. Die van het oktobernummer startte op 21 

oktober en was op 26 oktober ‘voltooid’. Met de be zorgings-

dienst is afgesproken dat dit nummer in drie dagen zal worden 

verspreid en dat het aantal klachten we gens niet bezorgen, sub-

stantieel moet zijn teruggedrongen; (b) wie ‘nee, nee’ op zijn 

brie ven bus heeft geplakt krijgt geen wijkblad bezorgd. Dit zijn 

nu eenmaal de regels; (c) op ‘strategische plekken’ in de wijk treft 

U een ruime stapel wijkbladen aan, waar U een exemplaar van 

kunt mee ne men. De adressen zijn: banketbakkerij Eickholt 

(Willem Royaardsplein), Dailykiosk op het Van Hoytema plein en 

Tyddewi aan de Weissenbruchstraat), de wijkbibliotheek 

(Utenbroekestraat), en wijk cen trum ’t Be noor  denhuis (Bis-

schopstraat). Tot slot: de redactie verwelkomt drie nieu we redac-

teuren in haar midden: Cees Hellingman, Pim van Gulpen en 

Dirk Schuurman Volker. Wij ver heugen ons op de  

sa menwerking met hen. Graag wenst de voltallige  

redactie U nu reeds een zalige Kerst en een voor spoe dig 

Nieuwjaar toe.

de redactie

Wijkvereniging 

Benoordenhout

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

Oplage ca. 7.700 exemplaren.

Secretariaat wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij 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
1 13-01-2012 13-02-2012
2 09-03-2012 16-04-2012
3 11-05-2012 18-06-2012
4 13-07-2012 20-08-2012
5 14-09-2012 15-10-2012
6 09-11-2012 10-12-2012

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

Benoordenhout
Jaargang 35, nummer 6, december 2011
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Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

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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Ouderenwijzer 2010

Is het leuk om oud te zijn? In de monitor die de ge-

meente Den Haag op 20 oktober jl. heeft uitge-

bracht (Ouderenwijzer 2010: de positie van Haagse 

senioren in kaart gebracht) wordt ingegaan op 

zaken als demografi sche kenmerken, gezondheid 

van ouderen, hun waardering voor hun leefomge-

ving/woonsituatie, hun fi nanciële positie, hun 

deelname aan de maatschappij. Daarnaast is beke-

ken welke voorzieningen voor ouderen er in Den 

Haag zijn en is gekeken naar de bekendheid en 

het bereik van deze voorzieningen. Onder oude-

ren worden alle personen van 55 jaar en ouder ge-

rekend. Op 1 januari 2009 zijn er in Den Haag 

116.355 ouderen (24% van de bevolking), verdeeld 

over 45% (55 – 64 jaar), 27% (65 – 74 jaar) en 28% 

(ouder dan 75 jaar). De meesten zijn vrouw (55%). 

De meesten zijn alleenstaand (55%). In de catego-

rie van ouderen van 65 jaar en ouder (64.105 inwo-

ners) stijgt het percentage alleenstaanden naar 

60%. In 2015 zal het aantal 65-plussers naar ver-

wachting 69.467 inwoners bedragen. Ruim 17.000 

mensen (circa 27% van de totale groep 65-plus-

sers) kunnen als ‘kwetsbaar’ worden aangemerkt. 

Zij hebben ondersteuning of zorg nodig om te 

functioneren. Ruim 10% (ongeveer 6.400 mensen) 

voelt zich zeer eenzaam. Eenzaamheid gaat vaak 

gepaard met depressieve gevoelens en angst-

stoornissen. Over het algemeen zijn Haagse oude-

ren tevreden met hun lot. Voor hun gezondheid 

kennen zij het rapportcijfer 7,2 toe; voor hun leef-

omgeving eveneens 7,2. Het merendeel (70%) 

voelt zich veilig in zijn eigen buurt, met als rap-

portcijfer 6,5. Om actief bij de buurt betrokken te 

zijn is een veilige, toegankelijke, levensloopbe-

stendige buurt met ontmoetingsplaatsen een 

voorwaarde. De eigen woning wordt positief be-

oordeeld met als rapportcijfer gemiddeld een 7,7. 

Het gelukkigst zijn ouderen in Scheveningen, 

Segbroek en Haagse Hout. 89% van de zelfstandig 

wonende ouderen meent dat zij voldoende sociale 

contacten hebben. 22% van alle ouderen is lid van 

een sportvereniging. 65% van de ouderen maakt 

gebruik van het internet. De bekendheid onder 

ouderen met de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) die regelt dat ouderen zo-

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen 

en meedoen in de samenleving, is gering: 33%. 

‘OUD is IN’, Stadsdeelplan Haagse Hout 

2012 - 2015

Ouderenzorg valt onder de verantwoordelijkheid 

van wethouder Drs Karsten Klein, CDA (jeugd, wel-

zijn, sport). Op 23 november jl. heeft hij in 

Madurodam ‘OUD is IN’ gepresenteerd, het be-

leidsprogramma van de gemeente Den Haag voor 

de periode 2011 – 2014  voor ouderen in de cate-

gorie van 65 jaar en ouder. Het beleidsprogramma 

omvat, - het kan haast niet overzichtelijker -, zeven 

uitgangspunten, drie doelen en 12 projecten. 

‘Maximale participatie’ (doel 1) kent als trefwoor-

den: welzijn, sport en vervoer. ‘Adequate onder-

steuning’ (doel 2) richt zich op: centra voor oude-

ren, voeding, versterking mantelzorg en 

burenhulpcentrales en huisbezoeken. ‘Goede zorg’ 

(doel 3) heeft betrekking op tafel van kwaliteit, 

cultuursensitieve zorg, toegankelijke respijtzorg, 

dement zijn en doodgaan.

Ouderen zijn niet het exclusieve domein van wet-

houder Karsten Klein. Ook stadsdeelwethouder 

mevrouw Drs Ingrid van Engelshoven, D66 (onder-

wijs en dienstverlening) spreekt een woordje mee. 

In het Stadsdeelplan 2012 – 2015, stadsdeel 

Haagse Hout, dat onder haar verantwoordelijkheid 

valt, worden voor ouderen in het Benoordenhout 

als ambities geformuleerd: 

–  ‘Wij gaan stimuleren dat kwetsbare wijkbewoners 

meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 

gezondheid om zo te voorkomen dat zij ziek 

worden

–  Wij willen de kennis over gezondheid, zelfred-

zaamheid en zorgmogelijkheden verbreden

–  Wij willen dat in het Benoordenhout minder 

(oudere) mensen eenzaam zijn, daarom worden 

obstakels om te participeren weggenomen

–  Wij willen voor kwetsbare groepen, zoals oude-

ren en gehandicapten, de toegang tot welzijns- 

en zorgaanbod verbeteren

–  Een Centrum voor Ouderen kan bijdragen aan 

de maatschappelijke ondersteuning van deze 

soms kwetsbare groep stadsgenoten

–  Wij doen signalerende huisbezoeken bij iedere 

75+er

–  Wij willen de mobiliteit, vervoer van de ouderen 

en mensen met een beperking vergroten zodat 

ze zelfredzaam worden (inzetten van taxibussen)

–  Wij willen informatie en aanbod van preventie 

en signalering beter toegankelijk maken

–  Wij bevorderen het vrijwilligerswerk door de 

zelfredzaamheid en eigen initiatief van zelfhulp-

groepen en mantelzorgers te ondersteunen’.

‘Civil society’

Als gemeentelijke leidraad fungeert de visie op de 

Haagse samenleving die is vastgelegd in het 

Raadsbesluit ‘Zorg voor elkaar’. Kern van deze visie 

is de transformatie van de Haagse samenleving 

van verzorgingsmaatschappij naar participatie-

maatschappij. In het gemeentelijk jargon wordt dit 

‘civil society’ genoemd. De sociale samenhang in 

buurten en wijken is een essentiële voorwaarde 

voor het bestaan van een dergelijke ‘civil society’. 

Trefwoorden zijn: ‘solidair met elkaar’ (burenhulp, 

vrijwilligerswerk, voor elkaar klaar staan), ‘stimu-

lansen voor eigen verantwoordelijkheid’, en ‘een 

goed vangnet’.

Deze ambities zullen niet in één keer kunnen wor-

den gerealiseerd. Niettemin is het een inspire-

rende gedachte dat de gemeente een actief beleid 

voorstaat ten aanzien van ouderen in het alge-

meen, en die in het Benoordenhout in het bijzon-

der. Sommige acties zijn overigens reeds in gang 

gezet. De gemeente beschouwt het tegengaan 

van vereenzaming onder ouderen als een speer-

punt voor de periode 2012 - 2015. Een ander voor-

beeld is de voorlichtingsbijeenkomst die de ge-

meente op 15 november jl. in het Mr L.E. Visserhuis 

heeft georganiseerd met als doel meer bekend-

heid te geven aan de zg. VvE-balie. De VvE-balie is 

een in 2008 door de gemeente opgerichte onpar-

tijdig adviesbureau dat appartementseigenaren 

ondersteunt en stimuleert bij het uitvoeren van 

onderhoud aan hun complex. Zij geeft gratis ad-

vies over het actief maken en houden van een VvE, 

helpt bij het oplossen van problemen, bepaalt 

samen met de betreff ende VvE de maandelijkse 

VvE bijdrage, biedt hulp bij het organiseren van 

onderhoud en zorgt voor kennisuitwisseling door 

middel van informatiebijeenkomsten. Zo heeft de 

VvE-balie een test ontwikkeld, waarmee eigenaren 

kunnen nagaan of hun VvE goed functioneert. De 

‘OUD is IN’ 

vervolg op pagina 5
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Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Prins Mauritslaan 1

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

Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

TE HUUR

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
Uitsluitend voor stalling of opslag

Nieuwe Uitleg 37 

2514 BR  Den Haag

Tel. 070 - 3 92 43 61

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

VASTGOEDKUNDIGEN

VERVEN EN SAUZEN, LAMINAAT, OPHANGEN VAN 
SPIEGELS, SCHILDERIJEN ENZ, ELEKTRA, 
ONDERHOUD VVE, MEUBELMONTAGE.

Meer klussen op:
 www.klusbedrijfvanhelden.nl

Ontvang nu bij uw vrijblijvende offerte een bloemenbon 
t.w.v. 5 euro" kado!

Aanbieding geldig tot 15 januari 2012

Klusbedrijf van Helden - Ary Schefferstraat 227 - 
2597 VT Den Haag  070 – 324 6064 / 06 - 28917733
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test is zowel door eigenaren als aspirant-kopers te 

gebruiken (zie: www.onderhoudmetjeburen.nl). De 

VvE-balie  is overigens ook telefonisch bereikbaar:  

(070) 3533281. De gemeente heeft verder de 

Wijkvereniging Benoordenhout verzocht, in navol-

ging van het dit jaar gehouden Bezuiden-

houtfestival in de Christus Triumfatorkerk, in 2012 

een Benoordenhoutfestival te organiseren. Doel 

van een dergelijk ‘festival’ is het bieden van infor-

matie aan wijkbewoners over de mogelijkheden 

van zorg voor ouderen in onze wijk. 

Zorginstellingen kunnen zich presenteren, maar 

ook andere maatschappelijke organisaties. De 

Wijkvereniging neemt deze uitdaging graag aan. 

Het voornemen is deze informatiemarkt te combi-

neren met andere activiteiten (sporttournooi, mu-

ziek, toneel), waardoor een grotere groep belang-

stellenden wordt bereikt.

Op initiatief van het Platform Ouderen Benoor-

denhout (elders in het wijkblad kunt U er meer 

over lezen) is aan het CIPO (Centraal Informatie-

punt Ouderen) opdracht gegeven een ‘beslis-

boom’ te ontwerpen, aan de hand waarvan oude-

ren in het Benoordenhout op laagdrempelige, 

gebruikersvriendelijke wijze een ‘keuzemenu’ 

kunnen hanteren ten aanzien van deelname aan 

uiteenlopende activiteiten als (a) culturele activi-

teiten, (b) ontmoetingsbijeenkomsten, (c) sport- 

en bewegingsclubs, (d) eetbijeenkomsten, die 

door de verschillende zorginstellingen worden 

georganiseerd en aangeboden. Dit gebeurt door 

het aangeven van o.a. het type activiteit of bij-

eenkomst waaraan een oudere wil deelnemen, 

gewenste dag, tijdstip en locatie, de mate waarin 

hij of zij de activiteit herhaald wil zien, en de kos-

ten die een oudere hiervoor over heeft. Per stads-

deel wordt gestreefd naar één aanspreekpunt 

voor ouderen: een Centrum voor Ouderen. In het 

Haagse Hout, Laakkwartier en Escamp zullen in 

2012 en 2013 pilots worden gestart. Hiervoor is 

een budget beschikbaar van bijna € 1,- mln. 

(2011: € 30.000,-; 2012: € 450.000,-; 2013:  

€ 450.000,-). Het Platform Ouderen Benoorden-

hout zal op termijn in een dergelijk centrum 

opgaan. 

Is het leuk om oud te zijn in het Benoordenhout? 

De beantwoording van deze vraag zal voor een 

ieder verschillend zijn. Getoetst aan gemeentelijke 

doelstellingen als een veilige woonomgeving, het 

stimuleren van zelfredzaamheid en het voorhan-

den zijn van een sociaal vangnet zullen ouderen in 

het Benoordenhout bovengemiddeld ‘scoren’. Het 

ouderenbeleid is voor de gemeente een belang-

rijke beleidsissue. Voor de Wijkvereniging 

Benoordenhout vormt dit een opdracht om meer 

dan in het verleden wellicht het geval was, ook 

hierin een actieve rol te vervullen. In lijn met de ge-

meentelijke plannen zullen de speerpunten zijn: 

tegengaan van vereenzaming onder ouderen (bu-

renhulpcentrales, huisbezoeken), bereikbaarheid 

(o.a. taxibussen), medewerking aan een pilot cen-

trum voor ouderen, en realisatie van de ‘beslis-

boom’ van het CIPO.

Giap Tan

vervolg van pagina 3

Foto Max Koot Studio, door Robbert Ris

Fotomodel Frederike Karduks
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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



Aankondiging tussentijdse  
Algemene Ledenvergadering (ALV)  
van de Wijkvereniging Benoordenhout 

Maandag: 23 januari 2012

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: ‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5 te Den Haag

Overeenkomstig de statuten van de wijkvereniging (artikel 14, lid 1) is 

het bijeenroepen van een ALV noodzakelijk daar het aantal bestuursle-

den beneden de vijf is gedaald door het terugtreden van de Heer Foppe 

Huitema (penningmeester) en de Heer Willem Hoekstra (portefeuillehouder 

verkeer en vervoer/leefomgeving).

Het bestuur draagt als nieuw te benoemen bestuursleden voor:

 Drs. T.G. (Tijmen ) van de Vuurst

 Mevrouw Maaike Hellingman – van Hooidonk, MA

 Dominic Moore, MBA

Daarnaast neemt het wijkbestuur de ALV van 23 januari aanstaande te baat 

om U te informeren over de stand van zaken van de concept-beheersveror-

dening Benoordenhout noord-oost, het plan voor een wijkbibliotheek in 

eigen beheer, Serviceflat Arendsdorp en de voorgenomen sluiting van de 

Beatrixkazerne en de Julianakazerne.

Overeenkomstig de statuten van de wijkvereniging (artikel 11, lid 2) wijst  

het bestuur u erop dat tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten  

minste 10 leden. Een voordracht door 10 leden moet vijf maal 24 uur vóór de 

aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

De (voorlopige) agenda luidt alsvolgt:

 Opening en mededelingen

 Verslag van de vorige vergadering d.d. 9 mei 2011 

 Benoeming nieuwe bestuursleden 

  Stand van zaken concept-beheersverordening Benoordenhout noord- 

oost

 Stand van zaken plan wijkbibliotheek Benoordenhout

 Stand van zaken Serviceflat Arendsdorp

 Stand van zaken voorgenomen sluiting kazernes

 W.v.t.t.k.

Rondvraag en sluiting.

Namens het bestuur van wijkvereniging Benoordenhout, Renée C. Walhain- 

van der Stoel, secretaris

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Ruimtelijke ordening Wijkvereniging 

Benoordenhout

BEHEERSVERORDENING BENOORDENHOUT NOORD-OOST

Ondanks alle protesten van de wijkvereniging 

(in de nummers 1 en 3 van het wijkblad van 

dit jaar hebben we U  hierover al uitvoerig inge-

licht) heeft de gemeente toch een ontwerp-be-

heersverordening voor het noordoostelijk deel van 

de wijk ter inzage gelegd en wel van 21 oktober tot 

1 december in welke periode bezwaar (zienswijze 

geheten) kan worden ingediend. Het in de be-

heersverordening opgenomen wijkgedeelte wordt 

aan de noordzijde begrensd door de 

Waalsdorperweg, aan de oostzijde door de grens 

met de gemeente Wassenaar, aan de zuidzijde 

door de Benoordenhoutseweg en aan de westzijde 

door de Van Alkemadelaan, de Ruychrocklaan, de 

Floris Grijpstraat en de Van Hogenhoucklaan.

Wat is het probleem?

Voor de wijk Benoordenhout geldt het bestem-

mingsplan ”Benoordenhout” dat begin  jaren 80 is 

vastgesteld en daarna verschillende malen is her-

zien. Een bestemmingsplan is een belangrijk in-

strument voor  het reguleren van de bebouwing 

omdat hierin regels zijn opgenomen omtrent het 

gebruik van de grond en opstallen. Het is dan ook 

het enige plan dat de burgers rechtstreeks bindt. 

Vergunningen om te mogen bouwen of verbou-

wen worden alleen verleend als zij in overeen-

stemming zijn met het bestemmingsplan. De wet 

schrijft voor dat voor het maken van een bestem-

mingsplan veel onderzoek en overleg met bewo-

ners, ondernemers en natuurliefhebbers  nodig is 

teneinde te komen tot een integrale afweging van 

alle belangen die zich in het plangebied voordoen. 

De burger heeft de mogelijkheid om bezwaar 

(zienswijze) en beroep in te stellen.

Een bestemmingsplan moet eenmaal in de 10  

jaar worden herzien en het bestemmingsplan 

Benoordenhout is nu aan de beurt. Aangezien het 

maken van een herziening veel tijd en geld en 

ambtelijke inzet kost, kent de wet sinds kort de 

mogelijkheid dat een gemeente in plaats van een 

duur bestemmingsplan een  goedkoop alternatief 

vaststelt waarvoor geen onderzoek en overleg 

met bewoners  e.a.benodigd is en waartegen  

geen beroep kan worden ingesteld. Een dergelijk 

alternatief is deze beheersverordening welke ech-

ter evenals het bestemmingsplan wel bindend is 

voor de burgers die willen bouwen of verbouwen. 

Voorwaarde is wel dat er geen ruimtelijk relevante 

ontwikkelingen in het betreffende gebied zijn te 

voorzien en hierin conserverend wordt bestemd 

overeenkomstig het bestaande gebruik. Het pro-

bleem is nu dat de gemeente van mening is dat 

voor het noordoostelijk gedeelte van onze wijk 

vervolg op pagina 9
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Voor een uitvaart met alle egards en een persoonlijk en waardig afscheid. Door jarenlange ervaring 
en goede contacten kunnen we veel voor u betekenen. Stijl & Traditie is een klein en onafhankelijk 
bedrijf en wij vinden uitvaartzorg met de nodige aandacht essentieel. Uitvaartbegeleiding met 
aandacht, tijd en integriteit. Indien u al beschikt over een deposito, uitvaartverzekering, 
wilsbeschikking of lidmaatschap dan bent uiteraard van harte welkom. Het scenario voor uw 
uitvaart kunt u kosteloos laten vastleggen in het geheime archief van Stijl en Traditie Uitvaartzorg. 
 
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen of een kosteloze wensenformulier of informatie opvragen. 
  
 
Telefoon: 070-7070007 dag en nacht, www.stijlentraditie.nl, stijlentraditie@live.nl 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Begeleiding en organisatie, kostenloze wilsbeschikking, afscheid in 
de Chapelle Ardante, thuisopbaring, annonces, begrafenis, crematie, 
Viering, Dienst, huiselijke afscheidsdienst, muzikale omlijsting, 
bewaking aan huis, bijzonder rouwvervoer: Jaguar/Daimlers, 
Citroëns, vervoer naar het buitenland, etc.  
Postadres:  De Eerensplein 31, 2 -Gravenhage 

     J.S. van der Meer 
 

IN OMNIA PARATA 



wijkblad Benoordenhout oktober 20119

volstaan kan worden met dit goedkope alterna-

tief en dat voor het overige deel van de wijk het 

bestemmingsplan wordt herzien, hetgeen bete-

kent dat de wijk in tweeën wordt geknipt en 

straks voor deze wijk twee verschillende plano-

logische regelingen zullen gelden, terwijl de 

hele wijk in 1996 is aangewezen als rijksbe-

schermd stadsgezicht.

Waar wringt zich nu de schoen?

Het ontwerp beheersverordening dat nu ter visie 

ligt, heft de bescherming van het aantrekkelijke 

woonklimaat in onze wijk op wezenlijke onder-

delen op, doordat in strijd met de bedoeling van 

de wet substantiële afwijkingen van het geldend 

bestemmingsplan “Benoordenhout” worden in-

gevoerd waardoor het hoogwaardig woonkarak-

ter van dit deel van de wijk wordt aangetast 

(geen schuine daken meer vereist en wonings-

plitsing toegestaan, zie verder nevenstaande 

vervolg van pagina 7 brief ). Verder mag er in beperkte mate worden ge-

bouwd in bos en groen. Ook masten zoals reclame-

masten zijn toegestaan tot onbeperkte hoogte en 

in groen zelfs de bouw van ondergrondse parkeer-

garages. Een dergelijke regeling zet de deur open 

voor een wezenlijke kwalitatieve achteruitgang van 

het groen in dit gedeelte van onze wijk. 

Grote inbreng van de bewoners

Wij hebben onze bewoners ingelicht over deze 

verordening en de respons was enorm. Veel inwo-

ners waren aanwezig bij de door de gemeente ge-

organiseerde inloopavond in het stadhuis. Daarna 

zijn de bewoners van het wijkgedeelte Uilennest 

spontaan begonnen met het centraal organiseren 

van het maken van een zienswijze door iedere be-

woner. Daarna zijn ook de andere bewoners zoveel 

mogelijk benaderd. Gevolg hiervan is dat vele be-

woners een zienswijze als hebben ingediend. Ook 

de wijkvereniging heeft een zienswijze ingediend 

en bovendien ook nog bezwaar gemaakt tegen 

het besluit van de gemeenteraad waarin afwijzend 

is beschikt op het verzoek van de wijkvereniging 

om  het geldende bestemmingsplan zodanig te 

herzien dat voor de hele wijk in overeenstemming 

met het beschermd stadsgezicht eenzelfde  be-

stemmingsplan wordt voorbereid.

Hierna volgt de brief die door  de bewoners in-

dividueel  is verzonden. Onze hartelijke dank 

voor Uw respons en medewerking!  Wij wachten 

nu de reactie van de gemeente af. Wij hebben ge-

hoord dat in de loop van januari/februari 2012 een 

vergadering van de raadscommissie Ruimte zal 

worden gehouden waarin de ingediende  zienswij-

zen  kunnen worden toegelicht. Wij zullen u hier-

over te zijner tijd informeren en hopen weer op Uw 

respons! 

Corine Buter

Foto Max Koot Studio, door Robbert Ris
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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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Geacht college,

Hierbij dien ik mijn zienswijze in tegen bovengenoemde beheersverordening. 

De verordening is bedreigend voor de woonkwaliteit van dit deel van het Benoordenhout en vanwege de precedentwerking die ervan uit gaat, ook voor de 

rest van onze wijk.

In de 80-er jaren is voor onze wijk een restrictief-conserverend bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft zich daarbij laten leiden 

door de gedachte dat het Benoordenhout in zijn huidige verschijningsvorm een hoogwaardig woonkarakter heeft en dat het beschermen daarvan in het 

belang van de stad Den Haag als geheel is.  Om diezelfde reden is de wijk in 1996 aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. De bescherming die de wijk 

sindsdien heeft genoten heeft zijn waarde bewezen want het Benoordenhout is een van de meest gewilde woonwijken van Den Haag (ook voor de 30% ex-

pats) en draagt in hoge mate bij aan het internationale vestigingsklimaat van onze stad. 

Het geldende bestemmingsplan moet eenmaal in de 10 jaar worden herzien en. Het bestemmingsplan ‘Benoordenhout’ is nu aan de beurt. De gemeente 

heeft echter niet een nieuw bestemmingsplan voor de gehele wijk ontworpen maar een  verordening voor het noordoostelijk deel waarvoor geen onder-

zoek en  vooroverleg met de bewoners is vereist . Voor het resterende deel zal te zijner tijd wel een bestemmingsplan worden gemaakt. Dat betekent dat 

voor de wijk Benoordenhout in de toekomst twee afzonderlijke planologische regelingen zullen gelden, hetgeen gelet op de gemeenschappelijke belan-

gen van de wijk, onaanvaardbaar is. Bovendien kan tegen een verordening geen bezwaar en beroep worden ingesteld. 

De ontwerp-verordening heft de bescherming van het aantrekkelijke woonklimaat op wezenlijke onderdelen op. Er worden – in strijd met de wettelijke be-

palingen omtrent beheersverordeningen – substantiële afwijkingen van het geldend bestemmingsplan ingevoerd, waardoor het hoogwaardig woonkarak-

ter van (dit deel van) de wijk  zal worden aangetast. De verordening is in feite ANTI- BESCHERMD STADSGEZICHT 

Vanwege het grote aantal kritiekpunten op de verordening, worden hieronder slechts de belangrijkste opgesomd.

Bos en groen: anders dan thans mag volgens de verordening worden gebouwd in bos en groen. Ook masten zoals reclamemasten zijn toegestaan tot on-

beperkte hoogte. Deze regeling  zet de deur open voor wezenlijke kwalitatieve achteruitgang van het groen in dit gebied, en dat terwijl Den Haag zich affi-

cheert als “Groene stad aan zee”. 

Horeca in winkelpanden: anders dan thans op grond van het bestaande bestemmingsplan is toegestaan, worden in alle winkelpanden  horecavestigingen 

mogelijk met openingstijden tot één uur s’nachts, ook in het weekend.  Onnodig te zeggen dat dit bedreigend is voor de woonkwaliteit (overlast, terrasvor-

ming, etc.) in de wijk. 

Splitsing eengezinswoningen in meergezinswoningen  

In de nieuwe bestemming  ‘wonen’  (artikel 16, 17) vervalt het onderscheid tussen eengezins en meergezinswoningen. Daardoor zullen eengezinswoningen 

praktisch vrijelijk mogen worden gesplitst in meergezinswoningen. Weliswaar kent art. 25 een verbod om eengezinswoningen te gebruiken als meergezins, 

maar het college kan daar via boterzachte criteria weer van van afwijken. Splitsing betekent in straten met eengezinswoningen vaak: overlast voor omwonen-

den, verlies aan karakter van de straat en meer parkeeroverlast. Minder eengezinswoningen betekent verder minder woonmogelijkheden voor gezinnen.

Schuine daken. Extra verdieping

De meeste woningen in het gebied kennen thans een verplicht schuin dak, hetgeen karakteristiek is voor onze wijk. Die verplichting wordt geschrapt. 

Bovendien mag in plaats daarvan ook een extra verdieping van 3,5 m met rechte voor- en achtergevel worden gebouwd. 

Hierdoor zal de voor onze wijk karakteristieke bebouwing van 2 bouwlagen + schuin dak op den duur gedeeltelijk verdwijnen. Door de extra verdieping zal 

de bouwhoogte in onze wijk in feite met 3,5 meter worden opgehoogd. Dit leidt tot versombering van de wijk.  Een bijkomend bezwaar is dat de extra 

bouwlaag zal leiden tot meer splitsing van eengezinswoningen in appartementen 

Aan en bijgebouwen in achtertuinen tot 40% van de achtertuin

Aan en bijgebouwen in achtertuinen worden mogelijk tot in totaal 40% van de achtertuin. Aanbouwen mogen tot 3 m uit de achtergevel en tot een hoogte van 

maar liefst 30 cm boven de vloer van de eerste verdieping (bij oudere huizen kan dit oplopen tot 4,5 m). Bijgebouwen mogen 3,5 m. hoog worden. Hierdoor zul-

len achtertuinen gaan dichtslibben. Ook zullen aanbouwen en bijgebouwen veel zonlicht bij de buren gaan wegnemen. Het drukkend effect in hun achtertui-

nen zal nog worden versterkt door de nieuwe extra verdieping die de achterburen in plaats van hun schuine dak mogen bouwen (zie hierboven).

Julianakazerne

In het huidige bestemmingsplan is op het terrein van de Julianakazerne een bouwvlak (overeenkomend met de huidige kazernecontouren) ingetekend, 

waarbinnen slechts mag worden gebouwd. In de verordening vervallen deze contouren,  waaruit  geconcludeerd kan worden dat overal op dit terrein 

mag worden gebouwd. De Julianakazerne is echter een karakteristiek gebouw en monument. Het moet dan ook conform het huidige bestemmingsplan 

beschermd blijven, zeker nu Defensie heeft besloten tot sluiting. 

“Waarde cultuurhistorie”

Het college zal op grond van artikel 22 bouwplannen behalve aan de andere bouwregels ook mogen toetsen aan de cultuurhistorische waarde van het ge-

bied, dat immers samen met de rest van het Benoordenhout als rijksbeschermd stadsgezicht is aangewezen. Maar wat die toetsing precies inhoudt is ner-

gens omschreven. Het is dus een vage bepaling waar de gemeente  alle kanten mee op kan en die geen enkele rechtszekerheid geeft t.a.v. bescherming 

van het rijksbeschermd stadsgezicht.

Hoogachtend, 

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



Commandobunker Wassenaar

Zeer geacht College,

Hiermee mogen wij uw aandacht vragen voor het 

volgende.

Aan het einde van de Wassenaarseweg, daar 

waar de Van Brienenlaan begint, ligt tegen-

over de Ju lia na kazerne een bebouwd terrein, dat 

als geheel in zowel geschiedkundig als monumen-

taal opzicht van bijzonder  belang moet worden 

geacht. Het is gelegen op Wassenaars grondge-

bied. Op dit terrein bevinden zich:

 een enorme als landbouwschuur vermomde 

bunker (60 bij 30 meter; vier lagen; twee ver die-

pingen), welke diende als commandobunker 

voor de Rijkscommissaris;

 twee er aan vastgebouwde keukenbunkers, met 

vluchtuitgangen;

 drie apart gelegen geschutbunkers (machinege-

weren, mortieren), of te wel tobruks, ter bescher-

ming van de hoofdbunker;

 enige piramidevormige betonblokken,waaraan 

tuien van de bij het complex behorende zend-

mast waren bevestigd.

Voorts treft men zulke betonblokken aan op een 

naastgelegen weiland, behorend tot het landgoed 

Clingendael, (eveneens Gemeente Wassenaar) en 

in de berm van de Wassenaarse weg. Bijgaand 

moge U een serie foto’s aantreff en waarop alle 

hierboven genoemde zaken zijn weergegeven.

Informatie van de kant van Erfgoed Nederland leert 

ons dat voren beschreven complex geen rijks mo nu-

ment is en evenmin voorkomt op de lijst van objec-

ten die de rijksdienst alsnog zou willen voor stel len 

voor aanwijzing. Ook is het complex, naar ons van 

de zijde van uw gemeente werd meegedeeld,  niet 

aangewezen en geregistreerd als monument door 

de gemeente Wassenaar. Wel is de er tegenover ge-

legen Julianakazerne, die zich op Haags grondge-

bied bevindt, op 29 april 2009 door de gemeente 

Den Haag als monument geregistreerd.

Het zal U bekend zijn dat Defensie die kazerne gaat 

afstoten. Dit lot zal, naar mag worden aange no men, 

ook beschoren zijn aan voren bedoeld complex dat 

immers ook bij Defensie in gebruik is. Het zal overi-

gens zeker aan dat gebruik te danken zijn, dat het 

geheel, - afgezien van de wat gebrekkige staat van 

onderhoud -, er nog opmerkelijk ongeschonden uit-

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft op 6 december 2011 zich met de volgende 

brief tot het College van Burgemeester en Wethouders van Wassenaar gericht:

ziet. Ook het interieur van de commando bun ker 

vertoont veel authentieke ruimtes en details.

Ook al zullen veel mensen die de oorlog hebben 

meegemaakt liever niet herinnerd worden aan wat 

zich daar in oorlogstijd heeft afgespeeld, neemt 

het complex ons inziens, - ook in bouwkundig op-

zicht -, een dusdanig belangrijke plaats in de ge-

schiedenis van ons land in, dat het de status van 

monument met de daaraan gekoppelde bescher-

ming ten zeerste verdient.

Wij verzoeken U dan ook te willen bewerkstelligen 

dat vorenbedoeld terrein met bebouwing door de 

gemeente Wassenaar wordt aangewezen, geregis-

treerd en beschermd als monument, waarbij ook 

de pi ra midevormige betonblokken op het belen-

dend weiland (Clingendael) worden meegenomen. 

De Wijk ver eniging Benoordenhout, die het onder-

havige terrein en het landgoed Clingendael tot 

haar werk ge bied rekent, zou zeer verheugd zijn in-

dien zij van U een positieve reactie zou mogen 

ontvangen.

Hoogachtend, 

De Wijkvereniging Benoordenhout

(Vervolg foto’s op pagina 55)
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Foto’s: Joost Gieskes

Wijkvereniging

Benoordenhout
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Burgemeester Patijnlaan 1932, Den Haag (hoek Bankastraat)
Postbus 85591, 2508 CG  Den Haag

e-mail: notaris@stoger.knb.nl

OVERDRACHT ONROEREND GOED

VESTIGING HYPOTHEEK

SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

HUWELIJKSVOORWAARDEN

OPRICHTING B.V., -VERENIGING,

-STICHTING

Mr. C.G.J. Stöger, notaris

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

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



Cultuur
Exposanten KunstZondagBenoordenhout
Zaterdag, 24 september 2011

Expositie

Get Together

De expositie ‘Get Together’ in ‘t Benoordenhuis: 

Het werd een groot succes! De deelnemende 

kunstenaars aan de route van de KunstZondag, die 

hun huis/atelier op 5 juni jl. openstelden, konden 

één werk inbrengen voor een overzichtstentoon-

stelling. Het werd een gemêleerde verzameling, 

die duidelijk toonde hoeveel creativiteit er in de 

wijk aanwezig is en hoeveel enthousiasme er is om 

een ieder mee te laten genieten van het vervaar-

digde werk. De opening van de tentoonstelling 

werd druk bezocht, terwijl de zon scheen.

Om “together” te komen werd de opening afgeslo-

ten met een diner in Spaanse sfeer, verzorgd door 

Michiel de Vlieger, van Cometa Culinair. Het werd 

een avond van samenkomst en ontdekking, onder 

het genot van een glaasje wijn, een boeiende  

kout en Spaanse muziek. Dit alles kan in ’t 

Benoordenhuis!

        

Opening tentoonstelling in ’t Benoordenhuis van Veronique Breijs: 
Beeldend kunstenaar in Amsterdam. Deze tentoonstelling duurt tot 
16 februari.
Zondag,  15 januari 2012, om 15.00 uur

Veronique heeft psychologie gestudeerd en in 

Amsterdam vele jaren in de hulpverlening ge-

werkt. Toch heeft zij in 1988 besloten om, vanwege 

haar grote passie voor tekenen en schilderen, ook 

een professionele kunstopleiding te volgen op de 

Wackers Academie. In haar jeugd werd zij door 

haar moeder, die zelf ook veel schilderde, hierin 

gestimuleerd. Veronique wilde zo natuurgetrouw 

mogelijk schilderen. Daarom koos zij  bewust voor 

de Wackers Academie, waar vakmanschap en teke-

nen en schilderen naar de waarneming centraal 

staan.

Wat onderwerpen betreft is zij trouw gebleven aan 

haar academietijd: portretten en stillevens. Verder 

houdt zij erg van het schilderen van ‘beeldhouw-

werken’: ‘een beeld ademt voor mij rust en sereni-

teit uit, sentimenten, die ik graag terugzie in mijn 

werk. Daarom schilder ik ook graag aquaria. Een 

aquarium is een stille wereld vol poëzie, waarin ik 

als schilder graag verzonken ben’. 

Een heel andere kant van Véronique is haar be-

langstelling voor het dansen en de muziek van 

Michael Jackson. Daarom zal er ook een aantal por-

tretten van hem te zien zijn, die de verschillende 

kanten van zijn persoonlijkheid belichten.

Wijkvereniging

 

Benoordenhout
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

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

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

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307



wijkblad Benoordenhout december 201117

M.C. Escher – Eeuwigheid en Oneindigheid
Zondag, 22 januari 2012, om 12.30 uur
Namens het bestuur van de commissie Cultuur wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de lezing van drs. Micky Piller 

met als titel: M.C. Escher – Eeuwigheid en Oneindigheid.

Drs. Micky Piller, conservator bij Escher in Het 

Paleis aan Het Lange Voorhout, zal een lezing 

geven over de twee hoofdthema’s in het werk van 

M.C. Escher: Eeuwigheid en oneindigheid. Over 

het alge meen wordt er vanuit gegaan dat in het 

werk van Nederlands beroemdste graficus: M.C. 

Escher, een breuk plaatsvindt. Na zijn verblijf in 

Italië van 1921 tot 1935 verhuist hij via Zwitserland 

en België naar Nederland. De Italiaanse tijd wordt 

altijd een beetje los gezien van Eschers latere ont-

wikkeling. Micky Piller, conservator van Escher in 

Het Paleis, denkt echter dat Eschers werk in het 

teken staat van eeuwigheid (tijd) en oneindigheid 

(ruimte) Wie deze hoofdthema’s aanvaardt, ziet 

ook dat er min der sprake van een breuk is, dan wel 

van een doorgaande lijn met accentverschuivin-

gen en wisselende voorkeuren. Deze eigen visie 

kunt u mee beleven aan de hand van het werk van 

Escher tijdens een lezing met power point (dia’s) 

die gehouden wordt op zondag 22 januari. 

Plaats: ’t Benoordenhuis

Tijd: 12.30 uur

Datum: zondag 22 januari 2012.

Entree: € 5.-

‘EMBRACEABLE YOU’ 
WIJKBIJEENKOMST IN HET SHELLGEBOUW OP ZONDAG,  
27 NOVEMBER 2011 
Op zondag, 27 november jl. vond in het hoofdkan-

toor van Royal Dutch Shell plc aan de Carel van 

Bylandtlaan een unieke bijeenkomst plaats. Op uit-

nodiging van het wijkbestuur verzamelden zich 

ongeveer 200 wijkgenoten voor een concert, ge-

geven door de sopraan Miranda van Kralingen die 

werd begeleid door de pianiste Reinild Mees. De 

bijeenkomst was deels bedoeld als leden werf bij-

een komst, deels als een initiatief om expats in de 

wijk meer bij het wijkgebeuren te betrekken. Na af-

loop van het concert, zo tegen half zes ’s avonds, 

was er een geanimeerde borrel die de Shell de aan-

wezigen aanbood. Het concert werd bijgewoond 

door de stadsdeelwethouder mevrouw Drs Ingrid 

van Engelshoven. Onder de talrijke aanwezigen 

was ook de stadsdeeldirecteur Haagse Hout me-

vrouw Drs Lilianne Blankwaard – Rombouts. Veel 

dank is verschuldigd aan de leden van het Expat 

Commitee (Georgia Regnault – Smith, Marja van 

Loopik, Michèle Carlier, Wieneke Lisman, Doortje 

Mol), Aagje Pabbruwe die de contacten met 

Miranda van Kralingen en Reinild Mees voor haar 

rekening nam, en Tijmen van de Vuurst voor de or-

ganisatie. Het wijkbestuur is voornemens een der-

gelijke bij een komst in het nieuwe jaar te herhalen. 

Voor een impressie van de wijkbijeenkomst treft U  

enkele foto’s aan.
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Automobielbedrijf Biezeman
Zwolsestraat 263, Scheveningen

Telefoon 070 - 351 25 13

APKRAKER

www.biezeman.nl

 APK-keuring ALLE MERKEN 
incl. uitgebreide wintercontrole

 Onderhoud, reparatie ALLE MERKEN 
(dus niet alleen Italiaanse raspaardjes)

 Pitstop: Onze werkplaats is op 
zaterdag geopend van 10 uur tot 2 uur 
voor kleine reparaties

Deze winter bij GARAGE BIEZEMAN:

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs

 

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

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

  

Herman Kastelein
Cees Lieshout Jan vd Ploeg

Marieke Zwalf
Patricia CheungCaroline Groen

Cindy WisseLars Olie

Alcoholprobleem?

Borrels, netwerken.. Maar al te vaak wordt social drinking een  
probleem. Voor ambulante of klinische behandeling kunt u bij ons  
terecht.

Voor meer informatie of een intakegesprek neemt u contact op met  
Castle Craig Nederland in Den Haag
070 3456028 / info@castlecraig.nl       
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Foto’s: Marja van Loopik
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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

Het Derde Teken is de verschijning van de 

Gevorkte Ster, die was voorbestemd te worden 

gezien tijdens de Komst van de Messias; en die 

is reeds enige tijd geleden gezien. En nadat 

ze haar zagen, schreven de Britse christelijke 

kranten, dat de tijd was aangebroken voor de 

Komst van de Messias.

—Hazrat Ahmada

Waarheid der Openbaring ( ) p

COMPUTERHULP
Wilt u uw foto’s, email, adressenboek en documenten
niet verliezen bij aanschaf nieuwe PC/laptop?
Computer vastgelopen of traag? (Draadloos) internet,
netwerk of email uitgevallen? Problemen met webcam,
video of geluid? Luidruchtige PC? Virussen of spyware?
Last van ongewenste internetpagina’s of pop-ups?
Bel DIGIDREAM, 06-16782078
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Mens en Maatschappij
‘Wij leven in een flatgebouw waar het dak van lekt, 
zonder dat wie dan ook daar naar omkijkt. Nu staan we 
met onze enkels in het water’

IN GESPREK MET DR E.P. (‘MOM’) WELLENSTEIN 

Het Benoordenhout: jeugd, huwelijksjaren 

‘Op mijn 14de verloor ik mijn vader. Mijn moe-

der die voor haar opvoeding al vele jaren in 

Ne der land had doorgebracht (mijn grootvader Mr 

A.J. Andrée Wiltens was President van het Hoogge-

rechts  hof van Indië), be sloot, na enkele jaren in 

Bussum te hebben gewoond, waar ik mijn middel-

bare school heb afgemaakt, zich in Den Haag te 

vestigen. Zij koos een ‘nieuwbouwwijk’ uit, het 

Benoor den  hout dat toen in aan   bouw was. Aan de 

Schoutenstraat ging mijn moeder wonen in een 

ruim appar te ment in een van de flatgebouwen. Dit 

was een novum van bouwkunst omdat het flatge-

bouw bestond uit losse wooneenheden, in te gen-

stelling tot de toen reeds bestaande ‘woonhotels’ 

Huize Boschzicht, Nirwana of het flatge bouw aan 

de Alexander Gogelweg. De Schou ten  straat was 

mijn thuisadres als student; in 1937 had ik mij als 

student natuurkunde in Delft ingeschreven. 

In de oor log verklaarde de Duitse bezetter het 

Benoordenhout tot ‘vesting’; de bewo ners ervan 

moes ten hun hui zen ontruimen en wer den vrij wil-

lekeurig over geheel Nederland verspreid. Mijn 

moe der had fa mi lie in Overijssel. Daar is zij toen 

maar heengegaan. Toen de oorlog was afge lo pen 

bood het Be noor den  hout, althans dit deel (Duin-

zigt), een troosteloze aanblik. Waar je ook maar 

keek, overal zag je ver la ten woningen met ka potte 

ruiten, puin in de tuinen, bunkers die stille getui-

gen waren van de Duitse ver dedigingslinie. 

Voor mij begon na de oorlog een nieuw leven. Na 

een kort ver blijf in de Verenigde Sta ten, waar ik net 

als Max Kohnstamm vóór de oorlog een serie le-

zingen hield, trouwde ik, kreeg een baan bij het 

Kabinet der Koningin, en begon met mijn avond-

studie Ne derlands recht aan de Universiteit van 

Am ster dam. Ik zocht in Den Haag naar een ge-

schikte plek om te wonen. Mijn be lang stelling ging 

daarbij van zelf spre kend uit naar het Benoorden-

hout. Een vriend van mij kende ie mand bij het zg. 

Beheers in sti tuut dat vast goed van o.a. NSB’ers die 

zoals dat in de tijd heette waren ‘vastgezet’, onder 

zich had. Dit Be heers instituut zag zich, zoals U kunt 

inden ken, na de oorlog gesteld voor een immense 

taak. Het laat ste waar mijn contactpersoon zich 

druk over maakte was mijn huis ves tings probleem. 

Voor 54,- gul den in de maand mocht ik een dubbel 

bo venhuis aan de Stalpertstraat hu ren op voor-

waarde dat ik voor hem alles wat de 

oorlogsschadevergoeding betrof, zelf afwikkelde. 

Zo gezegd zo gedaan. Langzaam kregen we ons 

huis op orde: in de le ge sponningen werden 

nieuwe ruiten gezet, centrale ver warmingsele men-

ten die her en der in tuinen ver spreid lagen liet ik 

aan elkaar lassen en terug plaat sen. Het zou nog 

drie jaar duren voor wij van de cen trale verwar-

ming profijt hadden. Toen werd de kolendistributie 

zo ruim dat een deel van de winter de centrale ver-

warming het deed. Op het ach ter bal kon was een 

klein hok waar het kolen per mud werd aangele-

verd. Van 1946 tot ons vertrek naar Luxemburg in 

1953 hebben mijn vrouw en ik met ons ge zin daar 

heer lijk gewoond. Ik voel mij zeer ver bonden met 

het Be noor den hout. Het is bij zon der te ervaren dat 

ik aan het einde van mijn leven nu weer hier (Jan 

Muschlaan) woon, zo’n beetje tus sen waar mijn 

moeder woonde (Schou ten straat) en waar ik mijn 

eerste eigen huis adres had (Stal pert straat). Na 

onze terugkeer uit Brussel hebben wij in het Van 

Stolkpark gewoond. Zo’n 15 jaar ge le den, toen het 

Als derde in de serie van zes gesprekken met toonaangevende figuren uit het openbare 

leven, die een interessant verhaal te vertellen hebben, en waarvan een bijkomstigheid 

is dat zij allen wijk genoot zijn, is het woord aan Dr ‘Mom’ Wellenstein (1919), verzets-

strijder, ‘Europeaan’ van het eerste uur, oud-secretaris-generaal van de Hoge Autoriteit 

van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), oud-directeur-generaal voor 

de Buitenlandse Handel, hoofd van de Europese ambtelijke delegatie voor de toetre-

dingsonderhandelingen met het Verenigd Ko nink rijk, Ierland en Denemarken (1970 – 

1972), oud-directeur-generaal voor de Buitenlandse Be trek kingen bij de Europese 

Gemeenschappen, 

laatste kleinkind het huis uit ging, zijn mijn vrouw 

en ik hier naar een ap partement gaan kij ken. Ik 

voel mij hier heel erg op mijn plaats. Helaas is mijn 

vrouw kort geleden overleden. Wij waren bijna 65 

jaar met elkaar getrouwd.’ 

De grote depressie van de jaren 30

‘Beseffen U en Uw ge neratiegenoten, de verant-

woordelijke po li tici, de jeugd van nu die het nooit 

anders heeft mee ge maakt, wel hoe goed wij het 

hebben? Ik heb het nu niet over de verschrik king en 

van de Tweede We  reld oorlog, maar over de crisis 

van de ja ren 30 van de vorige eeuw, waarbij ver-

geleken de huidige crisis ‘peanuts’ is. In de aan loop 

naar de crisis van de jaren 30 leefden grote aan  tallen 

mensen nog in grote armoede. De so ciale voor-

zieningen moesten nog ontwikkeld worden. Het be-

faamde ‘kwartje van Romme’ ging om een verho-

ging van de werk loos heids uitkering. In Am ster dam 

brak over de werkloosheidsuitkering de zg. 

Jordaanoproer uit. De regering handhaafde te gen 

modernere inzichten in, toen de economische si tua-

tie almaar slechter werd, de Gouden Standaard. 

Daar door is Nederland no de loos lang in een slechte 

situatie geble ven. Wat was de denkfout? De  

Ne der land  se welvaart was voor en  

belangrijk deel te dan ken aan het toenmalige  

Ne der lands Indië. De handel die daaruit werd gege-

nereerd vorm  de de kurk van onze economie. Met 

het uit bre ken van de crisis veranderde alles. Het 

Verenigd Koninkrijk en de Vere nig de Staten ver-

hoog den hun ‘buitenmuren’. Om de eigen markt te 

be scher  men, stelden de meeste landen ho gere im-

portheffingen in, met als gevolg dat de we reld-

handel sterk kromp. Tarieven werden opge schroefd. 

Eerder dan Nederland devalueerden die lan den hun 

munt. Onze prijzen werden zo’n 30 tot 40% te hoog 

voor de wereldmarkt. Nederland zat totaal klem. Pas 

in de tweede helft van de jaren 30 van de vorige 

eeuw, toen ook Nederland in zag dat het lang er vast-

houden aan de Gouden Standaard zinloos was en de 

Nederlandse gulden werd ge deva lu eerd, kon onze 

economie langzaam uit een diep dal opkrabbelen. 

Maar toen brak de Tweede Wereld oor log uit.’

vervolg op pagina 23
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Dames- en herenkappers

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

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

Wij informeren u graag persoonlijk 
over onze totale dienstverlening.

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

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

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

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

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

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

€ 6,95 

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

huisgemaakte tonijnsalade, 
filet americain en de bekende 

huisgemaakte Engelhard hamburger.

 
 

Tegen inlevering van deze advertentie 
een tweede kopje koffie of 

huiswijntje naar keuze gratis!

www.nieuwengelhard.nl

met terras
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Europa als ideaal en realiteit

‘Ik heb mijn gehele beroepsleven mij beziggehou-

den met Europese politiek, grotendeels met 

Europese handelspolitiek. Laat ik U een voor beeld 

ge ven van hoe het vroeger ging. Een ondernemer 

die handel dreef met het buitenland moest om te 

be gin nen hiervoor bij het Rijk een licentie aanvra-

gen. Daarnaast moest hij over een deviezen ver-

gunning be schikken, op basis waarvan in vreemde 

valuta kon worden betaald. Tussen landen werd 

een bilaterale re ke ning ge o   pend, en aan het einde 

van het jaar werd vastgesteld wie wat aan wie ver-

schuldigd was. Het verschil werd af ge rekend in 

goud. Daar naast bestond het systeem van contin-

gentering van bepaalde pro duc ten. Daarom was 

botersmokkel met Bel gië lucra tief. Het wegvallen 

van de koloniale wereldhandel dwong Nederland 

zich te rich ten op zijn Europese omge-ving: eerst 

de Benelux, en daarna de Europese dimensie. Stap 

voor stap is dit stel sel opgebouwd. Wij hebben 

niets cadeau gekregen. Elke stap is bevochten in 

moeizame on der han  de lingen en op basis van in-

gewikkelde compromissen. Het stelsel van afhan-

kelijkheden is een groot goed; de instandhouding 

daarvan vergt voortdurende politieke aandacht en 

inspanning. De Ne der landse na-oorlogse welvaart 

is daarop gebaseerd. Voor Nederland is er geen 

weg terug. Wij wonen nu als het ware in een geza-

menlijk flatgebouw, waar het beheer gemeen-

schappelijk plaatsvindt en ver ant woordelijkheden 

wor den ge deeld. Nu is er een gat in het dak ont-

staan, waarvan wij als bewoners net doen alsof wij 

er niets mee te maken hebben. Het regenwater 

heeft ons inmiddels bereikt. Wij ge dra gen ons als 

slechte huurders en niet als eigenaar. Dit was nog 

niet zo lang geleden onze opstelling’.

‘Ik zal aan de hand van een paar voorbeelden, twee 

gebeurtenissen uit verleden en heden, in anec do ti-

sche zin proberen duidelijk te maken hoe genomen 

besluiten achteraf gezien een ongelukkige wending 

namen: de korting die de Britten bedongen op hun 

financiële bijdrage aan Europa en de problematiek 

van de onbe trouw baarheid van de Griekse cijfers.’

In 1973 is onder aanvoering van de Britse minister-

president Edward Heath het Verenigd Koninkrijk 

toegetreden tot de Europese Gemeenschappen. 

Als directeur-generaal Buitenlandse Betrek king en 

ging ik daarna werken voor de nieuw benoemde 

vice-president van de Europese Commissie, belast 

met de bui ten land se betrekkingen, Sir Christopher 

Soames. Deze was een schoonzoon van Sir Win ston 

Churchill. Om een indruk te krijgen van de omvang 

van de financiële middelen van de Euro pe se 

Gemeenschap pen: in 1973 bedroegen zij, omgere-

kend, € 7 miljard. Dit is inmiddels gegroeid naar  

€ 120 miljard (2011). De regering Heath was geen 

lang leven beschoren. Zij werd opgevolgd door La-

bour onder lei ding van Ha rold Wilson. Deze was de 

verkiezingen ingegaan met de belofte dat hij over 

de Engelse toe tredingsvoorwaarden tot Europa 

zou heronderhandelen. Hij beloofde het Britse volk 

een referen dum over de uitkomsten daarvan. Dit 

referendum is ook gehouden en leverde een gro te 

meerderheid op. Nu hadden de Britten een punt; 

anders dan Nederland en Frank rijk profiteerde het 

Verenigd Koninkrijk weinig van de royale land-

bouwsubsidies die Eu ro pa uit keerde. Om de 

Britten te ge moet te komen is toen afgesproken dat 

een programma ter be vor de ring van regionale 

ontwikke lingen zou worden opgesteld, waar het 

Verenigd Koninkrijk wel groot belang aan hechtte 

en waar de Britten ruim van zouden profiteren. In 

de praktijk bleven de landbouwsubsidies de hoofd-

moot uitma ken. In Brit se ogen werd de situatie al-

leen maar schever, zonder dat vanuit de overige 

lidstaten initia tie   ven werden ondernomen om dit 

recht te trekken. Op een bijeenkomst van rege-

ringsleiders in Fontai ne bleau (1984) kwam de 

toenmalige minister-president Margaret Thatcher 

met haar fameuze uitspraak ‘We are not asking the 

Community or anyone else for money, we are sim-

ply asking to have our own mo  ney back’. Om uit de 

impasse te geraken stelde de Franse president 

François Mitterrand voor dat het Verenigd 

Koninkrijk een ‘rebate’ van 2/3 deel van zijn bij-

drage tegemoet kon zien. Aldus werd tot vreug de 

van de Britten besloten. Later inspireerde dit pre-

cedent ook Nederland tot het ‘netto denken’, waar-

door wij eveneens kortingen bedongen. 

Een actueel voorbeeld van ‘onoplettendheid met 

verstrekkende gevolgen’ zijn de zg. Griekse cijfers. 

Griekenland trad in 2001 tot de Europese 

Monetaire Unie (EMU) toe. Dit gebeurde zonder 

dat de criteria die daarvoor volgens het verdrag 

golden, werden nageleefd en gecontroleerd. Met 

zijn toe tre ding tot de EMU kreeg Griekenland een 

ogenschijnlijk solide status, op basis waar van 

Griekenland te gen zeer gunstige voorwaarden kon 

gaan lenen. Van meet af aan was bekend dat de 

Griekse sta tis  tie  ken niet deugden. Al in de jaren na 

2000 had de Euro pe se Commissie te kennen gege-

ven dat niet kon worden vol staan met alleen cijfers 

van de nationale bureaus van Griekenland. Ook 

contrôle ter plaatse door Eurostat (het Europees 

Statistisch Bureau) moest plaatsvinden. Dit voor-

stel van de Com mis  sie stuitte op verzet bij de lid-

staten en is tenslotte niet overgenomen; de lidsta-

ten wens ten geen bemo eienis van Europa inzake 

de getrouw heid van nationale cijfers. Wan neer de 

Griekse cij fers van meet af aan op hun betrouw-

baarheid waren gecontroleerd, zou al in een veel 

eerder stadium de werke li jke economische situatie 

aan het licht zijn gekomen, en zou de enorme hoe-

veelheid leningen die aan Griekenland is verstrekt, 

niet tot stand zijn gekomen.

vervolg van pagina 21

vervolg op pagina 25
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Hardies Mode & Couture, gevestigd aan de Javastraat 45 en Hmiss het jongere zusje in 
de javastraat 51, hebben hun klanten wel heel erg verwend. Met lekkernijen, de komst 
van Graciela Naum en de modeshow met de nieuwe winter Couture Collectie 2011-2012. 
Graciela Naum is de bekendste modeontwerpster van Argentinië en ontwerpt onder 
andere voor onze Prinses Maxima. Hardies wil verjongen en heeft bovendien haar 
couture-collecties definitief op de kaart gezet. Het was dan ook genieten  van de enkele 
Pret a Porter stukken en de creaties van onder andere drie Koninklijke ontwerpers: 
Graciela Naum, Natan en Valentino. Nieuwsgierig naar de nieuwe collectie? Kijk op 
www.hardies.nl of www.hmiss.nl  of ga naar de Javastraat. Theo en Faycel ontvangen u 
graag!.

Neelie Kroes, Sylvia Toth en Sybilla Dekker   Lee Towers en zijn charmante  
echtgenote Laura betraden ook de rode 
loper van Hardies. 

Ontwerpster Graciela Naum(foto midden) was de eregast tijdens de wervelende 
show van Hardies. Paul Schulten een dierbare vriend van Hardies (foto rechts). 

 
Hardies damesmode Javastraat 45, 2585 AD Den Haag. Tel. 0703647065 

Hmiss Javastraat 51, 2585 AE Den Haag. Tel. 0703647065 
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‘Europa, best belangrijk!’ (referendum 

van 2005)

‘Onze regering is pas in september van dit jaar de 

ernst van de situatie in brieven aan de Twee de 

Kamer gaan verwoorden. Ik verwijs in dit verband 

naar de brief van de minister-president en naar een 

tweede brief van de Ministers Verhagen en De Jager 

over de situatie van de Economische Mo ne tai re 

Unie. De EMU (onderdeel van het Verdrag van 

Maastricht, 1992. In 1999 in werking getreden) voor-

ziet in drie zaken: een open markt, een gemeen-

schappelijke munt voor de 17 deelnemers van de 21 

lidstaten van de Europese Unie en een Euro pees 

overkoepelend toezicht. Voor de bankwereld ont-

stond hiermee een zeer grote en lucratieve nieuwe 

speel tuin, waar zaken konden worden gedaan zon-

der dat zij, de banken, koersrisico liepen. Maar he-

laas werd niet aan alle drie vereisten voldaan: het 

toegezegde Europese overkoepelende toezicht 

werd niet uitgeoefend. Voor mij ligt in het laatste, in 

het ontbreken van een Europees overkoepelend toe-

zicht, de wortel van het kwaad. Wie treft hier de 

meeste blaam? In ieder ge val niet de Europese 

Commissie die al begin 2000 voorstellen had ge daan 

waar in zij een regulering van de kapitaalmarkten be-

pleitte: ‘Financial Services Action Plan’. Het is de 

natio na le ministers van Financiën te verwijten dat 

hier niets van terecht is gekomen. Zorg vul dig pel-

den zij het voorstel af. Toen de ban ken crisis uitbrak 

was het te laat. Niet alleen in Europa, maar zeker ook 

in de Verenigde Staten bestond in het decen ni um 

dat wij achter ons hebben, het gevoel: ‘De markten 

corrigeren zichzelf wel’ (Alan Greenspan). Mijn ant-

woord daarop is: ‘Neen, de markten profiteerden er 

alleen van’. Toen dat misliep sloeg de bankencrisis 

over op de openbare financiën van veel lidsta ten. 

Feit is dat daarbij de na tio nale rege ring en telkens 

ach ter de feiten aanhollen. Tranche op tranche kan 

worden vastgesteld dat de getroffen maatregelen 

geen doorslaggevend effect hadden. Ook met de 

Europese Raad van 26 oktober jl. lijkt dat (nog) niet 

gelukt te zijn. 

Met Eu ro pa kan niet licht zinnig worden omgegaan. 

In voorgaande jaren is het belang van Europa vaak 

door mensen die beter moes ten weten, met een ze-

kere non cha lance afgedaan. Ziet U nog ons kabinet 

in een pauze van de Ministerraad lache rig op het 

Plein in Den Haag folders uitdelen?’. Minister Zalm 

sprak de historische woorden uit: ‘Ik houd niet van 

folderen’. ‘Europa, best belangrijk!’, was de slogan 

van het Eu ro pees refe ren dum in Neder land (2005). 

Dodelijker kon het niet.

‘Mom’ Wellenstein

Mijn familie komt oorspronke lijk uit het oostelijk 

deel van Luxemburg. Na het Congres van Wenen 

(1815) werd in het post-Napoleon tisch tijdperk 

Europa herschikt. Dat deel van Luxem burg kwam bij 

het Koninkrijk Pruisen. Mijn voor ou ders werden dus 

Pruisen. Mijn grootvader van vaders zijde trok de 

wijde wereld in en werd door een Londens handels-

firma uitgezonden naar het toenmalige Nederlands 

Indië. Daar trouwde hij met mijn grootmoeder 

Mathilde Onnen. Zowel mijn grootvader als mijn 

vader overleed op tamelijk jonge leeftijd, mijn 

grootvader in 1886, toen zijn zoon 6 jaar oud was, en 

mijn vader in 1934, toen ik, zoals eerder gezegd, 14 

jaar oud was. Daardoor zijn wij eigenlijk meer in de 

families van moederszijde opgegroeid, in mijn geval 

de families Andrée Wiltens en Ament. Mijn vader 

(Edmund Peter, geboren in 1880 te Weltevreden) 

had een zusje dat de naam Edmund of Edmond  (in 

het ‘verhollandste’ spraakgebruik) niet goed kon uit-

spreken. Zij maakte er ‘Mom’ van. Dit is de oorsprong 

van ook mijn roepnaam, aangezien ik, net als mijn 

vader de namen Edmund Peter kreeg. Mijn oudste 

zoon die am bassadeur bij de OE SO in Parijs is, heeft, 

om redenen van nostalgie, zijn zoon eveneens de 

voornamen Edmund Peter gegeven.

Giap Tan

‘Het Harrods gevoel op het Van Hoytemaplein!’ 
Naar aanleiding van het aangaan van een BIZ – regeling (Bedrijven 
In ves te ringszone) voor het win kel ge bied aan de Van Hoytemastraat

Het Benoordenhout kent drie winkelgebieden 

van enige omvang: de Van Hoytemastraat, de 

Weissen bruchstraat en het Willem Royaardsplein. 

Daar, maar ook aan de Van Hogenhoucklaan, de 

Oost duin laan en de Breitnerlaan, werken onderne-

mers dagelijks hard om het hun klanten naar de 

zin te maken. De feest dagen (Sinterklaas, Kerst) 

vormen een stimulans om de collecties aan te vul-

len, de eta la ges smaak vol in te richten en extra 

moeite te doen het publiek te verlokken tot aanko-

pen over te gaan.

Eind november jl. hebben de ondernemers, geves-

tigd aan de Van Hoytemastraat, een Vereniging BIZ 

Van Hoytemastraat opgericht. De BIZ (Be  drij ven 

Investeringszone) is een nieuw instrument waar-

mee on der nemers samen investeren in hun eigen 

bedrijfsomgeving. Kosten van investeringen op 

het gebied van onder andere leefbaarheid, veilig-

heid en ruimtelijke kwaliteit worden over alle in 

het betreffende win   kelgebied gevestigde onder-

nemers (57 ‘bijdrageplichtigen’) omgeslagen. De 

gemeente fungeert als penningmeester; de in-

ningskosten worden de ondernemers niet in reke-

ning gebracht; de gemeente werkt met een be-

voorschottingssysteem. Door de collec ti vi teit 

wor den er minder kosten gemaakt, ter wijl de (fi-

nanciële) slag kracht van het win kel ge bied wordt 

vergroot. De BIZ-regeling heeft, voor haar eerste 

periode, een loop  tijd van vijf jaar: 2012 – 2016. De 

BIZ is een experimentenwet. Op basis van eva-

luatie van de werking van de aangegane BIZ-rege-

ling en (in Den Haag als geheel 20 winkelgebie den) 

wordt beslist of er een definitieve BIZ-wet komt. 

Tot de uitga ven van de Vereniging BIZ Van Hoy-

temastraat behoren projectgebonden uit ga ven ter 

be vor de ring van attractiviteit, gast vrijheid en 

naams bekendheid (81%) en management- en 

administra tie kosten (19%). Een be lang rijk thema is 

‘Schoon, heel & vei lig’. De ondernemers hebben 

met de ge meente Den Haag een uitvoe rings over-

een komst afgesloten, waar in de gemeente zich 

onder an dere ver plicht ge durende de gehele BIZ-

periode het niveau van de schoon maak op 

‘Residentieni veau (niveau B)’ te brengen en te 

houden.

In de aanloop naar de BIZ-regeling Van 

Hoytemastraat is een doelgroepen- en een SWOT-

analyse ge maakt. Onder een doelgroepenanalyse 

wordt verstaan inzicht in onder andere bevolkings-

opbouw, in  ko  mensplaatje en opleidingsniveau 

vervolg van pagina 23
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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: 

-d

kinder- en sportkleding.

Als Van Duijne 
het hangt, dan 

sluit ‘t

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

Daarom verkopen wij nu al onze originele
BEADS uit Denemarken

met

HOGE KORTINGEN
Wij hebben een grote collectie

interior decoration

 Willem Royaardsplein 12
 Den Haag - tel: 070-3281791

 Open: di t/m vr 10-17 -za  10-16 uur
Winkelcentrum W.Royaardsplein
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van het Benoordenhout (12.587 bewoners). 

Bevolkingsopbouw: 22% (0 – 19 jaar); 52% (20 – 64 

jaar); 26% (65 jaar en ouder). Inkomensplaatje:  

20% (laag); 33% (midden); 47% (hoog). 

Opleidingsniveau: 21% (laag); 24% (midden); 55% 

(hoog). De SWOT-analyse (sterkten, zwakten, kan-

sen, bedreigingen) voor het winkelgebied Van 

Hoytemastraat noemt als zwak ke punten: slechte 

bestrating, het ontbreken van (dag)horeca, het 

ontbreken van een saamhorigheids ge voel onder 

de ondernemers en ‘geen contact met de 

Wijkvereniging Benoordenhout’. Als sterke pun ten: 

de ligging in de wijk, een compact winkel ge bied, 

relatief weinig leegstand, weinig criminaliteit, veel 

zelfstandige ondernemers (weinig ketens of 

filiaalbedrijven).

Eén van de mooiste plekjes in het Benoordenhout 

is het gedeelte van de Van Hoytemastraat, waar de 

straat zich verbreedt tot een heus pleintje: het ‘Van 

Hoytemaplein’. Dit plein doet denken aan het Cor-

ne lis Schuytplein in Amsterdam. Misschien is het 

zelfs nog mooier dan zijn Amsterdamse evenknie, 

om dat er een heus middendeel is met bomen, ro-

zenperken en een gebeeldhouwd gedenksteen 

met twee uilen, gewijd aan de kunstenaar Theo 

van Hoytema. Aan het ‘Van Hoytemaplein’ zijn 

luxueuze win kels gevestigd. Alles wat het hartje 

begeert ligt binnen handbereik. Geroemd wordt 

de compactheid van het winkelgebied aan de Van 

Hoytemastraat. Dit winkelgebied onderscheidt 

zich daardoor van bij voor beeld de Frederik 

Hendriklaan, het Noordeinde/Hoogstraat, de 

Spuistraat of Korte en Lange Poten. Het voorne-

men als ondernemers een BIZ-regeling met elkaar 

aan te gaan brengt mij in aan ra king met drie mar-

kante on der ne mers rond het ‘Van Hoytemaplein’: 

Rein Dun sel man (Multi deco ra tions), Roel van 

Everdingen (Pâtisserie Jar reau) en Jaap Rijn ben de 

(Rijn ben de Couture), die op hun beurt weer andere 

collega’s in het gesprek betrek ken: Pink en Lie (lin-

gerie), Win nubst (par  fu  merie), Beu   mer (ijzerhan-

del), en Dailykiosk (bladen, tijd schrif ten). Zo ont-

staat het idee voor de omslag van het 

december num mer van het wijk blad een feestelijk 

‘stil le ven’ in te richten, in de vorm van een foto-

shoot. De fotoshoot is ge  maakt door Robbert Ris 

van Max Koot Studio. 

Pâtisserie Jarreau is inmiddels een landelijk begrip. 

Roel van Everdingen vertelt dat hij nu al 23 jaar aan 

de Van Hoytemastraat zijn uiterste best doet de 

kwaliteit van zijn producten in stand te houden en 

op een nog hoger niveau te brengen. Hij vindt het 

aantrekkelijk dat het publiek dat bij hem koopt, 

zich al maar verbreedt: wijkgenoten, expats, men-

sen buiten het Benoordenhout en zelfs buiten Den 

Haag, lief hebbers die via via van  pâtisserie Jarreau 

hebben gehoord. Het per  soneel bestaat uit 10 à 12 

men sen: naast hemzelf en zijn vrouw zijn er vijf pâ-

tissiers, een paar sta giairs en voor de rest dames 

die de winkelverkoop voor hun rekening nemen. 

Graag neemt hij deel aan landelijke wedstrijden of 

an der soor tige ontmoetingen met col le ga’s. Hij 

leert ervan, komt op nieuwe ideeën en technieken. 

‘Je moet je constant vernieuwen’, merkt hij op. Voor 

de winter heeft hij een aantal nieuwe producten 

ont wikkeld, als ‘boompjes’ van macarons (40, 60, 

80 macarons), een speciale kersttaart ’Neigeux’ en 

taar tjes met een Kerstmannetje ’Santa’ erop ge-

monteerd. Ook de smaak van het publiek veran-

dert. Hoe lang moet je met een product doorgaan? 

Als voorbeeld noemt hij de vraag naar moorkop-

pen. Toen hij hiermee ophield, was het geweeklaag 

niet van de lucht. Dit bracht hem er toe na een 

tijdje weer moorkoppen te maken; het is raar maar 

waar, de be  langstelling ervoor was uiteindelijk ge-
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Having been an expat for many years ourselves, we know 
what it feels like to carry all your stuff around the world. 
Why hold on to all that jewellery you never use? The current 
high gold rate is an excellent opportunity to trade your 
old gold and silver for cash. We assess the worth of your 
jewellery free of charge and offer you a good and fair price. 
So that you have a little financial extra for yourself or your 
kids. Just step by, we always have a good cappuccino or 
espresso waiting for you.

Heeft u sieraden of andere waardevolle voorwerpen waar 
u niets mee doet? Profiteer dan van de hoge goudkoers en 
verzilver deze nu voor contant geld. Prettig als financieel 
extraatje, bijvoorbeeld voor het maken van uw droomreis. 

De Goudwaag is ontstaan vanuit een familietraditie waarbij 
betrouwbaarheid en transparantie hoog in het vaandel 
staan. U bent van harte welkom voor een vrijblijvende taxa-
tie in onze sfeervolle winkel aan de Van Hoytemastraat 113 
in Benoordenhout.

Wij kopen: oud goud - oud zilver - munten - goud- en 
zilverbaren.
Openingstijden: ma, di, do, vr 10.00 - 15.00,  

wo 10.00 - 12.30, za 10.00 - 17.00

Van Hoytemastraat 113  2596 EP  Den Haag 

t 070 324 32 69  info@degoudwaag.nl  www.degoudwaag.nl

Nassaulaan 19  | 2514 JT  Den Haag
Tel. 070 - 365 88 44  | Fax 070 - 364 41 06
Info@vriesrobbe.nl   | www.vriesrobbe.nl

Onze nieuwe adresgegevens 
vanaf 28 november 2011:

KOOP

VERKOOP

HUUR

VERHUUR

TAXATIES

BEHEER

Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!

Tien euro per jaar voor een leefbare wijk!



ring. Nu stopt hij er maar weer mee. De kring van 

top – pâtis siers is ove ri gens niet erg groot. Verder 

is hij actief in het BIZ-gebeuren van de wijk. Hij is 

een groot voorstander van nauwere samenwerking 

tussen ondernemers in het win kel gebied.  

Rein Dunselman (Multidecorations) vertelt dat hij 

25 jaar geleden met zijn winkel is gestart (1986). 

Sinds 1989 zit hij op zijn huidig adres. Rein 

Dunselman (54 jaar oud) is een geboren en geto-

gen Be noor  denhouter. Het voordeel daarvan is dat 

hij heel veel wijkgenoten kent, soms hele families, 

en een goede feeling heeft ontwikkeld voor wat in 

het Benoordenhout op prijs wordt gesteld en wat 

niet. Zij klanten komen uit geheel Nederland en 

ook daarbuiten. Een bezoek aan zijn winkel combi-

neren zij met een ‘snelle ronde’ langs de overige 

winkels aan de Van Hoytemastraat. Rein 

Dunselman is vaak op reis naar buitenlandse beur-

zen en opdrachtgevers. Hij doet tijdens zijn reizen 

ideeën op door veel  mu sea en galeries te bezoe-

ken, eindeloze hoeveel he den boeken door te 

nemen, telkens op zoek naar nou veau té’s in de 

Verenigde Staten (New York, Miami, L.A.), Canada, 

Frankrijk en Zwitserland. Hij prijst zich gelukkig 

met zijn assistente Bibi, die in de win kel staat en 

wier aanwezigheid hem mogelijk maakt zijn ‘vrij-

heid’ te herwinnen. Gesteld voor de vraag wat hij 

verkoopt, antwoordt Rein Dunsel man: ‘emotie’. 

Waar hij van gruwt is de op komst van het Internet 

voor het koopgedrag van het publiek. Loyaliteit 

aan de specialistische winkels is dan ver te zoeken. 

Daarnaast moet ervoor worden gewaakt dat het 

winkelgebied Van Hoytemastraat zijn ex clu siviteit 

behoudt. ‘Zodra een winkel als Blokker zich hier 

vestigt, ben je verkeerd bezig’, aldus Rein Dun-

selman. Met Roel van Everdingen is Rein Dun sel-

man van mening dat de BIZ-regeling een goede 

zaak is. Een gezonde onderlinge concurrentie en 

het bie den van variëteit zijn twee trefwoorden die 

wat hen betreft voorop mogen staan. Meer in con-

creto is het van belang dat de uitstraling van het 

win kel ge bied Van Hoytemastraat goed blijft. 

‘Kleine’ stappen in dezen zijn bijvoorbeeld de aan-

kleding van de openbare ruimte (de reuzenpotten 

met buxus die de hoe ken van de straten marke-

ren), het gelijk ma ken van de stoepen en een 

goede, aantrekkelijke straat ver lichting.

Jaap Rijnbende zit van de drie ondernemers het 

kortst aan het ‘Van Hoytemaplein’. Jaap Rijnbende 

is modeontwerper en kleedt bekende 

Nederlanders. In zijn winkel aan de Breitnerlaan, 

hoek Van Hoy te ma straat hangt de nieuwste collec-

tie van Jaap Rijnbende, afgewisseld met andere 

bekende merken. ‘Ik maak haute couture en trouw-

japonnen op afspraak. Daarnaast maak ik twee 

keer per jaar een con fec tie lijn die in de winkel 

hangt en heb ik nog twee merken waar ik helemaal 

achter sta. Wij verkopen ook de allerbeste spijker-

broeken ter wereld, voor alle figuren’. Jaap 

Rijnbende is behalve creatief ook veel zijdig. Zo or-

ganiseert hij lunchlezingen waarbij hij zijn geno-

digden voorziet van persoonlijk advies. ‘Ieder mens 

is mooi, maar niet overal even mooi. Mijn kleding 

corrigeert dat’. Hij werkt voor jong en wat ouder, 

voor de sportieve maar ook voor de klassieke 

vrouw. De missie van Jaap Rijnbende is heel ‘een-

voudig’: hij wil de meest bereikbare modeontwer-

per van Nederland zijn. En dat is mogelijk dankzij 

de winkel. ‘Iedereen is welkom om binnen te lopen 

en kennis te maken, en als ze een ‘Jaap – ad vies’ 

willen, kunnen zij een persoonlijke afspraak maken.

Een ‘long weekend’ doorbrengen in Londen, de 

‘shopping spree’ bij uitstek, ligt allengs binnen het 

hand  bereik van velen. Ten min ste, die indruk be-

kruipt mij, als ik het grote aantal medereizigers op 

Schip  hol aanschouw. Een reis naar Londen, is het 

nog een uitje? Het is even zoeken en vooral lang 
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Foto Max Koot Studio, door Robbert Ris
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Ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met 
zorg op maat, inclusief kortdurende revalidatiezorg na 
ziekenhuis opname. Verpleegplaatsen in kleinschalige 
woonunits (twee units kosjer). Een gezellig restaurant 
en zonnige tuin. Bovendien een zwembad met fi tness 
voor ouderen. Winkels en terrasjes op loopafstand.

Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. 

Nieuw woonzorgcentrum in 
Benoordenhout, Den Haag 
met ruime appartementen 
en verpleegunits.

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

Voor meer informatie: 070-3143800 
of de website: www.jbc-visserhuis.nl

Ruimte om jezelf
  te zijn in Maison Gaspard de Coligny

Informatie bij de coördinatoren Welzijn

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!-abonnement, dat service en ondersteuning biedt aan 
zelfstandig wonende ouderen;

 Personenalarmering voor Wel Thuis! abonnees, voor een veilig en 
zeker gevoel;

 Kortdurende opnames voor ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben;
 Verschillende voorzieningen voor wijkbewoners zoals een volwaardige 
fysiotherapiepraktijk, restaurant, kapsalon en een uitgebreid 
activiteiten- en cursusaanbod.

Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny                  Onderdeel van

Theo Mann Bouwmeesterlaan 10 - 2597 GW  Den Haag
telefoon (070) 37 47 200 - fax (070) 37 47 201

www.saffierderesidentiegroep.nl
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‘Het komt zoals het gaat’
De boeiende ervaring van een pelgrimage van negen weken door Turkije

H
et uitgestrekte, hoge plateau van Oost-Turkije 

wordt gedomineerd door de berg Ararat, een dode 

vulkaan van 5165m hoog, de legendarische rustplaats 

van de Ark van Noach. Als kind al heeft de Ara rat mij ge-

intrigeerd, de Bijbelse verhalen maakten me nieuwsgie-

rig, maar tegelijkertijd besefte ik dat ik de berg waar-

schijnlijk nooit ‘in levende lijve’ zou zien. ‘Ararat’ het boek 

van Frank Westerman deed mijn wens herleven en ik be-

sloot dat mijn pelgrimage niet naar Santiago de 

Compostella zou gaan maar naar Turkije. 

The Lycian Way, the St. Paul’s Trail en The Kackar 

Mountains

Kate Clow, een Engelse wandelaarster, heeft in drie ge-

bieden in Turkije wandelpaden ontwikkeld. The Lycian 

Way (2000), The St. Paul’s trail (2004) en in 2008 The 

Kackar Mountains. Deze langeaf stands paden leken mij 

een mooie aanvulling op mijn wens om buiten de Ararat 

ook Ani te zien. De ruïnestad Ani, aan de grens met 

Armenië, is één van de belangrijkste historische plaatsen 

waar resten van de Armeense bouwkunst zichtbaar zijn. 

En de Armeense stad Kars, waarin het boek ‘Sneeuw’ van 

Orhan Pamuk, Nobelprijswinnaar voor de Literatuur 

2006, zich afspeelt. Ik wilde ook aan de oever staan van 

de Tigris en de Euphraat, en de Ataturkbaraji zien, het 

belangrijkste project van de GAP (zui doost-Anatolisch 

Project). Daar vlakbij ligt de berg Nemrut, met kolossale 

beelden van koning Antiochus I Theos en andere Griekse 

en Perzische goden.

Ik heb negen weken de tijd genomen om mijn pelgri-

mage te beleven (24/08-01/11). Ik heb weinig voor  be-

reidingen getroffen, want één van de dingen die ik graag 

wil bereiken is mijn westers ingestelde leven van effici-

entie, planning en punctualiteit afleggen. ‘Het komt 

zoals het gaat’ wordt mijn nieuwe motto. Het openbaar 

vervoer in Turkije blijkt daar prima op in te spelen. De 

beroemde dolmus (dol be te kent vol in het Turks) rijdt 

frequent en de wachttijd is maximaal een half uur. 

Werkelijk alle be stem mingen, hoe klein en afgelegen 

ook, zijn per bus bereikbaar en voor een redelijke prijs. 

De combinatie bus en wandelen blijkt dus een gouden 

greep. Mijn geringe kennis van de Turkse taal, - ik volgde 

de cursus ‘Turks voor starters’ door het Haags Centrum 

voor Onderwijsbegeleiding -, komt me goed van pas. Al 

is mijn uitspraak niet optimaal en is mijn woordenschat 

gering, toch werpt de studie zijn vruch ten af en kom ik 

waar ik wil. 

De eerste twee weken bezoek ik Oost-Turkije, de cultuur-

historische plaatsen die ik genoemd heb. Al ge mene the-

ma’s als kerk en religie, verschillende culturen en de cul-

tuurhistorie van Koerden, Rus sen, Armeniërs en Turken 

zijn zichtbaar. Ik eindig het eerste deel van mijn reis in 

Yaylala in de Kackar Mount ains. Het opvallendste geo-

grafische kenmerk van Turkije wordt gevormd door de 

bergketens, met het Taurusgebergte en het Pontisch ge-

bergte, waar de Kackar onderdeel van is. Daar loop ik 14 

dagen met bergschoenen en rugzak de Kackar trails. 

Prachtige landschappen ontvouwen zich tijdens de trek-

tocht, de tent heb ik thuisgelaten, waardoor ik ben aan-

gewezen op simpele accommo da tie in kleine dorpjes of 

hutjes op de bergweides. Dat lukt niet altijd, begin sep-

tember is het vee naar het dal gebracht en de bergwei-

des zijn leeg. Programma aanpassen is de enige manier, 

dan maar wat meer dagtochten lopen. Het is moeilijk 

een indruk te geven van wat er ondertussen zoal in het 

hoofd van een wandelaar omgaat: de vraag wie ik ben 

en langs welke weg en door welke invloeden ik ge wor-

den ben die ik ben. De slotsom van deze overwegingen 

is dat ik vrede moet krijgen met de manier waarop mijn 

leven gelopen is. Ik wil mijn geschiedenis zonder wrok 

en spijt accepteren en mijn sterke en zwakke kanten 

onder ogen zien. Elke dag maak ik aantekeningen in 

mijn schriftje.

Anatolië

Eind september valt de eerste sneeuw in de bergen. Het 

is tijd voor mijn tweede reisbestemming: Anatolië, dat 

de opkomst en ondergang van verschillende beschavin-

gen laat zien. In de vroeg chris telijke tijd reisde de apos-

tel Paulus door Klein-Azië, dat toen bij het Romeinse Rijk 

hoorde, om het Evangelie te verkondigen. Erzurum-

Egirdir is 20 uur met de bus. Bij aankomst is de accom-

modatie snel gevon den op het schiereiland Yesilada, tot 

1923 de thuisbasis van een Griekse gemeenschap. Aan 

de andere kant van het meer van Egirdir ligt Yalvac met 

Antiocheia-in-Pisidia dat bekend staat als de plaats waar 

Paulus voor het eerst voor de ongelovigen predikte. Een 

archeologische site met de Paulus basiliek, een syna-

goge, een Romeins theater, baden en een aquaduct. 

Door mijn gereformeerde op voe ding kan ik in gedach-

ten teruggaan naar de Bijbelse verhalen en me een voor-

stelling maken van de verwon de ring en bewondering 

van de locale bevolking die voor het eerst hoorde van 

het Christendom. Ik kijk naar de toegangspoort (propy-

lon) die is opgedragen aan keizer Augustus, het grote 

marktplein (agora) en de cardo maximus (noord/zuid) en 

de decumanus maximus (oost/west). Als ik terugloop 

van Antioche naar Yalvac (2 km) bezoek ik een klein, 

maar mooi museum met vondsten uit de om ge ving. De 

St. Paul’s trail loopt ook langs Adada, een oude stad, op-

gebouwd uit grijs gesteente met wer ke lijk een adembe-

nemende originele Grieks-Romeinse weg die langs de 

heuvelrug loopt en die bestaat uit enorme stenen die 

een prachtig plaveisel vormen. Daar overheen lopen is 

een belevenis, de oude ei ken bomen ‘fluisteren’ hun ver-

haal over Paulus, de ambachtslieden, de legers en de ge-

wone reiziger. Op mijn tocht naar Sagalassos hangt de 

mist laag over de bergen, het regent regelmatig met 

enorme on weersbuien. Het is oktober geworden. Het 

weer slaat om! Tijd om de St. Paul’s trail te verlaten en 

naar Antalya te gaan waar de zon volop schijnt.

lopen over de eindeloze pieren van onze natio na le 

luchthaven op zoek naar de juiste ‘gate’. Aan boord 

is het eigenlijk altijd hetzelfde: krappe been ruimte, 

zorgvuldig el kaar ontwijken bij het omslaan van de 

krant, het adembenemende uitzicht op Aals meer, 

IJmuiden en de snel wijkende Nederlandse kust-

lijn. Voor je het weet wordt de daling inge zet en 

vervolg op pagina 31

komen de eerste dor pen van Berkshire in zicht. 

Eenmaal de Underground uitgekomen kan de 

‘shopping spree’ beginnen: Knightsbridge, 

Piccadilly, Regent Street. Met Kerstmis in het voor-

uitzicht is het nu al dringen geblazen bij Harrods, 

Fortnum and Mason en Liberty. En op de terugweg 

is er mist, waardoor vluchten worden geannuleerd. 

De geplande aan komst tijd van 21.30 uur blijkt uit-

eindelijk 01.00 uur ’s nachts te zijn. Londen, een 

vervolg van pagina 29 uitje? Je hoeft niet naar Londen te gaan om het 

‘Harrods gevoel’ te ondergaan. Het kan dichterbij 

huis.

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

Kwaliteit     -     Betrouwbaarheid     -     Discretie

- ACCOUNT OPUS 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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Lycië

Het oude Lycië ligt in de bergen tussen Fethiye en 

Antalya. Begrafenissen moeten belangrijk zijn ge weest 

in het geloof van de Lyciërs, want verspreid over het hele 

gebied liggen honderden graven. Ik loop een deel van 

de Lycian way maar in de laatste week van mijn reis 

wacht mij een verrassing. Toen ik 11 jaar geleden 50 jaar 

werd, ontving ik van mijn drie kinderen een papier 

waarin zij mij be loof den dat als ik een pelgrimage zou 

doen zij één week mee zouden lopen. En dat moment 

was nu aangebro ken. Een feestelijk onthaal op het vlieg-

veld van Antalya, drie enthousiaste jonge mensen die 

‘moeders’ een weekje zullen begeleiden op haar tocht 

langs de Lycian Way. Als we vanuit Adrassan naar 

Olympos gaan, dalen we af langs de archeologische 

overblijfselen van de Lyciërs, een necropolis met ver-

schillende sarcofagen doet ons beseffen dat we op histo-

rische grond lopen. Maar de zee trekt, een duik in de 

witte golven van de blauwe Middellandse Zee doet onze 

vermoeidheid verdwijnen als sneeuw voor de zon. De 

volgende dag lopen we over de bergen langs prachtige 

verlaten stranden naar Phaselis. We slapen in Sun Beach 

Camp en nemen de volgende dag een bootje naar 

Phaselis. Ge wel dig om met een dochter en twee zoons 

op pelgrimage in Turkije te zijn. De oudste zoon fluistert 

in mijn oren: ‘Mam, volgens mij ben jij de rijkste vrouw 

van de wereld!’. En zo voelde dat ook. Ik heb een reis ge-

maakt door de landschappen van Turkije en die van mijn 

leven, zonder iPad, laptop of BlackBerry. Zelfs zonder fo-

totoestel. Een kleine reisgids stond tot mijn beschikking. 

Nieuwe plannen hebben zich ontvouwd, nieuwe voorne-

mens zijn ontstaan, maar bovenal was de ontmoeting 

met men sen een waardevolle toevoeging aan het be-

staan als reiziger. 

Ik eindig met twee Chinese spreuken: ‘It ‘s better to travel 

one mile than to read a thousand books’,   maar Lao Tse 

zegt: ‘Zonder de deur uit te gaan kun je alle dingen 

onder de hemel kennen. Hoe verder je weggaat des te 

minder weet je’.  

Loes Campfens

‘Deze bijeenkomst van erudiete heren en 
wat jonger volk’ (Otto Rost van Tonningen)

De schaakclub bestaat op dit moment uit 29 

leden. Naar uitbreiding van het aantal leden 

wordt gezocht, het liefst met jongeren en vrouwen. 

Alle 29 leden zijn namelijk heren, terwijl in het ver-

leden een heus aantal van drie dames lid was.

De Schaakclub Benoordenhout is opgericht in 

1986 en komt na omzwervingen als Zorgcentrum 

Oostduin (1986 – 1990), het Katholiek Militair 

Tehuis aan de Van Akenstraat (1990 – 1994), het 

Haags Montessori Lyceum (1994 – 1995) en Galerie 

La Balance (1995 – 1998) aan de Jan van 

Nassaustraat, sinds 1998 tot volle tevredenheid 

wekelijks op de woensdagavond bijeen in het 

Benoordenhuis. Van ‘de mannen van het eerste uur’ 

zijn er drie nog altijd actief lid: Jan Baan (92 jaar), 

Karel Baerwaldt en Rolf Spruijt. Het jongste lid is 

Jaap den Hollander (28 jaar), werkzaam in de ICT 

en sinds kort woonachtig in het Zeeheldenkwartier. 

BIJ HET 25JARIG JUBILEUM VAN DE SCHAAKCLUB BENOORDENHOUT 
Ter gelegenheid van haar 25jarig jubileum hield Schaakclub Benoordenhout op 12 

oktober jl. een feestelijke bijeenkomst in het Benoordenhuis. Na een welkomstwoord 

van voorzitter Ruud Hartog met aansluitend receptie en feestrede, uitgesproken door 

het illuster lid Rolf Spruijt, werd het lustrumboek onthuld door Frans Beelaerts van 

Blokland, van een rijsttafel genoten en een simultaanwedstrijd gespeeld tegen de inter-

nationaal schaakmeester Helmut Cardon (FIDE-rating: 2383).

vervolg van pagina 31
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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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Het bijzondere aan de schaakclub is dat het onder-

linge plezier voorop staat: er wordt niet aan com-

petitiewedstrijden met andere schaakclubs deel-

genomen, tot op de dag zelf (uiterlijk 16.00 uur) 

kan bij de wedstrijdleider (Willem Luijt) worden af-

gemeld, na afloop van het schaken (zo om en nabij 

23.00 uur) komen de spelers rond de bar bijeen. 

Daar worden niet alleen de gespeelde wedstrijden 

geanalyseerd, maar ook de ontwikkelingen in de 

wereld (het gure economische klimaat, de Griekse 

schuldenlast e.a.), hetgeen tot inhoudelijke en in-

formatieve discussies leidt. Verwonderlijk is dit niet 

gelet op de variëteit aan leeftijd, achtergrond, op-

leiding en werkervaring van de leden. Aardig om 

te vermelden is, dat bij de discussies over 

Griekenland een Grieks lid, Efstathios Tavridis, 

woonachtig te Noordwijk, uit eerste hand zijn 

clubgenoten kan informeren en daarmee bijdraagt 

aan het principe van hoor en wederhoor.

Naar aanleiding van dit 25jarig jubileum is er alle 

reden om over de schaakclub te spreken met Harrie 

van Bommel (sinds 16 oktober jl. voorzitter) en Bob 

van der Spek (secretaris). Benadrukt wordt dat de 

schaakclub open staat voor jong en oud, academi-

cus en ambachtsman, geoefende en minder geoe-

fende schaakspeler, Benoordenhouter en andere 

mensen, mobiele en minder mobiele ouderen. Deze 

mix resulteert in een gezelschap dat zich kenmerkt 

door een meer dan gemiddeld intellect en een ont-

spannen sfeer waarin een wellevende bejegening 

van elkaar een vanzelfsprekendheid is. Schaken is 

een populaire bezigheid. Het schaken via het inter-

net neemt een grote vlucht, waarschijnlijk ook bij 

bewoners uit de wijk. ‘Kom achter je computer van-

daan en speel een keer met ons mee’, aldus voorzit-

ter Van Bommel die in het dagelijkse leven  

werkzaam is bij het Ministerie van Financiën, 

Directoraat-Generaal Belastingdienst, ‘het is echt 

anders wanneer je speelt tegen een tegenstander 

die tegenover je aan tafel zit, en je urenlang (maxi-

maal 2x 1,5 uur met een verlenging van een half 

uur) elkaar in spanning houdt’. Bob van der Spek 

voegt hieraan toe: ‘Je hoeft niet ‘goed’ te kunnen 

schaken om bij ons mee te doen. De leden hebben 

een uiteenlopende speelsterkte. Iedere week leve-

ren de uitslagen weer verrassingen op. In beginsel 

kan iedereen van iedereen winnen. Wij zijn serieus, 

maar niet fanatiek’. In de zomer is het ‘vrij spelen’: er 

is geen competitie en de verplichting om te komen 

is opgeheven. De schaakclub reikt een aanmoedi-

gingsprijs uit aan de speler die een opmerkelijke 

progressie in het schaken maakt. De nadruk ligt 

hierbij op de procentuele progressie van het betref-

fende lid. Sinds twee jaar wordt de ‘rating’ per lid be-

rekend. Harrie van Bommel en Bob van der Spek 

zouden graag meer jongeren, ook kinderen bij de 

schaakclub betrekken. In het verleden was er het 

klasje van Meester Kloos (Schoolvereniging Wolters) 

dat opleidde voor het pionnendiploma en het toren- 

diploma. De Oranje Nassau School doet mee aan 

het tournooi voor basisscholen. ‘Ik vind dit een 

mooi tegenwicht tegen alle computerspelletjes. 

Het is ook nog een goede hersengymnastiek’, zegt 

Harrie van Bommel. De Schaakclub Benoordenhout 

kijkt met optimisme de toekomst tegemoet. Het 

aantal leden is stabiel. Er is ruimte voor groei. Het 

Benoordenhuis, met Johan als ‘tapsch en consu-

mabel’, biedt een aangename ruimte voor  

deze scherpzinnige vorm van ‘geoorloofde 

uithuizigheid’.  

Giap Tan
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GEZOND LEVEN OP NATUURLIJKE BASIS!
Drogisterij Homeopathie Benoordenhout in Den Haag, specialist in 
 adviezen op het gebied van vitamines, mineralen, phytotherapie en 
 homeopathie kan u diverse producten aanbieden om sterk en gezond te 

zoals Irwin Naturals en Dr. Linus Pauling Premium Vitamins.

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag

Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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‘Bij Couvée gekocht!’        
Op zoek naar Rosa

Mijn eerste bezoek aan Couvée was aan 

de hand van mijn moeder. Ik was nog niet 

eens een kleuter en mijn belangstelling 

zal hooguit zijn uitgegaan naar de Gou-

den Boekjes, maar ik herinner me het 

schemerende licht en de gedempte stem-

men. We waren in 1952 uit Am ster dam 

gekomen en wisten al snel dat het leven in 

Den Haag gedijde bij gefluister.

Het boek was bij ons thuis een serieus onderwerp. 

Het Goede Boek welteverstaan, en daar kon niet 

vroeg genoeg mee worden begonnen. Dat gold ook 

voor het tegenovergestelde: on ver antwoorde lectuur 

diende met harde hand buiten het zicht van gevoe-

lige kinderogen te worden gehouden. Strips  

stonden hoog op de index van verboden  

literatuur, zodat mijn broer en ik gedwongen waren 

om, als ware het porno, de geleende boekjes ’s 

avonds onder de deken met een zaklantaarn te lezen.

Meteen nadat ik het verzoek had ontvangen om 

deze column te schrijven ben ik op zoek ge gaan 

naar de oudste Couvée in mijn boekenkast. Zo een 

waar binnenin een goudkleurige sticker zat met de 

naam van de winkel. Dat deden ze vroeger. Een 

bijna verdwenen bedrijfs tak komt voorbij. ‘Fa. 

Boucher, Noordeinde 398’, ‘NV Martinus Nijhoff’s 

Boekhandel en Uitgevers-Mij’, ‘C. den Dulk, 

Willemstraat’, ‘Fa. van IJsseldijk, Laan van 

Meerdervoort  (hoek Appelstraat)’ ‘Boekhandel P. 

van Ketel (voorheen G.J. van Drimmelen) Laan van 

Meerdervoort 198b’, maar geen Couvée. 

Wel weerklinken onverwacht andere echo’s uit het 

verleden. Alpenbloemen, te drogen gelegd en ver-

geten door mijn vader, foto’s die om onbekende 

redenen tussen de bladzijden te ruste zijn gelegd 

en veel handgeschreven opdrachten, die soms 

meer betekenen dan er staat. Twee ervan hebben 

met elkaar te maken. Het is de dagtekening in ‘Im 

Westen nichts neues’ van Erich Maria Remarque 

dat mijn vader cadeau kreeg op zijn zestiende ver-

jaardag, 3 december 1932. Twee dagen later, 

Sinterklaas, volgde ‘Den braven soldaat Schwejk’ 

van Jaroslav Hašek. Cadeaus of, op de rand van vol-

wassenheid, een ernstige koersaanduiding voor de 

rest van het leven? Ik denk het laatste. Het leidde 

naar een loopbaan in de reclame en dat was niet 

geheel conform de verwachtingen van mijn groot-

ouders. De betrokkenen zijn al lang dood en als ik 

me bij hen aansluit zullen die korte notities op de 

eerste bladzijden definitief zijn losgekoppeld van 

het verhaal dat erachter zit.

Lichter van toon is de opdracht aan mijn moeder in 

een gehavend exemplaar van Nietzsches  ‘Also 

sprach Zarathustra’. Het was een cadeau van Lex 

Kroonenberg (de vader van Yvonne) uit 1939 aan 

mijn moeder die toen achttien was. De opdracht 

luidt: Van Lex aan Nel

‘Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, 

jetzt sehe ich mich unter mir, 

jetzt tanzt ein Gott durch mich.’

Zo trachtten gymnasiasten in 1929 meisjes te ver-

sieren. En het werkte...even. Maar ook deze omweg 

leidt niet naar een boek met de fel begeerde 

Couvée-sticker. Ook op de verlaten kin der kamers 

onder de nok vind ik nog wel boeken, maar niet 

mijn oudste avonturen van Jip en Janneke. Ze zijn 

ongetwijfeld slachtoffer geworden van de opruim-

woede die vooral mijn moe der kenmerkte.

Dus kies ik uiteindelijk voor de makkelijkste weg: 

terug naar Couvée. Even later sta ik buiten met 

onder mijn arm ‘Met bonzend hart. Brieven aan 

Hella S. Haasse’ van Willem Nijholt. De toon is aan-

genaam en al in het eerste schrijven komt de 

Tweede Wereldoorlog ter sprake. 

Onvermijdelijk dwaal ik in gedachten af naar een 

oorlogsbrief die het afgelopen jaar mijn leven deels 

heeft bepaald. Het had te maken met mijn onlangs 

uitgekomen boek ‘Napels zien … zes verhalen met 

een einde’. Het trok de aandacht omdat ik in het 

hoofdverhaal het politie on derzoek naar de moord 

op de Haagse prostituee Blonde Dolly overdoe en 

vertel wie haar in 1959 wurgde. Het boek had ei-

genlijk zeven hoofdstukken moeten bevatten. 

Het verhaal dat het niet haalde ging over Rosa. Tien 

jaar geleden kocht ik voor een gulden op het Lange 

Voorhout een brief die 4 augustus 1914 met lila inkt 

was geschreven door ene Rosa in Nivelles (Nijvel) in 

België. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik hield 

van haar sier lijke handschrift, de onschuld van haar 

zinnen en ik was vooral getroffen door haar tedere 

bezorgdheid. Daar had zij alle reden toe, want 4 au-

gustus 1914 betekende voor België het begin van 

de Eerste Wereldoorlog. De vertwijfelde vragen die 

zij aan haar tante stelde grepen mij aan. ‘Wat zal er 

van ons leven worden?’, schreef zij. En ìk wist wat 

haar ongeveer te wach  ten stond. De mannen waren 

van huis, de vijand stond voor Antwerpen, de 

treinen reden niet meer. Zo liep het af: het Belgische 

leger werd in 1914 verslagen, de bevolking van Ni-

vel les had zwaar te lijden en zij kreeg het nog erger 

te verduren in de Tweede Wereld oor log toen een 

groot deel van het centrum werd platgebombard-

eerd. Als bittere toegift dook in 1982 de Bende van 

Nijvel op, die dood en verderf zaaide. 

Lang ben ik op zoek geweest naar de identiteit van 

Rosa. Vlaamse overheden en instituten spanden zich 

in om mij te helpen – maar waren gebonden aan de 

strenge Belgische privacy wet geving (stukken die je 

mag inzien moeten minstens 100 jaar oud zijn) – ter-

wijl Waalse archieven en burgemeesters nooit ant-

woord gaven op in keurig Frans geschreven brieven. 

Een andere handicap was de envelop. Die hoorde 

niet bij de brief, maar was gericht aan ene René 

Deceulener, een militair te velde. Ik weet inmiddels 

dat Rosa’s familienaam waar schijn lijk Caty was en 

dat zij in Ecaussinnes, niet ver van Nivelles, is ge-

boren. De brief was be stemd voor een tante Caty 

in Blankenberge. De man op het slagveld is voor 

mij nog steeds een onbekende soldaat, maar de 

zoektocht (wanneer geboren, wat voor leven, hoe 

gestorven, getrouwd, baan, kinderen?) naar hen 

gaat door. Als ik Rosa vind, zal ik haar een brief 

terug schrijven. Misschien leidt dat ooit tot een 

boek ‘gekocht bij Couvée!’. 

Casper Postmaa

Met bonzend hart. Brieven aan Hella S. Haasse.

Willem Nijholt, Querido. Prijs: € 19,95 

‘Napels zien … zes verhalen met een einde’

Casper Postmaa, De Volharding. Prijs: € 19,50
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A new nomad arrives

Of all the routes to Benoordenhout that I have 

written about, this one, of Lucy Bosscher has 

to be the most exotic and circuitous to date. That I 

met her as a colleague at ACCESS, a local volunteer 

organisation of and for internationals here in The 

Hague, was equally revealing. When I discovered 

she was my neighbour .. well … it was not long be-

fore I decided she would be my next ‘feature’ in this 

column. 

A mosaic from the start

Lucy, who was married to a Dutchman and cur-

rently holds a Dutch passport, was born of a 

Persian father and Polish mother and grew up in 

Belarus. Perhaps it was inevitable that someone 

who grew up in an environment where two such 

distinct languages were spoken, in a country 

where yet another one was spoken would go on to 

study languages at University, who knows. In her 

studies Lucy added French and English to her lin-

guistic abilities – yes, that is 5 already, and there 

are more to come!

Having left Belarus before the collapse of the 

Soviet Union Lucy spent some time Central Asia 

where she wrote, for among others, the London 

Times and the Washington Post. Among the things 

she covered was the 1989 withdrawal of Soviet 

troops from Afghanistan – an experience in which 

she recalls feeling she was “a witness to history”. 

She then spent four years working for American 

companies and Universities, academics and resear-

chers, serving as ‘the local’ eye to the renewed inte-

rest in the ‘silk route’, the culture heritage of the re-

gion. Shortly before being again, a witness to 

history, this time with the civil war that broke out 

in Tajikistan, Lucy left. 

Following a short stay in London, she moved to 

India – New Delhi and Puna – where she spent a 

number of years working on educational projects 

for girls run by the Bahai community. She took this 

experience with her to Turkey several years later 

where she was invited to run a project, partially 

funded by the UNDP. In Ankara Lucy managed an 

income generation project designed to raise the 

income and marketing expertise and ability of 

rural women who were weaving carpets. The foun-

dation she worked for provided marketing, inclu-

ding training in these skills, required to support 

the activities of the cooperative. It was in Ankara 

that Lucy also met her husband, and started her fa-

mily, not to mention adding yet two more langua-

ges to her palate – Turkish and Dutch.

Adding to the tapestry

Lucy may have become Mrs B, wife of a Dutch di-

plomat, but this did not mean settling into the role 

of accompanying spouse. A transfer to Thailand 

meant a new opportunity – where she worked for 

the United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) in 

Bangkok and picked up some functional Thai – we 

are at 8 languages now in case you have lost count! 

For me it was clear, when talking to Lucy, that the 

last language she learnt has added the most emo-

tional value to her life experience. Not simply the 

language itself but the experience of living in the 

country which gave her this opportunity and allo-

wed her to set a new professional, and personal 

path. Arriving in an emotionally charged Sarajevo 

when the Dutch were holding the EU Presidency 

(for themselves and subsequently on behalf of 

the Irish), Lucy was thrown head over heels into 

the ‘diplomatic circus’ (yes, circus, not circuit). In 

retelling the early days in Bosnia-Herzegovina 

where  diplomatic missions were a constant fea-

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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ture and everyone needed to be fed and enter-

tained, Lucy felt like she was in the catering busi-

ness. With two young children and the demands 

of those around her Lucy recalled that there 

seemed to be ‘drama’ every day. In order to give 

herself something to hold onto, give her purpose, 

she turned to that which has been a recurring 

theme of her life: languages. She admits that lear-

ning Bosnian, changed her life. Instead of being 

part of the sidelines of life in Bosnia-Herzegovina, 

as part of the diplomatic community, with the 

language in her pocket she became a part of life 

in Sarajevo.

Perhaps in one of those telling features of the no-

madic lives of expats, diplomats, Lucy and I could 

not help having a giggle at the fact that she learnt 

Bosnian through Turkish. Her teacher spoke 

Turkish, as did Lucy and it was this language which 

served as that of instruction! What she learnt along 

the way from locals working hard towards moving 

forward and not living in a past of hatred and re-

venge, also inspired her. 

Bringing it all together

It is the lot of those who travel to reinvent them-

selves in each new location, taking the skills, ex-

periences, knowledge gained on to the next ad-

venture. For Lucy Bosnia was one that allowed 

her to knit together many elements, experiences 

of the past and mold them into who she is, what 

she does today. With the language under her 

belt, Lucy met and got involved with a number of 

activities, adding to her humanitarian work of the 

past and combining it with her love of design and 

fashion. She saw the unheard of talents of local 

designers in Bosnia, “... the wonderful creatives 

who are not seen by or through the New York’s 

and Paris’ of this world, and do not have the mar-

keting awareness required to be seen.” She saw 

potential, and wanted to make a difference. She 

spearheaded and organised ‘fashion without bor-

ders’ in Sarajevo where members of the diploma-

tic community showcased their traditional costu-

mes as well as the products of local designers. 

The local international community was exposed 

to the potential, the availability of designer wear 

locally and much attention, and funds were 

raised in the process. In keeping with her ability 

to connect, and knowledge of fashion, she also 

invited three Dutch designers to be a part of ‘fa-

shion without borders’. 

A subsequent move to South Africa, did not devi-

ate her from this path – of combining her love of 

fashion with helping and working with local desig-

ners. True, no new language was required with this 

posting – which felt odd Lucy admits – but she did 

start something new, her own company. No big 

names is the result not simply of the experiences in 

writing, marketing and fashion from Central Asia 

through to Turkey and Bosnia-Herzegovina, it is 

the result of making the most of a nomadic life and 

putting it together in such a way as to live life fully. 

The, in her words, “explosive creativity’ she saw in 

South Africa sealed the deal as it were – fashion is 

her thing.

Benoordenhout is now home – perhaps a bit staid 

in comparison to some of her previous homes – 

but it was the place she and her children felt drawn 

to when it was time to return to the Netherlands. 

As their first year back comes to a close Lucy al-

ready has her eye on and is busy exploring the 

local fashion scene here – and is a regular contri-

butor to the LUCI’DE DISPATCHES – providing per-

sonal notes on fashion, people and (as would be 

expected of someone with such a diverse back-

ground) and eclectic array of subjects.

Welcome to the neighbourhood Lucy! I know I am 

looking forward to your insights!

Deborah Valentine

Malieveld – the Hyde Park of The Hague

I am sure that all of you have attended an event 

on the Malieveld or parked under it at some 

point during your stay here in The Hague. But do 

you know how it all came about.  

Originally it was a part of The Hague Woods. 

Building has been prohibited in this area, since it 

was decreed in the Act of Redemption of 1576.  In 

this act, signed by William of Orange, it is also sta-

ted that no trees could be cut down nor could the 

area be sold. While the Haagse Bos survived as it is 

today, the malieveld area became an open grass 

field during the 80-year war (1568-1648), when the 

Dutch fought against the Spaniards.  At the begin-

ning of this war, a section of the Hague Woods was 

cut down in order to build a defensive wall around 

the city. But when the Spanish took control of The 

Hague, they used the wood for their defense 

against the insurgents. Because of the enormous 

amount of rain during the latter part of the 16th 

century, the top soil was washed away, so it was 

decided in 1594 to develop this area into a grass 

field, which it still is today. From 1606, the game of 

malie, a forerunner of golf and croquet and popu-

lar among the English and French aristocrats, was 

played here. Hence the name malieveld. 

Today the area is used as a place for demonstrati-

ons, military parades, carnivals and festivals. The 

famous Indonesian market – Tong Tong Fair - is 

held there yearly, as well as a circus or two. A com-

plete clay tennis court with stands was built on the 

field in 1993 for a Davis Cup Tennis match-up 

against Sweden and in 1998 President Clinton lan-

ded there in a helicopter for his visit to the 

Netherlands. The biggest demonstration ever held 

on the field was in 1983 when 550.000 gathered to 

protest the placing anti-nuclear cruise weapons.

But the Malieveld does not only comprise a large 

grass field. The Paviljoen (known as the poffertjes-

tent)  on the Southwest corner was moved there in 

1941, having been a beach place in Scheveningen 

that had to be removed to make room for the 

Atlantic Wall defense system of the Germans. After 

the war, Queen Wilhelmina decided that the pavi-

lion should stay.

For skateboarders, inline skaters and BMX bicy-

clists, a skating track was built behind the pavilion 

in 2005. And one shouldn’t forget the Hertenkamp 

or deer park that is located on the train station side 

of Malieveld. This was actually first created by 

Philips de Schone or Philip the Handsome, when 

he lived in The Hague in the late 15th century. 

So the next time you walk, bike through or drive by 

the Malieveld, you will realize what a rich history it 

has. Enjoy all its advantages and activities.

Georgia Regnault

(Source: Wikipedia)



wijkblad Benoordenhout december 201140

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

Visit to TNO 

On 17 February 2012, the Expat Committee of 

the Wijkvereniging Benoordenhout has ar-

ranged a visit to the office of TNO, which is located 

on Oude Waalsdorperweg 63, right next to NATO 

Headquarters. TNO is an independent research or-

ganization, commissioned by several govern-

ments, companies and community services. The re-

search of TNO is extensive and focuses on various 

scientific subjects. Its main aim is to gain and share 

knowledge in order to improve the quality of po-

licy and products and to enhance one’s competi-

tive position. Currently, approximately 4.100 pro-

fessionals are working for TNO. For more 

information about their mission and strategy, we 

refer you to their website: www.tno.nl.

The excursion will begin at 16:00 on February 17th. 

After being welcomed with a cup of coffee, we will 

have a guided tour of the premises coupled with 

an explanation of the work of TNO. At the end 

there will be a social hour until 6 p.m, when the 

participants will have ample opportunity to inte-

grate with other Benoordenhouters. 

Because of security reasons, it is necessary to regis-

ter for this event, via email to wienekelisman@hot-

mail.com or via tel: 070-324 8582 (Georgia 

Regnault).  TNO has also requested that you bring 

an ID with you. We look forward to welcoming you 

on February 17.

Wieneke Lisman

Foto Max Koot Studio, door Robbert Ris
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Bijeenkomst Platform Ouderen  
Benoordenhout in het Mr L.E. Visserhuis 

Donderdag, 6 oktober jl. kwam het Platform 

Ouderen Benoordenhout bijeen in het Mr L.E. 

Visserhuis aan de Theo Mann – Bouwmeesterlaan 

te Den Haag. Het Platform omvat 20 instellingen 

en een aantal wijkbewoners, die zich bezig houden 

met ouderen en ouderenbeleid in het 

Benoordenhout. Daarnaast nemen ook vertegen-

woordigers van middelbare scholen (Maerlant 

Lyceum, Aloysius College) en vertegenwoordigers 

van de Duinzichtkerk en de R.K. parochie aan dit 

overleg deel. Stadsdeeldirecteur mevr. Drs Lilianne 

Blankwaard – Rombouts was op de bijeenkomst 

aanwezig om het belang dat de gemeente hecht 

aan een actief ouderenbeleid in onze wijk te on-

derstrepen; zij gaf te kennen ook in het vervolg 

aan dit overleg te willen deelnemen. Doel van het 

Platform Ouderen Benoorden hout, dat in be ginsel 

driemaal per jaar bij een komt, is in eerste in stan tie 

kennisuitwisseling. Geïnven ta ri seerd wor den het 

zorgaanbod en de zorg be hoef te van ouderen in 

het Benoordenhout. Het is de be doeling dat op 

basis hiervan concrete acties worden onder- 

nomen en dat ge meente, Platform Ouderen 

Benoordenhout en Wijkvereniging Benoor den hout 

de handen ineen slaan. Om de relatie met de wijk-

ver eniging te verstevigen is in de bijeen komst van 

18 oktober jl. Giap Tan benoemd tot voorzitter van 

het Plat form. Hij wordt in zijn taken on der steund 

door de Stichting Boog (se cre tariaat e.a.).

Een aantal taken is in de bijeenkomst aan de orde 

gekomen. Puntsgewijs luiden zij alsvolgt:

  ouderen in het Benoordenhout kunnen belang-

rijke informatie vinden op de website www.haag-

seouderen.nl. Dit is de vernieuwde website van 

het Centraal Informatie Punt Ouderen (CIPO). De 

burenhulpcentrale is gestart voor Benoordenhout 

en is te bereiken via de I-shop. Wilt u wat doen 

voor een van uw buren in uw omgeving, dan kunt 

u zich daar aanmelden. Wilt u wat laten doen (een 

boodschap, de hond uitlaten omdat het zelf niet 

lukt, kortom alle zaken die je aan je goede buren 

zou vragen) dan kunt u uw vraag voorleggen aan 

de burenhulpcentrale tel. (070) 347 72 97;

  het onderwerp omgaan met gedragsverande-

ringen/persoonlijkheidsveranderingen door 

mantel zor gers is een punt van aandacht. 

Stichting Mantelzorg biedt hiervoor een cursus 

aan. Ook kunnen mantelzorgers individuele be-

geleiding krijgen van HWW Zorg, Florence en 

andere in stel lingen;

  voor ouderen die les willen krijgen in het om-

gaan met de computer, heeft het Maerlant ly-

ceum een cursus opgezet. Hieraan zal in de wijk 

verdere bekendheid worden gegeven;

  wilt u vrijwilligerswerk doen, denkt u dan eens 

aan de Zonnebloem. Als vrijwilliger bezoekt u 

ou de ren eenmaal per twee weken voor een ge-

sprek of een wandeling;

  het MSS (Maatschappelijk Steun Systeem) orga-

niseert de werktafel “onderlast”. MSS zoekt naar 

oplossingen voor gevallen waarin mensen thuis 

verpieteren, depressieve klachten hebben en 

vereenzamen;

  komend voorjaar zal de jaarlijkse welzijnsmarkt 

worden gehouden. Nagedacht wordt over de 

mogelijkheid de welzijnsmarkt een breder ka-

rakter te geven, bij voor beeld door meer ‘aanbie-

ders’ en partijen uit te nodigen en met een mu-

zikaal  

programma de aan trek kelijkheid ervan te 

vergroten. 

Het is tenslotte de bedoeling dat zowel in het wijk-

blad als op de website van de Wijkvereniging Be-

noor denhout (www.wijkverenigingbenoorden-

hout.nl) meer bekendheid wordt gegeven aan 

ac ti vi tei ten in het kader van het Platform Ouderen 

Benoordenhout. 

Jaap de Wit (Stichting Boog)

Het mr L.E. Visserhuis aan de Theo Mann-
Bouwmeesterlaan in Duinzigt
Voor hen, die in Duinzigt wonen zijn wij al jaren 

geen onbekende meer, sterker, gedurende een 

lange periode waren wij de oorzaak van veel over-

last, maar gelukkig zijn we voor de meeste bewo-

ners van Duinzigt  tegenwoordig een goede buur 

geworden in plaats van een verre vijand.

Voor mij begon het allemaal lang geleden in 1994.  

Kersvers terug uit de Verenigde Staten, wanhopig 

omdat ik niet ‘aan de bak kwam’ en telkens werd af-

gescheept met ‘mevrouw, helaas, u heeft geen 

Nederlandse werkervaring’.  Maar toen ging onver-

wacht de telefoon: of ik misschien directeur van 

een  nieuw klein joods verzorgingshuis wilde wor-

den. ‘Maar ik weet van toeten nog blazen’, riep ik, 

kind van joodse ouders, echter opgegroeid zonder 

enig benul van joodse tradities. Zo begon mijn car-

riere  in de Doorniksestraat. Het verzorgingshuis 

was toen splinternieuw, vernoemd naar mr L.E. 

Visser, president van de Hoge Raad tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Hij werd in 1940 door de 

Duitsers uit zijn ambt gezet, omdat hij een jood 

was. 

Het ouderenbeleid van de overheid veranderde 

echter dusdanig snel, dat het gebouw na acht jaar 

al niet meer toekomstbestendig bleek te zijn. 

Uitbreiding aan de Doorniksestraat bleek niet mo-

gelijk, dus gingen wij op zoek naar een nieuwe, 

minstens zo mooie locatie als de Doorniksestraat. 

Die vonden wij aan de Theo Mann-Bouwmeester-

laan. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad 

eer wij toestemming kregen daar te mogen gaan 

bouwen. Menigmaal keerde ik ontmoedigd terug 

van een vergadering met de wethouder. Maar uit-

eindelijk hebben we iedereen ervan kunnen over-
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tuigen, dat wij daar iets moois zouden gaan neer-

zetten, waar heel veel mensen plezier aan konden 

beleven. Als ik toen geweten had, dat het 11 jaar 

zou duren, voordat het klaar was, weet ik niet of ik 

het traject had aangedurfd.  

Nu zitten we er al weer een half jaar. Het stof be-

gint neer te dwarrelen en de kinderziektes lijken 

langzaam uit te sterven. De medewerkers en oude 

bewoners van de Doorniksestraat  zijn gewend en 

beginnen het zelfs naar hun zin te hebben en de 

nieuwe bewoners zijn meer dan tevreden. Wat wil 

een directeur nog meer? Waarom moeten jullie zo 

nodig verhuizen? Deze vraag werd ons vaak ge-

steld. Maar verzorgingshuizen houden op te be-

staan. Die zorg wordt nu thuis geleverd of in een 

appartement, dat hoort bij een zorgcentrum, het 

zogenaamde ‘scheiden van wonen en zorg’; alleen 

verpleeghuiszorg wordt nog in een instelling gele-

verd en door de AWBZ vergoed inclusief het 

woonoppervlak.

Gestoeld op die visie van de overheid  bouwden 

wij ons nieuwe woonzorgcentrum. Nog net op tijd 

voordat de minister  misschien weer een andere 

koers gaat varen. Hopelijk ben ik tegen die tijd met 

pensioen. Een derde nieuw gebouw overleef ik 

niet. Wat hebben wij daar nu te bieden in dat mo-

derne gebouw met knalrode vlakken? In vakjargon 

heet dat een zorgcontinuüm voor ouderen: appar-

tementen voor ouderen, die geen zorg of zorg op 

maat ontvangen tot intensieve verpleging in het 

verpleeghuis. Men hoeft dus niet opnieuw te ver-

huizen als de gezondheid dusdanig achteruit gaat, 

dat intensievere zorg of opname in een  verpleeg-

huis noodzakelijk wordt. Ook voor een echtpaar, 

waarvan één partner uiteindelijk naar het ver-

pleeghuis moet, is het prettig als de ander niet de 

deur uithoeft om bij elkaar te vertoeven. 

Kortom:

 een verpleeghuis voor kwetsbare ouderen, die 

psychogeriatrische verpleging nodig hebben 

(hiervoor hebben wij drie gesloten woonunits) 

of somatische verpleging (hiervoor zijn twee 

open woonunits). Iedere woonunit bestaat uit 

zes kamers met elk een eigen badkamer en één 

huiskamer voor deze zes bewoners.  Onze zorg 

is belevingsgericht; dat betekent dat wij ons 

richten op het levensritme en gewoontes van 

onze individuele bewoners, m.a.w. als iemand 

gewend is om tot elf uur ’s ochtends uit te sla-

pen en vervolgens in ochtendjas te ontbijten, 

moet dat bij ons kunnen. Wij volgen het levens-

ritme van onze bewoners.

 36 appartementen voor zelfstandig wonende 

ouderen, die geen zorg of zorg op maat (AWBZ 

zorg of PGB zorg) behoeven.

 Onder hetzelfde dak bevindt zich een kinder-

dagverblijf en een grote fitness- annex zwem-

bad ruimte, die hopelijk binnenkort geëxploi-

teerd zal  worden.

 Ons huis heeft de joodse identiteit, maar ieder-

een is van harte welkom.

 In het hart van het huis bevindt zich een restau-

rant/Grand Cafe, waar regelmatig activiteiten 

plaatsvinden, zoals bridge, concerten en film-

avonden. Alle ouderen uit de wijk kunnen bij 

ons binnenlopen om deel te nemen aan een ac-

tiviteit of om gewoon zo maar eens gezellig te 

komen lunchen of dineren. 

Hopelijk heb ik U nieuwsgierig gemaakt en komt u 

binnenkort eens bij ons binnen wandelen.  In dat 

geval bent u van harte welkom.

Noor van den Bergh
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CCB (ContactClub Benoordenhout 55+)
Aangezien het weer ons behoorlijk in de steek zal laten, het vroeger donker 

wordt en de bomen hun bladeren weer hebben laten vallen, is het een goed 

moment om activiteiten binnenshuis te organiseren en het culturele pro-

gramma van de CCB te bekijken.

In het najaar geeft Marjolijn van Delft de laatste cursus van de Museumronde.

Donderdag 15 december: ‘Auguri di Natale’ (een Italiaanse Kerst !!)

Tijd  10.00–12.00 uur, in het Benoordenhuis, 

Bisschopstraat 5.

Kosten per cursusdag: € 10,--.

 Inlichtingen en opgeven bij mevrouw de Jonge, tel. 3280110.

Lezingen

Donderdag 12 januari 2012   ‘Evaluatie van de canon van de Nederlandse 

geschiedenis’ door de heer Marco van Baalen, 

conservator van het Haags Historisch Museum.

Donderdag 2 februari 2012  ‘Het belang van testamenten en ‘estate- 

planning’ door mevrouw Caroline Romeijn van  

notariskantoor Abacus.

Tijd  14.30–16.00 uur in het Benoordenhuis, 

Bisschopstraat 5.

De lezingen zijn voor CCB-leden gratis, niet-leden betalen € 3,00. Koffie en 

thee zijn gratis.

Voor onze leden van de ContactClub Benoordenhout 55+ organiseren wij 

koffie, thee, lunch, diner en een kerstlunch op diverse lokaties in het 

Benoordenhout. Heeft u belangstelling om ook lid te worden van de CCB? 

Dan kunt u contact opnemen met Rinia de Bruin, tel. 3282477 of rinia.db@

zonnet.nl

Rinia de Bruin

40 jaar Maison Gaspard de Coligny  
feestelijk gevierd
 

Maandag, 17 oktober jl. vond de start plaats van de 

feestelijkheden rond het 40jarig bestaan van Mai-

son Gaspard de Coligny aan de Theo Mann- 

Bouwmeesterlaan 10. Gedurende de week zijn er 

diverse activiteiten geweest, zoals een High Tea 

voor bewoners op 17 oktober jl. en een ontvangst 

van de abon nees van Wel Thuis op 18 oktober jl. 

Hiermee is tot uitdrukking gebracht dat het 

Maison een thuis is voor de bewoners van het ver-

zorgingshuis en de zorggarantiewoningen, maar 

ook een be lang rij ke rol wil vervullen ten behoeve 

van de wijk. Op 18 oktober jl. is tevens het 

Servicepunt voor uit leen en aanschaf van hulp-

middelen van Emcart/Harting-Bank officieel ge-

opend in het Maison. 

 

Op woensdag, 19 oktober jl. was het programma 

gericht op het ontstaan en de identiteit van 

Maison Gas pard de Coligny. Het Maison is in op-

dracht van de Stichting Hospice Wallon de la Haye 

des tijds gebouwd en in 1971 in gebruik geno-

men onder de naam Maison de Repos Gaspard de 

Coligny. De band met de Waalse Kerk komt tot uit-

drukking in de wijze van omgaan met elkaar en is 

zichtbaar door middel van het Hugenotenkruis dat 

een mooie plaats in de centrale hal heeft. 

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan is een 

magazine uitgebracht waarin informatie te vinden 

is over alle ontwikkelingen en het wonen in Maison 

Gaspard de Coligny.  Maison Gaspard de Coligny 

maakt deel uit van Saffier De Residentiegroep.

Ria van Haaften



wijkblad Benoordenhout december 201144

S e n i o r e n



wijkblad Benoordenhout december 201145

S e n i o r e n

Nooddiensten:

In geval van nood: Brandweer, Politie en 

Ambulance: 

Bel: 112

De Politie:

Telefoon: 0900 – 88 44.

Slachtofferhulp Nederland:

Telefoon: 0900 – 01 01.

Huisarts:

Bel altijd de eigen huisarts. In het geval dat deze geen 

dienst heeft, wordt u automatisch doorverwezen 

naar een op dat moment wel beschikbare arts.

Arts nacht/weekenddienst:

Bereikbaar van 17:00 tot 8:00 uur, in het weekend 

en op erkende feestdagen.

Contact:

- Telefoon: 070 – 364 9669.

Blokkeren van bank of giropas:

In het geval dat uw bank of giropas gestolen is of ver-

loren is gegaan, kunt u deze blokkeren om te 

voorkomen dat er geld van uw rekening gestolen 

wordt. 

Contact:

- Telefoon: Blokkeren bankpas: 0800 – 03 13 

 Blokkeren giropas: 058 – 212 60 00.

Vervoer:

Wijkbusvervoer Haagse Hout:

Rijdt in Benoordenhout en, Bezuidenhout(inclusief 

Centraal Station).

Contact: 

- Telefoon:   070 - 347 74 98 Maandag t/m vrijdag: 

10:00 - 11:15 .

Achttax BV.

Verzorgt regiovervoer met 8-persoonsbussen en rol-

stoelvervoer. Een enkele reis binnen regio Den Haag 

kost circa 25 euro; een retour kost circa 45 euro. 

Contact:

- Telefoon:  070 – 383 96 96.

HTMC:

Gericht op huis tot huis vervoer. HTMC taxi’s zijn met 

10% korting te bestellen door middel van een aan te 

vragen seniorenpas.

Contact:

- Telefoon:   Aanvraag Seniorenpas: 070 – 390 91 96

                     Bestellen van Taxi: 070 – 390 77 22.

Regiotaxi:

Taxi binnen de regio Haaglanden. De prijs van een rit 

ligt tussen het taxitarief en het openbaar vervoer-

starief in. Men dient minimaal één uur van tevoren 

een afspraak te maken voor een rit.

Contact:

- Telefoon:  088 – 966 60 00

Taxibus:

Gericht op mensen boven de 80 jaar oud, behoudens 

een inkomensgrens.

Contact:

- Telefoon:  070 – 389 20 00.

Valys:

Gericht op vervoer van huis tot huis. De kosten  zijn 

vergelijkbaar met die van het openbaar vervoer.

Contact: 

- Telefoon:  0900 – 96 30.

Zorgcentra en verpleeghuizen:

Verpleeghuis Nebo:

Biedt maaltijden, in het verpleeghuis, tegen betaling 

aan.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 312 37 37

- E-mail:  nebo@bronovo.nl

- Adres:   Floris Arntzeniusplein 65; 2597 SP

 ‘s-Gravenhage.

Verzorgingshuis Oostduin:

Contact:

- Telefoon:  070 – 754 05 55

- E-mail:  info@florence.nl

- Adres:  Goetlijfstraat 5; 2596 RH 

 ’s-Gravenhage.

Woonzorgcentrum Maison Gaspard De Coliginy:

Biedt naast woonzorg, maaltijden op aanmelding en 

tegen betaling aan in het centrum om 12:15 uur.

Abonnement Wel Thuis biedt  24-uurs bereikbaarheid 

& zekerheid dat er hulp wordt georganiseerd.

Wel Thuis extra service: o.a. maaltijden, boodschap-

pendienst, kortingen op diverse diensten, bemiddel-

ing thuiszorg.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 374 72 00

- E-mail:  info@zorgres.nl

- Adres:  Theo Mann Bouwmeesterlaan 10; 

 2597 GW ’s-Gravenhage. 

Zorg- Wooncentrum Aelbrecht van Beijeren:

Contact:

- Telefoon:  070 – 324 52 97 

- E-mail:  info@aelbrecht.nl

- Adres:  Theo Mann Bouwmeesterlaan 1; 

 2597 GT ’s-Gravenhage. 

Joods Woonzorgcentrum Mr. L.E. Visserhuis

Activiteiten: Bridge op dinsdagmiddag en dinsdag-

avond, film: elke 1e woensdagmiddag van de maand, 

lunch 7 dagen per week, diner maandag- t/m 

vrijdagavond

Contact: 

- Adres:  Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75

 2997 GV Den Haag

- Telefoon:  070 – 324 38 00 

Informatievoorzieningen:

CIPO(Centraal InformatiePunt Ouderen):

Biedt informatie voor ouderen op het gebied van 

wonen, welzijn, vervoer, financiën en sociale 

onderwerpen.

Contact:

- Telefoon:  070 – 364 38 18.

I-shop Mariahoeve/Benoordenhout:

Biedt informatie aan over verscheidene vormen van 

hulp- en welzijnsaanbod in Den Haag.

Contact: 

- Telefoon: 

Vrijetijdsbesteding:

50 Plus BIOS:

Iedere dinsdagmiddag wordt er om 13.30 uur in 

het stadscentrum een film speciaal voor ouderen 

gedraaid. De kosten hiervoor betreffen 6,50 euro, 

inclusief een kopje koffie en een koekje/cakeje. De 

filmzaal is toegankelijk voor rolstoelen.

Contact: 

- Telefoon:   0900 1458 (35ct p/m).

- Website:  www.Pathe.nl

- Adres:  Buitenhof 20, 2513 AG Den Haag.

Duinzichtkerk

Biedt van 09:30 tot 10:10 uur gymnastiek op vrijdag.

Contact:

- Website:  www.voorwelzijn.nl

- Adres:  Van Hogenhoucklaan 35; 2596 TA 

 Den Haag.

E.H.B.V. De Bond:

Bridgeclub. Organiseert bridgeavonden. Dit doen zij 

(normaliter) elke week op maandag, dinsdag, woens-

dag en vrijdag.

Contact:

- Telefoon:  070 – 364 07 16

- E-mail:  amlmaassen@wanadoo.nl

Seniorenwelzijn: Instanties in en rondom Benoordenhout:
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- Adres:  “Het Benoordenhuis”, Bischopstraat 5; 

 2509 JE Den Haag.

Feel Fit:

Begeleid bewegen voor mensen tot 86 jaar oud. Er is 

daarnaast aandacht voor gezelligheid en een kopje 

koffie na afloop. Kosten zijn als volgt:

Losse Les:  8, 50 euro

Tienrittenkaart:  75,00 euro

Abonnementen zijn beschikbaar voor verschillende 

frequenties per week en prijzen.

Telefoon:  070 – 306 25 05

                      06 – 536 85 47

- E-mail:  magda@feelfitdenhaag.nl

- website:  www.feelfitdenhaag.nl

- Adres:  Van Hogenhoucklaan 35; 2596 TA 

 Den Haag

Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Den haag:

Voor dagtochten en vakanties aangepast voor 

ouderen.

Contact:

- Telefoon:  070 – 350 53 33

- Website met meer informatie: 

 www.rodekruisdenhaag.nl

Stichting De Zonnebloem:

Organiseert voor ouderen met een lichamelijke 

beperking verschillende dagactiviteiten en aange-

paste vakanties binnen Nederland. Zij bieden tevens 

persoonlijke bezoeken aan huis.

Contact:

- Telefoon:  070 385 25 65.

Stichting Joodse Bejaarden Sociëteit:

Organiseert uitstapjes en bijeenkomsten. Zij vragen 

hiervoor geen ledencontributie, maar rekenen wel 

kosten voor activiteiten.

Contact:

- Telefoon:  070 – 345 13 45

- Adres:  Laan van Clingendael 123, 2597 CC 

 Den Haag.

Trimclub Clingendael:

Contact:

- Telefoon:  070 – 385 66 76

- E-mail:  info@trimclub-clingendael.nl

- Website:  www.trimclub-clingendael.nl

- Adres:  Amethisthorst 283; 2592 HK Den Haag. 

Wijkvereniging Benoordenhout:

Organiseert maandelijks, behalve in juni, juli en  

augustus, diverse activiteiten voor ouderen. 

Hieronder vallen o.a. lezingen, excursies, lunches en 

koffieochtenden. 

Contact:

- Telefoon:  070 – 324 03 07

- E-mail:  kroemer@xs4all.nl

- Website:  www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

- Adres:  Bisschopstraat 5; 2509 JE Den Haag.

Wijk- en Dienstcentrum Mariahoeve:

Biedt verscheidene cursussen en activiteiten aan, zie 

website voor meer informatie(of bel naar de receptie).

Contact:  

- Telefoon:  070 347 00 41

- Website:  http://www.voorwelzijn.nl/

- Adres:  Ivoorhorst 155; 2592 TH Den Haag.

Zorg/Welzijnswerk:

Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld:

Advies- en steunpunt voor ouderen die geconfron-

teerd worden met lichamelijke en geestelijke mishan-

deling, financiële uitbuiting of verwaarlozing.

Contact:

- Telefoon:  0900 – 044 33 22.

Het Juridisch Loket:

“Het Juridisch Loket is een onafhankelijke, door de 

overheid gesteunde organisatie, die iedereen met een 

juridische vraag helpt.” Hier zitten geen kosten aan 

verbonden.

Contact:

- Telefoon:  0900 8020

- Website:  www.juridischloket.nl 

- Adres:  Herengracht 7; 2511 EG Den Haag. 

Kringen Haaglanden:

Biedt gespreksgroepen(kringen) aan voor mensen 

van 55 jaar en ouder die biseksueel of homoseksueel 

zijn. Deze kringen komen eens per maand bijeen om 

aan de hand van thema’s en activiteiten, ervaringen 

uit te wisselen en anderen te ontmoeten. Dit bevindt 

zich niet in Benoordenhout.

Contact:

- Telefoon:  070 – 329 33 39

- E-mail:  info@kringenhaaglanden.nl

- Website:  http://kringenhaaglanden.nl

- Adres:  Scheveningseveer 7; 2514 HB Den Haag.

Ouderenadviseur:

De ouderenadviseur biedt persoonsgericht infor-

matie, advies en begeleiding. Zij is gericht op het 

vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen. 

Indien dit gewenst is, kan de ouderenadviseur 

huisbezoeken uitvoeren.

Contact:

- Telefoon:  070 – 347 72 97 

                       06 – 33 12 909.

- Adres:   Wijk en Dienstcentrum Mariahoeve, 

Ivoorhorst 155; 2592 TH Den Haag.

- Website:  www.voorwelzijn.nl

Ouderenwerk Haagse Hout:

Het ouderenwerk biedt activiteiten, informatie-

bijeenkomsten  en verschillende diensten. Deze 

diensten zijn groepsgericht. Voor individuele be-

geleiding/informatie: zie Ouderenadviseur.

Contact:

- Telefoon:  070 – 347 72 97

- Wijkcentrum Bezuidenhout 

 Johannes Camphuijsstraat 25

 2593 CH Den Haag

- Website:  www.voorwelzijn.nl

Parnassia: 

Psycho-medisch centrum gericht op de behandeling 

en begeleiding van mensen met psychosociale, psy-

chische en geheugenproblematiek. 

Contact:

- Telefoon:  070 - 391 79 79.

Vitea-Centrum Benoordenhout:

Biedt de diensten van een huisarts, psycholoog, ver-

loskundigen en fysiotherapeuten. 

Contact:

- Telefoon:   Regulier: 070 – 324 77 50 

                   Met Spoed: 06 - 25 26 21 77

- E-mail:  info@vitea-centra.nl

- Website:  http://www.vitea-centra.nl/

- Adres:  Ruychrocklaan 171, 2597 EA  Den Haag

 

Maaltijdservices (Zie ook: Zorgcentra en 

verpleeghuizen):

Apetito:

Bezorgt maaltijden aan huis.

Contact:

- Telefoon:  0800 – 023 29 75

- E-mail: i nfo@apetito.nl

- Website:  www.apetito.nl

De huiskok:

Bezorgt tevens maaltijden aan huis.

Contact:

- Telefoon:  0800 – 020 32 15

- E-mail:  info@huiskok.nl

- Website:  www.huiskok.nl

Wijk en Dienstcentrum Mariahoeve:

Biedt op maandag, woensdag en donderdag maalti-

jden middels een project aan; Tijden:  17:30 tot 19:30. 

Entreekosten: 5 euro.

S e n i o r e n
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Contact: 

- Telefoon:  070 347 00 41

- Adres:  Ivoorhorst 155; 2592 TH Den Haag.

Overige dienstvoorzieningen:

Bibliotheek-aan-huis:

De Bibliotheek-aan-huis bezorgt (leen)boeken aan 

bibliotheekleden die deze zelf niet meer op kunnen 

komen halen.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 360 14 65.

Boodschappenbegeleidingsdienst(BDD):

Biedt begeleiding aan ouderen in het doen van 

boodschappen. Zij organiseren tevens gezamenlijke 

uitstapjes en verschillende activiteiten.

Contact:

- Telefoon:  070 – 364 66 61.

Burenhulpcentrale:

De burenhulpcentrale is een project dat mensen 

elkaar onderling tracht te doen helpen. Als iemand 

een keer hulp nodig heeft, belt hij de burenhulpcen-

trale, deze belt dan door naar een deelnemer in de 

buurt, die dan vervolgens komt helpen. Dit geldt kan 

van 9 uur ‘s morgens tot 9 uur ’s avonds. Diensten 

waarin geholpen kan worden zijn:

Boodschappen doen, de hond uitlaten, een klusje in 

huis en tuin, vervoer of gewoonweg een behoefte aan 

gezelligheid.

Contact: 

- Telefoon:  Informatie: 070 – 347 00 41

                      Aanmelden: 0107 – 500 876.

CIZ:

Het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) is bedoeld 

om na te gaan of iemand met een zorgbehoefte in 

aanmerking komt voor de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten(AWBZ). Het CIZ gaat na in hoeverre ie-

mand AWBZ-zorg kan krijgen en ook in welke mate 

en hoelang diegene dat dan zal krijgen. Men kan hier 

terecht voor verpleging of hulp bij ziekte en 

handicap.

Contact:

- Telefoon:  088 – 789 14 20.  

De Belastingdienst:

De belasting dient int en heft de belastingen en pre-

mies in Nederland. Daarbij zien zij de naleving van 

verscheidene wetten m.b.t. belastingen toe. 

Contact:

- Telefoon:  0800 – 0543

- Website:  www.belastingdienst.nl

- Adres:  Prinses Beatrixlaan 512; 2500 GE 

 Den Haag.

De Telefooncirkel:

De telefooncirkel is voor senioren vanaf 55 jaar oud. 

Het biedt dagelijks contact via de telefoon. Hier zitten 

geen kosten aan verbonden.

Contact:

- Telefoon:  070 – 347 72 97.

Klussendienst:

Tegen betaling bieden zij verschillende klussen in het 

huishouden, tuinonderhoud en binnenshuis.

Contact:

- Telefoon:  070 – 360 14 65.

Nationale Ombudsman:

Sensoor Telefonische Hulpdienst:

Gericht op het aanbieden van informatie en het 

ondersteunen van mensen(,veelal) op emotioneel 

gebied.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 345 45 00.

SVB: 

Overheidsinstantie verantwoordelijk voor het uitvo-

eren van uitkeringen in Nederland. Hier kunt u dus 

o.a. uw AOW aanvraag of wijzigingen indienen.

Contact:

- Telefoon:

AOW/Anw: 071 512 96 10 

Remigratie: 071 512 9040 

AIO-aanvulling: 071 512 96 10

Gemoedsbezwaren: 071 512 9610

Kinderbijslag :  071 512 9820

- Website:  www.svb.nl

- Adres:  Stationsplein 1; 2300 PC  

 Leiden.

WMO:

Biedt mogelijkheden voor hulp in de huishouding en 

voorzieningen zoals rolstoelen, taxibussen en 

woningaanpassingen.

Contact:

- Telefoon:   14 070

  Als u al hulp heeft: 

 0900 – 123 57 46.

Thuiszorg

Aanmelding Zorg:  Zorgwinkel Florence

Contact:

- Telefoon:  070-7545710

- Info@florence-zorg.nl

Florence Thuiszorg Schakelpunt

Burg. Patijnlaan 1900, Den Haag

- Telefoon:  070-754 13 10

- info@florence-zorg.nl

Buurtzorg Den Haag Benoordenhout (Thuiszorg)

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75

2597 GV Den Haag

Contact: 

Telefoon  06 208 85 846 (Ilona Berkhof

Mail voor correcties of aanvullingen op deze 

lijst naar holtr@boog.nl 

Trudy Hollander, Stg Boog

S e n i o r e n



wijkblad Benoordenhout december 201148

GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN EN INITIATIEVEN

Gratis graffiti laten verwijderen van uw pand

Wilt u ongewenste graffiti of posters van uw pand laten verwijderen door de gemeente 

Den Haag? En dan voor u nog gratis ook! Het klinkt ongelooflijk, maar het is wel waar. De 

bewonersorganisatie in uw wijk heeft met de gemeente een contract gesloten om collec-

tief alle graffiti en posters in uw wijk te laten verwijderen. Als u, eigenaar of huurder, 

toestemming geeft voor de schoonmaak van uw pand, doet u automatisch mee aan de 

collectieve graffiti-schoonmaakregeling van de gemeente Den Haag. En: doet u al indivi-

dueel mee aan de graffiti-schoonmaakregeling, dan wordt ook uw deelname gratis!

Illegale graffiti en beplakking zijn voor veel men-

sen een bron van ergernis. Ze zorgen voor een 

ver pau perde aanblik van de straten. Bovendien 

kunnen ze zorgen voor een onaangenaam en on-

veilig ge voel. Daarom bestrijdt de gemeente Den 

Haag de overlast van graffiti en beplakking. De 

gemeen te lij ke panden en andere eigendommen 

worden schoongehouden. Met grote vastgoedei-

genaren werkt de gemeente samen om graffiti en 

beplakking tegen te gaan. Met uw hulp kan de ge-

meente nog meer doen. Het enige wat u hoeft te 

doen, is toestemming geven voor de graffiti-

schoonmaak door het een ma lig invullen en opstu-

ren van een toestemmingsformulier. Een uitgele-

zen kans om samen met de gemeente te werken 

aan een schone en veilige stad zonder klad en plak.

Hoe werkt het?

Uw bewonersorganisatie gaat samen met de ge-

meente aan de slag om u verder te informeren en 

uw toestemmingen te verzamelen. Want: hoe meer 

deelnemers, hoe sneller uw wijk graffiti-vrij is en 

blijft. Ook als u geen graffiti op uw pand heeft, is 

het zinvol om toestemming te geven. Want ook uw 

pand kan beklad worden. Als u meedoet aan de 

collectieve graffiti-schoonmaakregeling van de ge-

meen te Den Haag, laat de gemeente uw pand gra-

tis schoonmaken door een professioneel en 

gecertifi ceerd schoonmaakbedrijf. U meldt, de ge-

meente laat schoonmaken. Huurt u een huis van 

een woning cor poratie, dan meldt u graffiti recht-

streeks aan uw verhuurder. Woningcorporaties 

maken hun bezit namelijk zelf schoon. 

 

Wat doet de schoonmaker?

Is schoonmaker wel de juiste term? Voor een deel 

wel, voor een deel niet. Want elke ondergrond stelt 

haar eigen eisen. Baksteen bijvoorbeeld kun je 

stralen met heel heet water. Stucwerk moet op-

nieuw wor den geschilderd. En metaal of kunststof 

worden vaak gereinigd met oplosmiddelen zoals 

pasta’s. Bij het verwijderen van plak en klad is de 

schoonmaker dus meer dan een schoonmaker. Hij 

is ook schil der en gevelspecialist. Een specialist die 

geen fout mag maken, omdat hij anders onherstel-

bare schade kan veroorzaken. Daarom werkt de 

gemeente alleen met gecertificeerde schoon- 

maakbedrijven.

Meer weten

Interesse gewekt? Neem voor meer informatie 

contact op met Meld punt Graffiti. Bel 070-3534605 

of mail naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl.

STAND VAN ZAKEN STADSDEELPLAN  
HAAGSE HOUT 2012 – 2015 

Het stadsdeelkantoor Haagse Hout heeft de af-

gelopen maanden druk gewerkt aan het 

nieuwe stads deel plan 2012 – 2015. In dat plan 

staan belangrijke afspraken over wat er in Haagse 

Hout gaat ge beuren. Die afspraken gaan over leef-

baarheid (milieu, groen, straten en spelen) over 

welzijn, maat schap pelijke ondersteuning, sport, 

participatie en cultuur. Veel actieve wijkbewoners 

en professionele organisaties hebben ieder hun 

steentje bijgedragen aan de totstandkoming van 

het plan. Zo hebben ruim 100 wijkbewoners in 

aanwezigheid van wethouder Van Engelshoven in 

serviceflat Arendsdorp tijdens de bewonersavond 

op 19 september jl. hun mening kenbaar gemaakt. 

Tevens is bij die ge le gen heid op verzoek van de 

wijkbewoners gesproken over de sluiting van de 

wijk bibliotheek. 

In het stadsdeelplan presenteert het College van 

Burgemeester en Wethouders van Den Haag de 

plan nen voor de komende vier jaar in de vorm van 

ambities per wijk op verschillende terreinen. Zo 

staat er voor het Benoordenhout dat de wandel-

paden in het groen, evenals het onderhoud van 

trottoirs de ko men de jaren prioriteit krijgen met 

het oog op het bevorderen van de mobiliteit en 

participatie van ou de re bewoners en gehandicap-

ten (routes ouderen woningen naar winkelcen-

trum en openbaar ver voer). Via signalerende huis-

bezoeken bij iedere 75+er en een Centrum voor 

Ouderen wil de gemeente (stads deel Haagse 

Hout) bijdragen aan de maatschappelijke onder-

steuning van kwetsbare ouderen. Ver der wil de 

gemeente vernieling door en overlast van (school) 

jeugd in het Rosarium op het Jozef Israëls plein 

aanpakken. De gemeente zal zich tevens inzetten 

om een betere samenwerking tot stand te 

breng en tus sen instellingen op het gebied van 

zorg en welzijn door informatie en aanbod van 

preventie en signa lering beter toegankelijk te 

maken.



Hoe nu verder?

Veel wijkbewoners hebben gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om hun stem te laten horen. De 

plan nen gaan nu de volgende fase in. Op het stads-

deelkantoor zijn alle voorstellen uit de verschil-

lende wijken verzameld en gebundeld, en in de 

vorm van een samenvatting voorgelegd aan het 

College van Bur ge meester en Wethouders van Den 

Haag. Inmiddels heeft het College ingestemd met 

de stadsdeel plan nen. Het stadsdeelplan Haagse 

Hout 2012 - 2015 zal op 30 november aanstaande 

worden bespro ken in de raadscommissie Bestuur 

en op 22 december aanstaande in de gemeente-

raad worden vast ge steld. Intussen heeft de  

gemeente (stadsdeel Haagse Hout) voor 2012  

een concept-activiteitenplan voor het Stadsdeel 

Haagse Hout opgesteld. Dit is een uitwerking van 

het stadsdeelplan 2012-2015 in de vorm van con-

crete activiteiten, projecten en werkzaamheden 

voor 2012 in het stadsdeel Haagse Hout. Op 3 no-

vember jl. heeft hierover bestuurlijk overleg plaats 

gehad met de Wijkvereniging Be noor denhout.

Voor meer informatie zie website www.denhaag.nl/

haagsehout/stadsdeelplan  

Liliane Blankwaard - Rombouts

DE KUNST VAN VERBINDEN……..

Met de aanleg van de Aloysiusbrug is een leefbaar-

heidsprobleem dat in de wijk ervaren werd, in 

goede samenwerking tussen de school, wijkbewo-

ners en -vereniging en de gemeente opgelost. De 

‘Aloysius brug’ is een voetgangersbrug over de 

gracht naar de Waalsdorperweg die speciaal voor 

leerlingen van het Aloysius College is aangelegd. 

Op vrijdag, 18 november jl. heeft Wethouder Ingrid 

van Engels ho ven samen met rector Martin Dui ven-

voorden van het Aloysius College de voetgangers-

brug bij de school geopend. De Aloysiusbrug 

maakt het de leerlingen mogelijk zich veilig en snel 

naar de tram hal te aan de Raamweg te begeven, 

want voor scholieren aan een middelbare school 

telt ‘de kortste weg’ is de beste weg. Doordat di-

verse instanties onderling samenwerkten als ‘de 

kunst van verbinden’ letterlijk en figuurlijk, een 

succes geworden. Onder ritmisch getrommel knipt 

de wethouder de rode strik op de brug door, de 

verbinding is een feit….

Loes Campfens
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Informatie Oud en Nieuw 2011 - 2012

Schone, veilige straat

Rond de jaarwisseling is het extra belangrijk dat er 

geen rommel op straat ligt dat in brand gestoken 

kan worden. Gemeente, politie en corporaties 

doen dan ook hun best om brandbare spullen snel 

op te rui men. Ook u kunt helpen de straten schoon 

te houden. 

  Zorg dat er geen extra rommel op straat ligt! 

Bied uw huisvuil aan in stevige zakken en alleen 

op de huisvuildag en haal containers zoveel mo-

gelijk binnen. Kijk voor de huisvuilkalender op 

www.denhaag.nl. Zet grofvuil alleen op straat 

als u een afspraak heeft gemaakt via de Grof vuil-

te le foon (070-3660808)

  Ziet u voorafgaand aan de jaarwisseling troep 

op straat? Meld dit dan aan de gemeente op te-

le foon nummer 14070 (op 31 december bereik-

baar van 08.00 - 20.00)

  Ziet u tijdens de jaarwisseling brandbaar materi-

aal op straat? Bel dan de politie op 0900-8844

Papier-, plastic- en textielcontainers tijde-

lijk afgesloten 

Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, 

worden een aantal papier-, textiel- en plastic con-

tai ners tijdelijk afgesloten of weggehaald. 

Hierdoor kunt u rond de jaarwisseling geen ge-

bruik maken van deze containers. Houdt u hier re-

kening mee. Breng uw papier, textiel of plastic eer-

der weg of be waar het tijdelijk thuis

Vreugdevuren

Het is verboden om op straat vuur te maken, óók 

tijdens Oud en Nieuw. Hier wordt streng op toe ge-

zien. Op een aantal plekken in de stad mag er wel 

een vreugdevuur gemaakt worden. Deze vreug de-

vu ren worden georganiseerd door de buurt. 

Hierover zijn heldere afspraken gemaakt met ge-

meente, po li tie en brandweer. De locaties zijn: 

Centrum: Falconahof; Escamp: Purmerendstraat; 

Laak: Paets van Troostwijkstraat; Scheveningen: 

Noorderstrand; Scheveningen: Zuiderstrand. 

Gratis parkeren 

Op 30 december vanaf 18.00 uur, 31 december en 

1 januari 2011 tot 24.00 uur kunt u uw auto overal 

in Den Haag gratis parkeren. Op deze data vinden 

er geen parkeercontroles plaats. Uw bezoek hoeft 

geen bezoekersvergunning te gebruiken. Van de 

ruim 1800 parkeerautomaten in Den Haag worden 

er 900 afgeschermd. Dit om schade te voorkomen. 

Vanaf 2 januari vinden er weer parkeercontroles 

plaats.

Uw auto veilig in de parkeergarage 

Wilt u uw auto tijdens de jaarwisseling op een vei-

lige plek zetten? Parkeer uw auto dan gratis of met 

korting in één van de onderstaande parkeergara-

ges. Na het parkeren kunt u met het parkeerkaartje 

gra tis* met het openbaar vervoer naar uw bestem-

ming: Haagse Hout. Parkeergarage Malieveld, 

Apcoa. Kosten: standaard tarief met een maximum 

van €20,-. Inrijden op 31 december tot 18.00 uur. 

Uitrijden op 1 januari tot 00.00 uur (geen beheer 

aanwezig, vergeet uw ticket niet!). *Het gratis ver-

voer geldt voor 1 persoon per parkeerkaart en is 

alleen geldig bij de parkeergarages die hierboven 

vermeld staan. De parkeerkaart geeft recht op vrij 

reizen bij HTM op zaterdag 31 december 2011 en 

zondag 1 januari 2012 (Zwolsestraat, Malieveld, 

Haagse Markt, Laakhaven, Leyweg 2) of 31 decem-

ber 2011 en maan dag 2 januari 2012 (Leyweg 1, 

Albert Heijn Valkenboslaan). De parkeerkaart is 

niet geldig op het HTM Nachtnet. Het openbaar 

vervoer rijdt op oudejaarsavond tot circa 20.30 

rijdt en op Nieuw jaars dag vanaf circa 9.00 uur.

Houdt u een oogje in het zeil? 

Ziet u iets verdachts of ziet u dat iemand brand 

sticht of iets vernielt? Meld dit dan bij de politie. 

Welk nummer belt u wanneer?

  Bij spoed: 112 > bijvoorbeeld als u getuige of 

slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk

  Heeft het geen haast: (0900) 88 44 > u hoort bij-

voorbeeld dat er kerstbomen worden verzameld 

in een kelderbox

  U wilt anoniem blijven: (0800) 70 00 (Meld 

Misdaad Anoniem) > omdat u bijvoorbeeld 

bang bent voor vervelende reacties

  En u kunt natuurlijk ook altijd een politieagent 

op straat aanspreken en een melding doen.

Help mee met Burgernet

Ook tijdens Oud en Nieuw kan de politie uw hulp 

goed gebruiken met Burgernet. Hoe? Na een mel-

ding van bijvoorbeeld een inbraak, een vermist 

kind of brandstichting wordt een Burgernetactie 

op ge zet. Burgernetdeelnemers krijgen een inge-

sproken bericht via de (mobiele) telefoon of een 

tekst be richt per SMS met het verzoek uit te kijken 

naar een duidelijk omschreven persoon of voer-

tuig. Al ruim 16.000 Hagenaars doen mee! Meld u 

aan via www.burgernet.nl. 

Actie: Vuurwerk en kerstbomen opge-

ruimd? St(r)aat netjes! 

Doe mee en win! Help mee om kerstbomen en 

vuurwerkresten op te ruimen en krijg een belo-

ning! Wie een kerstboom of een zak met vuur-

werkresten inlevert bij een van de inleverpunten in 

de stad, krijgt een kaartje met een unieke code. 

Met de gespaarde punten kun je leuke beloningen 

krijgen. Heb je een ‘gouden code’ gekregen? Dan 

heb je één van de hoofdprijzen gewonnen! De 

actie ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’ wordt dit jaar ge-

houden op 30 december 2011 én van 2 t/m 6 janu-

ari 2012. Meer weten over ‘Opgeruimd St(r)aat 

Netjes’? Kijk op: www.crownies.nl voor alle info en 

inleverlocaties.

Vuurwerk

De regels

  Vuurwerk (ver)kopen mag op: 29, 30 en 31 

december.

  Vuurwerk mag alleen verkocht worden aan per-

sonen van 16 jaar of ouder.

  Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 

10 uur ‘s ochtends tot 2 uur ’s nachts.

  Vuurwerk afsteken vóór oudejaarsdag is dus 

verboden!

Legaal vuurwerk

  Koop vuurwerk alleen bij de gecontroleerde en 

goedgekeurde vuurwerkverkooppunten.

  Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar.

Kijk voor meer informatie op www.halt.nl of  

www.brandweer.nl

Oud en Nieuw is een gezellig feest voor alle Hagenaars. De gemeente en politie doen er 

alles aan om de nacht goed en veilig te laten lopen. Ook ú kunt meehelpen aan een vei-

lige jaarwisseling in uw buurt. 
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In het jongste nummer van het wijkblad 

Benoordenhout stond een lijvig artikel over de 

luchtkwaliteit in Den Haag. Het Haags Milieu 

Centrum had hier in september jl. een lezing over 

gegeven, waar ook on der ge tekende bij aanwezig 

was. Wat mij toen opviel is dat er door de gemeen-

telijke beleidsmakers wel onrust bestaat over de 

Haagse luchtkwaliteit, ook in ons Benoordenhout, 

maar dat hier op planologisch gebied weinig aan-

dacht voor lijkt te bestaan.

Den Haag is een stad die aan zee ligt. Er is heel veel 

verkeer van toeristen naar de kust. Daarbij plant de 

gemeente Den Haag vlak bij de kust en parallel 

hieraan een internationale zône met heel veel kan-

toren en dus heel veel verkeer in dezelfde richting. 

Bij zee kan dit verkeer niet verder, want ondertun-

neling van de zee lijkt me vooralsnog geen optie. 

Ondertunneling van een deel van het 

Benoordenhout dan wel? Als het verkeer toch een 

honderd meter verderop weer vast komt te staan? 

(mogelijk ook nog ìn de tunnel met alle gevaren 

van dien). Mij lijkt een betere verdeling van kanto-

ren over de stad, niet parallel aan de kust, en een 

verbetering van het openbaar vervoer en de fiets-

voorzieningen een verstandigere oplossing. De 

heer Hoekstra lijkt een voorstander van ondertun-

neling van een deel van het Benoordenhout, en 

brengt dat ook in het openbaar naar voren. Mijn 

verzoek aan de wijkvereniging is om over het on-

derwerp tunnels onder het Benoordenhout eerst 

een peiling in de wijk te houden alvorens  naar bui-

ten toe, naar de gemeente of in ‘klankbordgroep-

jes’ namens de wijkvereniging een standpunt hier-

over naar buiten te brengen.

Enny Kleikamp-van Leeuwen

Alhoewel ik niet in het Benoordenhout woon en 

ook nooit heb gewoond, krijg ik via via regelmatig 

het wijkblad. Dat kijk ik altijd met belangstelling 

door, o.a. omdat ik sinds 1949 lid, respectievelijk 

donateur van HVV ben en sinds 1957 nog steeds 

actief tennislid op OTC. Maar ook omdat ik bij Rijks-

waterstaat heb gewerkt en begin 90er jaren per-

soonlijk nog een Hubertustunnel heb ingebracht 

als proefproject voor een boortunnel. Mijn vrouw 

heeft overigens vele jaren in de van Neckstraat in 

het Benoordenhout gewoond.

 

Met uw artikel in het wijkblad van deze maand ben 

ik het op zich helemaal eens, maar ik wil u nog het 

volgende aanvullend meegeven.

 

Het totale ontwerp van de (verlengde) 

Landscheidingsweg is feitelijk een rommeltje. De 

weg kent vele aansluitingsvormen en dwarspro-

fielen. Zo zijn er o.a. bij de Wittenburgerweg in 

Wassenaar en bij de Scheveningseweg in Den 

Haag aansluitingen met verkeerslichten, terwijl 

de rotonde bij de Oude Waalsdorperweg weer als 

een z.g. halve autosnelwegaansluiting is aange-

sloten op de Landscheidings weg van en naar 

richting Voorburg. Dat klopt dus zuiver richtlij-

nentechnisch ook al niet. Overigens functioneert 

de (verlengde) Landscheidingsweg tot veler (ook 

van mij) tevredenheid. U hebt ten aan zien van de 

betekenis van richtlijnen volledig gelijk en er 

kunnen behalve concessies aan in- en uit voeg-

lengten dus ook aan concessies worden gedacht 

ten aanzien van verkeerslichten of zelfs een ro-

ton de op de Landscheidingsweg nabij de Oude 

Waalsdorperweg.

 

Zelf ben ik op het ogenblik als privépersoon be-

trokken bij het project Rotterdamse baan. Een 

nieuwe, door Den Haag noodzakelijk geachte ver-

binding tussen het bedrijventerrein de Binckhorst 

en het auto snel wegknooppunt Ypenburg, onder 

andere door een stukje Voorburg. Ook daar merk 

ik dat Den Haag met zg. verborgen agenda’s werkt 

en het heel moeilijk valt daar niet alleen achter te 

komen, maar ook daar eventueel vanaf te krijgen. 

Nog sterker speelt zoiets in de Leidse regio, waar 

Leiden ver ge lijk baar werkt ten aanzien van de zg. 

Rijnlandroute: een dwarsweg tussen de rijkswegen 

4 en 44 aan de zuidkant van Leiden. Op de 

Rotterdamse baan kan mijns inziens € 100 à 200 

miljoen worden be spaard door alsnog naar een 

volwaardig alternatief te gaan kijken en bij de 

Rijnlandroute wellicht zelfs € 500 miljoen. Helaas 

hebben politici vandaag de dag geen enkel begrip 

meer voor zuinig aandoen en met minder geld 

zelfs betere producten verkrijgen. Kennelijk geldt 

zoiets ook voor de leefbaarheid van het 

Benoordenhout waar met een fractie van de moge-

lijke voornoemde besparingen elders, een prima 

aansluiting aan de Hubertustunnel mogelijk lijkt 

en het Benoordenhout daardoor kan worden 

ontlast. 

 Nu al is echter voorspelbaar dat Den Haag allerlei 

argumenten uit de kast zal halen om een aanslui-

ting af te wijzen, onder andere geen aansluiting 

vlak bij de oostelijke tunnelmond. Dat zullen ze 

wel on vei lig verklaren en slecht voor de doorstro-

ming op de Landscheidingsweg, maar het risico en 

de overlast van de onnodige autobewegingen in 

de woonstraten van het Benoordenhout wor-

den daarbij niet in de afwegingen betrokken.

 

Wouter Leeuwenburgh, Voorschoten.

Ingezonden Brieven
Luchtkwaliteit en ondertunneling Benoordenhout 

Aansluiting Hubertustunnel
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Duurzaamheidsproject

In het vorige wijkblad deed ik een oproep aan 

wijkgenoten om individuele wensen en eventuele 

resultaten van duurzaamheids maatregelen aan 

mij te sturen. Het is goed te merken dat dit onder-

werp sterk leeft binnen onze wijk. Er zijn reeds de 

nodige zonnepanelen, warmtecollectoren, groen-

daken en er wordt druk geïsoleerd.  Wist u dat de 

gemeente 70%  subsidie verleent op vloer- en da-

kisolatie. Vloer- en dakisolatie wordt gezien als de 

meest kosteneffectieve vorm van energiebespa-

ring voor bestaande woningbouw van voor 1960. 

De gemeente heeft ook subsidie voor zonnepane-

len (2012), wel even opletten want voor onze wijk, 

waarvan het grootste deel als beschermd stadsge-

zicht is aangemerkt, kunnen we die niet zichtbaar 

vanaf de straat op het dak leggen. 

Wonen neemt ruim 25% van de energievraag/ CO2 

uitstoot voor haar rekening in Den Haag. Huizen 

van voor 1945 zijn de grootste energieslurpers dus 

onze wijk krijgt en verdient veel aandacht en heeft 

een grote energie besparings potentie. 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet 

de uitvoering wel aan vastgestelde eisen voldoen, 

deze eisen zijn te vinden op http://www.denhaag.nl/

home/bewoners/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie.

htm  U kunt het laten doen of zelf aanbrengen maar 

dan komen alleen de materialen voor subsidie in 

aanmerking. Geen garanties maar met een goede 

vloer- en dak isolatie is 20-30% besparing op gas 

voor verwarming mogelijk en met 70% subsidie is 

dat vlot terug verdiend. Warmte verlies via glas en 

steun voor vervanging komt als eerstvolgend onder-

werp aan de orde. Voor groene daken subsidie zie 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/

Subsidie-groene-daken.htm Let op: warmteverlies 

via ventilatiekanalen is een onderwerp van zorg. 

Ventilatie is nodig maar in veel huizen in onze wijk 

veroorzaakt dat het grootste warmteverlies in de 

winter. 

Warmte verlies in beeld met infrarood fotografie, 

wel dakisolatie maar geen isolatie glas.

De Tempel, bouwjaar 1913: comfortabel werken in 

een Label A kantoor waar geen CV of airconditio-

ning aanwezig zijn

Haagsche schoolkinderen aan het (moes)tuinieren

Urban farming

Zelf elektriciteit opwekken of warmte winnen is 

wellicht voor sommigen interessanter maar een 

adequate en kosteneffectieve isolering is de beste 

start. Zonnepanelen en zonnefilm voor het opwek-

ken van elektriciteit zakken snel in aanschafprijs 

daar kunnen we ons voordeel binnenkort mee 

doen. Ook zonnecellen worden gesubsidieerd 

door de gemeente.

We hebben in mijn ogen een van de beste 

Nederlandse architecten bureaux op dit gebied 

bereid gevonden met ons mee te denken KBnG/ 

WarmBouwen. Dit Haagsche architecten bureau 

heeft bv een monumentaal pand als de Tempel uit 

1913 aan het Prins Hendrik plein omgetoverd van 

energie label G tot een energie Label A, er zit geen 

airco of verwarmingsketel in. 

Bent u geïnteresseerd om bij te dragen aan dit ini-

tiatief voor onze wijk? Laat het aan ons weten liefst 

per e-mail gjo@carbonmatters.nl of per post G.J. 

Otten, Waalsdorperweg 68, 2597 JD Den Haag 

In het vorige wijkblad vroeg  Gerd-Jan Otten naar 

duurzame initiatieven in de wijk. “bewust Boeren 

in Benoordenhout” is zo een initiatief. Ons motto is: 

“Duurzaamheid kan ook klein beginnen – om ge-

staag te groeien-“: iets meer aandacht voor wat je 

eet, iets vaker seizoensgroenten en -vruchten eten, 

meer eten kopen dat dichtbij geproduceerd is, een 

deel van je tuin of balkon bestemmen voor een 

moestuin, al deze zaken kunnen al en groot ver-

schil maken voor ons milieu. 

Daarom zijn wij een project gestart samen met 

Paschalisschool: “Bewust Boeren in Benoorden-

hout”. Dit project wil kinderen op jonge leeftijd al 

de kans bieden kennis te maken met moestuinie-

ren, ze bewust maken van de voedselketen en ze 

gevoel geven hoe het seizoen een rol kan spelen in 

hun eten.  Overigens zoeken we nog een paar vrij-

willigers die anderhalf uur in een week ter beschik-

king willen stellen om deze kinderen liefde voor de 

natuur en tuinieren bij te brengen. 

Naast het genot om lekker buiten te zijn en met de 

kinderen van de natuur te genieten, bieden we de 

vrijwilligers het volgende:

  een cursus in moestuinieren en omgaan met 

kinderen van acht tot tien jaar, 

  kennis om in je eigen tuin of op je eigen balkon 

te gebruiken,

  je komt wijkgenoten tegen die ook geïnteres-

seerd zijn in natuur, moestuinieren en 

duurzaamheid,

 je kunt een verschil maken in de wijk,

Daniella Gidaly, daniella@gidaly.nl

Barbara Steenbergen 

barbarasteenbergen@supportandsolutions.nl,

Ageeth van den Heuvel, Jojet de Graaf, 

Roos Hartstra

www.denhaag.nl/duurzaamheid   
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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!

Zaterdag 17 december Christmas Carols

Zaterdagmiddag 17 december om 16.30 uur een optreden van het koor 

van de Church of our Saviour met Christmas Songs.

Maandag 19 december Kerstconcert

Maandagavond om 19.30 uur een Kerstconcert van Corda Mezza Voce. Ook 

met meezingkerstliedjes, gedichten en Kerstverhaal. Aanvang 19.30 uur. 

Toegang is gratis!

Vrijdag 20 januari Residentiewandeling I

Joop Josée, reeds geruime tijd gids in Den Haag en wandelt met groepen 

mensen door diverse wijken van Den Haag. Op een gegeven moment 

kwam hij op het idee om hetgeen waarover hij onderweg tijdens zijn wan-

deling vertelt op dia te zetten en deze te gaan vertonen. Zo kan hij ook 

mensen bereiken die wat slechter ter been zijn of om andere redenen niet 

de mogelijkheid hebben zo’n wandeling mee te maken. Vrijdag 20 januari 

neemt Joop ons mee met Residentie wandeling deel 1.  Deze prachtige 

wandeling begint bij het “Goude Hooft” en loopt via de Haagse Bluf, 

Kerkplein, Oude Molstraat, Noordeinde en eindigt op het Buitenhof. 

Aanvang is 14.30 uur. Toegang is gratis!

Donderdag 12 januari Firma. v.d. Vossen

Donderdagochtend vanaf 10.00 uur in de Centrale Hal verkoop van onder an-

dere nachtkleding en ondergoed door Firma v.d Vossen voor dames en heren! 

Vrijdagmiddag 13 januari Prijzenbingo! 

Op vrijdagmiddag 13 januari staat de prijzenbingo op het programma. 

Vanaf 14.30 uur in de grote zaal spelen we twee rondes à € 1,50 per kaart 

per ronde. Iedereen die mee wil spelen is van harte welkom.

Dinsdag 31 januari gezamenlijke Wintermaaltijd

Op dinsdag 31 januari om 17.00 uur wordt er in de grote zaal een geza-

menlijke Wintermaaltijd georganiseerd. Deelname aan deze maaltijd dient 

u voor 20 januari door te geven aan de receptie va Oostduin. Gasten beta-

len € 12,50 voor deze maaltijd. Het menu van deze Wintermaaltijd wordt 

nog bekend gemaakt!

Zondag 5 februari Archipellakoor

Zondagmiddag 5 februari een optreden om 14.30 uur van het Arcipellakoor! 

Toegang 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 

Zondag, 25 december, om 10.00 uur

Kerstspel 2011 in de Duinzicht-
kerk
“De kerststal van Franciscus”

Een grote groep kinderen van 4 – 12 jaar bereidt ook dit jaar weer vol en-

thousiasme een origineel Kerstspel voor. Op een warme en eigentijdse 

wijze wordt het kerstverhaal verteld en uitgebeeld. Iedereen, jong en oud, 

is van harte welkom om deze voorstelling bij te wonen tijdens de kerk-

dienst op 1e Kerstdag. Tot ziens in de Duinzichtkerk!

 

Van Hogenhoucklaan 89

informatie: duinvre@xs4all.nl

Diës V.V.S.L. 1900-2012
Zaterdag, 28 januari 2012, om 11.30 uur (Academiegebouw 

Leiden)

Waarde Èle, 

Na het grote succes van de viering van het 22e lustrum zal op 28 januari 

aanstaande er een Diës voor oud-leden van de V.V.S.L. worden georgani-

seerd. Deze dag zal een samenzijn worden voor alle V.V.S.-èles. Het pro-

gramma begint om 11.30 uur met de opening in het Academiegebouw, 

waar U allen welkom wordt geheten en wordt uitgenodigd aan te zitten aan 

een voor U verzorgde lunch. Na de lunch staat een bezoek aan het Siebold 

Huis op het programma. Natuurlijk mag Rapenburg 65 niet ontbreken op 

deze dag, dus is er de mogelijkheid om na het Siebold Huis daar een kopje 

thee te drin ken, eventueel een borrel, en herinneringen op te halen met fo-

to’s en de bekende liederen op ‘de Club’. De kosten voor het programma be-

dragen € 25,-. Het is mogelijk slechts een deel van het programma bij te 

wonen. U kunt U aanmelden door een E-mailbericht te sturen naar vvsl-

dies@lsvminerva.nl of door de website www.lustrumvvsl.nl te bezoeken.

Gezocht: 
journalistieke talenten!

Voor de nieuwe website (in ontwikkeling) zoekt de wijkvereniging journa-

listieke talenten voor de webredactie. De webredactie is verantwoordelijk 

voor het op regelmatige basis plaatsen van nieuwsartikelen en weblogs 

die prikkelen om te reageren. De nieuwe website moet namelijk ook een 

podium bieden voor interactie tussen leden. De webredactie komt af en 

toe bij elkaar. Overlap met (de redactie van) het wijkblad behoort tot de 

mogelijkheden.

Ben jij het journalistieke talent dat meehelpt om de website een bruisend 

platform te laten zijn, meld je dan aan bij Maaike Hellingman-van 

Hooidonk op maaikevanhooidonk@gmail.com of 06-24 34 76 42

wijkblad Benoordenhout december 201153
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Activiteiten bibliotheek 
Benoordenhout in de periode 
januari - februari 2012

Woensdagochtend, 18 januari Start Nationale Voorleesdagen (2+)

9.30 -10.30 uur  Lekker ontbijten in de bibliotheek en 

luisteren naar Mama kwijt van Chris 

Haughton

Woensdag 8 februari   Voorstelling Mama kwijt! door kinder-

muziektheater Vuurvlinders (2+)10.00-10.45 uur

  Zaal open: 9.45 uur

Vrijdag 17 februari  Peuterochtend (2+) Vliegensvlugge 

vlieg (uit: De prentenboek TopTien 

2012)

10.00-10.45 uur

  Koffi  e en limonade staan voor u klaar 

om 9.45 uur.

Voorlezen en knutselen (4+)

Woensdag 11 januari  Kan ik er ook nog bij 

14.30 – 15.30 uur

Woensdag 15 februari   Meneer René (uit: De prentenboek 

TopTien 2012)14.30 – 15.30 uur

Graag vooraf reserveren voor alle activiteiten!!!!

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4 

Telefoon: 353 40 20

Email: benoordenhout@dobdenhaag.nl

Dinner for One: December-
maand Diner-voorstelling in 
Den Haag

Dinner for One is een humoristische theatervoorstelling met 

muziek en dans. In de voorstelling wordt een showechtpaar 

enkele jaren na de oorlog gevraagd een muzikale Kerstshow 

te maken voor een nieuw fenomeen: de televisie. Ze beginnen 

met het houden van audities. Er komt van alles langs: muzi-

kanten, goochelaars, dansmeisjes, een kunstfl uiter en een 

blinde ziener. In de setting van een TV studio is het publiek 

getuige van de totstandkoming van een live televisie show 

anno 1951 en krijgt het aan mooi gedekte tafels een driegan-

gen diner geserveerd.

De  hoofdrollen zijn voor Onno Innemee (de John Cleese van de Lage 

Landen) en Ellen Evers (win na res Johnny Kraaykamp Musical Award). Dit 

topduo wordt bijgestaan door aanstormend talent van de toneel-, dans- 

en musicalacademies en de aanstekelijke jaren ’50 muziek van de 

SwingTime Bigband.

‘Same procedure as last year?’ ‘Same procedure as every year!’ 

In 2004 introduceerde Guusje Eijbers het theaterconcept Dinner for One. 

Sindsdien werkt ze met ver schil lende acteurs jaarlijks aan een eigen, actu-

ele invulling van Dinner for One, geïnspireerd door de ge lijknamige Britse 

cult-klassieker. Deze decembertraditie krijgt ook dit jaar weer een vervolg 

met een gloednieuwe voorstelling waarin humor, sketches, dans, theater, 

en muziek elkaar aanvullen en af wis se len. 

Credits

Spel: Onno Innemee (de John Cleese van de Lage Landen), Ellen Evers 

(winnares Johnny Kraaykamp Musical Award). Regie: Guusje Eijbers. Tekst: 

Rob van Dalen. Choreografi e: Janine Schott. Ensem ble: Kirsten Fennis, 

Canick Hermans, Rick Hoes, Laura Janssen, Nathalie Schriel, May-Lunn 

Tsiang, Lida Straathof, Carlos de Vries en Joy von Winckelman.

Speeldata: 28 november t/m 5 januari 2011. Aanvang vanaf 18.15 uur, aan-

vang diner 19.00 uur. Lo ca tie: Het Magazijn, Esperantoplein 19, Den Haag. 

Reserveren: Haags Uitburo of Eventim Ticket ser vi ce: 0900-1330 of online 

www.eventim.nl

Website

www.dinnerforone.nl 

Contactpersoon voor aanmelden première, meer informatie of beeld-

materiaal: Priscilla Ochtman, telefoon: 06 – 390 44 575, e-mail: 

info@dinnerforone.nl  

Kiwanis Haaglanden adopteert 
gebouw Bernardusschool

Op 10 januari aanstaande zullen de VSO leerlingen (leeftijd 12 tot 20 jaar) 

van de Bernardusschool verhuizen naar het prachtig nieuwe gebouw op 

de Theo Mann Bouwmeesterlaan. De SO leerlingen (leeftijd 4 tot 12 jaar) 

blijven gehuisvest  in het gebouw op de Ruijchrocklaan. 

Om de Bernardusschool te helpen, ondanks alle bezuinigingen, de noodza-

kelijke aanpassingen aan het verouderde gebouw op de Ruijchrocklaan te 

kunnen laten uitvoeren is Kiwanis Haaglanden een pro ject gestart. Kiwanis 

Haaglanden heeft een aantal sponsors bereid gevonden bij te dragen, 

maar dat is niet genoeg. Fundraising acties zijn nodig om de verbouwingen 

en het nodige materiaal te bekostigen. Naast acties om geld in te zamelen, 

zijn er ook zogeheten doe-acties. Zo zijn de leden van Kiwanis Haaglanden 

zaterdag, 12 november aanstaande begonnen met het opknappen van het 

schoolplein. Ki wa nis zal verder zich op kerstmarkten presenteren met pro-

ducten waarvan de opbrengst naar de Ber nar dusschool gaat.
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Schaakprobleem 117 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Ter afsluiting van het jaar 2011 een niet te lastige opgave: Wit begint en wint snel.

Oplossing probleem 116: Direct Dh6 of Txg7 ligt voor de hand, maar werkt niet, met name omdat veld 

e7 door het paard op c6 gedekt wordt. Wit moet eerst dit paard afruilen. 1.Lxc6! Txc6 (1…. Dxc6 2.

Txg7+! Kxg7 3.Dg5+ Kh8 4.Le7! en mat op de volgende zet) 2.Dh6! f6 3.exf6 Tc7 4.Le7! met mat of dame-

winst. (Polgar-Prohaszka, Eretria 2011)

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boekenbon verloot. Oplossingen vóór 

9 januari 2012 opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597 HT Den Haag.

(Vervolg van pagina 13)
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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)

Loes Campfens, wnd. penningmeester

Tel. (070) 2113264

tevens belast met de portefeuilles cultuur

en wijkcentrum

Mr C.M.E. (Corine) Buter – de Haas

Tel. (070) 3243982

belast met de portefeuilles ruimtelijke

ordening en verkeer en vervoer

Drs T.G. (Tijmen) van de Vuurst

Tel. (070) 3280996

waarnemend bestuurslid, belast met

financiën

Maaike Hellingman – van Hooidonk MA

Tel. 06-24 34 76 42

waarnemend bestuurslid, belast met 

website, woordvoering en 

ondernemers in de wijk

Dominic Moore

Tel. (070) 3622569

waarnemend bestuurslid, belast met 

expats

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

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

Wijkvereniging Benoordenhout kosten 

lidmaatschap € 8,- per jaar

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl

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 Benoordenhout

Woensdagavond, de heer W. Luijt, 

tel. 324 82 75

Patchwork

2e woensdagochtend van de maand, mevrouw  

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

tel. 328 14 24

Orchideeënclub

Mevrouw F. Meeuwisse, 

tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming

De heer T. Haase, 

tel. 354 39 16

Diverse instanties
Zonnebloem

afdeling Benoordenhout, 

tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout

Ivoorhorst 155, 

tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk

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

Telefooncirkel

Mevrouw J. Peters, tel. 347 72 97

Ouderenadviseur

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

06-33 31 29 03

Consulent Steunpunt Mantelzorg

Marjan Heeres, tel. 383 94 21,

Di. en wo. van 09.15 tot 17.00 uur, 

Do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur - 16.00 uur.

 Spreekuur in Zieken huis Bronovo, 

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

Meldpunt wijkbus

10.00 - 11.15 uur, tel. 347 74 98

I-shop in het WDC Bezuidenhout,

Joh. Camphuysstraat 25, tel. 347 72 97.

denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl

Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag, 

tel. 353 58 00, 08.30 - 16.30 uur

Dienst Burgerzaken open: Ma, wo, do, vr 

08.00 - 14.00 uur, di 12.00 - 20.00 uur

Klachten + meldingen contactcentrum, 

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

Klachten Raad Welzijn en Gehandicapten , 

tel. 365 06 00

Melding grafiti

tel. 353 46 05/353 41 29

Klachten overlast: tel. 353 58 56

Politie

tel. 0900 - 8844 Bureau Overbosch, 

Vlaskamp 1, 2592 AA Den Haag, 

wijkagent: Ernst Käuderer (07.00 - 23.00 uur).

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4

2597 PH Den Haag

tel. 353 40 20 

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di  14.00 - 17.00 uur

wo 11.00 - 17.00 uur

do gesloten

vrij 11.00 - 17.00 uur

za  10.00 - 13.00 uur

benoordenhout@dobdenhaag.nl
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Administratieve & Financiële diensten/Assistance fiscale & administrative/

Tax advice & administration

  e-Accountopus

Advocatenkantoor/Avocats/Law firm

 Maaldrink Vermeulen Grooss

Alcoholproblemen

 Castle Craig

Basisonderwijs voor dyslexie/Soutien scolaire/Remedial teaching

 Het Open Venster

Begrafenisondernemer/Pompes funèbres/Funeral home      

 Hodie Mihi Cras Tibi

 Uitvaartverzorging ‘t Clingendaelhuys

 Papillon Uitvaartverzorging

 Stijl & Traditie Uitvaartzorg

Bijlessen/Soutien scolaire/Additional lessons

 After’s Cool

Catering

 Bem Bom Catering

 Michel

Computerassistentie/Assistance informatique/Computer help

 Digidream

 PC Opleidingen

 Solid Systems

Cosmetische behandelingen/Traitements esthétiques/Cosmetic treatments

 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

  Boutique Mar-y-Mar

 Elite Mode

 Hardies

 Macy’s

Fitness trainer/Mise en forme/Fitness trainer

 Feel Fit Den Haag – Magda Oord

Cursussen Frans/Leçons de Français/French lessons

 Joke Niessink

Garagebedrijf

 Biezeman

Giften

 Bronovo

Goudinkoper

 De Goudwaag

Interieurverzorging & -onderhoud/Décoration - entretien/Interior design & 

-maintenance      

 P.J. van Duijne

 Koole Woondecoratie 

 Van Helden

 Victoria

Kapsalon/Salon de coiffure/Hairdresser & barber

   Kapsels (in ziekenhuis Bronovo)

 Martinhair

 Pentille Coiffures

Kinderopvang/Garderie d’enfants/Day care

 2 Koala’s

Kookschool/Leçons de cuisine/Cooking school

  Kookatelier Wassenaar

Lingerie/Lingerie/Lingery shop

 Pink & Lie Kousen en lingerie

Lunchroom/Salon de thé/Lunchroom

 Engelhard

Makelaar/Agence immobilière/Real estate agent

 Beeuwkes Makelaardij 

 Burger van Leeuwen

 Estata Makelaars O.G.

    De Vries Robbé

 Giesbers Makelaardij

  Kimmel & Co

  Real Estate Partners

 Röttgering NVM Makelaars

 Senf Advies- en Organisatiebureau

 Van Soest Makelaardij

Meubelrestauratie/Restauration de meubles /Furniture restoration

  Paul Berkhout

  Meubelrestauratie Van Holthe

 Woudenberg & van den Heuvel

Moslimgemeenschap/Centre musulman/Moslem community

 Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland – Mobarak Moskee

Notariskantoor/Notaire/Public notary

 Notariskantoor Adegeest

  Abacus Notariaat

 Matzinger Eversdijk Notarissen

 Mr C.D. Roosenberg Polak

   Mr C.G.J. Stöger

Opslag en Stalling/Garde-meuble/Storage space rental

 Gravex

Patisserie/Pâtisserie/Bakery

 Maison Kelder

Professional Organizer

 Tessa Wouda Kuipers

Reformhuis/Droguerie & produits bio/Health food shop

 Drogisterij Benoordenhout

Scheidingsbemiddeling/Médiation (divorces)/Divorce counselor

 Abacus

Schilder/Peintre en bâtiments/House painter

 Marco Booij

Schoenmaker/Cordonnier/Shoemaker

    Java Schoenservice

Studiekeuze

 Annemieke Keep en Bertien den Dulk

Stomerij/Presserie à vapeur/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 Zorg B.V.

Tuinaanleg & -onderhoud/Aménagement & entretien jardins/Garden design 

& maintenance

 Eerhart Sierbestrating

  Van Ree Groenspecialisten

Zorgcentrum/Maison de Retraite/Nursing home

 Maison Gaspard de Coligny

 Mr L.E. Visserhuis

 Stichting Zorggroep Oldael

Uw adverteerders /  vos annonceurs / Your advertisers
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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


