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

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

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004

Om u optimaal van dienst te zijn in de verschillende 
facetten van de onroerendgoedmarkt, zijn wij 
gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxaties, aan- en 
verhuur, beheer en consultancy. Ons dienstenpakket 
wordt, in nauwe samenwerking met ervaren specialisten 
op dit terrein, gecompleteerd met advisering en 
bemiddeling in hypotheken en assurantiën. 
Met deskundigheid en accuratesse biedt ons team u de 
hoogstpersoonlijke dienstverlening.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) en we zijn geregistreerd bij het Register 
Makelaars Taxateurs onroerende zaken. Zo kunnen wij u 
de betrouwbare en deskundige ondersteuning, advisering 
en begeleiding garanderen.

BEEUWKES 
MAKELAARDIJ 
IS MENSENWERK 
AL SINDS 1922

Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag
Tel.: +31 (0)70 314 30 00, E-mail: info@beeuwkes.nl

www.beeuwkes.nl



wijkblad Benoordenhout april 20121

Beste Wijkgenoten, In dit nummer:

Wijkvereniging 1
– Algemeen 3
– Ruimtelijke Ordening 9
– Verkeer & Vervoer 10
– Cultuur 15
– International Corner 19

Lezers aan het woord 27 

Activiteiten in de Wijk 31 

Culturele Agenda 35

Babysitters/
Schaakprobleem  37

Diversen 40
–  Klimtoestel of  40 

jungletocht?
–  Gratis buurten in het  40 

gemeentemuseum

Zoals u wellicht heeft vernomen, is tijdens de 
extra Algemene Leden  vergadering van de 
Wijkvereniging, de voorzitter, de heer Tan, af-

getreden. Daarmee is hij ook teruggetreden uit de 
redactie van het wijkblad.
Tijdens de komende reguliere Algemene Leden-
vergadering in mei, waarvan u de aankondiging ver-
derop in het blad zult vinden, zal aan de leden een 

 volledig nieuw bestuur worden voorgesteld. Leden die een bijdrage willen le-
veren aan, of hun talenten willen benutten ten bate van de wijkvereniging en/
of het wijkblad, worden verzocht dit aan de heren Hoekstra of Huitema ken-
baar te maken. Hun contactgegevens staan elders in dit blad.
Om de continuïteit van het wijkblad te behouden, heb ik op verzoek van de 
nog zittende leden van het wijkbestuur de  redactie weer opgepakt. Teneinde 
de kosten ervan in de hand te houden, heeft deze uitgave minder pagina’s dan 
de twee voorgaande edities.

Wijkblad 35 jaar!
Ons blad bestaat in april precies 35 jaar. In 1977 is het voor de eerste maal ver-
schenen met op de omslag de foto zoals hij nu ook prijkt op deze uitgave, nr. 2 
van 2012. Het wijkblad was net even iets eerder dan de wijkvereniging die op 
21 april van hetzelfde jaar is opgericht.
Ook in 1977 waren de expats al betrokken bij de wijk, want zij werden in een 
speciaal in het Engels geschreven artikel op de hoogte gesteld van de oprich-
ting van het wijkblad en het doel ervan. In dit blad zal de heer Peereboom 
Voller, hoofdredacteur van het eerste uur, u een impressie geven van hoe het 
toen allemaal gelopen is en wat hij van de ontwikkeling van het blad vindt. 

Communicatiemiddel
Vanaf het begin is het blad bedoeld als com-
municatiemiddel in de wijk. Dit brengt met 
zich mee dat wij als redactie openstaan voor 
gedachten en meningen die mogelijk afwijken 
van de standpunten van de wijkvereniging.
Hoe dan ook, ik hoop dat u het wijkblad met 
veel plezier blijft lezen. We hebben een nieuwe 
verspreider bereid gevonden ons blad te be-
zorgen en ik vertrouw erop dat het vanaf nu 
weer bij u in de bus zal vallen. Zo niet, laat het 
ons dan even weten.

Liesbeth Annegarn

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. 8.000 exemplaren.

Secretariaat wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij DeltaHage grafische dienstver-
lening

Bezorging L & B Multi Media Diensten 
Klachten: www.wijkverenigingbenoorden-
hout.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, Dailykiosk  op 
het Van Hoytema-plein en Tyddewi aan de 
Weissenbruchstraat. 

Deadlines Artikelen en advertenties moe-
ten ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum
3 07-05-2012 15-06-2012
4 16-07-2012 17-08-2012

3Advertenties 
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 adverten-
tie gratis.
Bedragen excl. pre-press werkzaam heden.
Benoordenhoutjes (niet-commercieel):
€ 10,- voor maximaal 30 woorden.

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

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

W I J K B L A D

Benoordenhout
Jaargang 36, nummer 2, april 2012

Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!

Tien euro per jaar voor een 
leefbare wijk!
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G R O E N T E  •  F R U I T  •  W I J N

Vanaf 1 maart j.l. heeft Charlie's groente en fruit haar 

deuren geopend in de Weissenbruchstraat 18.                 

Wij gaan er met vol enthousiasme tegenaan en zien er naar 

uit met u kennis te maken.

Voor het eerst zal deze groentezaak ook heerlijk wijnen gaan 

voeren.

In het begin zullen er vast nog zaken zijn die u mist in het  

assortiment, maar wij staan vanzelfsprekend open voor al uw 

suggesties!

De openingstijden zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur

Zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur

Tot ziens in onze winkel.

Weissenbruchstraat 18 • 2596 GJ • Den Haag
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Aankondiging voor de
Algemene Ledenvergadering 
Wijkvereniging Benoordenhout

Datum:  maandag 14 mei 2012
Tijd:  aanvang 20.00 uur
Waar:  Grote zaal in Zorgcentrum Oostduin

Tijdens deze vergadering zullen eventuele nieuwe bestuurs-
leden aan de leden worden voorgesteld.

De agenda en stukken voor de vergadering worden aan  
de leden met een ons bekend e-mailadres per e-mail 
verzonden.

De leden zonder bekend e-mailadres ontvangen de agenda 
per post. Om kostenbewust te handelen worden de bij-
behorende stukken toegezonden op aanvraag.
U kunt deze aanvragen bij Mirjam Kroemer, e-mail:  
kroemer@kpnmail.nl of per telefoonnummer 070-3240307.

Willem Hoekstra, interim voorzitter wijkvereniging 

ALGEMEEN

Daarnaast hebben de beide bestuursleden met hulp van een groot aantal enthousiaste wijkbewoners zich ingezet om de lo-
pende zaken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 

Liesbeth Annegarn heeft haar hoofdredacteurschap weer hervat en in een zeer korte tijd van voorbereiding is onder haar leiding 
dit nummer tot stand gekomen.
Voorts kunnen wij u melden, dat de Koninginnedagviering op 30 april op het Willem Royaardsplein gewoon doorgaat. Ook de 
zaken rond ruimtelijke ordening en verkeer hebben onze aandacht.
Over de ontwikkelingen rond de bibliotheek leest u elders in dit blad. Verder is er een culturele tentoonstelling in voorbereiding 
in ons wijkcentrum aan de Bisschopsstraat.

Voorts zijn wij zeer verheugd u te kunnen melden dat wij vier kandidaten kunnen voordragen voor het bezetten van de vacatu-
res in ons bestuur, ondermeer voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. De kandidaten wonen een groot 
aantal jaren in onze wijk en zijn naar onze mening zeer deskundig om de verschillende functies te vervullen.
Gezien de vele zaken die op dit moment in onze wijk spelen, waarvan u elders in dit blad op de hoogte wordt gesteld, is het van 
groot belang dat er zo snel mogelijk weer een compleet bestuur aantreedt.
Daarom is besloten dat op 16 april 2012 in het zorgcentrum Oostduin een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt  
gehouden met slechts één agendapunt buiten de gebruikelijke: het benoemen van nieuwe bestuursleden.
De leden van de wijkvereniging hebben inmiddels per e-mail of brief een convocatie voor deze ALV ontvangen. Hierin is ook  
nadere informatie opgenomen over de kandidaten die worden voorgedragen voor een bestuursfunctie.

De jaarlijkse ALV, die zoals gebruikelijk wordt gehouden in mei, staat gepland voor 14 mei 2012, eveneens in het zorgcentrum Oostduin.
In deze ledenvergadering zullen ondermeer de jaarstukken over 2011 worden behandeld evenals actuele zaken, die in de wijk 
spelen en de eventuele benoeming van verdere bestuursleden. De stukken voor deze vergadering zullen aan de leden ruim voor 
de vergadering worden toegezonden.

Zoals gezegd spelen er de komende tijd belangrijke zaken in onze wijk en daarom is het van groot belang dat wij weer met een 
volledig bestuur voorwaarts kunnen gaan.

Interim bestuur
Willem Hoekstra
Foppe Huitema

VOORWAARTS
Tijdens een enerverende extra uitgeschreven algemene ledenvergade-
ring (ALV) op 20 februari jl. zijn vier leden van het bestuur van de wijk-
vereniging afgetreden. De vergadering heeft aan de twee overgebleven 
bestuursleden, Willem Hoekstra en Foppe Huitema, gevraagd om kan-
didaten te zoeken, die bereid zijn om in het bestuur van de wijkvereni-
ging zitting te nemen teneinde in de ontstane vacatures te voorzien. 

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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
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35

Wijkblad in de bloei van zijn leven
35 jaar wijkblad Benoordenhout

Nog altijd vind ik het wijkblad 
Benoordenhout alleen al in uiterlijk 

aanzien een heel mooi blad. Dit maga-
zine heeft niets te maken met wat  
men vaak denigrerend een wijkblaadje 
noemt. En ook de inhoud nodigt beslist 
uit tot lezen. Alle jaargangen heb ik tot 
op de dag van vandaag compleet be-
waard. Dat komt ervan als je aan de 
wieg hebt gestaan. De eerste vijf jaar-
gangen zelfs bij elkaar in een gebonden 
boek. Dat was ooit een cadeautje van 
de drukker.
Het hele pakket vluchtig doorblade-
rend, valt op hoeveel er door de jaren 
heen over onze wijk te vertellen viel. En 
dat gaat maar door.

Daar waren wij 35 jaar geleden nog niet 
zeker van. Toen verscheen het eerste 
nummer van de eerste jaargang van het 
wijkblad, gemaakt door een buitenge-
woon enthousiast redactieteam. Zelf 
mocht ik gedurende de eerste zes jaren 
van het blad hoofdredacteur zijn.
In het redactionele voorwoord bij het eer-
ste nummer schreven wij: ‘Een wijkblad. 
Dat wil zeggen een blad gemaakt  
door en voor bewoners van de wijk 
Benoordenhout’. Dat was ons streven. Wij 
dachten even dat de wijkbewoners in de 
rij zouden staan om iets op schrift te zet-
ten. Maar dat viel zeker in de beginperi-
ode nogal tegen. Het kwam meestal op 
de redactie neer en op enkele zeer trouwe 
en kundige auteurs uit de wijk. Dus eigen-
lijk toch door en voor wijkbewoners.

Voorzichtigheidshalve begonnen wij 
het wijkblad slechts vier maal per jaar te 
laten verschijnen, in een oplage van 
7000 exemplaren. Alles moest nog wor-
den uitgevonden. De financiële bijdrage 
van de wijkvereniging en even tuele 
subsidie van de gemeente waren nog 
onbekend. Zouden er adverteerders zijn 
en zou er voldoende kopij binnenko-
men. Wij moesten een drukker vinden 
die het blad betaalbaar de door ons ge-
wenste vorm zou kunnen geven. Hoe 
zou de verhouding tussen pagina’s tekst 

en advertenties uitpakken. Allemaal on-
zekerheden. En vanzelfsprekend deden 
wij alles in onze vrije tijd. Ons team 
splitste zich in een gedeelte dat zich 
met de  organisatie zou bezighouden en 
een groep die de redactie zou vormen. 
De huis aan huis bezorging werd aan-
vankelijk verricht door schoolkinderen.

Het blad zou het visitekaartje van de 
wijk moeten worden, dat je niet on  ge-
lezen weggooit. Wij hebben het daarom 
direct al een opvallende  omslag willen 
geven. Een foto van de  bekende 
Theekoepel in Arendsdorp, aanvankelijk 
omgeven door kale boomtakken en 
voorzien van een naar de mode van die 
tijd brede zwarte rand. De kale takken 
zijn na enige tijd terecht vervangen door 
een dik bladerdek dat beter paste bij 
onze groene wijk. Die foto van de thee-
koepel heeft het, zwart omrand, negen 
jaargangen volgehouden. En het heeft 
nog tot de 16e jaargang geduurd tot er 
wisselende foto’s op de voor pagina ver-
schenen. Na 10 jaar wijkblad schreef de 
toenmalige hoofdredacteur: ‘De foto van 
de koepel is zo prachtig, dat het zonde 
zou zijn dit karakteristieke beeld van de 
wijk te vervangen’. Gelukkig is het thee-
koepeltje tot op heden, klein en 
 gestileerd, als symbool van de wijk op de 
omslag van het wijkblad te vinden.

Wat waren wij er trots op, dat het blad en-
kele dagen eerder verscheen dan de  
oprichtingsvergadering van de wijk-
vereniging. Het wijkblad ouder dan de 
wijkvereniging! In het allereerste nummer 
zijn de convocatie en de agenda voor de 
oprichtingsvergadering opgenomen.
Later zijn wij erachter gekomen, dat het 
kennelijk zo hoort in onze wijk. 
Opgericht in 1947 heeft er een paar jaar 
een Wijkgemeenschap Benoordenhout 
bestaan, met als officieel orgaan ‘De 
Voorloper’. Zo zouden wij ons blad ook 
hebben kunnen noemen.

In de aanloopfase kregen wij als redac-
tieteam te maken met een nogal fors 

exploitatietekort. Daarom waren wij 
heel blij met een vervolgens snel toene-
mende belangstelling van adverteer-
ders. Dat leidde weer tot lezers die zich 
stoorden aan te veel advertenties. Maar 
over het algemeen viel het wijkblad van 
het begin af aan in de smaak. En het 
werd, gelet op de reacties, gelezen. 
Zoals gezegd verscheen het blad aan-
vankelijk vier keer per jaar. Weldra werd 
dat vijf en tenslotte zelfs zes keer.

Natuurlijk gaat het bij een wijkblad als 
het onze om meer dan een keurig uiter-
lijk. Het is vooral de inhoud die telt en 
als bindende factor in de wijk fungeert. 
Langzaam maar zeker ontstonden er 
vaste rubrieken waarvoor sommige 
wijkgenoten werkelijk jaren lang kopij 
hebben geleverd. Zo werd bijvoorbeeld 
de historie van de wijk meteen al uitge-
breid in woord en beeld belicht. En zeer 
informatief waren en zijn nog steeds de 
officiële berichten van het bestuur van 
de wijkvereniging. Door als hoofd-
redacteur tevens bestuurslid van de 
wijkvereniging te zijn, waren de lijntjes 
kort. Zelf heb ik die combinatie van 
functies direct bij de start als erg nuttig 
beschouwd.

Er gebeurt heel veel in onze wijk. Helaas 
blijven daar ook ontwikkelingen bij, die 
het lommerrijke Benoordenhout be-
dreigen. ‘Over het Benoordenhout is 
het laatste woord nog niet geschreven’, 
voorspelde de redactie bij het eerste 
lustrum van het wijkblad. Zolang dat 
waar is, heeft het blad een reden van 
bestaan. Het is toch prachtig, dat dit nu 
al 35 jaar wordt bevestigd.
Graag wens ik het wijkblad Benoorden-
hout een nog lang en bloeiend leven 
toe.

Albert Peereboom Voller

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
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Koninginnedagviering
Wijkgenoot Michiel de Vlieger zal dit 

jaar namens de wijkvereniging de 
organisatie op zich nemen van de 
Koninginnedagviering op zaterdag 
30 april. Het bestuur van de wijkvereni-
ging is er zeer content mee dat Michiel 
met zoveel enthousiasme en betrokken-
heid heeft gereageerd op onze oproep 
voor vrijwilligers en inmiddels druk 
doende is met alle voorbereidingen. 

Naast de vrijmarkt zijn er spelletjes be-
schikbaar voor de jeugd tot twaalf jaar 
en er zal een uitdagend springkussen 

worden  geplaatst. We maken u er wel 
graag op attent dat de deelname aan de 
spelletjes en het gebruik van het spring-
kussen op eigen risico plaatsvinden. De 
organisatoren zullen de begeleiding op 
zich nemen maar we verwachten van ou-
ders dat zij hun kroost wel in het oog blij-
ven houden! De organisatoren zullen er 
op toezien dat iedereen aan bod komt.

Voor een passende muzikale omlijsting is 
gezorgd en wellicht gaat de midden-
stand u verrassen met (oranje) lekker-
nijen uit de eigen shop. De wijkvereni-

ging is present met een eigen stand en 
wij praten graag met u bij.

Wij hopen op een koninklijk oranje-
zonnetje en een feestelijke bijeenkomst 
met veel wijkgenoten!

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

Haagse openbare bibliotheek
(Gesprek met Marcel Noordam en Hanke Roos)

De Haagse bibliotheek ziet zich door 
beslissingen in de coalitie en de ge-

meenteraad geplaatst voor bezuinigin-
gen van twee miljoen euro op het biblio-
theekwezen ‘an sich’ en 1.75 miljoen euro 
op de technische ondersteuning van bi-
bliotheken. Het gevolg daarvan is dat zes 
kleinere bibliotheken worden gesloten 
en het serviceniveau wordt verlaagd. Het 
moge duidelijk zijn dat bibliotheekme-
dewerkers, die in de loop der jaren een 
bloeiend bibliotheekwezen hebben op-
gebouwd, evenmin als de bewoners ge-
lukkig zijn met deze maatregel.
Voor het Benoordenhout betekent 
dit dat de wijkbibliotheek aan de 
Utenbroekestraat wordt opgeheven. 
Het gebouw vertegenwoordigt een 
huurwaarde van 40.000 euro per jaar 
en dat laat de gemeente niet door haar 
vingers glippen. Het totale budget 
omvat 267.000 euro. Omgekeerd kan 
men zeggen dat dit bedrag en deze 
service aan de wijk onttrokken worden 
zonder dat daar iets anders direct te-
genover staat.

Alternatief
Nu is dit laatste niet helemaal waar. De 
gemeente is met de stichting Florence, 
die in onze wijk Oostduin aan de 
Goedlijfstraat exploiteert en ook in an-
dere wijken actief is, over een convenant 
in onderhandeling. Florence is bereid 

een bibliotheek servicepunt te realiseren 
waarin een basisvoorraad van ca 4000 
boeken permanent aanwezig is en waar 
men boeken kan bestellen, ophalen en 
terugbrengen. Zo’n servicepunt biedt 
niet de volledige services van de be-
staande bibliotheek; professionele steun 
is afwezig en moet opgevangen worden 
door vrijwilligers en/of medewerkers van 
Florence. Echter, wie lid is van de biblio-
theek en wie de lange weg naar de bi-
bliotheek in de Theresiastraat niet wil 
maken, kan thuis via internet ieder boek 
bestellen en het dan afhalen en terug-
brengen bij Oostduin. Als extra maatre-
gel wil de gemeente een terminal in het 
wijkgebouw plaatsen vanwaar men de 
boeken ook kan bestellen. De met deze 
fl ankerende maatregelen gemoeide kos-
ten worden door de gemeente voorals-
nog op 15.000 euro geraamd.

Subsidie
Er zijn plannen om de bibliotheekfunctie 
bij de wijkvereniging onder te brengen. 
Dit is in de praktijk onmogelijk. De wijk-
vereniging drijft op de contributie van 
de leden, grofweg een kleine 20.000 
euro/jaar en, nu nog, een subsidie van 
de gemeente voor administratieve on-
dersteuning. Daarbij komen subsidies 
voor incidentele activiteiten. Subsidie 
van gemeentewege voor het biblio-
theekwezen is onbespreekbaar. 

Incidentele subsidies kan men krijgen 
van andere instanties, maar die kunnen 
niet gebruikt worden voor structurele 
tekorten. Alleen als alle leden van de 
wijkvereniging bereid zijn de contributie 
aanzienlijk omhoog te laten gaan kan de 
wijkvereniging de huidige bibliotheek-
functie ondersteunen. Zelfs de recente 
verhoging van 8 euro naar 10 euro ver-
oorzaakt al de nodige commotie. Onze 
penningmeester heeft derhalve alle 
plannen waarin dit verder onderzocht 
wordt, als niet-realistisch aangemerkt. 
Natuurlijk zijn er nog verdere mogelijk-
heden buiten de wijkvereniging om een 
bibliotheek te exploiteren.

Inleveren
Ondertussen onderzoeken we de moge-
lijkheden die ons door de gemeente ge-
boden worden en wij zullen niet nalaten 
de gemeente en de politiek duidelijk te 
maken dat wij door het wegvallen van 
de bibliotheek meer dan 250.000 euro 
inleveren op de kwaliteit van de leef-
omgeving in onze wijk.

Willem Hoekstra

Wijkvereniging

Benoordenhout
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Stijl & Traditie Uitvaartzorg 
J.S. van der Meer en B.F. van Nierop 

 
 

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

 
 

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

     J.S. van der Meer 
 

IN OMNIA PARATA 
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Ruimtelijke ordening

De wijkvereniging heeft op de zitting 
gememoreerd dat in de Algemene 

Ledenvergadering van de wijkvereni-
ging van mei 2002 de heer Wellenstein, 
directeur-generaal Buitenlandse Zaken, 
destijds belast met het introduceren van 
het Internationaal Strafhof, informatie 
heeft gegeven over de komst van het 
Internationaal Strafhof op het terrein 
van de Alexanderkazerne vlakbij de ge-
vangenis. Hij heeft daarbij benadrukt dat 
het een eer was voor Den Haag dat onze 
stad was uitgekozen voor de vestiging 
van het Internationaal Strafhof en dat de 
bebouwing zou bestaan uit vier lage 
units passend in het duingebied, nauwe-
lijks zichtbaar voor de omwonenden. 

De wijkvereniging heeft er in de zitting op 
gewezen dat wij, thans tien jaar later, wel 
beter weten. De bebouwing bestaat uit 
vijf torens in een waterbak. Dit naar aanlei-
ding van een in november 2010 gehouden 
architectenselectie waaruit uiteindelijk 
het Deense model, bestaande uit vijf to-
rens, vier torens van 25 m hoog en een 
toren, de zogenaamde court tower van 45 
m hoog, is gekozen. Het principeplan dat 
op 6 juli 2011 is behandeld in de wel-
standscommissie, is niet doorgelaten on-
dermeer omdat de situering in het duin-
gebied vraagt om een subtielere overgang 
van de duinen naar het gebouw. Er is in-
middels wel een kapvergunning verleend 
voor de kap van 196 bomen en een sloop-
vergunning voor het enkele jaren geleden 
gebouwde officiershotel. Verder is te ver-
wachten dat het indienen van een aange-
past principeplan bij de Welstands-
commissie in het voorjaar van 2012 zal 
plaatsvinden waarna naar verwachting 
een bouwvergunning zal worden 
ingediend. 

Het beroep van de wijkvereniging had 
betrekking op twee punten. Allereerst 
het feit dat het bestemmingsplan grote 
volumes bebouwing toelaat via onthef-
fingen zonder toetsingscriterium en ver-
der te globaal van opzet is en daardoor 
onvoldoende rechtszekerheid biedt. De 
wijkvereniging had met name bezwaar 
tegen het feit dat bij verhoging van de 
torens alleen getoetst behoeft te wor-
den aan de natuurwetenschappelijke 
waarden en niet aan het woonmilieu. De 
gemeente bracht daar tegenin dat 
”woonmilieu” een ruim begrip en dat de 
wijkvereniging niet duidelijk had ge-
maakt wat hieronder moet worden ver-
staan. De rechters maakten hier korte 
metten mee en waren van mening dat 
woonmilieu een algemeen erkend be-
grip is. Zij vroegen zich af wat er tegen is 
om naast de natuurwaarden ook op een 
goed woon-en leefmilieu te letten. Ter il-
lustrering had de wijkvereniging nog fo-
tomateriaal meegenomen waaruit bleek 
hoe, met inachtneming van het hoogte-
verschil, het uitzicht vanuit de woningen 
aan het begin van de Waalsdorperweg 
zal zijn namelijk de beleving van een 
hoogte van 45 m zal 48,5 m bedragen.   

Het tweede bezwaar betrof de vrees 
voor parkeeroverlast in de wijk omdat 
het terrein van het Hof, mede door de 
ligging van een ecologische verbin-
dingszone, onvoldoende ruimte biedt 
voor de aanleg van parkeerplaatsen op 
eigen terrein. 

De Raad heeft in de zitting uiteengezet 
dat voor de aanleg van de 1386 parkeer-
plaatsen (het maximaal aantal parkeer-
plaatsen benodigd volgens de MER) 
37.700 m2 bruto vloeroppervlak nodig is 

Op 16 februari jl.is het beroep van de wijkvereniging Benoordenhout 
tegen het bestemmingsplan ”Benoordenhout, Internationaal Strafhof” 
behandeld in de zitting van de Ruimtelijke-ordeningskamer van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting vond 
plaats in het onlangs fraai gerestaureerde pand van de Raad van State 
aan de Kneuterdijk dat aan de voorzijde is gebouwd rond het voorma-
lige woonhuis van raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt.

Wijkvereniging 

Benoordenhout

BEROEP RAAD VAN STATE

en dat voor de bebouwing van het Hof 
19.250 m2 grondoppervlak nodig is. 
Indien echter een parkeergarage van 4,5 
laag wordt gebouwd met een oppervlak 
van 9000m2 resteert er volgens de Raad 
nog 2358 m2 bebouwingsoppervlakte. 
Het maximaal aantal parkeerplaatsen is 
volgens de Raad dan ook realiseerbaar 
deels op maaiveld en deels in een ga-
rage. Deze mededeling klinkt geruststel-
lend maar laat nog vele vragen open. 

Bij het ter perse gaan van het wijkblad 
is de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak afgekomen welke 
deels gunstig is voor de wijkvereni-
ging. Heel in het kort: het beroep van 
de wijkvereniging is gegrond voor wat 
betreft de uitbreiding van het toet-
singscriterium met de zinsnede ”dat de 
bebouwing geen onevenredig nade-
lige gevolgen voor het woonmilieu te-
weegbrengt”. De vrees voor parkeer-
overlast in de wijk is ongegrond op 
grond van de verklaring van de Raad 
dat, indien een parkeergarage wordt 
gebouwd, voldoende parkeerruimte 
op maaiveld overblijft.

Waar de wijkvereniging zich aanvanke-
lijk zorgen maakte over het feit dat met 
uitsluitend parkeren op het maaiveld, 
niet aan de parkeerbehoefte werd vol-
daan, leiden we uit deze uitspraak af 
dat er nu wel degelijk sprake is van een 
parkeergarage om in de parkeer- 
behoefte te voorzien. De bouwaan-
vraag zal dat moeten uitwijzen.

Corine Buter
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Geplande werkzaamheden in het Benoordenhout
Hogedrukgasleiding

Vanaf half april wordt op de van 
Alkemadelaan tussen de van 

Soutelandelaan en de Waalsdorperweg 
aan de Wassenaarse kant een nieuwe 
hogedrukgasleiding aangelegd. Het eer-
ste stuk van dit tracé tussen het Willem 
Witsenplein en de van Soutelandelaan is 
reeds klaar. Deze werkzaamheden starten 
in april en duren tot september. Zij kun-
nen pas beginnen als het stookseizoen 
afge lopen is. De gemeente streeft ernaar 
om de van Alkemadelaan zoveel mogelijk 
open te houden, maar het trottoir moet 
helaas nog een keer open. Bij het parkje 

bij de van Soutelandekast wil Joulz een 
gaskast plaatsen om de druk voor de 
gastoevoer naar de wijk te  verhogen. Aan 
de overzijde, aan de stadskant, worden de 
waterleidingen vervangen. Dit duurt tot 
ca september; plaatselijk wordt ook de ri-
olering vervangen of gerelined. Na de 
aanleg van deze hogedrukleiding en an-
dere werkzaamheden worden de fi etspa-
den in rood asfalt hersteld. Een kaartje 
van de voorgestelde werkzaamheden aan 
de hogedrukleiding is hiernaast weer-
gegeven. Hoe de aansluiting bij de 
Alexander-kazerne precies gerea liseerd 
wordt, is nu nog onduidelijk. Wij hopen 

dat de binnenkort te verwachten bouw-
aanvraag van het Internationaal Strafhof 
hier meer uitsluitsel over geeft.

Opruimen oude leidingen in de 
Wassenaarseweg
In de Wassenaarseweg tussen de 
Oostduinlaan en de Bachmanstraat lig-
gen nog oude leidingen die verwijderd 
moeten worden. Na verwijdering van 
deze leidingen wordt de straat in zijn ge-
heel hersteld.

Drempel in de Stalpertstraat
Op verzoek van bewoners wordt in de 

Gemeente Wassenaar reageert op aanvraag   wijkvereniging

In een vorig nummer van dit wijkblad 
hebben we foto’s gepubliceerd die onze 

wijkgenoot Joost Gieskes van de com-
mandobunker van Seyss Inquart aan de 
Wassenaarseweg gemaakt heeft. In 
het begeleidende artikel is ook vermeld 
dat de wijk vereniging de gemeente 
Wassenaar heeft verzocht deze bunker 
als monument te bestempelen. De ge-

meente Wassenaar heeft de wijkvereni-
ging  onlangs bericht dat zij onze aan-
vraag onderschrijft om de bunker aan het 
einde van de Wassenaarseweg tegenover 
de Julianakazerne die in de oorlog werd 
gebouwd als schuilplaats voor Seyss 
Inquart tot monument te bestempelen.  
In haar brief van 7 maart zegt zij dat de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor-

nemens is deze voormalige commando-
bunker aan te wijzen als rijksmonument.

Hopelijk gaat het hier niet alleen om de 
bunker maar ook om de zogenaamde 
tobruks, dat zijn kleine geschutsbunkers, 
en  tuiblokken voor antennemasten in de 
onmiddellijke omgeving van de com-
mandobunker. Wij hebben daartoe een 

Verkeer en Vervoer
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Stalpertstraat een extra verkeers drempel 
geplaatst. Dit naar aanleiding van klach-
ten over de snelheid van het verkeer en 
het risico daarvan voor spelende kinde-
ren. De straat krijgt daarmee dezelfde 
inrichting als de Van Neckstraat die er 
parallel aan loopt.

Bachmanstraat en omgeving
De werkzaamheden in de Bachman-
straat naderen hun voltooïng, daarna 
komen de van Panhuysstraat, de van der 
Haerstraat en de Emantsstraat aan de 
beurt. 

Algemeen
Werkzaamheden werden vroeger aan-
gekondigd in de Posthoorn. Sinds 7 
maart j.l worden ze niet meer in de 
Posthoorn geplaatst. In plaats daarvan 
kunt u ze nu vinden op de website van 

de gemeente onder de titel gemeente-
berichten of in het gemeenteblad. Op 
deze publicaties kunt u reageren met 
een zienswijze of eventueel een beroep. 
De adressen van deze twee sites zijn:
http://www.denhaag.nl/home/bewo-
ners/actueel/gemeenteberichten.htm 
en http://www.denhaag.nl/home/ 
bewoners/to/Gemeenteblad-3-21-maart- 
2012.htm, waarbij de datum aangepast 
moet worden. Daarnaast sturen de ge-
meente en de nutsbedrijven de bewo-
ners in de omgeving van geplande 
werkzaamheden een zogenaamde be-
wonersbrief. Die brief vindt u zo’n 14 
dagen voor aanvang van de werkzaam-
heden in uw brievenbus. 

In een aantal gevallen zult u zich af-
vragen waarom de werkzaamheden in 
een bepaalde volgorde plaatsvinden. 

Vaak wordt die volgorde mede bepaald 
door het openhouden van voldoende 
parkeermogelijkheid, door het open-
houden van belangrijke doorgaande 
verbindingen, maar ook seizoensgebon-
den overwegingen hebben een invloed.

Willem Hoekstra

   wijkvereniging
brief aan de gemeente Wassenaar 
gestuurd. 

In 1995 heeft de gemeente Den Haag, 
een boek over de Atlantikwall in onze 
stad (“Van verdediging naar bescher-
ming, de Atlantikwall in Den Haag”) uit-
gegeven. De commandobunker wordt in 
dit boek als een uniek exemplaar aange-

merkt. Het is dan ook te hopen dat deze 
unieke bunker een bredere bestemming 
krijgt. Haar grootte en haar ligging 
maken haar uitermate geschikt voor 
een museale bestemming. Mogelijk dat 
andere instanties, die zich met de 
geschiedenis van Den Haag in de Tweede 
Wereldoorlog en met de  bunkers en 
de Atlantikwall bezig  houden, hierop 
inhaken.

Willem Hoekstra

Wijkvereniging

Benoordenhout

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

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

* Nieuwbouw
* Verbouwingen 
* Onderhoudswerken
* Interieurwerk
* Keukens & kasten
* Badkamers

Hangarweg12
2241 TZ Wassenaar
www.aannemersbedrijf-schroder.nl

TIMMER-EN AANNEMERSBEDRIJF

Tel.070-511 59 97 
Fax.070-517 68 65

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
geslotenwww.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.
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

Commissiezitting Beheersverordening

Zienswijzen
Vooroverleg met de gemeente was uiterst 
summier. De wijkvereniging heeft een blik 
mogen werpen op de plankaart en de ge-
meente heeft daarna een tafeltjesavond 
georganiseerd, die meer vragen dan ant-
woorden opleverde. De wijkvereniging 
heeft via dit wijkblad en e-mail de bewo-
ners op de hoogte gebracht van de moge-
lijke gevolgen van de concept beheers-
verordening en een inloopochtend in het 
wijkcentrum gehouden. Het gevolg hier-
van is dat de gemeente 226 zienswijzen 
heeft ontvangen. Deze zienswijzen betrof-
fen vooral de oneigenlijke verruimingen, 
die in de beheersverordening werden 
voorgesteld, zoals het toevoegen van 
bouwlagen, het weglaten van kapcon-
structies, aantasting van het bestaande 
groen door bouwwerken, toestaan van 
middelzware horeca (maandag t/m 
woensdag en zondag tot 2:00 uur en don-
derdag t/m zaterdag tot 2.30 uur) splitsing 
van eengezinswoningen in meergezins-
woningen. Verder is door ons aangetoond 
dat hier geen sprake is van een uitontwik-
kelde woonwijk zoals de gemeente stelt; 
er zijn veel ontwikkelingen in de afgelo-
pen tien jaar geweest, zoals nieuwbouw 
zorginstelling Mr Visserhuis, twee scholen 
aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan, zor-
ginstelling NEBO en appartementencom-
plex Else Mauhslaan, en in de komende 
tien jaar ontwikkelingen rond het Willem 
Royaardsplein mede tengevolge van het 
Internationaal Strafhof, het afstoten van 
de Prinses Julianakazerne en aanbouw 
Amerikaanse kerk, de directe gevolgen 
van de bouw van het Internationale 
Strafhof. Ook is bezwaar gemaakt tegen 
het feit dat de burger enorm beperkt 
wordt in zijn/haar mogelijkheden om be-
zwaar en beroep in te stellen.

Insprekers
Naar aanleiding van al deze zienswijzen 
heeft de gemeente weliswaar een aantal 
verruimingen teruggedraaid, maar men 
blijft wel zitten met het feit dat geen be-
zwaar en beroep kan worden ingesteld. Op 
4 april heeft de raadscommissie Ruimte een 
hoorzitting over deze beheersverordening 
gehouden. Uit de wijk waren er vijf inspre-
kers. Mevrouw Kousbroek benadrukte het 
onderscheid tussen bos, groen en Natura 
2000, in het bijzonder ten aanzien van het 
Le Grand park. De heer Rops sprak namens 
de stichting het Paardeweitje, over het be-
houd van de Juliana kazerne, woningen 
boven winkelpanden en het feit dat de re-
actie van de stichting ten onrechte niet is 
opgenomen in de zienswijzen. Mevrouw 
Buter wees op het gebrek aan toetsing aan 
het Rijksbeschermd stadsgezicht en het 
toestaan van middelzware horeca op het 
Willem Royaardsplein zonder dat rekening 
wordt gehouden met de overlast voor de 
bewoners, de heer van Sonsbeeck wees op 
het feit dat een aantal straten met schuine 
daken niet vermeld zijn en op de nadelige 
gevolgen van het splitsen van eengezins-
woningen in meergezinswoningen. De 
heer Hoekstra sprak over de onzorgvuldig-
heid van de conceptbeheersverordening, 
de ruimtelijke ontwikkelingen in het re-
cente verleden en die te verwachten zijn in 
de nabije toekomst, dat vanwege de dyna-
miek in de wijk er eerder sprake moet zijn 
van een bestemmingsplan dan een be-
heersverordening en van het feit dat een 
beheersverordening de burger belemmert 
in haar mogelijkheden voor bezwaar en 
beroep.

Geëigend middel
De raadscommissie heeft onze bezwa-
ren tegen deze beheersverordening en 

beheers verordening in het algemeen 
goed opgepakt. Een aantal leden van de 
commissie is met ons van mening dat 
een beheersverordening voor deze wijk 
niet het geëigende middel is. Er zijn kriti-
sche vragen gesteld over de interpretatie 
van de begrippen bos, goen en natuur. 

De wethouder moet op korte termijn 
een aantal bestemmingsplannen her-
zien, en dat gaat volgens hem vlugger 
en goedkoper met beheersverordenin-
gen. De wethouder stelde dat er toch 
weinig ontwikkelingen in de wijk zijn en 
dat de laag-dynamische kwalificatie hier 
van toepassing is

Rijksbeschermd stadsgezicht
Criteria voor het rijksbeschermde stads-
gezicht zijn volgens de wethouder alge-
meen vastgelegd en hoeven eigenlijk 
niet expliciet te worden vastgelegd in de 
beheersverordening. Er wordt een tekst 
opgenomen over wonen boven winkels. 
Er bestaat inderdaad voor het Willem 
Royaardsplein een vier jaar oud plan dat 
nu volstrekt stil ligt. Daarom is het niet 
opgenomen. Bij een bestemmingsplan 
wordt de gemeente niet belast met be-
zwaar en beroepsprocedures, omdat er 
in feite niets verandert.

Kritische informatiebijeenkomst
De uiteindelijke beslissing over deze be-
heersverordening wordt in de Raad ge-
nomen, maar een aantal fracties heeft 
nu al gesteld tegen een beheersverorde-
ning te zijn en andere willen zich er voor 
de raadsvergadering nog over beramen. 
Ook is gesteld dat de commissie zich 
nog eens kritisch moet laten informeren 
over wat men tot nu van de beheersver-
ordeningen geleerd heeft. Helaas vindt 
die kritische informatiebijeenkomst pas 
na de raadsvergadering, waarin over 
onze wijk beslist wordt, plaats.

Corine Buter
Willem Hoekstra

De wijkvereniging heeft u in september op de hoogte gesteld van plannen van de 
gemeente ten aanzien van de beheersverordening Benoordenhout Noord-Oost. 
Een beheersverordening is een goedkope en daardoor sneller te realiseren versie 
van het bestemmingsplan met echter weinig of nagenoeg geen beroepsmogelijk-
heden voor de burger. Als men grenzen van deze beheersverordening bekijkt, 
maakt het ook een gerafelde, arbitraire indruk. Strikt genomen moet een 
beheersverordening vergeleken worden met een soort krimpfolie dat men over 
het gebied legt om de status quo vast te leggen: uiterst geschikt voor begraaf-
plaatsen en parken, niet voor een dynamische wijk. Anders dan de concept 
beheersverordening doet vermoeden bevatte het voorstel van de gemeente 
bovendien een aantal verruimingen dat niet met het bestaande bestemmings-
plan overeen kwam.
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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

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 � 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

Nu ook parkeerplaatsen te huur in onze 
ondergrondse parkeergarage.
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Cultuur
Schilderijententoonstelling 
Stad/portret/muziek/landschap
Zaterdag 28 april 2012 van 14.00 -17.00 uur

Ilona van Voorst tot Voorst-Van Nispen tot Sevenaer

Van jongs af aan heeft vormgeving centraal gestaan in mijn leven. Daarom ben ik na 
de middelbare school industrieel ontwerpen en bouwkunde gaan doen. Praktisch 

gezien leek het toen verstandiger om rechten te gaan studeren. Maar na een paar jaar als 
 juriste gewerkt te hebben, ben ik weer naar mijn ‘oude’ roeping teruggegaan. 
De drie grote inspiratoren op het kunstvlak zijn voor mij Picasso, van Gogh en Matisse. In 
combinatie met de zeefdrukmogelijkheden van tegenwoordig, waar Andy Warhol 
 bekend mee geworden is, probeer ik zoveel mogelijk kunsttechnieken te combineren 
om mijn schilderijen zo vrolijk, maar ook zo intrigerend mogelijk te maken. Muziek, 
 natuur en de liefde voor de medemens zijn voor mij de bronnen van waaruit ik leef en 
die ik daarom ook graag in mijn kunstuiting terug zie komen.

Ilona van der Kun- Mulock Houwer

Hoewel ik oorspronkelijk uit het Benoordenhout kom, woon ik al heel wat jaren in 
België. 

Ik ben opgegroeid met de wetenschap dat het leven na de dood gewoon doorgaat en 
langzaam maar zeker is, naarmate ik ouder werd, mijn interesse voor spiritualiteit en 
vooral ook het mediumschap vergroot.
Tekenen is iets wat ik altijd heel graag heb gedaan, als kind al, en dat ben ik blijven doen. 
Op een gegeven moment ontdekte ik dat ik mijn manier van tekenen op een hele mooie 
wijze kon combineren met het mediumschap. En alhoewel sommige tekeningen een 
persoonlijke boodschap hebben en sommige gemaakt zijn voor een workshop of een 
meditatie, het zijn uiteindelijk allemaal tekeningen geworden waar iedereen iets uit kan 
halen, afhankelijk van de situatie waarin iemand zich bevindt. 

Birgit Wunderink-Goddijn

Creativiteit loopt als een rode draad door mijn leven. Al op jonge leeftijd was ik altijd 
bezig met kleding ontwerpen en zelf maken. Later ben ik mij meer bezig gaan houden 

met huizen opknappen en inrichten. Zelf houd ik erg van felle, sprekende kleuren om mijn 
huis op te vrolijken. Samen met het feit dat ik graag met kwast en verf in de weer ben, was 
dit voor mij de aanleiding om zelf te beginnen met het maken van schilderijen.
In 2000 ben ik begonnen met aquarellessen, en vijf jaar geleden ben ik ook met acrylverf 
gaan werken. Beide vind ik nog steeds even leuk om te doen!
Regelmatig krijg ik enthousiaste reacties op mijn werken, vandaar dat ik het leuk vind 
mijn werk nu aan een groter publiek te tonen.

Elske Wilton-Pfaeltzer 

Hoewel ik van kinds af aan iedere dag getekend heb, koos ik eerst voor een talen-
studie aan de universiteit van Utrecht en van Leiden.

Na mijn studie reisde ik met mijn echtgenoot rond de wereld. In het buitenland volgde ik 
diverse opleidingen. Ik begon mijn schildersopleiding in Canberra, Australië. 
Daarna in Den Haag aan de Vrije Academie en tenslotte in Italië aan de Florence Academy 
of Art. 
Door dagelijks schilderen en tekenen groeit je expertise. Je voelt dat je je verder ont-
wikkelt, nog steeds. Die ervaring omzetten in een geslaagd en vooral liefdevol portret, 
geeft me enorm veel voldoening. Een goed geschilderd portret verbeeldt op unieke 
wijze het karakter en levenshouding van de geportretteerde. Dat kan in olie op doek of 
paneel zijn, maar ook een portrettekening in grafi etpotlood op gekleurd papier.
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WWW.MACYSDAMESMODE.NL
webshop geopend

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

       
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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Behoud het goede, omarm het 
 nieuwe en combineer die twee

Met dank aan de commissie Cultuur 
Benoordenhout, heeft een volle 

zaal zich zondag 4 maart jongstleden 
laten meeslepen door een zinderend en 
optimistisch verhaal van Eppo van 
Nispen tot Sevenaer.
Eppo is onder andere bekend van DOK, 
de modernste bibliotheek van de wereld 
in...Delft.
Onder de titel “Is het boek dood?” nam 
hij ons mee naar de nabije toekomst. 
En voor degenen die zich zorgen maken: 
er zullen veel nieuwe media bijkomen, 
maar dat betekent niet dat het boek 
verdwijnt.

Eppo schetst vijf trends:
1.  Mobiel: smart + always on + bring 

your own. Met andere woorden bin-
nenkort zullen de Nokia’s met druk-
toetsen nog slechts in musea te vin-
den zijn; we zullen dag en nacht onze 
mobieltjes aan hebben staan en be-
drijven zullen ons niet meer van mo-
biel en computer voorzien, we bren-
gen onze eigen spullen mee.

  Nederland is overigens met twee mil-
joen tablets en smart phones een 
voorloper op dit gebied.

2.  Bij boeken zal het accent verschuiven 
van bezit naar gebruik. Het is de vraag 
of onze kleinkinderen nog boeken-
kasten zullen hebben.

 

3.  Quantum leap innovatie (bij IBM spre-
ken ze dan over “Grand Challenge”, een 
voorbeeld daarvan is Deep Blue, de 
computer die Kasparov versloeg) zal 
ons computers brengen die daadwer-
kelijk slimmer zijn dan mensen. Hoe 
gaan we daarmee om?

4.  Connecting things, oftewel DIKW: 
D(ata)I(nformation)K(nowledge)
W(isdom). We zullen naast mensen 
steeds meer dingen met elkaar gaan 
verbinden, om zo onderweg naar huis 
JIT (Just In Time) de borrel koud te 
kunnen zetten, het huis te verwarmen 
en het eten gaar te krijgen.

5.  De informatiesnelweg zorgt voor een 
overdaad aan informatie en bedreigt 
onze privacy. “Big brother is watching 
you” is werkelijkheid geworden. Eppo 
geeft als voorbeeld dat hij onderweg 
van huis naar kantoor 144 camera’s 
 tegenkomt! Daarmee omgaan wordt 
een interessante uitdaging.

Blijft voor uw verslaggeefster nog een 
vraag over: Kan deze visionaire kenner 
van boek, bibliotheek en nieuwe media 
niet met een toekomstvast, visionair 
plan komen voor de bibliotheek van de 
toekomst in het Benoordenhout? Zodat 
we onze wijk op passende wijze gereed 
maken voor de 21ste eeuw en daarmee 
onze wijk ook aantrekkelijk houden voor 
nieuwe generaties.

Daniella Gidaly

If you can’t beat them, join them  
(dan kun je tenminste invloed uitoefenen)

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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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

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

 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

Woonzorgcentrum 
Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW  Den Haag
tel. (070) 37 47 200

Informatie bij de 
coördinatoren Welzijn De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny 

is prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout, vlakbij het winkelcentrum. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom in het Maison om gebruik te maken van 
diverse faciliteiten, zoals de fysiotherapiepraktijk en het servicepunt met diverse 
hulpmiddelen van Harting-Bank/Emcart.

Het Wel Thuis! Abonnement biedt service en ondersteuning aan 
zelfstandig wonenende ouderen.
En wist u dat ook kortdurend verblijf mogelijk is 
in het Maison, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? 

Openingstijden
Servicepunt:

dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.30 uur 

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl
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Visit to TNO on february 17, 2012

This excursion was organized by 
Wieneke Lisman and Michèle Carlier 

of the Expat Committee of the 
Wijkvereniging Benoordenhout.
We were welcomed by our hosts, 
Hendrik-Jan van der Veen and his 
 assistant Mieke van der Steen. 

TNO (which stands for Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek –  
Nederlands Organization for Applied 
Scientific Research) is an independent, 
international Dutch research 
organization, commissioned by several 
governmental organizations, industry 
and community services. Its mission is to 
connect “people and knowledge to  create 
innovations that boost the sustainable 
competitive strength of industry and 
well-being of society. ” TNO started in 
Delft in 1923, developed six different 
research plants and has operating 
companies now all over the world. 

Their research is divided into three areas 
of expertise in different disciplines, 
which are then developed into their  
seven current themes: healthy living, 
industrial innovation, defense, safety & 
security, energy, transport & mobility, 
built environment, and information 
society.

After enjoying a cup of coffee and cake, 
we felt we were back in the classroom, 
as Mr. van der Veen began his 
presentation by asking us all sorts of 
questions about our knowledge of TNO. 
This of course led to a lively discussion 
with many questions being posed by us 
in return.

To mention just a couple of the things 
we heard about:
Since China is becoming a dominant 
industrial production country, the 
Netherlands, in order to compete, must 

innovate through its strengths, which at 
this moment lie in, amongst others, 
medical technology. TNO has recently 
developed innovations in 
medical instruments for cancer 
detection and invented a process 
whereby medicine injected into the 
body reaches the origin (more) directly. 

The development of more fossil fuels 
and alternative energy sources is also 
important, since 95 % of all lithium 
comes from China. 

TNO is active in the consumer/
agricultural sector by helping cheese 
manufacturers with a better quality 
control method. Usually this has been 
done by spot checking and slicing 
through the cheese manually. TNO’s 
invention is an X-ray that can visualize 

continued on page 21

Second Architectural walk in 
the  ‘Benoordenhout’
April 21, 2012

Our next activity to bring together 
the international and Dutch resi-

dents of our neighborhood will be or-
ganized on Saturday 21 April at 14.00 
hrs. After the success of the first archi-
tectural walk two years ago, we have 
once again organized a walk (with a dif-
ferent route) along the architecture of 
the so called ‘The Hague School’. 

In the Benoordenhout one finds some of 
the most beautiful and striking 
examples of this - until recently under-
estimated - architectural style. Mr. 
Marcel Teunissen, architectural histo-
rian, did extensive research on this style 
which was influenced by Frank Lloyd 
Wright and the international movement 

of ‘the Style’. It was also used a lot during 
the ‘Interbellum period’ (1918-1939) in 
building projects in the Hague. 

Mr. Teunissen has recently published a 
beautiful book on this subject called 
‘Schoone Eenheid’ (after a quote by the 
most  famous architect of that time H. P. 
Berlage). 
 
He will share with us his passion about 
The Hague School, guiding us on a walk 
along the masterpieces of this style in 
our very own neigh  bor hood. 
A small contribution of €5.00 p.p.  
will be requested and may be paid in 
cash at the beginning of the pro- 
gramme.

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Please sign up for this activity by 
 contacting Marja van Loopik,  e-mail:  
vanloopik@casema.nl.

Proposed Programme:

14.00 – 14.30:     arrival and coffee/tea  
in the ‘Benoordenhuis’, 
Bisschopstraat 5

14.30 – 16.30:  guided walk through 
the neighborhood.

from 16.30:  ‘borrel’  
(place to be 

  announced)

Marja van Loopik

The international corner
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Maak vandaag nog een afspraak voor 
meting en productadvies op maat!

 
Verder kunt u bij ons ook terecht voor:

Gezichtsverzorging, anti aging, definitief 
ontharen, afvallen, anti cellulite behandelingen,
 permanente make up! 

Uw huid is uniek!

Willem Witsenplein 7 - 2596 BK  Den Haag -Tel: +31 (0)70-3262926 - info@btotale.com - www.btotale.com

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      

COUNSELING  THERAPIE  COACHING  
 

Mr. Saskia Hoebanx 
 
zingeving  levensvragen 
verlies  rouw 
angst  onrust 
onzekerheid 
spanningen  stress 
somberheid  depressie                   www.vertel-eens.nl 
     
Voor overleg of het maken van een afspraak, bel 06 4562 2556 of mail info@vertel-eens.nl  
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the cheese structure in 3D, thereby 
detecting the holes in the cheese and its 
firmness and taste. 
The newest TNO plant opened in Aruba 
in October 2011. It is a living lab for 
renewable energy technology. Since 
Aruba has 5,000 hours of wind and 2,500 
hours of sun, this field lab will allow TNO 
to modify and boost its knowledge in 
ideal conditions. It will help for instance 
in testing and improving the equipment 
of windmill manufacturers. 

Although we could have stayed on the 
“school benches” for a lot longer, we 
were overdue for the demonstration  
Mr. van der Veen had set up for us in 
one of the testing areas. After a walk 
through the building, we arrived in a 
room with a large basin over 8 meters 

deep, Two divers were ready to 
demonstrate how they could be 
detected underwater through the use of 
a strong microphone. On a computer 
screen we could follow where they were 
situated and also the objects they had 
found. This TNO invention is going to be 
introduced in the Rotterdam harbor to 
detect drug packages attached to the 
bottoms of ships. 

After this amazing demonstration, we 
were escorted back to the meeting 
room, where we were treated to a glass 
of wine and delicious finger food. This 
enabled us to mingle and talk about all 
we had learned. It was a fitting end to an 
educational and most interesting 
excursion that we are sure all  
32 participants enjoyed.

Doortje Mol thanked our hosts for their 
hospitality by wishing that we could 
make more people become aware of the 
world of TNO through excursions such 
as this one!

Doortje Mol and Georgia Regnault

Mix it up & get settled: a multitalented 
 addition to Benoordenhout
Variety may be the spice of life, but it 

is also the key to any successful 
expatriate relocation. Partners of 
expatriate professionals are advised to 
be prepared to dig into their tool bag 
when arriving in a new country. This is 
the crucial first step towards finding a 
role for one self when direct employment 
or continuing a career may (be) at stake. 
It is exactly what Darren Hain has been 
doing since arriving in the Netherlands, 
and by the sound of it, it is resulting in a 
successful landing far from home. 

‘Lovepat’
Neither Google nor Wikipedia will 
enlighten you on this term lovepat, 
used casually by a group of us to define 
those of us ‘expats’ who have not come 
to the Netherlands for work or study, 
but rather have followed our hearts to a 
new home. Darren is such a member of 
the growing expatriate community in 
The Hague. Originally from Australia he 
met his Dutch love, Marije, while 
travelling through India. The shared 
interest in yoga was not all they had in 
common and two and half years ago 
Darren moved to the Netherlands to be Continued on page 23

continued from page 19
Wijkvereniging 

Benoordenhout

with her. The Hague was quickly 
identified as the ‘best’ option given its 
international character and the 
possibilities this would provide Darren 
for finding employment. Since he has 
arrived he has been able to put his 

Business English Degree and studies in 
Classical Music to good use. He has 
been doing so, first as a freelance 
teacher and violin tutor, and more 
recently as an independent 
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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

Theresiastraat 142 • Den Haag
ook zondag open

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

Maandag t/m zaterdag tot 12.00 uur en
zondag to 13.00 uur.

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

huisgemaakte tonijnsalade, 
filet americain en de bekende 

huisgemaakte Engelhard hamburger.

Gezellig uw feestje (verjaardag, baby shower) 
vieren met een gezellige High Tea bij Nieuw 

Engelhard.

Wij bezorgen al uw broodjes – 15 smaken 
verse thee – Diverse ochtend kranten – Gratis 

wifi – Terras – Zondag ook open

Theresiastraat 142, 
2593 AT Den Haag 070-3858261

met terras

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..

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

KOOP

VERKOOP

HUUR

VERHUUR

TAXATIES

BEHEER
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entrepreneur with a (popular) small-
scale local English language school, 
ABCEnglish. Furthermore, the skills are 
well used as a juror for the AMIS 
Association of Music International 
Festival at the American School of The 
Hague and as a Supervisor and 
Invigilator at the British Council. All this 
while still being Managing Director of a 
musical ensemble he founded in 
Melbourne, and consulting on Product 
Design Development at the Engineering 
University, Rotterdam, RDM. 

Out of Office
Expat or otherwise, we all know that all 
work and no play is simply not a 
healthy lifestyle. Yoga continues to 
attract Darren and he is a regular 
practitioner of Iyengar yoga on the 
Anna Pauwlonastraat and enjoys the 
proximity of Arendsdorp for an 
appreciation of nature. Surprisingly, or 
perhaps not, Darren has inadvertently 
become one of the advocates for and 
enthusiastic player of one of the 

Netherlands’ few Australian Football 
clubs. Who knew? He certainly was not 
immediately aware of this group but 
bumped into them inadvertently when 
he discovered that O’Casey’s on the 
Noordeinde was showing a live 
transmission of the 2009 AFL Grand 
Final from Melbourne. The Hague is in 
fact one of the oldest strongholds of 
Dutch Australian Football in the 
Netherlands with over six years of 
playing history. The Den Haag Oievaars 
as the team is known, has found a 
home ground at the HVV Laakkwartier 
where the team practices regularly and 
takes part in local and European games, 
proudly displaying the city’s green and 
yellow colours, and stork on their 
jerseys.

Travel to nearby European countries has 
also been an added draw of being in the 
Netherlands for Darren and Marije, but 
also for family members travelling from 
Australia. A trip to a nearby city is always 

on the agenda when visits take place. 
The proximity of Benoordenhout to the 
city centre is also a draw. Not simply for 
the visitors – but for the couple 
themselves. And, even more locally, 
regular visits to La Luna – a favourite 
local – and the Hoytemaplein find their 
way onto the busy agenda.

Many talents, many interests, one home 
for now – Benoordenhout.

Deborah Valentine

continued from page 21

Urban farming, small is beautiful… 
for starters
Slowly it is dawning on all of us:  

we have to start living in a more 
sustainable way. “Boeren in 
Benoordenhout” (Farming in 
Benoordenhout) wants to make a small 
contribution to a more sustainable 
world and is asking for your help. 

Together with the primary school, 
Paschalisschool and Arendsdorp we 
want to raise awareness amongst the 
children in Benoordenhout for the need 
to live in a more sustainable way, 
stimulate the social cohesion in our area 
between young and old and have fun. 
Will you join us?

The goal
Let’s make sure our children know that 
tomatoes don’t grow in cans and that 
we need cows in order to have milk and 
cheese. Let’s get them a bit closer to 
nature, to the beauty of seasons and the 

fun of looking forward to summer 
because that is the season to eat 
strawberries or autumn and winter for 
great Dutch apples.

The plan
The 9 and 10 year olds of Paschalis want 
to learn how to grow local vegetables, 
herbs and fruit close by in the beautiful 
gardens of Arendsdorp. We need 
volunteers to help them learn love to 
work in the garden and have fun at the 
same time. It doesn’t matter if you do 
not have “green fingers”. Training is 
available. Training which you can then 
also use to start growing vegetables and 
fruits in your own garden or on your 
balcony.

How much time does it take?
The children will come an hour a week, 
except on holidays. So it will take an 
hour and a half each week. 

Finally
This is only a start, we are open to plans 
that will add to the sustainability of 
Benoordenhout. We have established a 
Foundation called “Duursaam 
Benoordenhout” (Sustainable 
Benoordenhout) for that purpose. In 
May, the foundation will organise a fair 
on “how you can save money by making 
your house more sustainable.” At this fair 
we will also offer more information on 
our Urban Farming project. 

Daniella Gidaly, daniella@gidaly.nl
Barbara Steenbergen, 
barbarasteenbergen@
supportandsolutions.nl
Ageeth van den Heuvel 
www.denhaag.nl/duurzaamheid

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Meubelrestauratie
Vrijblijvende 
prijsopgave?

Paul Berkhout
Oude Molstraat 32D
070 - 3659264

www.paulberkhout.nl
met online winkel 
antiquiteiten

Restauratoren Nederland
en opgenomen in het:

Van stoel 

tot 

kabinet

Fineerwerk

Constructies

Politoeren

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

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

Zorg die bij u past!

Evita Zorg BV    Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag    (070) 314 1600
info@evitazorg.nl    www.evitazorg.nl

Er kan een moment komen dat u thuis 
hulp of zorg nodig heeft voor u zelf 
of een dierbare. Het is dan prettig 
dat u een bureau treft dat deze zorg 
levert volgens uw wensen. Evita biedt 
zorg die bij u past. Een vertrouwde 
medewerker op vaste tijden en dagen. 

Het zorgaanbod bestaat uit huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging, nacht- en 24-uurszorg, 
begeleiding, gezelschap en kraamzorg.
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Saturday Afternoon Tea Concerts

The American Protestant Church of 
The Hague, located on the Esther de 

Boer van Rijklaan 20, has launched a new 
project of the church’s Music Ministry.

Starting in March they are presenting 
Afternoon Tea Concerts on the second 
Saturday of the month. Graduates and 

students of the Dutch conservatory of 
music will be performing, with John 
Bakker, Music Director and Conductor 
and Arnoud de Groen, Organist. 

The performances cover a variety of 
classical music and are accompanied by 
organ or piano. Georgia Regnault

Benoordenhout gains an International School
In August 2010, the Haagse School 

Vereeniging (HSV) proudly opened its 
third international Primary school at van 
Nijenrodestraat 16 (VNS). Joining its other 
schools located on Nassauplein and 
Koningin Sophielaan, this new location 
had 50 pupils at its opening, but in a year’s 
time, it has grown to 134 pupils from over 
30 different countries. “We are delighted by 
the rapid growth of our new school, where 
we have retained the real “family” feel that 
the HSV’s small locations offer. VNS 
celebrated its first birthday last summer, 
while HSV celebrated 25 years of 
international education” says Andrea 
Robson, location leader.
 
The HSV is one of 12 Dutch International 
Primary School run by the Dutch Ministry 
of Education. These schools are subsidized 

by the Dutch government so are able to 
offer parents more affordable school fees. 
The language of instruction is in English 
but the children also learn the Dutch 
language and about Dutch culture. The 
school also has specialist teachers for 
handicrafts, music and gym.
 
The HSV uses the International Primary 
Curriculum, which is a thematic approach 
to learning that incorporates art, history, 
geography, science, music, Physical 
Education and ICT. The British National 
Strategy for Numeracy is used for teaching 
math.

Each year group learns through a theme 
such as Shopping, Inventions, Treasure and 
Health and Fitness. What is unique about 
this curriculum is that is also celebrates the 

internationalism of our school community. 
Children learn about the cultures, beliefs 
and celebrations of other countries in the 
world. “We aim to foster in our children a 
sense of international mindedness; an awe 
and wonder for other cultures while at the 
same time retaining a sense of belonging 
to and pride in their own country and 
culture. The curriculum also promotes the 
Personal Goals – 8 key skills that are 
intrinsically relevant and help to shape our 
children into the independent, confident 
and internationally forward thinking adults 
of an increasingly global and complex 
world” says Andrea Robson of VNS.
For more information about this form of 
international education, we refer you to 
the HSV website www.hsvdenhaag.nl. 

Soul Robertson

The next concerts will be on May 12, 
June 16 and July 7. All start at 16:00 
and last about an hour. 
There is no charge, but a free will 
offering is appreciated. 

Visit the Municipal Museum at no cost!

Thanks to an initiative of the Gemeente 
Museum, a free one-time entry is 

being offered to residents of the Haagse 
Hout, which comprises the 
neighborhoods Benoordenhout and 
Bezuidenhout. As of 1 April free passes, in 
the form of a key chain, will be available 
at libraries, neighborhood centers and the 
Stadsdeelkantoor on the Loudonstraat. 

Special key
Pick up this special key chain (one is 
enough for a family or a group) and enjoy 
the magnificent paintings by the Dutch 
Masters such as Johannes Vermeer, art 

work by Piet Mondriaan and other ‘De 
Stijl’ artists, as well as gold and silver from 
Java – to name just a few of the 
exhibitions. Have your children discover 
their own art ability in the 
‘Wonderkamers’.

Groups
For groups larger than 30 people, the 
museum will provide bus transportation 
for all from a location in the Haagse 
Hout. To make an appointment or for 
more information, call Jolanda van Zijl, 
Tel: 070-338 1185 or email: jvanzijl@
gemeentemuseum.nl.

Special Evening Opening:
On Wednesday, May 15 there will be a 
special opening of the museum, with 
guided tours, music, drinks and snacks. 
Bus service from various points in the 
neighborhood will provided as of 18:15. 
You will be brought back about 21:00. 
For more details on this event, flyers and 
advertisements will be posted in the 
neighborhood.

So reserve 15 May in your diary for an 
evening at the Gemeente Museum. It 
promises to be a fun-filled social and 
cultural event.
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PeeCee opleidingen ‘de ooievaar’ zag het levenslicht op 1 juli 2011. Ervaring in het geven van 
computercursussen hebben we echter sinds 2005. 

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

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

MISSONI GIRLS BIJ HARDIES DAMESMODE 

Nadat Faycel en Theo veel seizoenen Missoni succesvol  
hebben verkocht is ook Missoni Girls voor meisjes tussen 2 
en 10 jaar vanaf heden verkrijgbaar bij Hardies. Missoni is 
bekend door zijn zig zag prints en zijn kleurrijke ontwerpen. 
Missoni is een merk dat vrijwel alle beroemdheden dragen. 
“Wij zijn trots om zo een merk van wereldklasse te mogen 
verkopen” aldus Faycel. Verder verkoopt Hardies 
damesmode de volgende merken: 

JAVASTRAAT 45 EN 51, 2585 AD DEN HAAG 
Tel.070-3647065 Email: info@hardies.nl 

www.hardies.nl 

VALENTINO 
MISSONI 

D&G 
GRACIELA NAUM 

MOSCHINO 

NATAN 
RENA LANGE 

ESCADA 
JIKI 

OLVIS 

MICHAEL KORS 
ST.EMILE 

LUISA SPAGNOLI 
LUISA CERANO 

ETC 
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Laanbeplanting Van Hogenhoucklaan

Dat het Benoordenhout voor een groot 
deel een lommerrijke wijk is, maakt 

dat niet direct bijzonder. Wel bijzonder is 
dat onze wijk reeds vanaf de helft van de 
achttiende eeuw met bomen is beplant. 
Wij weten dat door een kaart uit 1765 die 
voor een deel hier is weer gegeven. Deze 
kaart werd gemaakt in opdracht van de 
griffi  er der Staten-Generaal Mr Hendrik K. 
Fagel (1706-1790), een functie te vergelij-
ken met die van Minister van Buitenlandse 
zaken. Welgesteld als hij was bezat hij het 
grootste deel van de gronden die wij nu 

het Benoordenhout noemen. Het was 
Fagel die veel heeft gedaan aan de groe-
ninrichting van onze wijk, waar onder heel 
veel lanen.
De lanen die nu nog het meest kenmer-
kend zijn voor hun laanbeplanting zijn 
de van Hogenhoucklaan (n) en de Van 
Montfoortlaan (8) waarvan het slinger-
pad nog steeds herkenbaar is.
De bomen die zich hier thans bevinden 
zijn niet meer uit die tijd, maar men 
heeft de laanstructuren door de jaren 
heen in stand gehouden.

Nieuwe aanplant
Op de ‘kop’ van de Van Hogenhoucklaan, 
de plaats waar de Goetlijfstraat en de 
Van Montfoortlaan aansluiten, zijn on-
langs een aantal grote bomen gerooid. 
Zij waren dood of in slechte staat.
Nu is het zo dat rond 1980 de gemeente 
een rij beuken had aangeplant aanslui-
tend op de nu verdwenen bomen. De 
gemeente had destijds een groot aantal 
beuken aangeschaft voor de renovatie 
van de oprijlaan Clingendael en voor de 
Van Hogenhoucklaan. De voorgenomen 
herinrichting van de Van Hogenhouck-
laan gaf een confl ict met de Wijk-
vereniging die de bestaande bomen 
wilde behouden en dus de laan niet re-
noveren zodat het een homogene laan 
zou worden met bomen van de zelfde 
leeftijd en grootte. De gemeente heeft 
toen zij het met spijt afgezien van 
nieuwe aanplant. Nu, dertig jaar later, 
gaat dat dan toch plaatsvinden: de ge-
meente heeft nieuwe beuken besteld 
die binnenkort – als alles meezit – 
 worden aangeplant en aansluiten op de 
 bestaande rij beukenbomen. De twee 
oude lindebomen op de kop blijven ge-
handhaafd, en op de kop waar vroeger 
een grote solitaire beuk stond wordt een 
plataan geplant. 
Dat is goed nieuws, en de Van 
Hogenhoucklaan krijgt nog meer allure.

Joost S.H. Gieskes

Lezers aan het woord

Samen op de Scootmobiel!
Haagse Hout
Het voorjaar komt er weer aan en wat is er lekkerder dan erop uitgaan met de scootmobiel! De scootmobielclub Haagse Hout 
is op zoek naar leden. “Het is een gezelligheidsclub, vertelt oprichter Rinus van Min uit Mariahoeve. “We maken een leuke 
tocht van niet meer dan 40 kilometer en eten onderweg. Een Dagtocht begint rond 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.” Mensen 
uit de wijken Mariahoeve, Bezuidenhout en Benoordenhout zijn welkom. Op dit moment bestaat de club uit zeven leden.”Maar 
ik ben de enige man, dus heren zijn welkom”, laat Van Min weten. Interesse? Bel 06-23741410
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  interior decoration

Voor al uw gordijnen en stofferingen, 

antieke kasten, tafels, stoelen, secretaires, spiegels,

zitmeubelen,  kroonluchters,  kristal,  lampen, zilver, 

 en cadeaux

Winkelcentrum

VRIJ PARKEREN

 Willem Royaardsplein 12

Willem Royaardsplein

 Den Haag - 070 - 328 17 91

 Open di t/m vr 10-17 - za 10-16 uur

Nu  25 % korting op alle Trollbeads

Computerhulp
Windows PC of dito laptop traag? Last van ongewenste internet-
pagina’s of pop-ups? Virus- of Spywareproblemen?
Lawaaiige PC? Moeite met MSN/Skype, met uw webcam en  
microfoon? Email niet juist ingesteld? Geen draadloze verbinding?
Windows start niet op of blauwe schermen? Uw gegevens, foto’s 
en filmpjes voor het nageslacht bewaren?
Bel Digidream, 06-16782078, www.digidream.nl 

Pentille Coiffures
Dames en heren kapsalon,

schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

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

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

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

��Voor zingeving en spiritualiteit:
Boeken�,� beelden, kaarten  kaarsen

 
,

en nog�veel meer...

Weissenbruchstraat 34      2596 GJ  Den Haag      Telefoon (070) 324 3115      
Website: www.tyddewi.nl      Emailadres: info@tyddewi.nl      
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Kennismaken met DuurSaam   
Benoordenhout; lagere energierekening  
en meer comfort in huis.

Onze wijk is mooi, groen en karakte-
ristiek. Er zijn veel mensen actief om 

haar mooi en aantrekkelijk te houden. 
Ook is een aantal buurtgenoten bezig 
met duurzaamheid in de wijk.
Eind vorig jaar is door een aantal enthou-
siaste wijkgenoten de Stichting DuurSaam 
Benoordenhout opgericht. DuurSaam 
Benoordenhout heeft twee hoofdactivi-
teiten: het reduceren van energiegebruik 
en het realiseren van  locaties in de wijk 
waar getuinierd kan worden. 

Reduceren van energiegebruik
De gemeente Den Haag heeft als doel-
stelling klimaat/CO2 neutraal te zijn in 
2040. De gemeente en bijvoorbeeld het 
Fonds 1818 werken met stichtingen 
zoals de onze in het Duurzame wijken 
initiatief intensief samen.
DuurSaam Benoordenhout onderzoekt 
hoe particulieren het fossiele energie-
verbruik terug kunnen dringen en zo 

ook energiekosten kunnen besparen. 
DuurSaam Benoordenhout heeft hier er-
varing mee opgedaan. Graag willen wij 
onze ervaringen met u delen en u de no-
dige informatie over dit onderwerp ver-
schaffen zodat u ook uw energieverbruik 
kunt halveren en er aan comfort op voor 
uitgaat. Uiteraard zijn wij ook geïnteres-
seerd in uw ervaringen.

Hiertoe organiseren wij een informatie-
avond op dinsdag 6 juni van 19.30u tot 
22.00u in het gebouw van de Vrije 
School, Waalsdorperweg 12. Tijdens de 
informatieavond zal er overdracht van 
informatie plaatsvinden door deskundi-
gen. Daarnaast kunt u informatie verkrij-
gen bij informatiestands. De informatie 
zal praktisch zijn en atechnisch gebracht 
worden. De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
a.  Dak- en vloerisolatie, radiatorfolie en 

vloerverwarming

b.  HR ketel/luchtwarmtepomp
c.  Isolatieglas en ventilatie
d.  Zonnecollectoren/panelen
e.  Collectieve initiatieven, bijvoorbeeld 

inkoop

Ter voorbereiding wat informatie:
a.  Voor dak- en vloerisolatie geldt een 

subsidieregeling (70%). Gemiddeld 
75% van uw gasrekening is voor uw 
verwarming. 25% van het warmte-
verlies gaat via het dak en 15% via de 
vloer. De kosten van radiatorfolie ver-
dient u het snelst terug.

b.  Als u aan een nieuwe ketel toe bent (of 
eerder) neem dan een HR ketel en 
combineer deze met een warmte-
pomp. Voor een aantal huizen in 
Benoordenhout kost deze ketel 1000 
euro plus een paar honderd euro voor 
de installatie. De warmtepomp kost 
beduidend meer. Ten opzichte van een 
oudere VR ketel reduceert u uw ener-
gieverbruik met 20 á 30%.

c.  Via de ramen verdwijnt 20% van de 
energie. Dubbel glas is niet altijd fraai 
in oude huizen. Van Ruysdaelglas is ef-
fectief in warmte- en geluidsisolatie en 
is nauwelijks dikker dan enkel glas. Dit 
glas wordt zo gemaakt dat het eruit 
ziet alsof het gemaakt is in het jaar van 
de bouw van uw huis. Kozijnen hoe-
ven niet te worden aangepast. 
Ventilatie blijft nodig maar met ver-
stand kieren dichten kan veel schelen. 
Dit glas valt onder de subsidieregeling 
van de gemeente in beschermd 
stadsgezicht.

d.  Ook voor zonnepanelen/film voor op-
wekking van elektriciteit voor energie 
is subsidie aangekondigd. De meeste 
van de huizen in Benoordenhout heb-
ben oude meters en die gaan simpel-
weg terugdraaien als uw zonne-
panelen stroom leveren. U mag 
maximaal 5.000/kWh per jaar terug 
 leveren. Met een plat dak vol panelen 
kunt u minimaal 20 á 30% van uw elek-

vervolg op pagina 31
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Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke 
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
supplementen aan. 

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 
blijven! Wij bieden u een groot assorti ment aan voedingssupplementen, 
zoals Irwin Naturals en Dr. Linus Pauling Premium Vitamins.

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 
voorkomen.

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 

Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-

Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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triciteitsrekening besparen (afhankelijk 
van o.a. het gebruik).

e.  Via een simpele ingreep waarmee  
het warme douchewater in de afvoerlei-
ding het binnenkomende koude water 
voorverwarmt bespaart u 40 á 60% van 
de energie die u nodig heeft om te dou-
chen. De wijk kent al voorbeeldhuizen 
op dit gebied. Mocht u geïnteresseerd 
zijn, dan kunt u in deze voorbeeldhui-
zen zien hoe dit werkt.

Mocht u ook ledlampen gebruiken en de 
kamer(s) afsluit die u niet gebruikt, dan 
gaat het heel hard met de besparing op 
uw energierekening. Een totale bespa-
ring van 30-50% is mogelijk en we zijn 
op zoek naar meer.
Op de informatieavond zullen deskundi-
gen aanwezig zijn om u te vertellen over de 
mogelijkheden om energie te besparen. 

Wij verwachten:
•  Arjen Massing/Henriëtte Wiessenberg, 

Duurzame wijken, gemeente Den Haag
•  Martijn de Gier, energie-architect
•  Simone den Hertog, aannemer van 

Dutch Home
•  Guy de Sevaux over de mogelijkheden 

van zonne-energie in onze wijk.

Het bestuur van DuurSaam Benoorden-
hout zal deze avond aan wezig zijn. De 
avond wordt geleid door Ernest Briët, 
wijkgenoot en directeur van de Milieu-
federatie Noord-Holland. DuurSaam 
Benoordenhout werkt nauw samen met 
de wijkvereniging en de gemeente. 
We zorgen er ook voor dat er uiterst zui-
nige auto’s te zien zijn zoals b.v. de Opel 
Ampera, Citroën zero.e en hybride DS5.
Hebben wij uw interesse gewekt? Kom 
dan 6 juni naar de informatieavond. 

Tuinieren in de wijk
Op dit moment oriënteert DuurSaam 
Benoordenhout zich op de mogelijk-
heden om op locaties in de wijk “moes-
tuinieren” te realiseren. Wij richten ons 
daartoe op schoolkinderen, senioren en 
enthousiaste wijkgenoten. We hebben al 
locaties op het oog en zijn in gesprek 
met een basisschool in de wijk. Wilt u als 
vrijwilliger met ons meedenken en –
doen? Op de informatieavond over ener-
giebesparing kunt u zich melden!

Tot slot: De Stichting DuurSaam 
Benoordenhout is te vinden op Linkedin: 
Linkedin Groep DuurSaam Benoorden-
hout. Bestuur Stichting DuurSaam 
Benoordenhout

vervolg van pagina 29

Voor onze leden van de Contact-
Club Benoordenhout 55+ hebben 
wij diverse interessante evene-
menten op het programma staan. 
Meer hierover zal in ons volgend 
convocaat staan.

De cursus kunstgeschiedenis is afgelo-
pen en start weer in het najaar.

In de maanden mei en juni staan een 
paar excursies op het programma. Ook 
dichter bij huis zullen wij op stap gaan.

Bezoek aan het Vredespaleis

Museum van Kleef 
(likeurmuseum), Lange Beestenmarkt 
109, Den Haag.
Anno 1842 werd in het Haagse cen-
trum door Lambertus Theodorus van 
Kleef een fabriek van fijne likeuren  
en bitterextracten opgericht de 
Stoomdistilleerderij 1e klasse ’t Anker, 
later bekend als Stoomdistilleerderij 1e 
klasse Van Kleef v/h ’t Anker. Nu vele 
jaren later is van Kleef het nog enige 
overgebleven Haagse jenever- en  
likeurenhuis uit de Residentie. Tevens 
een uitgebreide koffiemaaltijd, bij 
mooi weer in de tuin.

Maandag is een rustige dag om naar het 
onlangs gerestaureerde Scheepvaart 
museum in Amsterdam te gaan.
In 1656 liet de marineleiding, naar een 
ontwerp van stadsbouwmeester Daniël 
Stalpaert, een groot magazijn bouwen. 
Het eenvoudige gebouw,dat in negen 
maanden tijd is opgetrokken, is ontwor-
pen als een pakhuis in het water in 
Amsterdam. Dit zeemagazijn diende als 
opslagplaats voor zeilen, touwen, wa-
pens en munitie. Hiermee kon de ma-
rine snel een oorlogsvloot uitrusten.  
Dit Zeemagazijn is sinds 1973 het  
onderkomen voor het Nederlands 
Scheepvaartmuseum Amsterdam.
 

Lalique museum in Doesburg
René Lalique leefde van 1860 tot 1945 
in Frankrijk en was edelsmid en glas-
kunstenaar. Zijn werk wordt tot de ju-
gendstil en art deco gerekend. Société 
Musée Lalique Pays Bas is gevestigd in 
een bijzonder monumentaal koop-
manshuis uit 1510. Het museum heeft 
ruim 55 hoogwaardige objecten van 
mondiale allure van de wereldbe-
roemde kunstenaar. Beeldmerk en trots 
van het museum is de vuurspuwende 
draak.

Zoals gebruikelijk zullen wij ook ergens 
gaan koffie drinken, lunchen en ’s 
avonds gaan eten.

Jaarvergadering van de CCB op  
donderdagmiddag 14 juni 2012. 

Deze wordt gehouden om 14.30 uur 
in het Benoordenhuis, Bisschop-
straat 5.

Mocht u ook graag deelnemen aan de 
maandelijkse aktiviteiten, wilt u regel-
matig d.m.v. een convocaat op de 
hoogte worden gehouden van andere 
evenementen en bent u nog geen lid 
van de CCB dan kunt u contact opnemen 
met Rinia de Bruin, tel. 3282477 of rinia.
db@zonnet.nl

Rinia de Bruin.

Activiteiten
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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.
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Florence Woonzorgcentrum Oostduin
Adres: Goetlijfstraat 5
Telefoon: 070 - 754 05 55

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

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

Donderdagavond 19 april 
 Muziekvereniging Koninklijke 
Haagse Harmonie
Het gezelschap bestaat uit blazers 
en slagwerk en het repertoire is licht 
klassieke muziek. Het optreden 
wordt Oostduin aangeboden door 
de Haagse Federatie van Muziek-
gezelschappen.  
Toegang is dus  gratis!

Zaterdag 21 april Jeugd/ 
kinderconcert Akemi Alink
Aanvang 15.00 uur “Lenteconcert 
2012” door leerlingen en vrienden 
van Akemi Alink-Yamamoto. Onge-
veer dertien kinderen en drie ouders 
zullen voor u gaan spelen.  
Toegang is gratis.

Dinsdag 24 april Oranje/ 
Koninginnenmaaltijd
Dit keer staat de maaltijd in het 
thema van aanstaande Koninginne-
dag. Deelname aan de gezamen - 
lijke maaltijd dient u voor 16 april 
aan te melden bij de receptie van 
Oostduin.  
De kosten voor deelname aan deze 
maaltijd bedraagt € 9,50!  
Aanvang is 17.00 uur.

Donderdag 26 april Jeugd/ 
kinderconcert Stieneke 
 Voorhoeve
Op donderdagmiddag 26 april een 
jeugd/kinderconcert door leerlingen 
van Stieneke Voorhoeve met als titel 
van het programma “Lente Solo 
Recital” . 
Let op! Aanvang is 16.00 uur in de 
grote zaal!
Toegang is gratis.

Woensdagmiddag 9 mei  
Haags Dagorkest
van 14.30 tot 16.00 uur in de grote 
zaal. Het orkest staat onder leiding 
van de heer Hans Baron en zal een 
prettig in het gehoor liggend pro-
gramma uitvoeren van licht klas-
sieke werken. Dit concert wordt ons 
aangeboden door Fonds 1818 en 
daarom is ook vandaag de toegang 
gratis.

Vrijdag 11 mei virtuele 
 Wandeling door Schilderswijk
Aanvang is 14.30 uur. Joop Josée is 
reeds geruime tijd gids in Den Haag 
en wandelt met groepen mensen 
door diverse wijken van Den Haag. 
Vrijdag 11 mei neemt Joop ons mee 
met een wandeling door de 
 Schilderswijk. Toegang is gratis!

Dinsdag 22 mei Salonorkest 
“Otto Voci” 
Het programma is gegoten in de 
vorm van een wereldreis en het 
publiek zal steeds vertelt worden 
waar we heen gaan en welke muziek 
er dan gespeeld wordt. Aanvang is 
14.30 uur in de grote zaal. Dit con-
cert wordt ons aangeboden door 
Fonds 1818. Toegang is gratis

Dinsdag 29 mei Indische Soos
Vanaf 13.30 uur staan er kraampjes 
in de hal met o.a. Indische hapjes en 
cadeauartikelen. Vanaf 14.00 uur een 
muzikaal programma. Om 17.00 uur 
de mogelijkheid deel te nemen aan 
de gezamenlijke Indische maaltijd. 
Deelname aan de gezamenlijke 
 Indische maaltijd dient u voor  
21 mei aan te melden bij de receptie 
van Oostduin en de kosten van 
 deelname van deze maaltijd 
bedraagt € 9,50! Toegang tot de 
Soosmiddag is gratis.

 

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u zich  wenden tot  Chris Harteveld,  

telefoonnummer 070 - 754 05 55  

of kijk op de website van wijk vereniging Benoordenhout:  

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl
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Gezocht; Pianist(e)
Ik speel klarinet en zou graag (niet al te moeilijke) 
duetten klarinet-piano willen spelen. Speelt u piano 
en heeft u interesse? Bel dan 06-20906789

Gezocht; per 01-09-2012: “voorschoolse” oppas/
hulp aan huis om onze lieve dochter (1) naar de crè-
che te brengen. Dagelijks vanaf 07.00 h. Interesse? 
J. Keizer, Joh. Bildersstraat 55; 06-24746739

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 2011 bedraagt € 10,- voor maxi-
maal 30 woorden, bestemd voor de wijkbewoners. Deze zijn niet bestemd  
voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst kan alleen schriftelijk 
worden gedaan met contante betaling in een envelop met vermelding: 
“Benoorden-houtjes”, geadresseerd aan: Mirjam Kroemer,  
onderdankstraat 27  (afgeven), postbus 96949, 2509 JH Den Haag. 
Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot: 7 mei 2012. De 
redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Meld uw graffiti!
U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt 
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe 
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de 
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is 
snel schoonmaken belangrijk. 

Wat doet u?
U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan 
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070. 
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet 
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname 
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een 
collectief contract heeft gesloten.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de 
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt 
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de 
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.  
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een 
schone en veilige stad zonder plak en klad.
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Duinzichtkerk
Voor 30-ers en 40-ers: Gesprek over tekst en preek  Locatie: Malakkastraat 5
Datum: donderdag 7 juni, 20.30 uur
Het Bijbelgedeelte dat op zondag 10 juni in de Duinzichtkerk aan de orde is, wordt besproken en bediscussieerd op donderdag-
avond 7 juni. Deze bijeenkomst is bedoeld voor 30-ers en 40-ers die mee wil praten over de tekst, de preek en de dienst. Leiding: 
ds. C. van Duinen 
Bijeenkomst voor 30-ers en  40-ers (met kinderopvang) 
Datum:   Zaterdag 12 mei
Tijd:  16.00 uur: inloop 
    16.30 – 17.45 uur: program ma 
   17.45 – 19.00 uur: borrel en buffet
Jaarlijkse bijeenkomst, bedoeld om elkaar [nader] te ontmoeten en in gesprek te raken. 
Gaarne tevoren aanmelden bij: alie.kortleve@planet.nl.

The American Protestant Church Afternoon Tea Concerts
De Amerikaanse kerk organiseert maandelijks op zaterdagmiddag een Afternoon Tea Concert. Aan deze concerten wordt mee-
gewerkt door instrumentale en vocale ensembles alsmede door solisten die verbonden zijn aan het koor van The American 
Protestant Church. Het gaat veelal om jonge mensen die verbonden zijn aan Nederlandse conservatoria. 
De vaste organist is Aarnoud de Groen, concertorganist verbonden aan de Bethlehem kerk te Den Haag en vaste begeleider van 
het Christelijk Residentie Mannenkoor te Den Haag. De organisatie is in handen van de Music director van de APCH, John Bakker. 
Tijdens deze concerten worden de bezoekers uitgenodigd om één of twee liederen mee te zingen. Voor aanvang van het concert 
wordt voor koffie en thee gezorgd. De entree voor deze concerten is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt wel zeer op prijs gesteld. 
De eerstvolgende concerten staat gepland op:
•	 	zaterdag	12	mei	om	16.00	uur,	solisten	van	het	Rotterdamse	conservatorium
•	 	zaterdag	16	juni	16.00	uur,	Bach	ensemble,	studenten	van	het		Conservatorium	in	Den	haag
•		 	zaterdag	7	juli	16.00	uur,	APCH	koor	met	medewerking	van	de	solisten
Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur

Het adres is Esther de Boer-van Rijklaan 20, 2597 TJ  Den Haag
Voor verdere informatie kunt u  mailen naar musicdirector@.apch.nl.

In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunstzinnige ac-
tiviteit (muziek, beeldende kunst, theater, lezingen) zij als professional of als amateur organiseren binnen onze wijk. 
Het volgende nummer van het wijkblad verschijnt op 17 juni 2012. U kunt de gegevens voor dat nummer tot 7 mei 
2012 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Jaarconcert Hofstads Jeugdorkest Locatie: Duinzichtkerk
zondag 22 april 2012 om 15.00 uur
Jeugdorkest o.l.v. Marcel Geraeds
Johan de Meij – Hobbits (uit symfonie nr. 1 The Lord of the Rings) Jean Sibelius - Andante Festivo Hector Berlioz - Wals (Un Bal uit 
Symphonie fantastique) J.S. Bach - Toccata en fuga (arr. Leopold Stokowski) Aaron Copland - Fanfare for the common man 
George Gershwin - An American in Paris

Voorbereidend Orkest o.l.v. Harry van der Meer
Dimitri Kabelevsky - Suite 
      1. Escapade
      2. Rondo
      3. Lied van de Kavalerie
Joh. Strauss - Donner und Blitz polka

Jeugdorkest en Voorbereidend Orkest
Pjotr Tschaikovsky - Trepak en Dans van de Mirlitons uit De 
Notenkraker
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‘Wanneer er slechts één dag zou resteren voor 
de wereld, dan zou Allah die verlengen tot hij 
iemand zou sturen vanuit mijn volgelingen. 
Hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid 
zoals die eerder was gevuld met onrecht.’ 

— Mohammed

De Messias is gekomen

Dag van de Beloofde Messias

zondag 25 maart | 14:00 tot 16:00 uur

Iedereen is welkom, toegang gratis

Ahmadiyya Moslim Djamaat| Mobarak Moskee

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

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

‘Zelfs wanneer Gog en Magog zullen 
worden losgelaten en zij elke hoogte 
zullen overschrijden.’

    :

Door vele profeten zijn ‘latere dagen’ voorspeld waarin 

enerzijds het materialisme hoogtij zou vieren, maar waarin 

ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid 

te redden van de ondergang. Mohammed (vrede zij met 

hem) voorspelde deze tijd tot in detail. Gog en Magog, 

materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van 

vuur, zouden onheil stichten op aarde, terwijl de moslims 

geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen. In die 

omstandigheden zou de Messias de enige uitweg zijn. De 

Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken 

met de Messias: zijn leer van gebed en vergeving, en zijn 

inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede.

Professional organizing op niveau

Tess Wouda Kuipers

Tijd en geld besparen?
Breng uw huis of uw kantoor op orde.

Groenhovenstraat 16
2596 HT  Den Haag
+31 (0) 612 256 876
info@theorganizinggrm.com
www.theorganizinggrm.com

Mee op inkoopreis?! 

 
Naar de grote antique fairs in Engeland? Al dan niet 
gecombineerd met shoppen of cultuur? Er zijn vele 

mogelijkheden om dit avontuur mee te maken. 
Voor info: Jochem van der Werff 

0223-610472 / buijs.werff@quicknet.nl 
 

Tong Dao Tang
Praktijk voor Chinese Geneeswijzen

Acupunctuur, Kruiden, Massage

bereikt uitstekende resultaten bij

Chronisch verstopte neus

Voorhoofds- en bijholtenontsteking

Migraine

Spier- en gewrichtspijn

Rug-, nek en schouderpijn

Ademhalingsmoeilijkheden

Afvallen, stoppen met roken

Medische massage verlicht pijn en stijfheid

bevordert doorbloeding en verbetert bij  

ouderen het evenwicht

U vindt Tong Dao Tang aan de Van Alkemadelaan 

309A, 2597AJ Den Haag, tel.: 070-7536480

Van harte welkom van Maandag tot zaterdag.
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van 
deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over de 
tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit 
blijft slapen, dan wordt het tarief berekend tot het moment van 
thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken 
beide partijen er nog eens op te wijzen, dat er duidelijke 
afspraken  moeten zijn over de tijd van thuiskomst en ook over 
het al dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het 
is voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 

Fay van Baar 070-3243877 ’95 E X
Sascha Berkelaar 06-18863806 ‘93 X
Suzanne Bours 06-16367272 ‘96 X
Frédérique de By 070-3249199 ’93 E
Nicoline Calkoen 06-14279303 ’92 E
Lisanne Cohen 070-2123824 ‘96 E X
Max Drabbe 06-52660512 ’94 E S
Max Croese 070-3859880 ‘97 E
Eline van Eechoud 06-44098123 ’88 E X
Sarah van Engeland 06-25149245 ‘98 
Geoffroy Feij 06-52194121 ’96 E F D
Cathérine Frissen 070-3264864 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070-3264864 ’96 E
Sophie Hendriks 06-42607191 ’95 E
Marieke van den Heuvel 06-49143987 ‘86 E
Kaat Jongepier 070-3283488 ’92 E

Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ’95 E
Githa Langeweg 06-12249739 ’94 E
Heleen Luijt 06-13185773  ’94 E
Marieke McKenna 06-50407351  ’94 E F
Maria van Meurs 070-3241819 ‘91 E F
Ida Nicolaï 06-50810507 ‘97 E
Danah Olie-Dinsbach 06-28546231 ’94 E F D
Lena Schaper     06-43808433       DE
Quentin Stikkers 06-34318090 ‘95 E
Lisanne Zijlker 06-55335254 ‘95 E F D
Tammo Zijlker 06-17540753 ‘95 E F D
Alwine Fennema 06-47359728/
  070-3281015 ‘98 E
Thomas Luijt 06-20262976/
  070-3248275 ‘96 E 
Noa ter Avest 06-24634464 ‘99 
Maguy Leyzers Vis 06-23584339 ‘95 E
Mariëlla Kalkman 070-2203030  ‘95
Marguérite Elias 06-20342290  ‘98 E

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij 
Mirjam Kroemer per mail kroemer@kpnmail.nl

Verklaring tekens
E - ook engelstalig/english spoken,  X - alleen in het 
weekend
F - ook franstalig/parle francais,  S - ook spaanstalig
D - ook duitstalig/spricht deutsch, 

Babysitters

Schaakprobleem 119 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Een merkwaardige stand, maar het is wel degelijk een partijstelling, zij het 
een hele oude (vroeg 19e eeuw). De opgave luidt: Wit begint en wint 

snel (én mooi!).

Oplossing probleem 118: Ook dit was er een uit de oude doos. Wit kon 
zich zeker redden! Hij won zelfs d.m.v. 1.Th5!! Dxh5? (zwart had nog tegen-
stand kunnen  bieden met 1… Lxh2 2.Txh6 Txh6) 2.Dxc6+! bxc6 3.Lxa6 
mat. (Horwitz-Popert, Hamburg 1844)

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boekenbon 
 verloot. Oplossingen vóór 7 mei opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, 
Waalsdorperweg 165, 2597HT  Den Haag

Kunt u schaken?
Kom dan eens kennismaken met de Schaakclub Benoordenhout.
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in het Benoordenhuis,  
Bisschopstraat 5.

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+k+( 
7+l+-mK-zpp' 
6-+-+-+-vl& 
5+-zpp+-+P% 
4-+-+-+NvL$ 
3+-wQ-+pzp-# 
2-+-+p+-+" 
1+-+-+r+-! 
xabcdefghy 
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bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
stretching (verwant aan yoga)
superBBB
supershape
zumba

gratis proefles, geen verplicht jaarabonnement, 
10rittenkaart mogelijk, ook lessen voor 

dertigers en veertigers
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Louis Couperus Museum
Kunstgeschiedenis in het Louis Couperus Museum:  
De Italiaanse Renaissance
Lorraine Décombe neemt u mee naar het Italië van de 15e & 
16e eeuw: een fascinerende periode ge ken merkt door geniale 
kunstenaars! 
Schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst - tijdens deze cur-
sus verplaatsen we ons in de wereld van de renaissance. En we 
vinden antwoorden op de vragen: hoe, waar en waarom de 

renaissance is ontstaan en zo belangrijk is voor de kunst-
geschiedenis.

Locatie:  Louis Couperus Museum
Datum: 17 april - 5 juni
Tijd:  20.00-21.45 uur
Aanmelden: www.decombe-frederikse.nl of bel Lorraine 
06-48666749. 

Zomerwandeling van IVN Den Haag
Zondag 3 juni 11.00 uur
Start bruggetje Van Alkemadelaan tegenover de Van Montfoortlaan. Een wandeling over Landgoed  CLINGENDAEL. Met aan-
dacht voor bijen in verband met het jaar van de bij. Lijnwandeling van bijenstal  Clingendael naar bijenstal Reigersbergen. 
De wandeling is gratis, men hoeft zich niet op te geven. 

Duur: ongeveer 1.5 uur.
 
Voor meer informatie: 
Monique van den Broek tel. 070 - 385 86 76

Roever Bouw                                 Aannemersbedrijf     

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in het Verbouwingen
Benoordenhout en wij bestaan al meer dan 10 jaar. Wij    Renovatie
zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd    Onderhoud
uit te voeren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren,    Badkamers
verenigingen van Eigenaren, woningbouwcoorperaties    Dakwerk
en de zakelijke markt.    Timmerwerk

   Installatiewerk
   Tegelwerk
   Stucwerk
   Schilderwerk

  Breitnerlaan 259  -  2596 GZ  -  Den Haag    Tel.:  070-3468737      www.roeverbouw.nl      info@roeverbouw.nl

Gecertificeerd : ISO 9001  -  ISO 14001 - VCA**      

(Advertentie)

Bibliotheek Benoordenhout
Utenbroekestraat 4
Peuterochtenden (2+) op vrijdagmorgen van 10.00-10.45
27 april    -  Balotje in de dierentuin
25 mei  - Kleine kangoeroe 
Koffie en limonade staan voor u klaar om 9.45 uur.
Graag reserveren.

Woensdagmiddag 21 maart, 25 april, 23 mei en 13 juni: 
Voorlezen en knutselen (4+) van 14.30-15.30
Graag reserveren.
Telefoon 070 - 353 40 20
e-mail: benoordenhout@dobdenhaag.nl
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Gratis buurten in het Gemeentemuseum

Een keer gratis naar het Gemeente-
museum? Dat kan, want vanaf 1 april 

liggen in bibliotheken, buurtcentra en 
op het stadsdeelkantoor speciale sleu-
telhangers klaar voor gratis toegang tot 
het museum. Eén sleutelhanger is ge-
noeg voor een groepje of familie.

Haal de speciale sleutelhanger op en 
kom gratis genieten van prachtige schil-
derijen van Hollandse meesters als 
Johannes Vermeer, goud en zilver uit 
Java, kunstwerken van Piet Mondriaan 
en De Stijl en laat de kinderen in de 
Wonderkamers hun eigen kunst 
ontdekken.

De toegang is voor u, uw vrienden, fami-
lie, buren en organisatie elke dag gratis. 
Ook kunt u als groepje een eigen rond-
leiding aanvragen of samen een crea-
tieve workshop doen zoals portretteke-
nen, keramiek beschilderen of een 
gezellige ouder-kind-workshop, met kof-
fi e en thee toe.

Voor groepen vanaf 30 personen is gra-
tis busvervoer vanuit het Haagse Hout 
naar het museum mogelijk. 
Dan moet u even bellen voor een 
 afspraak (Jolanda van Zijl, tel 070-
3381185 (ma t/m do) of 
jvanzijl@gemeentemuseum.nl). 

Als u zelf wilt komen: bus 24 stopt voor 
de deur!

Speciale Avondopenstelling
Op woensdag 15 mei om 18.15 uur 
 zullen op verschillende plekken in het 
stadsdeel bussen vertrekken voor een 
culturele avond uit, met rondleidingen, 
muziek en een hapje en een drankje in 
het museum. Tegen 21.00 uur wordt u 
teruggebracht naar uw opstapplek in de 
wijk die half april via advertenties en 
 fl yers bekend worden gemaakt.
Dus reserveer 15 mei alvast in uw 
agenda, het belooft een leuke avond te 
worden!

Klimtoestel of jungletocht?
Wat vind jij van de nieuwe speeltuin? 

De speeltuin in Arendsdorp/Oostduin  
wordt intensief gebruikt en is zo 

lang zamerhand wel aan vernieuwing 
toe. 
De medewerkers van het stadsdeel 
Haagse Hout bepalen graag samen met 
de kinderen, andere gebruikers en de 
bewoners  hoe de nieuwe speeltuin er 
uit zal gaan zien. Daarom krijgt iedereen 
een kans daarover mee te denken.

Maak een moodboard
Welke speelsfeer is het leukst en past het 
best bij de gebruikers en de buurt?
Die vraag  stelt de gemeente de 
Haagse Houters via het internet, op 
www.denhaag.nl/haagsehout.

Op de site zijn een aantal foto’s te zien. 
Die geven een speelactiviteit en een 
sfeer van de nieuwe inrichting aan. Als je 
afbeeldingen kiest vormen die een Mood 
board. Dat wil zeggen, alle ge kozen af-
beeldingen bij elkaar geven een beeld, 
een sfeer, die een inspiratie is voor de 
ontwerpers  voor de nieuwe speel-
tuin.  Het ontwerp moet natuurlijk wel 
passen in het historische park, maar daar 
hoeven de deelnemers geen rekening 
mee te houden. Daar letten de ontwer-
pers wel op.  

Wie mag er meedoen
Iedereen die in de buurt woont kan mee-
doen.  Om mee te doen logt u in op 
www.denhaag.nl/haagsehout. Ouders 
kunnen de kinderen het beste even hel-
pen met invullen.

Kiezen kan tot 27 april!

En dan?
De gemeente vertelt de deelnemers wat 
het meeste is gekozen. Ook ontvangen 
de deelnemers een schets van het 
nieuwe ontwerp. We zullen dat ook weer 
in deze krant laten zien.

Deze vorm van meedenken via internet 
heet e-participatie. De komende tijd 
gaat de gemeente meer vragen stellen 
aan de Hagenaars. Houd www.denhaag.
nl/haagsehout in de gaten!

Diversen
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag
Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Voorzitter
Vacature

Secretaris
Vacature

Penningmeester
T.F. (Foppe) Huitema

Ruimtelijke Ordening
Mr. C.M.E. (Corine) Buter-de Haas
Tel. 070 – 324 39 82 
gemandateerd tot de ALV 14 mei 2012

Verkeer & Vervoer en tevens 
interim voorzitter 
Ir. W.E. (Willem) Hoekstra
bnhvenv@yahoo.com

Expats
Vacature

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer, tel. 070 – 324 03 07
kroemer@kpnmail.nl, ING 3804427 t.n.v. 
Wijkvereniging Benoordenhout kosten 
lidmaatschap € 10,- per jaar

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag
wijkblad@wijkvereniging benoorden-
hout.nl
•			 Liesbeth	Annegarn
•			 Hélène	van	der	Mersch
•			Willem	Hoekstra

Wijkcentrum ’t Benoordenhuis
Bisschopstraat 5, 2596 XH, 
tel. 070 – 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. 070 – 328 24 77
rinia.db@zonnet.nl

Activiteiten Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Eerste Haagsche Bridgevereniging
Maandag-, dinsdagavond, woensdag- en 
vrijdag middag, mevrouw A. Kolstee, 
tel. 070 – 324 79 20

Redubeth
Donderdagavond, mevrouw H.W. de
Wolf, tel. 070 – 386 04 90

Internationaal dansen
Maandagochtend, Sophia Poppe, 
tel. 070 – 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevrouw J. Hogendonk, 
tel. 070 – 328 08 67

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer W. Luijt, 
tel. 070 – 324 82 75

Patchwork
2e woensdagochtend van de maand, 
mevrouw Ph. Bennis, tel. 070 – 324 66 07, 
mevrouw T. Vleming, tel. 070 – 328 14 24

Orchideeënclub
Mevrouw F. Meeuwisse, 
tel. 079 – 341 76 50

Vogelbescherming
De heer T. Haase, tel. 070 – 354 39 16

Diverse instanties
Nationale Vereniging de 
 Zonnebloem
Afdeling Benoordenhout, 
tel. 070 – 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout
Ivoorhorst 155, 
tel. 070 – 347 00 41

Consulente Ouderenwerk
Mevrouw D. van der Hulst, 
tel. 070 – 347 72 97

Telefooncirkel
Mevrouw J. Peters, 
tel. 070 – 347 72 97

Ouderenadviseur
Mevrouw F. van Osch, 
tel. 070 – 347 00 41 of 06 – 33 31 29 03

Consulent Steunpunt Mantelzorg
Marjan Heeres, tel. 070 – 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. 070 – 312 43 16

Meldpunt wijkbus
10.00 – 11.15 uur, tel. 070 – 347 74 98
I-shop in het WDC Bezuidenhout,
Joh. Camphuysstraat 25, 
tel. 070 – 347 72 97,
denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl

Gemeente Welstand
Voor omgevingsvergunningen zie 
www.denhaag.nl/welstand

Gemeenteberichten
Wekelijks te volgen op www.denhaag.
nl/gemeenteberichten

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV  Den Haag, 
tel. 070 – 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. 070 – 365 06 00

Melding grafi ti
tel. 070 – 353 46 05/070 – 353 41 29
Klachten overlast: tel. 070 – 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. 070 – 353 30 03 of 070 – 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag
Alarmnr. (dag/nacht) 070 – 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout
Utenbroekestraat 4
2597 PH  Den Haag
tel. 070 – 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



Word 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


