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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
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Graag wil ik het even met u hebben over het wijkblad en 

de distributie ervan. Er zijn nogal wat klachten ge-

weest over de bezorging van het blad. We hebben nu een 

nieuwe bezorger aangetrokken die nog even moet wennen 

aan onze wijk. We hopen dat de klachten in de loop der tijd 

zullen afnemen. Maar meldt u ze in ieder geval!

Een veel gehoord argument is dat de mensen die het wijk-

blad niet ontvangen en lid zijn van de wijkvereniging, 

menen dat zij recht hebben op het blad omdàt zij lid zijn. Niets is minder waar. Het wijk-

blad wordt huis-aan-huis door de wijk verspreid. Dus in principe heeft iedereen die in 

onze wijk woont recht op het blad.

Omgekeerd wordt ook vaak gehoord dat mensen die het wijkblad ontvangen, ervan uit-

gaan dat ze lid zijn van de wijkvereniging. Ook dit is niet terecht. Het lidmaatschap van de 

wijkvereniging is niet gekoppeld aan het ontvangen van het wijkblad. Vijfendertig jaar ge-

leden is gekozen voor de uitgave van een wijkblad dat bestemd is voor de hele wijk, zodat 

de hele wijk wordt geïnformeerd omtrent de zaken die spelen en die iedereen aangaan. U 

zult in het wijkblad dan ook geen notulen, beleidsstukken of financiële verantwoording 

vinden van de wijkvereniging. Dat is uitsluitend bestemd voor de leden. Als u het wijkblad 

ontvangt, betekent dat niet dat u automatisch lid bent van de wijkvereniging, maar u kunt 

het natuurlijk wel worden!

Als u het wijkblad niet heeft ontvangen en u wilt het graag hebben, zijn er enkele plekken  

in de wijk die een aantal bladen in reserve hebben, zoals de Dailykiosk aan het Van 

Hoytemaplein, bakker Eickholt op het Willem Royaardsplein en natuurlijk in het wijkcentrum 

aan de Bisschopstraat 5 en de bibliotheek. U kunt tevens doorgeven dat u het blad niet 

hebt ontvangen, bij voorkeur per e-mail naar wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Lid worden van de wijkvereniging kost u € 10,00 per jaar. Dat is op zichzelf geen hoog be-

drag en u steunt daarmee de wijkvereniging die ook al vijfendertig jaar bezig is om de wijk 

bewoonbaar te houden. Er wordt gestreden tegen hoogbouw, onnodige houtkap, ver-

keersproblemen enzovoorts. Dit alles kan veel geld kosten als er deskundigen om advies 

wordt gevraagd en in het uiterste geval als er geproce-

deerd moet worden. Verder zijn er subgroepen binnen 

de wijkvereniging die zich bezighouden met ouderen, 

expats, jongeren en cultuur. Een belangrijke plaats 

neemt ook het wijkcentrum ’t Benoordenhuis in. Daar 

vinden vele activiteiten plaats, van yoga tot bridge en 

van schaken tot volksdansen. 

Het bestuur, de bezetting van het wijkcentrum, de re-

dactie van het wijkblad en de leden van de diverse 

subgroepen: het zijn allemaal vrijwilligers met hart 

voor de wijk. 

De wijkvereniging heeft nu een nieuw bestuur, dat 

zich verderop in het blad zal voorstellen. Zij kijken naar 

de toekomst, de toekomst van onze mooie groene 

wijk. Wilt u helpen om onze wijk mooi en groen te hou-

den? Word dan lid van de Wijkvereniging. Op de ach-

terpagina staat precies hoe u dat kunt doen. 

Natuurlijk kunt u ons altijd steunen door vrijwilliger te 

worden bij een van onze aandachtsgebieden, zoals 

gastvrouw/heer in het wijkcentrum, redactielid bij het 

wijkblad of medewerker(ster) voor de portefeuilles  

cultuur, ouderen of jeugd en jongeren. Alle hulp is 

welkom.

Liesbeth Annegarn

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Uitgave van de Wijkvereniging 
Benoordenhout. Verschijnt 6x per 
kalender jaar en wordt huis aan huis in de 
wijk bezorgd. 
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:  
wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.
Extra bladen gratis af te halen in ’t Be noor-
den huis, Bisschopstraat 5, bibliotheek 
Uten broeke straat 4, bakkerij Eickholt op 
het Willem Royaardsplein, Dailykiosk  op 
het Van Hoytemaplein en Tyddewi aan de 
Weissenbruchstraat. 

Deadlines Artikelen en advertenties moe-
ten ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum
4 16-07-2012 17-08-2012
5 10-09-2012 12-10-2012

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven 
Omslagpagina’s en kleur in overleg. 
 zwart/wit       binnenwerk full 
        color: meerprijs
1/1 pag.: € 450,- € 300,-
1/2 pag.: € 240,- € 200,-
1/3 pag.: € 190,- € 150,-
1/6 pag.: € 100,- € 100,-
1/12 pag.: €   70,- €   50,-
Bij afname van zes advertenties in één 
jaargang ontvangt u 1 advertentie gratis.
Bedragen excl. pre-press werkzaam heden.
Benoordenhoutjes (niet-commercieel):
€ 10,- voor maximaal 30 woorden.

Abonnement € 20,- per jaar (= zes  
nummers) over te maken op ING rek. 
3804427 ten name van Wijkvereniging 
Benoordenhout te Den Haag.

Copyright Het auteursrecht t.a.v. de 
redactionele  inhoud van het blad wordt 
voorbehouden. Voor vermenigvuldiging  
of openbaar making van het geheel of 
gedeelten van de inhoud is vooraf  
toestemming van de redactie vereist.
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Prinsevinkenpark 19
17 Exclusieve villa-appartementen

www.prinsevinkenpark-denhaag.nl

Frisia Makelaars
Den Haag  
070 - 342 01 01

NassauHuis Makelaardij o.g.
Den Haag  
070 - 324 50 50

17 Exclusieve villa-appartementen

NOG 4 TE KOOP

Het Prinsevinkenpark is een bijzonder stukje Den 
Haag tussen de Archipelbuurt en het Scheveningse 
Bos. Temidden van herenhuizen en vrijstaande vil-
la’s van grote allure ligt villa-appartementen project 
‘Prinsenvinkenpark’. Met 17 appartementen waar-
van er nog slechts enkele te koop zijn in groottes van 
100 tot 300 m2 en die met behulp van onze architect 
volledig naar uw wens zijn in te delen.

De ligging en bereikbaarheid is optimaal. Op loopafstand van de Bankastraat vindt u een keur aan winkels 
voor de dagelijkse boodschappen. Iets verder ligt de binnenstad met o.a. de Denneweg, het Lange Voorhout, 
de Prinsestraat en het Noordeinde. Kortom, een keur aan winkels, restaurants, uitgaansmogelijkheden en 
cultuur binnen handbereik.
De bouw van het project is gestart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de onder-
staande verkopende makelaars. Zij kunnen u uitgebreid informeren over de prijzen en beschikbaarheid. Een 
voorproefje met plattegronden en video impressies vindt u op de site.
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Nieuw Bestuur van de  
wijkvereniging stelt zich voor
Pieter de Savornin Lohman (1948)

Pieter is in het Benoordenhout (van 
Tedingerbrouckstraat) geboren en 

opgegroeid. Vervolgens studeerde hij 
rechten in Leiden en kwam een paar jaar 
later weer naar Den Haag terug. Hij 
trouwde in 1978 met Renée van Haselen 
die een deel van haar jeugd ook in de 
wijk woonde. In 1982 verhuisden zij naar 
de Mauvestraat met hun oudste dochter 
die hier spoedig een zusje kreeg. Beide 
jongedames bewaren goede herinnerin-
gen aan hun jeugd in deze mooie wijk. 
Pieter’s loopbaan voltrok zich geheel  
in de ambtenarij: van CRM via de 
Ministerraad naar Buitenlandse Zaken, 
vervolgens naar het Kabinet der 
Koningin en weer terug naar BZ thans 
als ambassadeur bij twee van de vele  
internationale organisaties in onze stad. 
Van jongs af aan speelde hij voetbal op 
HVV en tennis op de WW waar hij later 
ook bestuurlijk actief werd. Ook was  
hij bestuurder op de scholen van de  
kinderen, de Openbare Basisschool 
Benoordenhout en het VCL. Voorts zette 
hij zich onder meer bestuurlijk in bij de 
Duinzichtkerk, in het CDA Den Haag en 
de Johanniter Orde in Nederland.
Dit najaar eindigt zijn ambtelijke loop-
baan en nadert het pensioen. Dat biedt 
tijd om zich aan de vele zaken te  
wijden die spelen in onze wijk. Het 
Benoordenhout is één van de mooiste 
delen van Den Haag. Dat willen we  
graag zo houden, waarbij we een balans 
moeten vinden tussen het behoud van 
het goede en de ‘dynamiek’ van de 
samenleving.
Als voorzitter hoopt hij aldus iets terug 
te doen voor deze wijk waar hij al zo 
lang vertoeft en alwaar hij nog vele jaren 
hoopt door te brengen.

Dick van der Klei (1963)
Dick is opgegroeid in Den Haag. Hij  
was leerling aan het Maerlant lyceum, 
waar hij het gymnasium alfa diploma 
behaalde. Hij heeft rechten gestudeerd 
in Rotterdam en is sinds 1989 als  
advocaat werkzaam, altijd in Den Haag;  

sinds 2003 als een van de compagnons 
van het advocatenkantoor Duijsens &  
Van der Klei & Zwijenberg aan de 
Koninginnegracht. 
Vanaf 1993 woont hij in het Benoorden-
hout en sinds 16 april 2012 is hij secreta-
ris van de wijkvereniging.

Wim Borsboom (1948)
Wim is geboren en opgegroeid in 
Rotterdam en sedert 1975 woonachtig 
in het Benoordenhout. Hij is 35 jaar 
werkzaam geweest bij Nationale 
Nederlanden in diverse, financieel ge-
oriënteerde functies en heeft zich na-
dien gevestigd als zelfstandig adviseur 
bedrijfsoverdrachten. 

In 2000 heeft hij met echtgenote en  
één van de dochters “Celeste parfums“ 
opgericht en is actief als bestuurder van  
de ondernemersvereniging Willemspark 
(Frederikstraat).
Per 11 mei vervult hij binnen het bestuur 
van onze wijkvereniging de functie van 
penningmeester en zal hij zich gaan  
bezighouden met de financiën, het  
wijkblad en het wijkcentrum van onze 
vereniging. Het lijkt hem een geweldige 
uitdaging hiermee een bijdrage te  
kunnen leveren aan het behoud van  

de bijzondere leefomgeving die het 
Benoordenhout zo kenmerkt.

Willem Evert Hoekstra (1942)
Willem is in Schiedam geboren waar hij 
het gymnasium bèta heeft gevolgd. Hij 
heeft in Groningen en Twente gestu-
deerd en is afgestudeerd als ingenieur 
toegepaste Wiskunde. Hij is werkzaam 
geweest bij Hollands Signaal Apparaten 
BV in Hengelo en bij SHAPE Technical 
Centre, later NATO C3 Agency, in Den 
Haag. Sinds vier jaar is Willem bestuurs-
lid van de wijkvereniging Benoorden-
hout met in zijn portefeuille leefomge-
ving/verkeer & vervoer.

Jeannine de Hoop Scheffer – van 
Oorschot (1948)
Op vijfjarige leeftijd kwam Jeannine met 
haar ouders in de Schiefbaanstraat in het 
Benoordenhout wonen. Zij ging naar de 
Paschalisschool en vervolgens naar het 
RK meisjeslyceum, thans het Edith Stein 
lyceum. Na haar eindexamen ging zij 
Franse taal- en letterkunde studeren in 
Leiden en werd docent (een beroep dat 
zij nog steeds uitoefent). Zij trouwde met 
Jaap de Hoop Scheffer, woonde in Ghana 
en in Brussel, maar keerde in 1980 terug 
naar het Benoordenhout. Zij is actief 
voor de Nierstichting en maakte onder 
andere deel uit van het bestuur van de 
schoolvereniging Wolters, het VCL en van 
het parochiebestuur van de St. Paschalis 
Babylon. De twee dochters hebben  
een bijzonder leuke jeugd in het 
Benoordenhout doorgemaakt. Dat de 
oudste dochter met man en kind nu ook 
weer in het Benoordenhout woont, 
moge daar het bewijs van zijn. Jeannines 
visie is, dat het ook in een wijk om de  
onderlinge relatie tussen mensen gaat. 
Zij zal zich in het bestuur van de wijkver-
eniging dan ook inzetten voor een goede 
samenwerking met jongeren, ouderen 
en expats.

Van links naar rechts Dick van der Klei,  
Pieter de Savornin Lohman, Wim Borsboom,  
Jeannine de Hoop Scheffer - van Oorschot, 
Willem Evert Hoekstra.

Foto: Annemarie Hoekstra
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Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Oostduin-
Arendsdorp
Als u dit leest is de termijn waarin zienswijzen over het concept bestem-
mingsplan Oostduin-Arendsdorp ingediend kunnen worden, verlopen. 
Ik hoop dat u allen tijdig gereageerd heeft. Toch lijkt het me zinvol hier 
nog eens de bezwaren die wij tegen dit concept bestemmingsplan  
hebben, samen te vatten. Die bezwaren vallen in 5 categorieën uiteen: 
zorg, schaalvergroting, de uitrit naar de Wassenaarseweg, het gebruik 
van wijzigingsbevoegdheden en de precedentwerking die van dit 
bestemmingsplan uitgaat. We zullen die categorieën hieronder stuk 
voor stuk de revue laten passeren.

1. Wegvallen zorg

Artikel 7 van het vigerende bestem-
mingsplan beschrijft de bebouwing 

van het kavel dat eigendom is van de 
Stichting Arendsdorp, en is getiteld, 
“Tehuizen voor bejaarden”. In dit artikel 
geeft het de bestemming “huisvestiging, 
verzorging en verpleging van bejaarden”. 
In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit 
kavel beschreven in artikel 19 met de titel 
“Wonen-3” en met de enkele, verder on-
gespecificeerde bestemming “wonen”. 
Daarmee vergelijkt de nieuwbouw zich in 
niets van welk ander appartementenge-
bouw dan ook en kon het net zo goed in 
Lutjebroek of Emmercompascum staan. 
Tijdens de inloopavond op 9 mei bena-
drukte de heer Verschoor, directeur van 
de stichting Arendsdorp, dat hij specifiek 
voor de ‘bejaarde’-bejaarde, de groep 
“75-plussers”, bouwt. Dit streven is niet in 
de regels van het bestemmingsplan terug 
te vinden. Er staat wel iets in de toelich-
ting op bladzijde 61, maar aan de toelich-
ting kan men geen rechten ontlenen.

De wijkvereniging heeft tegen deze be-
stemmingsverandering al eerder een 
zienswijze ingediend. Daarop werd door 
de gemeente gereageerd met de stelling 
dat in de Standaard Vergelijke Bestem-
mingsplannen (SVBP2008) alleen het be-
grip “wonen” gedefinieerd is en dit met 
de opzettelijke bedoeling van de wet-
gever. In feite stelt men dus dat de wet-
gever van plan is alle woonbebouwing 
voor specifieke doelgroep en op termijn 
om te zetten naar algemeen wonen. 

Hierover hebben wij onze twijfels. Onze 
vraag is nu: Houdt deze stelling stand 
voor de rechter? Kan men de standaard 
vergelijk bestemmingsplannen aanvech-
ten omdat die onvolledig is? Is er sprake 
van een bewuste omissie bij de wetgever, 
zoals door de gemeente gesuggereerd 
wordt? De SVBP2008 laat de mogelijkheid 
“Overig” open voor die situaties die niet in 
de gedefinieerde hoofdgroepen vervat 
zijn. Is er geen mogelijkheid voor verdere 
differentiatie van een hoofdgroep?

2. Schaalvergroting
Nu de kwalificatie “zorg” is weggevallen, 
kan men zich afvragen waarom de schaal-
vergroting in bruto vloer oppervlak (bvo) 
met 55% nodig is. Immers, niets onder-
scheidt het gebouw nog van welk ander 
appartementengebouw ook. Hoe cru het 
ook klinkt ten opzichte van Stichting 
Arendsdorp, men kan niet anders dan 
stellen dat dit nodig is om Stichting 
Arendsdorp voor een faillissement te be-
hoeden. Immers, de kosten van de nieuw-
bouw moeten binnen een redelijke ter-
mijn terugverdiend kunnen worden en/of 
om de uiteindelijke eigenaar meer zeker-
heid te verschaffen bij het uitponden. De 
vraag is aan de directie van Arendsdorp 
gesteld: Welke zekerheid heeft de wijk dat 
de zorgfunctie gehandhaafd blijft? De di-
rectie van Stichting Arendsdorp, nu nog 
eigenaar van de grond, stelt dat de grond 
verkocht moet worden om nieuwbouw 
mogelijk te maken. De stichting wil een 
overeenkomst aangaan met de nieuwe ei-
genaar, die de grond bebouwt en ver-

huurt aan de Stichting Arendsdorp. Het 
serviceaspect zou door de statuten van 
Stichting Arendsdorp gewaarborgd wor-
den. Het huurcontract heeft een termijn 
van 25 jaar en kan dankzij de huurbe-
scherming daarna voortgezet worden. 
Deze privaatrechtelijke overeenkomst 
geeft echter geen enkele publieke garan-
tie dat de grond en opstallen niet op de 
vrije markt komen, als Stichting Arends-
dorp en de eigenaar van de grond en op-
stallen het over de opzegging van het 
huurcontract eens zijn. Vanaf dat moment 
is het serviceaspect bij het huidige con-
cept bestemmingsplan niet langer 
gewaarborgd.
Men wil de nieuwbouw realiseren met 
een kleinere footprint en gaat dus nood-
zakelijkerwijze hoger de lucht in. De in 
het bestemmingsplan toegestane bouw-
massa, met een hoogte van 30 meter aan 
de kant van de Wassenaarseweg en 40 
meter verder het park in, zonder dat een 
verdeling in oppervlak is voorgeschreven, 
is aanzienlijk hoger dan de 32 meter nu 
en contrasteert dan nog meer met het 
park en de omgeving. 

Een toetsing op de woon- en leefom-
geving ontbreekt in het concept bestem-
mingsplan. De wijkvereniging heeft in 
haar reactie op het voorontwerp de 
noodzaak van een toetsingscriterium uit-
voerig naar voren gebracht. De gemeente 
(blz. 98 van de toelichting) gaat hier niet 
op in en verwijst naar de beeldkwali-
teitsparagraaf van Michael van Gessel. 
Dat is natuurlijk onzin: die beeldkwali-
teitsparagraaf is opgenomen in de toe-
lichting en aan de toelichting kunnen 
geen rechten worden ontleend. Men be-
reikt met het niet opnemen van een toet-
singscriterium, dat er geen belangheb-
benden zijn om zienswijzen in te dienen 
en dus heeft de gemeente geen last van 
de rechtsbescherming die in haar ogen 
alleen maar nodeloos ophoudt. Daarom 
Vervolg op pagina 7
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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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is er ook geen wijzigingsprocedure opge-
nomen in de regels. Volgens ons pure 
opzet. In onze zienswijze gaan we hierop 
uitvoerig in waarbij we verwijzen naar de 
recente uitspraak van de Raad van State 
inzake het beroep van het ICC, waar de 
rechter het vanzelfsprekend vond dat aan 
het leef- en woonklimaat van omwonen-
den moet worden getoetst.

3. Uitrit naar de Wassenaarseweg
In het verleden heeft de wijkvereniging 
een enquête gehouden over de wen-
selijkheid van een nieuwe uitrit voor  
het toekomstige Arendsdorp naar de 
Wassenaarseweg. Wij hebben 251 reacties 
gehad, 250 tegen en 1 voor. De wijkver-
eniging gelooft niet dat de meningen 
hierover veranderd zijn. De uitslag van 
deze enquête is wel als zienswijze naar de 
gemeente gecommuniceerd, echter de 
gemeente heeft het niet in dit concept 
bestemmingsplan opgenomen. De direc-
teur van Arendsdorp heeft de klankbord-
groep trouwens medegedeeld, dat het 
voor hem niets uitmaakt of de uitweg zich 
direct aan de Wassenaarseweg adresseert, 
dan wel de huidige weg volgt. Het betreft 
hier dus een ‘idée fixe’ van de gemeente. 
De klankbordgroep heeft de gemeente 
regelmatig verzocht om een onderbou-
wing van de verkeerskundige aspecten 
van zo’n uitweg. Die onderbouwing is niet 
verstrekt en ontbreekt ook in het concept 
bestemmingsplan. De bomenrij langs de 
Wassenaarseweg maakt deel uit van een 
door Berlage ontworpen stadsgezicht, en 
vormt met haar karakteristieke aaneenge-
sloten structuur, de achtergrond, als het 
ware de coulis, van het beeld van konin-
gin Emma in het Josef Israëlspark. Dat wil 
de wijk graag zo houden. De voorgestelde 

nieuwbouw heeft een rooilijn die gelijk 
valt met de achterkant van de “Rietjes”. Op 
die uitweg moet de mogelijkheid komen 
om voertuigen te parkeren, te draaien en 
te laten wachten. Daarvoor is ruimte 
nodig. Deze ruimte wordt van de groene 
zoom langs de Wassenaarseweg afge-
haald. Men blijft dus zitten met een grote 
open ruimte achter de enkele boom die 
misschien overblijft.

4. Wijzigingsbevoegdheden en 
toetsing
Er is nu nog geen bouwplan voor het 
nieuwe Arendsdorp. Een concept ont-
werp is in besloten kring vertoond en 
zou onlangs in collegiaal overleg met de 
Welstandscommissie besproken zijn. De 
gemeente zegt haast te hebben met  
het bestemmingsplan en voert daarom 
wijzigingsbevoegdheden in. Er is geen 
toetsingscriterium voor die wijzigings-
bevoegdheden opgenomen en alge-
mene procedureregels ontbreken voor-
alsnog. Op het bestemmingsplan heeft 
eenieder vóór 7 juni kunnen reageren 
met zienswijzen en daarna eventueel 
gevolgd met bezwaar en beroep. Op de 
wijzigingsbevoegdheid is dat echter al-
leen toegestaan aan de veel kleinere 
groep van direct belanghebbenden. U, 
als wijkbewoner of gebruiker van het 
park en geen direct belanghebbende, 
wordt zodoende buiten spel gezet bij de 
uiteindelijke invulling van de bebou-
wing. De wijkvereniging heeft derhalve 
voorgesteld om het concept bestem-
mingsplan aan te houden en pas ter 
visie te leggen als de bouw plannen erin 
opgenomen zijn, zodat iedereen, niet al-
leen de direct belanghebbenden, een 
zienswijze kan indienen.

5. Precedentwerking
Van dit bestemmingsplan, dat een essen-
tiële en historische bestemming in het 
park wijzigt en een meer dan anderhalve 
vergroting van het bruto vloeroppervlak 
(bvo) toestaat, gaat een zekere prece-
dentwerking uit. Als Oostduin te zijner 
tijd het bvo met een factor anderhalf wil 
uitbreiden, wijzen ze naar dit bestem-
mingsplan en vragen ze: zij wel en wij 
niet? De kantoorfunctie van twee grote 
kantoren in het park staat ook onder druk. 
De vraag is hoe lang de leegstand daar 
kan voortduren en vooral wat daarna ge-
beurt. Nieuwe kantoren of woonflats? De 
contouren voor de toekomst zijn in feite 
met dit bestemmingsplan al gedefinieerd. 
Ter illustratie: De huren voor het kantoor-
gebouw achter Ernst & Young zijn recen-
telijk door het Bouwfonds verlaagd met 
meer dan 25%. Is dit een ultieme poging 
om de ruimte alsnog verhuurd te krijgen? 
Gaat het Bouwfonds daarin slagen? Een 
gevolg van dit precedent kan zijn dat het 
park Oostduin-Arendsdorp nog meer in-
gesloten wordt door grote bouwmassa’s. 
De wijkvereniging vindt dit onwenselijk.
Wat betreft deze precedentwerking werd 
van gemeentewege op de bijeenkomst 
van 9 mei j.l. gesteld dat deze precedent-
werking met het nu voorliggende con-
cept bestemmingsplan niet mogelijk zou 
zijn omdat het bestemmingsplan dit niet 
toelaat. Maar met hetzelfde argument zou 
dan, op basis van het huidige bestem-
mingsplan, de nu voorgestelde schaalver-
groting van Arendsdorp ook niet mogelijk 
zijn.
Wat betreft de volumevergroting heeft de 
directie van Arendsdorp onderzocht of 
het mogelijk was de serviceflat onder te 
brengen in het gebouw van Lumnus. Dit 
was financieel niet haalbaar, onder meer 
omdat de breedte van het gebouw te 
smal was voor appartementen. Stel dat 
het financieel wel haalbaar was, dan al-
leen met een toename in de breedte en 
dus een volumevergroting van de massa.

Conclusie
Waar het ons in het Benoordenhout om 
gaat, is een cultuur-historisch park in zijn 
volle glorie te behouden en het niet in 
stukjes en beetjes op te offeren aan 
verstening. 

Willem Hoekstra
Foto: Joost Gieskes

Vervolg van pagina 5
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De commandobunker van 
Seyss Inquart

Een andere bunker in het Benoorden-
hout ligt in de bosjes van Zaanen 

langs de Van Ouwenlaan. Deze bunker is 
oorspronkelijk als hospitaalbunker ge-
bouwd. Na de oorlog heeft zij gefun-
geerd als commandocentrale voor de re-
gering, o.a. tijdens de treinkaping bij De 
Punt.

De wijkvereniging heeft recentelijk ge-
sproken met vertegenwoordigers van de 
Stichting Atlantikwall Museum Scheve-
nin gen (AWMS), die een aantal bunkers 
in Den Haag beheert. De deelnemers 

aan het gesprek zijn het er over eens dat 
deze bunkers een essentieel onderdeel 
van de recente geschiedenis van Den 
Haag vormen en dat het zin heeft deze 
bunkers te behouden, voor het publiek 
toegankelijk te maken en in te passen in 
een museale omgeving van Den Haag, 
onder meer als stad van Vrede en Recht. 
De vraag is echter hoe aan dit streven 
gestalte gegeven kan worden en door 
wie het gedragen wordt.

Ons idee is dat voor de stad en de omge-
ving, een attractief businessplan opge-

steld zou moeten worden waarmee de 
AWMS samen met mogelijk andere be-
trokkenen, wellicht via subsidies, spon-
soring of andere financiële steun, de 
bunkers verwerft en exploiteert. Van 
daaruit kan bijvoorbeeld een bunkertour 
starten langs verschillende karakteris-
tieke bunkers in Den Haag en langs de 
tekenen van oorlog in de stad, waarbij de 
commandobunker van Seyss-Inquart als 
centraal punt dient. In die bunker is dan 
plaats voor tentoonstellingen en discus-
sie. Een dergelijke tour past wellicht in 
schoolprogramma’s over de recente ge-
schiedenis en kan op den duur een inte-
graal deel daarvan gaan uitmaken. 

Hoewel men kan stellen dat betonnen 
bunkers redelijk onderhoudsvrij zijn, is 
basisonderhoud wel degelijk nodig. Dit 
onderhoud kan men verrichten binnen 
werkgelegenheids- en leerprojecten. Er 
zijn misschien nog meer toepassingen 
die een plaats in het businessplan kun-
nen vinden, bijvoorbeeld een theehuis/
café. Belangrijk is echter wel dat dit pro-
ject zichzelf moet kunnen bedruipen en 
dat het zonder (al te veel) structurele 
subsidies staande kan blijven. De basis-
subsidie die AWMS toegezegd heeft ge-
kregen van de gemeente Den Haag voor 
Scheveningen Noord zou misschien in-
gezet kunnen worden voor het publiek 
toegankelijk en bruikbaar maken van de 
bunker. Ook is de inzet van vrijwilligers 
belangrijk evenals een breed draagvlak 
door de wijk. 

In de wijk Benoordenhout zijn er buiten 
alle architectonische aspecten, die de 
wijk het predicaat rijksbeschermd stads-
gezicht verschaffen, niet veel andere be-
zoekwaardige monumenten. De twee 
bunkers, gelegen aan weerszijden van 
het buiten Clingendael, in een mooi park, 
kunnen onze wijk een extra accent geven.

Willem Hoekstra

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Foto: Joost Gieskes

De commandobunker van Seyss-Inquart is recentelijk voorgedragen als 
rijksmonument. Aanwijzing is zeer waarschijnlijk. Hoewel de bunker op 
het grondgebied van de gemeente Wassenaar ligt, is zij voornamelijk 
bereikbaar vanuit het Benoordenhout. Het is een grote bunker, die naast 
het feit dat het hier een uniek monument betreft, ook als museum 
gebruikt kan worden. Defensie wil de Julianakazerne afstoten. Dat kan 
inhouden dat deze bunker als één complex samen met de Juliana kazerne 
in de verkoop komt. Dit vooral, omdat de parkeermogelijkheden op de 
Julianakazerne beperkt zijn en het terrein van de bunker als overloop 
voor het parkeren dienst kan doen. Naast de functie die deze bunker  
in de Tweede Wereld oorlog als schuilplaats voor Seyss-Inquart had, is  
zij ook van groot belang geweest tijdens de Koude Oorlog, o.a. als  
commando- en verbindingscentrum.
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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

Adv_Engelhard_6_2010.indd   1 23-09-11   17:16TE HUUR

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
Uitsluitend voor stalling of opslag

Nieuwe Uitleg 37 

2514 BR  Den Haag

Tel. 070 - 3 92 43 61

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

VASTGOEDKUNDIGEN
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The international corner

Architectural Walk through Benoordenhout

Once again the Expat Committee 
organized an architectural walk 

through our beautiful neighborhood. 
This event was so popular this year that 
it was necessary to divide the group into 
two with two guides, Marcel Theunissen 
and Marjolein Veentjer. For those of you 
who could not make it, we would like to 
share a few of the insights we gained 
about the striking buildings of 
Benoordenhout.

After gathering at the Wijkcentrum  
’t Benoordenhuis, enjoying a cup of coffee 
or tea, the program for the afternoon was 
explained. Our first stops were right 
around the corner, namely, the Maerlant 
Lyceum and Paschalis Church. Special 
attention was given to the house of the 
concierge, as the guide pointed out the 
beautiful front door with its small 
sculptures. The inspiration for this came 

from H.P. Berlage, who worked on many 
buildings in our area. He was greatly 
influenced by the American architect, 
Frank Lloyd Wright, who visited our 
country from 1910-1920. This kind of 
detail can also be found on the building 
behind Shell where the accounting firm 
Ernst & Young is located. Take note of the 
many windows and round walls on the 
outside.

Another interesting house is on the corner 
of the van Hogenhoucklaan and the 
Schoutenstraat. It was designed by Cor 
Brandes in 1935. He used the same curves 
connecting the roof to the walls. He also 
worked with black lines of brick under the 
roof as decoration. This same detail can be 
found on some of the apartment buildings 
in the van der Aastraat.

In the 1930’s Brandes and Jan Wils built 

the apartments on the van Alkemadelaan. 
Each level has its own front door with 
spacious stairs leading up to them. This 
gave the impression of more space and 
was a new concept for that time.

The two groups ended up at the Willem 
Royaardsplein, where one group stopped 
at the Clipper for some refreshments and 
the other in the newly built Visserhuis.

With so many attractive and 
architecturally interesting buildings in 
our neighborhood, you do not want to 
miss the next walk that we are planning. 
They are not only very special, but they 
bring the expats and local residents 
together and we all learn about each 
other and the beautiful Benoordenhout 
at the same time.

Doortje Mol

The Expat Club of the Wijkvereniging 
Benoordenhout is organizing a visit to 
the Mobarak Mosque, one of the oldest 
mosques of the Ahmadiyya Moslim 
community in Europe. The visit is hosted 
by the Imam himself and we invite you 
all to participate on June 23, 2012.

In 1955 the Ahmadiyya Moslim 
community established its first mosque 
in the Netherlands. This mosque, named 
the Mobarak Mosque, is still very active 
and located on the Oostduinlaan. The 

EXCURSION TO MOBARAK MOSQUE  
ON 23 JUNE 2012

belief of this community is: ‘respect for 
others and other religions’.

Imam N. Ahmad has invited us to  
visit the mosque, where he will give us 
an explanation of the building, tells  
us about his belief in the Islam and  
its customs. After this account, the 
participants are welcome to ask 
questions. 

At the end of the lecture, we are invited 
for coffee or tea in the basement, where 

an exposition can be seen of pictures and 
translations of the Quran in 28 languages. 

Date: Saturday, 23 June 2012
Time:  14:00 hours
Duration:  approx. 1.5 hours
Place:  Oostduinlaan 79

To register for this visit, please call  
Georgia Regnault, 070-3248582 or email 
regnaultsmith@casema.nl.

Expat commitee

Jeannine de Hoop Scheffer jgdhs@xs4all.nl
Georgia Regnault regnaultgeorgia@gmail.com
Marja van Loopik vanloopik@casema.nl

Michele Carlier mjcarlier@versatel.nl
Doortje Mol Doortje.Mol@gmail.com
Soul Robertson passionateparenting@gmail.com

If you have any questions or remarks, you can contact one of the committee members below:
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Het verhaal kennen achter uw 
vermogen. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw vermogen is één.
Het verhaal erachter is twee.
Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd, en hoe hard ervoor is
gewerkt. Bij Rabobank Private Banking kennen we dat verhaal. Vaak zijn we er al jaren bij betrokken en
zitten we er heel dicht op. Juist dát maakt ons advies zo persoonlijk. En zorgt ervoor dat we onze kennis
en expertise zo doeltreffend mogelijk kunnen inzetten. Bij een bedrijfsoverdracht of een nalatenschap
bijvoorbeeld. Of bij het vinden van een nieuwe, zinvolle bestemming voor uw vermogen. Het verhaal
kennen achter uw vermogen. Dat is het idee van Rabobank Private Banking.

www.rabobank.nl/privatebanking
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New board members in the 
Neighbourhood society
On April 16th four new board members of the ‘Wijkvereniging  
Benoordenhout’ were elected and one board member was re-elected 
in a special meeting of the members.
May we introduce them to you:

Chairman Pieter de Savornin 
 Lohman (1948)
Peter was born and bred in the 
Benoordenhout area, studied law at the 
Leiden University and worked as a civil 
servant in various ministries. He is married 
to Renée van Haselen and they have two 
daughters. Pieter’s professional career  
has been totally in the civil servant  
sphere, working in various ministries and 
most recently as Ambassador to two 
international organizations in The Hague.  
Besides serving on the board of his 
daughters’ schools, he has also been active 
in the CDA in The Hague, the Duinzicht 
Church and the Johanniter Order in 
Holland. Peter has also played soccer at 
HVV and tennis at the WW tennis courts. 
At the end of this year he will be retiring 
and he wants to spend his time on the 
many issues in this neighbourhood, As 
chairman of the board he wants to give 
back to the neighbourhood where he has 
lived so long and where he hopes to stay 
many more years.

Secretary Dick van der Klei (1963)
Dick grew up in The Hague, and was a 
student at the Maerlant Lyceum. He 
studied law in Rotterdam and since 1989 
has worked as a lawyer in The Hague as 
one of the partners of Duijsens & van der 
Klei on the Koninginnegracht. He has 
lived in the Benoordenhout since 1993.

Treasurer Wim Borsboom (1948)
Wim was born and bred in Rotterdam, 
but has lived in the Benoordenhout 
since 1975. He worked for Nationale 
Nederlanden for 35 years and after that 
in various financially orientated firms. 
In 2000 he established “Celeste Parfums” 
together with his wife and one of their 
daughters and he is actively involved in 
the entrepreneurs society “Willemspark” 
(Frederikstraat).
In the neighbourhood society he will 

occupy himself with the finance of  
the society, the magazine and the 
community centre. He wants to 
contribute to maintaining the special 
living environment, so characteristic for 
the Benoordenhout.

Willem Evert Hoekstra (1942)
Willem was born in Schiedam where he 
obtained his gymnasium beta diploma. 
He studied in Groningen and Twente 
and graduated as an engineer in applied 
mathematics. He worked with Holland 
Signaal Apparaten BV in Hengelo and 
with SHAPE Technical Centre, which is 
known today as the NATO C3 Agency, in 
The Hague. Having served already as a 
board member for the last four years, 
Willem was re-elected for another term 
with the portfolio living environment 
and traffic & transportation.

Jeannine de Hoop Scheffer – van 
Oorschot (1948)
When she was five years old, Jeannine 
came with her parents to the 
Benoordenhout and lived in the 
Schiefbaanstraat. She went to the 

Paschalisschool and after that to the 
Catholic girls lyceum ‘Edith Stein’. She 
studied French in Leiden and became a 
teacher (a profession she still holds). 
She married Jaap de Hoop Scheffer and 
lived in Ghana and Brussels while her 
husband was with the Foreign Service. 
In 1980 they returned to the 
Benoordenhout and Jeannine became 
active in the school society Wolters and 
VCL. She is also a member of the parish 
board of the St Paschalis Baylon. Her 
two daughters had a very enjoyable 
youth in the Benoordenhout; as proof  
of this, one of them returned to live 
here with her husband and child.  
Jeannines vision is that in a neighbour-
hood it is all about the relationships 
between the people that live there. As a 
board member she will commit herself 
to a good cooperation among the 
youngsters, the elderly and the expats.
We think you will all agree that the new 
Board of our neighbourhood society has 
vast experience in the area and its 
institutions and has its best interests at 
heart.

Photo: Annemarie Hoekstra



wijkblad Benoordenhout juni 201214

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
gesloten

Alexander Gogelweg 30
2517 JJ Den Haag
Zuid-Holland

Telefoon: 070 - 3387438
www.alexandriabv.nl
info@alexandriabv.nl

Alexandria Garantie Aannemers B.V.

Als landelijk erkend en gecertificeerd aannemings- 
en schildersbedrijf weten we door onze jarenlange 
ervaring bij elk verbouwingsproject welke aanpak 
tot het beste resultaat leidt. Hierdoor bent u 
verzekerd van een op maat gesneden advies, de 
juiste aanpak en een optimaal resultaat van uw 
verbouwingsproject. Wij zijn gespecialiseerd in: 

Verbouw, renovatie, restauratie, onderhoud 
en schilderswerkzaamheden 

Het dienstenpakket wordt volledig gemaakt door 
een scala aan andere bouwkundige- en juridische 
aspecten. Wij zijn aangesloten bij Bouwend 
Nederland, Af, Koninklijke Fosag  en VVE belang en 
beschikken over het Energieprestatiecertificaat 
EPA-W Woningbouw Adviseur. 

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons 
op te nemen, zodat wij u kunnen vertellen wat wij 
voor u kunnen betekenen.

Ing. Julia Schlemmer
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Become a member of the 
 Residents Association
Why?

The Residents Association looks after 
the interests of the inhabitants of the 

neighbourhood. The work is done by 
volunteers, but there are expenses 
involved. 
It is important that the Association  
can act on behalf of the entire 
neighbourhood. Every member has the 
opportunity to contribute to the 
position papers on the various matters 
that are raised with different authorities. 
The annual general meeting is also used 
as a forum and written contributions are 

always taken into consideration.
The neighbourhood association has 
various working groups and committees 
in which you can actively take part to 
serve the interests of the residents. This 
includes the newly formed Expat Group.

By becoming a member, you support the 
work of the association. Membership will 
only cost you € 10,-- per family.

How?
By remitting € 10,-- into account number 
3804427 in the name of Wijkvereniging 

Benoordenhout stating “new member”, 
your name and address.
You can also join by means of our website 
www.wijkvereniging benoordenhout.nl.

You can also e-mail Kroemer@kpnmail.nl 
for joining, changes in or resigning your 
membership.

Expats in Benoordenhout

Just over three years ago, the Board  
of the neighbourhood society voted 

to have a Board member responsible  
for the expat residents of the 
neighbourhood. At the last Annual 
General Meeting, Jeannine de Hoop 
Scheffer-van Oorschot was given this 
portfolio.
Since this initiative in 2009, the expat 
committee has grown from 4 members 
to 7. They are:
Michelé Carlier, Marja van Loopik, 

Wieneke Lisman, Soul Robertson, 
Doortje Mol and Georgia Regnault.

Our mission became: “Expats and 
locals: Bring them together”

This objective has been achieved by 
various quarterly events that we have 
arranged.
But you can help as well by supporting 
the work of the Expat Committee as well 
as the Neighbourhood Society in general 

by becoming a member of the 
‘Wijkvereniging Benoordenhout’. This 
costs just € 10,-- per year per family. 

Should you be interested in joining or 
learning more about the Wijkvereniging 
please feel free to call or write Georgia 
Regnault, Tel: 324 8582 or regnaultsmith@
casema.nl or visit our website: 
www.wijkverenging benoordenhout.nl 
and click on Expats.

Hopjes – A Hague treat

We all know how the Dutch are very 
‘coffee-minded’ and drink that 

wonderful dark liquid all through the 
day.  A visit to a friend or neighbor will 
always involve a cup of coffee; a 
business meeting, a sports event, or a 
theater production will never start until 
everyone has been served a cup of 
coffee; morning coffee and after-dinner 

coffee is most definitely a separate 
event and not part of the meal. 

This was apparently how Hendrik Hop felt 
about coffee – he was ‘addicted’ to it and 
drank it all day. Born in Breda in 1723, Mr. 
Hop was a representative of the Dutch 
government in Brussels (‘gezant der Staten 
van Holland’).  When the French captured 

Brussels in 1792, Hop was reassigned to 
The Hague.  He had an apartment above 
the ‘confiseurhuis’ or confectionary, van 
Haaren & Nieuwerkerk, on the Lange 
Voorhout 92. As with most inventions or 
recipes, they are often discovered quite 
accidentally. That is certainly the case 
with Haagsche Hopjes.
Continued on page 17

On the news recently it was announced that Haagse Hopjes were no longer 
going to be produced in Holland, but in the Italian city, Cremona. To hear 
about the end of this centuries’ old Dutch tradition was enough for me to 
do some research on the history of the Haagse Hopje.
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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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Continued from page 15
One evening Hop left his unfinished cup 
of coffee with sugar and cream on the 
heater. Next morning the mixture had 
caramelized and he discovered that the 
pieces were quite tasty. And when his 
doctor forbade him to drink coffee, he 
asked his neighbor, the baker, Theodorus 
van Haaren, to make this ‘piece of coffee’. 
Quite quickly they became known as 

‘the pieces of Baron Hop’ and in 1880 the 
name Haagsche Hopjes was adopted.  

They became so popular that they began 
to be produced by many other confec-
tioners and exported to the royal families 
of Europe, including some as far away as 
St. Petersburg. By 1890 Haagsche Hopjes 
were being made by some 60 companies, 
including the most well-known one, J.P. 
Rademaker. This company was the first to 
wrap the candy individually.  

But hopjes continued to be produced  
by the Nieuwerkerk family concern for  
over 150 years. Besides being a 
confectionery, this family also started 
the first tearoom in The Hague. World 
War II was difficult for the company, as it 
was a problem to get the ingredients 
and when Bezuidenhout was bombed 
the family lost everything. Upon the 
death of Gerard Nieuwerkerk in 1948 
and his wife in 1951 the stocks of the 
company were taken over by J.P. 
Rademaker from Rotterdam.

And now through various take-overs in 
the later part of the 20th century, J.P. 
Rademaker became part of the Cloetta 
concern and production of the candy 
moved to Sneek in Friesland. However, 
just this year the decision was made to 
move the manufacture of Haagsche 
Hopjes to Cremona, Italy. And so ends a 
more than two century old tradition of 
the making of this special candy in 
Holland. 

Georgia Regnault
Source:  Wikipedia

Geen computer? Geen Nood! 
 
 

Aan alle ouderen in het Benoordenhout zonder computer 
 
 
 

Vanaf 4 oktober 2011 zijn wij Uw gratis toegang tot de computer 

  
 

 
Wij helpen bijvoorbeeld met: 

 aanvragen of opzeggen van abonnementen 
 vragen over een factuur 
 bestellen van boeken, cd's, schouwburg- en 

concertkaartjes 
 het opzoeken van recepten 
 het vinden van allerlei weetjes 

 
GEEN administratie en GEEN huisbezoek 
 
 
   

Op:  Elke dinsdag 
Waar:  Grand Café van mr. L.E. Visserhuis 
 Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75 
Tijd:  11:00 uur - 13:00 uur 
Info:  Wij wonen beiden al jaren in het vertrouwde 

Benoordenhout en hopen u eens te ontmoeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noor Blaisse - Schutter  
Hester van Kimmenade - de Laat de Kanter 
 

advertentie
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WWW.MACYSDAMESMODE.NL
webshop geopend

www.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.
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Wijk & winkel door Bernard de Haas

Na afwezigheid van enkele jaren heeft de redactie besloten om de rubriek 
Wijk & Winkel weer te openen. Er gebeurt zoveel in de wijk met betrek-
king tot onze winkels, dat het de moeite waard is om de diverse nieuwe 
ondernemers in deze tijd van crisis een steuntje in de rug geven. Hier-
onder vindt u een drietal nieuwe winkeliers die in onze wijk zijn begon-
nen, maar ook een winkel die ons na zoveel jaren helaas gaat verlaten.

Inrichting
Gezien de lange geschiedenis was de 
winkel van Jos en Marga medebepalend 

voor de ontwikkeling van het Hoytema-
plein. De omgeving van een grootwinkel-
bedrijf is nu eenmaal een andere dan van 
een pleintje met een kleinschalig en zeer 
gevarieerd aanbod, dat een smaakvolle 
uitstraling mogelijk maakt. Daarin past 
de visie van het echtpaar Van Westing uit-
stekend. “Wij hielpen de klanten in huis 
een unieke, exclusieve sfeer te creëren. 
Daarvoor gingen we in binnen- en buiten- 
land en vooral op beurzen op zoek naar 
mooie en bijzondere dingen om een huis 
mee in te richten. Meubels, serviezen, 
kleinere accessoires die verder nergens 
anders te koop kwamen.” Onder de vele 
klanten in de afgelopen decennia vonden 
ook Hare Majesteit en andere leden van 
de Ko nink lijke familie dat een goede 
reden om bij Jos van Westing af en toe 
cadeautjes kopen. “Dat is wel bijzonder, 
maar op den duur raak je ook aan het bij-
zondere gewend. Nu is het tijd voor iets 
anders. We hebben geen spijt van onze 
beslissing.”

Op de ruit hang een briefje met: “ We  
danken u als klant”.  “Wellicht komen we  
elkaar in de toekomst nog eens tegen: 
het ga u goed!” 
Wij draaien het om: “We komen elkaar 
vast nog eens tegen. Het ga ú goed!”

Jammer
Jos Westing vertelt dat hij er twee jaar 
over heeft moeten nadenken. Vooral de 
emotionele aspecten wogen zwaar. Wat 
nu bij de sluiting het meest opvalt, is de 
gigantisch grote bijval van de klanten. 
“Heel veel mensen vinden het jammer 
dat we vertrekken. Opvolgers hebben we 
niet kunnen vinden. Onze kinderen 
wonen in Zwitserland en in Amerika. We 
willen graag onze kinderen opzoeken en 
de familiebanden aanhalen nu we nog 
gezond zijn en alles kunnen doen.” 

Foto: Bernard de HaasDevito
Op 1 mei jl. opende Deborah Heijnekamp haar kapsalon Devito voor 
dames en heren aan de Weissenbruchstraat 281.

Deborah volgde de kappersopleiding in 
vier jaar en kreeg ook les in onder-
nemerschap. “Als je bij een baas werkt, is 
geen ruimte voor eigen ideeën, je wordt 
niet gehoord. In een salon van jezelf kun 
je je eigen stijl bepalen, van de manier 
van omgaan met klanten tot het 
adviseren over haarkleur en model. De 
omgang met mensen is wat het vak zo 
leuk maakt”, zegt Deborah.
“Haar is een stukje identiteit van 
mensen, de eerste indruk. Het is 
geweldig daar iets mee te doen, iemand 
mooi te maken. Ik ben altijd heel eerlijk 
met mijn adviezen. De klanten weten 
dat ik daarbij mijn vakkennis en ervaring 
naar voren breng. Maar als iemand 
andere keuzes maakt, dan doe ik mijn 

uiterste best die tot volle tevredenheid 
te realiseren.”

Piratenkapper
Zij kwam hier terecht omdat haar vader 
een vriend heeft die een vriend is van 
kapper Simons, die hier 38 jaar heren- 
kapper was. De kinderen in de buurt 
noemen hem de piratenkapper vanwege 
de vele scheepsparafernalia die zijn 
winkel versierden. De naam van de salon 
Devito doet denken aan zon, aan Italië. De 
werkelijkheid is prozaïscher: De combi- 
natie van de namen van Deborah en Vito,  
de naam van haar altijd vrolijke hond.
Deborah heeft haar salon ontdaan van 
dat typisch mannelijke. Zij is er in 
geslaagd, zonder de hele inrichting te 

vernieuwen, lichte, 
vrouwelijke accenten 
te creëren zonder te 
overdrijven. Ook 
mannen zijn er 
welkom en zij voelen 
zich er zeker thuis 

vanwege het mooie houtwerk, dat in de 
nieuwe inrichting zo goed tot zijn recht 
komt. De mannen die bij de piraat 
kwamen, komen nu bij Devito terug.

Praatje
Deborah is altijd in voor een praatje. 
Rond de grote tafel staan stoelen die 
onderling contact mogelijk maken, koffie 
en thee zijn bij de hand.
“Tegenwoordig zijn kapsalons heel 
commercieel. Hier bij mij moet het vooral 
gezellig zijn.” We weten inmiddels dat zij 
in die opzet is geslaagd.

Afscheid van Van Westing
Het is volop opheffingsuitverkoop en dus druk bij Jos en Marga van 
Westing aan de van Hoytemastraat 43. Na 76 jaar komt er op 30 juni een 
eind aan deze bijzondere winkel. Het echtpaar Westing is de tweede 
generatie in dit bedrijf. Stoppen was na 40 jaar dan ook geen gemak-
kelijke beslissing.
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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      

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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Juli
Het Lalique museum in Doesburg 
staat voor juli op het programma.

René Lalique leefde van 1860 tot 1945 in 
Frankrijk en was edelsmid en glaskun-
stenaar. Zijn werk wordt tot de jugend-
stil en art deco gerekend. Société Musée 
Lalique Pays Bas is gevestigd in een bij-
zonder monumentaal koopmanshuis uit 
1510. Het museum heeft ruim 55 hoog-
waardige objecten van mondiale allure 
van de wereldberoemde kunstenaar. 
Beeldmerk en trots van het museum is 
de vuurspuwende draak.

Waarschijnlijk bezoeken wij ook het 
mosterdmuseum.

Augustus
In augustus gaan we naar het in mei 2011 
geopende Museum Aan de Stroom in 
Antwerpen met een prachtig uitzicht op 
het water. In het jaar 2000 werd na een in-
ternationale architectuurwedstrijd met 55 
inzendingen uit de hele wereld het bu-
reau Neutelings Riedijk Architecten geko-
zen als architecten van het MAS. Niet al-
leen vanwege het opvallende ontwerp, 
maar ook vanwege de buitenkant met de 
vele Handjes wordt alle aandacht naar het 
MAS gezogen. Medaillons binnen in het 
MAS werden ontworpen door Tom Lanoye 
en Tom Hautekiet: ode aan stad, haven, 
stroom en wereld. Een tijdelijke tentoon-
stelling op de derdeverdieping heet 
Meesterwerken in het MAS: 5 eeuwen 

beeld in Antwerpen. De tentoonstelling 
toont aan hoe in de zestiende en zeven-
tiende eeuw Antwerpen een wereldcen-
trum van beeldcultuur was. Tot op de dag 
van vandaag is de visuele en meer bepa-
lende beeldende kunst uit de Scheldestad 
internationaal toonaangevend. 

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

Rinia de Bruin.

Activiteiten in de Wijk
Contact Club Benoordenhout
Zoals gebruikelijk zullen wij in de zomer op diverse plaatsen gaan kof-
fie drinken, lunchen en ’s avonds eten. Wij hopen natuurlijk op mooi 
weer zodat het een en ander op een terrasje kan plaatsvinden.

Gezocht; 
Wie wil mij helpen mijn lieve oude moeder te bezoeken. 2x pw (of meer in overleg) 
wandelen 2 uurtjes in de rolstoel tegen betaling. 

Mijn moeder woont in Oldeslo. Graag bellen met 0614494475.

Gezocht; 
Vrijwillige lesgeefsters nederlands, max 8 uur per week aan (vnl) Marokkaanse  
vrouwen bij Bureau MHR in de wijk Escamp. 
Affiniteit en ervaring belangrijk www.bureaumhr.nl  

Mw K. Daoudi, 06-28847014 of mw F. Muller  06-26110824

Aangeboden; 
Beschaafde vrouw zoekt werk als gezelschapsdame,  genegen lichte huishoudelijke 
werkzaamheden te verrichten.
 
In het bezit van een auto. Tel  06-33627743

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 

2011 bedraagt € 10,- voor maximaal  

30 woorden, bestemd voor de wijk- 

bewoners. Deze zijn niet bestemd  voor 

commerciële doeleinden. Opgave van de 

tekst kan alleen schriftelijk worden  

gedaan met contante betaling in een en-

velop met vermelding: “Benoorden-

houtjes”, geadresseerd aan: Mirjam 

Kroemer,  Sonderdankstraat 27  (afgeven), 

postbus 96949, 2509 JH Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt 

u inleveren tot: 16 juli 2012. De redactie  

is niet verantwoordelijk voor eventuele  

zetfouten.
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GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

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.

‘Wanneer er slechts één dag zou resteren voor 
de wereld, dan zou God 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

Open dagen 

3 en 17 juni | 16:00 - 18:00

Iedereen is van harte welkom

Mobarak Moskee | Oostduinlaan 79 | 2596 JJ Den Haag | 

T: 070-3245902 | M: 06-28916325 | F: 070-3242881 | 

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

‘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.

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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“Afternoon Tea Concert” in de APCH
De komende maanden zal er tijdens  
de “Afternoon Tea Concerts” in the 
“American Protestant Church of The 
Hague” weer een afwisselend 
programma gebracht worden.

16 juni 2012 om 16:00 uur
Op 16 juni zal het concert in het teken 
staan van Bach en Buxtehude. Aan dit 
concert wordt meegewerkt door 

verschillende studenten van het Haags 
conservatorium.

7 juli 2012 om 16:00 uur
Het concert op 7 juli zal worden verzorgd 
door het “APCH Concert Choir” en enkele 
van de solisten die hebben meegewerkt 
aan de “Afternoon Tea Concerts” van het 
afgelopen jaar.

Na de zomervakantie starten we weer  

op 8 september. Tijdens het eerste 
concert van het nieuwe seizoen zal het 
Barendrechts mannenkoor “De Verenigde  
Zangers” een zeer gevarieerd programma 
ten gehore brengen. De entree voor de 
concerten is gratis. Vooraf wordt er voor 
koffie en thee gezorgd. Een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. De 
concerten beginnen om 16.00 uur vanaf 
15.30 uur bent u van harte welkom.

In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunstzinnige activiteit 
(muziek, beeldende kunst, theater, lezingen) zij als professional of als amateur organiseren binnen onze wijk. 
Het volgende nummer van het wijkblad verschijnt op 17 augustus 2012. U kunt de gegevens voor dat nummer tot 16 juni 
2012 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Duinzichtkerk
12 jaar moment – Basisschool- 
leerlingen nemen afscheid van de kin-
derkerk Locatie: Duinzichtkerk
Zondag 1 juli om 10:00 uur
In de Duinzichtkerk is iedere zondag 
kinderopvang voor peuters en kleuters, 
zodat ouders naar de kerkdienst kunnen 
gaan. Voor basisschoolleerlingen wordt 

iedere zondag een aparte kinderkerk 
georganiseerd [buiten de school- 
vakanties]. Daar praten we over het 
Bijbelverhaal van de zondag en er wordt 
altijd iets creatiefs gedaan met de 
kinderen. 
Als kinderen naar de middel- 
bare school gaan, nemen ze afscheid van 
de kinderkerk en worden ze welkom 
geheten in de kerk. Deze belangrijke 

stap wordt jaarlijks feestelijk omlijst in 
een kerkdienst, die in belangrijke mate 
door de kinderen en hun ouders wordt 
voorbereid.
Voor nadere informatie of opgeven kunt 
u een bericht sturen naar Niek de Graaf, 
niek64@gmail.com, onder vermelding 
van “12 jaar moment”. Natuurlijk is 
iedereen ook in deze dienst van harte 
welkom.

Zomerochtend
Locatie: Duinzichtkerk
Donderdag 12 juli van 11:00 – 14:00 uur 
De Duinzichtkerk organiseert jaarlijks 
een ochtendprogramma voor mensen 

die door omstandigheden niet met 
vakantie kunnen gaan. Daarbij ligt de 
nadruk op gezelligheid. Wie deel wil 
nemen aan dit programma wordt 
verzocht een email te sturen naar Niek 

de Graaf, niek64@gmail.com, onder 
vermelding van “Zomerochtend”. U kunt 
eventueel ook bellen: 070-324 1233. 
Wij wensen iedereen alvast een zonnige 
en ontspannen zomervakantie toe!

Herdenkingsbijeenkomst internering 
Jappenkamp in Indonesië  
(1942-1945)
Locatie: Duinzichtkerk
Zondag 12 augustus 17:00 uur
De Haagse Gemeenschap van Kerken 
organiseert een bijeenkomst ter 
herdenking van de capitulatie van Japan 
op 15 augustus 1945, waarmee er 
officieel een einde kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog.

Verschillende sprekers zullen hun 
verhaal doen met ter afwisseling enkele 
liederen.
Het thema van dit jaar is onvrijheid, 
vrijheid, onvrijheid. Er zal dan óók 
aandacht worden geschonken aan de 
bersiapperiode, een in het algemeen 
verzwegen hoofdstuk, dat echter als  
het ware een verlengstuk vormt van  
de bezettingstijd: de ene vijand  
(Japan) werd opgevolgd door een 

andere (gewapende Indonesische 
groeperingen). Veel (Indisch-) Neder-
landse burgers, van jong tot oud, werden 
in die jaren (alsnog of weer) gevangen 
gezet,op gruwelijke wijze gedood of 
verminkt.
Hiervan wordt nauwelijks gewag 
gemaakt. Het wordt dus tijd dat ook 
slachtoffers een plaats krijgen in onze 
herdenking.

The American Protestant Church of The Hague
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U heeft de keuze uit een grote diversiteit aan appartementen van twee, drie en vier 
kamers. De architecten hebben al enkele indelingsvarianten uitgewerkt, maar binnen 
de woningplattegronden bestaat veel ruimte om eigen voorkeuren te realiseren. 

32 appartementen en 2 penthouses
in het Haagse Benoordenhout

Wonen op niveau
Meesterlĳ k wonen in het Benoordenhout

Heeft u belangstelling voor de Bouwmeester of wilt u op de hoogte blĳ ven van devoortgang, 
laat dan uw naam en adres achter op de website www.debouwmeester-denhaag.nl

de Bouwmeester

Bĳ zonderheden

Verkoop & Informatie

• 2-, 3- en 4-kamerappartementen 
• woonoppervlakte vanaf 50 tot 200 m2

• panorama balkon
• plafond hoge glaswanden
• incl. complete badkamer en keuken
• afzonderlĳ k toilet 
• inpandige berging
• ondergronds parkeren

Frisia Makelaars, 070 - 342 01 01

Interesse? Schrĳ f u in als belangstellende!

Alleen al door de unieke vorm belooft de Bouwmeester een nieuw herkenningspunt 
in het Benoordenhout te worden. De glaswanden, balkons en terrassen volgen het 
fraai golvend gevelpatroon. In alle vertrekken kĳ kt u uit over het groene Den Haag, 
Scheveningen of de duinen richting zee. De locatie van de Bouwmeester is het huidige 
benzinestation op de hoek Else Mauhslaan en Theo Mann Bouwmeesterlaan.

4-kamerappartement type Clingendael

Koopsomindicatie en aanbod
Studio appartementen va. € 180.000 v.o.n.
Type L appartementen (123m2 +) va. € 395.000 v.o.n.
Type XL appartementen (185m2 +) va. € 800.000 v.o.n.
Prĳ zen incl. keuken en sanitair, excl parkeerplaats www.debouwmeester-denhaag.nl
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Een VakantiePas nodig? 
VakantiePas niet op school gekregen? Je 
VakantiePas per ongeluk als zwerfboek 
bij de bakker neergelegd? Je neefje uit 
de binnenlanden van Zwolle op bezoek? 
In die gevallen kun je een fris 
knisperende VakantiePas ophalen in de 
bibliotheek.

Actie Boek op reis
Heb jij meer dan één boek wat je wilt 
laten zwerven kom dan naar de 
bibliotheek om Zwerfboekstickers en 
bladwijzers te halen. Plak ze in je boeken 
(natuurlijk geen bibliotheekboeken) en 
stuur ze op reis. Hoe meer hoe beter!

VakantiepasZwerfboek
In alle bibliotheken liggen deze zomer 
VakantiepasZwerfboeken. Dit zijn boeken 
die VakantiePassers zelf volschrijven  
en plakken. Op veel pagina’s staan 
makkelijke, moeilijke of maffe opdrachten.  
Maar altijd leuk om te doen. In de meeste 
bibliotheken kun je tijdens openings- 
tijden gewoon even binnenlopen om een 
opdracht in het boek te maken.

In de bibliotheek waar het meest 
originele Zwerfboek wordt gemaakt 
worden alle VakantiepasZwerfboeken na 
de vakantie tentoongesteld. Yes! Jouw 
bibliotheek natuurlijk.

Elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur

Boekenlegger versieren
In de bibliotheken vind je geen 
Zwerfboeken maar je kunt er wel een 
mooie boekenlegger maken en 
versieren.

DVDtje lenen
Ook dit jaar weer een bon waarmee je als 
lid gratis een DVD kunt lenen. Nog geen 
lid? Neem een legitimatie- en een 
adresbewijs mee dan kun je zomaar 
gratis lid worden.

Bibliotheek

Politie en gemeente helpen de Boswachter - 
voor iedereen een veilig bos
Staatsbosbeheer gaat in het Haagse Bos 
meer samenwerken met politie en  
gemeente om ervoor te zorgen dat ieder-
een met plezier van dit bijzondere stads-
bos kan genieten. Staatsbosbeheer kreeg 
de afgelopen periode veel klachten van-
wege overlast door bijvoorbeeld loslo-
pende honden, maar ook waren er inci-
denten tussen wandelaars en fietsers. De 
boswachters hebben te weinig capaciteit 
om het bos veilig te houden voor alle be-
zoekers. Daarom maken ook controleurs 
van de politie en gemeente een ronde 
door het bos. De eerste twee weken zul-
len zij bij een overtreding meestal een 
uitleg en een waarschuwing geven. 
Daarna zullen overtredingen veel vaker 
bekeurd worden. Het Haagse Bos heeft 
jaarlijks circa vier miljoen bezoekers. Het 
is populair bij hardlopers, ruiters, fietsers, 
wandelaars met en zonder hond en  
natuurlijk voor spelende kinderen. 
Staatsbosbeheer moet ervoor zorgen dat 
het bos een prettige en veilige plek is om 
van te genieten voor iedereen.

Spelregels samen gemaakt
Iedereen is welkom in het Haagse Bos. 
Een stadsbos waar mensen graag komen 
recreëren. Om het voor iedere recreant 
in het Haagse Bos aangenaam te maken, 

zijn er natuurlijk spelregels. Deze regels 
zijn opgesteld samen met de gebruikers-
groep van het Haagse Bos en in 2010 
vastgesteld. De spelregels staan op de 
toegangsborden aan de ingangen van 
het bos en worden ondersteund door 
pictogrammen op paaltjes aan het begin 
van vele paden. Ze gaan bijvoorbeeld 
over waar je hond los mag lopen en 
waar niet. Of over waar je wel en niet 
kunt fietsen.

seizoen. Het Haagse Bos is absoluut een 
topplek om je picknickkleedje uit te 
gooien. Op allerlei plekken staan prullen-
bakken en die staan er natuurlijk met een 
doel. Afval van de picknick hoort niet in 
het bos, maar in een prullenbak.

Honden wel of niet los?
In het Haagse Bos zijn honden aange-
lijnd overal welkom behalve in de twee 
speeltuinen. De speeltuinen willen we 
schoon houden en kinderen moeten 
zich daar veilig voelen; daarom is er ge-
kozen voor een hondenverbod. 
Loslopende honden zijn welkom in de 
losloopgebieden die aangegeven zijn 
met pictogrammen. Bijna de helft van 
het Haagse Bos is losloopgebied. 
Overigens moet een loslopende hond 
altijd onder appel van de hondenbezit-
ter staan. Honden mogen in een losloop-
gebied geen wilde dieren verontrusten 
of opjagen. Maar ook het opspringen 
tegen mensen is zeker niet wenselijk.  
Op de site van Staatsbosbeheer 
www.staatsbosbeheer.nl/
Natuurgebieden/Haagse%20Bos/
Toegankelijkheid.aspx kunt u een kaart 
vinden waarop de gebieden staan aan-
gegeven waar de honden los mogen 
lopen.

Wandelen, klimmen en klauteren
Het Haagse Bos is doorspekt met wandel-
paden en mooie rustplekjes. Soms in de 
luwte en met onverwachtse stilte, maar 
ook met meer uitzicht op het water. Het 
speelbos Robin Hood en het Huttenbos 
bieden kinderen de broodnodige klim- en  
klauterruimte.Staatsbosbeheer noemt de 
lente niet voor niets het picknick- 
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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

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 aan 114
2509 JH  ’s-Gravenhage 25 K  ’s-Gravenhage
Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Eisenhowerl
17 M 

Oudverpleegkundige van zeer goede huize,  
is bereid U te helpen met Uw eerste  

levensbehoefte.

Referenties op aanvraag. Tel: 070-3867459

TE HUUR AANGEBODEN

Garage met eigen parkeerplaats
Breitnerlaan 431

Voor info: 070-2126082
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Benoordenhouts technisch talent  
wint Shell Master Prijs.
Door Inge Kneppelhout-Reijnen

Terwijl zijn ouders voor hun werk de 
wereld overtrokken vestigde Maarten 

de Nier zich op zijn 12e in het Benoorden- 
hout. Hij woonde in het expatinternaat 
het Renswoudehuis, dat tot afgelopen 
zomer aan het Jozef Israëlsplein geves-
tigd was, en haalde zijn VWO op het 
Maerlant lyceum. Afgelopen november 
studeerde hij af aan de Technische 
Universiteit in Delft, waar hij Chemische 
Technologie studeerde. In de tussentijd 
hadden zijn ouders inmiddels een huis 
gekocht aan de Jozef Israëlslaan. Daar 
woont Maarten nu.

Met zijn eindscriptie heeft Maarten in  
februari van dit jaar de Shell Master Prijs 
binnengesleept. Dit is een prestigieuze 
prijs voor jong technisch talent dat werkt 
aan technologische oplossingen voor 
een duurzame toekomst. De vakjury van 
de Shell Master Prijs bestond uit Hans 
van Duijn (Rector Magnificus TU 
Eindhoven), Karel Luyben (Rector 
Magnificus TU Delft), Ed Brinksma 
(Rector Magnificus Universiteit Twente) 
en Dick Benschop (president-directeur 
Shell Nederland B.V.). Om in aanmerking 
te komen voor deze prijs dient het afstu-
deeronderzoek een wetenschappelijke 
doorbraak met een internationale im-
pact te zijn. Samen concludeerden de  
juryleden dat de eindscriptie van 
Maarten aan deze eisen tegemoet komt 
en noemden het zelfs een ‘gamechanger’ 
voor het huidige energielandschap. 

Dingen alle studenten in Neder-
land automatisch mee voor de 
Shell Master Prijs?
“Je dingt niet automatisch mee. Iedereen 
kan zelf beslissen of hij zijn scriptie wel 
of niet inzendt. Voorwaarde is wel dat 
het een technische verbetering op het 
gebied van duurzaamheid is. Ik werd ge-
motiveerd door een vriendin die vorig 
jaar het kleinere broertje van de Shell 
Master prijs, de Shell Bachelor prijs, heeft 
gewonnen. Daarnaast werd ik aange-
moedigd door mijn professor om mee te 
dingen naar de prijs.” 

Kun je uitleggen wat jouw  
vernieuwende idee is?
“We wilden graag op een nieuwe, duur-
zame manier waterstof produceren. Nu 
wordt dit nog uit olie gemaakt, maar er 
ligt al twintig jaar een concept om zon-
licht te gebruiken voor het verkrijgen 
van waterstof. Dit onderzoek zat vast 
omdat er niet met de juiste materialen 
gewerkt werd en er voornamelijk gepro-
beerd werd deze toch aan de praat te 
krijgen. Ik heb daarentegen gezocht 
naar een nieuw materiaal. Uiteindelijk 
ontdekte ik dat bismutijzeroxide de 
juiste katalysator is om zonlicht op te 
vangen en dit tegelijkertijd te gebruiken 
om uit water waterstof te maken.” 

Wat kunnen wij daar in de praktijk 
mee?
“Met een heel klein en eenvoudig appa-
raat kun je nu waterstof creëren uit water 
met behulp van zonlicht. Waterstof is 
een energiedrager. Je kunt dit direct ge-
bruiken als brandstof. Maar waterstof is 
ook belangrijk voor de chemische indus-
trie. Door het te gebruiken in combinatie 
met koolstofmonoxide kun je alle denk-
bare koolwaterstoffen maken, zoals plas-
tics, maar ook benzine en diesel.”  

Is dit het eindstation van het 
onderzoek of ga jij of de Techni-
sche Universiteit er nog verder 
mee?

“De Technische Universiteit gaat verder 
met het onderzoek. Ik ben daar zelf niet 
meer bij betrokken. Ik ben hier wel voor 
gevraagd maar het duurt nog wel vijf tot 
tien jaar om dit verder te ontwikkelen, 
voordat het echt werkt zoals we precies 
zouden willen. Ik wilde me niet puur al-
leen maar met fundamenteel onderzoek 
bezighouden voor zo’n lange tijd. Er zijn 
veel andere zaken die ook mijn interesse 
hebben. Ik mocht als promovendus door 
met het onderzoek binnen de Technische 
Universiteit. Maar Shell was naar aanlei-
ding van deze prijs ook geïnteresseerd in 
wat ik verder kan. Dus ik ben nu in con-
tact met Shell voor een mogelijke baan.”

Met de prijs ging een geldbedrag 
van € 5.000,- gepaard. Heb je al 
een mooie bestemming voor dit 
bedrag?
“Ik ben een fanatieke wedstrijdzeiler. Dit 
was ik tijdens mijn studie al. Met vrien-
den deed ik mee aan verschillende wed-
strijden. Het hoogste wat we tot nu toe 
bereikt hebben, is dat we met een J22 
boot meegedaan hebben aan het 
Europees Kampioenschap. We zijn daar 
op de 7e plek geëindigd. Het geld- 
bedrag wil ik gebruiken om samen met 
mijn oud-teamgenoten een boot te 
kopen, zodat we door kunnen gaan met 
wedstrijdenzeilen.” 

Van links naar rechts Karel Luyben (Rector Magnificus Technische Universiteit Delft), 
Maarten de Nier, en Dick Benschop (President-Directeur Shell Nederland B.V.).

Foto: Ernst Bode
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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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Op de eerste maandag van de maand,  
als de sirenes loeien……….
Onderstaand artikel werd ons toegezonden door een van de deel-
nemers van een bijzondere ‘wandelclub’. De redactieleden wilden hier 
wel een keertje bij aanwezig zijn! Het zal zeker niet de eerste keer zijn 
dat mensen met bepaalde gezondheidsproblemen in de gelegenheid 
worden gesteld met elkaar in contact te komen om vervolgens af en toe 
gezamenlijk een activiteit te ondernemen. Een goed idee om hier eens 
aandacht aan te besteden en te laten zien hoe zo’n initiatief in de  
praktijk zeer gewaardeerd wordt door de deelnemers!

Wandelclub annex inloopcafé
“Wist u dat er bij Bronovo een heuse 
wandelclub is?
Elke eerste maandag van de maand gaan 
zo’n tien tot twintig mensen samen wan-
delen; het aantal verschilt per keer en is 
ook wel enigszins afhankelijk van het 
weer natuurlijk. Om 13:30 uur is het ver-
zamelen op de Ruychrocklaan tegenover 
de Bernardusschool om vervolgens een 
uurtje in het mooie park Clingendael te 
wandelen. 
De deelnemers en deelneemsters zijn 
meestal ex-revalidanten van de afdeling 
fysiotherapie van Bronovo. Initiatief-
neemster en trouwe begeleidster van de 
wandeling, Eveline Beukers, fysiothera-
peute, is er altijd bij en binnenkort al vijf 
jaar lang!

In 2006 is Bronovo met poliklinische 
longrevalidatie gestart voor mensen met 

COPD. Hierdoor kan een betere conditie 
en beter leren ademen worden bereikt, 
wat de kwaliteit van leven vergroot. Met 
name de trainingssessies zorgen voor 
een verbetering van de conditie en de 
spierkracht, heel belangrijk bij vermin-
derde longcapaciteit. 
Eveline is een van de fysiotherapeuten 
die dit longrevalidatieprogramma  
begeleiden en zij nam in juni 2007 het 
initiatief voor de wandelclub en het  
inloopcafé. In juni van dit jaar hoopt de 
wandelclub dus het eerste lustrum te 
vieren. Voorwaar een reden om Eveline 
eens in het zonnetje te zetten, want  
zij doet dit in haar vrije tijd als 
vrijwilligster. 
Zij is trouwens niet de enige die ‘mee-
loopt’. Vrijwel altijd is een van de long-
artsen ook van de partij, terwijl achter 
de schermen longverpleegkundige 
Ilonka actief is. 

Bitterballen
Na de wandeling verplaatst de groep 
zich naar het inloopcafé in de Orangerie 
van Bronovo voor een kopje koffie of 
thee, met als afsluiting een glaasje sap of 
wijn plus bitterballen. Die gaan er altijd 
als zoete koek in, nou ja, met mosterd 
dan natuurlijk. Ilonka gaat hiervoor bij 
ons wel even met de pet rond en zij re-
gelt het allemaal met de huishoudelijke 
dienst van Bronovo. Hulde! 
Bij dit inloopcafé (van 14.30-16.00 uur) 
zijn ook niet-wandelaars, partners en 
sympathisanten welkom om te komen 
bijpraten en/of ervaringen uit te wisse-
len, terwijl in december Sinterklaas ook 
altijd even langs komt.  

In 2007 zei Eveline hierover: “Wij willen 
een plek aanbieden waar jullie elkaar 
kunnen blijven ontmoeten en ervarin-
gen onderling en met ons kunnen 
uitwisselen.”
Nu, vijf jaar later, kunnen wij als ex-reva-
lidanten alleen maar zeggen dat dit 
zeker gelukt is! En hoe! 
Eveline, bedankt!”

Namens de wandelaars
Tineke Koster

De inhoud van het artikel is duidelijk. Na 
gedane arbeid is het goed en gezellig  
bijkomen in de Orangerie van Bronovo. 
De deelnemers waren allemaal even en-
thousiast en dat komt zeker ook door het 
enthousiasme van Eveline Beukers, die ie-
dere maand een middag klaarstaat om 
haar ‘clubje’ te begeleiden. Vele foto’s zijn 
er door haar gemaakt tijdens deze wan-
delingen en in collagevorm opgehangen 
in de oefenruimtes van Bronovo. Zo blij-
ven ook degenen, die er niet meer bij 
kunnen zijn of er niet meer zijn, er toch 
een beetje bij. 

Kent u ook iemand die zich al jaren op 
een bijzondere manier inzet voor ande-
ren? Laat het ons weten!

Hélène van der Mersch
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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

 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

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
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Een nieuwe boom voor de Paschalisschool
Vier maanden geleden is een deel van de gezichtsbepalende – en impo-
sante - boom op het schoolplein van de Paschalisschool gesneuveld bij 
een storm. Tijdens de herstelwerkzaamheden is gebleken dat de boom 
ziek was waarna is besloten de boom in zijn geheel te rooien.

De kastanjeboom maakte sinds jaar 
en dag deel uit van deze basis-

school in het Benoordenhout. De boom 
was bijna honderd jaar oud, vormde al 
die tijd het middelpunt op het terrein 
van de school en heeft ook gezorgd voor 
een Paschalis kastanjeboomlied. De 
boom heeft de Tweede Wereldoorlog 
overleefd en ook de brand in 2003 waar-
bij de school uitbrandde. Daarnaast is de 
kastanjeboom onderdeel van het logo 
van de school.

Met het rooien van de boom ontbreekt 
nu het hart van de school. Dit heeft gere-
sulteerd in allerlei acties op school met 
als doel een nieuwe kastanjeboom te 
kunnen aanschaffen. Van het restafval 

van de oude boom zijn kunstwerkjes ge-
maakt, die door de kinderen zijn ver-
kocht. Daarnaast vond op woensdag 16 
mei een (verklede) sponsorloop plaats 
op het schoolplein. “Wandelende tak-
ken”, “bosfeeën”, “boswachters” en nog 
veel meer figuren deden hieraan mee. De 
kinderen waren druk in de weer om op 
allerlei manieren papa en mama, opa en 
oma en de buren te overtuigen over te 
gaan tot sponsoring. Andere kinderen 
pakken het anders aan en hebben het  
lokale bedrijfsleven aangeschreven. 
Doelstelling is om een imposante boom 
terug te plaatsen. Dat kost een hoop 
geld. De gemeente Den Haag heeft reeds 
een gebaar gemaakt, wat werd onthuld 
bij het begin van de sponsorloop. 

Ook het jaarlijkse schoolfeest dat in het 
nieuwe schooljaar wordt georganiseerd 
zal in het teken staan van de boom.
Uiteraard zou uw hulp in de vorm van 
een stukje ‘sponsoring’ ook zeer gewaar-
deerd worden. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met ons  
secretariaat op telefoonnummer 070- 
3281557.
U bent te allen tijde van harte welkom 
om te komen kijken naar de huidige plek 
en uiteraard straks weer als de nieuwe 
boom er staat.

Namens het Paschalisteam,

Quirine Bakker (5 jaar groep 1 / 2E) “Bosfee”

Foto: Rogier Bakker
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Koninginnedag 2012

Fotocollage: Michiel de Vlieger

Op onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl staan nog veel meer foto’s. Kijk snel of er ook een 
leuke tussenzit van u en/of uw kinderen.
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Het Benoordenhout in de jaren 1900-1930

Het Benoordenhout heeft in de loop der 
20ste eeuw een ander gezicht gekregen. 
De Benoordenhoutse weg was om-
streeks 1900 nog een smalle landweg, 
het B.P.M.-gebouw stond in 1917, kort na 
de voltooiing, eenzaam in de weilanden, 
de vermaarde theetuin Duindal is ver-
dwenen…De hier afgedrukte prentbrief-
kaarten geven een beeld van deze en 
andere plaatsen in het Benoordenhout, 
die ingrijpend en soms onherkenbaar 
veranderd zijn.
Menigeen zal niet zonder nostalgie de 
momentopnamen van het verleden be-
kijken. Men troostte zich met de ge-
dachte, dat menig lezer anno 2028 op 
zijn beurt  met gevoelens van nostalgie 
te kampen zal hebben – gesteld dat over 
een halve eeuw in het wijkblad prent-
briefkaarten van ónze tijd worden 
afgedrukt. 

C. van Wermeskerken

Foto 1

De Dierentuin of met de officiële naam 
bij de opening in 1863: de tuin van het 
Koninklijk Zoölogisch Botanisch 
Genootschap van Acclimatatie. De con-
certzaal in Hollands-Moorse stijl van ar-
chitect Wesstra (die ook seinpost ont-
wierp), de vijvers, de berenkuil, Betsy de 
olifant, en zoveel méér maken de 
Dierentuin tot een – verloren – jeugdpa-
radijs van talloze Hagenaars. Midden in 
het parkeerterrein van het Provinciehuis 

handhaaft zich nog een kastanjeboom 
van de vroegere oprijlaan. Keurig van 
een bordje voorzien: “Aesculus 
Hippocastanum. Paarde-kastanje, ge-
plant omstreeks 1800, staand op het ter-
rein van de voormalige Dierentuin, 
waarvan de laatste resten in het jaar 
1968 werden afgebroken”.

Foto 2

Het hoofdkantoor van de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, kort na de vol-
tooiing in 1917. Om even op het zesde 
artikel over gevelstenen vooruit te 
lopen: links van de ingang zit een kleine 
gedenksteen uit 1915. Het voor die tijd 
kolossaal grote kantoorgebouw stond in 
1917 nog eenzaam aan de Carel van 
Bylandtlaan. In 1930 is het uitgebreid 
met een vleugel, waardoor de oorspron-
kelijke symmetrie verloren ging. De con-
ciërgewoning met garages, links op de 
foto, is afgebroken. In de naaste omge-
ving zijn inmiddels andere kantoren van 
de Koninklijke/Shell groep verrezen in 
meer eigentijdse stijl, scherp contraste-
rend met het neo-Renaissance gebouw 
van de architecten Van Nieuwkerken.  

Foto 3

De Weissenbruchstraat gezien vanaf de 
kruising met de Mesdagstraat. Een rus-
tige winkelstraat met welgeteld twee 
automobielen, een driewieler bakfiets 
en een handkar….Rechts een winkel 
van de Sierkan. En op de voorgrond een 
wat verlegen poserend jongetje, met 
hoedje want goedgeklede jongetjes 
droegen zo’n halve eeuw geleden een 
hoedje of petje. Nog een curieus detail 
voor topografische fijnproevers: om de 
Weissenbruchstraat verbinding te geven 
met de Jan van Nassaustraat zijn in die 
straat twee huizen gesloopt. Vandaar 
dat de oneven nummering van de hui-
zen in de Jan van Nassaustraat een hiaat 
tussen 69 en 75 vertoont.

Foto 4

De Benoordenhoutse weg omstreeks 
1900 ter hoogte van de huidige 
Neuhuyskade. Toen nog een smalle land-
weg: het verkeer van Den Haag naar 
Leiden volgde de weg door het Haagse 
Bos langs het Roomhuis Boschhek. Pas 
na 1920 is een begin gemaakt met  
bebouwing en verbreding van de 
Benoordenhoutse weg tot een autoweg 
en met de aanleg van de “gele tram”. De 
oude huizen links zijn afgebroken, het 
witte bruggetje over de sloot langs het 
Bos is er merkwaardigerwijs nog steeds. 

Foto’s: Gemeentearchief

Hoe het was…
De redactie heeft, mede door het 35-jarig jubileum van het wijkblad, eens gekeken naar de eerste paar 
jaargangen van het blad. Hierin vonden we bijzonder aardige artikelen, geschreven door de inmiddels 
overleden heer C. van Wermeskerken. In de volgende edities van ons wijkblad zullen we een aantal van 
deze stukjes historie nogmaals plaatsen. Hieronder vindt u het eerste in de serie “Hoe het was…..”.



wijkblad Benoordenhout juni 201234

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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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. 

Noa ter Avest 06-24634464 ‘99 
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
Marguérite Elias 06-20342290  ‘98 E
Sarah van Engeland 06-25149245 ‘98 
Geoffroy Feij 06-52194121 ’96 E F D
Alwine Fennema 06-47359728/
  070-3281015 ‘98 E
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
Mariëlla Kalkman 070-2203030  ‘95
Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ’95 E
Githa Langeweg 06-12249739 ’94 E
Maguy Leyzers Vis 06-23584339 ‘95 E
Heleen Luijt 06-13185773  ’94 E
Thomas Luijt 06-20262976/
  070-3248275 ‘96 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
Justine Stenger 06-14532852  ‘97 E D
Quentin Stikkers 06-34318090 ‘95 E
Lisanne Zijlker 06-55335254 ‘95 E F D
Tammo Zijlker 06-17540753 ‘95 E F D

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij 
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 120 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Schaakprobleem 120 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+-+ntrk+( 
7zpp+-zpn+p' 
6-+-zpLzppwQ& 
5+-+R+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+Pwq-sN-zP-# 
2P+-+PzP-zP" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 
Wit is aan zet. De witte toren op a1 staat aangevallen. Wit heeft echter ook het initiatief op de 
koningsvleugel. Moet hij eerst zijn toren in veiligheid brengen of heeft hij een betere mogelijkheid? 
 
Oplossing probleem 119: Wit won snel door 1.Pxh6+ gxh6 (Na 1… Kh8 volgt eveneens fraai 2.Pf7+ 
Kg8 3.Dxg7+!! Kxg7 4.Lf6+ Kg8 5.Ph6 mat) 2.Dh8+!! Kxh8 3.Kf7! Tf8+ 4.Kxf8 e1D 5.Lf6 mat  
(Deschapelles-La Bourdonnais, Parijs 1836)   
 
Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boekenbon verloot. Oplossingen vóór 8 
juli 2012 opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag. 
 

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

Wit is aan zet. De witte toren op a1 staat aangevallen. Wit heeft 
echter ook het initiatief op de koningsvleugel. Moet hij eerst zijn 
toren in veiligheid brengen of heeft hij een betere mogelijkheid?

Oplossing probleem 119: Wit won snel door 1.Pxh6+ gxh6  
(Na 1… Kh8 volgt eveneens fraai 2.Pf7+ Kg8 3.Dxg7+!! Kxg7 4.Lf6+ 
Kg8 5.Ph6 mat) 2.Dh8+!! Kxh8 3.Kf7! Tf8+ 4.Kxf8 e1D 5.Lf6 mat 
(Deschapelles-La Bourdonnais, Parijs 1836)

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boeken- 
bon verloot. Oplossingen vóór 8 juli 2012 opsturen naar: Schaakclub 
Benoorden-hout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den Haag.
De boekenbon voor probleem 119 is gewonnen door dhr. Gosschalk.

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

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

       
3587969

 RN

Gespecialiseerd in:
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

Sumatrastraat 266a 2585 CX  Den Haag
Tel.: 070 - 3587969

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl

��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      

Counseling ∼∼∼∼ Therapie ∼∼∼∼ Coaching

Mr. Saskia Hoebanx

Zingeving ∼ levensvragen
Verlies ∼ rouw
Angst ∼ onrust
Onzekerheid
Spanningen ∼ stress
Somberheid ∼ depressie

Voor overleg of een afspraak:  bel 0645622556 of mail info@vertel-eens.nl

www.vertel-eens.nl

Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!
Tien euro per jaar voor een leefbare wijk!
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag
Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Voorzitter
Pieter de Savornin Lohman
voorzitter@
wijkverenigingbenoordenhout.nl 
tel. 070-3281323

Secretaris
Dick van der Klei
secretaris@
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Penningmeester
Wim Borsboom
penningmeester@
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Leefomgeving
Willem Hoekstra
bnh_venv@yahoo.com

voorlopig jongeren/ouderen/expats/
cultuur
Jeannine de Hoop Scheffer
cultuur@
wijkverenigingbenoordenhout.nl 
tel. 070-3244783

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@
wijkverenigingbenoordenhout.nl
•   Liesbeth Annegarn
•   Hélène van der Mersch
•   Willem Hoekstra
•   Inge Kneppelhout-Reijnen

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

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

 Bridge Club Redubeth
Donderdagavond, mevrouw E. Goossens 
tel. 070-3248607

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

Belangenbehartiging ouderen 
Contactclub Benoordenhout (55+)

Voorzitter/secretaris:
Rinia de Bruin,
tel. 070 – 328 24 77
rinia.db@zonnet.nl

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

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

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

Gemeente, Algemeen informatie-
nummer
tel. 14070

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 grafiti
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 geeft zich op bij Mirjam Kroemer, kroemer@kpn.nl èn € 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


