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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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Wonen in deze wijk kan met recht een groot 
voorrecht worden genoemd. Niet alleen het 

juichende groen, waar deze natte zomer goed voor 
gezorgd heeft, is bijzonder, maar ook de mensen die 
er wonen, maken de wijk opmerkelijk. Er wonen  
politici, auteurs, acteurs, kampioenen en vele ande-
ren, naast ondernemers en winkeliers. Daarnaast 
zijn er de scholen, kerken en verzorgingshuizen. 

Kortom, eigenlijk een hele gewone wijk maar met een kleurrijke inhoud! Een 
aantal van onze wijkgenoten komt in dit nummer aan bod.
Om met de kampioenen te beginnen, onze jeugd timmert aardig aan de weg 
met een eerste prijs voor het beste ontwerp van de wereld voor hun lego 
robot, een mooi stukje techniek, petje af! We hebben wereldkampioenen in de 
wijk! 
We gaan helaas afscheid nemen van een wel heel bijzondere wijkbewoner,  
namelijk dominee Casper van Dongen, predikant van de Duinzichtkerk, die 
volgende maand na 23 jaar predikantschap in onze wijk met emeritaat gaat.
Er zijn nog vele bijzondere wijkbewoners die we aan het woord kunnen laten, 
maar daarvoor zijn wel redacteuren nodig die het leuk vinden om  
interviews af te nemen. Voelt u hier iets voor, laat het ons dan weten via  
wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.
De wijkvereniging heeft op het moment haar handen vol aan de diverse plan-
nen van de gemeente en vraagt nu uw mening met betrekking tot het te bou-
wen Internationaal Strafhof. Lees het artikel van de heer Hoekstra en reageer! 
Uw mening is van belang. Ook het bestemmingsplan of moet ik zeggen plan-
nen voor het Benoordenhout baart menige inwoner en het bestuur van de 
wijkvereniging grote zorgen.
Terwijl ik dit schrijf, zijn veel wijkbewoners al onderweg naar hun vakantie- 
bestemming. Het is een beetje druilerig weer, maar ik hoop dat de vakantie  
iedereen de nodige energie oplevert om er 
weer een jaartje tegenaan te kunnen. 
Naar mijn idee is de bezorging van het wijk-
blad een stuk beter geworden. Ik heb althans 
weinig klachten gekregen. Maar mocht blijken 
dat u het deze keer niet hebt ontvangen, wilt u 
me dit dan gelijk laten weten? 

Ondertussen wens ik u veel leesplezier toe!

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
5 10-09-2012 12-10-2012
6 12-11-2012 21-12-2012

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven 
Omslagpagina’s en kleur in overleg. 
 zwart/wit       binnenwerk full 
        color: meerprijs
1/1 pag.: € 450,- € 300,-
1/2 pag.: € 240,- € 200,-
1/3 pag.: € 190,- € 150,-
1/6 pag.: € 100,- € 100,-
1/12 pag.: €   70,- €   50,-
Bij afname van 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.

W I J K B L A D

Benoordenhout
Jaargang 36, nummer 4, augustus 2012

Foto omslag:  
Liesbeth Annegarn

Voor ons wijkcentrum zoeken wij nog 
enkele gastheren en –vrouwen.

Heeft u een dagdeel (ochtend, middag 
of avond) ter beschikking om in ’t 

Benoordenhuis een handje te helpen? 
Bel dan ’t Benoordenhuis 

(telefoon 070-3240572) en vraag naar 
mevrouw Ria Heemskerk. 

Het is niet alleen nuttig, maar ook 
reuze gezellig!
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Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

       

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.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

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
070 392 43 61
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

Benoordenhout

Geheel gerenoveerde woningen 
nabij de Waalsdorperweg

Huurprijzen vanaf € 750,00 t/m € 800,00 per maand.
Minimale huurtermijn 3 jaar.

De voorkeur gaat uit naar vrouwelijke kandidaten.

T E  H U U R

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Op   n fOpen dag en proeflessen    
  a  Tai Chi!    

    -      e  Chinese           w ku  o  n   u  bewegingskunst voor jong en oud -   

  D n e e h uDen Haag/Benoordenhout    
Gymzaal Oranje Nassauschool, Weissenbruchstraat 119: 

LLLoopLoop    in e  in e  binnen binnen opop     de  de     

O        g  a g pen dag: zaterdag    15 sept    
1 . 010.00- .15.   0  00 uur    

    

  Of Of ko  a  deko  a  dekom naar dekom naar de a a gratis gratis        

P lroeflessen::    
wwwwoensdoensdaaagag 1 1 1 1    ep   ep9 of 26 sept9 of 26 sept    

19. 09.00-20.00u    
 

Ook lessen in Wassenaar, zie  

w w n twww.kinsantaichi.nl    
 

Aanmelden hoeft niet, is wel handig: Hanneke Verduyn 
Tel. 06 44570694/E-mail: j.m.verduyn@planet.nl 
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

Ruimtelijke ordening
Ontwikkelingen rond  
het Internationaal Strafhof
Inmiddels is voor de bouw van het Internationaal Strafhof door het ICC 
een omgevingsvergunning ingediend. Aangezien het een hele ingewik-
kelde vergunningaanvraag betreft, nu deze niet alleen een bouwver-
gunning betreft voor het gebouw van het Strafhof, maar ook aanvragen 
voor allerlei andere vergunningen, zoals een milieuvergunning en een 
kapvergunning, zal door burgemeester en wethouders hierop pas 
medio september worden beslist. 

De openbare ruimte gelegen tussen 
het ICC terrein en de Oude 

Waalsdorperweg is hierin echter niet be-
grepen. Op initiatief van de wethouder is 
vorig jaar voor de inrichting van deze 
openbare ruimte een bewonerswerk-
groep ingesteld die de gemeente advi-
seert over de wijze waarop het wegen-
stelsel zo goed mogelijk kan worden 
ingepast en het Bospark kan worden be-
houden. De wijkvereniging doet ook mee 
aan dit overleg. Daarnaast maakt de wijk-
vereniging samen met de wijkverenigin-
gen uit Scheveningen deel uit van de zo-
genaamde klankbordgroep, waaraan ook 
het ICC deelneemt, welke adviseert over 
de ontwikkelingen rond het Strafhof.

Overlegorganen
De wijkvereniging en bewoners uit de 
directe omgeving van het Internationale 
Strafhof zijn dus betrokken bij twee 
overlegorganen:
1. de klankbordgroep Internationaal 

Strafhof die zich bezighoudt met de 
ontwikkelingen ten aanzien van het 
Internationale Strafhof in en om de 
Alexanderkazerne;

2.  de bewonerswerkgroep International 
Strafhof die de gemeente adviseert 
over de inrichting van de openbare 
ruimte grenzend aan het Strafhof. Dit 
laatste kan natuurlijk niet geheel los 
gezien worden van het Strafhof zelf.

Op dit ogenblik beginnen de plannen 
voor de inrichting van de openbare 
ruimte om het Strafhof vorm te krijgen 
en kunnen we u een eerste overzicht van 
de plannen presenteren. Voor een goed 
begrip van de belangen die spelen moe-

ten we teruggaan naar afspraken die 
destijds bij de aanleg van de 
Hubertustunnel gemaakt zijn. Eén van 
de redenen waarom destijds voor een 
tunnel in plaats van een tunnelbak ge-
kozen is, was het behoud van het karak-
teristieke aanzicht van de Oude Waals-
dorperweg met zijn zeedennen. Een 
andere afspraak was het oplossen van 
het verkeersprobleem op de “bajonet”, 
het verkeersplein tussen de 
Waalsdorperweg, de Van der Aastraat en 
de Van Alkemadelaan; het groen van de 
bajonet zou bij het Bospark getrokken 
worden. Een andere afspraak, ook uit die 
tijd, is de aanleg van een vrij liggende 
fietsstrook langs de Oude 
Waalsdorperweg. Nu, ruim negen jaar 
nadat deze afspraken gemaakt zijn, wil 
men er vorm aan geven.

Doorsteek
Vóór de aanleg van de Hubertustunnel 
was de Oude Waalsdorperweg één van 
de belangrijke invalswegen van Den 
Haag. Dat belang is nu iets afgenomen, 
maar de Oude Waalsdorperweg heeft 
nog steeds een belangrijke functie voor 
het verkeer van en naar Scheveningen. 
Dit is hoofdzakelijk autoverkeer. Het 
fietsverkeer op de Oude 
Waalsdorperweg beperkt zich nu in 
hoofdzaak tot medewerkers van TNO en 
NC3A uit de stad. Medewerkers uit 
Voorschoten en Wassenaar die op de 
fiets komen, nemen in het algemeen het 
fietspad dat bij de Ruychrocklaan uit-
komt op de Cees Laseurlaan en steken 
dan bij de benzinepomp het Bospark 
door naar de Oude Waalsdorperweg.  
Deze doorsteek wordt ook gebruikt 
door fietsers die via de oude treinbaan 
achter de Alexander-kazerne naar 
Duinzicht, in het algemeen naar het 
Willem Royaardsplein, gaan en door al 
diegenen die buiten de spitsuren met 
het openbaar vervoer naar NATO en 
TNO komen en gaan vanaf de dichtstbij-
zijnde bushalte op de Else Mauhslaan.

Vervolg op pagina 5
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Vrij liggend fietspad
In de eerste opzet voor het Strafhof was 
de personeelsingang voor voertuigen 
en fietsers geprojecteerd aan de oude 
treinbaan. Derhalve heeft de wijkvereni-
ging toen voorgesteld de doorsteek tus-
sen de Waalsdorperweg en de Oude 
Waalsdorperweg te verharden zodat 
daar een ordentelijk fietspad kon 
komen. Die fietsroute zou dan lopen via 
de Waalsdorperweg met bij de benzine-
pomp de doorsteek naar het Strafhof, 
NATO en TNO. Ondertussen zijn de plan-
nen voor het Strafhof veranderd en wil 
men een fietsenstalling met ingang rea-
liseren ongeveer in het midden van de 
Oude Waalsdorperweg. Daarmee wordt 
het oude plan uit 2003 van een vrij  
liggend fietspad op de Oude Waals-
dorperweg weer actueel. Het valt op dat 
deze fietsverbinding niet is opgenomen 
in de zogenaamde sterroutes, zoals 
weergegeven in de onlangs aangeno-
men Haagse Nota Mobiliteit.  Deze optie 
lijkt dus vergeten en wordt nu weer uit 
de kast gehaald.

Schetsontwerp
Op dit ogenblik liggen er twee schetsont-
werpen voor, die vooral in de directe om-
geving van het trafohuisje op de Bajonet 
verschillen. In beide ontwerpen is de vrije 
busbaan vervallen en komen er minder 
rijbanen. Op de Oude Waalsdorperweg 
wordt een middenberm gecreëerd, bij de 
eerste variant is deze smaller. Er komen 
verkeerslichten met mogelijk een risico 
dat, als ze niet werken, het invoegend au-
toverkeer vanuit de Van der Aastraat het 
verkeer vanaf de Van Alkemadelaan blok-
keert; in de tweede variant is daarvoor 
meer ruimte opgenomen.  Een verder 
verschil vindt men in het grotere aantal 
iepen op de bajonet in de tweede variant, 
dat gespaard kan blijven. Tenslotte geeft 
de tweede variant een betere afsluiting 
van het zicht vanuit de Van der Aastraat 
op het Strafhof. De bewonersgroep heeft 
een voorkeur uitgesproken voor de 
tweede variant, met de kanttekening dat 
sommigen zich afvragen of het veel 
ruimte innemende tweezijdige fietspad 
langs de Oude Waalsdorperweg nodig is. 
Dit gaat namelijk ten koste van het 
Bospark. De gemeente verwijst hierbij 
naar het betreffende raadsvoorstel uit 
2003:

Drie met elkaar samenhangende aan-
passingen betreffen de verbinding tus-
sen de Landscheidingsweg en de Van 
Alkemadelaan:
– het opnieuw vormgeven van de aan-

sluiting Landscheidingsweg/Oude 
Waalsdorperweg bij TNO (wordt on-
derdeel van het herinrichtingsplan 
voormalige Kleine Alexanderkazerne, 
zie 6.2);

– de herinrichting van de Oude 
Waalsdorperweg via een meer ge-
strekt tracé, het asfalteren ervan en 
de aanleg van een vrij liggend 
fietspad;

– het compacter en overzichtelijker 
maken van de kruising Van 
Alkemadelaan/ Waalsdorperweg/
Oude Waalsdorperweg (de ‘bajonetbe-
weging’ in noordelijke richting komt te 
vervallen, een doorsteek voor de bus-
lijn vanuit Duinzigt, een vrij liggend 
tweerichting fietspad aan de westzijde 
van de Oude Waalsdorperweg) (zie 
schetsop pagina 3).

Voor deze aanpassingen zal een sepa-
rate procedure voor besluitvorming en 
inspraak worden doorlopen.
Deze aanpassingen zijn opgenomen in 
de kostenraming voor het project 
Hubertustunnel.

Voorstel of besluit?
Van deze drie voorstellen is alleen het 
eerste gerealiseerd als onderdeel van de 
Hubertustunnel. Het middelste komt nu 
in een andere context aan de orde en 
van het laatste is de doorsteek voor de 
buslijn gerealiseerd en die wordt nu 
weer herroepen. De vraag is natuurlijk of 
het voorstel voor een vrij liggend twee-
richting fietspad ooit tot een besluit ge-
leid heeft? En zo ja, waarom is het dan 
niet jaren geleden aangelegd? Als er in-
derdaad een besluit geweest is dan 
komen de twee schetsontwerpen even-
eens op de tocht te staan, want dan zou 
de gemeente het Bospark door moeten 
trekken in de bajonet. Dat immers is des-
tijds tijdens de voorlichtingsavonden op 
het Aloysius College en het Nederlands 
Lyceum door de gemeente met de be-
woners  afgesproken.  

Karakteristieke boomgroepen
Tijdens de vaststelling van het bestem-
mingsplan Benoordenhout-Internationaal 

Stafhof in februari 2011 gaf wethouder de 
Jong aan dat zij, evenals de andere ge-
meenteraadsleden, de wens van de be-
woners om de hoge dennen op de hoek 
van de van Alkemadelaan en de Oude 
Waalsdorperweg te handhaven, goed  
begrepen had en dat zij zich voor het be-
houd van deze boomgroep zou inzetten. 

Dilemma’s
Kort en goed, wij als wijkvereniging pre-
senteren u hier de dilemma’s waarvoor wij 
staan. Wij zien veel meer soelaas in een 
fietsenstalling naast het auto parkeren 
aan de oude treinbaan, dan een breed 
fietspad langs de smalle oude 
Waalsdorperweg en wij geven de ge-
meente de suggestie de doorsteek bij de 
Else Mauhslaan te verharden en echt ge-
schikt te maken voor fietsers en voetgan-
gers. Ja, dat mag een extra lantaarnpaal 
kosten, maar het helpt al diegenen die ‘s 
avonds overwerken op TNO, ICC en NATO 
en dan op bus 22 zijn aangewezen en al 
diegenen die vanuit hun werk boodschap-
pen doen op het Willem Royaardsplein. 
Tenslotte komt een groot deel van het 
personeel van deze instanties niet direct 
uit de stad maar ook vanuit omlig- 
gende gemeenten, zoals Voorschoten en 
Wassenaar of zelfs dichtbij uit Mariahoeve.

De vraag is nu, wat vindt u, lid van de wijk
vereniging of buurtbewoner van het twee
zijdige fietspad en de keuze voor schets
ontwerp B? Laat het ons weten zodat wij 
uw mening mee kunnen nemen in onze 
onderhandelingen met de gemeente. Laat 
ons ook weten wat de  karakteristieke 
boomgroep op de hoek van het kruispunt 
van de Oude Waalsdorper weg met de van 
Alkemadelaan voor u betekent. Reacties 
graag via de website van de wijkvereni
ging:  
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl of 
naar wijkver.benoordenhout@gmail.com. 

Willem Hoekstra

De gemeente is van plan om eind  
augustus, begin september een voor-
lichtingsavond over de bouw van het 
Internationaal Strafhof te houden. De 
precieze datum wordt nog bekend 
gemaakt.

Vervolg van pagina 3
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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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Wijkvereniging 

Benoordenhout

Ontwerp bestemmingsplan  
Benoordenhout ter inzage

De wijk is thans volledig belegd met plano-
logische regelingen. Dat is ook nodig 

want de gemeente moet voor juli 2013 de gel-
dende bestemmingsplannen hebben aange-
past aan de nieuwe wetgeving.  
De wijk Benoordenhout is bijna klaar.  
Vorig jaar januari is het bestemmingsplan “ 
Benoordenhout Internationaal Strafhof” vast-
gesteld en inmiddels in werking getreden. Op 
19 april 2012 is de beheersverordening 
“Benoordenhout Noord-Oost” vast gesteld en 
ook inmiddels in werking getreden. Tegen het 
ontwerp bestemmingsplan ”Arendsdorp/
Oostduin” dat in mei ter visie heeft gelegen, 
hebben de wijkvereniging en vele bewoners 
een zienswijze ingediend. In juni en begin juli 
jl. is het ontwerp bestemmingsplan 
”Benoordenhout” ter inzage gelegd. Dit be-
stemmingsplan bevat het zuidwestelijk deel 
van de wijk en het plangebied sluit aan bij dat 
van de beheersverordening. Ook tegen dit 
plan hebben bewoners en de wijkvereniging 
een zienswijze ingediend die, grotendeels 
overeenkomt met die welke destijds tegen de 
beheers verordening is ingediend en voor een 
deel is gehonoreerd. Het ligt in de verwach-
ting dat in het najaar de raad zich zowel over 
de ingediende zienswijze tegen het bestem-
mingsplan ”Arendsdorp/Oostduin” als tegen 
het bestemmingsplan “Benoordenhout” zal 
buigen.   

Beschermd stadsgezicht
Wij hebben het nodig gevonden om in onze 
zienswijze naast allerlei deelbezwaren de 
gemeenteraad te wijzen op twee zorgelijke 
ontwikkelingen in de wijk, te weten: De aan-
tasting van het beschermd stadsgezicht, 
niet alleen door regels die het historisch ka-
rakter van de wijk aantasten, maar ook door-
dat die regels onderling verschillen. En ten 
tweede de kantorenleegstand die alleen 
maar kan worden opgelost door mogelijkhe-
den te bieden voor herontwikkeling ten be-
hoeve van allerlei andere functies, waaron-
der woningbouw. Wij hebben hierover het 
volgende opgemerkt:

Ad 1. De wijk Benoordenhout is in 1996 aan-
gewezen als beschermd stadsgezicht. In te-
genstelling tot de toelichting waarin wordt 

gesteld dat het plan in hoofdzaak een be-
heersbestemmingsplan is waarin de karakte-
ristieke waarden van de wijk op het gebied 
van beeld, bebouwing en functies worden 
behouden, is dit niet het geval. Het plan 
bevat veel verruimde bouwregels die juist 
het typische karakter van de wijk, bestaande 
uit gebouwen met twee bouwlagen en kap-
verdieping dan wel drie bouwlagen met een 
plat dak en veel groen, aantasten. Echter, 
schuine daken zijn in dit ontwerp niet meer 
voorgeschreven en de regels met betrekking 
tot de aanbouwen en bijgebouwen zijn uit-
gebreid en gaan verder dan vergunningsvrij 
is toegelaten. Deze ontwikkeling is zeer ver-
warrend en bestuurlijk onaanvaardbaar, 
omdat in de inmiddels vastgestelde be-
heersverordening - welke verordening be-
trekking heeft op het aansluitende wijkdeel 
in de noordoostelijk hoek van de wijk - 
schuine daken wel zijn voorgeschreven en 
aanbouwen en bijgebouwen slechts mogen 
worden gebouwd voorzover deze vergun-
ningsvrij zijn toegelaten (bij voorbeeld voor 
bebouwing tussen de Van Stienhovenstraat 
en de Van Hogen-houcklaan is een schuin 
dak niet verplicht terwijl in de haaks hierop 
aansluitende Sonderdankstraat een schuin 
dak wel verplicht is). De wijk wordt daardoor 
opgesplitst in twee delen met verschillende 
planologische regimes. Het opknippen van 
het beschermd stadsgezicht in meerdere be-
stemmingsregelingen leidt ertoe dat de bij-
zondere waarden van het stadsgezicht niet 
meer voldoende kunnen worden be-
schermd. Hierdoor komen ook de bescher-
ming van het gehele stadsgezicht en de be-
langrijke cultuurhistorische waarde in het 
gedrang, hetgeen in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. 

Ad 2. In de toelichting wordt gesteld dat de 
zone Zuid-Hollandlaan – Raamweg een 
goede kantoorlocatie is en dat wordt ingezet 
op het behoud van de aanwezige kantoren. 
Het gros van het kantoorgebruik in de wijk 
Benoordenhout is echter kleinschalig: enkele 
tientallen tot enkele honderden vierkante 
meters die werk bieden aan enkele tientallen 
arbeidsplaatsen. Dit rechtvaardigt niet het 
aanhouden van een zogenaamde kantoren-

cluster aan de Raamweg en de 
Benoordenhoutseweg. Economisch lijkt een 
dergelijke kantorenas niet haalbaar en in 
feite ontkent men de ontwikkelingen die zich 
de afgelopen twintig jaar in de wijk hebben 
voorgedaan. Er is juist een groot vertrek van 
de kantoorgebruikers uit de wijk. Europol 
heeft onlangs het gebouw aan de Raamweg 
ontruimd. Het gebouw staat thans feitelijk 
leeg. Het monumentale kantorenpand van 
Berlage aan de Raamweg staat al veel langer 
leeg sinds het vertrek van de Nationale 
Nederlanden. Slechts een telecombedrijf 
heeft enkele jaren de leegstand tijdelijk ge-
keerd. Dan staan aan de Oostduinlaan, het 
voormalige kantoor van de Price Waterhouse 
Cooper (PWC), achter de Nirwanaflat het kan-
toorgebouw van het vroegere ministerie van 
Vrom en aan de Benoordenhoutseweg het 
monumentale kantoorgebouw van Elsevier/
Misset feitelijk leeg. Op de kop van de Jozef 
Israëlslaan heeft men de Rode Olifant, het 
voormalige Essogebouw dat nadien gebruikt 
is door het advocatenkantoor de Brauw 
Blackstone Westbroek dat verhuisd is naar de 
zuidas in Amsterdam.

Kantoorgebruik
De nieuwe trend in kantoren lijkt met name 
te zijn: groot, nieuw, veel licht, hoogwaar-
dige technologie, gemakkelijk in te richten, 
goed bereikbaar met openbaar vervoer, 
zichtlocatie aan een grote verbindingsweg 
en voldoende parkeermogelijkheden. De 
monumentale gebouwen binnen het 
Benoordenhout zijn voor hedendaags kan-
toorgebruik niet meer toegesneden. 
Eigenlijk voldoet geen van de kantoren in 
het Benoordenhout meer aan die eisen. Dat 
betekent dat in deze wijk aan de kantoorge-
bouwen niet meer louter een kantoorbe-
stemming moet worden gegeven maar dat 
deze bestemd moeten worden voor meer-
dere doeleinden, vooral voor het zo mogelijk 
herontwikkelen tot woningen. Hopelijk 
heeft de gemeente oog voor deze kritiek.

Corine Buter
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

The international corner

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 
September 22, 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 22 SEPTEMBER 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, 22 September 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.

Open Monument Day – 2012

September is fast approaching, which 
means it is almost time for the Open 

Monument Day 2012 – or Heritage Days. 
This year it will be held on Saturday and 
Sunday, September 8 and 9. The theme 
is Groen van Toen or The Green of the 
Past. Throughout the Netherlands 
thousands of buildings, estates, muse-
ums and courtyards will be open for visi-
ting by the general public.
Closer to the date itself, a complete list 
of open monuments in The Hague can 
be found on the VVV website or www.
openmonumentendag.nl. For now six 
buildings within The Hague are being 
spotlighted for their historical value.

Gymnasium Haganum (Laan van 
Meerdervoort 57): This school, built in the 
neo-renaissance style from 1905-1907, is 
still one of The Hague’s most famous high 
schools of higher education. It is known 
by its unusual towers and entrance way. 
Its gables are also very detailed with nu-
merous sculptures and statues.

Papaverhof (just off Klimopstraat in the 
Segbroek neighborhood). These houses 
were built in 1921 following a plan of the 
Stijl architect Jan Wils. This Dutch archi-

tectural style was developed in 1917. 
The complex consists of 68 one-family 
houses and 60 apartments. They were 
built around a sunken courtyard and one 
can definitely see the influence of Gerrit 
Rietveld and Piet Mondriaan, to name 
just a few of the architects of this period. 
It is considered one of the top 100 mo-
numents of the Netherlands.

Bunkermusum (at the end of the 
Strandweg and Visafslagweg): This bun-
ker was built by the Germans as part of 
the Atlantic wall and housed two groups 
of ten men. It is one of the largest bun-
kers (12 x 12 meters) with twelve meter 
thick walls. There used to be twelve of 
these bunkers along the shore, but only 
eight are still remaining. In recent years 
this bunker was developed into a mu-
seum by the Haagse Bunker Ploeg.

De Tempel (Prins Hendrikplein): Originally 
meant as an office for the Haagse 
Commissie Bank, it was built in 1903 by the 
architect F.A. Bodde. When the bank left, it 
became a home for mentally ill women 
and finally in the 1970’s and 1980’s it was a 
discothèque. In 2005 it was taken over by 
the Stichting Duurzaam Erfgoed and resto-

red to its past glory, but with one big dif-
ference. It is extremely energy efficient 
and has an A-status, one of the first monu-
mental buildings where the restoration 
was not only successful but ‘green’. 
Without losing any of its beauty or original 
detail, the building is warmed by the sun 
and the energy saved in the summer is 
stored in an underground facility.

Theater De Regentes (Weimarstraat 53): 
This art deco building, dating from 1920, 
was originally the largest indoor swim-
ming pool in Europe. When the swimming 
pool closed its door in the 1990’s, it was re-
novated into a theater. However, many of 
the original ‘pool features’ were kept, in-
cluding the tiles and the changing rooms.

KIVI NIRIA Building (Prinssessegracht 15-
33): This almost three hundred year old 
patrician’s house became the Koninklijke 
Instutuut voor Ingenieurs (Royal Engineers 
Association) in 1919. It is the only house 
on the Prinssessegracht that does not 
have its entrance way in the middle. All 
the original features have been saved, in-
cluding on the main staircase some beau-
tiful Louis XIV details. From the library on 
the top floor one gets a beautiful view of 
the Malieveld and the Haagse Bos.

Georgia Regnault
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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

    
  

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

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
070 392 43 61
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R

* 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
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

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
Liesbeth Annegarn annegarn@xs4all.nl

If you have any questions or remarks, you can contact one of the committee members below:

Wijkcentrum ‘t Benoordenhuis
Het was op 1 oktober 1983 dat onze wijkvereniging op feestelijke wijze 
het Benoordenhuis in de Bisschopstraat in gebruik kon nemen. Eindelijk 
had onze toen 7 jarige wijkvereniging nu ook een eigen accommodatie 
als ontmoetingsplaats voor haar leden en de overige bewoners van het 
Benoordenhout.

In het ontwerp raadsvoorstel van B&W 
werd vermeld: ”In deze grote wijk zijn 

geen sociaalculturele voorzieningen op het 
gebied van samenlevingsopbouw en dienst
verlening. Een eigen accommodatie voor de 
wijkvereniging achten wij in verband met de 
verdere ontplooiing van haar samenlevings
opbouw van groot belang”.

Onze toenmalige voorzitter, de heer Frans 
van Rijckevorsel, stond bij de ingebruik-
name stil bij het toekomstige gebruik van 
het wijkcentrum met de woorden: ”Wij be
schouwen dit wijkcentrum als een algemene 
voorziening, die zoveel mogelijk toeganke
lijk is voor alle groepen bewoners in de wijk“.

Sindsdien is het centrum uitgegroeid tot 
een ontmoetingsplaats voor de vele clubs 
en afdelingen die hier hun activiteiten 

kunnen uitoefenen. Dit alles mogelijk ge-
maakt door de inzet van de vele gastvrou-
wen/heren die als vrijwilligers onze gasten 
in ons fraaie onderkomen verwelkomen 
en klaar staan hen te voorzien van een 
versnapering aan onze bar.

Beoefent u een activiteit die in overeen-
stemming is met de doelstelling van  onze 
wijkvereniging en bent u op zoek naar 
passende ruimte, dan kunnen wij u moge-
lijk de diensten van ons wijkcentrum aan-
bieden. Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Ria Heemskerk, beheerder 
van ‘t Benoordenhuis, tel 070-3249206.

Oproep 
Door het vertrek van een van de gasthe-
ren per eind juni en het plotselinge over-
lijden van een van onze gastvrouwen zijn 

er enkele vacatures ontstaan voor de func-
tie van gastvrouw/heer. 
Vindt u het gezellig onder de mensen te 
zijn en heeft u nog tijd beschikbaar om 
zich als vrijwilliger in te zetten als gast-
vrouw/heer voor ons Benoordenhuis, 
laat het ons weten. Ook hiervoor kunt u 
contact opnemen met mevrouw Ria 
Heemskerk, beheerder van ‘t 
Benoordenhuis, tel 070-3249206; zij kan 
u alle informatie verschaffen.

Verkiezingen Tweede Kamer op  
12 september as.
Op woensdag 12 september aanstaande 
zullen  Tweede Kamerverkiezingen wor-
den gehouden.
Het is een voorrecht dat die dag ons 
Benoordenhuis als stemlokaal zal worden 
ingericht. Wij roepen u op die dag van uw 
stemrecht gebruik te maken en uw stem 
uit te brengen in ons Benoordenhuis. Voor 
velen wellicht een gelegenheid ons pand 
eens van binnen te zien.
 
Beheerscommissie Benoordenhuis

Afternoon Tea Concerts

Once again the American Protestant 
Church on the Esther de Boer van 

Rijklaan is presenting a series of 
Afternoon Tea Concerts.

The first of these will be on September 
8th with de Verenigde Zangers, a male 
choir of 70 men who will perform a  
varied program. Arnoud de Groen will 
be the organist and Lennart Moree will 
accompany the singers on the piano. Mr. 
Moree is a very gifted pianist and will 
also play a short piano recital.

The next dates for the tea concerts will 
be October 13 with the Monday Singers 
and November 10th with the Trio 
Sentire.

All concerts start at 16:00 and doors 
open at 15:30 when there is an opportu-
nity to have a cup of coffee or tea be-
forehand. There is no entrance fee, but a 
free will offering will be held.

If anyone is also interested in singing in 
the church’s regular choir, they are very 

welcome. For more information, contact 
the Director of Traditional Music – mu-
sicdirector@apch.nl or Ben Ferweda, 
Chairman of the Choir – choir@apch.nl.
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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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Interview
“Hier voelde ik me thuis”
Na 34 jaar predikantschap waarvan 23 jaar in het Benoordenhout gaat 
dominee Casper van Dongen komende maand met emeritaat. In zeker 
tweeduizend kerkdiensten, honderden uitvaarten, huwelijken en 
andere rituelen was hij veelal aanwezig op kantelmomenten in het 
leven van een groot aantal Benoordenhouters. Een vraaggesprek op 
het snijvlak van kerk en wijk.

Hij kwam uit een Rotterdams gezin 
met vier kinderen. In zijn familie 

was het gebruikelijk om óf dokter óf do-
minee óf graanhandelaar te worden. Van 
Dongen begon als gemeentepredikant 
in Rossum en Hurwenen. Hierna was hij 
dominee in het deftige Baarn en sinds 
1989 dus in Den Haag bij de 
Duinzichtkerk en de Vredeskapel. De 
laatste staat in de Malakkastraat in de 
Archipelbuurt. 

Wat hem 23 jaar geleden voor deze wijk 
deed ‘vallen’? Van Dongen: “Ik kom zelf 
uit een tamelijk liberaal – niet politiek 
maar vrijzinnig – nest en wij waren ook 
internationaal georiënteerd. We moes-
ten thuis Frans, Duits en Engels per 
avond wisselen; en dan weer Nederlands. 
Toen mijn vader ook nog Spaans wilde 
toevoegen, vond mijn moeder het te 
gek worden. Maar die breedheid heeft 
mij altijd aangesproken en die tref je in 
het Benoordenhout ook aan.”

Maar wat dan met dat eeuwige verhaal 
over die ietwat stijve bevolking aan deze 
kant van de stad? “Daar moet je door-
heen kijken. Het vernis is hier misschien 
wat dikker”, zegt Van Dongen. ’t Is eigen-
lijk net als met adel: de echte hoeft niet 
zijn best te doen om ‘het’ te zijn. Maar 
wat iemands komaf ook is, in het 
Benoordenhout wonen net als elders 
mensen met menselijke sores en proble-
men. Van Dongen: “Als je even doorpraat 
maakt dat vernislaagje niet uit. Dood en 
angst en hoop en wanhoop en geluk en 
ongeluk zijn overal. Daarom spelen de 
vragen over leven en dood ook in onze 
wijk. Het is hier alleen in een ander taal-
veld gegoten. Minder direct en vaak iets 
diplomatieker dan elders in Den Haag. 

Zo ben ik trouwens zelf ook opgevoed. 
Niet meteen zeggen wat je ergens van 
vindt. Daarom kostte het me ook niet zo-
veel moeite.”

Arendsdorp
Nog even terug naar de wijk als zodanig. 
“Ik had nooit gedacht dat ik driëntwintig 
jaar zou blijven, maar hier voelde ik me 
thuis”, zegt Van Dongen: “Het vele groen, 
de duinen, het soort architectuur, de 
bouw, de ruimte. Als je dat vergelijkt 
met bepaalde buurten aan de andere 
kant van het centrum, zijn we hier zeer 
bevoorrecht.”

Bij de gebouwen die er voor hem uit-
springen denkt hij na de Duinzichtkerk, 
de Rode Olifant, het kasteel van Shell en 
een aantal mooie huizen, meteen aan 
Arendsdorp: “Ik ken geen huis voor ou-
dere bewoners dat zo fantastisch is ge-
bouwd als Arendsorp. Ik weet dat het 
straks wordt afgebroken. Maar als ik die 
lange binnenstraten voor me zie en die 

centrale hal en dat licht, moet het een 
hele knappe architect zijn om dit niveau 
te overtreffen.”

De wijk zelf is naar het gevoel van de 
fietsende dominee de afgelopen decen-
nie niet erg veranderd. “En als ik denk 
dat het veranderd is, komt het misschien 
ook omdat ik zelf 23 jaar ouder ben ge-
worden. Intussen zie je ook nieuwe ge-
neraties aantreden. Ik vind jonge men-
sen leuk en open en ik denk dat er een 
enorme revolutie aan de gang is via au-
tomatisering. Dat merk je ook aan de 
contacten en vooral het leggen van con-
tacten, wat heel anders loopt dan vroe-
ger. Goed trouwens dat we hier ook als 
kerk op inhaken. De zondagse diensten 
worden tegenwoordig zelfs op internet 
uitgezonden.”

Noem ons één punt waarvan u zegt: 
wijk, wijkvereniging, wat er ook gebeurt 
– let op uw saeck en koester dat.
“Dan wens ik in ieder geval de wijk- 
vereniging veel vrede toe. Er is nogal 
eens onmin geweest in het bestuur van 
de wijkvereniging. Wat ben ik dan blij 

met onze kerkenraad! Daar heb ik zelden 
onmin meegemaakt, integendeel.”

Samen op Weg
Hij herinnert zich nog heel goed het 
kennismakingsmakingsbezoek met zijn 
toenmalige gereformeerde collega ds. 
Stef van der Linde in diens volledig door-
rookte studeerkamer. “Ik wil niet langer 

‘In het Benoordenhout wonen net als elders  
mensen met menselijke sores en problemen’

Vervolg op pagina 15
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Meesterlĳ k wonen in het Benoordenhout
ELSE MAUHSLAAN/THEO MANN BOUWMEESTERLAAN

Stelt u zich eens voor: een markant en sierlĳk appartementengebouw 
met veel glas, wat zorgt voor prachtig licht in de living en de slaapkamers. 
Een mooi balkon of terras bĳ elk appartement. Weids uitzicht over groen, 
de duinen en Scheveningen in de verte.

Wĳ schetsen hier De Bouwmeester, een uniek en markant appartementen-
gebouw dat gerealiseerd zal worden in het Benoordenhout op de hoek van 
de Else Mauhslaan en de Theo Mann Bouwmeesterlaan, waar nu nog het 
Shell benzinestation staat. 

Een mooie woonlocatie dichtbĳ b.v. golf- en tennisbanen, medische- en 
winkelvoorzieningen, openbaar vervoer naar het Haagse centrum, de 
stations en de verbindingswegen naar de A44 en de A4/A12.

De Bouwmeester telt acht woonlagen met 32 appartementen met keuze uit 
twee-, drie- en vierkamerappartementen en twee penthouses. Ideaal voor wie 
een royaal appartement zoekt met een riante living om gasten te ontvangen. 
Maar ook voor wie compact wil wonen of een pied-à-terre in Den Haag zoekt.

De auto parkeert u in de ondergrondse garage waar voor alle appartementen 
ook de bergruimten zĳn. Via de lichte, representatieve entree bereikt u uw 
woning die op verschillende manieren in te delen en af te werken is. Immers 
fl exibiliteit en keuzevrĳheid staan voorop bĳ de inrichting van uw appartement 
en wĳ geven u daar graag advies bĳ. Alle appartementen worden standaard 
geleverd met een complete badkamer met kwalitatief sanitair en een fraaie 
keuken incl. apparatuur.

Ook in fi nancieel opzicht profi teert u van alle voordelen die nieuwbouw 
met zich meebrengt. Zo bespaart u bĳ voorbeeld op de energiekosten 
door de moderne HR installaties en uitstekende isolatie en is er goed 
gelet op de hoogte van de servicekosten. 

Verder wordt de bouw door een Waarborg-instituut verzekerd, zodat 
u gegarandeerd bent van de kwaliteit van de bouw. Alle benodigde 
vergunningen voor de bouw van het project zĳn afgegeven, dus u 
weet bĳ voorbaat zeker dat het plan gerealiseerd kan worden.

Is uw interesse voor dit nieuwe project gewekt? 
U kunt contact opnemen met Cees Kimmel of Rudi van Wechem van Frisia 
Makelaars of uw gegevens achterlaten op de website, dan nemen wĳ graag 
contact met u op.

Informatie en verkoop:
Frisia Makelaars, Javastraat 1a, Den Haag, telefoon 070 346 59 41 
of www.debouwmeester-denhaag.nl

2-kamerapp. va. € 180.000 v.o.n.
3-/4-kamerapp. va. € 395.000 v.o.n.
4-kamerapp. XL va. € 700.000 v.o.n.
Penthouse va. € 900.000 v.o.n.

Prĳ zen incl. keuken en sanitair, 
excl. parkeerplaats

Bĳ zonderheden:
• 2- 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
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foto: Gerhard van Roon

dan een half uur over Samen op Weg 
praten”, zei Van Dongen. Waarop zijn col-
lega door de rook heen sprak: “Zullen we 
daar maar tien minuten van maken?” 
Het lukte zelfs binnen tien minuten. Van 
Dongen: “We werden zelfs de eerste 
Samen op Weg-gemeente van Den 
Haag.” Uiteindelijk zijn ‘Hervormd’ en 
‘Gereformeerd’ in 2004 landelijk samen-
gegaan in de Protestantse Kerk in 
Nederland.

Overigens had hij 23 jaar geleden ook de 
gedachte dat binnen 25 jaar één van de 
grote kerken in deze wijk dicht zou zijn. 
“Want de secularisatie houd zelfs ík niet 
tegen”, grapt de dominee. Zijn visioen 
was destijds dat er op het overblijvende 
gebouw een bordje ‘Kerk van Christus’ 
op de deur zou komen te hangen, met 
afwisselend een katholieke viering of 
een protestantse dienst, of net an-
dersom. Na een jaar of  tien zouden ze 
dan vanzelf zeggen: “Dit is te gek, laten 
we het - net als hervormd en gerefor-
meerd - voortaan maar samen doen.”

Naïeve gedachte
Achteraf bleek het een naïeve gedachte. 
Van Dongen: “Ik dacht dat we in het 
Benoordenhout op vergaande oecu-
mene zouden inzetten. Natuurlijk moet 
het van onderop komen. Dat leek hier zo 
ook te gaan, als je naar de enorme toe-
loop voor gezamenlijke avonden keek. Ik 
had het allemaal graag doorgezet met 

een pastoor die in de Duinzichtkerk 
voorgaat en een dominee die in zijn een-
tje in de Paschalis had mogen voorgaan 
zonder dat de pastoor dan weer be-
paalde dingen moet doen.”

Maar helaas, stelt Van Dongen vast, 
heeft de roomskatholieke kerk van bo-
venaf ingegrepen en dingen terugge-
draaid. Daarnaast zijn, met alle respect 
voor zijn collega pastoor Kurvers, de ge-
middelde priester en bisschop de laatste 
jaren een stuk behoudender geworden. 
Van Dongen: “Het gaat me zeer aan het 
hart dat we de oecumene in Nederland 
nooit hebben kunnen doorzetten. We 
zijn aardig voor elkaar. En men denkt dat 
dat oecumene is. Maar dat heeft niets 
met liturgie, open vieringen en inhoud 
te maken. We hadden met elkaar kunnen 
laten zien wat werkelijk kerk-zijn is. En 
we hadden de klap van de vele kerkslui-
tingen in Den Haag en waar dan ook 
samen positiever tegemoet kunnen 
treden.”

Visioen 
Voor veel wijkbewoners, kerkelijk of niet, 
vormt de Duinzichtkerk aan de Van 
Hogenhoucklaan een baken in de wijk. 
Van Dongen denkt vooral van binnenuit: 

“Ik vind het een prachtige kerk. Wat een 
allure heeft dit gebouw. Met het glas in 
lood-raam waar al in 1935, met de vrese-
lijke jaren die daarna kwamen, een visi-
oen neerdaalt van het hemelse Jeruzalem 

met een moskee, een hindoetempel, een 
synagoge en de Duinzichtkerk naast  
elkaar. ‘Dan zitten wij hier goed!’, roep ik 
altijd. In ieder geval ademt het litur- 
gische, spirituele en menselijke ruimte.”

Intussen kan de wijkpredikant, die op 
zondagmorgen vroeg langs de sportvel-
den met spelende kinderen en aanmoe-
digende ouders fietst, er niet omheen 
dat de kerk één van de gelegenheden is 
waar je naar toe kunt gaan. Van Dongen: 
“De ontkerkelijking is enorm. Ik spreek 
bewust niet van secularisatie (‘verwe-
reldlijking’, red.) omdat ik niet kan be-
oordelen hoe spiritueel deze mensen 
door het leven gaan. Maar zij hebben 
duidelijk geen behoefte meer aan de 
kerk. Het geestelijk leven is veel indivi-
dualistischer geworden. Je bent tegen-
woordig in de straat een volstrekte uit-
zondering als je nog naar de kerk gaat  
We bepalen zélf wel wat we de kinderen 
meegeven en wat niet.”

Blikveld
Op bepaalde en bepalende momenten, 
zoals het dopen van kinderen en de hon-
derden uitvaarten die Van Dongen 
leidde, komt de kerk nog wel om de 
hoek kijken. Maar in het directe leven is 
zij volkomen uit het blikveld geraakt. 
Van Dongen: “Ik hoor heel vaak pas ach-
teraf dat iemand onlangs is overleden en 
al begraven of gecremeerd. Een hele-
boel kinderen beseffen amper dat hun 
vader of moeder bij een kerk hoorde. 
Men is niet eens meer tegen. Er wordt 
gewoon niet aan gedacht.”

Op die manier is er over 23 jaar weinig 
meer van over…
“Daarom zou dit gebouw door de week 
best wat meer een werelds gebouw 
mogen zijn. Gebruik het maar, voor wat 
voor activiteiten dan ook. Het is per slot 

‘Als we ons vergelijken met andere buurten, 
zijn we hier zeer bevoorrecht’

Vervolg op pagina 17
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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 
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van rekening voor deze wijk gebouwd. 
Alleen op zondag wordt dan liturgie 
gevierd.”

Volksuniversiteit
Waar hij de achterliggende jaren terug-
kijkend het meest trots op is? “Het aantal 

fantastische mensen dat zich inzet”, zegt 
hij meteen. “En het Jaarboekje dat tot 
voor kort bestond. Dat lag overal in de 
wijk en je kon eruit kiezen wat je wilde, 
kerkelijk betrokken of niet.”

De Duinzichtkerk is vaak omschreven als 
een kleine volksuniversiteit. “Op som-
mige onderwerpen kwamen minder 

mensen dan we gedacht hadden af, of 
dan zaten we ineens met 120 mensen op 
een avond.” Zeker bij beeldende onder-
werpen als bijbel en kunst waarbij Van 
Dongen steeds werd ondersteund door 
wijkgenoot en gemeentelid Paul 
Prakken.

Om te voorkomen dat hij in een gat valt, 
wordt de emeritus dominee parttime 
ouderenpastor in Leiden-zuidwest, waar 
voor protestanten geen kerkgebouw 
meer is en men nu in een van de katho-
lieke kerken bij elkaar komt. Verder is hij 
nog Johanniterpastor, gaat hij meer in-
ternationaal werk doen én meer viool 
spelen: zijn tweede grote liefde.

‘De secularisatie houd zelfs ik niet tegen…’

In het Benoordenhout zal Van Dongen 
voorlopig wat minder zichtbaar zijn. En 
zeker het eerste jaar niet, om zijn collega en 
gedeeltelijk opvolger ds. Corrie van Duinen 
niet voor de voeten te lopen. Waarna hij 
concludeert: “U zult me hier nog wel zien 
fietsen, maar niet meer als dominee.” 

Laatste vraag: stel dat hij opnieuw voor 
de keuze zou staan om graanhandelaar, 
huisarts of gemeentepredikant te wor-
den… Van Dongen laat mij de vraag niet 
eens afmaken: “Zonder enige twijfel het 
laatste. Ik zou het zo weer over doen. 
Zeker ook op basis van de laatste 23 jaar!”

Klaas Salverda

Afscheid: zondag 16 september 
15.00 uur in de Duinzichtkerk.

Lezers aan het woord
De buitenplaatsen Oostduin en Arendsdorp; 
een recent verleden
Joost S.H. Gieskes

Het Ontwerp bestemmingsplan 
Oostduin-Arendsdorp zorgde voor 

veel commotie. Die commotie concen-
treerde zich vooral op de nieuwbouw-
plannen van flat Arendsdorp. Vrijwel 
niemand bekommerde zich om de rest 
van de buitenplaatsen, waarmee de ge-
meente ook plannen heeft die de wijk-
vereniging niet zinnen. Hoe omvangrijk 
de nieuwbouw ook moge worden, toch 
is het juist het overig deel van de bui-
tenplaatsen waar wij ons verpozen.
De wijkvereniging stelt zich tot doel 
om bij welk herstelplan dan ook uit te 
gaan van het belang van dit gebied als 
een stuk historie dat gerespecteerd 
moet worden. Om die doelstelling te 
bereiken is kennis van die historie een 
eerste vereiste. Daarover is al meerma-
len in dit blad gepubliceerd. Van even 
groot belang is hoe de buitenplaatsen 
eigenlijk waren ingericht.
Een heel interessant uitgangspunt is mis-

schien wel de situatie van na de Tweede 
Wereldoorlog.
Nu is het zo dat ene Herbert L. Plokker 
(1941), toen nog een jongetje woonach-
tig in onze wijk, na 1950 intensief bij de 
buitenplaatsen betrokken was, onder an-
dere door het zogenoemde ‘heitje voor 
een karweitje’ voor de toenmalige bewo-
ners. Hij kende het gebied op zijn duim-
pje en blijkt anno 2012 een formidabel 
geheugen te hebben! Mede op basis 
daarvan heeft uw scribent een kaartje 
met geletterde vakken getekend dat 
hierbij wordt afgedrukt. Bekende gege-
vens zijn, met de gegevens verstrekt 
door Herbert Plokker, hierbij opgete-
kend. Op deze wijze kunt u zich een 
beeld vormen over hoe Oostduin en 
Arendsdorp er na 1950-1954 ongeveer 
uitzagen. Een mooiere basis voor een 
herstel- en restauratieplan is er nauwe-
lijks, ook al moet rekening worden ge-
houden met het hedendaags gebruik. 

Een wandeling maken gewapend met 
deze kaart plus informatie, zal het gebied 
herkenbaarder en misschien dierbaarder 
maken.

Beschrijving van de kaart

A.
Dit is de plaats van het voormalige villa-
complex met rondom tuinen en bloem-
perken. Een stukje keermuur is nog 
aanwezig.
B.
Hier staat een dubbele rij fraaie linden; 
tot ca 1954 waren het drie rijen. De leef-
tijd, bepaald in 2010, is 155 jaar. Zij ston-
den aan de rand van de toenmalige vij-
ver. Het is een relict uit het verleden.
C.
Bosgebied. Er is nog veel taxus en hulst 
uit het verleden te vinden.
D.
In dit romantisch gemengd bosperceel 

Vervolg op pagina 19
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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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bevond zich ca 1950 onder andere ceder, 
liquidambar, een katsoeraboom, en, nog 
aanwezig, twee lariksen. Het is nu nogal 
dichtgegroeid maar dat kan worden ver-
beterd. Er liggen twee romantische 
olifantenpaadjes.
E.
Hier bevond zich onder andere de vijver 
en een bomenlaan parallel aan het water, 
en een nog aanwezig stenen bruggetje. 
Het is een voorgoed verdwenen deel van 
de historische buitenplaats.
F.
De oude oprijlaan met beuken die op 
de lijst van monumentale bomen staan. 
De laan is in verval en zal in fasen wor-
den vernieuwd. De fraaie poort en de 
tuinmanswoning zijn wonderwel be-
waard gebleven. Rechts ietsje verderop 
staat nog een vervallen telefoonbunker 
uit de Duitse tijd, destijds als huisje met 
pannendak gecamoufleerd. Misschien 
een idee om als folly te bewaren!
G.
Een wonderlijk taxuslaantje, een relict. 
Door geen onderhoud te plegen, zijn de 
bomen uitgegroeid. Het laantje wordt 
door veel bewoners als een intiem plekje 
ervaren.

H.
Hier bevond zich langs de oprijlaan een 
brede heesterhaag van Spaanse aak. 
Parallel daaraan staat nog een rij linden 
in het bosperceel.
J.
Boomgaard met kersen, notarisappel en 
bessenstruiken. Een interessant histo-
risch gegeven, de natuurontwikkeling is 
van dien aard dat herstel ervan minder 
gewenst is. Het is nu een aardig  bos en 
één geheel met gebied K.
K.
Hier bevond zich een heestertuin met 
onder andere hamamelis, philadelphus, 
deutzia, een iepenhaag en rhododen-
dron. Het is nu een redelijk transparant 
bos van vooral linden, eiken en beuken 
met een  natuurlijk ontstaan ‘olifanten-
paadje’ aansluitend op de vijver. De ge-
meente Den Haag heeft hier aan de 
rand nog eens bomen opgekweekt.
L.
Hier stond een huis (schildersatelier) om-
geven door een bloementuin en prunus-
sen. Langs het water staan nog steeds 
taxussen, nu op de lijst van monumen-
tale bomen. Op deze plek zal misschien 
het nieuwe Arendsdorp verrijzen, doch 
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uiteraard met behoud van die monu-
mentale taxusbomen.
M.
Op deze plek was een boomgaard met 
oude fruitsoorten met langs het water 
hazelaarstruiken. 
N.
Een nog steeds bestaand charmant tuin-
tje omgeven door muren met een prieel.
P.
Het ‘tuintje van de gravin’ in carrévorm, 
nog steeds te herkennen aan een – uitge-
lopen – loofgang van beuken rondom. Een 
grote eik in het midden werd speciaal 
door de gravin geplant als herinnering aan 
een lid van het huispersoneel. Een nog be-
staand relict dat behoud verdient.
Q.
Een deels nog bestaand idyllisch plekje: 
aan één zijde (kant van de koepel) een rij 
beuken (een beuk, een bruine beuk en 
twee treurbeuken zijn er nog), aan de an-
dere zijde een rij nog aanwezige taxus, in 
het midden een - niet meer aanwezige - 
cirkel van Picea pungens, vier nog aanwe-
zige magnolia’s, en een hemelboom. Met 
eenvoudige middelen, vooral door het 
verwijderen van struwelen, kan dit tuin-
deel weer de allure van voorheen krijgen.

R.
De oorspronkelijke oprij-
laan (de ene kant linden, de 
andere kant beuken) naast 
De Rietjes. Wat zou het fraai 
zijn als de oorspronkelijke 
toegangspoort weer zou 
terugkomen!
S.
Aanvankelijk waren hier 
bosquetten met veel paden 
ertussendoor. Nu staan er 
nog veel oude eiken en 
oude hulstbomen uit het 
verleden. Tevens is er een 
open grasterrein maar door 
zeer veel opschot rondom 
is de transparantie zoek. 
Langs het water staan 
scheve linden (zie T).
T. 
Zie de rode puntjes op de 
kaart: het zijn veel oude 
lanen, nu zijn er nog res-
tanten van aanwezig. De 
oude lanen herstellen is 
een grote wens. Het laantje 
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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? 

11 september
inloop voor de wijk
met o.a. Beter Horen

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
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langs de Goetlijfstraat is zeer oud en be-
hoeft dringend inboeting.
V.
Vrij open gebied met een fraai gazon 
(V2) en vroeger een beukenhaag op po-
sitie V1, waarvan nog enkele beuken te 
herkennen zijn, zij het nu als bomen. Er 
stonden ook notenbomen en een paar-
denkastanje. Op het grasveld stonden 
twee grote beuken, onlangs is de laatste 
omgevallen. Herplant ligt voor de hand.
W.
Vroeger was dit een sterrenbos dat reeds 
lang is verdwenen.
X.
Paviljoentje over het water. Herbouw zou 
misschien gewenst zijn, maar met het te-

genwoordig vandalisme moet dat goed 
worden overwogen.

De Koepel en omgeving
De koepel staat vrij in het gazon met een 
aantal solitaire bomen waarvan meer-
dere als monumentaal zijn gekwalifi-
ceerd. Naast eik en beuk zijn de twee 
meest opvallende bomen de slangeden 
(Araucaria araucana) en een breedbla-
dige hulst (Ilex camellifolia). Beide 
bomen verdienen verzorging. De sto-
rende taxus tegen de koepel dient te 
worden verwijderd. Langs de koepel is 
een ‘olifantenpad’ ontstaan. Het  
eilandje in de vijver moet worden opge-
schoond, het is nu een amorfe massa. De 

toegevoegde speelplek is een concessie 
aan de moderne tijd en heel populair. 

De Rietjes
Bij dit huis bevindt zich een aardig tuin-
tje. De groene haagbeplanting aan de 
zijde van de voormalige oprijlaan is aan-
zienlijk groter geworden dan oorspron-
kelijk en bevindt zich nu deels op de 
plaats van die oprijlaan.

Paden en lanen
De ligging van historische paden moet in 
beginsel worden gerespecteerd. De paden 
zijn donker van kleur en voegen zich aldus 
op natuurlijke wijze in de omgeving. En 
fietspaden zijn natuurlijk uit den boze! 

Het Beeldkwaliteitplan

Naar aanleiding van het nieuwe ont-
werp bestemmingsplan Benoorden-

hout zijn er veel reacties en ziens- 
wijzen geformuleerd door bestuur en 
wijkbewoners.

Wat mij in die stukken opvalt, is de 
moeite die wij hebben om, ter verdedi-
ging van onze standpunten, duidelijk te 
maken wat wij bedoelen.

Ik heb het volgende mogen noteren:
– de aantasting van ons woon- en 

leefklimaat
– de aantasting van de kwaliteit…
– de aantasting van het specifieke… 
– de aantasting van het karakter…

Niemand weet exact en objectief te om-
schrijven wat bedoeld wordt. 

– welke kwaliteit?
– het specifieke; wat is er zo specifiek?
– welk karakter?
– welk woon- en leefklimaat wordt 

bedoeld?
Definieer dat nu eens! Omdat deze be-
grippen te pas en te onpas worden ge-
bruikt, raken ze versleten en verliezen zo 
hun zeggingskracht.

Het wordt mijns inziens hoog tijd om 
een opdracht te geven aan een goed ste-
denbouwkundig bureau om een onder-
zoek te doen naar de wezenlijke karak-

teristieken, de echte kwaliteit van het 
Benoordenhout als woon- en werk- 
omgeving.

Met de resultaten van dit onderzoek 
kunnen wij ons echt onderscheiden van 
andere Haagse wijken.

Met dit beeldkwaliteitplan in de hand 
kunnen wij ons in de toekomst beter ver-
dedigen tegen alle ongewenste en scha-
delijke initiatieven.

Wij spreken dan allen dezelfde taal en ie-
dereen begrijpt wat wij bedoelen.

Max Boekholt
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Aangeboden; 
Wie kan ik blij maken met een zo goed als nieuwe Bosch ijskast, tafel-model zonder vriesvak? Voor mij is de ijskast  
te klein. Zelf ophalen.
 
Mevrouw A. Buma, telefoon 070-3247359 

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 2012 bedraagt € 10,- voor maximaal 30 woorden, bestemd voor de  

wijkbewoners. Deze zijn niet bestemd  voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst kan alleen schriftelijk worden gedaan met contan-
te betaling in een envelop met vermelding: “Benoordenhoutjes”, geadresseerd aan: Mirjam Kroemer,  Sonderdankstraat 27  (afgeven), postbus 

96949, 2509 JH Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot: 10 september 2012. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.
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Wij hopen u snel weer te zien
voor uw lingerie, kousen,
badgoed en nachtkleding.

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

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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Verder in de wijk
Lego robot Maerlant Lyceum wint in Amerika
Onder de naam Watts up! begonnen tien legotalenten van het Maerlant 
Lyceum vorig jaar in september met het bouwen van een robot, 
gemaakt van Lego, om mee te doen aan de FIRST® LEGO® League (FLL®.) 
Het verhaal eindigde met de eerste prijs voor het beste ontwerp van de 
wereld voor hun robot tijdens het Food Factor Worldfestival in de 
Verenigde Staten.

De FLL® is een serie wedstrijden, die 
jongeren tussen de acht en vijftien 

jaar uitdaagt om de maatschappelijke 
rol van techniek te onderzoeken aan de 
hand van verschillende opdrachten. De 
kinderen werken in teams samen om de 
opdrachten zo goed mogelijk te vervul-
len en laten het resultaat zien tijdens  
nationale en internationale finales. 
Wereldwijd nemen meer dan 200.000 
kinderen deel aan de FLL.

Watts up! won eerst in de regio 
Haaglanden. De teams moesten hier een 
volledig autonome robot ontwerpen, 
programmeren en bouwen. Met deze 
robot moeten wedstrijden worden ge-
speeld op een opdrachtenparcours, 
waarbij punten te verdienen zijn. In 
Eindhoven werd vervolgens de strijd 
tussen de Benelux-teams gestreden. 
Watts up! werd tweede, maar mocht 
toch naar het Food Factor Worldfestival 
in St. Louis om de Benelux te vertegen-

woordigen. In de VS wonnen ze vervol-
gens de eerste prijs voor het ontwerp 
van hun robot. 

Maar de FLL is meer dan alleen een ro-
botwedstrijd. De teams worden beoor-
deeld op 4 onderdelen: het ontwerp van 
de robot, een technische presentatie over 
de robot, het teamwerk en een onder-
zoek. Elk team voert  binnen het thema 
namelijk een eigen onderzoek uit over de 
maatschappelijke rol van technologie. 
Het thema van dit jaar was Food Factor 
(voedselveiligheid). Watts up! heeft een 
oplossing bedacht voor het terugdringen 
van voedselallergieën.  Zij kwamen op 
het idee bij het zien van een televisiepro-
gramma waarin werd uitgelegd dat hoe 
meer bacteriën je tegenkomt, hoe min-
der kans op allergieën je hebt. Voor de 
verdere uitwerking hiervan kregen ze 
hulp van specialisten van onder andere 
het Westeinde Ziekenhuis, Nutricia, HAL 
Allergy en Winclove. Na eerdere ideeën 

zoals nooit meer je handen wassen of 
poep eten bedachten ze de oplossing: 
Allergeentje! Een vloeistof met bacteriën 
die je toevoegt aan de voeding van een 
baby.  De weerstand wordt verhoogd en 
goede bacteriën remmen zo de groei van 
foute bacteriën af. 

De trip naar Amerika voor de tieners en 
hun begeleiders – docent Floor 
Zegwaard, coaches Mariska Baaij en Jan 
Martens  (ouders) en junior coach Eva 
Martens – is deels gefinancierd door 
sponsors (waarbij CB&I de enige 
Benoordenhoutse sponsor was).  Het 
team heeft ook zelf geld ingezameld 
door middel van de verkoop van choco-
lade legopoppetjes (die nog steeds te 
koop zijn!). Een deel van het ingeza-
melde geld is gebruikt om iets terug te 
doen voor kinderen die niet zo’n mooie 
reis kunnen maken. In St. Louis kochten 
ze iets typisch Nederlands: fietsen! Ze 
doneerden zes mountainbikes aan een 
bijzonder fietsproject voor kinderen uit 
achterstandswijken, genaamd 
Bikeworks. En gedurende hun verblijf 
mocht Wattsup! gebruikmaken van fiet-
sen van Bikeworks waardoor iedereen 
wist wie die gekke Hollanders waren die 
meededen aan de FLL. Veertien oranje 
fietsers vallen immers wel op!

In totaal verbleven ze tien dagen in de 
Verenigde Staten, waarvan de eerste 
week voor de voorbereiding en de wed-
strijden in St.  Louis. En dat was nog best 
stressen. Want een ingenieuze robot be-
tekent ook veel kans op kleine storingen 
en dat kun je bij wedstrijden natuurlijk 
niet hebben. Daarnaast moest er natuur-
lijk ook een goede presentatie gemaakt 
worden om de jury te overtuigen van 

Watts up! met de gewonnen beker met van links naar rechts Jan Martens, Matthijs van 
Romburgh, Max Furnée, Eva Martens, Floor Zegwaard, Marga Don, Mariska Baaij, Laura 
Grijns, Thomas Hijdra, Demian Schouten, Wiebe Martens, Flip Collot d’Escury, Toon van 
Marken en Emile Borgts.

Vervolg op pagina 25
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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

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

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

Meer weten?
Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de 
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt 
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de 
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.  
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een 
schone en veilige stad zonder plak en klad.

Schilderlessen Aquarel en Acryl  
Op mijn atelier in Wassenaar is  
vanaf september plaats voor nieuwe  
leerlingen op di  wo  donderdag  
Privé lessen zijn mogelijk  
Janice Boekholt 
Ridderlaan 29  Den Haag 
Tel  070 5117575 
Mob  06 51079890 
www janiceboekholt nl 
E  janice boekholt@tiscali nl 

Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!
Tien euro per jaar voor een leefbare wijk!
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hun onderzoek en goede teamspirit. 
Vóór de trip hadden de tieners zich ver-
diept in de Amerikaanse mentaliteit, 
waarvan de trotse houding haaks staat 
op onze ‘doe maar gewoon’ mentaliteit. 
Toch zijn ze niet meegegaan in de 
Amerikaanse houding en hebben ze 
juist laten zien dat je alles samen moet 
doen en juist ook de kwaliteiten van de 
ander mag benadrukken in plaats van al-

leen jezelf naar voren te schuiven. Dit le-
verde bijna ook nog de eerste prijs in de 
categorie teamwork op. Helaas mogen 
niet twee prijzen aan hetzelfde team 
worden gegeven.    

Maar het gaat gelukkig niet alleen maar 
om de strijd om de eerste plek tussen de 
deelnemende teams. In St. Louis werden 
ze bijvoorbeeld geholpen door een 
plaatselijk team door middel van leuke 
uitjes, handige hulp en lekkere hapjes. 
En in Nederland werkt Watts up! samen 
met Startpunt Techkids; een team met 
jongere deelnemers van een basisschool 
uit de Schilderswijk. En zo wordt het 
speelgoed Lego ineens een leerzaam 
project waarmee je leuke reisjes en vrien-
den kunt maken. En naar Amerika mogen 
met je vrienden om je hobby uit te oefe-
nen, dat is natuurlijk super. Of zitten daar 
ook minder leuke kanten aan? “Ja! Het 
Amerikaanse eten”. Na tien dagen pizza 
bij de lunch en pizza als avondeten ver-

langden de tieners hevig naar normaal 
voedsel en verse groenten. 

Terug in Nederland stopt het echter niet 
voor het team. Zo mochten ze onlangs 
nog in Brussel hun robots demonstreren 
bij een bijeenkomst voor Europese on-
derwijsspecialisten met de nadruk op 
techniek. Hierbij waren zelfs de Deense 
ambassade en mensen van Lego zelf 
nieuwsgierig naar ‘onze’ Benoorden-
houtse legotalenten. Bent u ook be-
nieuwd geworden naar de robot? Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.
wattlego.nl. In september zullen de  
tieners nogmaals een demonstratie 
geven van hun robot in het Maerlant 
Lyceum. Wie de legopoppetjes van  
chocola wil kopen, kan mailen naar  
wattlego.fll@gmail.com.

Inge Kneppelhout-Reijnen

Foto’s: Floor Zegwaard

de robot. 

Hoe het was ….
Ook dit keer is de redactie weer in het archief gedoken. Geïnspireerd op 
de in de eerste jaargangen van dit wijkblad geplaatste stukken plaat-
sen we weer een stukje historie over Benoordenhout. Delen van onder-
staand stuk komen uit een artikel geschreven door de inmiddels overle-
den heer C. van Wermeskerken, uit jaargang 6 nr. 2, april 1982.

Het Benoordenhout wordt doorsneden 
door drie oude wegen, waarvan de oor-
sprong ver in het verleden ligt: 
Wassenaarseweg, Waalsdorperweg en 
Benoordenhoutseweg. Nu echter aan-
dacht voor een weg die niet op de oude 
kaarten voorkomt; de Van Alkemadelaan, 
een moderne autobaan, aangelegd in de 
jaren 1920-1930 en in 1938 doorgetrok-
ken naar Scheveningen. Kaarsrecht, 
langs de liniaal op het tekenbord ge-
pland, ligt de Van Alkemadelaan onge-
veer in het verlengde van de weg door 
het Haagse Bos, de Laan van Nieuw 
Oost-Indië. Zo kwam een directe verbin-
ding tot stand van Voorburg en het 
Bezuidenhout naar het in 1920-1930 in 
aanbouw zijnde Benoordenhout en later 
ook naar Scheveningen. De weg is ver-
noemd naar Dirk van Alkemade, burge-
meester van Den Haag (1560-1572).

Foto 1: de van Alkemadelaan in 1932
De Van Alkemadelaan is niet in één keer 
aangelegd. In 1925 werd het Willem 
Witsenplein aangelegd tegenover het 
eind van de Laan van Nieuw-Oost-Indië 
in het Haagse Bos. Daar vandaan werd 
de Van Alkemadelaan in de richting van 
Scheveningen aangelegd. Er kwamen 
eerst twee stukken gereed: van de 
Benoordenhoutseweg tot Wassenaarse-
weg en van de De Mildestraat tot 
Waalsdorperweg. Die twee gedeelten 
werden gescheiden door tuinderijen en 

het H.V.V.-terrein, dat destijds tot 
Clingendael reikte. Nadat H.V.V. een 
smalle strook voetbalveld prijsgaf wer-
den de twee losse delen medio 1930 
verbonden. De Van Alkemadelaan liep 
vroeger dood op een oud hek in de dui-
nen, enkele meters voorbij de 
Waalsdorperweg. Op de foto is in de 
verte zelfs de watertoren aan de 
Pompstationsweg te zien. De weg is in 
1938 doorgetrokken naar Scheveningen, 
met aan weerszijden de nieuwe kazer-
nes: de Alexander-kazerne en de 
Frederik-kazerne.  

Foto 2: flatgebouw Nirwana omstreeks 
1930
Al in de vóór-oorlogse jaren heeft de 
Van Alkemadelaan geleidelijk een zeer 
gevarieerde bebouwing gekregen van 
kantoren, flatgebouwen en woonhui-

Vervolg van pagina 23
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zen, gelukkig met veel groen ertussen. 
Aan het begin van de Van 
Alkemadelaan, dat wil zeggen bij de 
kruising met de Benoordenhoutseweg, 
staat sinds eind jaren twintig het flatge-
bouw Nirwana. Ontworpen door Ir. Jan 
Duiker en Jan Gerko Wiebenga in de 
stijl van de Nieuwe Zakelijkheid of 
Functionalisme. Het was een voor die 
tijd revolutionair gebouw, dat vanwege 
zijn hoogte en de strakke vormgeving 
zonder ornamenten, omstreeks 1930 
niet bij iedereen in de smaak viel. Het 
gebouw wordt aangemerkt als de eer-
ste woonflat in Nederland en staat in 
de top 100 van rijksmonumenten. 

Foto 3: Gebouw voor de octrooiraad rond 
1935
Achter Nirwana werd in 1933 aan het 
Willem Witsenplein het nieuwe ge-
bouw voor de Octrooiraad voltooid. De 
octrooiraad is in 1972 naar Rijswijk ver-
huisd, maar de prachtige gevelsteen 
van Dirk Bus zit nog steeds boven de 
hoofdingang aan de Roelofsstraat. 

Foto 4: Kantoorpand van Jan Wils in 1970
De nieuwe zakelijkheid is ook aan het an-
dere eind van de Van Alkemadelaan, bij 
de kruising met de Waalsdorperweg, met 
een karakteristiek gebouw vertegen-
woordigd. Architect Jan Wils, onder an-
dere bekend van Papaverhof en het 
Olympisch stadion, ontwierp hier in 1934 
een kantoorpand voor de Centrale 
Onderlinge Bedrijfsvereniging voor 
Ziekteverzekering. Het pand wordt geka-
rakteriseerd door de dynamisch verwe-
ven horizontale en verticale elementen.  

Foto 5: Appartementengebouw Duinwyck  
in 1932
Een ander flatgebouw aan de Van 
Alkemadelaan, Duinwyck, toont zich als 
een bakstenen kolos. Het gebouw doet 

door zijn toren denken aan een flatge-
bouw elders in de stad: Catsheuvel in 
Zorgvliet. Beide flatgebouwen zijn ont-
worpen door de architecten ir. L.M. van 
den Berg en J.J. Groenema  in de stijl van 
de Nieuwe Haagse School. Het gebouw 
dateert uit 1932 en werd gebouwd als 
één van de ruim veertig woonhotels die 
in de jaren twintig en begin dertig in ste-
den, met name in Den Haag, werden ge-
bouwd. Het appartementengebouw heeft 
de status van rijksmonument.

Foto 6: Breitnerlaan gezien vanaf de poort 
omstreeks 1935
En dan zijn er de vooroorlogse woonhui-
zen, die hier en daar de Van Alkemadelaan 
omzomen. Tegenover de Breitnerlaan werd 
in de huizenrij met vooruitziende blik een 
poort uitgespaard, als toekomstige door-
gang naar de veel later, na de oorlog, te 
bouwen wijk Clingendael. Terugkijkend 
door de poort in de richting van de Van 
Hoytemastraat is op de foto nog de inmid-
dels verdwenen ‘Krul’s tearoom’ te zien.
Foto’s: Gemeentearchief
Inge Kneppelhout-Reijnen

OBS Benoordenhoutschool

Aan de Dreibholzstraat 4 is de open-
bare basisschool Benoordenhout ge-

vestigd. Al enkele jaren wordt er gewerkt 
aan de vervangende nieuwbouw van deze 
school. Gelukkig zijn we nu zo ver dat de 
omgevingsvergunning is aangevraagd. De 
planning is dat eind van dit jaar het pro-
ject is aanbesteed en we kunnen starten 
met de sloop van de huidige gebouwen 
en bouw van de nieuwe school.

Wat gaan we maken?
Er komt een school met 8 groepen, voor 
ieder leerjaar 1 groep. Daarnaast is er 
ruimte voor peuterspeelzaal Dribbel en na-
schoolse opvang. Er komt geen gymnastie-
klokaal. De school komt in een gebouw dat 
aan de Wassenaarseweg staat. De rest van 
het terrein is speelterrein voor de school.

We kunnen ons voorstellen dat u geïnte-
resseerd bent in hoe de nieuwe school 
eruit komt te zien en wat er rond de 
bouw staat te gebeuren.
Op 30 augustus is er de gelegenheid om 
in de school de plannen te bekijken en 
aan de architect en de projectleider van 
DHS vragen te stellen. Deze inloop is van 
17.00 - 19.00 uur in de Dreibholzstraat.

U treft hierbij ook enkele impressies aan 
van de nieuwe school.

Tot ziens,

Dieuwerke Spaans
Projectleider De Haagse Scholen.
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Wijk & winkel (door Bernard de Haas)

CTC Kapper Cristopher Tarigan’s Coiffure aan de van Hogenhoucklaan 
160 bestaat op 1 oktober precies 15 jaar. Vijf jaar geleden nam Naomi 
van Tol de salon over, nadat ze er jaren onder leiding van “de baas” had 
gewerkt. 

Er gebeurt zoveel in de wijk met betrekking tot onze winkels, dat het de 
moeite waard is om de diverse nieuwe ondernemers in deze tijd van  
crisis een steuntje in de rug te geven, afscheid te nemen van onderne-
mers die ons na jarenlange aanwezigheid gaan verlaten, of onderne-
mers die jubileren in het zonnetje te zetten. 

Vertrek Koole Woondecoratie
De laatste dagen van Koole Woondecoratie aan de Breitnerlaan  
nummer 8. Er zijn klanten en Patricia en Joop Koole zijn hard bezig.

Volgend jaar worden beiden 65 en 
dat, met de omstandigheid dat twee 

van de kinderen in het buitenland 
wonen, is de aanleiding na 28 jaar een 
iets rustiger bestaan te kiezen. 

Hoewel het op verschillende manieren 
geprobeerd is, lukte het niet een opvol-
ger te vinden. De winkel wordt verhuurd 
aan Camee fotografie en aan het post-
kantoor. Die maken op hun oude stek 
weer ruim baan voor de ING. 

“Toen we begonnen was er een klein 
verfwinkeltje aan de voorkant met een 
woongedeelte daar achter. De trend was 
oranje en bruin in die tijd. Later  kwam er 
een lange gele periode en nu zijn de 
kleuren wat doffer. Wij hebben de winkel 
flink vergroot en de activiteiten uitge-
breid met gordijnen, zonwering, vloer-
bedekking en behang”, vertelt Joop. “We 
hebben een fantastische tijd gehad. 
Heel veel klanten komen met een bloe-
metje en vragen dan hoe het verder 
moet.” “Wij laten ze niet in de steek. We 
hebben 28 jaar lief en leed gedeeld met 
iedereen in de buurt”, zegt Patricia. “We 
gaan straks in een rustig tempo door van 
huis uit. Maar zonder verf, daar is geen 
plaats voor. Prachtig dat dat kan met in-
ternet, e-mail en telefoon. Bovendien 
kunnen we onze klanten altijd bezoeken 
voor opmeten en voor advies. Ons tele-
foonnummer: (070) 3246341 blijft be-
staan”, vult Joop aan. 

“We bedanken al onze klanten voor  
28 jaar vertrouwen en gezelligheid en 
we wensen hen een goede toekomst” 
besluiten Patricia en Joop Koole.

Naomi van Tol tevreden onderneemster

Behalve onderneemster is Naomi van 
Tol ook moeder van een achtjarige 

zoon. Zij heeft de zorg voor de zoon en 
het huishouden prima kunnen verdelen 
met haar echtgenoot. Daardoor kan zij 
zich volledig inzetten voor haar bedrijf.

Om haar lustrum te vieren en het vijftien-
jarig bestaan van de kapsalon, heeft zij 
voor de hele maand oktober acties in 
petto. “Wij zijn een echte buurtwinkel”, 
zegt Naomi. “Altijd gezellig en klanten van 
alle leeftijden. Zeg maar van 0 tot 90 jaar.”

Veel is er onder haar leiding niet veran-
derd. “We hebben er een nagelstudio bij 
gekregen. Acrylnagels, die zijn erg  
in trek en we doen ook de gewone  

manicure. Verder is de verzorging van 
wenkbrauwen, epileren en verven er bij 
gekomen”. Naomi heeft geen voorkeur 
voor bepaalde werkwijzen. “Het is leuk 
als je iemand eens een hele metamor-
fose kunt geven. De voldoening is dat de  
cliënte zich goed verzorgd voelt bij het 
weggaan.”

“Als er voldoende ruimte is, wil elke on-
dernemer uitbreiden”, zegt Naomi. “Dan 
zouden wij er een schoonheidssalon bij 
maken, maar die ruimte is er nu eenmaal 
niet. We zijn heel tevreden met hoe het 
nu is. Als ik een wens heb, dan zou ik wil-
len dat de gemeente een fietspad langs 
de straat aanlegt. Nu is het voor de kin-
deren soms levensgevaarlijk”.

foto: Bernard de Haas

foto: Bernard de Haas
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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. Psychogeriatrische en somatische 
verpleegplaatsen in kleinschalige woonunits (twee units 
kosjer). Een gezellig restaurant en zonnige tuin.  
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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Goetlijfstraat 5
2596 RH Den Haag

Activiteitenprogramma
Oostduin biedt bewoners een activitei-
tenprogramma aan dat ook toegankelijk 
is voor wijkbewoners. Voor de komende 
periode zijn dat de volgende activiteiten:

Elke donderdagmiddag “Filmmid-
dag” om 14:30 uur
Vanaf donderdag 6 september. Toegang 
is gratis!

Zaterdag 18 augustus Straatorkest 
“Eigen Hulp” om 14:30 uur
Een kleurrijk groep muzikanten uit Den 
Haag. Toegang is gratis.

Dinsdag 28 augustus Indische 
Soos vanaf 13:30
Vanaf 13.30 uur staan er kraampjes in de 
hal met o.a. Indische hapjes en cadeauarti-
kelen. Om 17.00 uur de mogelijkheid deel 

te nemen aan de gezamenlijke Indische 
maaltijd. Hiervoor dient u zich voor 20 au-
gustus  aan te melden bij de receptie van 
Oostduin en de kosten van deelname van 
deze maaltijd bedragen € 9,50! Toegang 
tot de Soosmiddag is gratis.

Zondag 9 september De Laak-
bloeiers om 14:30 uur
Optreden van het koor “De Laakbloeiers”. 

Dinsdag 25 september gezamen-
lijke maaltijd “Simpel maar lekker!”
Op dinsdag 25 september is er een mo-
gelijkheid deel te nemen aan de geza-
menlijke maaltijd “Simpel maar lekker!”. 
Deelname aan deze maaltijd dient u 
voor 17 september aan te melden bij de 
receptie van Oostduin en de kosten van 
deze maaltijd bedragen € 9,50!  

Zondag 7 oktober Salonduo 
Fratres Corona om 14:30 uur
Een optreden van Silvain en Vincent 

Kroon, als dynamisch salonduo dat zij 
vormen: Fratres Corona (viool & piano).

Woensdag 10 oktober De Buren 
om 19:45 in de Grote Zaal
Een optreden van het koor “De Buren” 
met een repertoire van klassieke liede-
ren. Toegang is gratis. 

Woensdag 10 oktober om 19:30 
uur in de Suite
Informatieve lezing over hulp en gene-
zing langs geestelijke weg door de leer 
van Bruno Gröning – medisch bewijs-
baar. Toegang gratis, er wordt een gift 
gevraagd. Contact: Tel. 0174-240897

Voor meer informatie over boven-
staande activiteiten kunt u zich wenden 
tot Chris Harteveld, telefoonnummer 
754.05.55.

Activiteiten
Florence Woonzorgcentrum 
Oostduin

De CCB heeft tot doel het stimuleren van sociale, sociaal-culturele, 
recreatieve en voorlichtende activiteiten voor ouderen. Voor onze 
leden hebben wij weer interessante excursies in het najaar geor- 
ganiseerd. Daarnaast zijn er op verschillende locaties lunches dan wel 
diners. We drinken regelmatig koffie bij bakkerij Eickholt op het Wil-
lem Royaardsplein.

LEZINGEN:
Donderdag 13 september om 14.30 uur
De heer Wout Strootman zal een lezing 
houden over Cantate BWV 211 ‘Schweiget 
stille, plaudert nicht’ (‘De Kaffeekantate’ 
van Johann Sebastian Bach’).
‘Koffiedrinken een verslaving? Bach 
schreef er een komisch zangstuk over, 
waarin een vader wanhopig probeert 
zijn dochter van het koffiedrinken af te 
houden. Mogelijk is deze vrolijke can-
tate voor het eerst uitgevoerd in 

Gottfried Zimmermanns koffiehuis aan 
de Catherinenstrasse in Leipzig, waar 
Bach met zijn studentenorkest weke-
lijks concerten gaf.’ We luisteren met 
hulp van de Duits-Nederlandse tekst 
naar deze populaire Bach-cantate.
Wilt u zich zo spoedig mogelijk opge-
ven bij mevrouw Anna de Jonge, tele-
foon 070-3280110. Dit in verband met 
het aantal kopieën met de tekst van de 
cantate (Duitse tekst met Nederlandse 
vertaling).

Kosten: gratis voor CCB-leden, niet- 
leden  € 3,--. Locatie: ‘t Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

Donderdag 4 oktober om 14.30 uur 
Wij hebben de heer Martijn Akkerman, 
u zeker welbekend van ‘Tussen Kunst 
en Kitsch’, bereid gevonden om een le-
zing te houden over antieke sieraden.
Omdat wij een zeer grote opkomst ver-
wachten wordt de lezing gehouden in 
woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijf-

Contact Club Benoordenhout

Vervolg op pagina 31
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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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straat 5, zodat iedereen goed kan zitten 
en kan genieten van deze lezing!!

Donderdag 1 november om 14.30 uur 
Kolja Meeuwsen vertelt over kernbegrip-
pen betreffende muziekuitvoeringen. In 
het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

Donderdag 20 december om 14.30 uur 
Mevrouw Uijt den Bogaard houdt een 
voordracht naar het kerstverhaal “Jacob 
de Bijter”. In het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

CURSUSSEN:
Tijdens de cursussen in het najaar gaat 
Marjolijn van Delft ‘KunstRijke’ doelen 
bezoeken.
Verschillende bekende maar wellicht ook 
minder bekende werken uit diverse (mu-
seum)collecties passeren tijdens deze 
nieuwe cursus de revue, waarbij schil-
der-, beeldhouwkunst en architectuur uit 
verschillende tijdperken aan de orde 
komen. De lezingen zijn vooral bedoeld 
als een kennismaking mét of als een te-

rugzien van zoveel mooie kunst en 
kunstcollecties, die zich ver weg en dich-
terbij bevinden. 
In drie bijeenkomsten worden de on-
derstaande musea en KunstRijke doe-
len ‘bezocht’: 

donderdag 18 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur:
 EEN VERVOLGRONDE PARIJS Hoe 

het in het Louvre verder ging.

donderdag 15 november van 10.00 
tot 12.00 uur:
 ‘VROUWENSTREKEN’ 1 Het lot van 

vrouwelijke kunstenaars.

donderdag 6 december van 10.00 tot 
12.00 uur:
 ‘VROUWENSTREKEN’ 2 Hoe zij ter-

rein veroverden.

Kosten: € 30,-- voor drie ochtenden  
(€ 10,-- per ochtend). U kunt zich opge-
ven bij mevrouw Anna de Jonge,  
telefoon: 070-3280110.

SPORTIEVE ACTIVITEITEN
Vanaf maandag 3 september van 
10.00 -12.00 uur worden wekelijks op 
HDM  
diverse sportieve activiteiten aangebo-
den door Stichting Sportcomplex 
Groenendaal. 
De prijs per ochtend bedraagt  € 5,-- 
per persoon, te voldoen aan de bar bij 
binnenkomst.

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

Onze lezingen en cursussen zijn 
voor leden, maar ook niet-leden 
zijn tegen betaling zeer welkom.

Rinia de Bruin.

De VoorleesExpress
De VoorleesExpress zet vrijwilligers in 

om voor te lezen bij kinderen met 
een taalachterstand. De vrijwilliger gaat 
een periode van 20 weken langs bij het 
gezin thuis om voor te lezen aan het 
kind. Het doel van ons project is het be-
vorderen van de taalvaardigheid van de 
kinderen maar ook het stimuleren van 
het leesplezier. Het plezier in lezen is na-
melijk onmisbaar voor ons project.

De gezinnen
De gezinnen die meedoen zijn heel di-
vers. Wij lezen voor aan Poolse, 
Marokkaanse, Chinese, Turkse en nog 
een heleboel andere gezinnen. De kin-
deren zijn tussen de 2 en 8 jaar oud.

De voorlezers
De voorlezers zijn heel verschillend. 
Onze voorlezers zijn voornamelijk vrou-
wen tussen de 18 en de 88 jaar. Er wordt 
voornamelijk met vrouwen gewerkt 
omdat gezinnen hier vaak de voorkeur 
aan geven. Dit betekent echter niet dat 

wij geen mannen nodig hebben. Er zijn 
gezinnen die geen voorkeur hebben en 
daar plaatsen wij maar wat graag een 
mannelijke voorlezer.
Een voorlezer gaat één keer per week op 
bezoek bij het gezin. Gedurende een uur 
lees je samen een boek maar kun je ook 
een spelletje doen die de taalvaardig-
heid bevordert. 

Interesse?
Sta je te trappelen om voor te lezen, of wil 
je eerst meer weten? Mail of bel ons dan!

VoorleesExpress Den Haag (Zebra)
Witte de Withstraat 119
2518 CS Den Haag
06 – 43073959
a.de.hoog@zebrawelzijn.nl 

Vervolg van pagina 29
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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)
BBB+
bodyshape+
zumba

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

dertigers en veertigers
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Voorlezen en knutselen (4+): 
Op woensdag 5 september, 10 oktober 
en 28 november van 14.30 - 15.30 u. 

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 12 oktober 2012. U kunt de gegevens voor dat nummer tot 10 septem-
ber 2012 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Bibliotheek Benoordenhout
Peutertijd (2+): 
Op vrijdag 14 september, 12 oktober en 
23 november van 9.45 - 10.45 u.

Graag reserveren
Tel: 070-353 40 20 E-mail: 
Benoordenhout@dobdenhaag.nl

The American Protestant Church of The Hague

“Afternoon Tea Concert” 
In het nieuwe seizoen zal er tijdens de 
ATC iedere 2e zaterdag van de maand, 
weer een zeer afwisselend programma 
verzorgd worden door de Music 
Ministry van The American Protestant 
Church of The Hague.
Op 8 september, tijdens het eerste 

concert van het nieuwe seizoen,  zal 
het Barendrechts mannenkoor “De 
Verenigde Zangers” een zeer gevari-
eerd programma ten gehore brengen. 
Het koor zal op het orgel worden bege-
leid door Aarnoud de Groen en op de 
piano door hun vaste begeleider 
Lennart Moree. De entree voor de con-

certen is gratis. Een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. De concer-
ten beginnen om 16.00 uur vanaf 15.30 
uur bent u van harte welkom en wordt 
u verwelkomt met koffie en thee.
De volgende concerten in deze serie zijn:  
13 oktober – Monday Singers
10 november – Trio Sentire

Duinzichtkerk
16 september 2012 - Afscheidsdienst 
ds Casper van Dongen: 
Na 23 jaar als predikant in Den Haag 
velen te hebben geïnspireerd en ter 

zijde te hebben gestaan neemt Casper 
van Dongen afscheid vanwege zijn 
emeritaat. Op 16 september zal de af-
scheidsdienst plaatsvinden in de 

Duinzichtkerk. Na afloop van de dienst 
is er gelegenheid om persoonlijk af-
scheid te nemen.

IVN

Zondag 2 september om 11:00 uur 
CLINGENDAEL  IVN Jubileumwandeling 
voor het hele gezin. Boeiende bomen. 
Start: bruggetje van Alkemadelaan t.o. 
Van Montfoortlaan. Bus 23. 

Opgave niet nodig. Deelname gratis

Zondag 21 oktober om 10:30 uur
CLINGENDAEL - onder andere de 
Japanse tuin. Start Ruijgroklaan hoek 

Cees Laseurlaan. Openbaar vervoer bus 
22. Opgave niet nodig. Deelname 
gratis.
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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.

Kom naar Ied al-Fitr, het feest van het breken 

der vasten:

Maandag 20 augustus 10:00

Officiële viering Ied al-Fitr

Zaterdag 25 augustus 14:00-18:00

Extra receptie voor Ied al-Fitr

Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland | Mobarak Moskee

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

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

Elk jaar weer wordt de maand Ramadan 

drukker bezocht door mensen van buiten de 

moskee, die geïnteresseerd zijn in deze peri-

ode van reflectie, gebed, zelfreiniging, disci-

pline, gemeenschapszin en meditatie die de 

Islam door de eeuwen heen heeft weten te 

bewaren. Daarom nodigt de Mobarak mos-

kee alle buurtgenoten van Benoordenhout 

weer uit om deze speciale maand gezamen-

lijk te beleven. 

Ik verootmoedigde mij 

 met vasten

en mijn gebed 

 keerde in mijn boezem weder.

  :

Ramadan 

Reflectie  Gebed 

Zelfreiniging  Discipline

Gemeenschapszin Meditatie

Tong Dao Tang
Praktijk voor Chinese Geneeswijzen

Acupunctuur, Kruiden, Massage

bereikt uitstekende resultaten bij

Chronisch verstopte neus

Voorhoofds- en bijholtenontsteking

Migraine

Spier- en gewrichtspijn

Rug-, nek en schouderpijn

Ademhalingsmoeilijkheden

Afvallen, stoppen met roken

Medische massage verlicht pijn en stijfheid

bevordert doorbloeding en verbetert bij 

ouderen het evenwicht

U vindt Tong Dao Tang aan de Van Alkemadelaan 

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

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

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 

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
Lisanne Cohen 070-2123824 ‘96 E X
Max Croese 070-3859880 ‘97 E
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

Mariëlla Kalkman 070-2203030  ‘95
Jolijn Kouwenhoven 06-45003497 ’97 E
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
Fien de Ridder 06-39477532 ‘97 E
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,  O - overdag

Babysitters

Schaakprobleem 121 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Wit aan zet wint fraai. 
 
Oplossing probleem 120:  Wit kijkt niet op een toren meer of min-
der: 1.Th5!! dreigt mat op h7 1… Dxa1+ 2.Kg2 gxh5 3.Pf5! met de 
dodelijke dreiging 4.Pxe7+ Kh8 5.Dxf8 mat. Zwart kan niet 3… Pc7 
doen (om de toren op f8 te dekken) vanwege 4.Dg7 mat.  Zwart gaf 
op. (Rojahn-Angos, München 1958. 
 
Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boe-
kenbon verloot. Oplossingen vóór 8 september 2012 opsturen 
naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT 
Den Haag. Van probleem 120 waren helaas geen goede oplossin-
gen binnengekomen. 
 
Kunt u schaken? 
Kom dan eens kennismaken met de schaakclub. 
Elke woensdagavond om 20.00 uur in het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.  Inlichtingen: 070-3248275 
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Wij informeren u graag persoonlijk 
over onze totale dienstverlening.

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

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

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

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

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

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



wijkblad Benoordenhout augustus 201237

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

Orchideeënclub
Mevrouw Mayke Kok, 
tel. 071 – 5613878

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

Burenhulpcentrale Haagse Hout
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
bel tel. 070-262 99 99

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@kpnmail.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


