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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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Ze zijn weer voorbij, de zomer, vakantie en ver- 
kiezingen. Ik heb vanmorgen mijn stem uitge-

bracht in het wijkcentrum waar voor het eerst sinds 
het bestaan ervan een stemlokaal is ingeruimd. We 
hebben het geweten! Ik heb zelden rijen voor een 
stemlokaal gezien, maar nu stonden de kiezers in 
een lange rij tot buiten het gebouw rustig te wach-
ten op hun beurt om het hokje van hun keuze in te 

kleuren. Ik begreep van de voorzitter van het stembureau dat er gerekend was 
op een achthonderdtal stemgerechtigden. Tegen de tijd dat ik naar huis ging 
om 7 uur ’s avonds, waren het er al ruim 1200 en moesten stembiljetten wor-
den bijbesteld en de stembus worden geschud om ruimte te creëren omdat 
hij te vol dreigde te worden. 
En nu maar hopen dat als het blad bij u in de bus valt, de formatie voltooid is 
en we een nieuwe regering hebben. We zullen het zien!
Ook de vakanties zijn al ruim een maand voorbij en iedereen is weer vol ener-
gie aan de slag, zo ook het bestuur van de wijkvereniging. Willem Hoekstra 
leidt u langs de situatie rond de verschillende pijnpunten in onze wijk, Wim 
Borsboom houdt zich naast de financiën bezig met het wijkcentrum, waarvoor 
hij de nodige ideeën ontwikkelt en het bestuur heeft een datum geprikt voor 
de volgende tussentijdse algemene ledenvergadering, waarin ze de leden ver-
slag doen van hun eerste halfjaar. Reden genoeg voor niet-leden om gewoon 
lid te worden van deze prachtige vereniging, velen gingen u al voor!
Verder hebben we in dit nummer een nieuwe rubriek geopend: Talent ont-
moet talent, waarbij jonge talentjes de kans krijgen om hun lokale held te  
interviewen. Dit keer wordt stervoetballer en wijkgenoot Cedric van der Gun 
geïnterviewd door Aucke von Brucken Fock. 
De ouderen worden in dit nummer niet vergeten. Er worden weer computer-
lessen gegeven in het Maerlant Lyceum, de ouderenconsulente vertelt over 
haar werkzaamheden en er worden weer de 
nodige activiteiten aangekondigd. 
Ook vermelden wij de vele nieuwtjes uit de 
wijk zoals de opening van het nieuwe gebouw 
van Schoolvereniging Wolters, een stoepkrijt-
wedstrijd en een straattennistoernooi dat dit 
jaar zijn vijfjarige lustrum vierde.

Ik wens 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
6 12-11-2012 21-12-2012
1 07-01-2013 16-02-2013

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 5, oktober 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

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

       
3587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl

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

Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!
Tien euro per jaar voor een leefbare wijk!

PC LOOPT NIET 

Vanaf 49,- loopt uw PC of laptop weer als nieuw 
 
 

 Volledige herinstallatie van Windows 7, Vista of XP 
 Windows updates en gratis antivirus software 
 Uw persoonlijke bestanden netjes teruggeplaatst 

 

Optionele haal- en brengservice! 

Een nieuwe PC kan nog even wachten..  
Maar de ergernis over uw huidige PC kunt u NU beëindigen! 

 

Bel Sander: 06 330 36 596  
Of kijk op www.pcrefresh.NU 

Tijd voor een PC Refresh! 
LEKKER? 

Vereniging van 
Eigenaars?

VANAALST
VASTGOEDBEHEER vv

gm
.n

l
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

We lopen in deze berichtgeving  
achter de feiten aan. In de bijeen-

komst van de welstandcommissie op  
5 september j.l., waar het Internationale 
Strafhof voor de tweede keer haar  
plannen presenteerde, is zowel door de 
wijkvereniging als door buurtbewoners 
ingesproken. De wijkvereniging heeft de 
aandacht van de commissie gevraagd 
voor het aanzien van het gebouw, in  
het bijzonder de haalbaarheid van de 
plannen voor plantenbakken tot de volle 
hoogte van de courttower, het behoud 
van de zeedennen langs de Oude 
Waalsdorperweg en mogelijke parkeer- 
obstipatie in de wijk Duinzigt als blijkt 
dat het Internationale Strafhof niet vol-
doende parkeerplaatsen op eigen ter-
rein realiseert. Wat betreft het aanzien 
van het gebouw heeft de commissie  
de visie van de wijkvereniging, dat de 
voorgestelde begroeiing langs de gevel 
mogelijk niet bestand zou zijn tegen het 
Nederlandse klimaat, overgenomen.  
Hoe toont het gebouw zich in al zijn 
massaliteit zonder die begroeïing aan 
den volke? Hoewel de welstand- 
commissie akkoord gaat met het ont-
werp, moet het Strafhof de details van 
de plantenbakken nog eens aan de com-
missie voorleggen. Hieronder geven we 
de slotalinea’s van de bevindingen van 
de welstandcommissie weer:

“...De definitieve detaillering van de ver-
schillende lagen van de courttower (stalen 
frame, begroeiing in plantenbakken van 
gepoedercoat staal, gegalvaniseerd stalen 
net en gestuukte gevel) dienen nader aan 
de commissie te worden voorgelegd. 
Homogeniteit en coherentie in kleurstel-
ling en gekozen materialen is essentieel 
(één kleur en één textuur) De commissie 
vraagt aandacht voor de afmeting en  
positionering van de plantenbak en het  
 

stalen net. Zij pleit ervoor deze compacter 
uit te voeren.
NB: alhoewel de beplanting aan de Oude 
Waalsdorperweg geen onderdeel uitmaakt 
van de welstandsadvisering pleit de com-
missie voor inpassing van zoveel mogelijk 
van de bestaande zeedennen dan wel her-
planting in het inrichtingsplan.”

Wat betreft de zeedennen deelde de 
commissie onze zorg, maar achtte zij dat 
buiten haar bevoegdheid. Afhankelijk 
van hetgeen uiteindelijk in de bouwaan-
vraag ter tafel ligt, beramen we ons op 
een zienswijze. Wel moet gesteld wor-
den dat in de weken voorafgaande aan 
de presentatie bij de welstand het 
Internationale Strafhof een en ander 
heeft aangepast. Wij kunnen op dit 
ogenblik van schrijven alleen maar 
hopen dat ook na deze uitspraak van de 
welstand, het Internationale Strafhof 
onze wensen ten aanzien van de karak-
teristieke zeedennen ter harte neemt.

Besluit beheersverordening
De wijkvereniging heeft in juli vorig jaar 
de gemeente gevraagd om een besluit 
te nemen om een bestemmingsplan 
voor het gehele Benoordenhout te 
maken in plaats van verschillende be-
stemmingsplannen en een beheersver-
ordening.  De gemeente heeft in eerste 
instantie deze vraag naast zich neerge-
legd en het besluit pas in april van dit 
jaar genomen. Tegen dat late besluit 
heeft de wijkvereniging bezwaar aange-
tekend en de gemeente heeft dit be-
zwaar voor behandeling doorgestuurd 
naar de Raad van State. De wijkvereni-
ging heeft ondertussen haar standpunt 
bij de Raad van State neergelegd en we 
wachten nu de verdere ontwikkeling af. 

Oostduin-Arendsdorp
Wat betreft het park Oostduin-
Arendsdorp en de nieuwbouw van de 
verzorgingsflat Arendsdorp het vol-

Ruimtelijke ordening
Internationaal Strafhof
Wanneer dit wijkblad bij u op tafel ligt, heeft men de publieksvoorlich-
ting over het Internationale Strafhof, die op 27 september plaatsvond 
in Oostduin achter de rug en ligt de bouwaanvraag (WABO-aanvraag) 
ter visie in het stadhuis.

Vervolg op pagina 5

Ondertussen ligt de Alexanderkazerne er verlaten bij, een zandwoestijn achter de resten 
van de poort. Foto: Liesbeth Annegarn
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Een volledige make-over van uw huis? Laat dat maar aan ons over!

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl
Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

Raamdecoratie

Wij kunnen voor u op vakkundige wijze: stofferen • schilderen • behangen • inmeten en monteren

BehangVerf Gordijnen Vloerbedekking Buitenzonwering

De sfeer en uitstraling van uw huis wordt niet alleen bepaald door de inrichting, maar vooral door de stoffering. Dus wat ligt er op de vloer, voor 
welke raamdecoratie heeft u gekozen, heeft u wel of geen gordijnen en wat heeft u met de muren gedaan? Niet alleen de gekozen kleuren, 

maar ook de materialen zijn van groot belang. Het maken van de juiste keuze is dan ook niet eenvoudig en professioneel advies en vakkundige 
afwerking zijn dan ook onontbeerlijk. Deco Home Briedé is al jarenlang de specialist in uw omgeving op het gebied van verf, behang, 

raamdecoratie, gordijnstoffen, zonwering en vloerbedekking.
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gende: Een kapaanvraag van 92 bomen 
voor het park is aangevraagd.  Deze kap-
aanvraag is onderdeel van de revitalisa-
tie van het park zoals die is aangekon-
digd door de gemeente in haar 
beheersvisie Oostduin-Arendsdorp. 
Het bestemmingsplan Oostduin-
Arendsdorp zou 3 oktober in de commis-
sie Leefomgeving van de gemeente be-
handeld zijn. Dat betekent dat het 
besluit over dit bestemmingsplan bij het 
verschijnen van dit blad mogelijk de 
Raad al is gepasseerd. Zoals u weet heeft 
de wijkvereniging in haar zienswijze 
tegen dit bestemmingsplan de nadruk 
gelegd op drie punten: geen extra uit-
weg vanuit het park naar de 
Wassenaarseweg, bezwaar tegen een 
eventueel te grote massaliteit van de 
nieuw te bouwen serviceflat en bezwaar 
tegen het wegvallen van de expliciete 
zorgbestemming die in het vigerende 
bestemmingsplan aan deze bouwplaats 
was opgelegd. Andere zorgen zoals leeg-
stand van kantoren binnen het gebied 
van dit bestemmingsplan worden door 
andere partijen gedeeld. Er is gesugge-
reerd dat men die leegstand zou kunnen 
gebruiken om bewoners van de service-
flat Arendsdorp te huisvesten. Hierbij 
lijkt men voorbij te gaan aan het feit dat 
de grond en opstallen van het huidige 
Arendsdorp eigendom zijn van de 
Stichting Arendsdorp en dat deze 
Stichting die gronden moet exploiteren 
om überhaupt te kunnen bestaan. Het 
idee dat bij verplaatsing van de service-
flat naar een andere locatie, de gronden 
zouden terugvallen aan het park is al-
leen te verwezenlijken als een derde par-
tij de gronden en sloopkosten over-
neemt en schenkt aan de gemeente.

Kantorenleegstand
De kantorenleegstand in de wijk is ons 
een doorn in het oog. Veel kantoren zijn 
weggetrokken naar de Beatrixwijk, deels 
omdat voorzieningen zoals openbaar 
vervoer en parkeren daar beter geregeld 
zijn, deels vanwege de kosten en moeite 
om de oudere kantoren in onze wijk te 
laten voldoen aan moderne eisen, deels 
ook vanwege de betere kruisbestuiving 
die men denkt te krijgen in een kanto-
renpark. In onze zienswijze op het con-
cept bestemmingsplan Benoordenhout 

heeft de wijkvereniging dan ook gepleit 
om aan een aantal gebouwen langs de 
zogenaamde kantorenas een wijdere be-
stemming dan alleen de bestemming 
kantoor te geven, zodat deze kantoren 
eventueel in appartementen kunnen 
worden omgezet. Ondertussen is deze 
zienswijze ook bij de gemeente doorge-
drongen. Wethouder Norder pleit in de 
Telegraaf van 11 september voor het 
omzetten van kantoorbestemmingen 
naar woonbestemmingen. Onze wijkge-
noot Max Boekholt heeft zo aangegeven 
dat het Lumnus gebouw aan de 
Oostduinlaan een woonfunctie zou kun-
nen krijgen.

Luchtkwaliteit
De Rotterdamsebaan komt eraan. Deze 
verbinding zal de Utrechtsebaan deels 
ontlasten maar uiteindelijk, samen met 
de Utrechtsebaan, voor een grotere  
toevoer van verkeer naar het 
Benoordenhout zorgen. We hebben nu 
al te maken met verkeerscongestie op 

de Zuid-Hollandlaan en de Raamweg; 
die zal alleen maar toenemen. De 
Raamweg is al een lange tijd de vuilste 
straat in de Den Haag. Verergering van 
de luchtkwaliteit en de daarmee ge-
paard gaande toename van fijnstof heeft 
een negatieve impact op onze gezond-
heid, vooral het kleinere fijnstof, dat zich 
nu nog aan de regelgeving onttrekt, is 
gevaarlijk. Er zijn veel scholen in de di-
recte omgeving, zoals het Aloysius 
College, het Haags Montessori Lyceum, 
de Vrije School, etc. Schoolgaande kin-
deren uit andere wijken steken de 
Raamweg over. Welke specifieke maatre-
gelen uiteindelijk nodig zijn, is nog niet 
duidelijk. Wel is duidelijk dat dit pro-
bleem aangepakt moet worden.

Onderhoudswerkzaamheden
Er is de afgelopen maanden veel onder-

houd gepleegd aan straten 
in het Benoordenhout. Dat 
heeft tot veel overlast ge-
leid en wij hebben de no-
dige klachten gekregen in 
de trant van “kunnen ze die 
straat niet een keer open-
gooien en alles tegelijk 
doen?”. Zelfs al zou dat  
kunnen, bent u niet alleen 
verstoken van gas, water en 
elektriciteit, maar komt ook 
de doorvoer naar naburige 
straten in het geding. Grote 
onderhoudswerken, zoals 
bij de Van der Aastraat en 
de Van Alkemadelaan zijn 
nu achter de rug, of nade-
ren hun voltooiing. 

Scholen
Ondertussen is het nieuwe 
schoolgebouw van de 
Schoolvereniging Wolters 
geopend. Plannen voor 
nieuwbouw van de 
Montessorischool Waals- 

Vervolg van pagina 3
Vrijwilligers gezocht ter ondersteu-
ning van de Haagse Marathon die 
op 22 september 2013 gehouden zal 
worden. Contact Dick van der Klei, 
tel 06-54642145.

Vervolg op pagina 7

Dat niet iedereen gebukt gaat onder deze 
overlast blijkt uit deze foto.
Foto: Willem Hoekstra
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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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Stemmen in ons Benoordenhuis

Toen wij onlangs door de gemeente 
gevraagd werden om ons 

Benoordenhuis beschikbaar te stellen als 
stembureau voor de aanstaande Tweede 
Kamer verkiezingen heeft ons bestuur 
daar volmondig ja tegen gezegd. Op de 
eerste plaats om onze bijdrage te leve-
ren aan dit belangrijke onderdeel van 
onze democratie. Op de tweede plaats 
vonden wij dit wel een mooie gelegen-
heid om ons wijkcentrum onder de aan-
dacht te krijgen van vele wijkbewoners.

Ook onze vaste gebruikers op de woens-
dag waren bereid de grote zaal deze dag 
af te staan in het belang van onze 
democratie.
En zo waren wij woensdagochtend om  
6 uur aanwezig om de deur van ons huis 
te openen voor de leden van het stem-
bureau en de bewoners om hier hun 
stem uit te brengen.

Vooraf had de Gemeente ons laten 
weten dat zij 900 stemkaarten hadden 
uitgebracht met daarop ons stembureau 
vermeld als nabij gelegen en lieten zij 
1000 stembiljetten bezorgen.
Wij hebben vanaf 7.45 uur een stroom 
van bezoekers mogen begroeten, lange 
rijen buiten voor de deur. Rond 3 uur  
’s middag waren al ruim 1000 stemmen 
uitgebracht zodat de Gemeente nog  
een extra hoeveelheid stembiljetten liet 
bezorgen voor de nog te verwachten 

avonddrukte.
Inderdaad mochten wij vele bekende 
gezichten begroeten die voor het eerst 
een bezoek brachten aan ons wijkcen-
trum en verrast waren door de ruimte 
die wij daar tot onze beschikking 
hebben. 
Het is ’s avonds 9 uur als het stembureau 
de deuren sluit en de voorzitter op een 
totaal uitgebrachte stemmen komt van 

1539. Buiten verwachting mooie op-
komst maar nu moet het tellen nog be-
ginnen en wel op de ouderwetse hand-
matige wijze. 

Omdat wij niet bevoegd waren mee te 
helpen met het tellen verlaten wij om 10 
uur ons Benoordenhuis en kijken met 
een tevreden gevoel om naar deze ge-
slaagde dag.

Commissie Benoordenhuis

dorp en van de openbare school aan de 
Dreibholzstraat zijn de welstandcommis-
sie gepasseerd.

Bibliotheek
De plannen voor verplaatsing van de 
openbare bibliotheek van de 

Utebroekestraat naar verzorgingshuis 
Oostduin aan de Goetlijfstraat vinden 
voortgang.  Een nieuw aspect is het feit 
dat de gemeente ook de grote wijk- 
bibliotheek van het Haagse Hout in de 
Theresiastraat wil opheffen en daarvoor 
in de plaats, vanaf 2015, een buurt- 
bibliotheek in de school de Vuurvlinder 

aan de Diamanthorst wil vestigen.  Dit 
houdt in dat de afstanden tussen een 
buurtbibliotheek en de dichtstbijzijnde 
grote bibliotheek nog groter worden.

Willem Hoekstra

Algemene Ledenvergadering
De najaarsvergadering van de wijkvereniging Benoordenhout wordt gehouden op 22 oktober 2012  
om 20:00 uur in het wijkcentrum ‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

Vervolg van pagina 5

Foto: Liesbeth Annegarn
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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.



wijkblad Benoordenhout oktober 20129

Wijkvereniging 

Benoordenhout

bestemmingsplan 
Oostduin – Arendsdorp
Het bestemmingsplan Oostduin – Arendsdorp ligt nu voor. Hieronder 
de inspreekteksten die wij namens de wijkvereniging in de commissie-
vergadering van 3 oktober naar voren brengen.

GEACHTE VOORZITTER EN LEDEN 
VAN DE COMMISSIE RUIMTE,

Mijn naam is Willem Hoekstra en ik 
spreek hier namens de wijkvereniging 
Benoordenhout. Ik beperk me hier in 
verband met de spreektijd tot enkele 
punten. Ik heb u per e-mail een meer ge-
detailleerde lijst toegestuurd, waarvan ik 
hier enkele punten benadruk.

Leegstand opheffen door  
bestemmingswijzigingen
Binnen het areaal van het bestemmings-
plan Oostduin-Arendsdorp bevinden 
zich twee grote kantoorpanden.  De 
wijkvereniging pleit er bij uw commissie 
voor om de bestemming Kantoor van 
deze panden te veranderen in de be-
stemming Gemengd-4 zoals gedefini-
eerd voor het concept bestemmingsplan 
Benoordenhout, zodat eventuele leeg-
stand van deze panden opgelost kan 
worden.

Fietspad naar Oostduin
Zoals u weet wordt de bibliotheek in het 
Benoordenhout opgeheven en krijgen 
we daarvoor in de plaats een biblio-
theeksteunpunt in Oostduin. De wijk- 
vereniging pleit voor een fietspad door 
het park tussen dit steunpunt en de 
Wassenaarseweg. Zo’n fietspad is een 

kortere verbinding tussen de scholen 
ten oosten van de Wassenaarseweg en 
dat steunpunt. Dit fietspad moet in het 
bestemmingsplan alsnog worden 
opgenomen.

Wegvallen van het zorg/service 
aspect
Het perceel van de Stichting Arendsdorp 
heeft nu de bestemming tehuis voor be-
jaarden met zorg en verpleging.1 Men 
wil het de bestemming wonen geven. 
Dit betekent dat men de waarde van het 
grondperceel in één keer opwaardeert. 
De waarde van een perceel met bestem-
ming wonen is nu eenmaal hoger dan 
die van een perceel met de bestemming 
bejaarden met zorg en verpleging.  
Kortom een aardig cadeautje voor de 
Stichting en voor de projectontwikke-
laar, die het na 10 jaar kan uitponden. 
Even terzijde, de bestemming wonen 
vereist meer parkeerplaatsen.
De privaatrechtelijke overeenkomsten, 
waarnaar in het raadsvoorstel2 wordt 
verwezen, zijn publiekrechtelijk niet af-
dwingbaar. Het argument dat de richt- 
lijnen van de standaard vergelijk be-
stemmingsplannen 2008 een nadere  
differentiatie van de bestemming, zoals 
tehuis voor bejaarden met verzorging en 
verpleging, niet mogelijk maken wordt 
dadelijk door mevrouw Buter weerlegd.

Kwaliteit van de Wassenaarseweg
De wijkvereniging is erg gesteld op  
de karakteristieke bomenrij langs de 
Wassenaarseweg die als achtergrond 
van het Josef Israëlspark fungeert. Een 
extra uitgang voor Arendsdorp naar 
deze weg onderbreekt deze bomenrij, 
schaadt het Rijksbeschermde stads- 
gezicht, is niet nodig en bovendien  
verkeersgevaarlijk.  Het argument van  
de gemeente dat het vigerende be- 
stemmingsplan zo’n brug zou toelaten is  
onjuist. De vrijstellingsbevoegdheid in  
artikel 4.3 beperkt zich tot recreatie  
en/of de groenvoorziening.

Enquête 
De enquête, die wij via ons wijkblad  
hebben gehouden, wordt in de beant-
woording van de zienswijze wegge-
veegd. Mevrouw Buter gaat daar straks 
verder op in.

Massaliteit
Dan de massaliteit van de voorgenomen 
bouw: Ik verwijs naar de antwoorden die 
de gemeente zelf gegeven heeft ten 
aanzien van het aantal appartement in 
de nieuwbouw in RIS157584d3, op blz. 7, 
een stuk dat deel uitmaakt van deze be-
raadslaging: niet meer en niet minder. 

1  Bestemmingsplan Oostduin-Arendsdorp: Stuk 118984II, afd. S, 1975, herzien in 1981, Art 7.1: “De terreinen, welke blijkens de kaart zijn aangewezen als  
tehuizen voor bejaarden, zijn bestemd voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de huisvesting, verzorging en verpleging van bejaarden, dan wel voor 
één of meer dezer doeleinden in het bijzonder, het bouwen van bijgebouwen, zoals een uitvaartkapel en een transformatorhuisje, en van bij de bestemming 
passende andere bouwwerken met erf, tuin, park en/of plantsoen, een en ander met dien verstande dat:...”

2 Verslag Informatiebijeenkomst 9 mei 2012: “Bij het afsluiten van een anterieure overeenkomst ten behoeve van (financiële) zekerheidsstelling van de  
wijzigingsbevoegdheid kan de gemeente over zulke zaken privaatrechtelijk aangelegenheden afspraken maken”

3 Uit RIS157584d, blz 7: “De gemeente heeft als beperking gesteld niet meer dan het huidige aantal woningen in het landgoed.  Aan de andere kant acht de  
gemeente het vanuit haar volkshuisvestelijke opgave niet wenselijk als er minder woningen worden teruggebouwd. De gemeente is daarom positief over het 
voornemen van de initiatiefnemers om hetzelfde aantal woningen terug te bouwen.  De eigenaars hebben bovendien aangegeven dat zij minstens hetzelfde 
aantal woningen moeten terugbouwen om een verantwoorde exploitatie te kunnen garanderen.”
Uit RIS157584d, blz 9: “Bij Arendsdorp wordt hetzelfde aantal woningen voor dezelfde doelgroep teruggebouwd. Een toename van het aantal verkeers- 
bewegingen is daarom niet te verwachten...”

Vervolg op pagina 11
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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.

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.

Informatieve bijeenkomst over:

Ied al-Adha: het offer van Abraham

 (vrede zij met hem)

Zaterdag 27 oktober| 10:30 uur

Open dagen

Zaterdag 10 en 24 november| 15:00-18:00 uur

Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland | Mobarak Moskee

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

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

De Bijbel bevatte een tegenstrijdigheid over welke zoon Abraham 

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

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

duidelijk dat het inderdaad de eerstgeborende Ismaël was. De profeet 

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

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

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

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





wijkblad Benoordenhout oktober 201211

Men wil de nieuwbouw in compacte 
vorm realiseren hetgeen impliceert dat 
het hoger wordt.  Wat betreft de com-
pacte vorm pleit de wijkvereniging voor 
het vastleggen van de footprint in het 
bestemmingsplan. De wijkvereniging 
pleit verder voor beperking van de 
hoogte. Wat ons betreft mag het nieuw 
te bouwen Arendsdorp niet boven het 
huidige Arendsdorp uitsteken. Als de  
gemeente zich houdt aan haar toezeg-
gingen in RIS157584d op blz. 7 en 9, 
waarin staat dat hetzelfde aantal appar-
tementen gerealiseerd moet worden, 
kan het gebouw minder hoog worden 
dan nu in het bouwplan is voorzien.

GEACHTE VOORZITTER EN LEDEN,

Ik ben Corine Buter en spreek in namens 
de wijkvereniging. Ik zal drie punten die 
de heer Hoekstra heeft genoemd nader 
belichten, omdat zij in het raadsvoorstel 
ONJUIST zijn weergegeven. 
 
1. Wegvallen van het zorgaspect in 
de bestemming Wonen-3.

In het raadsvoorstel op blz. 10 staat ver-
meld dat er ”voor Arendsdorp geen 
sprake is van medische ondersteuning 
maar van service van niet medische aard 
zoals hulp in de huishouding. Een klein 
onderdeel is zorg.” Afgezien van het feit 
dat op de website van Arendsdorp tot 
voor kort de zorgfunctie met name 
wordt genoemd, is het betoog van de 
gemeente dat een zorg- of service- 
bestemming conform het vigerend plan 
niet mogelijk is op grond van de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmings- 
plannen, juridisch gezien ONJUIST. Zo 
wordt in paragraaf 1.3 van het SVBP er 
uitdrukkelijk op gewezen dat de stan-
daarden geen betrekking hebben op de 
inhoud van een bestemmingsplan. In 
een bijlage worden dan verder de moge-
lijkheden genoemd om via specificatie 
van de hoofdfuncties de gewenste spe-
cifieke bestemmingen vast te leggen. In 
de jurisprudentie is deze werkwijze in 
verschillende uitspraken aanvaard. Er is 
dus geen enkele juridische belemmering 
om aan deze vervangende nieuwbouw 
van Arendsdorp een specifieke be- 
stemming gericht op zorg en service te 

leggen. Kortom het betoog van de  
gemeente dat alleen maar aan deze ver-
vangende bebouwing voor Arendsdorp 
de bestemming ”wonen” kan worden  
gegeven is ONJUIST. Het college voegt 
hieraan nog toe dat dit ook niet nodig  
is omdat bij het afsluiten van een  
anterieure overeenkomst ten behoeve 
van de financiële zekerheidstelling in 
privaatrechtelijke zin  afspraken kunnen 
worden gemaakt en verder zou de be-
oogde projectontwikkelaar, Tetteroo, 
volgens de directeur zelfs bereid zijn  
een huurovereenkomst voor 25 jaar met 
verlengingsmogelijkheid af te sluiten, 
geeft geen enkele garantie. Immers  
privaatrechtelijke overeenkomsten zijn 
publiekrechtelijk niet afdwingbaar. Ook 
deze stelling is derhalve ONJUIST.

 2. Aanleggen nieuwe entree voor 
gemotoriseerd verkeer naar de 
Wassenaarseweg.

Het betoog van de gemeente dat inge-
volge het vigerende plan het reeds  
mogelijk is om  nieuwe entrees aan te 
leggen snijdt geen hout. Juist een nieuw 
bestemmingsplan geeft de mogelijkheid 
om af te wijken van het oude plan. Het 
betoog dat bij sluiting van de bestaande 
entree tegenover de Neuhuyskade voor 
gemotoriseerd verkeer het autoverkeer 
uit het park kan worden geweerd is  
ONJUIST omdat in het bestemmings-
plan het pand de Rietjes de bestemming 
”Gemengd” heeft gekregen welke de 
kantoorfunctie toelaat en kan blijven  
beschikken over een parkeerterrein voor 
auto’s. De auto’s verdwijnen dus niet uit 
het park. 
In het raadsvoorstel wordt op blz. 12 en 
57 gesteld dat ”nadere uitwerking met 
eventueel een brug, eventueel in- en uit-
voegstroken zal plaatsvinden in de uit-
voeringsfase bij een in de uitvoerings-
fase te nemen verkeersbesluit”. De 
gemeente gaat er kennelijk van uit dat 
nu de bestemming ”Water” (art 17) voor-
ziet in de aanleg van bruggen en de be-
stemming ”Bos” (art. 4) in de aanleg van 
in- of uitritten voor gemotoriseerd ver-
keer, de aanleg van deze voorzieningen 
bij grote omvang bij recht zijn toege-
staan. Er zijn volgens de gemeente vol-
doende beroepsmogelijkheden om aan-
vullend te reageren. Ook dit is ONJUIST. 

Allereerst moet er inmiddels een WABO 
vergunning worden aangevraagd waarin 
alle vergunningaanvragen tegelijk moe-
ten worden ingediend en in de tweede 
plaats is een dergelijk uitstel in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. Immers 
de aanleg van kleine bruggetjes in een 
park kunnen doorgeschoven worden 
naar de  uitvoeringsfase maar geen ste-
nen brug van 6.5 m breed met uitritten 
zoals in het derde lid van deze artikelen 
is aangegeven. Zoals de heer Hoekstra 
reeds heeft aangegeven, is de wijk- 
vereniging faliekant tegen de aanleg van 
een nieuwe entree naar de 
Wassenaarseweg. Zij verzoekt Uw raad 
dan ook met klem om art. 4.1 onder h en 
art. 4.3 onder d alsmede art. 17.1 onder 
h en art. 17.3 niet vast te stellen.

3. In december 2010 is door de 
wijkvereniging een enquête 
gehouden waarin 250 bewoners 
zich tegen de aanleg van een 
nieuwe entree voor gemotoriseerd 
verkeer naar de Wassenaarseweg 
en het sluiten van de bestaande 
entree voor gemotoriseerd ver-
keer hebben gekeerd (een stem 
tegen).

Het betoog op blz. 15 van het raadsvoor-
stel dat door de wijkvereniging geen in-
formatie is verstrekt over de wijze 
waarop de enquête is gehouden en de 
wijze waarop vervolgens de uitkomst is 
bepaald, is ONJUIST. Wij hebben het 
wijkblad waarin deze enquête is uitge-
schreven destijds in het klankbord inge-
bracht en bovendien nog gevoegd aan 
onze zienswijze. De echte reden is dat de 
gemeente deze burgerparticipatie niet 
kan waarderen. Hoe dan ook, wij bieden 
de wethouder alsnog deze enquête met 
alle ingevulde strookjes aan in deze 
doos. Een aantal leden heeft via e-mail 
en telefoon op de enquête gereageerd.

Vervolg van pagina 9 Wijkvereniging 
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Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
jaar. Wij zijn in staat werkzaamheden 
vakkundig in een korte tijd uit te voeren. Onze 
opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coöperaties en de 
zakelijke markt.

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk
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Our next excursion will be in January 
2013, when we have arranged a visit 

to the International Criminal Court. As 
we all know, they will be moving to 
Benoordenhout, but before that takes 
place, it will be informative to get an  
impression of their work and their  
(temporary) offices in Voorburg.

Once they have moved to our 
neighbourhood, hopefully we will be 
able to visit them again in their new 
premises. This building project promises 
to be quite impressive.

The programme on January 25, 2013 will 
be:
15:15  General introduction to the 

offices of the ICC
15:30  Presentation on the history, 

jurisdiction, and mandate of the 
Court by a representative from 
Presidency / Chambers or Registry

16:00  Presentation on the current cases 
and developments at the Court 
by a representative from the 
Office of the Prosecutor Question 
and Answer time

16:30  Explanation of the Courtroom / 
E-Court

17:00   Presentation on the Permanent 
Premises being built in 
Benoordenhout

17:45  End of the presentations
Do not miss this very interesting 
afternoon !!!!!!! The maximum number of 
participants will be 45. 

If you are interested in participating in 
this visit, please let us know by sending 
an e-mail to Michèle Carlier: mjcarlier@
versatel.nl

So, please reserve this date in your diary: 
Friday 25 January 2013 at 15:00 pm

The international corner
Visit to the International  
Criminal Court

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Don’t miss this Sunday afternoon event!
Suitcases and Sacrifices performed by Theatergroup Plankgas will be presented at the Wijkcentrum Benoordenhout, 

Sunday, November 25 at 14:00hrs. This is a must see for anyone who has traveled, or lived abroad or has international  
aspirations! This fast-paced, breathtaking play exposes expat life with a touch of Dutch sobriety. This one-hour play, written 
originally in Dutch with the title, Offers and Koffers, is both recognizable, humorous and touching for all audiences.
Founded in 2004, Plankgas is a Theatergroup with six actresses, who have presented  a wide range of shows and plays. Their 
‘one-act-shows’ have been performed in various types of (international) locations, ranging from private homes to beach  
pavilions. On November 25th, the Expat Committee is proud to welcome them in their neighborhood.
Tickets (€ 7.50) may be ordered from any member of the Expat Committee.
For more information, contact Georgia Regnault,  06 542 80545, regnaultsmith@casema.nl

Mary van de Graaff
By Georgia Regnault

For more than sixty years an expat, yet deeply entrenched in Dutch 
society.

Ever since I moved to The Hague in the 
early 70’s and joined the American 

Women’s Club of The Hague, I have 
known this cheerful and cordial 
American lady. At that time, Mary held 
the position of secretary. But still, I never 
knew completely the story behind her 
long-term residence in Holland and the 
two Dutchmen she was married to.
Mary was born in Northern California 

some years before World War II broke 
out. Her mother passed away soon after 
the war and in 1948 she and her father 
decided to take a trip to Europe. They 
spent some four months travelling on 
the continent, everywhere, but oddly 
enough not to The Netherlands. In 
Antwerp though they did meet up with 
some Dutch people, who had family they 
knew in California. Vervolg op pagina 11
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Dames- en herenkappers

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

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

Theresiastraat 142 • Den Haag
ook zondag open

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

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

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

huisgemaakte tonijnsalade, 
filet americain en de bekende 

huisgemaakte Engelhard hamburger.

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

Engelhard.

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

wifi – Terras – Zondag ook open

Theresiastraat 142, 

2593 AT Den Haag 070-3858261

met terras

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

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 
 
Zorg direct 
inzet- baar 
conform uw 
wens 
 
 
 
 
 Zorg direct 
inzet- baar 
conform uw wens 
           
           
          Zorg 
direct inzet-
baar conform 
uw wens 
 
           

 MOT- TO: Thuis- zorg 
moet betaal- baar blijven! 

in de thuiszorg       PGB Keurmerk  

Emilie Rinsma    
Bavoylaan 9     
2594 BS  Den Haag     

De overheid bezuinigd,   dus u ook,  
zorgkosten vergelijken  bespaart u veel 
geld.                                   
 
 Vrijblijvend helder en uitgebreid advies,  
 Transparante calculatie vooraf 
 Deskundig in aanvraag PGB  (bij indicatie 

géén btw toeslag) 
 Maandelijks overzicht van uw uitgave 
 Geen bemiddelingskosten  over geleverde  

zorg  
 U selecteert zelf de zorgverleners 
 

Wilt u weten wat  
Zorg op niveau nog meer 
voor u kan betekenen 

Bel nu 06-53267435  

Betrokkenheid        Respect                  Flexibiliteit 

Concurreert  
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Concerts at APCH

AfternoonTea Concerts & Baroque 
concert & Christmas concert at APCH

The Music ministry of the American 
Protestant Church will present a beauti-
ful Baroque concert on November 24.
On November 10 there will be an after-
noon tea concert with a varied program 
from classical to more popular music 
and the Baroque concert with the music 
of Bach Haydn etc..

The doors for the ATC and Baroque 
Concert open at 3.30PM, at that time 
some tea and coffee will be served. The 
concerts will start at 4.00 PM

The Music Ministry of the American 
Protestant Church also presents to you 
the annual Christmas concert of the 
APCH Concert Choir. This year they will 
perform the “The Messiah” from 

G.F.Händel
The Christmas Concert will start at 5:00 
PM 

There is no entrance fee. There will be a 
free will offering. 

For information contact: 
John Bakker (Director of Traditional 
music) musicdirector@apch.nl

Expat committee

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:

Upon their return, Mary invited these 
Dutch friends over to tell them all about 
their trip and they brought along their 
nephew who had just immigrated to the 
USA. That turned out to be Ton Bos, a 
Friesian-born Dutchman from Harlingen, 
whom Mary had ‘sort of’ met already 
while in Antwerp.
Romance quickly blossomed and Mary 
and Ton married with the expectation to 
stay in California the rest of their lives. 
But Ton’s employer had other plans for 
him and almost before his papers were 
signed for his American citizenship, the 
company transferred him to the 
Netherlands as an Expat!  

This was in the 1953 and The Netherlands 
(and the world for that matter) was a far 
different place than now. As one member 
of the AWC, who moved to Holland at 
the same time, said: “Shopping was a 
whole new experience. The melkboer 
left milk at my doorstep, the groenteboer 
came by regularly with his cart, twice a 
week, the bloemenman arrived with 
baskets of flowers, (and my favorite), the 
schillenboer (waste food collector), 
arrived on a horse-drawn wagon with his 
faithful old dog on the seat beside him.” 
Mary recalls that there was no baby food 

in Holland or electrical equipment to 
speak of!
After having spent some months in 
Doorn, housing in The Hague became 
available and Mary and Ton moved to the 
Vogelwijk. That seemed like heaven to 
Mary as besides having more room, her 
neighbours spoke English and she could 
join the AWC of The Hague for some 
American companionship. Unfortunately, 
after a fight with cancer, Ton passed away 
in 1970. By that time, Mary’s children 
were in Dutch high school, so she chose 
to remain in Holland. One activity Mary 
undertook at this time was to become a 
‘taster’ for the newly opened 
MacDonald’s. That meant she could take 
her children (and sometimes friends) to 
“Mackie’s” and let them feast on anything 
they wanted. She only had to report on 
how it all tasted, the service, the 
cleanliness etc. (I imagine she was the 
most popular mother on the block).
Little did she know that within a few 
years she would become partners with 
another Dutch man, Bas van de Graaff. 
Bas, a recent widower, had four young 
children, so the newly enlarged family 
had to find a home big enough to house 
everyone. Even though the family had 
been living in the Benoordenhout, they 
moved to Belgisch Park.

Once the family grew up and spread 
their wings in all sorts of studies, jobs, 
and families (Mary now has 18 
grandchildren), they moved back to the 
Benoordenhout and bought a ground 
floor apartment to spend the rest of their 
days. Sadly Bas passed away this 
February, once again after a struggle 
with that dreaded disease. But Mary has 
full praise for the Buurtzorg, a recently 
established neighbour home nursing 
service. They helped her enormously 
through these dark days, coming in 
twice daily to bathe Bas and prepare him 
for bed. If need be, Mary could call on 
them for more help. This all meant that 
Bas was able to stay home until the end.
Mary has also exemplified the 
neighbourly spirit and importance of 
volunteering by doing just that for over 
ten years for the Zonnebloem Stichting. 
This organization brings together 
volunteers with those with physical 
handicaps to help them participate more 
easily in daily living and to ward off their 
loneliness.

I referred to Mary at the beginning as an 
Expat with 60 years experience – she is 
more than that. She is the proof of one of 
my favourite statements: “Bloom where 
you are planted.”

Vervolg van pagina 9
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www.rabobank.nl/privatebanking

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het verhaal kennen achter uw 
vermogen. Dat is het idee.

U heeft vermogen. 
Maar ook inkomen voor later?
Als het gaat om uw inkomen voor later, is één ding heel belangrijk: een bank die u goed kent. Die niet

alleen het verhaal kent achter uw vermogen, maar ook of u denkt aan een carrièreswitch bijvoorbeeld. Of

dat u een ander huis wilt kopen. Of een bedrijf bent gestart. Of een erfenis kunt verwachten. Allemaal

zaken die uw inkomen voor later kunnen beïnvloeden. Eén ding is zeker. Hoe eerder u het regelt, hoe

beter. Onze kennis en expertise helpen u daarbij. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee

van Rabobank Private Banking.
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Interview
Talent ontmoet talent
In deze nieuwe rubriek geven we een jong talent uit het Benoordenhout 
de kans om zijn of haar lokale held te interviewen. Dit keer een gesprek 
tussen Aucke von Brucken Fock en Cedric van der Gun. Beiden startten 
met voetballen in de voorcompetitie van HVV. De 10-jarige Aucke is 
inmiddels gescout door ADO Den Haag. Cedric (33 jaar) komt, na o.a. 
ADO, Ajax en Swansea City, sinds vorig seizoen voor FC Utrecht uit.

Voor  Aucke is spelen bij ADO Den 
Haag een droom die uitkomt. Toch 

heeft hij voor later een nog hoger doel 
voor ogen: FC Barcelona. Heeft Cedric 
tips voor Aucke om dit doel te bereiken? 
“Ja, zorg dat je plezier blijft hebben in 
het spelletje. Voetballen aan de top is 
hard trainen en je moet er veel voor 
laten. Om een goede voetballer te zijn 
moet je immers vaak de feestjes aan je 
voorbij laten gaan, omdat je fit en ge-
concentreerd op het veld moet staan. En 
dat houd je alleen vol als je er plezier in 
hebt.” Dat laatste is voor Aucke voorals-
nog geen enkel probleem. Als het aan 
hem lag was hij de hele dag op het voet-
balveld, in plaats van op school. Toch 
voetbalt hij vergeleken met zijn leeftijds-
genootjes nu ook al heel veel. Naast de 
wedstrijden traint hij drie keer per week 
na schooltijd bij ADO. En zodra hij dan 
thuis komt, gaat hij na het eten nog eens 
twee uur voetballen met zijn oudere 
broer Thijn.
 
Maar Cedric weet ook dat je door het 
voetballen juist weer mooie feestjes te-
rugkrijgt. Het hoogtepunt tot nu toe is 
het winnen van de KNVB beker en het 
landskampioenschap met Ajax in het 
seizoen 2001-2002. Het feestje daarop in 
de spelersbus terug naar Amsterdam en 
de daaropvolgende huldiging op het 
Leidseplein met de uitzinnige menigte, 
zal hij nooit vergeten. Het was sowieso 
een leuke, intensieve tijd bij  Ajax. Het 
seizoen startte altijd met een trainings-
kamp in De Lutte bij Enschede. In het 
begin van het kamp werd je vetpercen-
tage gemeten. Als dit hoger was dan 
12% was je veroordeeld tot de ‘dikker-
tjesclub’. Je kan het je bij het zien van het 
afgetrainde lichaam van Cedric niet 
voorstellen, maar ook hij gold eens als 

een ‘dikkertje’. Dat betekende dat je dag 
op het trainingskamp niet om half negen 
begon met een stevig ontbijt, maar dat 
je om zeven uur in trainingspak en loop-
schoenen voor het hotel moest staan. 
Net zo lang tot je de magische grens be-
reikt had. 

Ook bij  Aucke werd het vetpercentage 
al eens gemeten, maar hij hoefde niet 
extra te trainen. Wel heeft hij een lijst ge-
kregen met wat hij bijvoorbeeld het 
beste wel, of niet, kan eten. Hij wil graag 
weten wat Cedric vóór de wedstrijd eet. 
“Dit is standaard, precies drie uur voor 
de wedstrijd, een bord pasta, bijvoor-
beeld spaghetti Bolognese met een 
bakje yoghurt toe.” Dit eten ze gezamen-
lijk met het team. Bij wedstrijden die 
vroeg in de middag gespeeld worden is 
er gelukkig vaak een alternatief van 
bruin brood met kaas. Want aan een 
bord pasta moet Cedric om half tien ’s 
ochtends nog niet denken. Verder ge-
bruikt hij veel sportdrankjes, energiere-
pen en water voor en tijdens de wedstrij-
den. Wat hij de rest van de week eet mag 
hij overigens zelf weten, maar…. zijn 
vetpercentage wordt nog steeds regel-
matig gemeten. 

Op de lijst die Aucke van ADO kreeg, 
staat bijvoorbeeld ook dat hij geen risi-
covolle dingen mag doen zoals op win-
tersport gaan. Dit klinkt streng, maar als 
je ziet wat de club investeert in deze ta-
lenten is het natuurlijk begrijpelijk dat 
de club wil voorkomen dat ze verve-
lende blessures oplopen. Niet alleen 
staat er drie keer per week een professio-
nele trainer voor ze klaar, maar ook 
lopen alle jongens tijdens de training in 
het officiële  ADO trainingspak en bij 
wedstrijden in het presentatiepak; en in 

de kleedkamer ligt vervolgens een ge-
wassen en gestreken tenue op ze te 
wachten. Bij de ADO is de E-jeugd al net 
zo professioneel als het eerste elftal.

Er is nog één prangende vraag waar 
Aucke mee zit. Het liefst speelt hij zelf 
namelijk als aanvaller. Nu moet hij bij 
ADO steeds op andere posities spelen. 
Had Cedric daar vroeger ook last van? 
“Ja, en dat was achteraf helemaal niet 
verkeerd. Het is namelijk juist goed om 
als je jong bent zoveel mogelijk verschil-
lende posities te leren. Dit maakt je een 
veelzijdige speler.” Cedric heeft ook nog 
een tip voor Aucke. “Zorg dat je nu aan je 
snelheid werkt. Dit wordt steeds belang-
rijker in het voetbal. Nu heb je de leeftijd 
om een goede basis te leggen. Kracht 
komt later wel. En over acht jaar kan de 
snelheid waarmee jij een aanval inzet 
het verschil maken. Als je dát goed doet, 
dan komt het wel goed met FC 
Barcelona!”
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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 070 342 01 01 
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

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

• panorama balkon
• plafond hoge glaswanden
• incl. complete badkamer
• open of dichte keuken naar keuze
• afzonderlĳ k toilet 
• inpandige berging
• ondergronds parkeren

Meesterlĳ k wonen in het Benoordenhout
Medio oktober is de volledige projectdocumentatie beschikbaar.Interesse? Meld u aan via de website.
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Lezers aan het woord
Herfst in Clingendael

Als ik op een zaterdagochtend in sep-
tember vroeg de achtertuin inloop 

hangt de herfst in de lucht. Iets mistigs, 
een soort knisperende frisheid, een 
ander soort licht. Het past bij de verkleu-
rende hortensia’s en bij de rozen die 
steeds kleinere bloemen hebben. Een 
uur later ben ik in Clingendael. Er loopt 
bijna niemand. Zonnestralen verlichten 
door de bomen het mos. Ik loop langs de 
Hollandse tuin, de speelplaats en de 
grasvelden tot achterin het park, waar 
de brug naar Oosterbeek is. 

Daar, achter de vijver, is een plek met 
weids uitzicht over het water, een  
grasveld en een grote treurwilg. Je  
hoeft alleen het geluid van de 
Benoordenhoutseweg weg te denken 
om je helemaal één met de natuur te 
voelen. Zo moet de landschapsarchitect 
het destijds bedacht hebben. Stil was 
het trouwens nooit; vroeger stond ook 
hier een landhuis en bovendien waren er 

ooit filmstudio’s. Ondanks 
het seizoen is het gras nog 
helder groen en vol made-
liefjes. De springbalsemie-
nen bloeien lila en de  
eerste herfstpaddenstoelen 
steken de kop op. Weer 
over de brug in Clingendael 
loop ik langs de theeschen-
kerij, waar Rosita heerlijke 
cappuccino schenkt. Langs 
de ingang van de Japanse 
tuin, de enorme beuk, de 
graven van de hondjes van 
Daisy van Brienen en het 
rosarium ga ik terug.
Laten we ons gelukkig prijzen met 
Clingendael en Oosterbeek in de buurt. 
Een prachtige plek met oude bomen 
waar een serene rust heerst, in de stad. 
Zonder moeite ben je helemaal buiten, 
althans zo voelt het. Want het is natuur-
lijk aangelegd, geen ‘echte’ natuur. Je 
ziet de geleidelijke wisseling van de jaar-

getijden. Goed voor lichaam en geest. 
Als ik dit schrijf is er alleen nog een tinte-
ling van de herfst in de lucht. Als u dit 
leest zal het herfst zijn. Geniet ervan, in 
elk seizoen, in elke stemming.  

Henriette van Wermeskerken

Een eenzame fiets

Zes weken, of misschien al wel langer, 
staat zij er nu. Ter hoogte van een 

lantaarnpaal en een verkeersbord, 
schuin tegenover de glas- en papierbak-
ken. Zij leunt tegen het zwarte hekje en 
steekt mooi af tegen een paar hoog op-
geschoten dennenboompjes. Een diep-
roze damesfiets van het merk Batavus, 
type Old Dutch, zoals met gotische let-

ters op een van de verbindingsstangen 
staat aangegeven. Zelfs de bel is roze en 
ook een van de twee smalle snelbinders 
draagt die kleur. Zij staat wel op slot, 
maar om indruk te maken is een zilver-
kleurige, licht geroeste ketting met een 
zwaar slot nog om het zadel gevlochten. 
Alleen het achterlicht is stuk.
“Deze wordt het!”, zal haar trotse eigena-

res ooit na een proefritje tegen 
een fietsenboer hebben gezegd. 
Ze heeft vast vol ongeduld ge-
wacht tot de fiets rijklaar was ge-
maakt voordat zij blij en geluk-
kig haar aanwinst aan Den Haag 
kon tonen.   
En toch staat het damesrijwiel 
hier eenzaam en verlaten? Elke 
keer als ik er langs loop doemen 
vragen op. Zou de eigenaresse er 
genoeg van hebben gekregen? 
Of heeft zij haar daar gestald en 

haar vervolgens glad vergeten? Maakt 
de eigenaresse wellicht een wereldreis 
en komt ze haar fiets straks weer opha-
len?  Of misschien is zij gestolen en hier 
door de dief nonchalant achtergelaten, 
zoals een buurtbewoner met een 
Gronings accent suggereert. Ik pas er 
daarom wel voor op de fiets aan te raken. 
Je hebt veel uit te leggen aan een scepti-
sche rechter wanneer de fiets gestolen 
blijkt te zijn en jouw vingerafdruk of 
DNA wordt erop gevonden. En daar heb 
ik geen zin in. Daarom besluit ik dit 
stukje te schrijven. Over die trotse roze 
damesfiets van het merk Batavus, type 
Old Dutch, schuin tegenover de glas- en 
papierbakken, ter hoogte van een lan-
taarnpaal en een verkeersbord. Zes 
weken staat zij er nu. Of misschien al wel 
langer…

Marcel van der Horst
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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

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

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 

Kapsels wijkblad Benoordenhout greyscale advertentie.pdf   1   4/16/12   2:32 PM

Alcohol of drugsprobleem?

Verslaving aan alcohol of drugs komt in alle 
lagen van de samenleving voor. Een 
verslaving staat niet op zich maar raakt hele 
families.

Castle Craig biedt zowel ambulante als 
klinische zorg die door de meeste 
zorgverzekeraars volledig wordt vergoed.

Voor meer informatie of een gesprek neemt u 
contact op met Castle Craig Nederland in 
Den Haag 070 3456028 of www.castlecraig.nl
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Verder in de wijk
Ouderenconsulent vertelt!
Sinds 1 januari werk ik, Frederieke van Os, als ouderenconsulente in het 
Benoordenhout, voor Vóór welzijn. Hiervoor was ik ouderenadviseur en 
kwam ik in het stadsdeel Haagse Hout bij ouderen thuis om met hen te 
kijken naar mogelijkheden en oplossingen om zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven wonen.

Daar is een aantal taken bij gekomen. 
Hier wil ik u graag over vertellen.

In opdracht van de Gemeente Den Haag 
coördineer ik de “signalerende huisbe-
zoeken”. Alle ouderen vanaf 75 jaar, die 
een kroonjaar vieren krijgen een uitnodi-
ging. Het doel van dit huisbezoek is een 
beeld te krijgen van de dingen waar  
ouderen tegenaan lopen. 
•  Wat hebben ouderen in Den Haag 

nodig om zelfstandig te blijven wonen. 
•  Wie heeft meer nodig dan er nu aan 

hulp geboden wordt. 
•  Weet u, waar u welke hulp kunt krijgen?
•  Aanbieden van de gewenste hulp.
Het is een vrijblijvende uitnodiging. Men 
kan kiezen om mee te doen. Daarbij mag 
u bedenken dat u niet op alle vragen een 
antwoordt hoeft te geven. 
Hoe gaat het signalerende huisbezoek in 

zijn werk? Er wordt, uit mijn naam, een 
brief gestuurd aan de oudere die in dit 
jaar een kroonjaar viert. Hierin staat de 
naam van een dame of heer die de jarige 
zal benaderen om een afspraak te 
maken. 
De oudere weet dan wie er gaat bellen 
en dat dit betrouwbaar is. 
Als u toch twijfelt kunt u mij bellen met 
de vraag of de gegevens kloppen. Alle 
gegevens hiervoor staan in de brief die 
men ontvangt. Als u wel mee wilt doen 
maar in huis geen vreemde wilt ontvan-
gen wordt er gezocht naar een andere 
ontmoetingsplek! 

Verder zal ik me ook bezig houden  
met allerlei andere zaken in het 
Benoordenhout. Als er ideeën zijn, waar-
bij coördinatie nodig is kan een ieder mij 

benaderen om deze uit te wisselen en 
ondersteuning te vragen. 
Ook voor dames en heren die een deel 
van hun tijd op maatschappelijk gebied 
willen inzetten staat mijn deur open. 
Wilt u misschien graag in contact komen 
met oudere buurtbewoners voor zowel 
de signalerende huisbezoeken als ook 
voor meer groepsgerichte activiteiten? 
Hier kunt u denken aan een kerstviering 
voor ouderen of een wandeling organi-
seren onder leiding van een gids uit uw 
eigen wijk. 

Voor al deze en andere dingen kunt u 
contact met mij opnemen. 
Frederieke van Os, Ivoorhorst 155, 2592 
TH Den Haag, telefoon 070 3470041 of 
06 33312903. Mijn werktijden zijn ma-di-
wo-do; van 9:00 tot 14:30 uur.

Grote Sinterklaas optocht 
door het Benoordenhout 
zaterdag 24 november

Op 24 november om 14.30 uur komt 
Sinterklaas naar onze wijk. 

Sinterklaas en zijn Pieten zullen een 
tocht door de wijk maken en het zou 
leuk zijn als jullie allemaal als Pietjes met 
de optocht meelopen.
De optocht zal eindigen op het Van 
Hoytemaplein. Hier kunnen jullie 
Sinterklaas allemaal persoonlijk 
ontmoeten!! 
 
Nadere informatie: 
zie aankondiging bij winkeliers BIZ  Van 
Hoytemastraat en Weissenbruchstraat

OPROEP   OPROEP    OPROEP   OPROEP   
Voor de Sinterklaas optocht zijn wij op 
zoek naar heel veel Zwarte Pieten. Zit je 
in groep 7/8 van de basisschool of op de 
middelbare school en vind je het leuk 
om mee te lopen?
Meld je aan via margot.koesen@gmail.
com.  De informatie zullen we je dan per 
mail toesturen.
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen

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-
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Nieuwbouw met een hart
Schoolvereniging Wolters keert terug op het 
nest aan de Utenbroekestraat

Eén van de vele scholen die onze wijk 
rijk is stond in augustus en septem-

ber  extra in de belangstelling door de 
opening van het nieuwe gebouw. Sinds  
1939 was Schoolvereniging Wolters,  
opgericht in 1878, gehuisvest aan de 
Utenbroekestraat in het Benoordenhout. 
Toen in 2004 het besluit werd genomen 
over te gaan tot volledige sloop van het 
karakteristieke gebouw om plaats te 
maken voor nieuwbouw, deed dit vele 
wenkbrauwen rijzen. 
Ik weet niet wat men erger vond; nieuw-
bouw in het Benoordenhout of het  
verdwijnen van het gebouw waar zo- 

veel buurtbewoners hun eerste lesjes 
leerden. 
De afgelopen twee jaar verbleef Wolters 
in een tijdelijke huisvesting op het  
terrein van het Aloysius College. Het was 
er prima toeven, maar vooral in de  
wetenschap dat de school binnenkort 
terug zou keren naar het vertrouwde 
Woltersnest aan de Utenbroekestraat.

Vriendelijk gebouw
Op 19 augustus jongstleden gingen, na  
anderhalf jaar kamperen, de deuren van 
de nieuwbouw open voor ouders, leer-
lingen en buurtbewoners. Daarmee was 

de officieuze opening een feit. Ondanks 
de tropische temperaturen was de be-
langstelling groot. De reacties waren  
onverkort enthousiast en terecht; het is 
een schitterend gebouw geworden. 
De architect, Kees Willems, heeft een 
licht en vriendelijk gebouw ontworpen 
dat verre van saai en voorspelbaar is. De 
stijlvolle gangen en klaslokalen, de knal-
gele wc’s en de veelheid aan in- en door-
kijkjes geven het kakelverse gebouw  
direct karakter; iets wat goed aansluit op 
de eigenheid van de school. De opmerk-
zame kijker zal zien dat hier en daar  
elementen uit het oude gebouw terug-

komen, zoals de 
uiltjes boven de 
ingangen en het 
glas in lood dat 
verwerkt is in de 
vide op de 
tweede verdie-
ping. Ook de mo-
derne elementen 
die zijn toege-
voegd zijn prach-
tig, zoals het 
lichtkunstwerk in 
de centrale hal. 
De letters op de 
gevel zijn deels 
oud en deels 
nieuw en com-
pleteren het 

beeld dat die twee vloeiend samengaan 
in dit gebouw en zeker ook in deze wijk.

Trots
Tijdens de officiële opening was trots 
het sleutelwoord. Rhoderick van der 
Wyck, voorzitter van het bestuur, sprak 
zijn trots uit naar genodigden onder het 
toeziend oog van de de leerlingen, waar 
het allemaal om draait.
Directeur Frank van der Schoot sprak  
zijn trots uit naar Minister-President, 
maar voor hem vooral oud-leerling, Mark 
Rutte die zich ondanks zijn drukke pro-
gramma had kunnen houden aan de  

belofte die hij ruim een jaar eerder deed.
Bij Albert Heijn op het Willem 
Royaardsplein waren vijf leerlingen uit 
de bovenbouw hem tegen het lijf gelo-
pen. Spontaan nodigden zij hem uit het 
gebouw te komen openen en even 
spontaan reageerde Mark Rutte met de 
toezegging dat hij zou komen en de  
opmerkelijke aanvulling; áls ik dan nog 
minister-president ben.
Met het doorknippen van het lint en  
het oplaten van ballonnen door alle leer-
lingen werd een nieuw tijdperk voor de 
134-jarige Schoolvereniging ingeluid. 
Mijn persoonlijke wens voor de school is 
dat zij haar eigenheid weet vast te hou-
den en daar draagt dit gebouw zeer 
zeker aan bij. De kantoren zijn groter, de 
gangen zijn breder, maar het hart is het-
zelfde. En ik kan het weten, want ik mag 
er elke dag aan de slag met ruim 400, 
stuk voor stuk unieke, kinderen. En ik be-
loof u dat er, net als Mark Rutte, nog vele 
opmerkelijke  
oud-leerlingen bij zullen komen als  
deze kinderen de toekomst binnenkort  
tegemoet treden. Het is een waar feest 
om met hen in zo’n gebouw te mogen 
werken.

Anke Snoeck
Adjunct-directeur
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REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs

 

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

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

  

Herman Kastelein
Cees Lieshout Jan vd Ploeg

Marieke Zwalf
Patricia CheungCaroline Groen

Cindy WisseLars Olie

 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

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

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

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

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

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

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

STOMERIJ A P
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Burenhulpcentrale kan nog 
hulp gebruiken

Het telefoonnummer 070 – 262 99 99 
van de Burenhulpcentrale in de 

Haagse Hout wordt regelmatig gebeld 
door mensen die hulp zoeken bij een 
eenvoudig klusje. Daarbij kan het gaan 
om een boodschap doen, een lamp ver-
vangen of iemand wegbrengen naar het 
ziekenhuis. Maar mensen bellen ook 
omdat ze graag met iemand een praatje 
willen maken. 

De hulpverlening is gratis.

U kunt als hulpbieder ook lid worden 
van de Burenhulpcentrale. Het verplicht 
u tot niets want u bepaalt zelf of u de ge-
vraagde hulp kunt/wilt bieden. 
Hoe werkt het? Als een telefoontje bij de 
centrale binnenkomt, dan zoekt die een 
ingeschreven hulpbieder. Deze kan met-
een aangeven of hij/zij wel of niet in de 
gelegenheid is om iemand te helpen.  Is 
dat niet het geval, dan belt de computer 
automatisch de volgende, totdat iemand 
is gevonden. In de praktijk wordt een 

hulpbieder hooguit één keer in de zes 
weken gebeld voor een boodschap of 
voor een klusje waar hij of zij zich voor 
heeft opgegeven.

Geïnteresseerd? Bel voor meer informa-
tie en inschrijven de Burenhulpcentrale:  
070 – 262 99 99 of Lies Bouts: telefoon 
070-347 00 41 e-mail: lies.bouts@voor-
welzijn.nl  

Suitcases and Sacrifices performed  
by Theatergroup Plankgas will  

be presented at the Wijkcentrum 
Benoordenhout, Sunday, November 25 at 
14:00hrs. This is a must see for anyone 
who has traveled, or lived abroad or has 
international aspirations!
This fast-paced, breathtaking play expo-
ses expat life with a touch of Dutch so-
briety. This one-hour play, written origi-

nally in Dutch with the title, Offers and 
Koffers, is both recognizable, humorous 
and touching for all audiences.
Founded in 2004, Plankgas is a 
Theatergroup with six actresses, who 
have presented  a wide range of shows 
and plays.  Their ‘one-act-shows’ have 
been performed in various types of (in-
ternational) locations, ranging from pri-
vate homes to beach pavilions. On 

November 25th, the Expat Committee is 
proud to welcome them in their 
neighborhood.
Tickets (€ 7.50) may be ordered from any 
member of the Expat Committee.
For more information, contact Georgia 
Regnault, 06 542 80545, regnaultsmith@
casema.nl

Alle bewoners van het Benoordenhout worden uitgenodigd om Koninginnedag mee te vieren 
op en rondom het Van Hoytemaplein! Voor jong en oud, voor pubers en kleuters. Sport en 

spel, vrijmarkt, muziek en uiteindelijk natuurlijk een grote BBQ! Beste bewoners van het 
Benoordenhout, u hoeft op deze dag niet meer de wijk uit. Laten we er met zijn allen een mooi 
feest van maken! 

Dus noteer in uw agenda: 30 april feest met de hele familie in het Benoordenhout!
Wij zien u graag op 30 april 2013, Commissie Koninginnedag Benoordenhout
(volg ons ook op facebook “Benoordenhout Oranjefeest”)

2013 - Koninginnedag
in het hart van het Benoordenhout !!!!
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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

* 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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Hoofdprijs!

Aan het begin van de zomer heeft de 
Duchattelstraat meegedaan aan een 

stoepkrijt tekenwedstrijd. Deze was uit-
geschreven door de gemeente met als 
doel kinderen EN hun ouders meer naar 
buiten te krijgen.

Een aantal ouders en kinderen heeft 
meegedaan en wie schetst onze verba-
zing toen we hoorden dat wij een van de 
hoofdprijs winnaars waren. Samen met 
nog een winnares die toevallig ook in 
het Benoordenhout woont.

De kinderjury heeft unaniem onze teke-
ning met de hoogste cijfers beoordeeld.

De prijsuitreiking vond plaats in een an-
dere wijk van Den Haag, tijdens een 
straatfeest, door de wethouder Karsten 
Klein.

De prijs bestaat uit vrijkaarten voor fami-
liepark Drievliet en daar zullen we ook 
weer met de straat een gezellig moment 
van gaan maken.

Op bijgaande foto staan de winnende 
kunstenaars, en de prijsuitreiking door 
de heer Klein.

Wat is de volgende uitdaging?

Esther Hierck

Van Hoge Ballen Tennistoernooi 

Op 26 augustus jl was het weer zover: 
het jaarlijkse Van Hoge Ballen 

tennistoernooi!  
Voor het vijfde jaar op rij werd door be-
woners van de Van Hogenhoucklaan dit 
ondertussen gerenommeerde mixed 
double tennistoernooi georganiseerd. 
Ieder jaar doet een groeiend aantal laan-
bewoners mee. Ook dit lustrum toernooi 
was erg succesvol: maar liefst 37 spelers 

streden fervent om de Hoge Ballen 
Wisselbeker en de supporters lieten zich, 
evenals de zon, niet onbetuigd. 
Het toernooi vindt haar oorsprong in 
een initiatief van Eric en Els van der Oest 
en Lucille en Hugo Barbosa om de saam-
horigheid tussen de ouders van jonge 
kinderen in de laan te vergroten. Het 
voorheen op Park Marlot georganiseerde 
toernooi werd dit jaar vanwege het grote 

aantal deelnemers verplaatst naar ten-
nispark WW. Het toernooi is inmiddels 
niet meer weg te denken uit de 
straatagenda.
Het volgende toernooi wordt georgani-
seerd door Heleen en Volkert Rijkens, de 
trotse winnaars van de wisselbeker.

Sophie Statema
Foto: Eric van der Oest
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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

bodyshape
bodyshape+
BBB
BBB+
zumba
stretching (verwant aan yoga)
Lessen geschikt voor ouderen

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

dertigers en veertigersmagdaoord@kpnmail.nl
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Wijk & winkel (door Bernard de Haas)

Charlie’s
Charlie’s Groenten, Fruit & Wijn aan de Weissenbruchstraat nummer 18 
is geen alledaagse groentewinkel.

Oprichter en eigenaar Charlie 
Ramdihal is dan ook geen alle-

daagse groenteman. Hoewel zijn vader 
in Suriname een groothandel in groen-
ten dreef, was dat niet waar Charlie op 
school in de eerste plaats aan dacht. 
VWO, HEAO, HBO makelaardij en verze-
keringen, het lijkt in de verste verte niet 
op groenten of een stukje fruit. 

Makelaardij
Zijn voor de makelaardij getrainde ogen 
hebben de mogelijkheden van het hoek-
pand nummer 18 op de juiste waarde 
geschat en de herinneringen aan zijn 
vroege jeugd hebben misschien wel de 
aanzet gegeven tot Charlie’s Groenten, 
Fruit & Wijn

Huiskamer
De winkel moest een huiskamersfeer 
krijgen en daarin is Charlie volop ge-
slaagd. De inrichting is bijzonder. Er is 
zelfs gedacht aan een tafeltje met een 
paar stoelen en een overzichtelijke wijn-
hoek met goede, betaalbare, hoofdzake-
lijk Spaanse en Chileense wijnen.
Charlie is vooral trots op zijn “bananen- 
boom”.
De groentehoek staat niet vol met allerlei 
exotische producten. “Ik houd rekening 
met de Nederlandse omstandigheden, 
waar vader en moeder allebei werken, 
waar vrienden thuis worden uitgeno-
digd, niet in een restaurant,” vertelt hij.

Kwaliteit
Het aanbod van groenten en fruit is 
daarom helemaal afkomstig van 

Nederlandse kwekerijen. Kwaliteit staat 
hoog in het vaandel. Toch is Charlie niet 
duurder dan een gemiddelde buurtwin-
kel en het aanbod is gevarieerd. Charlie 
verzorgt daarbij ook diverse huisge-
maakte salades, vruchtensappen en 
soepen.
Elk gezin dat na een dag werk een gezel-
lige maaltijd op tafel wil zetten, kan bij 
hem terecht.
Recept voor een Portugese bonensoep: 
400 gram witte bonen, knoflook, peter-
selie, munt, bouillon, eetlepel olijfolie, 
peper en zout, blikje tomatenpuree , 
croutons. Laat alles samen pruttelen en 
het resultaat is een heerlijk soepje.

Tyddewi, ‘t Winkeltje van Ellis 
een visie op ondernemen
Al vijf jaar vertoeft zij met haar bijzondere winkel in de  
Weissenbruchstraat.

Er hangt een vage verre geur van wie-
rook als je de winkel van Ellis binnen-

komt. Behalve haar eigen schilderijen 
verkoopt ze “Alles wat ik zelf leuk vindt”.
Een grote collectie bijzondere briefkaar-
ten, Boeddhabeelden, boeken over een 
veelheid aan religieuze en filosofische 
onderwerpen. Kaarten voor bepaalde 
gelegenheden zoals doop, huwelijk of 
verjaardag, kaarsen met boeiende artis-
tieke vormen en kleuren, te mooi om 
aan te steken, maar die pas tot hun recht 
komen als je dat wel doet.

De winkel is de thuishaven van een 
kleine stichting voor kortdurende hulp 
aan mensen in nood.

Sociale functie
Ellis heeft een heldere visie op het be-
lang van kleine middenstanders. “Een 
kleine buurtwinkel loop je binnen om 
iets te kopen, maar ook voor de gezellig-
heid. In de buurtwinkel komen de men-
sen elkaar tegen, leren ze elkaar kennen. 
De kleine winkels hebben een belang-
rijke functie. Ze bevorderen de sociale 
samenhang in de buurt. We moeten 
voorkomen dat een winkel die leeg 
komt, wordt omgebouwd tot woonhuis”, 
vindt Ellis.

Winkeliers en bewoners kunnen samen-
werken om te voorkomen dat het ge-
meentelijk beleid de winkels bij elkaar 
veegt op centrale plekken, waar de klein-
tjes het niet kunnen volhouden. Dat 

maakt de boodschappen een paar dub-
beltjes goedkoper, maar de reiskosten 
komen er bij. Veel ouderen hebben dan 
hulp nodig, die ze niet krijgen, omdat 
men elkaar in de buurt niet kent. Af en 
toe organiseren we met succes een actie 
in de straat. De gemeente heeft een 
potje voor groenvoorzieningen. Met  
elkaar hebben we een aanvraag voor 
groen in de straat ingediend. Helaas nog 
zonder resultaat. “Ik heb nog meer  
plannen, maar het is nog te vroeg om er 
iets over te vertellen,” zegt Ellis. Ieder die 
het goed voor heeft met de straat en 
met de buurt, kan bij haar terecht aan de 
Weissenbruchstraat 34.
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WWW.MACYSDAMESMODE.NL
webshop geopend

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 

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
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Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!
Tien euro per jaar voor een leefbare wijk!

1/12 advertentie

Duttendel: 

 

Wiskundebijles voor VWO, HAVO en VMBO
door geroutineerde eerstegraads docente.

 

Telefoon: 070-3826094
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Activiteiten in de wijk
Voor senior buurtbewoners: 
iedere week fitnessen bij HDM
Ervaring na drie jaar conditie- 
training
Al eerder werd in ons wijkblad geschre-
ven over de mogelijkheid van sporten 
voor ouderen bij de hockeyclub HDM op 
maandagmorgen van 10 tot 12 uur. Dat 
was toen op initiatief van de Sportbank 
en HDM een proeftuin werd ge-
lanceerd om seniorbuurtbewo-
ners de gelegenheid te bieden 
meer aan hun conditie te doen.

Opzet van de fitnesslessen
Iedere maandagmorgen komen 
ongeveer 20 tot 30 ‘sporters’ van 
10 tot 12 uur samen om verschil-
lende activiteiten te ontplooien. 
Het sociale element wordt niet 
vergeten. We beginnen vóór 10 
uur met een kopje koffie of thee. 
Een gediplomeerd fitnesscoach, 
de heer Peter Wiesenhaan, som-
meert ons dan in de benen te 
komen voor een les van onge-
veer drie kwartier. Als het even 
kan worden de oefeningen bui-
ten gehouden op het oefen-
veldje naast het clubhuis.  Na het 
losmaken van de spieren en ge-
wrichten volgt de echte training. 
Kenmerk is dat deze bewegin-
gen in een rustig tempo worden 
uitgevoerd. Bij evenwichtsoefe-
ningen is dit vertraagde tempo moeilij-
ker, maar ook essentieel om de balans te 
verbeteren.  Aan het eind van de les 
vloeien al deze losse bewegingen samen 
tot één patroon

Andere sporten
Rond 11 uur is het tijd voor andere  
activiteiten. Daar voor  is er gelegenheid 
voor een cool down en een drankje. Er is 
keuze uit verschillende balspellen, zoals 
bowls, jeu de boules en tafeltennis. Ook 
kan er gekozen worden voor nordic  
walking. Deze staat onder leiding van  
de tweede coach, mevrouw Jantien 
Lolcama-Born en krijgt steeds meer  

belangstelling. Er wordt een wandeling 
gemaakt door park Clingendael van drie 
kwartier. 
Jantien is tevens onze gastvrouw en  
verzorgt  de administratie. Voor de hier-
boven beschreven sporten, de accom-
modatie, de begeleiding , de drankjes 

wordt een kleine bijdrage gevraagd van 
de deelnemers. Dit bedrag van 5 euro 
geldt per keer. Er is dus geen maand- 
contributie of een tienrittenkaart. Door 
het niet verplicht zijn en het niet vooraf 
vastleggen van je deelname ontstaat er 
een gevoel van vrijheid, die extra stimu-
leert juist wel mee te doen! 

Meerwaarde van gezamenlijk 
sporten
Aan het einde van het derde jaar kwam 
nog een nieuw punt naar voren. Met het 
ouder worden heeft men de neiging zich  
terug te trekken, zachter te gaan spreken 
en minder activiteiten te ontplooien. 

Men hoeft niet depressief te zijn om zich 
toch wat down te voelen. De maandag-
morgen is nu een oplaadpunt gebleken. 
Men doet nieuwe energie op waardoor 
men actiever de week doorkomt. Een  
belangrijk aspect, zeker wanneer men  
alleen woont.

Kom eens kennismaken  
We zijn in september weer met de  
training begonnen. Als u belangstelling 
hebt kunt u eens   komen kennismaken 
bij HDM op het sportcomplex 
Groenendaal. De gemiddelde leeftijd 
van de sporters is ongeveer tachtig, met 
een ruime spreiding van 70 tot in de 90 
jaar. U bent op maandagmorgen van 
harte welkom!

Wijtze Bloksma

Foto: Diana Ortiz Troncoso
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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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Florence Woonzorgcentrum 
Oostduin
Goetlijfstraat 5
2596 RH Den Haag

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

Elke donderdagmiddag “Film- 
middag”
Vanaf donderdag 6 september, aanvang 
14.30 uur. Toegang is gratis!

Zaterdagmiddag 20 oktober Klassiek 
Concert
Op zaterdagmiddag 20 oktober vindt er 
een prachtig klassiek concert plaats met 
het befaamde pianisten duo The Cann 
Twins (beide een dag eerder uit 
Engeland overgekomen). Het pro-
gramma bestaat uit werken van 
Schubert, Tchaikovsky, Liszt, Borodin en 
Mc Dowell.
Aanvang 15.30  uur, zaal open vanaf 
14.30 uur. Toegang: € 10,- inclusief kof-
fie/thee.

Dinsdag 30 oktober Indische Soos
Op dinsdag 30 oktober een Indische 
Soosmiddag. Vanaf 13.30 uur staan er 
kraampjes in de hal met o.a. Indische 

hapjes en cadeauartikelen. Vanaf 14.00 
uur een muzikaal programma in de grote 
zaal. Om 17.00 uur de mogelijkheid deel 
te nemen aan de gezamenlijke Indische 
maaltijd. Deelname aan de gezamenlijke 
Indische maaltijd dient u voor 22 okto-
ber  aan te melden bij de receptie van 
Oostduin en de kosten van deelname 
aan deze maaltijd bedragen € 9,50! 
Toegang tot de Soosmiddag is gratis.

Dinsdag 6 november Koor “Tanti 
Canti”
Op dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, 
een optreden van het koor “Tanti Canti” 
met een repertoire van Engelstalige 
popmuziek. Toegang is gratis. Optreden 
wordt aangeboden door Fonds 1818 in 
het kader van  “Koren zingen voor 
Ouderen”. 

Zondag 11 november halve finale 
Florence Concours
Zondagmiddag 11 november om 14.00 
uur de halve finale van het Florence 
Concours in de grote zaal van Oostduin. 
Deelnemers tussen de 8 en 18 jaar spe-
len of zingen klassiek of populair klas-
sieke muziek. Door mee te doen aan het 
Florence Concours krijgt men de gele-

genheid de muzikale talenten voor een 
echt publiek ten gehore te brengen. 
Deelnemers zijn solisten, duo’s, kwartet-
ten en ensembles. Toegang is gratis!

Dinsdag 27 november gezamenlijke 
Herfstmaaltijd 
Op dinsdag 27 november is er een  
mogelijkheid deel te nemen aan de ge-
zamenlijke herfstmaaltijd.
Deelname aan de gezamenlijke 
Herfstmaaltijd dient u voor 19 november 
aan te melden bij de receptie van 
Oostduin en de kosten van deelname 
aan deze maaltijd bedragen € 9,50!  

Woensdag 12 december Kerstconcert
Woensdagavond 12 december om 19.30 
uur Kerstconcert door koor “Procantare”. 
Toegang is gratis. Optreden wordt aan-
geboden door Fonds 1818 in het kader 
van “Koren zingen voor Ouderen”.

Voor meer informatie over bovenstaande 
activiteiten kunt u zich wenden tot Chris 
Harteveld, telefoonnummer 070 - 754 05 
55 of per mail: Chris.Harteveld@florence.
nl of kijk op de website van wijkvereni-
ging Benoordenhout: www.wijkvereni-
gingbenoordenhout.nl

Computer en GSM lessen voor 
ouderen
Heeft u een computer en/of een mobile telefoon (GSM) thuis?  
Maar blijft het een opgave “hoe er mee om te gaan”?

Dan bieden leerlingen van het Maerlant 
Lyceum, in samenwerking met 
Voorwelzijn, een uitkomst. Zij zullen een 
vijftal lessen verzorgen, waarbij u per-
soonlijk geholpen wordt met wat u maar 
wilt weten over computers en over uw 
mobiele telefoon.

De lessen zullen plaatsvinden op vrijdag- 
middag en zullen gegeven worden in 
de Mediatheek van het Maerlant Lyceum. 
Lessen worden gegeven in Windows 7

Start: 9 november.
Tijd: 16.00 tot 17.30 uur.
Kosten: €10,00

Inschrijven kan per telefoon bij het 
Maerlant-Lyceum
Johannes Bildersstraat 11
2596 ED Den Haag
Telefoon 070 - 324 45 29
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Aangeboden; 
Duttendel: Wiskundebijles voor VWO, HAVO en VMBO door geroutineerde eerstegraadsdocente.
070 3826094. Freya Pauwels - Van Alkemadelaan 1008 - 2597BH Den Haag - 070 38260

Aangeboden; 
In goede staat 2 persoonsbed (Auping), 1 persoonsbed, salontafel (glas), 5 armstoelen, TV.
Gratis, zelf ophalen.
W. van Os, telefoon 070-3246155

Aangeboden; 
Lieve spontane, flexibele oppasmoeder met goede referenties biedt zich aan voor 2 dagen per week.
Bij voorkeur op dinsdag en donderdag.
Telefoon 06-18932540

Gezocht; 
een lieve oppas voor onze twee zoontjes van 6 en 9 jaar. Wie wil ze op maandag en vrijdag ophalen van school en 
voor ze zorgen bij ons thuis.
Familie Manders-Laagewaard 06-23420533

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 
contante betaling in een envelop met vermelding: “Benoordenhoutjes”, geadresseerd aan: Mirjam Kroemer,  Sonderdankstraat 27 

 (afgeven), postbus 96949, 2509 JH Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot: 12 november 2012. 

De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Wat hebben het Mauritshuis en
de Duinzichtkerk gemeen?

Zij zijn allebei aan wat onderhoud toe!

De directeur van het Mauritshuis, Emilie 
Gordenker, geeft op donderdag 25 oktober 
een lezing over de uitbreiding en renovatie 
van het Mauritshuis. 

Tevens zal zij de prijzen uitreiken aan de winnaars 
van de Duinzichtkerk jeugd kunstwedstrijd.
Aanvang: 20.00 uur
Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89
Den Haag

Vragen? Stuur een email naar mentriss@gmail.com 
Dit is een initiatief van de 
stichting tot behoud van de 
Duinzichtkerk

Deze advertentie is mogelijk gemaakt dankzij ijzerhandel Beumer
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Contactclub Benoordenhout
Nu de dagen weer korter worden en de natuur langzaam  
verkleurt, richten wij ons meer op activiteiten binnenshuis.  
U heeft misschien wat meer tijd om de inhoud van het Wijkblad 
uitgebreid aandacht te geven. Ons programma is zeker de  
moeite waard.

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

LEZINGEN:
Kosten: gratis voor CCB-leden, niet- 
leden € 3,- in het Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5.

Donderdag 1 november om 14.30 
uur vertelt Kolja Meeuwsen over 
kernbegrippen betreffende muziek- 
uitvoeringen.
Als musicoloog is Kolja Meeuwsen 
verbonden aan de Faculteit der  
Kunsten van de universiteit Leiden 
en aan het Koninklijk Conservato-
rium te Den Haag.
Ook werkt hij als altviolist regel- 
matig samen met verschillende 
ensembles en orkesten. Samen met 
het Salonorkest Grandisono treedt 
Kolja regelmatig op voor het  
Koninklijk Huis.

Donderdag 20 december om 
14.30 uur houdt Ingeborg Uyt den 
Boogaard, actrice en voordracht- 
kunstenares, een voordracht over 
Jacob de Bijter, de kameel van 
koning Balthazar, een kerstverhaal 
van W.J.M. Werumeus Buning.
De koppige eigenwijze kameel uit de 
stal van Koning Balthazar weigert 
zijn dienst als hij de moeilijke tocht 

naar Bethlehem zwaarbeladen moet 
meemaken. Een verhaal met komi-
sche accenten over onwil, onmacht 
en inzicht, waarbij de ontroering als 
het ware verpakt wordt in milde 
humor.

Ingeborg Uyt den Boogaard begon 
haar loopbaan bij de Toneelgroep 
Studio, aanvankelijk een reizend 
gezelschap dat vanaf 1961 als eerste 
in Nederland een modern repertoire 
speelde waarin experimenteel en 
absurdistisch theater ruim vertegen-
woordigd waren. Zij ontwikkelde 
een voorliefde voor het literaire ver-
haal, waarbij een eigen stijl van 
voordragen ontstond. Haar voor-
drachten worden gekenmerkt door 
de grootst mogelijke eenvoud en het 
appèl aan de creatieve fantasie van 
haar toehoorders zodat het verhaal 
als het ware in de ruimte komt te 
staan en de beleving versterkt 
wordt.

CURSUSSEN:
Tijdens de cursussen in het najaar 
gaat Marjolijn van Delft de onder-
staande musea en KunstRijke doelen 
‘bezoeken.

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  

terrein veroverden.

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

Gepland voor 2013:

•  DICHT BIJ HUIS Museum Boijmans 
van oud-nieuw 

•  EEN PITTORESKE REIS Langs  
Nederlandse schildersdorpen 

•  ‘BON APPÉTIT’ Eten en drinken in 
de beeldende kunst 

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

Rinia de Bruin.

Voor meer informatie over de 
CCB kunt u contact opnemen 
met Rinia de Bruin, tel. 3282477 
of rinia.db@zonnet.nl
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Naar Milaan of Parijs voor merkkleding? Kom nou!
“Het is voor geen enkele 
vrouw meer nodig de kle-
ding in te kopen in Parijs, 
Milaan of Düsseldorf, want 
hier, op de hoek van de 
Frederikstraat en de Java- 
straat, hebben wij alles!” 
Faycel en Theo zijn de  
twee ondernemers achter 
het roemruchte bedrijf 
‘Hardies’. Ze hebben hun 
sporen inmiddels verdiend 
en dit jaar hebben ze  
weer nieuws: De Armani 
Collezioni collectie voor 
het najaar en de winter 
hangt voor het eerst in de 
winkel.

Armani Collezioni is niet alleen een stijlvolle, maar zeker ook een betaalbare collectie waarbij 
kwaliteit en exclusiviteit gegarandeerd is. Het is een collectie niet alleen gemaakt voor de zelf-
bewuste zakenvrouw maar feitelijk voor alle powervrouwen!
Hardies heeft een ruime winkel waar gezelligheid overheerst. Iedereen mag er op zijn of haar 
gemak rondkijken en krijgt er nog een kop overheerlijke cappuccino bij.
Het is een lust voor de ogen om hier te mogen zijn en te genieten van de collecties van onder 
andere Moschino, Escada, Missoni maar ook Valentino. En dan met nadruk ‘onder andere’ want 
ook Michael Kors, Natan, Rena Lange en Class Cavalli, etc., zijn vertegenwoordigd. Het zijn echt 
teveel merken om op te noemen. 
Zeker is te vermelden dat zij buiten deze Hardies winkel nog een winkel hebben met de naam 
‘Hmiss’. Daar, op nummer 49, verkopen ze merken als Luisa Spagnoli, Luisa Cerano, St. Emile 
en Escada White Label. Bovendien is daar een doorlopende outletwinkel waarin ook de merken 
van het laatste seizoen van Hardies worden verkocht voor de helft of voor nog minder. U kunt 
ook een kleine selectie van de outlet op Hardies webwinkel vinden: www.hardieswebshop.nl 
Helemaal in de najaarsfeer, overheersen de komende herfst wijnrood, vele tinten bruin en  
natuurlijk het prachtige paars. Maar ook groen en babyblauw is te zien. “Wij hebben de outfits 
voor alle vrouwen de hele dag door. Een jeans met de perfecte witte blouse, het zakelijke  
mantelpak, de cocktailjurk en voor de speciale gelegenheden ook avondjurken van exclusieve 
makelij van o.a. Talbot Runhof.”  Daarnaast heeft Hardies altijd de bijpassende tas en uiteraard 
schoenen.
Hardies Modeteam adviseren al jaren hun klanten op voornamelijk gevoel. Met objectiviteit  
kijken zij naar de vrouw en proberen altijd haar mooiste kanten te benadrukken. Want dit soort 
bijzondere kleding is niet alleen voor de mensen met de kleine maatjes weggelegd! 
Dat ze vele vaste klanten hebben, waaronder veel vips, is een feit. “Voordat wij de collecties in-
kopen doen wij ons huiswerk goed. We kijken naar de trends in Amerika en Europa en luisteren 
vooral naar wat onze clientèle willen. Dat is wat wij inkopen.”
“Iedereen is bij ons welkom,” benadrukt Faycel nogmaals, “en een bezoek aan Hardies is zeker 
de moeite waard. Ook al is het alleen maar om de nieuwste Armani Collezioni te bewonderen. 
Naar Milaan of Parijs? Welnee, kom gewoon naar Den Haag, naar Hardies aan de Javastraat!”

Hardies Mode: Javastraat 45-49, 2585 AD DEN HAAG
Tel: 070 – 364 70 65/  www.hardies.nl
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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 21 december 2012. U kunt de gegevens voor dat nummer tot 12  
november 2012 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Wandelingen met een IVN natuurgids 
zijn gratis en voor iedereen toegankelijk 
en duren 1 ½  tot 2 uur. Op www.ivnden-
haag.nl vind je meer informatie over de 
Haagse groene gebieden. Ook vind je er 
de e-mail adressen van de diverse 
contactpersonen.
Inlichtingen over de IVN wandelingen 
kun je verkrijgen bij Rob Meyer 06-
20568114 of 070-368 14 00 raf.meyer@
casema.nl. Of bij Monique van den Broek 
070 – 385 86 76.

Do 18 okt 14:00 Sorghvliet: Start in-
gang Scheveningseweg nabij de hoek 
van Adriaan Goekoopweg. Tram 1.
Za 20 okt 11:00 Kijfhoek/Bierlap: 100 
paddenstoelen, start bij het infobord 
parkeerplaats aan het begin van de 
Meijendelseweg, Wassenaar.
Zo 21 okt 10:30 Clingendael:  met 
Japanse tuin. Start Ruychrocklaan, hoek 
Cees Laseurlaan. Bus 22.
Zo 4 nov 11:00 De Horsten: IVN 
Jubileumwandeling voor het hele gezin. 
Spannende speurtocht! Start bij de 

hoofdingang aan de Papeweg, 
Wassenaar. Bus 90 halte Lange Kerkdam 
ca 10 min. lopen.
Zo 25 nov 14:00 Berkheide: Nieuwe 
stuifduinen. Even lekker struinen door 
de duinen, weer in ontwikkeling ge-
bracht door menselijk ingrijpen. Start 
parkeerplaats van Restaurant Duinoord, 
Wassenaarseweg 26, Wassenaar.
Zo 16 dec 11:00 Clingendael: start 
hoofdingang aan de Wassenaarseweg, 
Den Haag. Doorstapwandeling. Bus 23. 
SBOL

Stappen in de Natuur samen met een IVN Natuurgids

American Protestant Church
“Afternoon Tea Concert” & Baroque 
concert & Christmas concert

Zaterdag 10 november
Op 10 november zal een Afternoon tea- 
concert gegeven worden met een zeer 
afwisselend programma van licht klas-
sieke tot wat meer populaire muziek.

Zaterdag 24 november
Op 24 november zal een barok concert 

worden gegeven door studenten van 
het Haags conservatorium. 

De concerten beginnen om 16.00 uur 
vanaf 15.30 uur bent u van harte wel-
kom en wordt u verwelkomt met koffie 
en thee.

Zondag 16 december
Het jaarlijkse Kerstconcert van het koor 
van de Amerikaanse kerk wordt gehou-

den op zondag 16 december de aan-
vangstijd voor dat concert is 17.00 uur. 
Dit jaar zal The Messiah van Händel 
worden uitgevoerd. Het koor zal hierbij 
ondersteund worden door studenten 
van het Haags conservatorium

De toegang voor alle concerten is 
gratis.

Bibliotheek

Vrijdag 12 oktober en 23 november
van 9.45 – 10.45 uur
Peutertijd ( 2+ ) 
Op woensdag 10 oktober en 28 no-
vember van 14.30 – 15.30 uur
Voorlezen en knutselen ( 4+ ) 
Graag reserveren! Tel: 070 353 40 20 of 
E-mail: benoordenhout@dobdenhaag.
nl

Bibliotheek Haagse Hout in de 
Theresiastraat organiseert “Open 
Huis”.
Donderdag 8 november
van 14.00 – 15.30 rondleidingen en in-
formatie over de bibliotheek. 
van 14.30 tot 15.00 voorleesbijeen-
komst “De donkere kamer van 
Damokles”.

Maandag 10 december
van 18.30 – 20.00 rondleidingen en in-
formatie over de bibliotheek.
van  19.00 tot 20.00 themaworkshop 
“Web 2.0”.
Graag reserveren! - Tel: 070 353 75 50 
of E-mail: hhout@dobdenhaag.nl
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Wij informeren u graag persoonlijk 
over onze totale dienstverlening.

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

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

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

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

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

Ons team beschikt over jarenlange ervaring en een gedegen kennis van de 
lokale en regionale markt. De medewerkers van Burger Van Leeuwen gaan altijd 
slagvaardig te werk en nemen u alle bijkomende zaken rond aan-/verkoop en 
verhuur uit handen.
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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
Jules van Beurden 06-20895064 ’98 E F
Suzanne Bours 06-16367272 ‘96 X
Frédérique de By 070-3249199 ’93 E
Lisanne Cohen 070-3282388 ‘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 06-47359718/
  070-3281015 ‘98 E
Cathérine Frissen 070-3264864 ’94 E
Anne-Roos Frissen 070-3264864 ’96 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 122 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout
 
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-trk+( 
7+-+-vlp+p' 
6p+Lzp-zp-+& 
5wq-+-+l+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2P+PwQ-+PzP" 
1+R+-+R+K! 
xabcdefghy 

 
 

Schaakprobleem 122 
 
Wit speelde 1.Lb7 Er volgde 1… Txc3 2.Txf5 en wit ging een sigaretje roken in de overtuiging dat 
het na 2… Dxf5 3.Dxc3 gelijk zou staan. Bij terugkomst wachtte hem een verrassing. Welke? 
 
Oplossing probleem 121: 1.Lxa6! Kxa6 (1… Lxa6 2.Pc6 mat) 2.Ke2!! (2.0-0 is ook goed) en de 
dreiging Ta1 mat is niet te pareren (bv. 2… Ka7 3.Pc6+ Lxc6 4.Ta1 en mat) Motylev-Wang Hao, 
Chinees teamkampioenschap 2012. 
 
Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boekenbonbon verloot. Oplossingen 
vóór 10 november sturen naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den 
Haag. De boekenbon voor probleem 121 gaat naar dhr. C. Haazen. 

Wit speelde 1.Lb7 Er volgde 1… Txc3 2.Txf5 en wit ging een siga-
retje roken in de overtuiging dat het na 2… Dxf5 3.Dxc3 gelijk zou 
staan. Bij terugkomst wachtte hem een verrassing. Welke?
 
Oplossing probleem 121: 1.Lxa6! Kxa6 (1… Lxa6 2.Pc6 mat) 
2.Ke2!! (2.0-0 is ook goed) en de dreiging Ta1 mat is niet te pareren 
(bv. 2… Ka7 3.Pc6+ Lxc6 4.Ta1 en mat) Motylev-Wang Hao, Chinees 
teamkampioenschap 2012.  
 
Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boe-
kenbonbon verloot. Oplossingen vóór 10 november sturen naar: 
Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den 
Haag. De boekenbon voor probleem 121 gaat naar dhr. C. Haazen.  
 
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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Houd contact met uw familie en vrienden in het buitenland.
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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
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www.denhaag.nl/welstand
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Utenbroekestraat 4
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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


