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Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 

mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 

en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 

een appartement kunt betrekken mèt of zonder 

indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 

een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 

mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact op met mevr. J. van der Hout, 

bewonersconsulente van Oldeslo en Aelbrecht van 

Beijeren, telefoon 070 - 3521041. 

U kunt ook een brochure 

opvragen of onze website 

bezoeken: www.oldael.nl. 

Maurits de Brauwweg 18

2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecertifi ceerd sinds 
28 september 2004

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

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

BEEUWKES 
MAKELAARDIJ 
IS MENSENWERK 
AL SINDS 1922

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

www.beeuwkes.nl
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Voor u ligt alweer het laatste wijkblad van 2012. 

De tijd gaat snel en terwijl ik dit schrijf dwarrelen 

er rode en gele blaadjes langs mijn ramen; het is 

de herfst op zijn mooist.

We hebben weer een bestuurslid verantwoorde-

lijk voor de cultuur in de wijk en dat is direct te 

merken aan de kleurrijke bijdrage in dit nummer. 

Wij wensen Willemien de Vlieger en haar commis-

sie veel succes en inspiratie toe.

Ook kleurrijk te noemen is de pagina met Halloween foto’s van Inge 

Kneppelhout. Het wordt ook in Nederland een traditie dat de kinderen 

griezelig uitgedost de deuren langsgaan voor een ‘trick or treat’. Ik vind 

het wel leuk om een aantal van die kleine monstertjes voor mijn deur te 

zien, terwijl hun ouders op veilige afstand toekijken of het allemaal wel 

goed gaat.

Wat weet u van protocol? We hebben een wijkgenoot die daar alles van af 

weet, de heer G. Monod de Froideville. Hij heeft een grote buitenlander-

varing waarna hij bij het hof ceremoniemeester van het Koninklijk Huis is 

geworden. Het protocol is voor hem gesneden koek en hij vertelt erover 

in het interview dat Sophie Statema met hem had.

In de wijk gebeurt tegenwoordig wel het een en ander. Er verdwijnen 

winkeliers en anderen beginnen vol enthousiasme met hun nieuwe on-

derneming. In deze crisistijd valt dat niet altijd mee. Met onze rubriek 

wijk-winkel willen we onze nieuwkomers een steuntje in de rug geven, 

bovendien melden we enige nuttige zaken die zo rond het winkelgebeu-

ren plaatsvinden.

Ook de jongeren komen weer aan bod. In de rubriek ‘Talent ontmoet 

Talent’ praat het jonge talent Victor Barbosa met hockeykampioen Marc 

Delissen. Onze wijk zit vol met talenten en ik ben benieuwd welk talent 

we in het volgende nummer mogen ont-

moeten. Weet u nog een jong talentje dat 

wel eens met zijn grote voorbeeld wil  

spreken? Geef hem of haar dan op en we 

gaan kijken wat we voor dit jonge talentje  

kunnen doen. Het hoeft niet alleen om sport 

te gaan, maar het kan ook gaan over  

schrijvers, dichters, journalisten, dansers,  

toneelspelers enzovoorts. 

Ook de wat minder leuke dingen komen aan 

bod, zoals bijvoorbeeld het afscheid van 

onze bibliotheek. We zullen ze missen daar 

aan de Utenbroekestraat, waar velen van 

ons heel wat voetstappen hebben achterge-

laten. We wensen de medewerkers veel 

sterkte in deze donkere tijden.

Het is over een paar dagen Kerstmis, ieder-

een is bezig met het versieren van het huis 

en inkopen te doen voor een mooi kerst-

feest. Ik wens u allen dan ook hele fijne 

kerstdagen toe en een gezond en voorspoe-

dig 2013!

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, 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
1 07-01-2013 16-02-2013
2 04-03-2013 12-04-2013

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 6, december 2012

Foto omslag:  

Liesbeth Annegarn
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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

       
3587969

 RN

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

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

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

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

T E  H U U R

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

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 



wijkblad Benoordenhout december 20123

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Op woensdag 26 september j.l. be-

zocht wethouder Ingrid van 

Engelshoven onze wijk. Naast haar ‘ge-

wone‘ portefeuille is zij in het college 

van Burgemeester en Wethouders ook 

verantwoordelijk voor de Haagsche 

Hout. Haar bedoeling was kennis te 

maken met het bestuur van de 

Wijkvereniging en zich op de hoogte te 

stellen van ontwikkelingen en proble-

men, zoals de zorgelijke leegstand van 

kantoren. Wijkbestuur en wethouder 

maakten gezamenlijk een fietstocht 

door een deel van de wijk. Daarbij  

bleek het een voordeel dat mevrouw  

van Engelshoven vroeger in het 

Benoordenhout heeft gewerkt en dus 

onze wijk goed kent. Tevens opende de 

wethouder de op kosten van de ge-

meente nieuw aangelegde trimbaan in 

de Bosjes van Zanen en jogde zij samen 

met de secretaris van het wijkbestuur, 

Dick van der Klei, enkele kilometers over 

dit parcours.  

Goede contacten
Een van de doelen van het dit jaar gro-

tendeels vernieuwde bestuur van onze 

wijkvereniging is het aanknopen van 

goede contacten met de gemeente. Ook 

wethouder van Engelshoven wilde graag 

nader kennismaken met het bestuur. 

Vlak voor de zomer was zij aanwezig bij 

een bestuursvergadering waar onder-

meer de bibliotheekproblematiek en de 

toenemende kantorenleegstand aan de 

orde kwamen. Daar werd de afspraak ge-

maakt voor een werkbezoek aan de wijk 

waarbij zij dan tevens de nieuwe trim-

baan zou kunnen openen. 

Fietstocht
Het werkbezoek begon met een korte 

ontvangst in het Benoordenhuis alwaar 

wij ondermeer onze ideeën toelichtten; 

de aantrekkingskracht van het wijk- 

centrum vergroten door bijvoorbeeld 

plaatsing van computers, een TV en 

krantenmateriaal. Van daaruit gingen we 

per fiets eerst langs Arendsdorp, waar  

uiteraard de bezwaren tegen de nieuw-

bouwplannen nog eens uiteengezet zijn. 

Vervolgens langs de Oostduinlaan om te 

wijzen op de (bijna)leegstand van het 

Lummusgebouw maar ook van het vroe-

gere Shellgebouw aan het begin tegen-

over het park Arendsdorp. Volgende  

bestemming was het nogal vervallen 

parkeerterrein langs de Groenhoven-

straat. De buurt ziet daar graag een trap-

veldje komen, maar dat is moeilijk omdat 

het hoort bij het al vele jaren leeg-

staande Berlagegebouw op de hoek 

Raamweg/Groenhovenstraat, waarvan af 

en toe nog delen worden verhuurd.  

We fietsten vervolgens langs de ’t 

Hoenstraat waar we signaleerden dat 

ook daar weer een kantoor leeg staat 

(Europol).

Langs scholen en via het Strafhof 
naar Willem Royaardsplein
De scholendriehoek tussen de van 

Nijenrodestraat, van Diepenburchstraat 

en de Utenbroekestraat was een logische 

volgende halte. Beide partijen waren te 

spreken over de wijze waarop overleg is 

gevoerd tussen de scholen/gemeente 

enerzijds en de buurt anderzijds over de 

nieuwbouwplannen van bijvoorbeeld 

Wolters. Uiteraard kwam ook de biblio-

theek aan de orde die daar helaas moet 

verdwijnen vanwege de bezuinigingen bij 

de gemeente. De route leidde ons vervol-

gens naar het kruispunt Waalsdorperweg/

van Alke-madelaan waar we de aandacht 

vestigden op het belang van behoud van 

de beeldbepalende bomenrij (zeeden-

nen) op de hoek van het terrein waar het 

Strafhof komt. Verderop, vlak bij het  

benzinestation, pleitten we voor het  

fatsoeneren van het voetpad tussen de 

Waalsdorperweg en de Oude Waals-

dorperweg, waar we ook graag een fiets-

pad zien.  

Naar de nieuwe trimbaan 
De voorlaatste stop was het Willem 

Royaardsplein. Al tot twee keer toe 

sneuvelden plannen tot renovatie van 

dit winkelcentrum. Mede met het oog 

op de komst van het Strafhof met 800 

medewerkers in 2015, wezen we op het 

belang dat er nu alsnog plannen moe-

ten komen die het plein een opknap-

beurt geven. Daarvoor is samenwerking 

nodig van potentiële beleggers, ge-

meente en de winkeliersvereniging/

buurt. De tocht eindigde bij de Bosjes 

van Zanen waar de Wethouder, na zich 

te hebben omgekleed in een sportieve 

outfit in de Bernardusschool, de nieuwe 

trimbaan opende en met hardloper Dick 

van der Klei joggend het parcours 

verkende. 

Al met al een geslaagd en wederzijds 

nuttig bezoek aan onze wijk waar we, 

naast op alle mooie aspecten, vooral 

ook de aandacht hebben kunnen  

vestigen op de problemen die veelal  

de ruimtelijke ordening betreffen, met 

name de alleen maar verder toene-

mende kantorenleegstand. Vanzelf-

sprekend bezien we hoe we follow-up 

kunnen geven aan de verschillende  

onderdelen van dit bezoek. 

Pieter de Savornin Lohman

Algemeen
Wethouder van Engelshoven 
bezoekt Benoordenhout

foto: Fleur Beemster
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Pers en publiek lyrisch over

De kleine zielen

18 tm 23 december Koninkijke Schouwburg Den Haag 
Reserveren 0900 3456789 10cpm www.ks.nl

Met o.a. Oda Spelbos, Thom Hoffman, Marc Klein Essink, Marie-Louise Stheins,
Cas Enklaar, Celia Nufaar, Reinier Bulder, Sandra Mattie, Nico de Vries
‘Subliem spel’
‘scherp spelende
 acteurs’ 
NRC****

‘flonkerende 
Couperus- bewerking’ 
‘verrassend actueel’
‘vlotte voorstelling’
De Telegraaf****

‘fraai tableau vivant’
‘fris en vlot’
de Volkskrant***

‘Meesterlijk’
Theaterkrant*****

Hummelinck Stuurman presenteert 

BRIEDÉ BOUWEN & WONEN GESPECIALISEERD 
IN ALLE (KLEINE) VERBOUWINGEN

o.a. badkamers, keukens, behangwerk, schilderwerk, kastenwanden op maat en radiatorombouwen

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

Hulp nodig voor klussen in uw huis? Wij nemen u alle kleine verbouwingen geheel uithanden. Van het verbouwen van badkamers en keukens,  

het maken van kastenwanden of radiatorombouwen op maat en natuurlijk alle schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden.  

Ons vakmanschap staat garant voor een perfect eindresultaat! Voor vrijblijvend advies bel 070 - 335 11 11.

Bij Deco Home Briedé 
vindt u alles voor een 
compleet interieur:
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

Ruimtelijke ordening
bestemmingsplan  
Oostduin-Arendsdorp

Het bestemmingsplan Oostduin-

Arendsdorp werd op 3 oktober j.l. in 

de raadscommissie Ruimte besproken. 

Het park Oostduin-Arendsdorp is  

een essentieel onderdeel van het 

Benoordenhout en gaat iedereen ter 

harte. Er waren dan ook veel belangstel-

lenden en insprekers vanuit de wijk. In 

dit bestemmingsplan worden de kaders 

voor de nieuwbouw van de serviceflat 

Arendsdorp gesteld en vanuit de wijk 

zijn er bezwaren tegen het vervangen 

van de woorden “verzorging en verple-

ging” uit de bestemmingsomschrijving 

door “Wonen-3”(alleen het wonen in een 

appartementengebouw). Verder waren 

de bezwaren gericht tegen de grotere 

massaliteit die dit bestemmingsplan 

voor de nieuwbouw toelaat en tegen de 

door de gemeente voorgestelde uitrit 

naar de Wassenaarseweg, die wij gevaar-

lijk vinden en waarmee de karakteris-

tieke bomenrij langs de Wassenaarseweg 

wordt aangetast. Deze argumenten zijn 

bij het inspreken naar voren gebracht.

Commercieel
In de aanloop naar dit bestemmingsplan 

zijn door verschillende partijen moge-

lijkheden geopperd om de serviceflat 

Arendsdorp onder te brengen in leeg-

staande kantoorcomplexen elders op 

het terrein van dit bestemmingsplan. Dit 

laat onverlet dat de bestemming 

“Wonen-3” dan op het kavel Arendsdorp 

blijft bestaan. In plaats van een stichting 

met een historische achtergrond krijgt 

men dan te maken met commerciële 

bouw. Dit mogelijk gebruik van de  

leegstand en het gebrek aan voldoende 

onderzoek naar deze mogelijkheden 

werd door verschillende insprekers 

benadrukt.

Leegstand
Nu is de leegstand van kantoren in Den 

Haag en vooral in het Benoordenhout 

een punt van grote zorg. Dit probleem 

heeft de landelijke pers gehaald en er 

werd van gemeentezijde op gereageerd 

dat er plannen in de maak zijn om deze 

leegstand om te buigen naar woningen.

Het raadslid Marieke Bolle (PvdA) attac-

keerde haar eigen wethouder op dit 

punt en zij vond bijval bij vrijwel de ge-

hele commissie. De wethouder stelde 

dat hij de argumenten tegen een ver-

plaatsing op de achterkant van een luci-

fersdoosje kon schrijven. In de vergade-

ring kwam men niet tot een besluit over 

het bestemmingsplan en de wethouder 

moet voor de volgende vergadering een 

notitie rondsturen om aan te geven 

waarom verplaatsing van Arendsdorp 

naar het gebouw van Lummus of een 

ander gebouw niet haalbaar is. We zijn 

benieuwd of deze notitie achterop een 

lucifersdoosje past.

Toezeggingen
De wethouder verwees in zijn repliek 

naar de Beheers- en Toekomstvisie 

Oostduin-Arendsdorp, die de raad in 

2008 aangenomen heeft. Het nu voorlig-

gende bestemminsplan zou een door-

vertaling zijn van deze visies. Dit is on-

juist: naar aanleiding van reacties vanuit 

de wijk op deze visies zijn door de ge-

meente een aantal toezeggingen ge-

daan (RIS157584d). Twee ervan wil ik u 

hier niet onthouden1: (i) Er komen niet 

meer appartementen en (ii) het verkeer 

van en naar Arendsdorp neemt niet  

toe omdat er niet meer appartementen 

komen.

Toneelstukje
Zoals het er nu uitziet, vindt de tweede 

termijn van deze vergadering niet meer 

dit jaar plaats. Het is te hopen dat de 

commissie ten opzichte van dit agenda-

punt sterke knieën houdt. Als men, zoals 

in het verleden wel vaker gebeurd is, 

wijkt voor andere belangen zoals een-

heid in de coalitie, lijkt het erop dat er in 

de commissie een toneelstukje is opge-

voerd om de bewoners om de tuin te lei-

den. De wijkvereniging heeft gelukkig 

nog de mogelijkheid bij die tweede ter-

mijn in te spreken. Wij zullen niet nala-

ten onze zorg over de bestemmings-

verandering, de massaliteit en de voor- 

gestelde uitweg te benadrukken.

Willem Hoekstra

1 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...”
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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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Verplaatsing van de bibliotheek. Wijkvereniging 

Benoordenhout

Vrijdag 21 december is de laatste dag 

waarop u uw geleende boeken naar 

de oude vertrouwde wijkbibliotheek aan 

de Utebroekestraat terug kunt brengen. 

Om vier uur ’s middags wordt deze  

bibliotheek gesloten. In januari wordt de 

buurtbibliotheek in het woonzorg- 

centrum Oostduin aan de Goetlijfstraat 

geopend en breekt een nieuwe periode 

aan. Deze buurtbibliotheek is vooral  

bedoeld voor de jeugd in de basis-

schoolleeftijd en voor ouderen voor wie 

de afstand naar de bibliotheek in de 

Theresiastraat een belemmering is. 

Anders dan in het vorige wijkblad is  

vermeld, blijft de bibliotheek in de 

Theresiastraat open. De buurtbiblio-

theek zal beperkte openingstijden heb-

ben. Zoals het er nu uitziet, zijn de ope-

ningstijden op dinsdag, woensdag en 

vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. In  

’t Benoordenhuis aan de Bisschopstraat 

komt een terminal waarop men boeken 

kan bestellen die dan later bij de buurt-

bibliotheek in Oostduin opgehaald kun-

nen worden.

Het hechte team van de bibliotheek 

Benoordenhout (zie foto) valt uit elkaar. 

Sommigen werken nu al 35 jaar op deze 

plaats en zij zullen met pijn in het hart 

‘hun’ karakteristieke gebouw in de  

scholendriehoek verlaten. 

Willem Hoekstra

Foto: Willem Hoekstra

Bereikbaarheid van cultuur

De gemeente heeft onlangs besloten 

het cultuuraanbod in Den Haag uit 

te breiden met een nieuw te bouwen 

cultuurpaleis op het Spui. Het is natuur-

lijk prachtig dat onze gemeenteraad zo 

betrokken is met de culturele ontwikke-

ling en ondersteuning van ons 

Hagenaars, maar hoe zit het met de be-

reikbaarheid van al het cultuuraanbod 

vanuit onze wijk?

In de Nota Haagse Mobiliteit, die vorige 

jaar door de raad is aangenomen, 

wordt gesteld dat het openbaar ver-

voer met 40% zal toenemen. Nu is ner-

gens gezegd ten opzichte van welke re-

ferentie die toename plaatsvindt. In het 

afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat 

de frequentie van de busdiensten in  

de avonduren gehalveerd is en bus 20  

zelfs opgeheven is; er is ongeveer 60% 

van de capaciteit overgebleven. Met de 

40% extra in 2020 komt dit op zo’n 84% 

van de frequentie van vorig jaar. Dit 

heeft vooral zijn weerslag op cultuur- 

minnende Benoordenhouters die af-

hankelijk zijn van het openbaar vervoer 

om culturele activiteiten te bezoeken.

U kunt natuurlijk de fiets of de auto  

gebruiken. Voor automobilisten heeft de 

Koninklijke Schouwburg een arrange-

ment waarbij men 6 uur lang voor  

10 euro in een van de nabijgelegen  

parkeergarages op het Plein of op het 

Muzenplein kan staan. Diligentia en 

Pepijn hebben een dergelijk arrange-

ment voor 8,50 euro met de parkeer- 

garage Noordeinde. Ook het Lucent 

Danstheater en de Anton Philips zaal 

hebben zo’n regeling met parkeer- 

garages in de directe omgeving: Parking 

Spui, Parking Stadhuis en Parking Turf-

markt. Bij het Theater aan het Spui kost 

een uitrijkaart 7,50 euro. 

U kunt een en ander verifiëren bij de 

websites van deze instellingen. 

Welke mogelijkheden heeft men nu om 

met het openbaar vervoer naar de stad 

te gaan? Wij beperken ons tot twee cul-

tuurclusters, het eerste cluster omvat de 

Koninklijke Schouwburg aan het Korte 

Voorhout, Diligentia aan het Lange 

Voorhout en Pepijn in de Nieuwe 

Schoolstraat en als tweede cluster het 

Spui, met de Anton Philipszaal en het 

Theater aan het Spui.

Met het openbaar vervoer heeft u in het 

algemeen een reistijd tussen de 20 en 35 

minuten, waarvan u zo´n 10 minuten 

moet lopen en mogelijk een keer moet 

overstappen. De suggesties die door 

sommige routeplanners gegeven wor-

den zijn vaak verre van optimaal. 

Hieronder de suggesties van www.reis-

wijzer.nl

Vervolg op pagina 9
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 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi 
is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. 
Wij bieden een uitvaartverzekering en beschikken 

over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio 's-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage

Ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met 
zorg op maat, inclusief kortdurende revalidatiezorg na 
ziekenhuis opname. Psychogeriatrische en somatische 
verpleegplaatsen in kleinschalige woonunits (twee units 
kosjer). Een gezellig restaurant en zonnige tuin.  
Winkels en terrasjes op loopafstand.

Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. 

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

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

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

Nu ook parkeerplaatsen te huur in onze  
ondergrondse parkeergarage.
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

De terugreis is aanmerkelijk lastiger dan 

de heenreis, ’s nachts 12 minuten langs 

of door het Haagse Bos is niet iets wat je 

voor je plezier doet.

De HTM routeplanner geeft slechts in-

formatie voor één lijn tegelijkertijd. Het 

is dus een kwestie van uitzoeken waar 

men kan overstappen. Gebruiksvrien-

delijkheid is ver te zoeken. Of je stapt uit 

op het Malieveld en loopt naar het Korte 

Voorhout en stapt daar op lijn 10 of je 

rijdt door naar het Centraal Station en 

Maandagavond vanuit de Laan van Clingendael naar Diligentia, duur 32 minuten

Laan van Clingendael 19:17 lopen 5 min Willem Witsenplein

Willem Witsenplein 19:22 Bus 23 Ri Noorderstrand 19:28

Duinkerksestraat 19:37 Bus 22 Ri Duinzigt 19:47

Kneuterdijk 19:47 lopen 2 min Lange Voorhout 5

Maandagavond van Diligentia naar de Laan van Clingendael, duur 30 minuten

Kneuterdijk 23:32 lopen 3 min Buitenhof

Buitenhof 23:35 Tram 16 Centraal Station 23:38

CS beneden 23:38
Lopen/

trap
CS busplatform 23:43

CS Busplatform 23:43 Bus 43 Ri leiden Carel Reinierzkade

Carel Reinierzkade N 23:47 lopen 12 min Ln van Clingendael

stapt daar over op lijn 16 naar het 

Buitenhof.

Vanaf het Buitenhof is het 3 minuten 

lopen naar Diligentia

Uiteindelijk hoop ik dat de HTM, in het 

kader van de 40% meer, de frequentie 

van het busvervoer verhoogt. Dit is ech-

ter een “catch 22 situatie”: theaterbezoek 

vindt op beperkte uren plaats en als er 

geen toename van vervoersbelangstel-

ling is, wil de HTM niet investeren; omge-

keerd, gebrek aan vervoersaanbod doet 

die belangstelling niet toenemen. De 

kwaliteit van de routeplanners alleen al 

ontneemt je de lust om - althans met 

openbaar vervoer - een theater te bezoe-

ken. Hier kan nog veel verbeterd worden. 

Een goede optie is het regelen van ver-

voer vanuit de aanbieders van cultuur. Zo 

heeft Rijswijk een theatertaxi. Met zo’n 

theatertaxi wordt men dicht bij huis op-

gehaald en na de voorstelling weer afge-

zet. Ik kan me goed voorstellen dat een 

vervoersondernemer hier instapt, moge-

lijk in samenwerking met de theaters. Met 

moderne communicatiemiddelen moet 

het in samenwerking met de cultuuraan-

bieders en belangstellenden mogelijk zijn 

individuele vervoersbehoeften te bunde-

len, zodat men groepsgewijs de theaters 

kan bezoeken.  Mocht u geïnteresseerd 

zijn, neem dan contact met me op.

Willem Hoekstra

Groen
Herstel van de buitenplaats Oostduin

Nadat de gemeente Den Haag kort na 

WOII Oostduin in beheer kreeg 

heeft de plantsoenendienst de buiten-

plaats een grondige opknapbeurt gege-

ven, en het terrein waar vroeger kassen 

stonden heringericht met onder andere 

een gazon met solitaire bomen.

Nadien is er weliswaar regulier onder-

houd gegeven aan de buitenplaats, 

maar daar bleef het bij. In wijkblad 

2012/4 werd een omschrijving gegeven 

van de situatie omtrent 1950.

De gemeente Den Haag gaat nu uitvoe-

ring geven aan een verleden jaar opge-

steld beheerplan, waarbij historische 

structuren weer zichtbaar gemaakt gaan 

worden. Zo wordt de in verval rakende 

A. Oprijlaan; vernieuwing in fasen

b. bomen en heesters dunnen

c. beuken vrijstellen, nieuwe aanplant

d. opslag verwijderen

E. speelplek vernieuwen

f. vijver zichtbaar maken

Vervolg van pagina 7

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.

Het Derde Teken is de verschijning van de 

Gevorkte Ster, die was voorbestemd te worden 

gezien tijdens de Komst van de Messias; en die 

is reeds enige tijd geleden gezien. En nadat 

ze haar zagen, schreven de Britse christelijke 

kranten, dat de tijd was aangebroken voor de 

Komst van de Messias.

—Hazrat Ahmada

Waarheid der Openbaring ( ) p
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

oprijlaan in fasen vernieuwd. Om de 

nieuw aan te planten bomen voldoende 

licht en ruimte te geven is het noodzake-

lijk om in de loop van vele jaren opge-

schoten bomen en heesters ter plaatse 

te verwijderen. Ook veel dood hout zal 

worden verwijderd.

De vijver van Oostduin is nu goeddeels 

aan het zicht onttrokken. Daarvoor  

zullen corrigerende werkzaamheden 

gaan plaatsvinden, zodat de vijver ook 

visueel weer bij de buitenplaats wordt 

betrokken. Nieuwe bomen waaronder 

een vaantjesboom (Davidia involu-

crata) worden bijgeplant.

Over het bruggetje nabij de scouting  

wordt veel hout verwijderd om de ach-

ter struikgewas verdwenen  monumen-

tale beuken aldaar weer zichtbaar te 

maken, om aldus het historisch karakter 

van de buitenplaats te herstellen. Langs 

het gazon waar zich de magnolia’s be-

vinden zal, als het verzoek van de wijk-

vereniging wordt ingewilligd, een groep 

rododendrons en een groep hortensia’s 

worden aangeplant. Ook de speelplek 

zal opnieuw worden ingericht. 

Tenslotte zullen ook diverse paden  

onderhoud krijgen. De contacten van de 

wijkvereniging met de gemeente verlo-

pen in goed overleg.

Het Van Hoytemaplein met twee tevreden uiltjes.

Het is u zonder twijfel opgevallen 

dat het Van Hoytemaplein de laat-

ste jaren een flinke opknapbeurt heeft 

ondergaan.  Het  groene plein, waar 

vroeger vooral de hond zich uitleefde 

op het gras en de mens dit deel daar-

door op eigen risico betrad, is nu veran-

derd in een fraai plantsoen  met rozen-

perken en een pad langs twee dik 

tevreden uiltjes van het Van Hoytema 

monument. Het gedenkteken wordt ge-

flankeerd door twee witte banken, die 

de winkelbezoeker uitnodigen om even 

te ontspannen en te genieten van dit 

kleine  

plekje groen in deze aantrekkelijke 

winkelbuurt.

In de loop der jaren is er veel energie 

gaan zitten om dit alles te bereiken;  

cruciaal daarbij was het Van Hoytema 

monument.  Dit in 1923 fors geschapen 

monument, inclusief een grote vijver, 

stond op een verlaten plek in een on- 

beduidend parkje aan de Willem 

Lodewijklaan. Het hart van het zwaar 

verwaarloosde monument bestond uit 

twee gestileerde uilen, gemaakt in de 

geest van de schilder Theo van 

Hoytema. Deze Haagse kunstenaar, 

aquarellist, tekenaar van dieren en plan-

ten, is vooral bekend als lithograaf van 

vogels. Vandaar…..

De twee uilen van het monument zagen 

enige jaren geleden al dat zij beter kon-

den verhuizen naar een vrolijker omge-

ving. Zij strekten de vleugels, ontdeden 

zich van veel ballast en  vlogen linea 

recta naar het Van Hoytemaplein, waar 

zij zich meteen “thuis” voelden. Na een 

korte rustperiode strekten zij opnieuw 

de vleugels, ontdeden zich van nog 

meer ballast aan stenen en vonden uit-

eindelijk de mooiste plek, in het  mid-

den van het plein en hier, hebben zij mij 

verteld, wilden zij altijd blijven….  En 

daar kan iedereen mee leven, ge-

meente, winkelier, wijkvereniging en 

wijkbewoner en zo eindigt het verhaal 

over de twee gelukkige uiltjes op het 

Van Hoytemaplein.

Om dit alles te onderstrepen zal de wet-

houder van Stadsdeelkantoor Haagse 

Hout, mevrouw I. van Engelshoven op 

zaterdag 15 december om 14.00 uur het 

monument en daarmee symbolisch het 

hele plein onthullen. Een kerstboom zal 

daaraan een extra feestelijk tintje geven.

 

John Tielens

P.S.: en wie hoorde ik spreken over  een 

terrasje met uitzicht op …..?

 

Foto: Liesbeth Annegarn

Vervolg van pagina 9
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Spar Clingendael
Breitnerlaan 271-273 (Clingendael)  
2596 GZ  Den Haag, Tel.: 070-3243200 
Email: clingendael@despar.info 

Openingstijden:
 maandag t/m vrijdag 
 van 8.00 tot 19.00 uur
    zaterdag     
 van 8.00 tot 17.00 uur

Mijn buurt, mijn Spar

Spar Clingendael is de lekkere verswinkel  
dicht bij u in de buurt. 
Hier kunt u dagelijks terecht voor  verse boodschappen zoals 

brood, groenten en fruit of voor vlees. Daarnaast vindt u bij 

Spar Clingendael uiteraard alles wat u nodig heeft. Met zo’n 

7.500 artikelen is de basis voor iedereen echt aanwezig.

Nog even naar Spar Clingendael?
Nog even snel boodschappen doen, dicht bij huis?  Nog even 

een fles wijn, omdat er bezoek komt of iets anders wat lekker 

en gezond is? Bij uw Spar Clingendael vindt u het allemaal.

Probeer ook eens ons eigen ‘Spar huismerk’ uit, of de regio-

nale producten van ‘Spar uit de streek’.

Mist u iets in ons assortiment? Laat het ons weten. Dan kan 

er wellicht  voor gezorgd worden dat het door uw gewenste 

product ook bij Spar Clingendael te vinden is.

BezorgserviceBezorgservice
Wij bezorgen ook aan huis of bedrijf. 
Meer weten?  Bel of mail ons, wij zullen  
u uitgebreid informeren.  

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     VCA** 2008/5.1ISO 14001:2004 Reg. No 059

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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Wijkvereniging 

Benoordenhout

Cultuur
Huisartsenpraktijk Hubertusduin

In de wachtruimte van de huisartsen-

praktijk Hubertusduin zal tot half fe-

bruari 2013 werk worden geëxposeerd 

van wijkgenoot Philip Vencken.

Philip Vencken is van beroep architect 

maar hij had van jongs af aan al een 

grote passie voor schilderen. Naast zijn 

studie bouwkunde volgde hij daarom 

Foto: Johan van Nispen tot SevenaerFoto schilderij: Philip Vencken

ook colleges schilderen aan l’Ecole des 

Beaux Arts in Parijs.

Fotograaf en wijkbewoner Joan van 

Nispen tot Sevenaer zal vanaf half febru-

ari 2013 een deel van de wachtruimte 

verluchten met zijn zeer aangrijpende 

foto’s.

Het werk van Joan van Nispen tot 

Sevenaer is door een permanente staat 

van verwondering doordrenkt; een ietwat 

zonderlinge en soms surrealistische sfeer, 

is een terugkerend element in zijn werk.

De kleurrijke schilderijen van olieverf op 

doek van Philip en de sublieme foto’s 

van Joan zijn voor een zeer schappelijke 

prijs aan te schaffen. 

(contact: helenehammerstein@planet.nl)

Om de exposities te zien kan men  

gewoon de wachtruimte van de huis- 

artsenpraktijk binnen wandelen (Brono-

volaan 3, Den Haag).

Vier Koninginnedag 2013 op het 
Van Hoytemaplein!!!!!!!

Wie verzint het meest ludieke spel voor 

Koninginnedag? Wie is zijn zolder al aan 

het opruimen om te kunnen verkopen op 

de vrijmarkt op het Van Hoytemaplein? Wie 

is zijn behendigheid al aan het trainen voor 

het straathockey, voet- en basketbaltoer-

nooi op 30 april? En zijn Benoordenhoutse muzikanten zich al 

aan het warm spelen voor een prachtig optreden op het podium 

op het Van Hoytemaplein? Wie heeft zin in heerlijke happen en 

drankjes op deze dag? En wie heeft al in zijn agenda staan:  

30 april met vrienden en familie naar het Van Hoytemaplein? 

De commissie Koninginnedag Benoordenhout nodigt u uit om 

deze dag op het Van Hoytemaplein te komen vieren. Met uw 

komst wordt het een groot feest.

De commissie Koninginnendag Benoordenhout april 2013. 

Jeannine de Hoop Scheffer, Nienke von Brucken Fock, Michiel de 

Vlieger, Ronald Sanders, Lucille Barbosa

PS. In het volgende nummer van ons wijkblad zal het pro-

gramma worden gepresenteerd en zal de inschrijving starten 

voor het sporttoernooi en het podiumoptreden

(volg ons ook op facebook “Benoordenhout Oranjefeest”)

Nieuw bestuurslid Cultuur
Op 22 oktober jl. werd Willemien de Vlieger- Moll  

benoemd tot bestuurslid Cultuur van de Wijk-

vereniging Benoordenhout. 

Willemien heeft tijdens de 

vergadering benadrukt dat zij 

haar bestuurslid zijn samen 

wil doen met een commissie, 

bestaande uit Marthe Fuld, 

Hélène Hammerstein en 

Ninky Ooijevaar. Tijdens een 

commissievergadering zijn vele ideeën aan de 

orde geweest. Zo willen wij graag de Open 

Atelierdagen of Kunstzondag door blijven zetten. 

Het is een prachtig idee om de ateliers van de aan-

wezige kunstenaars in onze wijk te kunnen bezoe-

ken. Daarnaast denken wij aan tentoonstellingen 

in het Benoordenhuis, vier grote lezingen met 

spraakmakende inleiders, muziek op een klein-

schalig niveau en workshops bij kunstenaars thuis 

of in het atelier.

 

U hoort snel van ons.

De Cultuurcommissie Benoordenhout

Foto: Peter Binkhorst



wijkblad Benoordenhout december 201214

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

€ 6,95 

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

huisgemaakte tonijnsalade, 
filet americain en de bekende 

huisgemaakte Engelhard hamburger.

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

Engelhard.

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

wifi – Terras – Zondag ook open

Theresiastraat 142, 

2593 AT Den Haag 070-3858261

met terras

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

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U RAl meer dan 25 jaar in het Benoordenhout!

Administratiekantoor

C. Reepmaker
Voor bedrijf en particulier:
Advies en administratie
Boekhouding 
Belastingaangifte
Salarisadministratie

Willem Witsenplein 3
2596 BK Den Haag
(070) 328 1783
www.reepmaker.nl
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Berichten uit het Benoordenhuis

Oranje Fonds overhandigt Buurt-
cadeau van € 3.000 aan Wijk- 
vereniging Benoordenhout 
Het Oranje Fonds, het nationale fonds 

voor sociale initiatieven, heeft onlangs 

Wijkcentrum ’t Benoordenhuis verrast 

met het Oranje Fonds Buurtcadeau t.w.v. 

€ 3.000.

In de omgeving waar de Straatprijs valt, 

verrast het Oranje Fonds een lokale or-

ganisatie met het Oranje Fonds 

Buurtcadeau. Binnen de doelstelling van 

deze organisatie krijgen zij € 3.000 te be-

steden. Zo hebben niet alleen deelne-

mers van de Nationale Postcode Loterij 

profijt van de Straatprijs, maar ook an-

dere omwonenden.

Het Oranje Fonds is het nationale fonds 

voor sociale initiatieven. Per jaar be-

steedt het ongeveer € 32 miljoen aan or-

ganisaties die een betrokken samenle-

ving bevorderen in Nederland en in het 

Caribische deel van het Koninkrijk. Door 

deze bijdragen ontmoeten mensen el-

kaar of vinden zij een nieuwe plaats in 

de samenleving. Het Oranje Fonds wordt 

o.a. gesteund door de Nationale 

Postcode Loterij, De Lotto en Vrienden 

van het Oranje Fonds. 

De Prins van Oranje en Prinses Máxima 

zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

De feestelijke overhandiging van de che-

que ter waarde van € 3.000 vond plaats 

in ons Benoordenhuis op 12 oktober jl. 

De voorzitter dankte het Oranjefonds 

voor deze gift en gaf aan dat dit bedrag 

zeer welkom is voor de activiteiten van 

de Wijkvereniging. Het bedrag zal deels 

besteed worden aan een bijdrage aan 

het te houden Sinterklaasfeest en deels 

aan investeringen in ons Benoordenhuis.

Het Benoordenhuis installeert een 
Philips AED 
Onlangs is in ons Benoordenhuis een 

AED (automatische externe defibrillator) 

geïnstalleerd, een draagbaar toestel dat 

wordt gebruikt voor het reanimeren van 

een persoon met een circulatiestilstand. 

De gastvrouwen en nog enkele belang-

stellenden hebben inmiddels een in-

structietraining gevolgd.

Bridgen in ‘t Benoordenhuis
Heeft u op woensdagmiddag niets te 

doen en kunt u (een beetje) bridgen? 

Dan bent u van harte welkom bij de 

Eerste Haagsche Bridgevereniging De 

Bond.  

Wij zijn op zoek naar leden die gezellig-

heid en sociaal contact minstens zo be-

langrijk vinden als het bridgen zelf. 

Mocht een en ander u aanspreken, dan 

nodigen wij u uit om bij ons een kijkje te 

komen nemen.

Wat kunt u verwachten?

–   een gezellig groepje bridgeliefheb-

bers waarvan de leeftijd hoofdzake-

lijk 50-plus is;

–   een goed georganiseerde vereniging 

die is aangesloten bij de Nederlandse 

Bridgebond;

–   een groepje enthousiaste vrijwilli-

gers die u graag terzijde staan;

–   desgevraagd worden minder ervaren 

spelers van deskundig advies voor- 

zien;

Het lidmaatschap van onze vereniging 

bedraagt € 35,00 per jaar. Daarbij komt 

een bedrag van € 2,00 per persoon aan 

tafelgeld per speelmiddag.

Spreekt u dit aan? Aarzel dan niet om 

een kijkje te nemen in het wijkcentrum 

of neem contact op met mevrouw  

Ankie Kolstee (bij voorkeur per telefoon  

070-3247920; mailadres wj.kolstee@

casema.nl). Wij spelen in het wijk- 

centrum ook op maandag- en vrijdag-

middag en op dinsdagavond.

Wij hopen u binnenkort te mogen 

begroeten.

Haagsche Orchideeën Kring
Orchideeën zijn de laatste tijd een ge-

liefde huisplant geworden. Door middel 

van veredelen hebben kwekers planten 

ontwikkeld die rijk bloeien en gemakke-

lijk in de huiskamer kunnen worden  

gehouden. Daarbij heeft het vermeer-

deren van orchideeën door weefsel-

kweek er toe bijgedragen dat de planten 

voor een redelijke prijs algemeen ver-

krijgbaar zijn. 

Wat veel mensen niet weten is dat er 

ruim 20.000 botanische soorten orchi-

deeën bestaan die vrijwel overal ter  

wereld voorkomen, ook in Nederland 

komen in het wild orchideeën voor. Door 

de verscheidenheid aan groeiwijze, 

bloemvorm en interessante manier 

waarop orchideeën bestuivers lokken 

zijn het fascinerende planten. Als je een-

maal begint met verzamelen kan je er 

gauw verslaafd aan raken. 

De Haagsche Orchideeën Kring werd op-

gericht om de kennis over orchideeën 

en hun kweekwijzen te bevorderen. Wij 

houden tien keer per jaar een bijeen-

komst in ’t Benoordenhuis van 20:00 tot 

22:00 uur. Op deze bijeenkomsten 

komen de leden bij elkaar om gezellig 

over hun hobby te praten en hun plan-

ten tentoon te stellen. Iedere avond 

staat er iets anders op het programma 

en tijdens de pauze worden er diverse 

soorten bloeiende  orchideeënplanten 

verloot. Wanneer u geïnteresseerd bent 

kunt u altijd vrijblijvend een keertje 

langs komen op één van de bijeenkom-

sten. Kijkt u voor meer informatie op 

onze website www.orchidee-denhaag.nl

Khadija de Jong

Secretaris Haagsche Orchideeën Kring

Tel: 06.20.09.80.17

E-mail: info@orchidee-denhaag.nl

Wijkvereniging 

Benoordenhout
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

The international corner
Visit to the International  
Criminal Court
(Friday January 25, 2013)
As mentioned in the last issue of the 

neighbourhood magazine, our next ex-

cursion will be in January 2013, when we 

have arranged a visit to the International 

Criminal Court on Friday, January 25. 

As we all know, they will be moving to 

Benoordenhout, but before that hap-

pens, it will be informative to get an im-

pression of their work and their (tempo-

rary) offices in Voorburg.

Once they have moved to our neigh-

bourhood, we will hopefully be able to 

visit them again in their new premises. 

This building project promises to be 

quite impressive.

The programme will be:
15:00 arrival

15:15 General introduction to the offices 

and work of the ICC

15:30 Presentation on the history, juris-

diction, 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 repre-

sentative 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

The maximum number of participants is 

45, so if you are interested in, please let 

us know by sending an e-mail to Michèle 

Carlier: mjcarlier@versatel.nl before 

January 14, 2013. After receiving your re-

gistration, instructions will be sent about 

the event. 

Visit to the Mubarak Mosque in September
In the framework of our series of 

visits to companies and instituti-

ons in our neighbourhood the 

Expat Committee organized a visit 

to the Mubarak Mosque on the 

Oostduinlaan. This mosque is the 

center for the Almahdiya muslims 

in The Hague as well as the rest of 

the country.

Interesting talk
We had a overwhelming atten-

dance of more than 50 partici-

pants. We were given a very warm 

welcome by Imam Naeem Ahmad 

and Udjama Hadushi, an active 

member of the community. 

”Missionary”, Imam Naeem Ahmad, 

gave a very interesting talk, explai-

ning the principals of the Islamic 

religion in general and the five pil-

lars of Islamic belief. He also elabo-

rated on the difference between 

the Almahdiyya ”branch” of Islam 

and the mainstream Islam. 

Almahdiyya adherants
There are in total 200 million 

Almahdiyya adherants in the world. In 

The Netherlands there are several 

thousands. Apart from The Hague there 

are also mosques in Amsterdam and 

Nunspeet and a new one is being con-

structed in Almere. There were many in-

teresting questions, which were answe-

red to everyone’s satisfaction. 

Holy Qu’ran
Afterwards we were invited to have re-

freshments on the lower floor, where we 

could also admire the beautiful collec-

tion of the Holy Qu’ran, which has been 

translated in over seventy languages, 

even exotic ones like Ashanti (spoken 

primarily in Ghana) or Tuvalu (a Polyne-

sian language).

We thank again our hosts for their very 

warm welcome.

Marja van Loopik
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Hoevers Luxe Geschenken Tableware           Gien 
 Hutschenreuther 

        Noritake   
         is specialised in:  Rörstrand

           Rosenthal 
 Royal Doulton   

Tableware - Cutlery  - Crystal - Table cloths Versace 
Earthenware - Porcelain - Pewter - Silver Villeroy & Boch 

        Wedgwood 
For more than 35 years we are well known in 
The Hague and its surroundings.      

 Cutlery Auerhahn
Our clients get competent and honest advise.   Christofle 

Keltum/van Kempen & Begeer 
The variety of our collections is a perfect base to  Koch & Bergfeld 
compose your dinnerware set.        Robbe  & Berking  

Opening hours: 
Dartington

Monday     13.00 – 17.30  Crystal Eisch
Tuesday – Friday 09.30 – 17.30   Kosta Boda 
Saturday       09.30 – 17.00 Orrefors
Outside opening hours by appointment. Schott Zwiesel          

         Waterford 
Valeriusstraat 79 
2517 HP  Den Haag 
070-3467958         
   Furnishing / Luxury Gifts Goebel
E info@hoevers.nl        Lampe Berger 
W www.hoevers.nl       Lladró 

 Kosta Boda   
Our shop is easy to reach with ample free parking facilities in the direct vicinity. Kurz Edeltin / Marinoni 
For public transport: bus 21+24 or tram 17 (close to the famous Gemeente museum). Pimpernel / Portmeirion

zo 16 december 13.30 & 15.30 uur

Thomas de 
Stoomlocomotief

Thomas en de Schat! 
(3+)

~

zo 16 december 14.30 uur

Wishful Singing 
~

wo 19 t/m za 22 december 20.00 uur

Nederlands Dans
Theater 1

Programma III
~

vr 21 december 20.15 uur &
zo 23 december 14.15 uur

Residentie Orkest
Kerst met het 

Weihnachtsoratorium

di 25 december 14.00 uur

Don KosakenChor
A Russian Romance

~

di 25 december 14.00 uur

Musica ad Rhenum &
Stephanie True
Kerstconcert

~

wo 26 t/m za 29 december,  
diverse tijden

De Dutch Don’t  
Dance Division  
De Notenkraker

(5+)

zo 30 december 14.30 uur 

Sint-Petersburg Ballet
Sleeping Beauty

~

wo 2 januari 2012 20.15 uur

Soweto Gospel Choir 
Joy to the World

~

za 5 januari 2012 20.15 uur

Het Ballet van 
de Staatsopera  
van Tatarstan

Het Zwanenmeer

kerst aan het informatie & kaarten 
070 88 00 333 

www.philipszaal.nl / www.ldt.nl

P
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Talent ontmoet Talent

Victor: Hoe vond je het om tophockey te 
spelen?
Marc: In het begin was het best spannend. 

Ik kwam als 18-jarige jongen vanuit 

Geleen naar HGC in Den Haag. Ik had de 

jaren ervoor vanaf mijn 15de in 

Nederlands A en B gespeeld. Via de mana-

ger van Nederlands A, die ook manager 

was van HGC H1, ben ik geïntroduceerd 

bij de coach van het eerste team van HGC 

en mocht ik mee komen trainen. Ik koos 

vervolgens voor een studie aan de 

Sportacademie in Den Haag om bij HGC 

te kunnen gaan spelen. De eerste training 

was ik verdwaald op weg naar de club en 

kwam ik als jonge jongen met een zachte 

‘g’ veel te laat en super zenuwachtig aan 

in een volle kleedkamer. Gelukkig gaven 

ze me echt direct een thuis-gevoel. Het 

eerste half jaar heb ik vervolgens op de 

bank gezeten, maar na de winterstop 

mocht ik meespelen. Nog een half jaar 

later zat ik in het Nederlands elftal. 

V: Wat vond je het mooiste moment tij-
dens je hockeyperiode?
M: Een van de mooiste momenten vond 

ik het landskampioenschap met HGC in 

1990. Ik was in 1983 bij HGC gekomen 

en na zeven jaar bereikten we eindelijk 

het kampioenschap. Het was het eerste 

kampioenschap in het toen 85-jarig  

bestaan van de club. Ook het Wereld-

kampioenschap in Pakistan in datzelfde 

jaar vond ik erg mooi. We speelden de fi-

nale tegen het thuisland in een groot 

stadion met 80.000 toeschouwers en 

wonnen met 3-1. En het Olympisch kam-

pioenschap in Atlanta in 1996 was na-

tuurlijk erg mooi.

V: Vind je dat er een verschil is tussen het 
hockey toen en nu?
M: Als ik oude wedstrijden terugkijk valt 

me op dat het spel nu een stuk sneller is. 

Dat komt natuurlijk vooral door het ma-

teriaal – wij speelden nog met houten 

sticks. Bovendien heb je nu de inter-

change, waarbij je oneindig vaak spelers 

mag wisselen, terwijl dat bij ons maar 

twee, later drie keer per wedstrijd mocht. 

Dus de snelheid en fysieke kracht zijn 

toegenomen. Maar ik mis wel de creati-

viteit bij de spelers. Zelf hield ik erg van 

pingelen, nu zie je meer de lange ballen 

achterin. Ook wordt het hockey steeds 

professioneler. Wij trainden ook wel drie 

of vier keer per week en speelden op 

zondag onze wedstrijd, maar daarna was 

het wel ook gewoon feest. Eerst in het 

clubhuis, daarna nog de stad in. Dat 

wordt toch allemaal veel minder. Toen 

bestond het team ook veelal uit studen-

ten. Tegenwoordig is het spelen op hoog 

niveau, zeker in combinatie met het 

Nederlands elftal, niet meer goed te 

combineren met een studie. 

M: Hoe vaak per week moet jij nu bij-
voorbeeld al trainen, Victor?
V: Ik train twee keer per week bij HDM en 

op maandag in Rotterdam met Zuid 

Holland B. Daarnaast geef ik op woens-

dagmiddag zelf training. Maar dat is tot 

nu toe, als ik het goed plan, goed te com-

bineren met mijn huiswerk. Het betekent 

bijvoorbeeld wel dat ik op vrijdagmid-

dag al mijn huiswerk meteen maak en ’s 

avonds op tijd naar bed ga. In het week-

end ben ik dan tenminste fit en heb ik 

lekker de tijd om wedstrijden te spelen 

op zaterdag en te kijken op zondag.

V: Ben jij nu nog actief met hockey bezig?
M: Nee, ik ben in 1996 gestopt als interna-

tional en in 1997 bij HGC. Daarna ben ik 

coach geweest van HGC H1 en assistent-

bondscoach van het Nederlands elftal. 

Dat bleek echter lastig te combineren met 

mijn baan als advocaat, helemaal toen ik 

in 2004 mijn eigen kantoor oprichtte. Wel 

heb ik nog een aantal jaar gespeeld in 

HGC H2 en H3 en bij de Veteranen, maar 

ook daar ben ik inmiddels mee gestopt. 

Nu vind ik het vooral leuk om op zondag 

met mijn vrouw en kinderen bij HGC te 

gaan kijken. En wie weet word ik, als ik 

over een paar jaar weer wat meer tijd heb, 

weer manager van een team. 

Inge Kneppelhout

In deze rubriek geven we een jong talent uit het Benoordenhout de kans om 
zijn of haar lokale held te interviewen. Dit keer een gesprek tussen Victor  
Barbosa en Marc Delissen. De 13-jarige Victor speelt hockey in JC1 van HDM. 
Daarnaast speelt hij in Zuid Holland B. Marc Delissen speelde jarenlang bij HGC 
H1 en werd Europees, Wereld en Olympisch kampioen in de jaren ‘80 en ‘90. 

Kent u ook een talent dat graag zijn/

haar grote voorbeeld uit het 

Benoordenhout wil interviewen? 

Meld hem/haar aan via wijkblad@

wijkverenigingbenoordenhout.nl
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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 
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Gilbert Monod De Froideville
Protocol: een kwestie van respect en aandacht

Protocol. Etiquette. Twee woorden die associaties oproepen met opzit-
ten-en-pootjes-geven. En niet iedereen kent het verschil. Het tweede 
woord is sinds het verschijnen in 1939 van het standaardwerk van Amy 
Groskamp -Ten Have bij het grote publiek bekend geworden. De heer 
Gilbert Monod de Froideville heeft van het eerste zijn beroep gemaakt. 

De ontmoeting vindt plaats op een wat 

gure dinsdagochtend aan het huis-

adres van de heer Gilbert Monod de 

Froideville, een Benoordenhouts huis met 

een, zoals hij zegt, vrolijk groen dak.

De deur wordt open gedaan door een rij-

zige elegante man die mij hartelijk welkom 

heet. Het is lekker warm binnen en ik word 

uitgenodigd plaats te nemen op de zachte 

donkerblauwe banken. Het is een licht huis 

waar foto’s van vele staatshoofden en ob-

jecten uit verre landen het rijke leven van 

de heer Monod illustreren.

De heer Monod vertelt dat hij met zijn 

gezin in 1988 vanuit Voorburg naar dit huis 

is verhuisd en nog altijd met plezier in het 

Benoordenhout woont. Veel van zijn vrien-

den en collega’s hebben ooit ook de keuze 

voor onze wijk gemaakt waardoor het er 

gezellig is.

Hoewel Monod de pensioengerechtigde 

leeftijd al heeft bereikt, geeft hij er geen 

blijk van met werken te willen stoppen. Na 

een indrukwekkende carrière in de krijgs-

macht, bij het Ministerie van Buiten- 

landse Zaken als Consul Generaal en als 

Ceremoniemeester van Hare Majesteit de 

Koningin, waar hij onder meer belast was 

met de organisatie van drie Koninklijke 

Huwelijken en vele Staatsbezoeken, is 

Monod sinds 1 juni 2007 werkzaam als 

Protocol Advisor (adviseur protocollaire 

zaken) in het kader van zijn eigen bedrijf 

Protocol International.

Wat is protocol? 
Volgens Monod is protocol een verzamel-

naam voor gedragsafspraken die gemaakt 

zijn om conflicten te voorkomen. Protocol is 

onmisbaar in internationale verhoudingen, 

of het nu staatsbezoeken of bezoeken van 

prominente privé personen betreft. Maar 

wat niet iedereen weet is dat protocol ook 

in het dagelijks leven belangrijk is. Protocol 

is overigens niet hetzelfde als etiquette. 

Etiquette is volgens Van Dalen “het geheel 

van beleefdheidsvormen”, of het nu gaat 

om gepaste kledij bij een verlovingsfeest, 

een tafelschikking of het adresseren van 

een brief. 

Protocol is het geheel van internationale re-

gels ten aanzien van de status van een per-

soon, een land, een instituut of een bedrijf. 

Welke van de nieuw aangekomen ambassa-

deurs is de belangrijkste in  rang en mag 

dus als eerste zijn geloofsbrieven aan H.M. 

de Koningin aanbieden, is een vraag van 

protocol.

De basis voor het huidige protocol werd ge-

legd bij het Congres van Wenen in 1815, dat 

eigenlijk een staatkundige hervorming van 

Europa was. Daarbij werd onder meer de 

rangorde van de koningshuizen en rege-

ringsleiders vastgelegd. Later in 1961, wer-

den de consulaire betrekkingen en de rang-

orde van Ambassadeurs vastgelegd. Aan 

die rangorde kleven privileges. Deze privi-

leges dienen uit respect voor de leden van 

de internationale gemeenschap te worden 

nageleefd. Het protocol beweegt zich op 

het terrein van ceremonieel, zoals het aan-

komst- en vertrekceremonieel bij staatsbe-

zoeken, vlaggenprotocol, cortèges, ont-

vangsten e.d. Doordat alle landen deze 

afspraken volgen, worden conflicten voor-

komen. Als een ontvangend land de regels 

niet naleeft, dan kan dat niet anders wor-

den opgevat dan als een bewust statement, 

bijvoorbeeld tegen de door het bezoekend 

staatshoofd gevoerde politiek. Bijvoorbeeld 

wanneer een staatshoofd niet zelf ontvangt 

maar de honneurs laat waarnemen door 

een lid van zijn staf.

Het nieuwe protocol
Protocol is door de eeuwen heen belangrijk 

geweest, en wint volgens Monod nog meer 

aan belangrijkheid in economisch mindere 

tijden. Protocol is onmisbaar voor het wel-

slagen van een buitenlands bezoek, maar 

bijvoorbeeld ook voor een multinational of 

een klein bedrijf in de omgang met haar 

klanten. Het nieuwe protocol gaat voorna-

melijk om respect en aandacht en staat vol-

gens Monod dan ook meer voor “relatie ma-

nagement” waarin “strategic networking” 

een belangrijke plaats inneemt. 

Monod heeft in 2010 het Institute of 

Protocol, The Hague opgericht in samen-

werking met het Protocolbureau B.V. Dit 

Instituut biedt professionele opleidingen 

op het gebied van protocol, strategische 

netwerken, etiquette, bewegingsleer en 

event management. 

Sinds 2011 looft het Instituut aan de win-

naars van het Prinses Christina Concours 

de Persoonlijke Presentatie Prijs (“PPP”) 

uit. De winnaars krijgen een cursus aange-

boden waarin zij kennis maken met eti-

quette en protocol.

Een dergelijke cursus is niet alleen wegge-

legd voor muzikale wonderkinderen. Ook 

voor kinderen die zich aan het voorberei-

den zijn op hun eindexamen en toekomst 

kan een tweedaagse cursus verzorgd wor-

den. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot het Institute of Protocol, The 

Hague (www.protocolinstitutethehague.

nl) of tot ondergetekende.

Protocol en Etiquette mogen misschien 

geen populaire woorden zijn, het bezoek 

aan de heer Monod bewijst eens te meer 

dat ook in de huidige wereld behoefte is 

aan aandacht en respect. En ik loop na ons 

gesprek met een net iets rechtere rug de 

deur uit!

Sophie Statema
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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? 

Tai Chi les
iedere maandag

van 9.45 tot 10.45 uur

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl

Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

Ook voor uw Gordijnen-Vitrage-
Slaapzakken-Dekens-Dekbedden-
Lakenpakketten-Huishoudwas.

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P
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Urban Farming is dé trend op dit  

moment.  

Delen van parken, stukjes braakliggend 

terrein, een deel van uw tuin, een plat 

dak, het is allemaal te gebruiken als 

moestuin of vruchtenboomgaard. 

En het is hard nodig om de voedselvoor-

ziening (deels) lokaal op te lossen, want 

dat spaart gerij of gevlieg met groente 

en fruit. Dan komt de groente zo uit  

uw eigen achtertuin op uw bord en  

spaart u het milieu.

 

Stichting DuurSaam Benoordenhout wil 

met het project “Boeren in het 
Benoordenhout” de kinderen in de wijk 

graag enthousiasmeren in het moes- 

tuinieren. Bij flat Arendsdorp is de oude 

bloementuin inmiddels grotendeels om-

gespit en bijna klaar voor gebruik als 

moestuin. Wij zoeken nu enthousiaste 

vrijwilligers die de kinderen zo’n 1 ½ uur 

per week willen begeleiden. En we zoe-

ken er veel, want dan kunnen we flink 

rouleren en hoef je niet iedere week op 

te draven. Het werk biedt bovendien een 

paar leuke voordelen. Zo word je profes-

sioneel getraind in moestuinieren, heb-

ben de vrijwilligers hun eigen moestuin-

plotje en word je aan het eind van het 

seizoen vergast op een leerzame kook-

workshop “Eten uit je eigen tuin” door 

wijkgenoot Michiel de Vlieger.

Het is dus leuk, het is gezond en het is 

heel goed voor ons milieu. 

Samen met de ervaring die je zelf op-

doet allemaal goede redenen om moes-

tuiniercoach te worden voor onze 

buurtkinderen.

Je kunt je opgeven via de mail bij 

Daniella Gidaly daniella@gidaly.nl of 

Barbara Steenbergen barsteen@planet.nl

http://en.wikipedia.org/wiki/

Urban_agriculture

Respijtwijzer Den Haag: De Mantelzorger vrijaf!
In Den Haag wonen circa 80.000 mantelzorgers die in vele gevallen  
24 uur per dag, zeven dagen per week voor een zieke naaste zorgen. 
Respijtzorg helpt deze mantelzorgers hun zorgtaak vol te houden. De 
zorg wordt tijdelijk overgenomen door een vrijwilliger en/of profes- 
sional. De website RespijtwijzerDenHaag.nl geeft mantelzorgers en 
professionals een overzicht van het respijtaanbod in Den Haag.

Op de website www.respijtwijzerden-

haag.nl vindt u alle organisaties en 

instellingen in Den Haag die respijtzorg 

aanbieden en die staan geregistreerd bij 

het CIZ of Zorgkantoor. De website werd 

in juni gelanceerd en kreeg onlangs een 

update om de informatie nog beter in-

zichtelijk te maken.

De respijtwijzer werkt met drie stappen. 

Bij de eerste stap krijgt u een overzicht 

van het respijtaanbod in Den Haag ver-

deeld over tien verschillende catego-

rieën, zoals bezoekservice, activiteiten in 

de buurt en nachtopvang. Hier vinkt u 

één of meerdere categorieën aan. Stap 

twee levert vervolgens een lijst op met 

organisaties die de respijtzorg uit de 

aangevinkte categorieën bieden. Een 

aanbod speciaal voor jongeren is her-

kenbaar aan het petje achter de naam 

van de aanbieder. In stap drie krijgt u 

uitgebreide informatie over de respijt-

zorgaanbieder van uw keuze te zien. Van 

daaruit kunt u bovendien direct een aan-

vraag voor respijtzorg starten. 

De Haagse Respijtwijzer is een initiatief 

van Stichting MantelZorg en de ge-

meente Den Haag. Heeft u vragen over 

de respijtwijzer? Neem dan contact op 

met Stichting MantelZorg: 070-3468701 

of info@mantelzorgdenhaag.nl  
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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

Alexander Gogelweg 30
2517 JJ Den Haag
Zuid-Holland

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

 

 

* 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

Lid worden van de 
wijkvereniging?

Ja, doen!

Tien euro per jaar voor een leefbare wijk!
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Eerste energiecafé in het Benoordenhout
Stichting DuurSaam Benoordenhout nodigt u uit voor het eerste 
energiecafé.

Na de succesvolle informatieavond 

van DuurSaam Benoordenhout op 6 

juni jl. in de Vrije School volgt woensdag 

16 januari 2013 van 19.30 tot 22.30 uur 

het eerste “Energiecafé”. Op informele 

wijze willen we dan twee zaken onder de 

aandacht brengen:

1) lucratieve manieren om veel geld te 

besparen op uw energierekening en  

2) moestuinieren in de wijk (Urban far-

ming), waarbij Michiel de Vlieger ons 

gaat leren koken met producten uit onze 

eigen moestuin. 

Schrijf deze datum vast in uw agenda! 

Michiel de Vlieger, onze eigen biologi-

sche/duurzame thuiskok verzorgt ook 

dan weer bijzondere hapjes uit de “lo-

kale keuken” Locatie: tennispark WW, 

Van Hogenhoucklaan 35

De eerste elektrische auto en laadpalen 

zijn in onze wijk gesignaleerd en wellicht 

wilt u ook daar meer over weten. Ook 

garagedaken worden thans uitgerust 

met panelen om de auto van elektriciteit 

te voorzien. Kortom het energiecafé is 

de plaats en gelegenheid om kennis te 

delen en meer te weten te komen wat 

uw buren en wijkgenoten al aan ervarin-

gen hebben opgedaan.

Ook in aangrenzende wijken zijn verge-

lijkbare initiatieven en de gemeente on-

dersteunt deze initiatieven van harte: 

Den Haag energie neutraal 2040. Er zijn 

straatinitiatieven waar HR+ ketels en 

dak/vloer isolatie wordt aangelegd en 

voor komende zomer worden veel 

nieuwe zonnepanelen geplaatst. We 

zoeken naar verbreding en versnelling 

van deze trend. Samen met aangren-

zende wijken willen we bijvoorbeeld de 

reservecapaciteit voor biovergisting in 

de Houtrust riool waterzuivering gaan 

benutten door ons huishoudelijk bio-

massa daarheen te dirigeren. 

We willen VVE ‘s helpen om zonnepane-

len te plaatsen. Een hele uitdaging en 

ook hier is veel steun van de gemeente 

om de barrières te doorbreken, geïnte-

resseerd? Laat het bestuur van uw VVE 

contact met ons opnemen.

PS Heeft u suggesties over onderwerpen 

die we tijdens het energiecafé ook aan 

de orde kunnen en moeten stellen, 

neem dan contact op met Stichting 

DuurSaam Benoordenhout , DuurSaam.

Benoordenhout@gmail.com.

Het Bestuur van de Stichting DuurSaam 

Benoordenhout

Ageeth van den Heuvel, Barbara Steenber-

gen voor Urban Farming en Tom van Sante, 

Gerd-Jan Otten voor een energie neutrale 

wijk. 

Stramme Tuinslang
Een gezonde geest in een gezond lichaam

In het Benoordenhout wonen veel 

denkwerkers, die er uit hoofde van bo-

venstaande wijsheid baat bij hebben 

ook hun lichaam in vorm te houden.

Dit is geen nieuw inzicht, want al in 1990 

is voor deze doelgroep sportvereniging 

de Stramme Tuinslang opgericht. 

Na oorspronkelijk voor beide seksen toe-

gankelijk te zijn geweest, staat de 

Stramme Tuinslang nu open voor “man-

nen van een bepaalde leeftijd”.

Onder deskundige begeleiding sporten 

de leden iedere donderdagavond tussen 

oktober en april in de gymzaal van de 

Paschalisschool, naast het wijkcentrum. 

Gedurende anderhalf uur krijgen alle 

spiergroepen “een beurt”, en wordt de 

avond afgesloten met enkele enerve-

rende sets volleybal.

Bent u van mening dat uw man ook iets 

aan zijn conditie en zijn fitheid moet 

doen, geef hem dan op voor de Stramme 

Tuinslang.

Voor informatie kunt u contact opne-

men met Roger Loop of Willem Hoekstra 

via loopsieh@euronet.nl of 

(070) 3248332

In 2013 wil de redactie het blad 

voorzien van een sportpagina. 

Daarvoor zoeken we een redactielid 

‘Sport’ die het leuk vindt om  

melding te maken van alle sportieve 

evenementen die in de wijk spelen. 

We hebben in onze wijk veel sport-

terreinen en sportclubs, dus vol-

doende mogelijkheden om hierover 

iets te melden. 

Belangstellenden kunnen zich wen-

den tot Liesbeth Annegarn, 

tel. 070-3249206 of wijkblad@

wijkverenigingbenoordenhout.nl

Foto: Roger Loop
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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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foto’s: Inge Kneppelhout
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   CITO-training

                afterscool.nl

ga naar:



wijkblad Benoordenhout december 201229

Gemeenteberichten
Oud en Nieuw in Benoordenhout
Oud en Nieuw is een gezellig feest voor iedereen. De gemeente en poli-
tie doen er alles aan om de nacht goed en veilig te laten lopen. Ook ú 
kunt meehelpen aan een veilige jaarwisseling in onze wijk. 

Schone, veilige straat
In de aanloop naar de jaarwisseling is 

het belangrijk dat er geen rommel op 

straat ligt dat in brand gestoken kan 

worden. Gemeente, politie en corpora-

ties doen dan ook hun best om brand-

bare spullen snel op te ruimen. Ook u 

kunt helpen de straten schoon te 

houden. 

– Zorg dat er geen extra rommel op 

straat ligt! Bied uw huisvuil aan in 

stevige zakken en alleen op de huis-

vuildag en haal containers zoveel 

mogelijk binnen. Tijdens de feestda-

gen wordt er géén huisvuil opge-

haald. Kijk op de website www. 

denhaag.nl/oudennieuw voor de af-

wijkende data. Voor het Benoorden-

hout betekent dit dat het huisvuil 

niet woensdag 26 december, tweede 

kerstdag, maar vrijdag 28 december 

opgehaald wordt.

– Zet grofvuil alleen op straat als u een 

afspraak heeft gemaakt via de Grof-

vuiltelefoon (070-3660808)

– Ziet u voorafgaand aan de jaarwisse-

ling troep op straat? Meld dit dan aan 

de gemeente op telefoonnummer 

14070 (op 31 december bereikbaar 

van 08.00 - 20.00)

– Ziet u tijdens de jaarwisseling brand-

baar materiaal op straat? Bel dan de 

politie op 0900-8844

Papier-,plastic- en textielcontainers 
tijdelijk afgesloten
Om brand tijdens de jaarwisseling te 

voorkomen, worden een aantal papier-

,textiel- en plasticcontainers tijdelijk af-

gesloten of weggehaald. Hierdoor kunt 

u rond de jaarwisseling geen gebruik 

maken van deze containers. Houdt u hier 

rekening mee. Breng uw papier, textiel 

of plastic eerder weg of bewaar het tij-

delijk thuis.

Vuren op straat
Het is verboden om op straat vuur te 

maken, óók tijdens Oud en Nieuw. Hier 

wordt streng op toegezien. Op een aan-

tal plekken in de stad organiseren bewo-

ners vreugdevuren. Hierover zijn heldere 

afspraken gemaakt met gemeente, poli-

tie en brandweer. Houd de website 

www.denhaag.nl/oudennieuw in de 

gaten voor de locaties. 

Gratis parkeren 
Om schade te voorkomen worden 900 

van de ruim 1800 parkeerautomaten in 

Den Haag tijdens Oud en Nieuw afge-

schermd. Op 30 december vanaf 18.00 

uur, 31 december en 1 januari 2013 tot 

24.00 uur kunt u uw auto overal in Den 

Haag gratis parkeren. Op deze data vin-

den er geen parkeercontroles plaats. 

Actie: Vuurwerk en kerstbomen 
opgeruimd? St(r)aat netjes! Doe 
mee en win!
Help mee om kerstbomen en vuur-

werkresten op te ruimen en krijg een be-

loning! Wie een kerstboom of een zak 

met vuurwerkresten inlevert bij het inle-

verpunt aan de Vlaskamp, bij het zwem-

bad, krijgt een kaartje met een unieke 

code. Met de gespaarde punten kun je 

leuke beloningen krijgen. Heb je een 

‘gouden code’ gekregen? Dan heb je één 

van de hoofdprijzen gewonnen! De actie 

‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’ wordt dit 

jaar gehouden op 28 december 2012 én 

van 2 t/m 5 januari 2013 tussen 12:00 en 

16:00. Meer weten over ‘Opgeruimd St(r)

aat Netjes’? Kijk op: www.crownies.nl 

voor alle info.

Vuurwerk
– Vuurwerk (ver)kopen mag op: 28, 29 

en 31 december. Op zondag 30 de-

cember mag geen vuurwerk ge(ver)

kocht worden.

– Vuurwerk mag alleen verkocht wor-

den aan personen van 16 jaar of 

ouder.

– Vuurwerk afsteken mag op 31 de-

cember vanaf 10 uur ‘s ochtends tot 2 

uur ’s nachts.

– Vuurwerk afsteken vóór oudejaars-

dag is dus verboden!

Kijk voor verdere informatie voor Oud en 

Nieuw op www.denhaag.nl/oudennieuw
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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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Eeuwenoude stichtingen verlaten Benoordenhout

In 1923 werd aan het Jozef Israëlsplein 

het Burgerweeshuis in gebruik geno-

men. Het weeshuis werd later bekend 

onder de naam Renswoudehuis, het in-

ternaat voor expat-kinderen. Het 

Burgerweeshuis was in het verre verle-

den gesticht uit de nalatenschap van  

het echtpaar Crispijn en Agnyese van 

Boschuysen. In de loop van de vorige 

eeuw kreeg de stichting die het 

Burgerweeshuis en later het internaat 

exploiteerde de naam Stichting 

Boschuysen. In 2014 viert de Stichting 

Boschuysen haar 450-jarig bestaan. In 

1754 werd de Fundatie van de Vrijvrouwe 

van Renswoude te `s-Gravenhage ge-

sticht. Deze Fundatie kwam onder de 

verantwoordelijkheid van dezelfde re-

genten/bestuur als het Burgerweeshuis 

te staan. Sindsdien gaan deze stichtin-

gen samen op. Het kantoor van beide 

stichtingen is sinds 1923 in het 

Renswoudehuis gevestigd. In 2007 werd 

het internaat verzelfstandigd in de 

Stichting Renswoudehuis. In 2010 be-

sloot het bestuur van de Stichting 

Renswoudehuis tot beëindiging van de 

internaatsactiviteiten in het Renswoude-

huis, het internaat werd alleen in 

Oegstgeest gecontinueerd. De Stichting 

Boschuysen verkocht vervolgens het 

Renswoudehuis en de kantoren van de 

Stichting Boschuysen en de Fundatie 

van Renswoude zullen nu, na bijna ne-

gentig jaar, het Benoordenhout gaan 

verlaten.

De Fundatie van Renswoude verstrekt 

uit haar vermogen studiebeurzen- en  

leningen aan Nederlanders tot 30 jaar 

die financiële problemen hebben bij het 

betalen van hun studie. De Stichting 

Boschuysen steunt uit haar vermogen 

projecten ten behoeve van jongeren tot 

30 jaar in Nederland. Meer informatie 

over het werk van de stichtingen vindt u 

op www.boschuysen.nl en www.funda-

tievanrenswoude.nl.

De stichtingen gaan op 1 december 

2012 samen met de Stichting Levi  

Lassen het Foundation House aan de 

Koninginnegracht betrekken. In dit kan-

toor gaat men de krachten van vermo-

gensfondsen bundelen en een duidelij-

ker gezicht naar buiten, naar de 

doelgroep, laten zien. Meer informatie is 

te vinden op www.foundationhouse.nl. 

Het streven is om meer huisvesting te 

gaan bieden aan nog meer vermogens-

fondsen, stichtingen en goede doelen 

organisaties. Belangstellenden zijn wel-

kom en kunnen zich via de website 

melden.

Ir. S.A. ten Bokkel Huinink

Wijk & winkel (door Bernard de Haas)

Het einde van een tijdperk. A.A. Weimar, maatconfectie

Bij A.A. Weimar herenmode aan de 

Oostduinlaan 105 gingen half de-

cember, na de door schoondochter ge-

organiseerde afscheidsbijeenkomst, de 

deuren dicht. Zesenveertig jaar heeft de 

heer Koos van der Kruk samen met zijn 

echtgenote er de scepter gezwaaid. Er  

is helaas geen opvolger gevonden. En 

dus zullen het fraaie, stemmige interieur 

en de klassieke kostuums uit de straat 

verdwijnen….. jammer. Mannen, die el-

kaar anders alleen bij officiële gelegen-

heden ontmoeten, zien elkaar hier, los 

van hun zakelijke verplichtingen. Je 

leert elkaar kennen op een heel ander 

manier. “Ik hoop dat er weer een winkel 

komt. Voor de samen-

hang van de buurtbe-

woners is dat beter dan 

een kantoor”, aldus de 

heer Van der Kruk.

Hij is na zijn opleiding bij 

Weimar begonnen en 

toen hij de zaak over-

nam, koos hij bewust 

voor de oude, ver-

trouwde naam.

Dat er geen opvolger is, 

komt omdat het vak 

Kleermaker langzaam-

aan uitsterft. Koos van 

der Kruk zegt: “Daar komen de repara-

tiewinkels voor in de plaats. Die zien het 

gat in de markt en ze worden steeds 

beter. Maar een mouw los halen en de 

schouders aanpassen, zo ver zijn ze nog 

niet.” Hij is opmerkelijk mild in zijn oor-

deel. Zelf is hij altijd kleermaker geble-

ven. Voor veel van zijn klanten maakt hij 

maatkostuums. Daar gaat hij na de slui-

ting mee door. 

“Van trends en mode hebben we nooit 

veel last gehad. De stoffen en de kleu-

ren voor zakelijke kleding zijn nauwe-

lijks veranderd. Vroeger droeg je de 

broek van je oude pak in de weekeinden 

af. Nu geven de mensen vaak meer geld 

uit aan hun vrijetijdskleding dan aan 

wat ze bij hun werk dragen. De naam 

A.A. Weimar verdwijnt uit het straat-

beeld. Het klassieke zakenkostuum is 

nog een lang leven beschoren.

Foto: Bernard de Haas
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Lid worden van de wijkvereniging?

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

Lid worden van de wijkvereniging?

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

Kom naar de Beter Zien winkel voor (zonne-)brillen, contactlenzen, sportbrillen 
en optische hulpmiddelen.

Beter zien?
 

Beter Zien   I   Frederikstraat 569   I   2514 LR Den Haag   I   T 070 - 3642404
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

oor (zonne-)brillen contactlenzen sportbrillenoor (zonne )brillen, contactlenzen, sportbrillen 

?

9   I   2514 LR Den Haag  I   T 070 - 3642404
00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Op vertoon van deze 
advertentie ontvangt 
u 15% korting op de 
gehele collectie.
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Chris de Zoete, bloemenman, zet de wekker af.

Het komt niet vaak voor dat iemand 

43 jaar bij dezelfde baas werkt. Op 

15 december wordt Chris de Zoete  

65 jaar. Hij is dan ruim 43 jaar in weer en 

wind bloemenman in de kiosk aan de 

Van Hogenhoucklaan geweest. Daags 

voor zijn verjaardag neemt hij om 18.30 

feestelijk afscheid in de Duinzicht kerk.

`Ik hoef dan de wekker niet meer te zet-

ten, dat zal wennen zijn. Heerlijk de wek-

ker uit. De hele dag binnen zitten is niets 

voor mij. Ik ben een buitenmens. 

Naar mijn stacaravan in Waddinxveen, 

fietsen in de mooie omgeving, iets met 

de kleinkinderen doen.  De ene dag dit 

en de andere dat` vertelt Chris.

Hij begon bij zijn vader, grossier in bloe-

men. ´s Avonds ging hij naar de tuin-

bouwschool. Enkele dagen per week 

stond hij in de bloemenkiosk bij Jan 

Snijder. Chris vond de vele bezoekers, de 

gesprekken met klanten leuker dan va-

ders grossierderij, waar je soms al om vijf 

uur je bed uit moest. 

Op 1 november 1969 koos hij definitief 

voor de kiosk. Door de bloemen raakte hij 

betrokken bij levens van talloze mensen 

in het Benoordenhout: corsages, bruids-

boeketten, bloemen bij vrolijke en bloe-

men bij treurige omstandigheden, Chris 

de Zoete heeft bloemen en bloemstukken 

voor alle levensfasen verkocht.“De groot-

ste voldoening is de mensen iets te 

geven, waar ze werkelijk tevreden mee 

zijn. Ook nog na een paar dagen”. Alle 

klanten krijgen van Chris zijn onverdeelde 

aandacht en bloemen zijn deskundige 

toewijding. Rozen en tulpen zijn hem het 

liefst. “Ik ga de kiosk zeker missen. Maar 

daar komt ook weer iets voor in de plaats.” Foto: Willem Hoekstra

Wist u dat…..
een groot deel van de door de vertrok-

ken winkelier Van Westing (Practicum) 

verkochte merken is overgenomen door 

Van Nierop Sfeer en Verlichting, vlakbij 

in de Johannes Bildersstraat 71? 

door de verhuizing van fotohandel 

Camee van het Van Hoytemaplein naar 

de Breitnerlaan 8 wel het postkantoor is 

meegegaan, maar niet het servicepunt 

van de ING? U kunt bij Camee dus geen 

geld meer opnemen. In de buurt zijn de 

Rabobank en de ABN-Amrobank voor 

het opnemen van geld beschikbaar.

u een leuke workshop kunt volgen voor 

het bereiden van Arabische maaltijden 

in de Weissenbruchstraat? Als u belang-

stelling hebt, kunt u contact opnemen 

met de heer Z. Darwish, telefoon 

070-3282702.

van de aansluitende Benoordenhoutse-

weg aangepakt. Onze wijk wordt alleen 

maar mooier!!

op zaterdagmiddag 22 december 2012 

van 15.00 uur tot 16.30 uur een meer-

stemmig koor voor de deur van Tyddewi 

in de Weissenbruchstraat kerstliederen 

(in het Nederlands, Engels en Frans) gaat 

zingen?

de gemeente in het plantsoen aan de 

Van Lanscroonstraat de helft van de  

onderbegroeiing en enkele dikke bomen 

heeft weggehaald? Dit is gebeurd zon-

der enig vooroverleg met omwonenden, 

de wijkvereniging of de AVN en zonder 

aanvragen van de benodigde kapver-

gunningen. De AVN en de wijkvereni-

ging zijn doende de verdere schade zo-

veel mogelijk te beperken.

het verpleeghuis Nebo haar 65e verjaar-

dag groots gevierd heeft, waarbij bewo-

ners, familie, medewerkers, vrijwilligers 

en ook vele wijkgenoten een prachtige 

dag beleefden op het Plein en het bui-

tenterras De Ontmoeting.

er een nieuwe tennisvereniging is opge-

richt op Park WW? Voor meer informatie 

hierover kunt u terecht op www.tennis-

clubww.nl.

het Willem Royaardsplein een opknap-

beurt krijgt van de gemeente? Er is nu 

budget voor deze flinke opknapbeurt. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de 

ideeën van de ondernemers aan het plein.  

Ook wordt geïnvesteerd in de aanslui-

ting van de Benoordenhoutseweg op de 

stadsentree en daarbij wordt ook de er-

barmelijke staat van de middenberm 
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J.S. van der Meer
Y. van Gennep
Uitvaartzorg

Begeleiding en zorg 

voor een waardige uitvaart 

zoals u dat wenst.
Met aandacht,

tijd en integriteit.

Een DS als rouwauto? De condoleance in 

het clubhuis? Er is veel mogelijk!

Telefoon: 070 - 70 70 007 Dag & Nacht 

www.stijlentraditie.nl

bericht@stijlentraditie.nl

De Eerensplein 31, 2593 NB,  

Haagsche Hout te `s-Gravenhage,  

een kleine en onafhankelijke onderneming 

waarbij u alle tijd en rust ontvangt voor de 

vele, vaak moeilijke besluiten. Ook wanneer u 

een uitvaartpolis heeft, u bent vrij in uw keuze.

zondag 13 januari 2013 - 10:00 & 11:15 uur
Bijt-ie in je bil 

zondag 27 januari 2013 - 10:00 & 11:15 uur
zzZOEFF 

zondag 10 februari 2013 - 10:00 & 11:15 uur
Op een klein stationnetje 

zondag 24 februari 2013 - 10:00 & 11:15 uur
Liesje gaat een blokje om - Sesamstraat 
acteurs lezen voor...

zondag 10 maart 2013 - 10:00 & 11:15 uur
Wie komt er in mijn huisje 

zondag 24 maart 2013 - 10:00 & 11:15 uur
Poesje Nel 

zondag 14 april 2013 - 10:00 & 11:15 uur
Knofje op visite

Peutervoorstellingen!
Op zondag om 10.00 uur en 11.15 uur  

voor kinderen tussen 2 en 5 jaar oud 

Toegang € 8 Meer informatie www.ks.nl
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Wijkbibliotheek Benoordenhout  
voor het laatst open op 21 december
Den Haag, 19 oktober  De wijkbibliotheek aan de Utenbroekestraat 4 
zal op 21 december 2012 voor het laatst open zijn. Tot 16.00 uur die dag 
kunnen leden van de bibliotheek er hun geleende boeken en andere 
materialen inleveren. Na die datum is het ook nog mogelijk om dat in 
andere vestigingen te doen. Van de 19 bibliotheken in Den Haag blijven 
er 13 open. In deze bibliotheken zijn leden van sluitende vestigingen 
natuurlijk van harte welkom: de bibliotheekpas is geldig in alle Haagse 
bibliotheken. In de wijken waar een bibliotheek sluit, opent bovendien 
in januari 2013 een buurtbibliotheek.

Welkom in andere bibliotheken
In de afgelopen maanden waren leden 

van bibliotheken die sluiten, in de gele-

genheid eens te gaan kijken in andere 

vestigingen. De bibliotheken waar leden 

naartoe kunnen gaan nadat hun wijkbi-

bliotheek gesloten is, houden sinds sep-

tember Open Huis. Leden kunnen er bij-

voorbeeld een rondleiding volgen en 

kennismaken met medewerkers. Kijk 

onder Actueel op de website www. 

bibliotheekdenhaag.nl voor een over-

zicht van geplande Open Huizen, tot het 

einde van het jaar.

Buurtbibliotheken
In de wijken waar een bibliotheek dicht-

gaat, komen begin 2013 buurtbibliothe-

ken met beperktere openingstijden en 

een kleinere collectie. In Benoordenhout 

is dat in Florence Woonzorgcentrum 

Oostduin, Goetlijfstraat 5. De buurtbi-

bliotheek is bedoeld voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd en oudere mensen 

voor wie de grotere afstand tot een bi-

bliotheek een probleem is. 

Foto: Liesbeth Annegarn

Contactclub Benoordenhout
Nog vlak voor de drukte van de komende feestdagen kunt u op uw 
gemak het nieuwe programma van de CCB voor de maanden januari en 
februari 2013 bekijken. De lezingen beloven interessant te worden en 
ook de Museumronde van Marjolijn van Delft is zeker de moeite waard.

LEZINGEN:
Kosten: gratis voor CCB-leden, niet-le-

den € 3,- in het Benoordenhuis, Bisschop- 

straat 5.

Donderdag 10 januari 2013 om 14.30 

uur geeft de heer J. Josée een dialezing 

over ‘Haagse schilders en het eiland Bali’.

Donderdag 7 februari om 14.30 uur 

vertellen Pita Bovée en Marilene 

Leertouwer over het onderwerp ‘In de 

ban van de graancirkels’.

Beiden vertellen hun verhaal, waarbij 

Pita het wetenschappelijk onderzoek 

voor haar rekening neemt en Marilene 

verslag doet van de gevoelsmatige be-

vindingen. Ook hebben zij een stukje 

film en foto’s als visueel materiaal. Zij 

zijn erg door deze graancirkels getroffen 

en willen dat graag met anderen delen.

CURSUSSEN:
Tijdens de cursussen in het voorjaar 

2013 gaat Marjolijn van Delft de onder-

staande musea en Kunstrijke doelen 

bezoeken.

Donderdag 17 januari van 10.00 tot 

12.00 uur: DICHT BIJ HUIS Museum 

Boijmans: van oud naar nieuw.

Donderdag 21 februari van 10.00 tot 

12.00 uur: EEN PITTORESKE REIS langs 

Nederlandse schildersdorpen.

Donderdag 21 maart van 10.00 tot 

12.00 uur: BON APPETIT Eten en drin-

ken in de beeldende kunst.

Kosten:

€ 30,-- voor drie ochtenden (€ 10,-- per 

ochtend)

U kunt zich opgeven bij mevrouw Anna 

de Jonge 3280110.

Wekelijks worden op maandag van 10.00 

-12.00 uur op HDM diverse sportieve ak-

tiviteiten aangeboden.

De prijs per ochtend bedraagt  € 5,-- 

per persoon, te voldoen aan de bar bij 

binnenkomst.

Rinia de Bruin.

Voor meer informatie over de 
ContactClub Benoordenhout 55+ 
kunt u contact opnemen met 
Rinia de Bruin, tel. 3282477 of 
rinia.db@zonnet.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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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 16 februari 2013. U kunt de gegevens voor dat nummer tot  
7 januari 2013 sturen naar: wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl.

GALERIJ WILLEM V

Gratis rondleiding voor bewoners Benoordenhout

Op zondag 6 en 13 januari 2013, aanvang 15.00 uur.

Na betaling van de toegangsprijs *) wordt u getrak-

teerd  op een gratis rondleiding door de historische 

schilderijengalerij aan het Buitenhof 33 te Den Haag.

Deze rondleiding zal worden verzorgd door twee  

officiële gidsen van het Mauritshuis, tevens uw 

mede-wijkbewoners.

Deze 18e eeuwse galerij toont op unieke wijze ca. 150 

schilderijen van o.a. Jan Lievens, Frans van Mieris, 

Paulus Potter en Jan Steen. 

*) volwassenen € 5, kinderen t/m 12 jaar € 2,50; CJP, 

Cultuurkaart € 2,50, Museumkaart, Ver. Rembrandt: 

gratis.

Duinzichtkerk

Kerstfeest in de Duinzichtkerk

Maandag 24 december: Kerstavond-dienst om 22.00 uur,

voorganger Ds. C. van Duinen

Dinsdag 25 december, Kerstfeest om 10.00 uur

met het kerstspel ‘Een super kerstmis’ door de kinderen.

voorganger Ds. L. de Leeuw

Foto: Frank van der Burg
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen

 

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

zoals Irwin Naturals en Dr. Linus Pauling Premium Vitamins.

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag
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Haag’s Barok Orkest
Den Haag’s Barok Orkest, de internationale  
prijzen winnende New Dutch Academy (NDA) 
viert dit seizoen haar tienjarig jubileum. 

Onderdeel van het feestelijke seizoen´s programma is 

een intieme kamermuziekuitvoering in de historisch  

interessante omgeving van de onlangs gerestoreerde 

Raad van State. In dit paleis van Koning Willem II, kunt u 

genieten van de Zweedse diva Anna Jobrant, die Bach’s 

Cantata Jauchzet Gott zal zingen in de Gothische Zaal op 

19 januari. 

Er is een speciaal tarief voor kaarten voor jongeren onder 

de 30. 

Zaterdag 19 januari 2013 

Nieuwjaarsconcert – Jauchzet

Gotische Zaal, Raad van State, ingang bij bordes 

Paleisstraat 1a

NDA Chamber Soloists

gedirigeerd door Simon Murphy

Anna Jobrant sopraan

A. Vivaldi ‘Winter’ from the ‘Four Seasons’

J.S. Bach Cantata no. 51 ‘Jauchzet Gott’

Aria’s from the Düben collection

J.C. Bach Aria ‘Meine Freundin, du bist schön’

C. Haquart Sonata a Quattro in e

U. van Wassenaer Concerto Armonico no. 1

Kaarten: aan de zaal, voorverkoop via Kassa Theater 

Diligentia T 0900 – 4104104, €27,50 / €22,50, Jongeren/

Studenten €7,50

ZATERDAG 9 FEBRUARI 2013 
SCRATCH REQUIEM MOZART

The American Protestant Church of The Hague, 
Esther de Boer-van Rijklaan 20, Den Haag

Een nieuw initiatief van de Amerikaanse kerk: Een hele dag 

het Requiem van Mozart repeteren met allemaal gedreven 

zangers. Het is een dag voor iedereen met enige zangerva-

ring en liefde voor deze muziek. 

’s Middags om 16.00 uur zal de dag worden afgesloten met 

een Afternoon Tea Concert waar het Scratchkoor het gehele 

Requiem met solisten ten gehore zal brengen. We vragen 

iedereen met muzikale- of zangervaring om zich in te schrij-

ven voor deze dag.

Bij belangstelling om mee te doen aan deze fantastische 

dag: Stuur dan voor 15 januari een email aan John Bakker 

musicdirector@apch.nl .Er zal dan informatie worden toe-

gestuurd met de uitgebreide informatie over deze dag.

Afternoon Tea Concert and Baroque Concert

The American Protestant Church, Esther de Boer-van 

Rijklaan 20, Den Haag

Het volgende Afternoon Tea Concert zal 12 januari plaats-

vinden. Deze keer zal Trio Sentire het concert verzorgen. Dit 

trio bestaat uit een sopraan, een klarinettist en een pianist. 

Ze spelen werken van Franz Schubert.

Het volgende Baroque Concert zal 26 januari plaatsvinden. 

Het ”Calida Quartet” zal dan optreden. Dit kwartet zal vooral 

muziek van Bach uitvoeren. Het kwartet bestaat uit vier 

professionele zangers: De sopraan Michal Bitan, de alt 

Janneke Vis, de tenor Willem Spronk en de bas João Paixão. 

Beide concerten zullen om 16.00 uur beginnen. Vanaf 15.30 

uur wordt u ontvangen met koffie of thee. De toegang is 

gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Informatie: elselien.wakkee@gmail.com 

Boekenclub “De Kijfhoek” zoekt enthousiaste nieuwe leden.

Bijeenkomsten: eerste dinsdag van de maand.

In verband met de samenstelling van de groep is een jon-

gere of een man extra welkom!

Informatie: Lia Baerwaldt, tel. 3248940

 

GEZOCHT: autoritje

Op woensdagmiddag ga ik vaak wandelen met mijn moeder. 

Welke vrijwilliger wil ons af en toe met de auto brengen of 

halen bijv. bij Voorlinden of Meyendel?

Inge van Rijn, tel. 06-30504238

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,  Son-

derdankstraat 27  (afgeven), postbus 96949, 2509 JH Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot:  

7 januari 2013. 

De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.
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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

Isabella Busser 06-39486206 ‘94 E

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

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

Floor Nicolaï 06-34776695 ‘00 E

Ida Nicolaï 06-50810607 ‘97 E

Danah Olie-Dinsbach 06-28546231 ’94 E F D

Gwen Quarles 06-52540024 ‘99 

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

Puck Teleki 06-48813882 ‘97 E D

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 123 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+pzp-' 
6-+-+-+k+& 
5+ptRl+-+-% 
4-+-+-zPP+$ 
3zPp+-mK-+-# 
2-+-+-+-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

Zwart is aan zet. Hij speelde 1…. Lc4 en gaf na 2.Kd2 op. Wit kan de 

zwarte pionnen eenvoudig tegenhouden. Er dreigt bv. al 3.a4. Had 

zwart iets beters dan 1… Lc4?

Oplossing probleem 122: Na zijn sigaretje wachtte wit een koude 

douche. Zwart speelde briljant 3… Tb3!! Wit gaf meteen op. Op 

4.Txa5 of 4.Dxa5 volgt 4… Txb1+ en mat. Op 4.Txb3 komt 4… Dxd2 

en na 4.Dd1 speelt zwart 4… Txb1 5.Dxb1 Dxf5 (Gligoric-Maric, 

Belgrado 1962)

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boe-

kenbon verloot. Oplossingen vóór 30 december sturen naar: 

Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den 

Haag. Van probleem 122 waren helaas geen goede oplossingen 

binnengekomen.
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

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

Secretaris
Dick van der Klei
secretaris@
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Penningmeester
Wim Borsboom
penningmeester@
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Leefomgeving
Willem Hoekstra
bnh_venv@yahoo.com

Corine Buter-de Haas
Adviseur Ruimtelijke Ordening (RO)

Jongeren/ouderen/expats
Jeannine de Hoop Scheffer
joe@wijkverenigingbenoordenhout.nl 
tel. 070-3244783

Cultuur
Willemien de Vlieger-Moll
cultuur@
wijkverenigingbenoordenhout.nl 

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

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag
wijkblad@
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Wijkcentrum ’t Benoordenhuis
Bisschopstraat 5, 2596 XH,  
tel. 070 – 324 05 72

Beheerder
Ria Heemskerk-Okhuijsen, 
tel. 06 – 20 75 82 42
Titus van Veen

Activiteiten Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Maandag-, dinsdagavond, woensdag- en 
vrijdag middag, mevrouw A. Kolstee, 
tel. 070 – 324 79 20

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

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

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

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

Orchideeënclub
Mevrouw Mayke Kok, 
tel. 071 – 5613878

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

Belangenbehartiging ouderen 

Contactclub Benoordenhout (55+)

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

Diverse instanties
Nationale Vereniging de 
 Zonnebloem
Afdeling Benoordenhout, 
Mevrouw D.C. van Veen
tel. 070 – 324 74 45

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

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

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

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

Gemeente, Algemeen informatie-
nummer
tel. 14070

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

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV  Den Haag, 
tel. 070 – 353 58 00, 08.30 – 16.30 uur
Dienst Burgerzaken open: Ma, wo, do, vr 
08.00 - 14.00 uur, di 12.00 – 20.00 uur
Klachten + meldingen contactcentrum, 
tel. 14070. Ma – vr. 08.00 – 20.00 uur
Klachten Raad Welzijn en Gehandicapten , 
tel. 070 – 365 06 00

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

Melding grafiti
tel. 070 – 353 46 05/070 – 353 41 29
Klachten overlast: tel. 070 – 353 58 56

Politie
tel. 0900 – 8844 Bureau Overbosch, 
Vlaskamp 1, 2592 AA  Den Haag, 
wijkagent: Ernst Käuderer 
ernst.kauderer@haaglanden.politie.nl

Klachtenlijn Riolering
Tel. 070 – 353 30 03 of 070 – 353 30 00

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

Bibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin
Goetlijfstraat 5
Openingstijden:
di  14.00 – 17.00 uur
wo 14.00 – 17.00 uur
vrij 14.00 – 17.00 uur



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


