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Beste wijkgenoten,
Voor u ligt het wijkblad in een geheel nieuw jasje. Het blad was na bijna tien jaar toe aan verandering. Eric van den Boom, 
art director van ontwerpbureau Creative Company en woonachtig in Nirwana, heeft in 2012 aangeboden het wijkblad een geheel 

kleur groen gekregen. Ook heeft Eric de bestaande logo’s in een eigentijdse vorm gegoten. De redactie was enthousiast over zijn 
ontwerp evenals het bestuur van de wijkvereniging dat heel positief reageerde. We zijn heel benieuwd wat u van deze nieuwe 
vormgeving vindt. Laat het ons weten!

2012 is een turbulent jaar geweest voor de wijkvereniging, een jaar waarin van alles gebeurde. Om te beginnen was daar de be-
noeming van een nieuw wijkbestuur. De leden daarvan zijn direct aan de slag gegaan met de vele zaken die er lagen. Dan de komst 
van het ICC naar onze wijk, het afscheid van de bibliotheek en dominee Casper van Dongen enz.. We hebben het jaar 2012 voor u 
in beeld gebracht met foto’s van de diverse belangrijke gebeurtenissen in de wijk.

Het nieuwe bestuurslid Cultuur, Willemien de Vlieger, is al snel aan het werk gegaan met haar portefeuille en is bezig om  
opnieuw een kunstroute te organiseren. Dit evenement was in 2011 een groot succes en we verwachten dat ook voor dit jaar.  
Het is nog even wachten tot mei, maar dan kunnen we hopelijk in een heerlijk voorjaarszonnetje langs al onze artistieke buurt-
genoten lopen en hun werk bewonderen.

Graag wil ik even de expat committee noemen die al jarenlang een leuk programma samenstelt voor onze buitenlandse inwoners. 
Er wordt voor hen van alles georganiseerd; zo waren er bezoeken aan interessante instellingen zoals TNO, het ICC, de Mobarak 
Moskee en dit keer is op 16 maart de Koptische kerk aan de beurt. Verder waren er wandelingen en theatervoor- 
stellingen. De expats worden zo betrokken bij het wel en wee van de wijk en haar inwoners. In hun ‘International Corner’ worden 
ze in het Engels op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Na jarenlange onderhandelingen met de gemeente is het er en staat het op de juiste plaats: het Van Hoytemamonument op het ge-

Jammer dat ik nog geen reactie mocht ontvangen van een sportverslaggever. Mocht u toch nog wat tijd hebben om hier aan te wer-
ken, laat het ons dan weten! Er zijn zoveel leuke sportieve activiteiten in de wijk, die de moeite waard zijn om te verslaan.

Ik wens u weer veel leesplezier
Liesbeth Annegarn 
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WIJKVERENIGING

W
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Veel wijkbewoners begonnen het 
nieuwe jaar met goede voornemens. 
Met het wijkbestuur is dat niet anders. 
In dit  eerste nummer van ons wijkblad 
gaan we op een aantal hoofdpunten in. 

‘Behoud van het goede met ook oog 
voor veranderingen’ 
Het vorig voorjaar grotendeels ver-
nieuwde bestuur heeft ervaren dat er 
veel speelt dat onze aandacht behoeft. 
Het Benoordenhout blijft niet vanzelf 
een mooie woonwijk. De kaalslag vlak 
voor Kerstmis in enkele groenstroken, 
zonder vooraankondiging, is daarvan 
een recent voorbeeld. Waakzaamheid, 
goede communicatie met de Gemeente 
en haar diensten en duidelijke ideeën 
wat wij als wijkvereniging willen, zijn 
daarom belangrijk. Onze taak is te 

meer dan alleen ruimtelijke ordening. 

groepen (ouderen, jongeren, expats) 
en de organisatie van evenementen. 

Communicatie
Goede en snelle communicatie is in 
onze moderne samenleving steeds be-
langrijker. Wij streven naar meer infor-
matie die sneller beschikbaar komt 
zowel vanuit de Gemeente naar de bur-
ger als binnen de wijk(vereniging). De 
website speelt daarin een belangrijke 
rol. De vernieuwing van het wijkblad 
draagt hieraan ook bij. 

Cultuur en evenementen   
Het aantreden van een apart bestuurs-
lid voor cultuur beoogt  een meer 
structurele opzet van culturele activi-
teiten. Via een gevarieerd aanbod van 
open atelierdagen, tentoonstellingen in 
het Benoordenhuis en lezingen met 
spraakmakende inleiders hopen wij 
meer mensen te bereiken.  

De geslaagde nieuwe opzet van de in-
tocht van Sinterklaas naar het van 

andere activiteiten. 
Op Koninginnedag (dinsdag 30 april) 
vindt, eveneens op het van Hoytema-
plein, een dag lang een Koninginne-
dagfeest plaats. Dit wordt voorbereid 
door een commissie van jongeren in  
samenwerking met de winkeliersver-
eniging van het van Hoytemaplein. 
Overigens wordt het Willem Royaards-
plein zeker niet vergeten, zowel voor 
activiteiten als wat betreft een toekom-
stige renovatie. Nieuw zijn plannen 
voor een sportdag voor de jeugd in de 
wijk eind deze zomer. 
Daarnaast worden uiteraard activitei-

-
pen als ouderen en expats voortgezet. 

Wijkgebouw Benoordenhout 
Ons wijkgebouw functioneert al jaren 
als een vooral door clubs (zoals bridge, 
schaken) goed bezochte ruimte. Ons 
streven is er echter op gericht dat het 
ook als inloophuis gaat fungeren. 
Daarom zullen er tv’s en computers 
worden geplaatst in het rechtergedeelte. 
Het linkerdeel blijft beschikbaar voor de 
diverse clubs. In de Kerstvakantie is als 
eerste stap de schilder aan het werk ge-

mede mogelijk door het buurtcadeau 
van het Oranje Fonds van 3.000 euro dat 
de Wijkvereniging ontving en hopelijk 
een gemeentelijke subsidie.   

Ruimtelijke ordening
Afgelopen jaar ging veel aandacht uit 
naar de omstreden plannen rond 
Arendsdorp. Wij zijn tegen de huidige 
plannen vooral vanwege de massaliteit 
van het gebouw maar ook vanwege de 
aantasting van de mooie bomenrij op 
de Wassenaarseweg en het schrappen 
van de zorgfunctie. De voorkeursoptie, 
verhuizing naar het Lummusgebouw, 
lijkt om allerlei redenen moeilijk te rea- 
liseren. Daarom is des te belangrijker 
hard in te zetten op genoemde bezwa-

ren. Een besluit over Arendsdorp valt 
overigens wellicht al begin dit jaar. 
Veel aandacht kreeg het bestemmings-
plan dat op een aantal van de door ons 
naar voren gebrachte kritiekpunten is 
aangepast maar tenslotte vlak voor het 
Kerstreces door de Gemeenteraad is 
aanvaard zonder verdere door ons 
wenselijk geachte aanpassingen. 
Daardoor hebben wij nu met zowel een 
beheersverordening voor een deel van 
de wijk als een bestemmingsplan voor 
de rest en aldus met twee verschil-
lende bestuurlijke regimes te maken. 

Grote zorgen bestaan over de grote leeg-
stand van kantoren in onze wijk. In de 
regio Den Haag is de leegstand met ca. 
30 % al hoog, in het Benoordenhout is 
het eerder het dubbele. Wij hebben 
daarom een uitvoerige brief gestuurd 
aan wethouder van Engelshoven over 
deze situatie en tevens mogelijke oplos-
singen aangedragen. In een wijk als de 
onze is behoefte aan meer appartemen-
tencomplexen (met voldoende en ruime 
kamers) voor bijvoorbeeld de babyboo-
mersgeneratie die (later) wel wil ver-
huizen naar een gelijkvloers alternatief 
maar liefst binnen de wijk wil blijven. 
Wij zullen over deze lastige maar ook 
uitdagende problematiek in gesprek 
gaan met de Gemeente. Met dit initiatief 
laten we ook zien dat het Benoordenhout 
niet alleen (op overigens goede gron-
den) vaak tegen plannen is, maar ook 
pro-actief wil meedenken. 

Kortom:  we hebben allerlei goede 
voornemens. Voor de realisatie daar-

van de steun van u als bewoners. Uw 
enthousiasme en betrokkenheid zijn 
essentieel. Samen kunnen wij het 
goede in onze wijk behouden èn inspe-
len op nieuwe ontwikkelingen.  

Pieter de Savornin Lohman, 
voorzitter

Algemeen
Goede wensen en voornemens
Het bestuur van de wijkvereniging wenst de bewoners van onze mooie wijk in 
2013 alle goeds toe. Zeker in deze tijd van crisis kunnen we dat goed gebruiken. Na 
jaren van voorspoed, beleven we nu een decennium van teruggang en bezuinigin-
gen. Daaraan ontkomt vrijwel niemand. Tegelijkertijd biedt een crisis ook kansen. 
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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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Afscheid Casper van Dongen

Start bouw ICC

Opening nieuwe trimbaan door wethouder

Legokampioenen in de wijk Sinterklaasviering

Nieuw bestuur 
wijkvereniging

Wijkcentrum als stemlokaal

Afscheid Bibliotheek

2012 in beeld



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT FEBRUARI 20136

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.

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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Ruimtelijke ordening
Terugblik raadszitting  
bestemmingsplan Benoordenhout

WIJKVERENIGING

W
BENOORDENHOUT

Het bestemmingsplan Benoordenhout 
is, vlak voor de kerst op 20 december, 
met één amendement aangenomen: 
geen horeca in de Weissenbruchstraat 
na 23:00 uur. Sommige andere punten, 
zoals geen vergunningsvrije uitbouwen 
tot 3.00 meter, waren al voor de raads-
zitting toegegeven. Enkele belangrijke 
punten van de wijk zijn niet door de 
raad overgenomen.  

Opvallend was hier het standpunt van 
de VVD die zich uitsprak vóór optop-
ping van de behuizing langs de van 
Hoytemastraat. Raadslid van de Laar 
(VVD) motiveerde dit met de verkla-
ring dat hij in zijn literatuur over 
Berlage geen referentie over de van 
Hoytemastraat had kunnen vinden. Hij 
werd ter plekke terechtgewezen door 
Ingrid Gyömörei, van de Socialistische 
Partij, die liet zien dat het ensemble 
langs de van Hoytemastraat in de toe-
wijzing van het predicaat Rijks-
beschermd aan het Benoordenhout als 
kenmerkend element is vernoemd. 
Ook Joris Wijsmuller van de Haagse 
Stads-partij kon met een gemeentelijk 
boekwerk de erkende monumenta- 
liteit en stedenbouwkundige kwaliteit 
van de van Hoytemastraat onderstre-
pen. Het mocht niet baten: de coalitie-
partijen, VVD, PvdA, D66 en CDA  
stemden tegen dit amendement on-

danks de valide argumenten van de 
oppositie.

Kantorenleegstand
Ook ons pleidooi voor een betere en 
minder willekeurige aanpak van de 
kantoren leegstand in de wijk werd van 
tafel geveegd. Uit onze becijfering blijkt 
dat tussen de 70 en 75% van de grote 
kantoren op dit moment leegstaat. De 
gemeente heeft in het verleden veel 
kantoorruimte in het Beatrixkwartier 
gebouwd en die ruimte relatief goed-
koop aangeboden. Veel advocaten- en 
accountancy-kantoren zijn uit de wijk 
naar deze locaties getrokken, een en-
kele zelfs naar de Zuidas in Amsterdam. 
Daarbij komt het zogenaamde meubel-
boulevardeffect: kantoren met gelijke 
specialisaties zoeken elkaar op. Wat 
rest in de wijk zijn grote, leegstaande 
kantoren die niet voldoen aan de eisen 
die men nu stelt. Zij lenen zich echter 
wel voor transformatie naar apparte-
menten. Het lijkt er trouwens op dat 
zich een nieuwe eigenaar voor het 
Lummus gebouw heeft aangemeld, die 
transformatie naar wonen overweegt 
en niet openstaat voor de huisvesting 
van de stichting Arendsdorp. De wijk 
blijft voorlopig met al die lege kanto-
ren opgezadeld omdat de gemeente 
geen directe actie onderneemt en 
slechts initiatieven van buiten wil af-

wachten; sterker nog, via het besluit 
Geluidhinder en haar weigering exploi-
tatieplannen te maken, transformatie 
belemmert.

Oostduin-Arendsdorp
Dit brengt ons dan haast automatisch 
bij het bestemmingsplan Oostduin-
Arendsdorp, dat nog niet afgehandeld 
is. Volgens een commissiebrief van 
wethouder Norder, die vlak voor de 
raadszitting gepubliceerd werd, is de 

-
plaatsing van Arendsdorp naar 
Lummus vastgesteld. Wat rest zijn dan 
onze zorgen over de massaliteit van de 
nieuwbouw die het concept-bestem-
mingsplan mogelijk maakt, de onno-
dige en verkeers gevaarlijke nieuwe uit-
weg naar de Wassenaarse weg en het 
vervangen van de bestemming ‘wonen 
voor bejaarden met verzorging en ver-
pleging’ door ‘wonen’. Deze bezwaren 
zullen we in de tweede termijn van de 
commissievergadering deze maand 
nogmaals naar voren brengen om ze 
dan, zo nodig, bij de raadsvergadering 
te herhalen. Als deze bezwaren na de 
vaststelling van het Bestemmingsplan 
Oostduin-Arendsdorp niet weggeno-
men zijn, moeten we ons beraden over 
een beroep bij de Raad van State.

Willem Hoekstra

Verkeer & Vervoer
Herstel bushalte Theo Mann Bouwmeesterlaan
Op 10 december 2012 heeft de HTM de 
oude vertrouwde situatie van de bus-
halte aan de Theo Mann Bouwmeester-
laan in ere hersteld. Men kan er nu na 
18:00 uur weer instappen en hoeft niet 
eerst naar de halte bij de Else Mauhs-
laan  te lopen.  

In aanwezigheid van vertegenwoordi-
gers van de VvE’s van de omliggende 

Willem Royaardsplein, politie, HTM-
bus en de wijkvereniging en andere be-
langstellenden werd het bord met de 
verwijzing verwijderd.  

Dit heuglijke feit werd daarna in het Mr 
Visserhuis met een feestelijk glaasje 
gevierd. Op de foto houdt Aty Blokpoel, 
een van de initiatiefnemers, het oude 
bord omhoog.

foto Gonne Palm
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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
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Reparatie Bosbrug

Zoals velen van u mogelijk al  
gemerkt hebben, wordt de 
Bosbrug gerepareerd.  Dit houdt 
in dat de binnenstad slecht be-
reikbaar is.  Men moet omrijden 
om bestemmingen zoals Pulchri, 
de Koninklijke Schouwburg, het 
Voorhout en de Denneweg te 
bereiken.

Hiernaast vindt u een kaartje, 
ter beschikking gesteld door de 
Koninklijke Schouwburg, dat de 
alternatieve routes in beeld 
brengt.

WIJKVERENIGING

W
BENOORDENHOUT

Ouderen
Leven en welzijn van ouderen in het  
Benoordenhout kan beter! Hoe? Discussieer mee!
Een gezonde wijk maken wij met el-
kaar. Samen aan de slag met zaken die 
burgers belangrijk vinden. Burgers én 
maatschappelijke organisaties pakken 
dit op. Dit noemen we de ‘civil 
society’-gedachte. 

De gemeente Den Haag onderzoekt of 
het mogelijk is de ‘civil society’ verder 
te activeren om de kwaliteit te  
verbeteren van het leven van ouderen. 
Op initiatief van wethouder Karsten 
Klein (ouderenbeleid) is in het Benoor- 

denhout een proefproject gestart met 
als doel dat burgers en maatschappe-
lijke organisaties zelf verbeteringen 
aandragen en deze zelf (helpen) uit- 
voeren. 
Het proefproject onder regie van Niek 
van der Drift van de gemeente Den 
Haag wil er voor zorgen dat zo  
veel mogelijk bewoners van het 
Benoordenhout mee kunnen doen. 
Hiervoor stelt de gemeente een nieuw 
instrument beschikbaar: meepraten en 
meedoen via internet!

Eind vorig jaar zijn twee oriënterende 
internetdiscussies gevoerd over di-
verse aspecten van leven, zorg en wel-
zijn voor ouderen in het Benoor-
denhout. Eén discussie is gevoerd door 
de leden van het Platform voor 
Ouderen in het Benoordenhout (orga-
nisaties) en een tweede door leden van 
de wijkvereniging (burgers).

Twee thema’s
Uit beide discussies komen twee cen-

Vervolg op blz. 11
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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
Alexander Gogelweg 30
2517 JJ Den Haag
Zuid-Holland

Telefoon: 070 - 3387438
www.alexandriabv.nl
info@alexandriabv.nl
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trale thema’s naar voren: het belang 
van aandacht voor mobiliteit (vervoer) 
en het belang van betere informatie-

diensten voor ouderen. Op zichzelf zijn 
deze thema’s niet nieuw, maar blijk-
baar is er voor de deelnemers vol-

benoemen.
Wat betreft mobiliteit komen opmer-
kingen naar voren als: ‘leren van wat 
men elders doet’, kleinschaligheid en 
meer gerichte inzet van vrijwilligers.
Wat betreft informatie, komen opmer-
kingen naar voren als: informatie moet 
actueel en laagdrempelig zijn en wat is 
dan de belangrijkste factor bij het pas-
send maken van vraag en aanbod. Het 
kan hier gaan om informatie uitwisse-
len via internet of op een fysieke 
ontmoetingsplek.

Van denken naar doen
Een volgende stap is om de thema’s en 
verbetersuggesties om te zetten in con-
crete acties, waarbij de ‘civil society’- 
gedachte leidend is. In het kort: welke 
activiteiten voor ouderen kunnen wij 
in het Benoordenhout met elkaar daad-
werkelijk realiseren en wat is daarvoor 
nodig?
Daarom gaan wij nu alle bewoners van 
het Benoordenhout, jong en oud, be-
trekken bij de eerder genoemde the-
ma’s. Wij vragen eerst naar uw ideeën 
en suggesties en horen of iemand, een 
straat of een organisatie een rol wil 
spelen bij de realisatie van de activitei-
ten. Graag leggen wij u vier vragen voor.

Meedoen is eenvoudig: meldt u aan 
voor de discussie via www.synmind.nl. 
U ontvangt dan binnen 24 uur uw inlog- 
gegevens en een instructie. Synmind is 

de organisatie die de internetdiscussie 
organiseert voor de gemeente.
Leven en welzijn in het Benoordenhout 
verbetert met het invullen van vier 
vragen.

Doe ook mee! Wij rekenen op uw 
deelname. 

Wijkvereniging Benoordenhout, Plat-
form voor Ouderen in het Benoorden-
hout, stadsdeel Haagse Hout.

Voor meer informatie 
www.wijkverenigingbenoordenhout.nl 

Groen
De onthulling van het Van Hoytemamonument
In het Wijkblad Benoordenhout van 
december 2012 schreef ik een artikel 
over twee tevreden uiltjes op het Van 
Hoytemaplein. Deze ambitieuze uiltjes 
wilden nog één maal in de schijnwer-
pers staan, vermoedelijk omdat zij zich 
realiseerden, dat zij in de toekomst ge-
woon tot het pleinmeubilair zouden 
gaan behoren. De wethouder van 
Stadsdeelkantoor Haagse Hout, me-

vrouw I. van Engelshoven toonde hier-
voor begrip en werd direct bereid ge-
vonden om het Van Hoytemamonument 

zaterdag 15 december om 14.00 uur 
ten overstaan van onder andere enkele 
ambtenaren, die zich met dit kleine 
monument bezig hadden gehouden. 
Maar zij waren natuurlijk niet de eni-
gen, die deze gebeurtenis opvrolijk-

ten. Aanwezig waren meerdere  
bestuursleden, inclusief de voorzitter 
van de Wijkvereniging Benoorden-
hout, geïnteresseerde wijkbewoners, 
passanten en winkeliers, die deze 
leuke happening in prima weer even 
wilden meemaken. Samen met de 
wethouder, die er duidelijk plezier in 
had, mocht ondergetekende, onder 
handgeklap van de omstanders, het 
monumentje onthullen. Voor de uil-
tjes en betrokkenen een prachtige af-
ronding van een soms wat moeizame 
weg naar een happy end en …. zoals 
dat in sprookjes gaat: ‘Zij leefden  
nog lang en gelukkig op het Van 
Hoytemaplein’     

John Tielens.

P.S. Hopelijk las u onlangs ook het aar-
dige artikel van Casper Postmaa in  
‘Den Haag Centraal’ over de Van 
Hoytemastraat. Hierin stond onder 
meer dat er binnenkort een lunchres-
taurant, Paluco genaamd, komt. Het 
terras van Paluco zal ook nog een be-
scheiden uitzicht bieden op het Van 
Hoytemaplein, dat voor menigeen toch 
het centrum van  het Benoordenhout is!foto Liesbeth Annegarn
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Al 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

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
info@restauratieoplocatie.nl 

www.restauratieoplocatie.nl

Henri du Parcplantsoen 7 E-mail: jeerhart@ziggo.nl
2551 XT Den Haag Tel.: 070 - 321 10 06
www.eerhart-sierbestrating.eu Mobiel: 06 - 280 631 64

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 

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
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Cultuur
Open Atelierdagen in  
‘t Benoordenhout 25 en 26 mei 2013
Oproep aan kunstenaars, vormgevers, ontwerpers en  
galeriehouders in het Benoordenhout!

Na het succes van de eerste KunstZondag 
in het Benoordenhout in juni 2011, waar 
zoveel creatieve wijkgenoten aan deelna-
men, wil de Commissie Cultuur hier een 
vervolg aan geven door twee Open 

Atelierdagen te organiseren op 25 en 26 
mei 2013, steeds van 12.00 tot 17.00 uur.
Het doel is een breed publiek kennis te 
laten maken met de kunst en de vormge-
ving van professionals en amateurs wer-
kend in het Benoordenhout.   

Op de Open Atelierdagen kunnen kun-
stenaars, vormgevers, ontwerpers en 
galeriehouders hun deuren open zet-
ten, hun werk tonen en in gesprek gaan 
met het publiek waarbij ze toelichting 
geven op het door hun getoonde werk 
en hun inspiratiebronnen en de toege-
paste technieken uitleggen.

Mocht u geen ruimte hebben op uw  
locatie om veel publiek te ontvangen, 
dan is er een mogelijkheid om in  
’t Benoordenhuis uw werk te tonen.
 
Aanmeldingen voor 1 maart 2013
Commissie Cultuur 
Wijkvereniging Benoordenhout
t.a.v. Hélène Hammerstein
Mauvestraat 56
2596 XS Den Haag
Tel 06 - 306 020 32
helenehammerstein@planet.nl

WIJKVERENIGING
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Koninginnedag 2013  
op het Van Hoytemaplein
Koninginnedag staat dit jaar bol van 
verrassingen op en rond het Van 
Hoytemaplein. Hier zal voor de eerste 
keer het Benoordenhout Oranjefeest 
georganiseerd worden. Het belooft een 
fantastische dag te worden met een 
programma voor zowel jong als oud. 
Het feest start rond 11.00 uur en zal tot 
ongeveer 20.00 uur duren.

Het programma bestaat o.a. uit
– Herrie optocht voor kinderen
– Vrijmarkt
– Jeugd modeshow

– Muziekoptredens
– Straat voetbal en hockey toernooi 

voor kinderen

Begin alvast met het formeren van jouw 
straatteam voor het hockey- of voetbal-
toernooi. De teams mogen bestaan uit 
kinderen tussen de zes en tien of tussen 
de tien en vijftien jaar. Er wordt vijf 
tegen vijf gespeeld. De komende maan-
den zal meer bekend worden gemaakt 

gramma en hoe in te schrijven voor de 
verschillende evenementen.

Het Oranjefeest wordt mogelijk gemaakt 
door de wijkvereniging Benoordenhout 
en met inzet van de winkeliers rondom 
het Van Hoytemaplein. Zij zullen tijdens 
deze dag hun winkel openen om u te 
voorzien van de nodige versnaperingen.

Volg de laatste nieuwtjes over dit 
Oranjefeest op facebook 
‘Benoordenhout Oranjefeest’. Het be-
looft een fantastische dag te worden!

Jeannine de Hoop Scheffer

foto Marlies Papone
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Dames- en herenkappers

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

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

Theresiastraat 142 - Den Haag - T. 070 - 385 82 61

www.nieuwengelhard.nl

Een compleet ontbijtje met
verse jus en koffie voor € 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.

   CITO-training
                afterscool.nl

ga naar:

huiswerk & bijles
  bij AFTER’S COOL

 

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
info@pentille.nl

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

anno 1977   

VRIJ PARKEREN  

Willem Royaardsplein  

     interior decoration

Voor al uw gordijnen en (her-)stofferingen, 
antieke kasten, tafels, stoelen, secretaires, spiegels,
zitmeubelen,  kroonluchters,  kristal,  lampen, zilver, 
fotolijstjes, oorbellen en cadeau-artikelen.

info@VictoriaDenHaag.nl  

 Willem Royaardsplein 12  
 Den Haag - 070 - 328 17 91  

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

Winkelcentrum  

Nu  25 % korting op alle Trollbeads

Lid worden van de  
wijkvereniging?

Ja, doen!
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Wijkcentrum
Berichten uit ‘t Benoordenhuis
Medio december heeft het bestuur van 
de wijkvereniging een feestelijke lunch 
aangeboden aan alle gastvrouwen van 
ons Wijkcentrum ’t Benoordenhuis en 
de leden van de Beheerscommissie. 
Dit als waardering voor de inzet die zij 
dagelijks leveren om het onze gasten 
naar de zin te maken, terwijl zij hun  
activiteiten beoefenen in ons Benoor- 
denhuis. 
De lunch werd gebruikt in ons eigen 
Wijkcentrum en werd meesterlijk  
verzorgd door Michiel de Vlieger van 
Cometa Culinair.

Nadat 20 december de laatste bridgers 
ons pand in kerststemming achterlie-
ten, zijn de schilders direct aan de slag 
gegaan om ons interieur te voorzien 

In de grote zaal werd de enorme kas-
tenwand ontdaan van de muurverf en 
vervolgens voorzien van een nieuwe 
glanslak. Daarnaast zijn alle wanden in 
zowel de grote als de kleine zaal voor-
zien van een nieuwe muurverf in de 
oude kleurtinten. Ook de keuken en de 
toiletgroep zijn opnieuw gewit. Ons 
nieuw geschilderde pand werd 3 janu-

ari opgeleverd zodat wij onze eerste ge-
bruikers in 2013 weer konden verwel-
komen in een opgefrist Wijkcentrum.

Op zondag 13 januari heeft het bestuur 
van de wijkvereniging alle vrijwilligers 
in het zonnetje gezet met een borrel en 
lekkere hap in ’t Benoordenhuis. Het 
was weer een gezellige boel daar in ons 
wijkcentrum zoals u hierboven kunt 
zien. 

OPROEP 

Heeft u nog enkele uren per week  
beschikbaar en wilt u zich  

vrijwillig inzetten als gastvrouw/heer 
voor ons Wijkcentrum, neemt u dan 

contact op met mevrouw  
Ria Heemskerk, beheerder van  

‘t Benoordenhuis,  

tel. 070 324 05 72

WIJKVERENIGING
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foto Liesbeth Annegarn

‘Pasen en de Paasgedachte’
Lezing door Antoinette Scholten
Datum: zondag 17 maart 2013

Tijd: aanvang lezing 13.00 uur, 
inloop vanaf 12.30 uur
Locatie ‘t Benoordenhuis, 
Bisschopstraat 5 Den Haag

of thee

Pasen
‘Pasen’ een verhaal van lijden, stilte en 
verrijzenis. ‘Pasen’ voor sommigen  
het hart van hun geloof.  ‘Pasen’ voor 
anderen volledig onbekend of zonder 
betekenis.
Alleen in beelden, in verhalen, of door 
middel van muziek te vertellen.
Tweeduizend jaar geleden en volledig 
actueel. 

Een verkenning
Pasen is het belangrijkste christelijke 
feest van het jaar en toch is het minder 
bekend en minder geliefd dan Kerstmis. 
Hoe komt dat? Wat is eigenlijk de 
‘Paasgedachte’ en hoe is daarover na-

gedacht en geschreven vanuit verschil-
lende invalshoeken? 
Deze lezing verkent de paasverhalen, 
de hoofdrolspelers en de paasgedachte 
op een toegankelijke en open manier.
 
Antoinette Scholten studeerde, na 
een bancaire carrière van 15 jaar, theo-
logie in Utrecht en Leiden en oefent 
haar nieuwe beroep uit als vrij geves-
tigd theoloog vanuit haar praktijk 
‘Ruimte en Richting’.

ruimte@ruimte-en-richting.nl
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Concerts at the American Protestant Church 
of The Hague

WIJKVERENIGING
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Afternoon Tea Concerts & Palm Sunday 
Concert at APCH
The Music Ministry of the American 
Protestant Church will present two 
Afternoon Tea Concerts: Saturday 
March 9 and April 13. Both concerts 
will have a varied program with classi-
cal and more popular music.
The doors for the ATC open at 3:30PM 

at which time some tea and coffee will 
be served. The concerts will start at 
4:00 PM.

The Music Ministry of the American 
Protestant Church also presents to you 
the annual Palm Sunday concert of the 
APCH Concert Choir. This year they  
will perform the second part of ‘The 

Messiah’ of G.F.Händel. This concert 
will start at 5:00 PM 

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

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

International Corner
Visit to the Coptic Orthodox Church  
St. Marcus a hidden gem in Benoordenhout
March 16 from 14:00 to 16:00

We are sure that very few residents of 
our neighborhood are aware that the 
Coptic Orthodox Community in The 
Hague has its Church here in the 
Duinzigt area. All the more reason for 
the Expat Committee to organize an ex-
cursion there on Saturday, March 16 
from 14:00 to 16:00 to learn about this 
Christian community.

The word ’Copt’ is derived from the 
Greek word ’Aigyptos’, which referred 
to the inhabitants of Egypt. 
According to ancient tradition, Chris-
tianity was introduced to the Egyptians 

around 42 AD by Saint Mark in 
Alexandria, shortly after the ascension 
of Christ and during the reign of the 
Roman emperor Claudius.

The legacy that Saint Mark left in Egypt 
was a considerable Christian commu-
nity in Alexandria. Within half a cen-
tury of Saint Mark’s arrival there, 
Christianity had spread throughout 
Egypt. By the 2nd century AD, 
Christianity reached the rural areas as 
well and the scriptures were translated 
into the local language, today known as 
the Coptic language.

By the beginning of the 3rd century AD, 
Christians constituted the majority of 
Egypt’s population, and the Church of 
Alexandria was recognized as one  
of Christianity’s four Apostolic Sees,  
second in honor only to the Church of 
Rome. The Church of Alexandria is 
therefore the oldest Christian church in 
Africa.

The last Pope and Patriach of the Coptic 
Orthodox Church, Pope Shenouda III of 
Alexandria, died on 17 March 2012 
after serving just over 40 years. On 4 
November 2012, Bishop Tawadros was 
chosen as the 118th Pope of Egypt’s 
Coptic Christians. Following an old tra-
dition, his name was selected from a 
glass bowl containing the names of the 
three short-listed candidates by a blind-
folded boy at a ceremony in Cairo’s  
St Mark’s Cathedral (source Wikipedia).

To learn more about the Copic 
Orthodox Church of Saint Marcus, join 
us on Saturday, March 16 from 14.00-
16.00 hours. 

Place van Akenstraat 19 The Hague

Please register with either  Michèle 
Carlier (mjcarlier@versatel.nl ) or Marja 
van Loopik (vanloopik@casema.nl )
website:www.koptischekerkdenhaag.nl foto Georgia Regnault
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Er jeugdiger en stralend  
uitzien zonder je eigen  
identiteit te verliezen? 

STRAK! INJECTABLES  

IS ONDERDEEL VAN DE  

VAN LENNEP KLINIEK

 Van Lennep  Kliniek   maakt natuurlijk mooier   Van Lennepweg 5   Den Haag   telefoon 070 737 00 88   I   Info@vanLennepkliniek.nl     I    www.vanLennepkliniek.nl   

Op vertoon van deze advertentie 
krijgt u gratis advies door 

Drs Ludy Holst, cosmetisch arts.

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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Laughter in November
More than 50 people crowded into the 
Wijkcentrum on Sunday afternoon, 
November 25th to attend a perfor-
mance by the Plankgas theater group, 

Originally written in Dutch as ‘Offers 
en Koffers’, the two actresses, Linda 
Møller and Mechteld Schelberg, provi-
ded laughter for all with their fast-
paced view of expat life, no matter 
which continent or nationality.

While it was written to portray the life 

of the Dutch expat outside Holland, the 
issues it presents are familiar to all ex-
pats. To name just a few: the loneliness, 
the new (but strange) customs to learn, 
and the out of touch with home feeling 
upon returning from an expat assign-
ment. As one attendee said, it was all 
‘so recognizable, I cried and I laughed’.

English play by the Plankgas group, but 
their repertoire in Dutch is extensive, 
with hits such as ‘En ze leefden nog 

lang’, a bittersweet view of love’s sor-
rows and ‘Schoon’, concerning the fea-
sibility of beauty throughout the ages. 
For more details about this group and  
a schedule of their performances, we 
recommend their website: www.thea-
tergroep-plankgas.nl.  

It was a rare treat to have Plankgas 
perform in the Wijkcentrum, and we 
hope that they will return to us.

Georgia Regnault

Benoordenhout website(s)?
http://www.wijkverenigingbenoordenhout.nl or 
www.wvbenoordenhout.nl or www.wvbnh.nl

What do all these web addresses have 
in common? They all will lead to the 
website of the Neighbourhood Associa-
tion Benoordenhout. So take your pick, 
but be sure to list it as one of your favo-
rites, so that you can access it easily.

The website has recently been updated 
and revamped, so if you misplace your 
issue of the latest neighborhood maga-
zine, just go to the website. Not only 

‘wijkblad’, but also the latest news.

Of interest perhaps to the expats in 
our neighborhood is the fact that the 
association was given a gift of € 3,000 
by the Oranjefonds. This was because 
the ‘postcode-lottery’ was won by so-
meone on the Ridderlaan, which entit-
les the neighborhood to a prize as well. 
The € 3000 will be spent on the  
betterment of the Benoordenhuis and 

neighborhood celebration in Decem-
ber of St. Nicolaas arriving on the 
Hoytemaplein.

Secondly, an improved  ‘trimbaan’ or 

fall by the Hague alderman Ingrid van 
Engelshoven in the Bosjes van Zanen, a 
section of Clingendael near the en-
trance at the end of the Ruychrocklaan. 

Be sure to visit it when walking in 
Clingendael.  

Besides the latest neighborhood news 
in Dutch, there is an extensive section 
written in English for the Expats in 
our community. Just click on ‘Expats’ 

 
tions – News, Activities, (General) 
Information on customs in Holland 
with the Benoordenhout section des-
cribing some highlights of our neigh-
borhood. The last section provides 
one with a long list of Links, which  
are extremely handy for both the 
Dutch and foreign residents of 
Benoordenhout.

There are several links having to do 
with the major hospitals in the area, as 
well as the two International Health 

your way on the trains and public 
transportation, while others help you 

-
guages classes for yourself, or map out 

And of course, there are links to the in-
ternational clubs, the Dutch automo-
bile club, a consumer organization, and 
the Dutch news in English to name  
just a few.  It is all certainly worth 
exploring.

-
formation – tourist or local – on any 
city in the Netherlands, go to:  
www.(dutchcity).nl. Most of the large 
cities all have English pages. The 
Hague’s website, www.denhaag.nl ac-
tually has their website in ten 
languages.

Georgia Regnault

WIJKVERENIGING
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‘Wanneer er slechts één dag zou resteren voor 
de wereld, dan zou Allah die verlengen tot hij 
iemand zou sturen vanuit mijn volgelingen. 
Hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid 
zoals die eerder was gevuld met onrecht.’ 

— Mohammed (vrede zij met hem)

De Messias is gekomen

Dag van de Beloofde Messias

zondag 23 maart | 17:00 tot 19:00 uur

Dag van de Beloofde Zoon

zondag 24 februari | 14:00 tot 16:00 uur

Ahmadiyya Moslim Djamaat| Mobarak Moskee

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

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

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

de heilige koran 21 :97

Door vele profeten zijn ‘latere dagen’ voorspeld waarin 

enerzijds het materialisme hoogtij zou vieren, maar waarin 

ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid 

te redden van de ondergang. Mohammed (vrede zij met 

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

materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van 

vuur, zouden onheil stichten op aarde, terwijl de moslims 

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

omstandigheden zou de Messias de enige uitweg zijn. De 

Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken 

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

inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede.

Tong Dao Tang
Praktijk voor Chinese Geneeswijzen

Acupunctuur, Kruiden, Massage

bereikt uitstekende resultaten bij

Chronisch verstopte neus

Voorhoofds- en bijholtenontsteking

Migraine

Spier- en gewrichtspijn

Rug-, nek en schouderpijn

Ademhalingsmoeilijkheden

Afvallen, stoppen met roken

Medische massage verlicht pijn en stijfheid

bevordert doorbloeding en verbetert bij  

ouderen het evenwicht

U vindt Tong Dao Tang aan de Van Alkemadelaan 

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

Van harte welkom van Maandag tot zaterdag.
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Interview
Willemien de Vlieger, een culturele duizendpoot

 
Willemien De Vlieger-Moll woont al  
29 jaar in het Benoordenhout. Op aan-
raden van haar echtgenoot Michiel de 
Vlieger’s oud-huisgenoot en goede 
vriend Beat Beeuwkes, die zelf net een 
huis in het Benoordenhout had ge-
kocht, bezochten Willemien en Michiel 
op 4 mei 1983 het huis aan de over-
kant. Het huis was nog volledig in ori-
ginele staat en had op de eerste verdie-
ping zelfs nog een extra keukentje dat 
dienst had gedaan voor inwonenden na 
de oorlog.
 
Wie nu het huis betreedt ziet daarvan 
weinig terug. Op uiterst doeltreffende 
en creatieve manier hebben Willemien 
en Michiel achter de typisch Benoor-
denhoutse gevel een kleurrijk paleis 
gemaakt waar een serre, een riante 
open keuken, een grote sta-kelder  
en zelfs een Korinthische zuil niet 
ontbreken. 
 
De creativiteit van Willemien heeft zich 
niet beperkt tot het huis. Toen haar 
zoon Simon, in het Benoordenhout 
beter bekend als ‘meester Simon’ van-
wege zijn positie als jeugd-(en binnen-
kort ook volwassenen-) judo trainer bij 
de Benoordenhoutse Judo Club, naar 
school ging, heeft Willemien zich op de 
ontwikkeling van haar persoonlijke  
interesses gestort. En hoe!
 
Kunst en Cultuur
Naar eigen zeggen was Willemien vroe-
ger erg verlegen. Om daar overheen te 
komen besloot zij begin jaren ’90 rond-
leidingen te gaan geven in de Grote 
Kerk in Den Haag, waarvan zij meer-
dere jaren bestuurslid is geweest. Ook 
volgde zij zowel in binnen- als buiten-
land cursussen op het gebied van 
kunstgeschiedenis, antiek en juwelen. 
Zij werkte bij diverse Haagse juweliers 

en in 1991 verbond Willemien zich ook 
nog aan het Venduehuis der Notarissen 
waar ze jarenlang onder andere mee-
hielp bij de veilingen. 

Isaac Israels
In 2003 kwam Willemien voor vier 
dagen in de week in dienst bij Ivo 
Bouwman die haar leermeester werd 
op het gebied van schilderijen. 
Willemien ‘ontdekte’ in die periode 
Isaac Israels. 
Van het een kwam het ander. In 2007 
ontstond bij Willemien het idee een 
tentoonstelling te organiseren die ge-
heel gewijd zou zijn aan de schilderijen 
die Isaac Israels van Haagse en 
Scheveningse taferelen had gemaakt. 
Zij benaderde de toenmalig conserva-
tor van het Museum Mesdag Maartje de 
Haan die haar echter vertelde dat van-
wege de op handen zijnde verbouwing 
van het Museum de tentoonstelling pas 
vijf jaar later zou kunnen plaatsvinden.  
Men zegt wel dat toeval niet bestaat. 
Juist in 2007 besloot John Sillevis, 
toentertijd hoofd conservator van het 
Gemeentemuseum, zijn werkzaam- 
heden neer te leggen. Om zijn afscheid 
luister bij te zetten had hij het idee  
opgevat een tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum te organiseren met 
als onderwerp ‘Jozef en Isaac Israëls, 
vader & zoon’. En Sillevis nodigde een 
vereerde Willemien uit ten behoeve 
van de catalogus het gedeelte over 
Isaac Israels te schrijven. 
 
Mede door dit succes geïnspireerd 
zette Willemien zich vervolgens aan 
het schrijven van haar eigen boek, 
‘Isaac Israels in Den Haag’, welk rijke-
lijk geïllustreerde boek als catalogus 
bij de uiteindelijk deze zomer onder 
dezelfde naam geopende tentoonstel-
ling te krijgen was. 

Op 1 juni 2012 werd de tentoonstelling 

tentoonstelling in vier musea en het 
Haags Gemeentearchief opende na vijf 
intensieve jaren van voorbereiding 
waarin Willemien in totaal 110 werken 
van Isaac Israels bijeen had weten te 
krijgen, waarvan ongeveer tachtig  

-
gen. ‘Isaac Israels in Den Haag’ trok 
108.000 bezoekers en was daarmee dé 
culturele zomerhit van 2012.
Ondertussen heeft Willemien haar 
eigen kunstadviesbedrijf ‘Bureau 
Willemien de Vlieger-Moll’ opgericht.
 
Wijkbestuur
Willemien was altijd al een heel actieve 
buurtbewoonster. In 1997 schreef 
Willemien het boekje ‘Sta eens stil  
in het Benoordenhout’. Dit boekje  

wandelroutes door het Benoorden-
hout’ en was erg populair. Ook haar 
boekje ‘Rondom het Binnenhof ’ was 
snel uitverkocht. Willemien is daar-
naast al meerdere jaren verbonden aan 
de Duinzichtkerk, eerst als ouderling 
en tegenwoordig als diaken. 
In oktober van dit jaar is Willemien tot 
veler plezier toegetreden tot ons 
Wijkbestuur waarin zij de portefeuille 
Cultuur onder haar hoede heeft. Zij 
doet dat in nauwe samenspraak met  
de Cultuurcommissie bestaande uit 
Hélène Hammerstein, Ninky Ooijevaar 
en Marthe Fuld.
Als ik Willemien goed begrepen heb 
staan ons heel wat interessante en 
leuke activiteiten te wachten. Met deze 
culturele duizendpoot in ons midden 
belooft het ook wel wat te worden! 

Sophie Statema

foto Peter Binkhorst

pur sang. Een creatieve, ondernemende en kleurrijke vrouw met een enorm 
doorzettingsvermogen en tomeloze energie. Schrijfster van een uniek boek 
over de schilder Isaac Israels en initiatiefneemster en organisatrice van de 
zomer-hit-tentoonstelling ‘Isaac Israels in Den Haag’. En sinds oktober 2012 
is deze culturele duizendpoot ons nieuwe Wijkbestuurslid Cultuur.
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Röttgering Makelaars is een vertrouwde naam in het Benoordenhout 
en omstreken als het gaat om de aan- en verkoop of verhuur van uw 

woonhuis, villa, flat of étage.

Wij staan elke dag, ook zaterdags, voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Voor een eerste kennismaking komen we graag bij u langs maar u bent ook

van harte welkom op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise geven wij u het beste advies.

Röttgering NVM makelaars    Breitnerlaan 287    2596 HA    Den Haag

Telefoon (070) 324 55 66     nvmmakelaars@rottgering.nl

www.rottgering.nl

kunstroute
     Van Hoytemastraat
          van vrijdag 1 t/m vrijdag 15 maart 

De Van Hoytemastraat  dankt  z i jn  naam aan de graf icus 
Theo van Hoytema,  d ie  leefde van 1863-1917 en samen 
met z i j n  t i j d ge n o te n  Pa u l  G a b r i e l ,  B re i t n e r,  Ro e l o fs  e n 
We i s s e n b r u c h  leden van de Haagse School  waren.

De  B IZ  veren ig ing  Van  Hoytemastraat  organ iseert  daarom
van 1  t/m 15 maart  een kunstroute  door  de straat . 
Dit  houdt  in  dat  in  samenwerking met  Pulchr i  Studio in  a l le 
winkels  van deze straat  een of  meerdere kunstwerken van 
hedendaagse Haagse kunstenaars  te  z ien zul len z i jn .

In  deze 2  b i jzondere weken ontdekt  u  opnieuw de charme 
van deze gezel l ige  winkelstraat .  Meer  over  de kunstroute 
en over  Theo van Hoytema v indt  u  in  de documentat ie  d ie 
gedurende  deze  per iode  in  a l le  winke ls  za l  l i g gen.

Theo van Hoytema 1863 - 1917

Paul Gabriel 1828 - 1903
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Verder in de wijk
Grote rode beuk maakt basisschool weer compleet
Onder luid gejuich is donderdagmiddag 6 december 2012 een grote rode 
beuk geplant op het speelplein van de Paschalisschool in het Benoorden-
hout. Dat vergde groot materieel, want de boom komt van een Duitse kwe-
ker die erom bekend staat bomen van formaat te kunnen leveren. Wethou-
der Boudewijn Revis (Stadsbeheer) heeft samen met zijn zoons Maurits en 
Floris, die op de Paschalisschool zitten, speciaal Haags bomenzand in het 
plantgat geschept, zodat de beuk zich snel thuis gaat voelen in Den Haag.

De beuk vervangt de honderdjarige 
kastanje die altijd op het plein stond, 
maar die begin dit jaar door ziekte be-
zweek. Voor de Paschalisschool, die de 
boom zelfs in haar logo draagt, was 
dat een verdrietige gebeurtenis. De 
school en de leerlingen hebben zich 
daarom in de afgelopen maanden 
enorm ingespannen om de nieuwe 
boom te kunnen kopen. Zo is er een 

‘boomloop’ georganiseerd en heeft 
een deel van het hout van de kastanje 
een tweede leven gekregen, bijvoor-
beeld in de vorm van schilderijtjes die 
zijn verkocht. Zo is 14.000 euro bij  
elkaar gespaard. De gemeente en het 
stadsdeel Haagse Hout hebben de 

bijdrage, advies en garantie op de 
nieuwe boom. foto Henriëtte Gues

Speciaal voor scholieren uit de wijk
Robo-Event op Maerlant groot succes!

Ruim 300 basisscholieren en hun  
ouders bezochten op zondag 16 de-
cember jl. het speciale Robo-Event dat 
in de aula van het Maerlant-Lyceum 
werd gehouden. De dag was bedoeld 
om scholieren (groep 5-8) te laten 
zien hoe leuk techniek kan zijn op de 
middelbare school. De kinderen kon-
den meedoen aan miniwedstrijdjes 
met speciale robots. Verder waren er  

demonstraties met LEGO-robots en 

Tech Challenge. De organisatie van het 
succesvolle evenement was in handen 
van de leerlingen van Watts Up. Dat  
is een van de Maerlant schoolteams 
die meedoet aan de internationale 
techniekwedstrijd van de First Tech 
Challenge. 
Meer info: www.maerlant-lyceum.nl.

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 2013 bedraagt € 10,- voor maximaal 30 

woorden, bestemd voor de  wijkbewoners. Deze zijn niet bestemd  voor commer-
ciële doeleinden. Opgave van de tekst kan alleen schriftelijk worden gedaan met 

contante betaling in een envelop met vermelding ‘Benoordenhoutjes’,  
geadresseerd aan: Mirjam Kroemer,  Sonderdankstraat 27  (afgeven), 

postbus 96949, 2509 JH Den Haag. 

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot 4 maart 2013 
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele  zetfouten.

Ervaren gezelschapsdame biedt zich  
voor enkele uren per dag aan voor  

ondersteuning, begeleiding en  
gezelligheid van oudere 

wijkbewoner(ster) 

Telefoon 06 - 446 611 45 
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Ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met zorg op maat, inclusief 
kortdurende zorg na ziekenhuis opname. Psychogeriatrische en somatische 
verpleegplaatsen in kleinschalige woonunits (twee units kosjer). Een gezellig 
restaurant en zonnige tuin. Winkels en terrasjes op loopafstand.

Mooi kleinschalig 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.

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
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Hoe het was…
Geïnspireerd door de in de eerste jaargangen van dit wijkblad geplaatste 
stukken door de heer C. van Wermeskerken,  plaatsen we weer een stukje 
historie over het Benoordenhout.

1 De Koninklijke Haagsche Cricket & 
Voetbal Vereniging begon haar activi-
teiten als een cricketclub in mei 1878. 
Tot 1898 speelde H.C.C. cricket op het 
Malieveld. Totdat Baron van Brienen de 
beschikking gaf over een terrein op het 
landgoed ‘Clingendael’, waar nu al 
meer dan honderd jaar wordt gespeeld. 
De foto uit 1933 toont een wedstrijd op 
dit terrein met op de achtergrond het 
gebouw met het herkenbare rood-witte 
dak.

2 In 1865 werd het Haagsche 
Diakonessenhuis opgericht. Deze in-
richting werd geleid door zuster Sara 
Katharina de Bronovo. Aanvankelijk 
was het Diakonessenhuis gevestigd  
in de Kazernestraat, maar in 1879  
verhuisde het naar de Laan van 
Meerdervoort. Ondanks verschillende 
uitbreidingen werd ook deze locatie te 
klein. Dit leidde in 1929 tot de start 
van de bouw van een geheel nieuw zie-
kenhuis aan de Bronovolaan in het 
Benoordenhout. In 1932 vond de ver-
huizing plaats. De foto toont de hal van 
het ziekenhuis aan de Bronovolaan.

3 Mogelijk herkent u in het oude 
Bronovo op deze foto dezelfde archi-
tectuur als van het, nog bestaande, 
kantoorgebouw voor de Bataafse 
Petroleum Maatschappij aan de Carel 
van Bylandtlaan (het huidige Shell). 
Beide gebouwen zijn ontworpen door 
de drie architecten Johan, Marie en hun 
vader Johannes van Nieukerken.

4 De twee vleugels met de middenbeuk 
vormen de oorspronkelijke bebouwing 
uit 1932. In de loop der jaren werd het 
terrein aan de Bronovolaan aangevuld 

(1965). Het oude Bronovo is in 1994 
gesloopt en vervangen door de huidige 

kerk zijn in 2010 de nieuwe apparte-

menten ‘Hubertusstaete’ gebouwd. De 
Duinzichtkerk, rechts onderin, staat 
ondanks alle sloop- en nieuwbouw-
plannen, sinds 1935 ongemoeid aan de 
Hogenhoucklaan 89.

5 In de tweede helft van de jaren ‘30 
van de vorige eeuw werd aan de van 
Hogenhoucklaan ook gestart met de 
bouw van de woningen. Op de foto zien 
we de hoek van de van Hogenhoucklaan 
met de Van Nijenrodestraat. Tegen-
woordig vinden we hier in de plint  
de Gall&Gall en petit restaurant de 
Hogenhouck.

Inge Kneppelhout

1

2

3

4 5

Foto’s Gemeentearchief
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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.

* 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

 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
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Internationale samenwerking  
hoogbegaafde leerlingen
Hoogbegaafde leerlingen van het Aloysius College in Nederland en hoogbegaafde  
leerlingen uit Italië werken samen op het Science Festival in Genua

Voor het eerst in Europa is er een 
unieke uitwisseling tot stand gekomen 
waarbij hoogbegaafde leerlingen uit 
Nederland en Italië samen op gebieden 
van Wiskunde, Biologie, Scheikunde en 
Natuurkunde vraagstukken hebben op-
gelost en workshops hebben gevolgd. 
Enkele onderwerpen waar zij zich mee 
bezig hebben gehouden zijn het Higgs-
deeltje, de vierde ruimtelijke dimensie 
en thermonucleair kernonderzoek.

Deze keer zijn de leerlingen van het 
Aloysius College afgereisd naar Genua, 
Italië. Leerlingen hebben contacten ge-
legd met Italiaanse studenten, ervarin-
gen uitgewisseld en enorm veel ge-
leerd van alle programma’s en 
activiteiten die georganiseerd waren. 

Europese innovatieve ontwikkelingen 
zijn van groot belang. Deze internatio-
nale ontmoeting en samenwerking sti-
muleert leerlingen en biedt ze een 
enorme uitdaging die kan leiden tot 
nieuw te ontdekken mogelijkheden die 
van belang zijn voor de toekomst van 
Europa. De Europese Commissie, het 
Europees Parlement en European 
Space Agency zijn organen die dit 
Science Festival stimuleren.

De uitwisseling is tot stand gebracht 
door Anna Maria Roncoroni, Neuro-
psychologist, Ph. D. President of the 
Italian Association for Gifted and 
Talented Children, Member of the 
General Committee and Italian Corres-
pondent of the European Council for 

High Ability en Odilia Heetman, specia-
list in hoogbegaafdheid, lid van de 
schoolleiding en afdelingsleider van 
het onderwijs voor hoogbegaafde leer-
lingen van het Aloysius College.  

Lezers aan het woord
Nieuwe huisvuilkalender
Wij ontvingen een kopie van de volgende noodkreet aan het  
gemeentebestuur over het niet meer rondzenden van de papieren huisvuilkalender

Aan de Burgemeester en  
Wethouders van Den Haag

Vorige week ontving ik van u een circu-
laire in mijn brievenbus waarin wordt 
vermeld dat de papieren huisvuilkalen-
der niet meer wordt thuisgestuurd. 
Wie geen computer gebruikt, is nu ge-
dwongen zich te wenden tot anderen 
die bereid zijn de digitale huisvuilka-
lender voor de straat in kwestie voor 
hem of haar te printen en te bezorgen 
of op te sturen. 
Daar ben ik het, om de volgende rede-
nen, in het geheel niet mee eens. 

1 U stelt de burgers van Den Haag 
voor het voldongen feit, dat dit be-
volkingsdeel onaangenaam treft, 
terwijl u voor hetzelfde geld een 
huisvuilkalender 2012-2013 had 

kunnen sturen, vergezeld van de 
aankondiging dat deze de laatste 
zou zijn. De keuze van u voor de 
brute benadering ervaar ik als non-
chalant en onhoffelijk.

2 U had de hoofdbewoners van Den 
Haag van boven de 70 kunnen  
selecteren- wat de computer in een 
oogwenk doet- en die wel de huis-
vuilkalender 20122013 kunnen 
toesturen. In het besef dat de meer-
derheid van de bejaarde bewoners 
niet over een computer beschikt of 
die nauwelijks gebruikt, ervaar ik 
deze handelwijze van u eveneens 
als onheus.

3 Eventueel gecombineerd met 2) had 
u een gratis telefoonnummer ter be-
schikking kunnen stellen om een 
verzoek in te dienen om op een lijst 
te worden geplaatst van bewoners 

van Den Haag die jaarlijks een huis-
vuilkalender wensen te blijven ont-
vangen en de mensen van die lijst 
wel de papieren kalender kunnen 
sturen. In plaats daarvan kiest u  
ervoor uw burgers bij computer- 
gebruikende buren of familieleden 
uit bedelen te sturen om een print. 
Persoonlijk ervaar ik dit als ver- 
nederend en ik neem u deze verne-
dering hoogst kwalijk.

Vriendelijke groet,
H.Snijders-Borst

foto Odilia Heetman

Noot redactie: Mocht u niet weten 
hoe in het bezit te komen van deze 
kalender, kunt u bellen met 14070
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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.

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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Wijk & winkel
Ateca behandelt water
De voormalige apotheek aan de 
Ruychrocklaan heeft een nieuwe func-
tie gekregen. Op een bijzondere manier 
is het gebouw opnieuw betrokken bij 
de gezondheidszorg. Ateca maakt een 
systeem om legionella in drinkwater te 
voorkomen.

Na een zoektocht van twee jaar vond 
ir. Mark Engelenburg de oude apo-
theek. ‘We zochten een plek in een 
woonwijk, waar we behalve kantoren 
ook een werkplaats konden inrichten. 
In geen geval op een bedrijventerrein. 
Die zijn deprimerend en grauw. Wij 
willen met de mensen die hier werken 
deel uit maken van de wijk. Wonen in 
de buurt, de kinderen vlakbij op 

school, boodschappen doen bij de lo-
kale winkels’. 

De apotheek stond geruime tijd leeg. 
Het gebouw is grondig gemoderniseerd, 
strak en wit maar met respect voor de 
oorspronkelijke stijl. Beneden heeft me-
vrouw Engelenburg haar praktijk, boven 
zijn de werkkamers van Ateca ingericht. 

Tijdens de verbouwing kwamen de 
buurtgenoten regelmatig kijken. Nieuws- 
gierig naar wat er te gebeuren stond. 
Een belangrijke bijzonderheid is dat 
het gebouw ruimte biedt aan een werk-
plaats. Je hoort er geen zware machi-
nes stampen. Ateca zet er de computer-
gestuurde watersystemen in elkaar. 
Nagenoeg geluidloos en brandschoon. 
Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, me-
dische praktijken, maar ook zeer luxe 
jachten zoals je die in Monaco aantreft, 
hebben de waterbehandeling aan Ateca 
toevertrouwd. Jammer dat het Benoor-
denhout geen eigen vlag heeft om over 
de wereldzeeën te laten wapperen.

Noes, trefpunt in de wijk
‘Als je Soen omdraait, krijg je Noes’. 
Sebastiaan de Jong heeft samen met 
zijn echtgenote de brasserie aan de 
Paul Gabrielstraat overgenomen. Zijn 
vrouw heeft de handen vol aan haar 
kapsalon met de naam Soen. Vandaar 
de nieuwe naam.
Noes moet een ontmoetingspunt in de 
wijk worden. Je ontmoet er je buren, je 
luncht met een collega, je eet een hapje 
met je gezin.

Sebastiaan haalde oud collega Elles 
Engels over om te helpen Noes een 

nieuwe stijl te geven. Hij heeft behalve 
zijn diploma’s ook jaren ervaring. ‘Ik 
heb echt overal gewerkt in catering, 
ook in sterrenrestaurants. En als er dan 
iets te koop is waar je je eigen ideeën 
kunt realiseren, dan pak je die kans.’

Er gaat nog heel wat veranderd en ver-
bouwd worden. Er komt een nieuw in-
terieur, dat behalve uitnodigend ook 
kindvriendelijk moet zijn. En zo wordt 
ook de kaart voor elk wat wils, jong en 
oud zijn er welkom. Ook aan de buiten-
kant gaat er het een en ander verande-
ren. Het eindresultaat is een plek waar 
je van ’s morgens 9 uur terecht kunt 
om wijkgenoten te ontmoeten onder 
het genot van … Sebastiaan heeft be-
slist aardige verrassingen op de kaart

Bernard de Haas

Wist u dat….
De heer Th.L.N. Waaijer, die al bijna 
50 jaar met zijn zuivelwaren, wild, ge-
vogelte en eieren aan de deur komt, 
met pensioen gaat? Vele wijkgenoten 
hebben hem 28 jaar meegemaakt. Hij 
kwam al vanaf 1984 langs vele deuren 
in de wijk. Een karakteristieke ver-

even opgewekt. Veel kinderen hebben 
van hem een stukje kaas bij de aankoop 
gekregen. We zullen hem missen en 
wensen hem gelijktijdig een goede 
pensioentijd toe.

De Stichting Vier het leven sociaal cul-
turele activiteiten (theater-, concertbe-
zoeken etc) organiseert onder profes-
sionele begeleiding; mensen worden 
persoonlijk opgehaald en weer thuis-
gebracht: zie www.vierhetleven.nl

Het Louis Couperus museum 150 
jaar bestaat? Als opmaat tot het her-
denkingsjaar 2013, waarin uitgebreid 
aandacht wordt besteed aan Louis 
Couperus, loopt van 11 november 2012 
tot 2 juni 2013 in het Louis Couperus 

Museum de tentoonstelling ‘Toen ik 
een kleine jongen was….’. Daarin staan 
de eerste levensjaren van de schrijver 
in het Den Haag van rond 1863, zijn ge-
boortejaar, centraal. De moeite van een 
bezoekje aan de Javastraat 17 waard!

Bij de Oranje Tennis Club aan de Van 
Zaeckstraat alle negen banen van 
GravelPlus Premium worden voorzien. 
OTC is daarmee de eerste tennisvereni-
ging in Den Haag die het jaar rond op al 
haar banen op gravel gaat spelen.

foto Bernard de Haas

foto Bernard de Haas
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Gezellig tennissen in het Benoordenhout? 
Op niveau competitie spelen?

Word dan lid van Tennisclub WW!
Aantrekkelijke contributies, geen entreegeld 

en vaste korting voor gezinnen!

Park WW - ’t Paviljoen, Van Hogenhoucklaan 35 Den Haag

Kijk voor meer informatie op: WWW.TENNISCLUBWW.NL
Hoofdsponsor 

van Tennisclub WW

Een volledige make-over van uw huis? Laat dat maar aan ons over!

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

Raamdecoratie

Wij kunnen voor u op vakkundige wijze: 

BehangVerf Gordijnen Vloerbedekking Buitenzonwering
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Activiteiten in de Wijk
Florence Woonzorgcentrum Oostduin
Goetlijfstraat 5

Elke donderdagmiddag ‘Filmmiddag’
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!

Dinsdag 26 februari Indische  
Soosmiddag
Op dinsdagmiddag 26 februari een 
Indische Soosmiddag. Vanaf 14.30 uur 

een virtuele Indische wandeling van 
Joop Josée door de wijken Willemspark 
en Archipel.

Om 17.00 uur kunt u deelnemen aan de 
gezamenlijke Indische maaltijd. 
Aanmelden voor 15 februari bij de  

receptie. De kosten bedragen € 9,50. 
Toegang Soosmiddag is gratis.

Vrijdag 15 maart en zaterdag  
16 maart NL-Doet
NL-Doet is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland (Oranje Fonds) Oostduin 

CONTACTCLUB

C
BENOORDENHOUT

Contactclub Benoordenhout
Kleine terugblik op 2012
Ruim veertig leden van de CCB hebben 
half december in hotel Bel Air genoten 
van een concert voor harp en altviool 
gespeeld door Maria Smits en Julia 
Dinerstein. Aansluitend was er een ge-
zellige en zeer goed verzorgde kerst-
brunch met de bijbehorende drankjes.
De voorzitter bedankte alle aanwezigen 
voor hun deelname aan de vele activi-
teiten die in 2012 werden georgani-
seerd. Zij sprak de hoop uit dat de leden 
elkaar zullen stimuleren om actief te 
blijven binnen de CCB. Het is belangrijk 
voor iedereen om contact te hebben en 
te houden. Wij doen ons best om ook 
voor volgend jaar weer een interessant 
programma samen te stellen.
Tevens bedankte zij Marjolein 
Schröeder voor haar enorme inzet voor 
het organiseren van boeiende excursies 

 
afwisselende lokaties. 
Anna de Jonge werd bedankt voor het 
regelen van de najaars- en voorjaars-
cursus van Marjolijn van Delft, die de 
Museumronde behandelt. Tevens 
vraagt zij interessante sprekers voor  
de maandelijkse lezingen in het 
Benoordenhuis. Deze afspraken moet 
zij al maanden van te voren vastleggen.
Veel dank aan de penningmeester 
Gerrit van Straalen, die helaas was ver-
hinderd. Hij kan via internet voortaan 
allerlei betalingen eenvoudiger regelen. 
Ook het terugstorten van teveel of dub-
bele betalingen gaat nu makkelijk.
Mevrouw Jeannine de Hoop Scheffer, 
als bestuurslid van de wijkvereniging 
en verantwoordelijk voor onder meer 

de ouderen in de wijk, was aanwezig 
namens het bestuur.

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

Donderdag 7 februari om 14.30 uur 
vertellen mevrouw Pita Bovée en 
Marilene Leertouwer over ‘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 

zijn erg door deze graancirkels getrof-
fen en willen dat graag met anderen 
delen.

Donderdag 7 maart om 14.30 uur 
houdt Kolja Meeuwsen, als musicoloog 
verbonden aan de Faculteit der Kunsten 
van de universiteit Leiden en aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag, 
een lezing over een onderwerp uit de 
muziekwereld.

Donderdag 4 april om 14.30 uur ver-
telt Marja van Loopik over de Haagse 
ooievaar die in ons stadswapen staat. 
Met haar maken wij een virtuele wande-
ling langs talrijke ooievaars die op veel 
gevels, op heel veel gebouwen, op ge-
brandschilderde ramen en zelfs als graf-

-
schillende ooievaars te zien.

CURSUSSEN
Tijdens de cursussen in het voorjaar 
2013 gaat Marjolijn van Delft onder-
staande musea en kunstrijke doelen 
bezoeken.

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: € 20,- voor twee ochtenden  
(€ 10,- per ochtend)
U kunt zich opgeven bij mevrouw Anna 
de Jonge 328 01 10.

Een keer per maand wordt op zondag 
om 11.00 uur in Hotel Bel Air een lunch-
concert gehouden.
Nadere gegevens www.belairhotel.nl 
www.kamermuziekdenhaag.nl 
 
Wekelijks worden op maandag van 10.00 
- 12.00 uur op HDM diverse sportieve  
activiteiten aangeboden. De prijs per 
ochtend bedraagt  € 5,- per persoon, te 
voldoen aan de bar bij binnenkomst.

Voor meer informatie over de Contact-
Club Benoordenhout 55+ kunt u contact 
opnemen met Rinia de Bruin, 
tel. 328 24 77 of rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin.

Vervolg op blz. 33
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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

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
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Oecumenische maaltijden
In 2013 worden weer gezamenlijke 
maaltijden georganiseerd door Rooms 
Katholieke en Protestantse kerken in 
en rond de wijk, nl wijkgemeente 
Duinzichtkerk - Vredeskapel, Heilige 
Driekoningen Parochie, Christus Triom- 
fatorkerk, Kruispunt, de Doopsgezinde 
kerk en de Remonstrantse kerk. U bent 
van harte welkom!

Datum: 28 februari om 18:00u
Plaats Duinzichtkerk Van Hogen-
houcklaan 89

Palmpasen optocht voor de kinderen
Op de zondag voor Pasen vieren we 
Palmpasen. Kinderen lopen met vrolijk 
versierde palmpasen stokken (met het 
bekende broodhaantje) in optocht vanaf 
de Duinzichtkerk naar ziekenhuis 
Bronovo. In Bronovo worden narcissen 
uitgedeeld aan zieken. Het versieren van 
de palmpasen stokken gebeurt op vrij-
dagmiddag in de Duinzichtkerk (tijdstip 
volgt). Kinderen van de basisschool zijn 
van harte welkom!! Zo mogelijk van te-
voren opgeven bij niek64@gmail.com.
Datum versieren vrijdag 22 maart   
tijdstip volgt

Datum optocht: Palmzondag, 24 maart 
om  10:00 uur
Plaats: Duinzichtkerk, Van Hogen-
houcklaan 89

Paastijd
Informatie over de diensten in de stille 
week, de Paaswake en de Paasviering 
vindt u op onze website www.dzkvk.nl

Voor nadere informatie over de boven-
staande activiteiten niek64@gmail.com

Bezoek onze nieuwe website
www.dzkvk.nl !!

kiest voor een muziek tweedaagse. 
Vrijwilligers die op deze wijze een bij-
drage kunnen/willen leveren aan NL-
Doet in Oostduin zijn van harte welkom!

Dinsdag 19 maart Virtuele  
wandeling ‘Rijswijk ’
Joop Josée, al geruime tijd gids in Den 
Haag met wandelgroepen, heeft zijn 
wandelingen op dia’s vastgelegd. Op 
dinsdag 19 maart gaan we ‘wandelen’ 
door Historisch Rijswijk. Grote zaal, 
aanvang 14.30 uur. Toegang is € 1,50 

Zondag 24 maart Fratres Corona
Fratres Corona, het salonduo! Elke toe-
hoorder wordt een onvergetelijk con-
cert bezorgd. 
Aanvang 14.30 uur in de grote zaal. 

Dinsdag 26 maart Lentemaaltijd
Op dinsdag 26 maart om 17.00 uur 

kunt u deelnemen aan de gezamenlijke 
Lentemaaltijd. 

Voor 15 maart aanmelden bij de recep-
tie. De kosten bedragen € 9,50. 

Donderdag 28 maart en vrijdag 29 
maart Matthäus Passion
Op donderdagmiddag 28 maart kunt 
u kijken en luisteren naar deel 1 van 
de uitvoering op DVD van de 
Matthäus Passion, uitgevoerd door 
Ton Koopman met het Amsterdams 
Barok Orkest en Koor. Vrijdag 29 
maart deel 2. Aanvang op beide dagen 
is 14.30 uur in de grote zaal. Toegang 
is gratis.

Zondag 6 april optreden  
‘Trio Kanter’
Het Trio Kanter met Agnes 
Houtsmuller (viool), Thomas Kanter 
(cello) en Jonathan Kanter (gitaar)
speelt werken van Schubert, Paganini 
en Piazzolla.

Vrijdag 12 april ‘Haagse schilders 
en het eiland Bali’
Presentatie van Joop Josée, (zie pro-
gramma 19 maart) met lichtbeelden 
van werken van Haagse schilders en 
het schitterende eiland Bali. Grote zaal, 
aanvang 14.30 uur. Toegang is € 1,50 

Woensdag 17 april ‘Die Jongens 
van Willems’
De band ‘Die Jongens van Willems’ is 
uniek omdat het bestaat uit vier broers 
en twee jeugdvrienden. Dit is geen top 
veertig band, maar een top band voor 
boven de veertig. Aanvang is 14.30 uur 
en toegangsprijs is € 5,- inclusief kof-

Voor meer informatie over boven-
staande activiteiten kunt u zich wenden 
tot Chris Harteveld, tel. 754 05 55 of 

kijk op de website van wijkvereniging 
Benoordenhout. 

Vervolg van blz. 31

Duinzichtkerk

Esther de Boer-van Rijklaan 20

Afternoon Tea Concert & Palm  
Sunday concert
Op 9 maart en 13 april zullen er 
Afternoon teaconcerten gegeven wor-
den met een zeer afwisselend pro-
gramma van licht klassieke tot wat 
meer populaire muziek.

De concerten beginnen om 16.00 uur; 
vanaf 15.30 uur bent u van harte wel-

en thee.
Het jaarlijkse Palm Sunday concert van 
het koor van de Amerikaanse kerk 
wordt gehouden op zondag 24 maart 
de aanvangstijd voor dat concert is 
17.00 uur. Dit jaar zal The Messiah van 

Händel worden uitgevoerd. Het koor 
zal hierbij ondersteund worden door 
studenten van het Haags conserva- 
torium

De toegang voor alle concerten is gratis

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
John Bakker: musicdirector@apch.nl

Amerikaanse Kerk
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Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen

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
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publika-
tie 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 par-
tijen 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 - 246 344 64 ‘99 
Fay van Baar 070 - 324 38 77 ’95 E X
Sascha Berkelaar 06 - 188 638 06 ‘93 X
Jules van Beurden 06 - 208 950 64 ’98 E F
Suzanne Bours 06 - 163 672 72 ‘96 X
Isabella Busser 06 - 394 862 06 ‘94 E
Frédérique de By 070 - 324 91 99 ’93 E
Lisanne Cohen 070 - 328 23 88 ‘96 E X
Max Croese 070 - 385 98 80 ‘97 E
Marguérite Elias 06 - 203 422 90  ‘98 E
Sarah van Engeland 06 - 251 492 45 ‘98 
Geoffroy Feij 06 - 521 941 21 ’96 E F D
Alwine Fennema 06 - 473 597 18
  070 - 328 10 15 ‘98 E
Cathérine Frissen 070 - 326 48 64 ’94 E

Anne-Roos Frissen 070 - 326 48 64 ’96 E
Jolijn Kouwenhoven 06 - 450 034 97 ’97 E
Sabine Kouwenhoven 06 - 107 429 35 ’95 E
Githa Langeweg 06 - 122 497 39 ’94 E
Maguy Leyzers Vis 06 - 235 843 39 ‘95 E
Heleen Luijt 06 - 131 857 73  ’94 E
Thomas Luijt 06 - 202 629 76
  070 - 324 82 75 ‘96 E 
Marieke McKenna 06 - 504 073 51  ’94 E F
Maria van Meurs 070 - 324 18 19 ‘91 E F
Floor Nicolaï 06 - 347 766 95 ‘00 E
Ida Nicolaï 06 - 508 106 07 ‘97 E
Danah Olie-Dinsbach 06 - 285 462 31 ’94 E F D
Gwen Quarles 06 - 525 400 24 ‘99 
Fien de Ridder 06 - 394 775 32 ‘97 E
Lena Schaper     06 - 438 084 33       DE
Justine Stenger 06 - 145 328 52  ‘97 E D
Quentin Stikkers 06 - 343 180 90 ‘95 E
Puck Teleki 06 - 488 138 82 ‘97 E D
Lisanne Zijlker 06 - 553 352 54 ‘95 E F D
Tammo Zijlker 06 - 175 407 53 ‘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 124 U aangeboden door Schaakclub Benoordenhout

Wit is aan zet. Beide partijen staan op promoveren. Het lijkt  
remise. Kan wit toch winnen?

Oplossing probleem 123 Zwart had kunnen winnen met 1… b4! 
Zwart haalt altijd een dame, b.v. 2.Txd5 bxa3 (of 2… b2) enz. 
(Gelfand-Lautier, Belgrado 1997)

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boe-
kenbon verloot. Oplossingen vóór 3 maart sturen naar: 
Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165 2597HT Den 
Haag. Na loting onder de goede inzenders gaat de boekenbon 
voor probleem 123 naar dhr. H.J. Stomps.

Inlichtingen over de schaakclub 070-324 82 75 of 
schaakclub@ziggo.nl
Internet: www.scbenoordenhout.weblog.nl
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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. 070-328 13 23

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. 070-324 47 83

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. 070-324 86 07

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 – 561 38 78

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 – 333 129 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  
informatienummer
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
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

Wie
Wat
Waar
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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 me de clientadviseur van 
Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren, 
telefoon 070 - 5 0 . 
U kunt ook een brochure 
opvragen of onze website 
bezoeken: www.oldael.nl. 

t 

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecertifi ceerd sinds 
28 september 2004

Het Nationale Ballet 

De Staatsopera van 
Tatarstan 

Kabouter Plop (3+)

Theatertips 
februari 2013

C!rca 

info & tickets 
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In de Koninklijke Schouwburg spelen de mooiste toneelvoorstellingen van  

alle grote en gerenommeerde Nederlandse toneelgezelschappen. Maar  

u kunt ook prachtige opera’s, musicals en muziekprogramma’s bezoeken.

Ook voor de kleinste bezoekers is er genoeg te beleven. Zo  

is er in het Paradijs, het zoldertheater, twee keer per maand  

een voorstelling speciaal voor peuters vanaf 2 jaar te zien.


